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Lapytujony prot. 
Profesor Józef Albin Herbaczew- 

ski z Kowna zupełnie niespodziewanie 

wystąpił na łamach „Lietuvos Aidas“ 

z obszernym artykułem p. t. „Dosyć 

iluzyj*. Trzeba przyznać, że wszy- 

stkie wystąpienia prof.  Herbaczew- 

skiego mają już to do siebie, że 

robią dużo hałasu. jeżeli chodzi o 

ostatnie lata, to taki hałas wywołała 

w prasie kowieńskiej ostatnia pod- 

róż Herbaczewskiego do Polski, pó- 

źniej chciano go wydalić z uniwersy- 

tetu kowieńskiego za pewne wystąpie- 

nia polityczne i t. d. Trzeba również 

przyznać, że profesor  Herbaczewski 

mówi co myśli, a tego co myśli wca- 

le nie ukrywa i nie boi się żadnych 

prześladowań, ani szykan. Obecnie 

napisał artykuł, który wykorzystany 
ziośliwie przez prasę niemiecką — па- 

robił zrazu niewyraźnego jakiegoś 

hałasu o rzekomych „planach Polski 

w stosunku do Łotwy, wr eszcie gdy 

doszedł do Polski in extenso 

oburzenie opinji polskiej. — Proieso- 

ra Herbaczewskiego skłonni byli nie 

którzy uważać w Polsce za Polaka, 

inni za renegata, wreszcie za pro- 
polskiego Litwina, a pozatem rozpo- 
wszechniano opinję, że profesor jest 

wogóle manjakiem. — Osobiście uwa 

żaliśmy profesora Herbaczewskiego 

jedynie za rzetelnego, prawdziwego 

Litwina z krwi i kości, który szcze- 

„rze i otwarcie pragnie dobra dla 

swej ojczyzny. który boleje nad błę- 

dnemi drogami dzisiejszej ciasno 

nacjonalistycznej Republiki Litew- 

skiej, który marzy. o takiej Litwie, ja- 
ką my wszyscy od kolebki w sercu 
nosimy. — Obecnie prof. Herbaczew- 
ski wystąpił z artykułem, którego 
treść jest tak zadziwiającą, że po- 

zwalamy sobie zapytać autora i po- 

piosić go o pewne wyjaśnienia. Oto 

między innemi co pisze prof. Herba- 
czewski: 

„Już 15 lat (nie licząc mej pracy przed- 
wojennej) marzę o tem, jakim sposobem 
osiągnąć realne porozumienie z Polakami. 
Jeszcze w 1920 r. marzyłem o stworzeniu 
Litwy kantonalnej. Na wszystkie moje pro- 
jekty Polacy odpowiedzieli non posšumus! 
Obecnie jestem głęboko przekonany, że żad- 
nym sposobem realną drogą (nie psiemi 
dróżkami fikcji) porozumieć się z Pola- 
kami nie można. Żadnym sposobem nie da 
się osiągnąć aby i wilk był syty i kozą 
cała. Wi śmiech pusty obracają się „naj- 

niże projekty“ (dr. Paksztasa). Po- 
acy nie chcą zrobić Litwie żadnych us- 
tępstw.... Polacy utracili honor, zagarniając 
siłą Wilno, łamiąc umowę. Nie naszą lecz 
dach rzeczą jest przywrócić honor Polsce, 
orozumiawszy się z Polską (bez kompesa- 

ty), utracilibyśmy honor a przywrócilibyś- 
my go Polsce! Tego być nie może! Hono- 
rowy człowiek nie może się porozumieć z 
człowiekiem niehonorowym! Polacy chcą od 
Litwy rzeczy niemożliwych chcą przywró- 
cić honor Polsce przez  zdyshonorowanie 
Litwy“. 

Ten ustęp zakańcza profesor Her 
baczewski oświadczeniem, że „zga- 
dzą się najzupełniej z dotychczasową 

Polityką Litwy, która jest jedynie mo- 
żliwą, mądrą i celową”. 

Chodzi nam tylko 0 to ostatnie 
oświadczenie. Pomijamy resztę wywo 
dów autora. Jest rzeczą dla każdego 
zrozumiałą, że operowanie  takiemi 
fiazesami, jak „honor narodu* czy 
„honor państwa” i t. d. i t. d. nieza- 
leżnie od tego pod czyim adresem wy- 

„„Powiedziane są te słowa — jest lite- 
lackiem bujaniem w obłokach, a nie 
tealnem ujmowaniem zagadnień poli- 
tycznych. Chcemy więc tylko zapy- 
tać profesora Józeia Albina  Herba- 
czewskiego, co rozumiał pod słowa- 
nai, że najzupełniej aprobuje politykę 
Hteyską, bo pamiętam, że gdym os- 
tatni raz spotkał się z profesorem w 
Kownie, zaraz po konferencji w Kró- 
lewcu, był bardzo zaniepokojony 
stanowiskiem obu stron i bardzo za- 
Sępiony, że stanowisko to nie wróży 
dobrego końca. 

„Pamiętam taki wypadek, gdy po- 
skich z gi ŚmY dziennikarzy kowień- 
sitai Wilnie, podczas zjazdu legjo- 
i kos na_ kolacji u Georges'a, ktoś 

й biesiady wtrącił żartem, że 
CwWicz, którego wszyscy tu obe- 
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telnej epopei opisał niejedną  biesia- 

dę na Litwie, ale w „Panu Tadeuszu* 

tym językiem który używamy w tej 

chwili przy stole mówiło tylko dwuch: 

major Płut+ i kapitan Rykow. Czy to 

nie charakterystyczne dla dzisiejszych 

stosunków? Rozmawialiśmy między 

sobą po rosyjsku!... To nie przypadek 

— to zupełnie konsekwentny, acz je- 

den z drobnych, ale temniemniej wy- 

ražny rezultat tej „polityki“, której 

rzekomo teraz stronnikiem stał się 

piof. Herbaczewski?.... Tak samo ro- 

zmawialem w „Dolinie Mickiewicza“ 

w Kownie ze swymi litewskimi kole- 

gami. językiem Mickiewicza dziś, 

nawet w jego zachowanym domku, w 

Kownie mówić... nie wolno. To mały 

ale strasznie bolesny przykład. 

„Polityka** litewska zastosowana 

jest całkowicie do przejściowego mo- 

mentu chwili obecnej i dla tego mo- 

mentu przekręca się fakty historycz- 

ne, nałamuje historję własnej ojczyz- 

ny, częstokroć nawet opluwa się tra- 

dycję i niszczy wszędzie tam gdzie 

nie odpowiada politycznemu wyzy- 

skaniu nastrojów. Tak upływają lata 

i tak uczy się młodzież w szkołach. 

Czy pod ten podręcznik profesor Her- 
baczewski kładzie również swój pod- 

pis? — „Polityka* litewska wyrzeka 

się nawet własnej historji i w ślepem 
zacietrzewieniu krąży często po omac 

ku. A że to nie jest twierdzeniem go- 

łosłownem, niech mi wolno będzie 

przytoczyć fakt następujący: 

Obchodzono w Kownie uroczyście 

trzechsetletnią rocznicę bitwy pod 

Oliwą, jako zwycięstwa floty litew- 

skiej, a w kilka miesięcy, czy rok 

później (już dobrze nie pamiętam) z 

okazji poświęcenia nowego okrętu 
w Kłajpedzie, przedstawiciel Litwy, 

zdaje się żukauskas, wygłosił mowę, 

którą zaczął od słów: „Od pięciuset 

lat po raz pierwszy okręt litewski i 

tad“ 
I teraz nie wiadomo, czy tylko 500 

lat temu, czy jeszcze 300 lat temu 

były okręty litewskie? Ten drobny 

szczegół jakże okropnie jes t charak- 

terystyczny dla chaosu w ujmowaniu 

własnej historji, bo właśnie „„polity- 

ka* dzisiejszej Litwy unika precyzji 

w tym kierunku, pozostawiając wolną 

rękę sobie jedynie dla wyzyskania 

momentu  propagandowo - politycz- 

nego. Stąd w Kownie dużo ludzi nie 

wie co było litewskiego w historji, tak 
jek my to wiemy i jak sądzimy, że 

profesor Herbaczewski wie. — „Poli- 

tyka” litewską nakazuje uważać i Ja- 
nusza Radziwiłła za bohatera i tych 

co bili Szwedów za bohaterów. Ten 

kompletny chaos też nie jest przypad 

kowy, ale konsekwentnym wykwitem 
tej właśnie „polityki*, bo ona nie lubi 

nawet jak się wspomina o „historycz- 
nej Litwie”, czy w imieniu „historycz- 
nej Litwy”, jak dotychczas czynił pro 
fesor Herbaczewski. 

Profesor Herbaczewski kiedyś na 
łamach  „Słowa* udzielił wywiadu, 

w którym wyraził pogląd, że począ- 

tek sporu o Wilno charakteryzować 

można jako kłótnię starej Litwy szla 

checkiej z nową Litwą  włościańską. 

Jeżeli ten spór trwa tak długo, czy 

jeżeli się wylał w inne formy, czy 

przeszedł w ręce dalsze, czyż nie 

jest to ogromną winą właśnie „poli- 

tyki“ kowieńskiej, która wytworzyła 

u siebie zoologiczny i ciasny nacjona- 

lizm, w niczem nie odpowiadający ani 

tradycjom, ani formom państwowym 
historycznej Litwy?  „Polityka* ta 
wytworzyła mur chiński i nastroje, któ 
re doprowadzają w Kownie do wstręt- 
nych pogromów antypolskich i odwe- 
towego bicia szyb w seminarjum — - 
tewskiem w Wilnie. „Polityka* ta z 
każdym rokiem, z każdym miesiącem 
wznosi coraz większą, coraz bardziej 
nie do przebycia ścianę pomiędzy dwo 

me połaciami Litwy, a tem samem 

współdziała z zanikiem tej myśli pań- 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-v. 
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KONFERENCJA U MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA. (PAT) W dniu 27 bm. p. prezes Rady Ministrów mar-, 

szałek Piłsudski odbył konierencję z p. ministrem Beckiem; następnie p. Mar 

szałek przyjął kolejno prezesa BB. płk. Walerego Sławka, p. ministra spra- 

wiedliwości Cara i kierownika Ministerstwa Skarbu p. Matuszewskiego. 

Antypolskie demonstracje w Gdańsku 
GDAŃSK. (PAT). W niedzielę miały miejsce antypolskie demonstracje nacjonali- 

stów niemieckich i stalhelmowców w polskich wsiach na terenie wolnego miasta: Ełga- 
nowo, Postołowo, i Wielkie Trąbki. „Baltische Presse* podaje szereg szczegółów przed- 
stawiających zajścia w Trąbkach poprostu jako pogrom tamtejszej ludności polskiej. Po 
wysłuchaniu sz*eregu przemówień, skierowanych przedewszystkiem przeciwko miejsco- 
wej ludności polskiej, stalhełmowcy i nacjonaliści niemieccy w liczbie około 200 osób u 
zbrojen: w pałki gumowe, rzucili się na polskich mieszkańców w Trąbkach, z których 
wielu ciężko pobili. Jedną z kobiet polskich z trudem wyrwano z rąk stahihelmowców, 
grożących jej sztyletem. Stahlhelmowcy napadli też na lokal miejscowej ochronki pol- 
skiej, pragnąc go zdemołować, zostali jednak odparci przez policję. Wówczas stahlhelmo 
wcy zaczęli napadać na poszczególne domy, w których zabarykadowali sie Polacy, 
przewidując że sił.y policyjne są zbyt słabe. — Pisząc © tem „Baltische Presse* wskazuje 
do jakich następstw. prowadzi ustawiczne podżeganie młodzieży niemieckiej w. m. Gdań 
ska przez niemieckie żywioły nacjonalistyczne i organizacje Stahihelmu. Świadczy to ró- 
wnież o niesłychanie ciężkiem położeniu ludności polskiej w w. m. Gdańsku. 

„Wyrokśmierci” nagenerała Malczewskiego 
TEROR TAJNYCH ORGANIZACY] UKRAIŃSKICH. 

LWOW. (PAT). „Słowo Polskie* donosi: Przed miesiącem, jak wiado- 
mo, padł oliarą podpalenia folwark, ńależący do emerytowanego generała 
Malczewskiego. Dzięki sprężystej akcji policji, część winnych została are- 
sztowana i osadzona w więzieniu. Obecnie, jak się dowiaduje „Słowo Polskie 
gen. Malszewski otrzymał pismo, grożące mu Śmiercią, jeśli nie wpłynie na 
włądze policyjne i prokuratorskie w kierunku zwolnienia aresztowanych. 
Sprawę te przekazał gen. Malczewski prokuraturze. 

Lot okreżny M. Ententy i Polski 
24 SAMOLOY WYLECIAŁY Z WARSZAWY. 

WARSZAWA. (PAT). W dniu 27 bm. o godzinie 1-eį po północy nastapił start 
24 samoltów do łotu okręznego Małej Ententy i Polski. Na lotnisko Mokotowskie oświe- 
tlorne licznemi reflektorami, przybyli przedstawiciele władz wojskowych z płk. Rayskim 
na czele prasy, oraz liczne rzesze publiczności. Samoloty startowały w odstępach czasu 
trzyminutowych w grupach po 4. W skład grupy wschodziły samoloty w następującej 
kolejności: rumuński, jugosłowiański, czechosłowacki i polski. Lotnicy tegoż dnia „wie- 
czorem przybędą do Białogrodu drogą na Lwów, Pragę i Zagrzeb. Przybycia lotników 
do Warszawy należy się spodziewać w dniu 28 bm. ь 

LWÓW. (PAT). W dniu 27 bm. w nocy, między godziną 2-gą a 3-cią przeleciały 
przez Lwów 23 samoloty, biorące udział w locie okrężnym Małej Enteinty i Polski. Czas 
przelotu z Warszawy był doskonały i wynosił 1 gódzinę 12 min. do 1 godziny 30 min. 

Około godziny 5 - tej rano przeleciał jeszcze jeden samolot ru- 
munski, który opóźnił © start w Warszawie: Samoloty nie łądując zrzuciły nad lotni- 
skiem meldunk: ciężarkowe. Ze Lwowa maszyny skierowały się w drogę do Pragi. Z 
Krakowa otrzymaliśmy wiadomość, iż jedna z maszyn Potez 25, pilotowana przez Wita- 
kowskiego, który miał zgóry wyznaczone lądowanie w Krakowie, wylądowała tam i w 
ciągu kiku minut nabrała benzyny, następnie odleciała dalej. 

STRASZLIWA KATASTROFA SAMOLOTU POLSKIEGO. 

KRASNOBRÓD. (PAT) Dnia 27 bm. o godzinie 3-ej rano samolot pol- 
ski „Lublin R. 8* lecący w kierunku Lwowa, skutkiem defektu motoru spadł 
do stawu rybnego w odległości pół kilometra od majątku Podzamek gminy 
Krasnobród. Kapitan - pilot Leopold Pamuła z 4 p. lotn. w Toruniu wysko- 
czył ze spadochronem z wyskości 300kn. do wody. Wydobyto go zdro- 
wego i bez żadnych uszkodzeń. Natomiast podporucznik - obserwator Azere- 
wicz nie zdążył wyskoczyć wskutek zaplątania się w pasach ochronnych, 
spadł wraz z samolotem i poniósł śmierć na miejscu. Samolot doszczętnie roz 
bity. Zwłoki ppr. Azerewicza wydobyte ze stawu znajdują się w majątku 
Podzamek, gdzie również przebywa kpt. Patnuła. 

USZKODZONY APARAT CZECHOSŁOWACKI F.516 

KRAKOW. (PAT). 27 bm. w nocy około godz. 3 przeleciały nad Krakowem zdą- 
żające w kierunku Cieszyna samoloty, biorące udział w raidzie Małej Ententy i Polski. 

Lotnisko 2 p. lot. w Rakowicach oświetlone było reflektorami i przygotowane na ewentu- 
alne przymusowe lądowanie, któregoś z samolotów. W godzinach rannych otrzymał 2 
p. lot. depeszę z prośbą o wysłanie pomocy do Łaponowa pod Krakowem na linji mię- 

dzy Krakowem a Bochnią, gdzie czechosłowacki aparat F516 zmuszony był do lądowa- 

nia z powodu pęknięcia chłodnicy, równocześnie zaś z prośbą o sprężone powietrze. 

2 p. lot. w Krakowie wysłał natychmiast samochód ciężarowy z obsługą techniczną i 

przyborami. 

    

     

  

PRZYBYLI DO PRAGI. 
PRAGA. (PAT). Lotnicy, biorący udział w Raidzie Małej Ententy przybyli w na- 

stępującym porządku: Rubicz (Jugosławia) 5 g. 40 m. 46 s., Pavelio (Jugosławia) 
5 g. 48 m. 46 sek., Svozil (Czechosłowacja) 5 S. 52 m. Novak (Rumunja) 6 g. 3 m. 34 
sek., Langer (Czechosławacja) 6 godz. 1 m. 32 sek., Opris (Rumunja) 6 g. 3 m. 34 s., 
Sinticz (Jugosławia) 6 godz. 5 m. 29 s., Burduloiu (Rumnja) 6 godz. 8 m. 9 s. Kleps 
(Czechosłowacja) 6 g. 11 m. 15 sek.., Hubl (Jugosławja) 6 g. 30 m. 57 s, Kalia (Cze- 
chosłowacja) 6 g. 46 m. 28 s. 

Groźne wypadki w Indiach 
ARESZTOWANIE KONGRESU PANHINDUSKIEGO. 

DELHI (PAT). Aresztowano tu niemai w komplecie członków komi- 
tetu wykonwaczego kongresu panhinduskiego. Wśród aresztowanych znaj- 
duje się szereg wybitnych osobistości m. in. były przewodniczący zgromadze 

nia ustawodawczego Patel, pani Nehru, Hansa Mehta. Pozatem dokonano re 
wizji w mieszkaniu dr. Ansari, tymczasowego przewodniczącego który objął 

swe stanowisko po aresztowanym w dniu 21 bm. Abulhalam - Azad. 

ZAMACH BOMBOWY W KALKUCIE. 

KALKUTA. (PAT). Dnia 27 bm. rano dokonano tu zamachu bombowe 

go. Bomba wymierzona w posterunek policji trafiła w dach gmachu depar- 
tamentu robót publicznych. Skutkiem wybuchu odnieśli rany jeden policjant 
i trzech kulisów, zatrudnionych w departamencie, przyczem jednemu z nich 
bomba oderwała rękę. Stan ofiar groźny. 

ETWA PET TSZT Z OWO TY i] 

BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
egarnia T-wa „Lot“. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiega. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
i ia T-wa „Ruch“, 

HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
wierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie Żej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 
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. 

_ bieżach Rzeczypospolitej, 

stwowej dla dobra której pracowali ckiemi wojskami jak w r. 1920-tym? 
nasi przodkowie. — A przecież wszystko to są wyraźne 

Czy więc z tą „polityką* zgadza konsekwencje tej „polityki* kowień- 
się najzupełniej profesor Herbaczew- 

ski? 

I z tem, że zniszczono szlachtę li- 

tewską? 1 2 tem się zgadza profesor 

Herbaczewski, że Litwa dzisiejsza, zu 

pełnie otwarcie, mimo tarć, sarkań i 

ciągłego przecierania Oczu, pozo- 

staje nadal i świadomie składową 

częścią globalnej, pangermańskiej po- 

lityki spadkobierców krzyżactwa? — 

Profesor Herbaczewski twierdzi, że 

droga do Wilna prowadzi przez Ostrą 

Bramę. Słusznie. Czy jednak chce 

tamtędy iść autor wspólnie z bolszewi 

skiej, której adherentem mieni się w 
tej chwili być profesor Herbaczewski. 

Pozostawiamy na uboczu zarzuty 
Herbaczewskiego w stosunku do Pol- 
ski, bo nam w tej chwili chodzi o 
Litwę. Niech więc szanowny autor 
i profesor nie odpowiada kontrargu- 
mentami i pytaniami, ale odpowie rze 
telnie i szczerze, czy miał na myśli 
tylko politykę litewską wobec dyplo- 
matycznego sporu z Polską, czy też 
i tę dążącą często w swej konsek- 
wercji do zniszczenia ideału Litwy 

Witoldowej? m. 

NIEŚWIEŻ — ul. 

ęzamia POSTAWY — Księgarnia Polsiqej 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa, Księgarnia Įažwiariasis 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mickalsidego, $ 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarika T-wa „Ruck“, > 
OUSZMIANA -- Księgatnia Spółdz, Nauez. 1 
PIKSK — Kai Polska — St. Bednarski. 

Macierzy Szkolnej. 
iego, uż. Mickiewicza 1? SŁONIM — księgarnia D. Lubi 

ST. ŚWIĘCIANY uł. 6. N. Tarasiejski. ń ST. = i 
WILEJKA POWIATOWA — sl. Mickiewicza 24, F. Jusczowsko 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa_„Ruch”. 

„Ruch“, WARSZAWA — T-w0 Kol. „Ruch“, 

    

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

     

  

      oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
    

     

  

Ś.p. 6en.Bryg. Olgierd POMIAN-POŻERSKI 

  

Dnia 23 sierpnia zmarł o godzinie 
23.30, w Obozie Ćwiczeń Leśna, na- 
gle na udar serca, gen. bryg. Olgierd 
Pożerski dowódca 20 D. P. oraz Gene- 
rał Inspekcjonujący z ramienia — Сепе- 
ralnego Inspektora Sił Zbrojnych, je- 
den z najbliższych współpracowników 
Marszałka Piłsudskiego, w dziele or- 
ganizacji i wyszkolenia armji. Był od- 
znaczony orderem „Virtuti Militari" 
4-krotnym „Krzyżem Walecznych”, 
krzyżem „Polonia Restituta*, „Złotym 
Krzyżem Zasługi i wielu odznaczenia 
mi zagranicznemi. 

Ś. p. Generał urodził się w Wilnie 
w 1881 roku i otrzymał wykształce- 
nie wojskowe. W wojnie japońskiej i 
następnie światowej, bierze udział ja- 
ko dowódca baterji, dyonu i wreszcie 
brygady artylerji. 

  

do W roku 1918 powraca 
gdzie już w pierwszych walkach zmar 

kraju, 

  y, zwracają na 
Niego uwagę Naczelnego Wodza, jego 
wytrawne doświadczenie i niezwykłe 
zdolności wójskowe. 

Ś. p. Generał bie rze udział w roz- 
brajaniu Niemców jako komendant 
twierdzy Zegrze. Następnie organizuje 
8 brygadę artylerji, jako dowódca któ 
rej odbywa już całą kampanję polską. 
Bierze udział w ofenzywie wiosną 
1919 r. da północno-wschodnich ru- 

by następ- 
nie aż do roku 1920, bronić linji rzeki 
Dźwiny. Odznacza się specjalnie przy 
powstrzymywaniu pierwszej ofensywy 
bolszewickiej na północnym froncie w 
maju 1920 roku, oraz kontrofenzywie 
generała Sosnkowskiego, ksiedy to 
niejednokrotnie dowodzi zastępczo 8. 
dywizją piechoty. Fala naszego odwro 
tu spycha 8 brygadę artylerii aż pod 
Warszawę ną odcinek Rembertowski. 
Tu świetnie dowodzona przez genera- 
ła brygada przyczyni.a się w znacz- 
nym stopniu do umiejscowienia niebez 
piecznego przerwania się bolszewików 
pod Radzyminem. Z pod murów War- 
szawy prowadzi następnie śp. Generał 
swą brygadę w ofensywie Naczelnego 
Wodza, aż do granic Prus Wschod- 
nich. Koniec wojny zastaje Go na fron- 
cie południowo - wschodnim, dokąd 
brygada była przerzuconą, by wspie- 
rać swym ogniem likwidację akcji Bu- 
diennego. 

W ciągu wojny polskiej wybił się 
śp. Generał nietylko na naczelne miej- 
sce wśród wyższych oficerów artylerji 
lecz zabłysnął również jako doskonały 
dowódca broni połączonych. Był jedy 
nym z pierwszych, a tak nielicz- 
nych, którzy zrozumieli konieczność 
stosowania w polskiej wojnie specjal- 

nej taktyki, tak różnej od taktyki wiel- 
„>| wojny — i taktykę tą umiał narzu 

cić podległym sobie oddziałom. 
To też po wojnie karjera śp. Gene- 

rała postępuje szybko. Jest kolejno Sze 
iem Artylerji OK Warszawa, dowódcą 
18 Dywizji Piechoty, dowódcą Obsza- 
ru Warownego Wilno, a wre'szcie zo- 
staje powołany w roku 1926 na znak 
specjalnego zaufania ze strony Mar- 
Szałka Piłsudskiego na Generała In-. 
spekcjonującego z ramieqia GISZ. oraz 
na dowódcę 20 Dywizji Piechoty. Ró- 
wnocześnie Mars.ałek Piłsudski ceniąc 
w śp. Generale najwytrawniejszego ar 
tylerzystę w Państwie, wyznacza Go 
na Przewodniczącego Komisji opraco- 
wującej regulamina artylerji, oraz po- 
wołuje Go w skład komisji ogólnego 

regulaminu Służby Polowej. 
Gorący patrjota i niestrudzony pra 

cawnik, poświęcił śp. Generał resztę 
wolnego czasu szerokiej pracy społe- 
cznej. To też pogrzeb Jego był nie- 
zwykłą i wzruszającą manifestacją nie 
vłko przywiązanego do Niego bezgra 

nie wojska, lecz także ogromnych 
społeczeństwa cywilnego tak w 

nowiczach jak i w Wilnie, dokąd 
sprowadzono zwłoki, celem złożenia 
ich w grobach rodzinnych na cmenta- 
rzu Bernardyńskim. 

Przez szpalery 20 Dywizji Piechoty, 

  

   

   

  

rozstawione w 2-szeregu wzdłuż szosy 
cdprowadził Korpus Oficerski z Do- 
wódcą OK IX Generałem Trojanow- 
skim nieodżałowane zwłoki do Barano 
wicz, gdzie przekazano je Komitetowi, 
zorganizowanemu przez całe miejsco- 
we społeczeństwo. Tu długi szereg 
mówców duchownych, cywilnych i woj 
skowych przypominał niespożyte zasłu 
gi śp. Generała położone dla wojska i 
miasta, oraz dziękował Mu serdecznie 
za nie. Na drugi dzień odprowadziło 
trumnę całe miasto i garnizon na dwo- 
rzec, skąd w towarzystwie bardzo li- 
cznych delegacyj z generałami Troja- 
nowskim i Skotnickim na czele, prze- 
wieziono śp. Generała do Wilna. Wo- 
jewoda Nowogródzki jako przedstawi- 
ciel władz i wyraziciel uczuć spole- 
czeństwa cywilnego, odprowadził śp. 
Geerała aż do końcowej stacji swego 
województwa, Po drodze na wszyst- 
kich stacjach żegnało Generała przy- 
sposobienie kolejowe i cywilne z or- 
kiestrami. Żegnał Go też cały 5 pułk 
lotniczy na stacji kolejowej w Lidzie. 

Uroczystości pogrzebowe w Wil- 
nie, rozpoczęło wyprowadzenie zwłok 
z wagonu do kościoła garnizonowego. 
Żałobny kondukt odprowadzał garni- 
zon wileński na czele z reprezentacja- 
mi najwyższych Władz Rzeczypospoli 
tej. Szli więc I Wiceminister Generał 
Dyw. Konarzewski, Szef Sztabu Głów 
nego Gen. Dyw. Piskor, Generałowie 
Inspektorzy: Skierski i Dąb - Biernac- 
ki, dowódca OKIX Gen. brygady Tro- 
janowski, Gen. bryg. Krok - Paszkow 
ski, Grzmot - Skotnicki, Sikorski Fran- 
ciszek, Frank, wicewojewoda Kirtiklis 
i wielu innych najwyższych dostojni- 
ków Korpusu Oficerskiego armji oraz 
władz i społeczeństwa cywilnego. Uro 
czystą mszę żałobną celebrował w 
kościele garnizonowym czcigodny ks. 
biskup Bandurski, w asystencji liczne- 
go kleru. Porywające kazanie wygło- 
sił proboszcz kościoła ks. Aleksandro- 
wicz. Nad grobem scharakteryzował 
wielką postać zmarłego Szei Sztabu 
Głównego Gen. dyw. Piskor, podkreś- 
lając nieodżałowaną stratę jaką ponio 
sła armja. W wzruszających przemó- 
wieniach żegnali następnie swego Ge- 
nerała byli podkomendni, a swego 
przyjaciela częstego doradcę i „do- 
brego Wilnianina* reprezentant cywil- 
nego społeczeństwa. 

Wśrcd licznych wieńców od ofi-ce 
rów, podoficerów i szeregowych obsza 
ru podległych oddziałów, byłych, lub 
z tytułu) inspekcji, od kilku organiza- 
cyj Feder. b. wojskowych, społecz- 
nych organizacyj m. Baranowicz i Wil 
na, uwypuklał się piękny wieniec ze 
wstęgami ' Virtuti Militari z nadpisem 
„Generałowi Pożerskiemu od Marszał 
ka Piłsudskiego”. 

Cześć Jego Pamięci! 

ECHA STOLICY 
P. JAROSZEWICZ — KOMISARZEM 

M. WARSZAWY. 

"WARSZAWA. 27. 8. (tel. wł. „Slowa“) 
Dnia 27 bm. podpisana została nominacja p. 
Władysława Jaroszewicza na stanowisko ko 
mmisarza rządu na m. st. Warszawę. 

Przypomnieć należy, iż pierwszym aktem 
urzędowania dr. Bartla po objęciu stanowi- 

ska prezesa Rady Ministrów zimą r.b. by- 
ło dymisjonowanie pł Jaroszewicza. Obecnie 
pierwszym aktem urzędowania Marszałka 

Pilsudskiego, jako premjera, jest powołanie 
p. Jaroszewicza z powrotem na dawne sta- 

nowisko. 

Zestawienie tych dwóch faktów nie jest 
pozbawione pewnej wymowy politycznej. 

    

  

SĄD NAJWYŻSZY UCHYLIŁ WYROK 
NA KOMUNISTÓW LWOWSKICH. 
WARSZAWA. 27. 8. (tel. wł. „Słowa”) 

Sąd Najwyższy w Warszawie rozpatrywał 
dnia 27 bm. skargę kasacyjną przeciwko wy 
rokowi lwowskiego sądu przysięgłych, któ- 
rzy skazał przed kilkoma tygodniami 3 ko- 
inunistów iwowskich, liczących po 22 lata 
każdy, na karę Śmierci za uprawianie pro- 
pagandy wywrotowej. Sąd Najwyższy zgo 
dnie z wnioskiem prokuratora Trawińskie- 
go wyrok lwowski skasował i przekazał 
sprawę do ponownego osądzenia innemu 
kompletowi sędziowskiemu. 

Do sprzedania 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan 
różne swetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane. LOMBARD Bisku- 
pia 12. —0 

    

   

    
    

   
      



  

  

ECHA KRAJOWE 
AKTUALNE w BRASLAWIU 

: (SZKICE I UWAGI) 
„Przy szkicowaniu* Brasławia wolę ni- 
go nie pomijać, bo nie chcę być  fał- 
wym „szkicarzem', który do. swych róż- 

nej natury wygód, nadaje szkicowi obraz 
niezgodny z modelem. Postępuje według 
clementarnej nauki rysunku: patrzę i opi- 
suję — jak widzę. Wadą moją jest chyba 
„iuturyzm*, który nielegalnie wprowadzam 
do swoich szkiców. Ale cieszę się nadzieją, 
że czytelnicy nie są tak nieubłagani i ze- 
chcą mi ten występek wybaczyć, gdy się 
dowiedzą, co tutaj ochrzciłem mianem „„fu- 
turyzmu”. 

  

   
  

Będąc z natury niezbyt gadatliwym, od- 
powiem krótko: futuryzm mój to wprowa- 
dzanie do szkiców — obok wyrazistych 

konturów — cieniutkich, mało widocznych 

linij i cieniów, które podług mnie są wła- 
šciwsze kreślonemu przedmiotowi niżeli te, 
w jakich ten przedmiot zarysowuje się, 

sylwetuje faktycznie. Inaczej jest to wy- 

szukiwanie obrazu, któryby najstosowniej 
cdpowiadał modelowi. widzianemu w per- 
spektywie przyszłości. Jeszcze inaczej 
przenosząc pojęcie z rysunku do opisu: są 
to uwagi. 

Co tam „inaczej“! — Można tak wywo- 
dzić nieskończenie i nic przez to nie po- 
wiedzieć. Zresztą zastąpienie  linij czy 
cienia ogólnikiem jest sztuką równie chi- 
meryczną i niełątwą, jak zastąpienie teorji 
praktyką. Dlatego też, aby należycie po- 
informować czytelników o moim „futuryz- 
mie“ i jako tako zilustrować powyższe 
komunały, użyję (bez żadnych  pretensyj) 
sokratesowskiej metody: przytoczenia pa- 
ru przykładów. Zaczerpnę ich z najbliż- 
szego mi środowiska — z Brasławia. Oto 

z nich pierwszy: - 
W Brasławiu — jako mieście powiato- 

wem,  przepełnionem urzędami, organiza- 
cjami, niemało handlowem i trochę przemy- 
słowem — istnieje ogromna potrzeba dru- 
karni. Potrzebę tę zaspakaja maleńka pry- 
watna (żydowska)  drukareūka, która, 
usadowiwszy się tu „w samą porę”, nie 
szczędzi swych klijentów i tą drogą  roz- 
rasta się prawie w geometrycznym — ро- 
stępie. Ułatwia jej to przedewszystkiem 
Sejmik Brasławski, dostarczając 65 proc. 
ogólnej roboty — obstalowując u niej ró- 
żne druki, afisze, instrukcje, nakazy płat 
nicze etc. etc. i płacąc za nie niemałe pie- 
niądze. jest to niewątpliwie nieoględność 
Sejmiku, obarczonego ogromem zadań. 

Szkic ten „sfuturyzuję” teraz pytaniem. 
Czy nie lepiej byłoby, gdyby powstała w 

Brasławiu drukarnia pod firmą — naprzy- 
kład — „Sejmik i S-ka" albo „Spółka urzę- 
dników' i t. p.? Panowie Urzędnicy, warto 
nad tem pomyśleć — a śpiesznie! — bo 
Sejmik, który tyle pięknych rzeczy w Bra- 

sławiu robi, może Panów uprzedzić i sam 

własnemi środkami, na własną rękę  dru- 

karnię założyć. A drukarnia — to dzi- 
siaj w Brasławiu najgrzeczniejszy interes. 

Maszyny drukarskie i wszelkie urządzenia 
można nabyć na dogodne raty. "Powodze- 
nie przedsiębiorstwa zapewnione. Poco te- 
dy żywić obcych — cudzoziemców — kie- 

dy swoi chleba nie mają?! Trzeba brać 
swoje sprawy w swoje własne ręce!'* Ko- 

sztuje to bardzo niewiele, bo tylko trochę 

chęci i parę śmiałych a energicznych kro- 

ków. 
Przytaczam drugi przykład mego „futu- 

ryzowania“. 

W Brastawiu był powstał swego czasu 

kurs wieczorowy а dorosłych, który z 

powodu rzekomego braku słuchaczy  zo- 

stał zawieszony. Obok tego jest dużo 
młodzieży pozaszkolnej która nie ukończy- 

wszy całej szkoły powszechnej, wykształ- 

cenie swe w tym zakresie chce uzupełnić. 
na kursie. 

Teraz obrazek ten szczery i rzeczywisty 
postaram się po swojemu „siuturyzowač“ 
dodając malutki moralik pod adresem na- 
uczycielstwa. Mianowicie z początkiem 
zbliżającego się roku szkolnego, należałoby 
kurs powyższy ponownie uruchomić i tak 
go urządzić i poprowadzić, aby słuchacze 
nie zechcieli z niego uciekać. 

Sądzę, że tych dwóch przykładów wy- 
starczy dla wyjaśnienia czytelnikom, co 
oznacza mój „futuryzm. St. Szanter 

CYWIL w MUNDURZE 
(Bez powołania. — Dawne znajomo 

ści. — Kongres P. E. N. — Nad trum- 
ną Ejsmonda. — W Zegrzu). 

Czy wiecie, miłe Wilnianki i sym- 

patyczni Wilnianie — co to znaczy: 
„powołanie*? Nie wiecie. To nie to, 
ce wy myślicie. Ja mam na myśli po- 
wołanie do czegoś, do czego nie ma 
się powołania. Siedzisz sobie, wy- 

godny cywilu, w miękkim fotelu, pa- 

lisz najspokojniej papierosa —i w 

kiębach jego dymu widzisz liljowe mi- 
raże bliskiego urlopu. Widzisz siebie 
ra plaży morskiej, na szczytach ta- 

trzańskich, albo conajmniej na nie- 

botycznych turniach Kolonji Kolejo- 

wej w Nowej Wilejce. Marzenia te 

przerywa ci dzwonek -, po chwili 
czytasz właśnie owo „powołanie... 

na 6-tygodniowe ćwiczenia  ofice- 
rów rezerwy — i wszystkie fatamorga 
ny djabli biorą. Masz babo urlop! Ale 
że jesteś uświadomionym  obywate- 
lem, więc nie rżniesz karabinem w 

bruk ulicy, tylko pocieszasz się 
staropolskim przysłowiem: „Czem 
chata bogata, tem trudna rada...* I 
zaczynasz myśleć o wojennym ekwi- 

punku. 

Wyciągasz ze strychu umunduro- 
wanie z przed wielu lat — i okazuje 
się, że stoczyły z niem walkę wi- 

leńskie mole, walkę dosłownie „za- 
jadłą”. Świadczą 0 tem wymownie 
wyjedz one dziurki w różnych miej- 

scach stroju, dziurki, przez które 

świeci słonko i deszcz pada. Chcąc 

nie chcąc trzeba dać zarobek panu 

Nowickiemu na ul. Wielkiej, tem bar- 

dziej, że w cywilnem życiu szybko 

zmienia się peryferja ludzka i po kil- 

BARANOWICZE 

— Przeinianowanie Szkoły Technicznej. 
Istniejąca od kilku lat Niższa Szkoła Te- 
chniczna na skutek starań Zarządu Koła 
P. M. S. została przemianowana na szko- 
łę budowlano - drogową typu średniego. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest 
ukończenie 7 oddziałów szkoły powszechnej. 

— Urąganie polskości. Kiedy wsiadłem 
do pociągu, który kursuje między  Stołp- 
cami a Warszawą, zastałem drzwi  jed- 
nego z przedziałów do którego chciałem 
się ulokować, zamknięte. 

Zdżiwiony tem zacząłem się rozglądać 
kiedy zobaczyłem na szybie rozwiązanie 
zagadki, a mianowicie, nadpis czysto po 
polsku „dła myśliwych z psamy* 23. 8. st. 
Stołpce. 

Czyżby kolej na st. Stołpce nie 
dała pracowników, którzyby 
po polsku? 

Doprawdy kaleczyć tak 
nie uchodzi. 

posia- 

język polski 

— Budowa Szkoły Handlowej. Imponu 
jacy gmach jakim jest Szkoła Handlowa 
P. M. S. w roku bieżącym buduje się w 
dalszym ciągu, to dobudowuje się bursa 
dla. wychowanków tej szkoły. 2 

Jest to jeden — jedyny gmach szkolny, 
odpowiadający wymogom szkoły. 

W dniu 23 sierpnia r. b. zwiedził bu- 
dowę naczelnik szkół zawodowych Kurator 
jum Wileńskiego p. Kuczewski który był 
bardzo zadowolony z budowy i obiecał dal- 
szą pomoc finansową na budowę. 

— Budowa Pomnika Powstańcom 63 r. 
Pisaliśmy niedawno o zamiarze przystąpie- 
nia do budowy pomnika powstańcom 63 
roku pod Miłowidami. 

Jak obecnie się dowiadujemy budowę 
tego pomnika już rozpoczęto i będzie za- 
kończony na 18 października t. j. na dzień 
obchodu 10-cio lecia wypędzenia z kraju 
bolszewików. 

— Powiatowy Zjazd i zawody Okręgo- 
we straży pożarnych. W dniu 7 września 
r. b. odbędzie się zjazd. i zawody okręgo- 
wę straży pożarnych, według następujące- 
go programu: w dniu 6 września capstrzyk 
orkiestry baranowickiej w dniu 7. 9. po- 
budka i hejnał z wieży strażackiej nabo- 
żeństwo, złożenie wieńców na grobie — №е- 
znanego Żołnierza, defilada, zawody dru- 
żyn, festyn, wieczorem  akademja i zaba- 
wa taneczna 

Do zawodów staną drużyny które uzy- 
skały pierwsze miejsca na zawodach rejo- 
nowych i oprócz tego straż baranowicka z 
autopogotowiem poza konkursem. ” 

Dla uświetlenia pierwszego zjazdu ok- 
ręgowego Zarząd Okręgowy projektuje od 
bicie specjalnego znaku i wydania jedno- 
dniówki. S. G. 

Z KURSÓW NAUCZYCIELSKICH 

Z pośród licznych kursów  nauczyciel- 
skich w Wilnie, na szczególną uwagę zasłu- 
guje kurs robót kobiecych i gospodarstwa 
domowego dla nauczycielek szkół powsze- 
chnych, liczący 40 osób przeważnie z po- 
wiatu wileńsko - trockiego. 

Duszą kursu jest p. Celina Dąbrowska, 
kier. szkoły pracy w Wilnie. Kierownikiem 
zaś administracyjnym p. Aluchna, instruk 
ter oświaty pozaszkolnej na pow. Wil. - 
Trocki. 

Władze szkolne doszły do bardzo trafne- 
go wniosku: że do ludu z pod strzechy na- 
leży iść z  praktycznemi wskazówkami, 
gdyż, ograniczenie się jedynie do  odczy- 
tów i pogadanek stanowi błąd w postę- 
powaniu oświatowca — społecznika i nie 
daje realnych rezultatów. Następnie dziew 
częta wiejskie nie chętnie garną się na 
kursy wieczorowe ogólnokształcące, powo- 
dując się poprostu wstydem wobec chłop 
ców i nauce nie przywiązują większej wa- 
gi, natomiast pociągają je nauki  prakty- 

czne z gospodarstwem związane 

W programie władz 
na przyszłość cały szereg praktycznych 
kursów dla nauczycielstwa szkół powszech 
nych płci obojga, co z przyjemnością pod 
kreślamy i podkreślać będziemy.  J..H 

szkolnych istnieje 

  

ku latach wyrasta 
szat. 

Gdy wszystko już gotowe — i mun 
dur i buty i czapka i pas i szabla i 
pistolet i płaszcz, człowiek ubiera 
się przed wyjazdem w ten skompli- 
kowany rynsztunek i robi „próbę gene 
rałną', przechadzając się po mieście. 
Trzeba się przyzwyczaić; bo wszy- 
stko ma się gdzie indziej, niż w cy- 
wilnem życiu: papierośnicę tam, gdzie 
zawsze był portiel, zegarek w małej 
kieszonce na bruszku, Scyzoryk tam, 
gdzie bywała portmonetka, a portfel w 
takiem miejscu, o którem się nie mówi 
Zdarza się potem co chwila, że tak 
wskrzeszony oficer, chcąc zobaczyć, 
która godzina, wyciąga chustkę do 
nosa, a scyzorykiem usiłuje wytrzeć 
nos. Gorzej jest z przyzwyczajeniami 
ukłonowemi. Pożegnanie z  meloni- 
kiem na 6 tygodni oznacza zarazem 
rozbrat z wszelkiemi frazesami w 
rodzaju: „moje uszanowanie... W woj 
sku jest „„czołem' i basta. Palce nie 
nawykłe układać trzeba w gest Ssa- 
owania i pilnie baczyć, aby przed 

generałem 'nie zdjąć czapki. Scho- 
dząc ze schodów, rezerwista potyka 
się o własne ostrogi, a wogóle stale 
i wszędzie poci się: mundur obcisły, 
kołnierz wysoki, rogatywka ciężka, 
pas uciska, nowe buty jeszcze się nie 
rozchodziły — i wogóle: pierwszego 
dnia samopoczucie jest mizerne. 

Nazajutrz śpiewasz: „„Bywaj dziew 

czę zdrowe, ojczyzna mnie woła” 
i wśród wyraźnych objawów szacun- 
ku ze strony konduktora zajmujesz 
bezpłatne miejsce w przedziale po- 
ciągu pośpiesznego Wilno — War- 
szawa. W pociągu sympatyczny pan 
w_ starszym wieku, siwy ziemianin, 
mówi do ciebie per „panie kapitanie" 
iw dłuższej konwersacji stara się za 
znajomić cię z najważniejszemi prą- 

się z dawnych 

umieli pisać 

Petkiewicz biega w Finlandji 
HELSINGFORS. (PAT). W dniu 27 bm. wieczorem odbył się tu przy udziale Pei- 

iewipcza i 6 najsłynniejszych długodystancówców fińskich bieg 5 tysięcy metrów. Po- 

goda doskonała, publiczności bardzo dużo. Na trybunach obecni byli przedstawicielie po- 

Sselstwa Rzeczypospolitej. Bieg prowadził przeż cały czas Wirtanen (Finlandja) tuż za 

nim trzymał się Nurmi i Petkiewicz. Mniej więcej w połowie dystansu biegacz polski 

zaczął tracić teren, utrzymał się jednak na trzeciem miejscu. Zwyciężył w biegu, dzięki 

piorunującemu finiszowi na ostatnich 100 m.Paovo 
24 min. 40,7 sek., Drugie miejsce zajął Wirtanen (Finianja) — 14 m. dystans w ciągu 

Nurmi  (Finlandja) przebywając 

41, 5 5., trzecie — Petkiewicz (Polska) — 15 m. 1 s. Petkiewicz był przyjmowany przez 

publiczność gorącemi oklaskami. W dniu 28 bim. biegacz Polski startuje wraz z Finnami 

Loukola i Purjn w biegu 3 tysiące metrów. 

Straszliwa zbrodnia wyrodnej matki 
WŁASNE DZIECKO RZUCIŁA NA POŻARCIE ŚWINIOM . 

ŁODZ. (PAT) W dniu 25 bm. wieśniacy we wsi Stanowa Góra, gminy Gospodarz 

powiatu łódzkiego dokonali strasznego odkrycia. Mianowicie, wło'cianka tutejsza 25-le- 

tnia Włodarczykówna, chcąc pozbyć się nieślubnego dziecka, rzuciła je na pożarcie šwi- 

niom. Zawiadomiona o tem policja wydarła Włodarczykównę z rąk rozszalałych wieś- 

niaków, którzy usiłowali dokonać nad nią samosądu. 

ESO TATR POTOCZY ZEP OPC li i iii i 

Sprawa maltańska a Stolica Apostolska 

„O. Woodblok T. J. opublikował 
ostatnio w Sunday Referee nader tre- 
šciwy i rzucający wiele. światła na 
sprawę maltańską artykuł, zatytuło- 
wany: „Papież i Malta”. O. Wood- 
block wskazuje fakt, że po wygłosze- 
piu odczytu o sprawie maltańskiej 
otrzymał cały szereg listów, pełnych 
obelżywych wyrazów pod jego adre- 
sem, co wskazuje na nietolerancję pro 
testantyzmu, która znowu ujawniła się 
wyraźnie w związku z panującą opinją 
iż w zajściu między rządowemi siera- 
mi brytyjskiemi i Stolicą Apostolską 
ta ostatnia ma słuszność. 

Najwięcej oburzenia w sferach pro 
testanckich wywołał słuszny i usazad- 
niony zarzut, uczynony przez Wood- 
block'a angielskim kołom rządowym, 
że z powodu takiego stanowiska w tej 
sprawie, jakie zajęły sfery rządowe, 
najwięcej ucierpiała ludność Malty, a 
to z dwóch przyczyn. Przedewszyst- 
kiem wstrzymanie przez gubernatora 
Malty wyborów wyrządziło .znaczną 
szkodę ludności i krzywdzi ją w wy- 
sokim stopniu, a ponadto akt ten rów- 
na się pogwałceniu swobód konstytu- 
cyjnych, nadanych w r. 1921 po 120 
latach od chwili, kiedy Maltańczycy 
w roku 1801 nie w drodze podboju, a 
dobrowolnie oddali się pod rządy ko- 
rony brytyjskiej. 

O. Woodblock wykazuje w dalszym 
ciągu zupełną bezpodstawność zarzutu 
czynionego Watykanowi przez pewne 
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dami w polskiej literaturze 
czesnej. : 

Z Warszawy jeszcze krótka ja- 
zda — i po niedługim czasie zameldo 
wujesz się u dowódcy pułku. Okazu- 
je się, że jest nim dawny przemiły 
kolega z pierwszych dni wojny, to- 
warzysz niedoli z rekruckich  szere- 
gów armji zaborczej i z powstania 
wielkopolskiego, podpułkownik W. 
W służbie rozmawiam z nim na bacz- 
ność, poza służbą „na ty*. Jest i wielu 
innych dobrych znajomych w korpusie 
oficerskim; atmosfera w pułku bardzo 
sympatyczna, choć dowódca i w ko- 
szarach i na ćwiczeniach w terenie bie 
rze nas porządnie „do galopu”. Może 
się zdarzyć, że natknąwszy się na sta- 
rego przyjaciela, z którym w począt- 
kach wojny wychylił na froncie nieje- 
den kielich goryczy, wódki i strachu, 
teraz młodszy oficer wypręża się i mó- 
wi „Proszę o pozwolenie zwrócenia 
się do pana pułkownika! Jak się masz, 
Józiu!* — A pułkownik odpowiada: 
„Spocznij! Co ty tu robisz, stara mał- 
po?“ I padają sobie w objęcia. 

W czasie ćwiczeń moich odbywał 
się w Warszawie międzynar. zjazd 
Pen-klubów, o którym państwo to i 
owo czytali zapewne w gazetach. Uzy 
skałem na te dni urlop i brałem 
udział w zjeździe. Zorganizowany był 
ten kongres bardzo starannie, hucznie 
i szczodrze, a na zagranicznych gości 
wywarł jaknajlepsze wrażenie; twier- 

współ- 

— dzono powszechnie, że z ośmiu dotych 
czasowych kongresów 
(ostatni, rok temu, odbywał się w 
Wiedniu) warszawski zjazd wypadł 
najwspanialej i najzręczniej był przy- 
gotowany. I trzeba przyznać, że nie- 
tylko nasz warszawski Pen-klub wło- 
żył w organizację zjazdu maximum 
wysiłku, ale że i rząd i społeczeństwo 
docenili znaczenie przyjazdu do Polski 

Pen-klubów 

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. 

siery angielskie, jak również i ducho- 

wieństwu maltańskiemu, jakoby pro- 

wadziło w Malcie akcję na rzecz 

Włoch. Nader znamiennym dla całej 

sprawy jest fakt, że angielski rząd mal 
tański z wrogiem katolicyzmu, lordem 
Stricklandem na czele, który pierwot- 
nie określił dochodzenia delegata apo- 
stolskiego na miejscu w Malcie w spra 

wie omawianej, jako rzeczowe i pod 

każdym względem taktowne, później 

po ich ogłoszeniu, nie zawahał się na- 

zwać odnośnego dokumentu kłamli- 

wym, co spowodowało znaczne pogor 
szenie się stosunków między Stolicą 

Apostolską a oficjalnemi sterami pań- 

stwowemi. O. Woodblock wyłuszcza 
też obszernie przyczyny, dla których 
Watykan zmuszony był zastrzec, by 
w pertraktacjach o zawarcie konkor- 
datu z Maltą, które w swoim czasie 
były aktualne, nie brał udziału premjer 
Strickland, jako persona non grata, 
zgodnie z przyjętym powszechnie w 
takich razach zwyczajem. Okoliczność 
ta bowiem posłużyła rządowi maltań- 
skiemu za pretekst do wrogich wystą- 
pień przeciwko Stolicy Św. 

Artykuł powyższy ©. Woodblock'a 
dający znakomitą syntezę całej kwestii 
maltańskiej, tak obszernie dyskutowa- 
nej w ostatnim czasie, posiada wielką 
wartość i niewątpliwie przyczyni się 
do urobienia właściwej opinii o tej 
sprawie w szerokich warstwach spo- 
łeczeństw poszczególnych krajów. 

1 

ZAWIADOMIENIE 
Zawiadamiamy, že księgainia i-biuro., 

Polskiego T-wa Ksiegarni Kol. „RUCH“ 
SP. AKC. 

zostały przeniesione do lokalu przy ul. Wileńskiej Ne 14 
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około stu pisarzy ze wszystkich części 
świata. Lwia część trudów  przygoto- 
wawczych spoczywała na barkach za- 
rządu polskiego Pen-klubu: Goetla, 
Kaden-Bandrowskiego, _ Nałkowskiej, 

Wierzyńskiego, Breitera i in. Pozawar 
szawskie związki literackie mają słu- 

szny żal do organizatorów, że nie zo- 

stały zaproszone na kongres w 0S0- 
bach delegatów, lub choćby gości; je- 

der tylko krakowski związek miał 
okazję gościć kongres u siebie, wileń- 
ski związek reprezentowany był przy- 

padkowo, wcale nie oficjalnie, przeze- 
mnie, a Lwów i Poznań nawet tak 
skromnego nie brały w zjeździe udzia- 
łu. 

Ferdynand Goetel otworzył kon- 
gres w odpoczywającym gmachu sej- 
newym; w tym momencie rozeszła się 
pogłoska, że Goetel za chwilę odczyta 
oiędzie odraczające sesję na dni trzy- 
dzieści. Przemawiał potem górnolotnie 
i serdecznie o roli literatury w życiu 
narodów marszałek sejmu Daszyński, 
a mówił z widoczną radością, że wol- 
no mu przemawiać w tej sali, że się w 
tych murach coś wogóle dzieje... Wi- 
tali potem zjazd: minister Zaleski oraz 
przedstawiciele poszczególnych naro- 
dów z mądrym, dowcipnym, znakomi- 
tym Galsworthym na czele. 

I potoczyły się trzydniowe inten- 
sywne obrady, a mury sejniowe dziwi- 
ły się, że wszystko odbywa się tak 
spokojnie, tak kulturalnie, że nikt nie 
wali w pulpity i nikt się nie bije. Mi- 
mo to były momenty dość gorące, np. 
kiedy komunista niemiecki Toller, (któ 
ry notabene jeździ tylko sleepingami!) 
zgłosił wniosek o oficjalne zaprosze- 

nie Sowietów do przystąpienia do 

światowego związku Pen-klubów. W 

tym momencie zawrzało w zgromadze 
niu; poradzono wnioskodawcy, aby 
sam pojechał do Bolszewji, poznał 

ZUCHWAŁY NAPAD NA HOTEL 
Jeszcze nie zdołały władze policyjne za- 

kończyć śledztwo w sprawie Jacka Zuty, 
gdy Chicago stało się nową widownią nie- 
zwykle zuchwałego napadu „Bohaterem no 
wego wydarzenia jest cowboy zwany 
„Teksas - Court“ z pochodzenia indjanin. 

Przed kilku dniami w godzinach  popo- 
fudniowych wtargnęło się do jednego z 
najbardziej luksusowych hoteli chicagow- 
skich podczas odbywającej się herbatki po- 
południowej pięciu bandytów którzy po 
steroryzowaniu personelu hotelowego i 
gości, zrabowali kasę hotelową, by następ- 
nie umknąć w przygotowanych  samocho- 
dach. 

W czasie ucieczki doszło pomiędzy ban- 
dytami i policją do bitwy w trakcie której 
trzech bandytów zastało zastrzelonych a 
reszta ujęta i 
chicagoska opisuje ten wypadek  nastę- 
pująco: 

Cowboy „Teksas - Court* przyjechał 
kilka dni przed napadem w towarzystwie 
swego towarzysza pracy do Chicago се- 
lem obejrzenia miasta. 

W trakcie urządzanych libacyj zapo- 
znali się obaj z pewnym byłym kelnerem 
który pracował niegdyś w hotelu Drake. 
Wspólnie z tym człowiekiem i jego przyja- 
ciółmi uplanowano napad rabunkowy na 
ten hotel. 

Po kilku dniach cała ta szajka  zaje- 
chała samochodem przed hotel, położony 
nad brzegiem jeziora Michigan i wtargnęła 
do wnętrza. 

Dyżurujący przy wejściu portjer zauwa- 
żył wprawdzie kilku rosłych drabów w ubio 
rach cowboyów, sądził jednak, że Są to 
statyści filmowi. Dzięki temu wszyscy 
członkowie bandy mogli bez przeszkody 
dotrzeć do górnych pięter, gdzie mieściła 
się kasa hotelowa. Z okrzykiem: „przycho- 
dzimy z Taksas, ręce do góry” rzucili się 
na urzędników hotelowych, zaprowadzili ich 
do jednego z sąsiednich pokojów i pozosta- 
wili pod opieką Teksas - Courta. W tym 
czasie pozostali czterej bandyci  obrabo- 
wali kasę z kilku tysięcy dolarów i ze zde- 
ponowanych w niej kosztowności. 

Niewątpliwie Śmiały ten napad byłby 
się udał w zupełności, gdyby Teksas - Co- 
urt był w tym czasie trzeźwy. Niestety, 
cowbay wielki amator „ognistej wody” za- 
glądał zbyt głęboko do butelki i pod ° 
wpływem alkoholu zmusił znajdujących się 
pod jego „opieką urzędników hotelowych 
do wykonania ćwiczeń wojskowych. To 
stało się dla niego zgubą. Przy komendero- 
waniu swych „rekrutow“ darł się w niebo- 
głosy, czem zwrócił na siebie uwagę jed- 
nej z telefonistek hotelowych, która zaalar- 
mowała policję. 

Jeden z detektywów, urzędujących w 
hotelu zagrodził bandycie drogę i zranił go 
w ramię. W odpowiedzi na to bandyta po- 
czął strzelać do obecnych i zabił jednego z 
urzędników. Huk strzałów i krzyk zaalar- 
mowały cały hotel wobec czego bandyci 
rzucili się do ucieczki. Przebiegając hol 
hotelowy, zapełniony w tym czasie mnóst- 
wem gości, bandyci wywołali niebywały 
popłoch. 

Obawiający się o swe życie członkowie 

rodzin miljonerów  narobili takiego wrzasku 

L L ai S REETOECY 

Traktat przyjažni 
arabsko-żydowskiej 
W czasie walk w roku preszłym 

Beduini ze wsi Bet Safafa zaatako- 
wali i zburzyli  kolonję - żydowską 
Mekor - Hayim w pobliżu  Jerozoli- 

Н 
Obecnie starszyzna obu gmin za- 

inicjowała akcję pacyfikacyjną, która 
zakończyła się w tych dniach pod- 
pisaniem traktatu przyjaźni: na mo- 
cy tego układu mieszkańcy obu miej- 
scowości zobowiązują siebie i swych 
potomków do zapomnienia o tem, co 
się stało w 1929 r. i do wyrzeczenia 
się wszelkich myśli 0 zemście, oraz 
przyrzekają, że będą żyli w zgodnem 
sąsiedztwie. Żydzi ze swej . strony 
zwrócą się do prokuratora państwo- 
wego z prośbą o wstrzymanie wszel- 
kich kroków przeciwko Arabom 
z,Bet - Safafa, oskarżonym o to, że 
przygotowywali z premedytacją - - 
napad na Mekor -. Hyaim. 

tamtejsze stosuneczki i osobiście za- 

prosił serdecznie bolszewików. Wre- 

szcie wniosek upadł, a przeszedł kom- 
promisowy Breitera, postanawiający, 
że Pen-klub międzynarodowy zawe- 
zwie do połączenia się z tym po- 
wszechnym związkiem wszystkie pań- 
stwa, które jeszcze do Pen-klubu nie 
naieżą. Wniosek ten był oportunistycz 
ńym objawem słabości. Nie potrzeba 
bowiem zbytnio orjentować się w we- 
wrętrznych stosunkach bolszewickich, 

aby przyznać, że teror kulturalny, któ- 
ry tam święci krwawe tryufmy od wie- 
lu lat, jest najjaskrawszem zaprzecze- 
niem podstawowej idei Penklubów: 
wolności sztuki oraz krzewienia myśli 
zbliżenia narodów na polu literatury. 
W takiej organizacji 
tów Rosji sowieckiej miejsca być nie 
może. 

Z uchwał kongresu warszawskiego 
najdonioślejsze były postanowienia, 
dotyczące literackiej nagrody Ligi Na- 
rodów, przyczem prócz kwoty pienięż- 
nej nagrodzone corocznie dzieło bę- 
lzie odznaczone przekładem na trzy 

„wiatowe języki, i decyzja o stworze- 
niu w każdem państwie spisu dzieł 
zasługujących na tłumaczenie (t. zw. 

„Cahiers de traduction*). Najbliższy 

>ngres odbędzie się w Amsterdamie, 
zjazd w r. 1932 w Budapeszcie. 

Czas wolny między obradami go- 

ście poświęcili na zwiedzanie Warsza- 
wy i na zbliżenie towarzyskie. Z przy- 
jęć najwspanialej wypadł raut u prem- 

jera Sławka, w cudnie świecami oświe 

tlonym pałacu Łazienkowskim, po- 
przedzony feerycznem  przedstawie- 
niem baletowem na wyspie w Łazien- 
ach. Imponujący był także raut wy- 
iany przez p. p. min. Zaleskich w b. 
pałacu Kronenberga. Niełatwy orzech 

o zgryzienia miała komisja, której po 

ruczono rozsadzenie gości na poże- 

  

osadzona w więzieniu. Prasa * 

„stawicieli rządu, dyplomację, reprezen 

na reprezentan-: 

że zmobilizowali przechodniów ulicznych i 
policję. 

W tym czasie biegnący na czele czterej 
bandyci dotarli do oczekującego ich sa- 
mochodu nawołując Taksas - Courta do 
pośpiechu. Ten jednak pod wpływem  alko- 
holu dopadł przez pomyłkę do innego pojaz 
du i w tej chwili zastrzelony został przez 
nadbiegających policjantów. 

Za uciekającymi zarządzono pościg, w 
czasie którego zastrzelony został również 
herszt bandy — były kelner obrabowanego 
hotelu. Pozostałych przy życiu bandytów 
policja osaczyła po chwili, gdy pędzący z 
zawrotną szybkością samochód  zderzyi się 
z innym pojazdem co uniemożliwiło uciecz- 
kę. 

Afera przemytników 
alkoholu 

Stany Zjednoczone zyskały sobie smutną 
sławę, są bowiem krajem w którym bandy- 
tyzm uprawiany jest na olbrzymią skalę. 
Niema dnia aby nie ujawniono jakiegoś 
skandalu. 

Jedna afera jest większą od drugiej i 
co gorsza w każdej zamieszane są oso 
bistości zajmujące poważne « stanowisko 
społeczne. 

Najnowszem wydarzeniem w. tej dzie- 
dzinie — fabułę znanej sztuki „Broadway 
—żywo przypominającem —jest afera Jacka 
Zuty. Sprawa miała się następująco: 

Przed dwoma tygodniami zastrzelono w 
pewnym barze Jacka Zutę jednego z naj- 
bardziej znanych hersztów przemytników 
w Chicago. Do lokalu wkroczyło sześciu 
członków wrogiej bandy, uzbrojonych od 
stóp do głów postawili Jacka Zutę „pod 
ścianę” i przeszyli go strzałami z ręcznego 
karabinu maszynowego poczem  najspokoj- 
niej się oddalili. 

Zastrzelony Zuta był prawą ręką króla 
przemytników Ajello, który „panuje” nad 

północną częścią miasta gdy południowa 
część pozostaje pod rządami Ala Capone'a. 

Ajello tak jak Al Capone stał się mil- 
jonerem dzięki przemytnictwu i wymusze- 
niom. 

Między innemi w papierach  zamordo- 
wanego  bandyty Jacka Zuta znaleziono 
czek z podpisem wydawcy „Chicago Daily 
News“, Craiga oraz list wysokiego urzęd- 

nika' policji chicagowskiej Freemana do za- 
mordowanego bandyty zaczynający się od 
słów: „Drogi przyjacielu”. 

Freeman zeznał na śledztwie, iż pobierał 
od Jacka Zuty łapówki. Craig przyznał się 
iż czek jest autentyczny. Podczas zabawy 
w jednym z nocnych lokałów Craigowi za- 
brakło pieniędzy, które pożyczył od ban- 
dyty wystawiając jako pokrycie czek. 

Władze zachowują dyskrecję co do wyni 
ków śledztwa, w: mieście jednak krążą upor- 
czywe pogłoski, że zamodowany bandy- 
ta pozostawał w bliskich stosunkach  to- 
warzyskich ze znanemi na gruncie  chica- 
gowskim politykami, sędziami, adwokata- 
mi, prokuratorami i komisarzami policji. 

Niektórzy nawet posądzają osoby sto- 
jące na wysokim szczeblu  hierarchji spo- 
łecznej o cichy współudział "vw ciemnych 
sprawach bandyty. 

Sensacyjnem wydarzeniem — \ sprawie 
Jacka Zuty była nagła śmierć senatora 
Jayce, który prowadził śledztwo w tej afe- 
rze. Okazało się, iż senator Joyce zo- 
stał otruty przez nieznanych sprawców. Za- 
chodzi tu niewątpliwie wypadek  zbrod- 
niczego zamachu celem zatarcia skandalu 
kompromitującego znanych obywateli Chi- 
cago. 
  

Dr. Szabad-Gawrońska 
(choroby dzieci) W. Pohulanka 14. 
Wznowiła przyjscie chorych о 

Si       
     SALON SUKIEN 

N. EPSZTEJNOWEJ 
otwarty od 1 wrzešnia 

Tel. 138. Mickiewicza 62. 

Dr. A. LIBO 
(choroby uszu, gardła i nosa) 

powrócił i wznowił przyjęcia 
chorych. Zawalna 22, od 11—12 i 3—5 
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MIESZKANIA 
4 —5-pokojowego z wygodami. 
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gnalnym bankiecie Pen-klubu w Но- : 
telu Europejskim. Kierowała tą pracą 
p. Zofja Nałkowska, z którą miałem 
zaszczyt współpracować.  Rozmie- 
szczenie przy stołach około 250 osób, 
podzielonych na kategorje delegatów 
oficjalnych, gości nieoficjalnych, dele- 
gatów polskich, gości polskich, przed- 

tantów różnych dziedzin sztuki i gości 
oderwanych — rozmieszczenie w taki 
sposób, aby nikt się nie obraził, nikt 
nie siedział za wysoko, ani za nisko — 
nałamało nam głowy przez wiele go- 
dzin i zajęło nawet znaczną część cza- 
su, w którym odbywały się ciekawe 
obrady. W innych dniach odbywały 
się przyjęcia w domach prywatnych, . 
przy podziale grup gości na poszcze- 
gólne domy.. W gościnnym domu księ 
stwa Mirskich miałem okazję zbliżenia 
się z delegatami Węgier, Belgji i Ame- 
ryki. Pozatem zaznajomiłem się bliżej 
z gośćmi niemieckimi (których przyje- 
chała znaczna ilość: dr. Kuhn, Blunck, 
Fierwarth, Walden, Sydow, Elster, 
Al. Berent i in.) estońskimi, francusk. 
Jules Romains, Benjam. Crėmieux), au 
strjackimi (Greta v. Urbanitzky, Mia 
Passini); obie te panie, jak i goście 
niemieccy żywo interesowali się pol- 
skiemi przekładami dzieł Rilkego. 

Po zamknięciu obrad warszawskich 
wszyscy goście, wraz z wielką ilością 
polskich gospodarzy wyjechali do Kra | 
kowa i Zakopanego, gdzie kongres | 
znalazł swój tragiczny finał w kata- | 
strofie samochodowej pod Morskiem 
Okiem; ofiarą wypadku padła jedna 
z najjaśniejszych postaci naszego mło- 
dego pokolenia literackiego, ś.p. Ju- 
ljan Ejsmond. Rozmawiałem z nim 
wiele w czasie kongresu. Ejsmond zy- 
skał sobie wielką sympatję zagranicz- 
nych kolegów, szczególnie dowcipną 
swoją mową, wypowiedzianą w Mor- 
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|
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Akcja kredytowa 0 

Ziemskiego 
Akcja kredytowa Okręgowego U- 

rzędu Ziemskiego w Wilnie rozpadała 
sę na 2 działy: 

2. Dział pożyczek udzielanych z 
funduszów przeznaczonych na pomoc 

_ kredytową przy scalaniu gruntów, a 
mianowicie: na pokrycie kosztów prze 
niesienia budynków na nowe kolonje i 
„wzniesienie nowych budynków, oraz 
na drobne meljoracje (budowa stu- 
dzien i t.p.) 

kręgowego Urzędu 
w Wilnie 

2. Dzia pożyczek udzielanych z 

funduszu zapomóg i kredytu ulgowe- 
go, przeznaczonych na nabycie grun- 
tów na pomóc przy zagospodarowa- 
niu się na nowootworzonych gospodar 

stwach z parcelacji. 

Przebieg akcji kredytowej w obu 

działach według lat przedstawia nastę 

pujące zestawienie: 

  

  

  

  

  

UDZIELONO POŻYCZEK 

й Z fund omój W roku Przy scaleniu i delsta I S Bao Razem 

Požyczek| Na sumę | Pożyczek| Na sumę | Pożyczek|j Na sumę 

1925 . 404 188.190 — 3 404 188.190 

1926 . 759 407.085 — — 750 407.085 

1927 1.120 884.015 — 787.036 — 1.671.051 

1926 1.315 1.241.200 823 1.546.278 2.138 2.787.478 

1929 4.387 2.361.225 1.393 2.072.420 5.780 4.433.745 

Łącznie . 7.976 5.081.815 2.216 4.405.734 9.072 9.487.549       
Podania o przyznanie pożyczek na- 

pływają w znacznie większej ilości niż 

      
bec czego tworzą się znaczne rema- 
nenty nieuwzględnionych podań, co 

  

  

  

  

  

są możliwości uwzględnienia — wo- przedstawia poniższe zestawienie: 

„| Z funduszu zapomóg 
Z funduszu na scalenie i kredytu ulgowego 

Podań Na sumę Podań | Na sumę 

Pozostało na 1|1—1929 r. 2.530 1.525.531 1.054 2 602.736 

Zgłoszono . 4.223 2.566.925 1.043 2.113.234 

Wznowiono — — 40 65.865 

Razem 4 6.7538 4.092.456 2,137 4.781.835 

W 1929 r. załatwiono podań 4.387 2.561.325 1.393 2.937.716 

Odmówiono 987 861.411 160 308.141 

Razem 5.374 3.222,736 1.553 3.245.857 

Na 1|1—1930 r. pozostało . . . . 1.379 869.720 584 1.535.978         
—————5555:75 5 5 

Powyższe dane przytoczyliśmy z „Tygodnika Rolniczego". 

Dodatni bilans handlowy w lipcu 
Według tymczasowych obliczeń Głów- 

nego Urzędu Statystycznego, bilans handlu 
zagranicznego Polski (łącznie z w. m. Gdań 
skiem) w lipcu b. r. przedstawiał się w spo 
sób następujący: 

Przewieziono w lipcu 310.258 tonn to- 
warów o wartości 195.308 tys. zł. Wywiezio 
no 1.601.351 ton o wartości 197,776 tys. zł. 
Saldo dodatnie bilansu handlu zagraniczne- 
go w lipcu wyniosło 2.468 tys. zł. W porów 
naniu do czerwca przywóz zwiększył się w 
wadze e 70.785 ton, w wartości o 17.940 
tys. zł. Wywóz wzrósł w wadze o 263.413 
ton, w wartości o 28.502 tys. zł. 

Zwiększenie przywozu w lipcu zazna- 
Cczyło się głównie na: 1) maszynach i apa- 
ratach (o 0,7 milj. zł.) przyczem wzrósł 
przywóz maszyn rolniczych (o 1.2 milį. zł.) 
oraz kotłów, aparatów i części do ogrzewa- 
nia (o 1,2 milj. zł.), 2) żużlach Thomasa 
(o 3.3 milj. zł.) i saletrze wapniowej (o 1,6 
milj. zł.); 3) metalach i wyrobach z nich 
(o 2.9 milj. zł. w tem na miedzi (o 1.9 milj. 

zł.); 4) środkach komunikacji (o 2.1 milj. 
zł.) z czego największy wzrost przypada na 
samochody (o 1.0 milj. zł.; wreszcie na 5) 
na rudach wszelkich (o 1.2 milj. zł.). 

Zmniejszył się natomiast przywóz: 1) 
artykułów spożywczych (o 4.2 milj. zł.) w 
tem tytoniu (o 6.5 milj. zł.) i smalcu (o 2.8 
milj. zł.) przy jednoczesnym wzroście przy- 
wozu śledzi (o 1.8 milj. zł.), pszenicy (o 1.5 
milj. zł.), tłuszczów jadalnych roślinnych o 
0.6 milj. zł.) i paszy (o 0.6 milj. zł.) i 
2) materjałów i wyrobów włóknistych, a 
mianowicie: wełny i odpadków (o 2.2 milj. 
zł.) i wełny czesanej (o 2.1 milj. zł.) przy- 
czem zwiększył się przywóz bawełny i od- 
padków (o 1.5 milj. zł.) przędzy wełnianej 
(o 1.0 milj. zł.) i tkanin jedwabnych (o 0,9 
mil. zł. 

W wywozie wzrost zaznaczył Się naj- 
silniej na artykułach spożywczych (o 13.0 
milj. zł.) drzewie (o 5.4 milj. zł.), węglu 
(o 4.4 milj. zł.), metalach (o 3.2 milj. zł.) 

i wyrobach włóknistych (o 2.0 milj. zł.) 

  

UCHWAŁY MIĘDZYNARODOWEJ 
KOMISJI ROLNICZEJ 

Ogólne zebranie Międzynarodowej Ko- 
misji Rolniczej odbyło się dnia 8-go sierp- 
nia 1930 r. w Antwerpji pod przewodni- 
ctwem prezesa Markiza de Vogiić. Komisja 
ustaliła program prac przyszłego Między- 
narodowego Kongresu Rolniczego, który od- 
będzie się w Pradze 5 — 8 czerwca 1931 r. 
Głównym przedmiotem obrad była „Racjo- 
nalna organizacja zbytu produkcji rolniczej, 
jako środek naprawy sytuacji rolnictwa”. — 
Po wysłuchaniu referatów na temat powyż- 
szy wygłoszonych przez p. p. Laur (Szwaj- 
carja) Warmbold (Niemcy),  Feierabend 
(Czechosłowacja), Gościcki (Polska) Brets- 
scher (Szwajcarja) i Mannes (Belgja) Mię- 
dzynarodowa Komisja Rolnicza uchwaliła 
następujące rezolucje: 

I-sza rezolucja. 
Międzynarodowa Kom. Rolnicza stwier- 

dza, że wzrost wszechświatowej produkcji 
rolniczej spowodował znaczne obniżenie cen 
pogłębiając przez to kryzys rolniczy. Głów- 
ną przyczyną rozwijającego się obecnie 
wszechświatowego kryzysu jest niezadawa- 
lający stan rolnictwa w większości krajów. 
Rolnik staje się zmuszonym nietylko do zre- 
dukowania swych potrzeb życiowych, ale 
również do zaniechania szeregu reperacyj i 
innych niezbędnych wydatków eksploatacyj 
nych. W ten sposób przemysł i handel nie 
znajdują w rolnictwie nabywcy towarów, 
które mu są potrzebne. 

Wobec powyższego Międzynarodowa 
Komisja Rolnicza zaleca rządom i społeczeń 
stwom nie zapominać o tem, że zarówno w 
krajach eksportujących, jak importujących 
pierwszym warunkiem dła zwalczenia kry- 
zysu ekonomicznego nietylko w rolnictwie, 
ale również w przemyśle, rzemiosłach i 
handlu jest sprawiedliwe podniesienie cen 
produktów rolniczych. 

Komisja wyraża podziękowanie Lidze 
Narodów za podjęcie studjów nad zagad- 
nieniem kryzysu rolniczego. 

Komisja zaleca rolnictwu szukanie roz- 
wiązania problematu cen przedewszystkiem 
w drodze tworzenia krajowych organizacyj 
sprzedaży — co stanowi warunek niezbęd- 
ny dla osiągnięcia porozumień międzynaro- 
dowych. 

2-ga rezolucja. 
M. K.R. w wykonaniu uchwały powzię- 

tej na posiedzeniu dn. 9 czerwca 1929 r. w 
Bukareszcie w stosunku do zbytu produk- 
tów rolniczych postanawia: 

1) prosić następujące organizacje O 
opublikowanie przy współdziałaniu M. K. R. 
sprawozdań o sytuacji rynkowej. następują- 
cych produktów rolniczych: 

a) Deutscher Landwirtschaftsrat: zbo- 
że i trzoda chlewna, 

b) Banca Centrala Cooperativa (Ru- 
munja): kukurydza, 

c) Union Suisse des Paysans: mleko i 
produkty mleczne, 

d) Confćderation nationale des associa- 
tions agricoles de France: wino, 

e) Chambre d'Agriculture de Hongrie: 
konie. 

2) Członkowie M. K. R. będą proszeni 
o wypełnienie kwestjonarjuszy przysyłanych 
przez powyższą służbę informacyjną i o 
udzielanie jej pomocy przez stałe dostarcza- 
nie potrzebnych informacyj. 

3) Organy służby informacyjnej będą 
proszeni o przysyłanie swych sprawozdań 
do wszystkich organizacyj rolniczych będą- 
cych członkami M. K. R. 

4) Sprawozdania mają być w miarę 
możności redagowane w języku francuskim, 
angielskim, lub niemieckim. 

5) Krajowe organizacje, 
mują się powyższej służby 
nej są proszone o pokrywanie 
kosztów z funduszów własnych. 

Komisja Specjalna Spółdzielczości Rol- 
nej przy Międzynarodowej Komisji Rolni- 
czej odbyła posiedzenie dn. 9 sierpnia i wy- 
słuchała referatów następujących: „Wy- 
chowanie spółdzielcze w rolnictwie" (M. 
Gennes — Niemcy) oraz „Rewizja rachun- 
ków w związkach spółdzielni rolniczych” 
(M. Klindera — Czechosłowacja). 

które podej- 
informacyj- 
odnośnych 

Międzynarodowa Komisja Rolnicza, jak 
również Komisja Specjalna Spółdzielczości 
Rolnej zwołają następne posiedzenia w cza- 
sie Międzynarodowego Kongresu Rolnicze- 
go w Pradze. 

ATI KO KTORA NIN KIT INIT T IIS TIT TTT NSI NIO 
Skiem Oku, krótko przed katastrofą; ne wypisywanie opinji oficerom i dzie legionistów, poznańczyków i dowbor- 

+ zakończył ją temi słowy: „„Pogodę na- 
pewno będziemy mieli, gdy o nią po- 
piosimy aniołów, którzy są naszymi 
kolegami, bo także mają pióra”, 

Zgon Ejsmonda napełnił przeraże- 
niem wszystkich bez wyjątku, a po- 
grzeb w Warszawie był najżałośniej- 
,Szym pogrzebem, jaki widziałem w 
e. W imieniu wileńskiego Związ- 

u Literatów dołączyłem wieniec do 
olbrzymiej powodzi kwiatów, jaka 
przykryła tę tragiczną trumnę. Wyno- 
siliśmy ją na barkach z kościoła św. 
Aieksandra, przepełnionego i otoczo- 
nego tłumami. Widok młodej wdowy i 
dwóch jasnych główek ślicznych chłop 
ców rozdzierał serca. I tak odprowa- 
dzaliśmy świetnego poetę, najlepsze- 
86 kolegę i drogiego przyjaciela przez 
całe miasto na cmentarz powązkow- 
ski, gdzie wśród licznych mów, pier- 
Wszy odezwał Się wzruszonym  gło- 
sem, w gorących słowach Kazimierz 
Wierzyński. Najradośniejsze serce po- 
€ty, piewcy drzew i wód, zwierząt i 
kniej, piewcy uśmiechu i dzieci — 
przestało bić. 

Po tych smutnych obrzędach wra- 
cało się do koszar, by kontynuować 
powinności zbrojne.Czerwcowy skwar 
który nam dokuczał do żywego, nagle 
przeistoczył się w okres nowej plagi 
egipskiej:  ustawicznych deszczów. 
„Ale trzeba przyznać, że po wysiedze- 
<iiu całego roku na radjowych fote- 
lach — taki tryb życia niósł krzep- 

kość i zdrowie. Co za kulą u nogi by-: 
łeś, każdy kilogramie żywej wagi, 
„ten tylko się dowie, kto cię stracił...* 

stawanie o 5 rano, służba Od T-ej 
0 6 wieczorem, pieszo, na koniu, cza 

SEM ną motocyklu, na placu ćwiczeń 
1 W kancelarji kompanijnej, udzielanie 
ropė, karanie aresztem, podpisywa 

setkami przepustek,  wlasnoręcz- 

siątkom szeregowych, obejmowanie 
roli raz dowódcy kompanii, innym ra- 
zem szefa łączności, to znów dowódcy 
dywizji, pisanie planów operacyjnych 
i słuchanie wykładów, służba inspek- 
cyjna, prowadzenie bataljonu do ko- 
ścioła, nagły alarm — oto jak się na- 
zywają szczeble tej fatygującej drabi- 

„ny, po której taki zmilitaryzowany cy- 
wil drapał się przez pełnych 6 tygod- 
ni, aż się dodrapał. I nastąpił krótki, 
ale intensywny okres żegnania. Raz 
oficerowie czynni żegnali rezerwistów, 
innym razem rezerwa żegnała służbę 
czynną; jednego dnia był bal poże- 
gnalny w Zegrzu południowem, drugie 
go w północnem. Bo i panie były i pa- 
nienki, a jakże. Żony oficerów, siostry 
oficerów, siostrzeniczki i kuzynki, 
ogromnie miłe, żądne tańca i wszyst- 
kiego, co do tego należy. A jeszcze 
było kilkadziesiąt „juzistek*, uroczo 
umundurowanych panienek odbywają- 
cych kurs „Hughes'a”, czyli pisania na 
aparatach telegraficznych podobnych 
do pianina. Nie dziwota więc, że po- 

żegnanie było długotrwałe, serdeczne 
i wielostronne. 

Nie mogę pominąć zegrzyńskich 
atrakcyj towarzyskich, jako to: siat- 
kówka (świetnie wyrabiająca mięśnie 
ramion), plaża nad Narwią, (w tem 
.jednem słowie mieści się sporo uciech 
fizycznych i duchowych), brydż w ka- 
synie (w którym nie brałem udziału) 
i tygodniowe dancingi przy dźwię- 
kzch orkiestry, która nieźle fałszowa- 
ła Gdy dodamy zgrany, sympatyczny 
nastrój rodziny. wojskowej, zacnošc i 
koleżeństwo zarówno dowódcy pułku, 
jak i jego zastępcy, majora B. oraz 
kwatermistrza majora K., ujmującą 

słodycz adjutanta pułkowego, porticz- 
nika W. pełną wdzięku elokwencję 
porucznika Br., koleżeńską harmonię 

czyków z kochanym  wodzirejem po- 
rucznikiem inż. J. na czele — będzie- 
my mieli pobieżny, ale pełny obrazek 
ćwiczeń w I pułku łączności, któremu 
niech Bozia da zdrowie i obfitsze ka- 
syno. 

W serji „pożegnań* jeszcze był 
jeden wieczór, na który namówił mnie 
zacny dowódca pułku. Rozkaz rozka- 
zem, więc urządziłem w kasynie, na 
rzecz Rodziny Wojskowej, wieczór 
autorski. Czytałem przez trzy kwa- 
sanse swoje wiersze, a zebrało się z 

półtorej setki oficerów i pań. Nie 
chcąc wystawiać tak sympatycznej pu 
bliczności na zbyt ciężką próbę cier- 
pliwości przez słuchanie samych tylko 
poważnych utworów, drugą część wie 
czoru wypełniłem lekturą wesołą, dla 
pokrzepienia serc łączności. Była to 
napisana „ad hoc*, czyli jak ktoś po- 
wiedział „ad hoc kloc“ — „Mala En- 
cyklopedja Podręczna dla oficerów 
wojsk łączności, z pominięciem regu- 
laminów napisan.a'. W stylu słowni- 
ka, w porządku aliabetycznym, zna- 
lazły się tam najważniejsze fachowe 
terminy słownictwa telegrafisty polo- 
wego, wraz z humorystycznym komen 
tarzem. Może z tej „encyklopedji“ zro 
bi się dla czytelników „Słowa* w naj- 
bliższym czasie mały wyciąg, złożo- 
ny z powszechnie zrozumiałych okre- 
śleń. \ 

„Ot co!“ — jak sie mowi w Wil- 
nie, w cywilu. Albo jakby powiedział 
wilnianin w wojsku: „Panie pułkowni- 
ku, melduja posłusznie: rozkaz wypeł- 
niwszy*. 

Witold Hulewicz. 

ZN   

Na terenie Wilna został ustalony szereg nowych przystanków. Mimo ciągłych narzekań publiczności i interwencji po- 
licji, obsługa autobusów zatrzymuje się na tych przystankach jedynie w wypadku o ile ktoś z pasażerów wysiada. 

Natomiast wcale nie zwraca uwagę na wsiadających. — Przy Tatarskiej, przy Dąbrowskiego na 1-szej linji, na sze- 

regu przystankach linji 3-ciej stać można pół godziny nie doczekawszy zatrzymania autobusu. 

  

  

Wypadek podczas ćwiczeń wojskowych 
CIĘŻKIE PORANIENIE OFICERA. 

Wczoraj w południe został poważ- 
nie raniony porucznik pionerów 85 pp. 
Leonard Niemierowicz. 

Wypadek zdarzył się nad rzeką Wii 
ją, koło miejscowości Sosenka w po- 

wiecie Wilejskim podczas ćwiczeń. 
Por. Niemiierowicz otrzymał przy- 

padkowo cięzki postrzał w klatkę pier 
siową i został ułokowany w szpitalu 
powiatowym w Wilejce. 

Pociąg rozbił samochód ciężarowy 
SZOFER ZABITY -- K ONWOJENT RANNY. 

Pociąg pośpieszny z Warszawy do Wil- 
na przybył wczoraj rano z półtora godzin- 
nem opóźnienie a spowodowznem — тезро- 
cziewaną przeszkodą na jaką natrafił pod 
Czyżewem. 

Wpotbliżu przejazdu kolejowego pociąg 
wpadi «a tozrzuczne po torze szczątki samo 
chodu ciężarowego, zmuszany był zatrzy- 
mać się Podczas usuwania rumowisk zna- 
leziono dwóch rannych mężczyzn dających 
słabe znaki życia. Koło torów zaś leżało kil 

  

kanaście zabitych wieprzy. 
Jak się okazało na godzinę przed przejś- 

ciem pociągu sar.ochód wiozący partię ży: 
wych wieprzy wpadł na przejeździe pod luź- 
ną lokomotywę : ułegł całkowitemu rozbiciu. 
Szofer i konwojent zostaii wyrzuceni na tor 
i z powodu ciężkich ran nie mogli wezwać 
poniocy. Zabrano ich do pociągu lecz szo: 
fer w drodze nie odzyskując przytomności 
zmarł, konwanjent zaś jest w stanie bezna- 
dziejnym. 

KRONIKA 
CZWARTEK 

28 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 39 

"Augustyna 
Jutro 

'c.gł.św. Jana] 

Z. słońca o godz. 6 m. 35 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologfi U.S.B. 

w Wilnie, 

z dnia 27, VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatura średnia -l- 14 

Temperatura najwyższa -|-17 

Temperatura najniższa -|- 12 

Opad w milimetrach: 

Wiatr J 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek, nast. wzrost 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

Północno-zachodni 

  

MIEJSKA 

— le mamy domów w Wilnie. Według 
ostatnio sporządzonych danych w obrębie 
Wilna znajduje się 7.336 domów. W tem jest 
37 proc. murowanych, 57 proc. drewnianych 
i reszta mieszanych. 

Pod sadami i ogrodami znajduje się 712 
ha i 133 ha placów pod budowlami. 

— lle podatków ściągnięto z kinemato- 
grafów. W miesiącu czerwcu kina wileńskie 
wpłaciły do kas miejskich 22.770 złotych, w 
lipcu — 15.581 zł., zaś do 23 bm. — 14.614 
złotych. 

Jak widzimy frekwencja w kinematogra 
fach: w miesiącach urlopowych znacznie się 
zmniejszyła, bowiem w styczniu i w lutym 
wpływy z tego zródła wynosiły o 50 — 60 
proc. więcej. 

‚ — Zakończenie kolonij dla dzieci. Miej- 
skie kolonje dla dzieci w Leoniszkach z0- 
stały zamknięte i dzieci wróciły już do Wil- 
na. 

‚„ — Woda na Wilji. Poziom wody na Wi 
Iji z powodu ostatnich deszczów podniósł 
się o kilkanaście centymetrów. 

— Uszkodzenie kabla 
Ułożony na dnie Wilji kabel 

stał poruszony przez statek „Kurjer“ ktėry 
podczas wichury zerwał się z kotwicy. U- 
szkodzenie nie jest poważne więc dopływ światła nie uległ przerwaniu. 

elektrycznego. 
elektryczny 20- 

SZKOLNA 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tad. 

Czackiego z półnemi prawami (kateg. A) 
z kl. elementarną, podwst. i wstępną zawia- 
damia, iż egzaminy dla nowowstępujących 
do wszystkich klas Gimnazjum i klas wstęp 
nych rozpoczną się dn. 30 sierpnia o 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 prz 
ul. Wiwulskiego 13 codziennie od ' 10—1. 
Telefon 10—56. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Najnowsza 
kcmedja Z. Kaweckiego „Para nie para“ — 

posiadająca wiele pogodnego i wytwornego 
humoru, oraz odznaczająca się nader  cie- 
kawem ujęciem myśli przewodniej; zyskała 
na nasżej scenie ogólny poklask i uznanie. 
Artystyczna gra całego zespołu pod reżyse- 
iją Ryszarda Wasilewskiego, przyczynia się 
dc powodzenia tej ze wszech miar interesu- 
jącej sztuki. 

Dziś w dalszym ciągu, ,Para nie para”, 
Bilety zniżkowe i kredytowane ważne. 

Najbliższą premjerą będzie ostatnia no- 
wość repertuaru wyborna komedja Verneu- 
illa „Moja panna mama“. Przygotowania 
do wystawienia tej sztuki w całej pełni. 

. — Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Niebawem Teatr Letni w ogrodzie 
po-Bernardyńskim zamknie swe podwoje. 
Jeszcze dni kilka tylko publiczność wileńska 
bedzie mogła oglądać dwie wartościowe 
komedje repertuaru ojczystego „Marcowy 
kawaler" Blizińskiego i „Majster i czelad- 
nik“ Korzeniowskiego. 

Obie te komedje zaliczają się do rzę- 
du wybitniejszych utworów w polskiej lite- 
raturze dramatycznej. 

Reżyserję obu sztuk prowadzi 
Rychłowski. 

' CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Skrzydlata flota, 
Heljos — Białe cienie. 
Wanda — Dama kameljowa. 
Kino Miejskie — Wiking 
Światowid — Sygnał wśród burzy. 

WYPADKĄ I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 26 do 
27 b. m. godz. 9 zanotowano wypadków 48 
w tem kradzieży 3, opilstwa 13, przekro- 
czeń administracyjnych 23. 

dyr. F. 

— Omal katastrofa kolejowa. Na st. kol. 
lei wąskotorowej w Święcianach pociąg oso 
bowy 3372 zdążający ze Święcian z powo- 
du niedozoru zwrotniczego Gujskiego Alek- 
sandra został skierowany na zapasowy tor 
wskutek czego lokomotywa zeszła z szyn. 
Wypadków z ludźmi nie było. 

— Zachorowania na wąglik 
zanotowano w pow. lidzkim. Ko 
ło Szczuczyna w pow. lidzkim zanotowano 
pięć wypadków zachorowań na waglik, któ 
ry przeszedł w t.zw. trąd syberyjski. 
Władze sanitarne wydały zarządzenie w 

celu uniemożliwienia rozszerzenia się za- 
razy. 

— Piorun porazit pięć osóbm 
w tem dwie smiertelnie. W po: 

bliżu Oszmiany na drodze do wsi Małyni- 
szki piorun zabił dwie kobiety i poraził cięż- 
ko trzech chłopów powracających z targu. 

Ponadto piorun uderzył w zabudowania 
folwarku Jurszany i podpałił stodołę z tego- 
rocznemi zbiorami, 

— Kradzieže mieszkaniowe. Wižun Cha- 
imowi, Sawicz 11 skradziono z jego mie- 

  

Za spokój duszy 

$. Т р. 

HENRYKA FLEURY 
porucznika 142 p. p. polegiego w boju 
w z. Lubelskiej dn. 29-VIII 1920 r. 
odprawiona zostanie żałobna Msza 
więta dn. 29 sierpnia r. b. o godz. 9 

rano w kośbiele św. Ignacego. 

RODZINA. 

szkania różną garderobę damską i męską 
oraz bieliznę na sumę 600 zł. 

Również Krumgold Mowszy (Krupniczy 
3) wyniesiono z mieszkania garderobę dam 
ską i męską oraz bieliznę wartości 450 zł. 

— Auto przewróciło słup elektryczny. 
Przy ul. Ponarskiej 10 auto ciężarowe 38142 
uderzyło w słup elektryczny  przewracając 
go na dach domu. Nazwisko szofera nieu- 
stalone. Elektrownia powiadomiona. 

— Pożar. Przy: ul. Konarskiego 3, z nie- 
wiadomej przyczyny zapalił się składzik z 
meszczącą się w nim słomą. Ogień strawił 
dach nad zabudowaniami, mieszczącemi się 
w pobliżu składzika. Ogień stłumiła straż 
pożarna. Straty nieustalone. 

— Skutki bójki. Na tle nieporozumień 
osobistych powstała bójka pomiędzy Szcze- 
panowym Szymonem z folw. Malinówka, 
gm. Kobylnickiej, a Bakowym Antonim ze 
wsi Ziemieńce, w czasie której Baki «ow 
uderzeniem kołka złamał lewą rękę Szczepa- 
nowowi. 

— Piorun podpalił stodołę. Na szkodę 
Rymszy Adolfa, mieszkańca kol. Rymszo- 
wo, gm. Żośniańskiej od uderzenia pioruna 
spaliła się stodoła ze zbiorami i drzewem. 
Straty wynoszą 3.000. 

— Podstęp złodziejski. Przed- 
wczoraj wieczorem do budki z papierosami 
na ulicy Wielkiej przy posesji gdzie mieścił 
się do niedawna hotel „Hana* podszedł ja- 
kiś osobnik i powiadomił sprzedającą papie- 
rosy żonę inwalidy, że w mieszkaniu jej 
zdarzyło się jakieś nieszczęście. , 

Kobieta zamknęła budkę i popędziła do 
domu jedynie po to aby się dowiedzieć. że 
nic się nie stało. 

W tym czasie powiadamiający ją 050- 
bnik otworzył prowizory 
no i wykradł z szuilady i 
znajdujących się w kasie. 
kradzieży zbiegł i co najdziwniejsze nikt ge 
nie zauważył. 

    

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 27. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. Holandja 
359,09 — 359,99 — 358,19. Londyn 43,39 
43,50 — 43,28. Nowy York 8,903 — 8,923 
8,883. Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97. Praga 
26,44 — 26,50 — 26,38. Nowy York kabel 
8,913 — 8,933 — 8,893. Szwajcarja 173,22— 
173,65 — 172,79. Włochy 46,69 — 46,81 — 
46,57. Berlin w obrotach prywatnych 212,84 

Papiery procentowe: 

Pażyczka premjowa dolarowa 62,50. In- 
westycyjna 113,25 — 114. 5 proc. konwer- 
Syjna 55,50. 5 pror.. kolejowa 49,50. 7 proc. 
stabilizacyjna 89. 10 proc. kolejowa 103. 8 
proc. LZ BGK i BR obligacje BGK 94. Te 
same 7 p roc. 83,25. 8 proc. TK. Przem. Poł 
skiego 89,50. 4,5 ziemskie 57,50. 5 proc. war 
szawskie 60, 8 proc. warszawskie 76,40 — 
75.10. 

Akcje: 

B. Polski 168,75 Wegiel 44. Lilpop 25,50 

— 25,25. Modrzejów 9. Ostrowiec s. B. 55. 
Parowozy 20. 

e 
UWAGA, MATKI! Dawajcie Dzieciom 

CZEKOLADĘ „ZDROWIA* 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w. KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 
% 

  

  
  

Samobėjstwo kierownika Kasy Chorych 
W Podbrodziu popełnił samobójstwo kie 

rownik tamtejszej Kasy Chorych Czesław 
Daniszewski, Samobójcę z ciężką raną po- 
strzałową przywieziono do Wilna i ulokowa- 
no w szpitalu. х 

Jak się okazuje powodem targnięcia się 
na życie było ujawnienie malwersacyj, ja- 

kich dopuszczał się Daniszewski będąc kie- 
rownikiem Kasy. 

Wysokość poniesionych strat, nie jest 
jeszcze dokładnie ustalona, bowiem na miej- 
sce wyjechała komisja, która zbada stan go- 
spodarki w kasie. К 

`



+ 

м, 

ną odpowiedź. 

Osobliwy zwyczaj mał- 
żeński w Anglii 

Anglja jak wiadomo jest krajem  tra- 

dycji. Barokowe stroje sędziów, zawsze 

jednaki, zgodny z odwieczną tradycją spo- 

sób obchodzenia uroczystości i świąt, przyj 

mowania gości i t. p. znane są już każde- 

mu, chociażby nigdy w Anglji nie był, z 

czytania powieści angielskich. Istnieją jed- 

nak w poszczególnych hrabstwach angiel- 

skich tradycje bardzo zabawne. { 

Taką jest utrzymana w hrabstwie 

Essex odwieczna tradycja która corocz- 

nie w letnim sezonie stanowi okazję do 

wesołego obchodu, ściągającego do Dun- 

mow wielu Anglików i __ cudzoziemców. 

Ceremonja ta ma nazwę „Dunmow Flitch“ 

(połeć słoniny z Dunmow), Corocznie w 

porze zabijania wieprzy, co  niezawsze 

przypada w tym samym czasie, zależnie 

od gorętszego czy chłodniejszego lata, w 

końcu lipca czy początku sierpnia, wszyst- 

kie młode pary okoliczne muszą „publicz- 

nie zdawać sprawę, czy w ciągu pierwsze- 

go roku pożycia małżeńskiego ani razu nie 

doszło między obojgiem młodych  małżon- 

ków do swarów i zwad. Nieliczne te pa- 

ry, które okazały się zupełnie zadowolo- 

ne z siebie podczas tego pierwszego, na- 

prawdę najtrudniejszego roku wzajemnego 

przystosowania się charakterów i uspo- 

sobień, dopuszczane są do wyścigu 0 wy- 

znaczoną za zgodność pożycia małżeńskie- 

go, nagrodę w postaci tłustego połcia wie- 

przowego. i z 
W oznaczony.+ uprzednio i ogłoszo- 

ny w miejscowej gazecie dzień, specjalnie 

powołane jury, które ma wypowiedzieć się 

w danej sprawie, nadto adwokaci „wybierani 

przez losowanie publiczne, w pośród licz- 

nie zgromadzonego tłumu, rozważyć muszą 

wszystkie pro i contra podanych, przez ubie 

gających się o nagrodę, dziejów ich mał- 

żeńskiego pożycia. 2 у 

° Тесогосгпу обсвб@ budzil szczególne 

zaciekawienie, odbywał się bowiem wedle 

specjalnej, rozesłanej do prasy zapowiedzi, 

pod przewodnictwem słynnego karykatu- 

rzysty angielskiego, Toma Webstera. Czci- 

godny Dunnico, wiceprzewodniczący Izby 

Gmin, w asyście dwóch wybitnych о50 

bistości z pośród obywateli Essexu, wy- 

głosił pane giryk na cześć par, „ubiegają- 

cych się o nagrodę, zaś znany pisarz, Han- 

nen Swafier, wraz z dwoma pomocnikami, 

z których jeden był wiceszambelanem dwo- 

ru królewskiego odegrali rolę adwokatów 

broniących połcia. : 5 
Po wysłuchaniu sprawozdań wyjątkowo 

zgodnych i szczęśliwych trzech par, 

znalazły się tylko trzy takie — oświadczył 

Tom Webster, że w czasach powszechnego 

zepsucia obyczajów, opowiedziane przez 

nie dzieje ich wy, jątkowo harmonijnego 

pożycia brzmią bardziej fantastycznie, aniże- 

li opowieści Edgara Poe. : M 

Z kolei adwokaci próbowali obronić po- 

łeć usiłując wykazać szczęśliwym, wzo- 

rowym małżonkom  niekonsekwencje — ро- 

dawanych przez nich faktów, po krótkiej 

wszelako, pełnej przekomicznych epizodów 

walce adwokatów z zeznaniami bohaterów 

iświadków przyznana została smakowita, 

ociekająca tłuszczem nagroda miejscowemu 

syndykowi i zarazem deputowanemu 

który jak to stwierdzono dowodnie, pod- 

czas całego roku i jednego dnia małżeń- 

skiego swojego przeżycia, ani razu mie 

posprzeczał się z młodą swoją żoną i ani га- 

zu nie miał powodu do złorzeczenia swoje- 

mu wyborowi, ani wogóle instytucji mał- 

żeńskiej. 

Testament podpisany 
po Śmierci 

Najwyższy Trybunał w Indjach / miał 
temi dniami do rozstrzygnięcia sprawę 
zmarłej w tajemniczy sposób maharani Bar 
katunissy, wdowy po maharadży Badahuru 
oraz jej testamentu. 

Pani ta jedna z najbogatszych kobiet w 
Indjach, żyła na zamku swym Ant,  odle- 
głym o mniejwięcej 100 klm, od miasta 
Luknow, zachorowała jednak nagle i 
przeniosła się ze świtą, złożoną z ośmiorga 
służby i swego siostrzeńca Alego do Luk- 

„ nowa dla odbycia kuracji. 
Wbrew orzeczeniu lekarza indyjskiego, 

Hakin Nazy, który stwierdził, że niedo- 
maganie nie ma charakteru złośliwego, ma- 
harani zmarła jeszcze tego samego wie- 
czoru. Zaledwie wyzionęła ducha, zjawił 

A. ARMANDI. 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Alkad odwrócił się zmieszany i 
znów przeglądać zaczął papiery. 

— Muszę przypomnieć panu, #6 
kandydaci na koncesje zapisują się 
kolejno, według zgłoszeń... Dziś rano 
złożono mi już pierwsze zgłoszenie. 

Gerald obejrzał się ze żdziwieniem 
po obecnych, ale oczy ich były spusz- 
czone, : 
{ — Dziś rano?... Ależ to jest nie 
możliwe! Przecież dziś w nocy umarł 

mój ojciec, skądże już rano mogło 
nadejść zgłoszenie?. 3 

Prawnik rzucił rozpaczliwe  spoj- 

rzenie na Stawtona Meera i amery- 

kanin, który już od kilku chwil oka- 

zywał zniecierpliwienie, wmieszał się 

do rozmowy: 

— To ja złożyłem to zgłoszenie, — 
rzekł. — już dawno prowadziłem uk- 
łady z Cyprjanem Fortiolis o sprzeda- 
nie mi kopalni. 

Gerald nie mógł powstrzymać оК- 
rzyku: 

— Ojciec chciał sprzedać Barran- 
co? 
— Taki miał zamiar. Właśnie wczo 

raj mieliśmy dłuższą rozmowę w tej 
kwestji. Dziś rano miał dać ostatecz- 

Gdy przyszedłem po 

tą odpowiedź powiedziano mi, że 
Cyprian Fortiolis umarł. Wobec tego 
złożyłem natychmiast prośbę o udziele 
nie mi koncesji. 

— Muszę przyznać, że pan nie 

tracił czasu, — zauważył ironicznie 

„młody inżynier. 
— Czas — to pieniądz — taka jest 

moja zasada. 

ЗОО оСМО 
  

się u jej łoża siostrzeniec Ali ina dwóch ar- 
kuszach białego papieru zdjął odcisk wiel 
kiego palca swej ciotki, pozatem na jed- 
nym z arkuszy zdjął odcisk palca służebnej 
Maghin. 

Po tych przygotowaniach  zapobiegliwy 
Ali zwrócił się do d-ra Nazy z żądaniem 
aby mu wzamian za sumę 10.000 rubli wy- 
stawił świadectwo, że dostojna pani spisała 
swój testament, będąc w pełni swych 
władz umysłowych i by przesunął datę 
jej śmierci o jeden dzień naprzód. 

Eskulap indyjski zgodził się z łatwo- 
šcią na tę oszukańczą tranzakcję i w poro- 
zumieniu z Alim, wezwawszy angielskiego 
lekarza wojskowego Mackey'a odegrał przed 
nim następującą komedję: 

Służebnę  Maghin  namówiono, aby 
udawała chorą i umieszczono ją w łóżku, 
zasłoniętem firankami. Doktorowi Mackey- 
owi który się zjawił wezwany do chorej 
maharani, wytłumaczono, że przepisy re- 
ligijne zabraniają mężczyźnie oglądania pa- 
cjentki. Wobec tego ta wysunęła do le- 
karza tylka rękę dla zbadania pulsu i 
opowiedziała mu swe  urojone cierpienia, 
poczem dr. Mackey zadał jej kilka pytań 
a otrzymawszy zadowalające odpowiedzi 
wydał zaświadczenie, że chora jest przytom 
na i przy zdrowych zmysłach. 

Mając w ręku świadectwo lekarza i po- 
przednio sfaiszowany testament zmarłej 
sprytny Ali wraz ze swym bratem wszedł 
w posiadanie bogatej spuścizny i nic so- 
bie nie robił z protestów reszty rodziny, 
której usiłowania obalenia testamentu spełzły 
na niczem, gdyż stwierdzono, że „podpisy” 
na nim są autentyczne. 

Ale w tym wypadku, jak w wielu in- 
nych, okazało się, że nawet najprzebieglej 
szy przestępca dopuszcza się zaniedbania, 
przeoczenia albo nieostrożności, która w 
końcu staje się jego zgubą. Oto jeden z 
rzeczoznawców stwierdził, że odcisk ma- 
harani pod testamentem pochodził z prawe- 
go kciuka, podczas gdy  maharani byla 
mańkutką i zawsze  „podpisywala“  się 
lewą ręką. 

Po nitce do faktu, władze śledcze wnet 
doszły do kłębka oszustwa tak pomysłowo 
uplanowanego przez szczęśliwego spadko- 
biercę, któremu rzecz prosta , odebrane zo- 
staną wszystkie bogactwa. 

Nie koniec jednak na tem. Zachęcone 
tak sensacyjnym wynikiem władze śled- 
cze posunęły się dalej w swych  docieka- 
niach i koniecznie chcą dowiedzieć się na 
jaką to chorobę zmarła maharani Barkatu- 
nissy i czy przypadkiem nie dopomógł jej 
w tem kochany siostrzeniec. 

Tak więc czcigodna wdowa maharadży 
nie zazna spokoju w swym grobie, lecz 
będzie ekshumowana i ciało tej, którego za 
życia nigdy nie oglądało oko mężczyzny 

ZE ŚWIATA 
ZABOBONNY MISTRZ TOSCANINI 

Mało kto wie że słynny kap elmistrz 
włoski, Artur Toscanini należy do najzago- 
rzalszych spirytystów, i że nosi zawsze przy 
sobie specjalny amulet w pos taci płytki 
z kości słoniowej z wyrytym pentagramem. 
Toscanini jest przekonany, że amulet ten 
przynosi mu szczęście i że nie powinien po- 
dejmować jakiejkolwiek inicjatywy , o ile 
nie posiada w portfelu owej płytki. 

Podczas prób do ostatniego koncertu 
w Covont Garden w Londynie, kapelmistrz 
spostrzegł, że szło wszystko jak, z kamienia 
to też przedewszystkiem zaczął szukać 
amuletu i ku wielkiemu swemu przerażeniu 
spostrzegł, że mascotę zgubił. 

Pomimo nalegania przyjaciół londyń- 
skich i interwencji władz angielskich Tosca- 
nini zadeklarował, że koncert należy 
odłożyć dopóty do póki nie odnajdzie swe- 
go amuletu, gdyż w przeciwnym wypadku 
nie będzie on dyrygował orkiestrą Na szczę- 
ście zdesperowany  impresarjo  przeszukał 
skrupulatnie kieszenie mistrza i znalazł ów 
cudowny amulet w kieszonce od kamilelki 
Toscanini uspokoił się natychmiast i tegoż 
wieczora koncert odbył się z rezultatami 
przechodzącemi wszelkie nadzieje impre- 
sarja i kapelmistrza, który stwierdził że 
ES to było jedynie dziełem  amu- 

etu. 

— Ale pan mówił, że wiedział 0 
mojem istnieniu. 

— Prócz kopalni, zmarły pozosta- 
wił wielki majątek uważałem więc, że 
pan jest zupełnie zabezpieczony. 

— A teraz kiedy pan wie, jak jest 
w istocie, czy pan nadal trwa 
swych zamiarach? 

Stawton Meer bezradnie rozłożył 

ręce. 
— Cóż mam zrobić? Gdyby tu cho 

dziło tylko 0 mnie, coinąłbym się 
oczywiście. Ale ja występuję tutaj w 
imieniu pewnego Syndykatu i nie 
mogę nic przedsięwziąć od siebie 
Wchodzą tu w grę interesy poważ- 
nego i silnego trustu, którym muszę 
podporządkować się. Wobec tego 
nie mogę cofnąć swego zgłoszenia 
mimo że współczuję panu bardzo. 
Gdybym mógł dopomódz w  czemś 
panu... 
RE Dziękuję, ja nie potrzebuję ła- 

ski niczyjej... 
— Niema mowy o łasce! Pan 

wspomniał, że mą dyplom inżyniera 
górnika, dyplom amerykański. Jest to 
bardzo ważne. Będziemy potrzebowali 
tutaj inżyniera. Chociaż brak panu do' 

jednak mogę” świadczenia i praktyki, 
zapewnić panu posadę tutaj, jeśli pan 
sobie tego życzy. Syndykat napewno 
nie będzie miał nic przeciw temu, gdy 
się dowie, jakie przyczyny skłoniły 
mnie do tego. 

Co zaś tyczy wynagrodzenia, to 
ręczę, że nigdzie nie dostanie pan wię 
cej, niż tutaj! 

Alkąd uważał za stosowne wtrą- 
cić swe uwagi, tonem dobrodusznym, 
oicowskim: 

— Widzi pan, że p. Meer nie tylko 
pragnie wykorzystać trudnej sytuacji 
w jakiej się pan znalazł, ale przeciw- 
nie stara się w miarę możności, dopo- 
módz panu. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 28 SIERPNIA 1930 R. 

11,58 — : Sygnał czasu. 

12, 05 — 12, 35: Muzyka z płyt gramof. 

13 — :Kom. meteorologiczny. 

15, 50 — 16, 15: Tr. z Warsz. Odczyt 
turystyczno - krajoznawczy: „Wołyń jako 
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 ksiąžek“ — wygł. H. Mościcki i 
koncert: 18, 00 — 18, 30: Koncert (skrz. i 
fort.) 18, 30 — 19, 00: Pieśni finlandzkie 
w wyk. j. 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 monograija 
o Żeromskim* — odczyt wygł. T. Lopalew 
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: Koncert (Transmisja 
z ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie). 

22,00 — 0, 15: Transmisja z Warszawy. 
'Rewja z „Wesołego wieczoru” pod tytułem 
„Z Chłodnej na Nowy Świat*. 

PIĄTEK, DNIA 29 SIERPNIA 1930 R. 

11.58 Sygnał czasu. 

12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

13.00 — Kom. meteorologiczny. 

„ 17.15 — 17.20 Program dzienny. 

17.20 — 17.35. Kom. LOPP. 
17.35 — 18.00 „żółci, brunatni i czarni” 

-— kryzys kolonjalny — odczyt wygł. Ale 
ksander Matoga - Ferus., korespondent sp. 
„Universal News Service“ i „Wall Street 
Journal“ (New York). 

18.00 — 19.00 Tr. z Warszawy. Koncert 
muzyka lekka. 

19.00 — 19.25 Aud. literacka „Stuletni 
staruszek* zradjofon. nowela Pitigrilli w 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. Reżyserja. 
Wacława Malinowskiego. 

19.25 — 19.50 „Skrzynka pocztowa nr. 
120* listy radjosłuchaczów omówi W. Hu- 
łewicz dyr. Prog. R. W. 

19.50 — 20.00 Tr. z Warszawy. Pras. 
dziennik radjowy, koncert i utwory Betho- 
vena i kom. 

Hurtowa sprzedaż 

CEREKTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

A, DEULE, lim 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 
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lub subiokatorów 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3, | feerja barw! 

„WIKING 
Film, który czaruje i zachwyca okol 

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

Bohaterskie przygody 
piękna legenda o odk 

Nad program: 

6 Wielka epopea romantyczno-historyczna, sfilmowana całkowicie w na- 
turalnych kolorach. Aktów 10. W roli głównej: PAULINA STARKE 

nieustraszonych żeglarzy na oceanie. Prze- 
ryciu Ameryki przez Wikingów! Olśniewająca 

„Tygodnik Aktualności Nż 116'' —w 1 akcie. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek stansów od godz. 6-ej. Następny program: „Walka o złoty róg". 
  

  Т5' 
Pierwsze Dźwięko- PA 

we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Epokowy 
RAMONA NOVARRO i czarującą ANITĄ PAGE w obrazie 

W filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U.S.A. pod dowództwem Novarro, który zaimponuje publiczności 
swoją odwagą w czasie najniebezpieczniejszych manewrów. Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ze względu 
na wysoką wartość artystyczną filmu, dla młodzieży dozwolono. 

PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

fiim dźwiękowy z udziałem  znakorhitego 

Ceny miejsc do godz. 7-ej 
Początek 

SKRZYDLATA FLOTA 

seansów 0 godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

  

Pierwszy Dźwiękowy PREMIERA! 
Kino-Teair 

„KHELIOS"“ 

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: 
Przeboju Dźwiękowego! Arcydzieło, które 

poruszyło publiczność całego Świata! 
wszechświatowy! Ze względu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozwołone. Początek o godz. 4.30. 

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. 

  DZZLSY 
Polskie Kino 

„WANDA“ 
Wielka 30. Tel. 14-81   
  

LEKARZE: 
horob kė 

I Bernsztejn weneryczne: i Ro 
c i . 

Mickiewicza 28. Od 01 148 w. 

hor. kór- Iblimowlc e, оян 
el. 921. 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
horoby skórne, - 

[Н ВМН ryczne ; moczopiciowe. 
Wileńska 3. Od 8—1 4—8. Tel. 567. 

horoby skėi - Н ому са Ч ауе 
Mickiewicza 4. 0d9—1214—8. Tel. 1090 

i horob; [Н МИ skórne | moczopiciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

horoby skórne, - 
li. Wolfspi E To aoms 
Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

horoby skórne, S 
H DGNIN Sone | narządu: mo- 
Mickiewicza 24. 0d 9-121 5—8. Tel. 277 

horoby kobi 
1 Lpldawiczowa Saens i DRE 

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

Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! 

DAMA KAMELJOWA 

  

(Królowa półświatka). 
Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. 

Wstrząsająca tragedja-opera. 
znakomita NORMA TALMADGE i stuprocentowy 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. 

W rolach głównych: 

  

pod osobistem kierownictwem p. Daniela 
dzam co następuje: 

: 1 Mnemonika daje możność osobom, 

naturalna jakby drogą indukcji, pobudza się 
wzmacnia się. 

3) Amatorom gimnastyki 

Wilno, Święciańska 31. 

Po zakończeniu kursu mnemoniki 

dobr 'ej pamięci naturalnej, przyswajania materjału, niedostępne- 
go nawet przy wybitnej pamięci naturalnej. 

2) W miarę przerabiania ćwiczeń mnemonicznych, pamięć 

mózgowej — szarad, 
krzyżowych i t.p. daje mnemonika szerokie pole do działania, 
z tą różnicą, iż jednocześnie odnosi się korzyść praktyczną w 
postaci przyswajania wiadomości z najrozmaitszych dziedzin. 

4) Sposób, w jaki p. Fajnsztejn, człowiek wszechstronnie 
wykształcony, wykłada swój przedmiot, jest nader ciekawy i 
dostępny: lekcje zaś korespondencyjne, z któremi również mia- 
łem możność zapoznania się, są ułożone Świetnie. 

WIKTOR ORZESZKOWSKI 

  

— fil Kwiaty «dro 
i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

Ucznia 

Fajnsztejna stwier- 

nie posiadającym 

gimn. 

przyj- 
"mie na pełne utrzyma- 
nie radca Burhardt, ko- 

ul. 
=2 

do dziatalnošci i 

rep. ma miejscu, 
ŚR Trocka 11 m. 16. 

W Warszawie 
do wspólnego %omfor- 
towego pokoju z utrzy- 
maniem poszukuje się 

art. muzyk. 

  słuchaczki  wryższych   

światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerntopt i 

wie w 1929 

WIL K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ t WYNAJĘCIE.   

PIANINA i FORTEPJANY 
Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych tachowców 

uł, Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

uczelni. Dowiedzieć się 
w „Słowie* u €. М. —0 

STENOGRAFJI listow- 
nie jaknajdokładniej wy 
uczamy.  „Stenograf", 
miesięcznik wychodzi. 
„Stenografja Parlamen- 
tarna*—udoskonalona, 
Dziewięć wydawnictw. 
Instytut Stenograficzny: 

  

Syn, A. Drygas, 

na 

k 

NO, 

Pow. Wysta-     
  Warszawa, Krucza 26. 
  

  

s WNN 
górnośląski i dąbro- 
wiecki o wysokiej ka- 

WĘGIEL loryjności, wagonowo 
i detalicznie z dostawą w zaplombo- 

wanych wozach od pół tonny 

poleca 

Wiłeński Spółdzielczy 

Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Ne9, tel. 323. —0 

JJ 

bo че В di Ba mai pa is A Is ao "mp 

sublokai 

  

I 

„Słowa* od 9 do 10. 

Hananunaranananananananas d 

žywo Meer, — že moja propozycja 
mia tylko w tym wypadku znaczenie, 
jeżeli pan nie będzie konkurował z 
moim syndykatem, by otrzymać konce 
sję. W przeciwnym razie syndykat 
mój nie zechce zatwierdzić propozycji, 
którą panu zrobiłem przed chwilą. 

Gerald czuł się jak zwierz w sie- 
ci. Ci trzej wrogowie przyparli go 
do muru i zmuszali do natychmia- 
stowego rozstrzygnięcia nader trud- 
nego dylematu. Czy miał wyrzec się 
wszelkich praw do kopalni ojca, czy 
zostać bez środków do życia. Dobroć 
i bogactwo ojca pozwalały mu do 
ostatniego dnia nie liczyć się z pie- 
niędzmi i zadawalniać wszystkie swe 
kaprysy. W tej chwili stanął jednak 
wobec możliwości wpadnięcia 
nędzę. Los jednym ciosem, rzucił go 
w przepaść, odbierając mf wszystko 
ojca, nazwisko i pieniądze. 

— Panowie wybaczą, — rzekł — 

ale los tak ciężko mnie doświadcza, 
że siły opuszczają mnie. Mam tylko 
dwadzieścia cztery lata! Muszę po- 
myśleć, 

Pozwólcie mi 
odpowiedź jutro? 

Stawton Meer opanował zniecier- 
pliwienie. 

— Uprzedzam jednak, że chcę ód- 
jechać o „Świcie. Zależnie od pańskiej 
odpowiedzi, muszę wydać pewne roz- 
porządzenia. Muszę więc przed wyjaz- 

namyślić się i dać 

Wydawca Bisnisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło, 

Ww. 

Całą noc spędził Gerald przy zwło 
kach ukochanego ojca, jakby chcąc 
wyczytać prawdę w zamarłych ry- 
sach. Czyżby ten szlachetny i do- 
bry człowiek mógł przez niedbalstwo 
narazić przyszłość tego, którego ko- 
cliał jak syna, na niepewne i ciężkie 
próby? 

Gdy blady świt zaczął przenikać 
do pokoju, Gerald opuścił pokój ojca 
i wyszedł na taras, by odetchnąć świę 
żem nocnem powietrzem. 

Już był zdecydowany co ma czynić 
a jednak głos wewnętrzny wzywał 
do walki , do niepoddawania się tym 
ludziom, którzy wydawali mu się po- 
dejrzani i źli. Przez całą noc wal- 
czył z tem uczuciem buntu, ale wi- 
dział przed sobą martwy mur i nie 
mógł znaleźć wyjścia. 

Walka złamała go. 
Oczywiście, nie mógł wątpić, że 

pomiędzy Alkadem a Stawtonem Me- 
erem istniała jakaś potajemna  umo- 
wa. Ale czuł się bezsilny wobec ich 
intryg. W jaki sposób mógł przedrzeć 
tą sieć, którą oni go oplątali? 

Musiałby dowieść, że działali w 

porozumieniu, ale w jaki sposób? 
Dostać koncesję na eksploatację ko- 
palni? Jako drugi kandydat nie miał 

prawie żadnych szans. A przytem 

czy jako młody inżynier, pozbawiony 

KANONIE 

LĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
AE 

|KOSMETYKAJ JAkuszerki 
Gabinet AKUSZERKA s 

Racjonalnej Ko- ŚMIAŁOWSKA 
smetyki Leczni-9r27 Gabinet Kosme- 

"cze ja tyczny, usuwa zmarszcz 

Wiino, Mickiewicza 31 ki, piegi, wągry, łupież, 
m. 4. brodawki, kurzajki, wy- 

kobiecą konser- PAdanie włosów, Mic- 
Uradę wuje, doskonali, kiewicza 46. 
odświeża, 
skazy i braki. Masaż 

   
    

usuwa jej 

twarzy i ciała (panie). 
SE opalenie ce- ŁO K A L E 

ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze Pokój umeblowa- 
zdobycze kosmetyki ra- 3 ny do'wy- 

cjonalnej. najęcia. Objazdowa 6 
CE CAE 10—8, m. 7 oe 2 do 6 pp.—2 

„Z. P. 43, Pokój do wyna- 

jęcia dla 
samotnego. Mostowa 

  

  

  

rozpoczynać tą walkę? Gerald uśmie 
chnął się gorzko: 

— Włóczęga bez domu, bez na- 
zwiska, narzeczony córki bandy- 
tyl... 

Było to gorzkie i śmieszne zara- 
zem. Los nie poskąpił mu niespo- 
dzianek. 

Gerald śmiał się długo poprzez 
łzy. 

„Słońce wysunęło się z poza gór 
iozwiały się mgły i powietrze szybko 
zaczęło się nagrzewać. Od morza 
wiał świeży wiatr. Ostro, przenikli- 
wie zagwizdał parowiec. Z komina 
podniósł się ku niebu słup dymu. Ge- 
rald drgnął i wyprostował się: Т 

— Trzeba iść! Nie będę dłużej 

nadużywał cierpliwości tego Szanow 
nego jegomościa, — uśmiechnął się 
ironicznie, — bo gotów zmienić swój 
szlachetny projekt. A 

Budził się nowy dzień, a z nim 
wstawały nowe niepokoje, smutki į 
trudy. 

Podczas gdy Alkad wsiadał na 
pokład, wraz ze swą świtą, Stawton 
Meer wydał ostatnie rozporządzenie 
Mendizobalowi: 

— Mam nadzieję, że zrozumiałeś 
mnie dobrze, on pozostanie tutaj, ja- 
ko naczelny inżynier, będzie podpi- 
sywał papiery i wysyłał sprawozda- 

  

  

  

—1 

Na rok szkolny przyj- ч 
mę dwuch uczni lub 1 V W ą R e 
dwie uczenice na stan= * 
cją. Opieka troskliwa, podręczniki szkolne 
utrzymanie dobre. Z. i 
Brzostowska, Arsenal- kupuje za gotówkę 
ska 6 m. 1 od 4 do 6. KSIĘGARNIA 

— linefa Tawadzkiego 
Przyjmuję uczni Zamkowa 22. —į 
na stancję z utrzyma- 
iuiem, opieką i pomo- W nowo - otworzo- 
cą w językach. Infor- nym INTERNACIE 
macje od 2—4, Zawal-przyjmuję panienki ze 
Ma-60--11. —5 Średnich zakładów na- 

R ukowych. Całkowite 
utrzymanie. Opieka za- 
pewniona, warunki 
przystępne. Skopówka 

Rymszewiczowa. 
mig 

ZGUBY) 
gubioną zniżkę wy- 

4 daną przez sekr. 
Uniwersytetu St. 

Batorego w dn. 22.VIII 
30. na imię abs. med. 
Adama Fidrockiego, u- 
nieważnia się. —0 

  

    

     

  

MAJĄTEK 
pod Wilnem komu- 
nikacja autobusowa 
na miejscu obszar 
około 200 ha dobra 
gliniastaglebapiękne 
położenie nad rze- 
ką, las mieszany, 
młyn murowany wo 
dny, dom mieszkal- 
ny o 15 pokojach 
gospodarcze budyn- 
ki w komplecie. 
Sprzedamy na wa- 
runkach dogodnych. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

  

    

  

  

5—8. Z tel.. 9-055 —0 Jasne 

— Tak, widzę to. dem usłyszeć kategoryczną.  odpo- wszelkich środków, mógłby dostać nia, ale faktycznie ty będziesz prowa- 
Alkad zadowolnił się tem suchem wiedź! ‚ koncesję? Jakże nierówną byłaby dził roboty. 

oświadczeniem. Zapytał tylko  nie- — Odpowiem panu dostatecznie walka pomiędzy nim a owym syndy- Metys uśmiechnął _ się  złośli- 
pewnym głosem: wcześnie, — obiecał Gerald, — A katem, posiadającym  nieograniczo- wie: 

— Czy, w tych warunkach, trwa teraz panowie pozwolą, że powrócę ne środki. — To znaczy, że będę podlegał 
pan w zamiarze podania oferty na do ciała ojca. Aby walczyć, aby się bronić i jego rozkazom? 

przy uzyskanie koncesji, mimo że muszę to Ukłonili mu się zimno. Alkad wzru dowodzić swych praw musiał mieć Amerykanin zmarszczył brwi i 
zaznaczyć, oferta ta jako złożona na szył ramionami: dużo czasu i pieniędzy, a przecież wycedził przez zęby: 
drugiem miejscu, nie będzie miała żad — „Ojca“, a to upór! trzeba było żyć, a pieniędzy nie — Bez głupstw tylko. Nie znoszę 
nego prawię znaczenia? — Nic nie szkodzi! Utemperujemy miał... tego tonu i tych manjer! Ja rozkazu- 

_  — Rozumie się przytem, — wtrącił go, — rzekł spokojnie Meer. A zresztą w jakim celu miałby je, a ty masz słuchać, zrozumiane? 

Metys poddał się, 
się bronić jeszcze: 

— Tak zawsze myślałem, panie. 
Ale to co innego, a co innego odda- 
wać się pod rozkazy tego błazna! 

ale próbował 

Myślałem, że zasłużyłem 
lepszego. 

. — A ja, odpowiedział ameryka- 
nin, — mam zwyczaj trzymać tylko 
rozumnych ludzi. Durnie, których cho- 
robliwa ambicja zasłania ich własne 
interesy, nie są mi potrzebni. 

— Ale, panie... 
.— Żadnego „ale*! Potrzebuję do 

tej sprawy człowieka  odpowiedzial- 
nego, a jednocześnie oddanego mi 
bezgranicznie. 

, — Czyż nie jestem takim człowie- 
kiem? 
, — Niezupełnie! A dowodem tego 
jest to, że już zaczynasz  brykać. 
Gwarancje, które mi proponujesz. nie 
są dostateczne. Przytem ja potrze- 
buję człowieka z dyplomem. Oto dla- 
czego wybrałem tego mtodzika, ki6- 
ry dopiero ze szkolnej ławy nic nie wie 
nic nie rozumie i dlatego nie może mii 
przeszkadzać, w moich płanach. Two 
ich kaprysów tembardziej nie rozu- 
miem, że faktycznie ty pozostaniesz 
głównym gospodarzem w kopalni. 

na coś 

— 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

  

  

 


