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Wybory w 
Jednem z doniosłych wydarzeń po- 

litycznych w Europie będą zbliżające 

się wybory w Niemczech. Niemcy w 

miarę uwalniania się od ciężarów ja- 

kiemi obarczył je Traktat Wersalski, 

stają się coraz bardziej aktywnym 

czynnikiem w polityce europejskiej, 

stąd też nadchodzące wybory muszą 

budzić zrozumiałe zainteresowanie. 

Szczególnie u nas w Polsce. Ostatnie 
wystąpienia Treviranusa, jak i ton wię 

kszości dzienników niemieckich, о- 

wodzą, iż po wyborach nastąpi ofen- 

zywa dyplomatyczna na Polskę a już 

teraz Polska i sprawa rewizji granic 

wschodnich Rzeszy jest czerwoną pła 

chtą dla agitacji nacjonalistycznej 

przed wyborami. 

Przygotowania przedwyborcze są 

w całej pełni. Charakterystyczną ich 

cechą jest niezmiernie ożywiona dzia- 

łalność obozów skrajnych a więc na- 

cjonalistów i komunistów. Partje środ 

ka i socjalna demokracja najsilniejsza 

dotąd liczebnie grupa w parlamencie 

niemieckim zachowują się biernie. 

Hasła agitacyjne obu skrajnych o- 

bozów są. do siebie w znacznym sto- 

pniu zbliżone. Nacjonaliści którym ton 

nadaje Treviranus i jego niedawni ko- 

Тейгу г Deutschnationale główny kła- 

dą nacisk na sprawy zagraniczne. Pro- 

gram ich streszcza się w żądaniu 

a) rewizji planu Younga jako zbyt 
obciążającego Niemcy, b) rewizji gra 
nicy wschodniej, c) wolności zbro- 

J jen. W dziedzinie polityki wewnętrz- 
nej program wyborczy nacjonalistów 

jest więcej niż ubogi, «wszystko bo- 
wiem w niem uzależnione jest od na- 
czelnego postulatu obalenia planu 
Younga. 

Sztandarowem hasłem drugiej — 
skrajnej grupy — komunistycznej par- 
śji Niemiec jest urzeczywistnienie So- 

wietów w Niemczech. Centralny Ko- 

mitet wykonawczy Komunistycznej 
Partji Niem. ogłosił odezwę o „naro- 
dowem i socjalnem oswobodzeniu na 
rodu niemieckiego”, która stanowi 
kwintesencję programu wyborczego 

komunistów. 
— „Stronnictwa rządzące i social- 

demokracja — czytamy w odezwie — 
sprzedały niemieckie masy pracujące 
cudzoziemskim  imperjalistom. Socjal 
demokratyczni leaderzy są nie tylko 
katami klasy pracującej ale jednocze- 
śnie pełnią dobrowolnie , funkcję agen 
tow francuskiego i polskiego imper 
jalizmu (!) 

„=
 

Uroczyście oświadczamy, wobec 
wszystkich narodów świata j wszy- 

“4 stkich rządów, że w wypadku zdo- 
bycia przez nas władzy anulujemy 
wszystkie zobowiązania Traktatu 
Wersalskiego iże nie zapłacimy ani 
ieniga procentów z tytułu imperjali- 
stycznych pożyczek, kredytów i ka- 
pitalnych inwestycyj w Niemczech. 
Walczymy również przeciwko  tery- 
iorjalnemu rozdrobnieniu i rozgra- 
bieniu Niemiec dokonanemu na pod- 
Stawie wersalskiego przymusowego 
pokoju. 

Po obaleniu władzy kapitalistów 
: ustanowieniu w Niemczech dyktatu- 
*y proletarjatu w braterskim soju- 
szu z proletarjuszami innych krajów 
obalimy wersalski „pokojowy* trak- 
tat, plan Younga i anulujemy wszy- 
stkie długi i spłaty reperacyjne. 

„ Będziemy walczyć o samostanowie 
"ie wszystkich narodów za zgodą re- 

p syinych robotników Francji An- 
£lji, Polski, Włoch i Czechosłowa- 

cji, gwarantujemy możliwość przyłą- 
czenia okręgów z niemiecką ludnością 
do sowieckich Niemiec. Us- 
tanowimy pomiędzy sowiec- 
kiem; Niemcami 2142... S. S. "R. 
ścisły polityczny i ekonomiczny — $0- 
JUSz. Przeprowadzimy nacjonalizację 
banków, anulujemy ich zadłużenia za 
Sranicą, odbierzemy ziemię obszarni- 

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

      
   

Niemczech 
kom, stworzymy sowieckie — созро- 

darstwa i t. p.“ 

Celowo zacytowaliśmy odezwę 

programową partji komunistycznej 

Niemiec. Czytelnik sam się przekona 

jak niewiele różni się ona, jeżeli od- 

rzucić zwykłą  frazeologję komuni- 

styczną od programu nacjonalistów. 

Można powiedzieć, że komuniści wzię 

li żywcem program nacjonalistów 

dodając od siebie hasło zwykłego gra 

bieżu. 

Les extrėmes se touchent. Krań- 

cowości są styczne. Główna tedy wal 

ka rozegra się w dniu 14-go września 

pomiędzy obozami skrajnemi. Można 

przypuszczać, sądząc z całego układu 

rzeczy, że oba obozy wyjdą z tej 

walki wzmocnione. 

Stronnictwa centrum i socjal-de- 

mokracja, które w ciągu lat dziesię- 

ciu dźwigały na sobie ciężar polityki 

niemieckiej i pod pozorem zgody i lo 

jalności przyczyniły się do pierwszych 

wyłomów w Traktacie Wersalskim 

niewątpliwie poniosą straty i nie ode- 

grają większej roli. Sz. 
* * * 

BERLIN, PAT. W przeciwieństwie 
do rozłamów i przegrupowań, jakie 
się odgrywają w partjach środkowych 
i prawicowych, przygotowania partji 
socjal - demokratycznej do wyborów 
mają przebieg normalny. 

Najważniejszem zjawiskiem 
chu  przedwyborczego 
socjal - demokratycznych jest całko- 
wite i jawne popieranie partji socjal- 
demokratycznej przez związki zawo- 
dowe. Do ostatnich lat, szczególnie 
w latach przedwojennych, władze 
związków zawodowych zachowywały 
w okresie przedwyborczym bazajcwa 
zazwyczaj w okresie przedwyborczym 
rezerwę stosunku do partji socjal - 
demokratycznej. 

Współpraca przy obecnych wybo- 
rach pozostawia daleko poza sobą 
wszystko, co dotychczas związki za- 
wodowe dla partji socjalistycznej u- 
czyniły. We wszystkich okręgach 
przedwyborczych na listach wybor- 
czych partji socjalnej figurują jako 
kandydaci czołowi wybitni przywód- 
cy związków zawodowych, podczas 
gdy dotychczas na pierwszem miej- 
scu umieszczani byli jako kandydaci 
wyłącznie przedstawiciele  partji po- 
litycznej. 

Jest to w historji niemieckiego ru- 
chu robotniczego pierwszy wypa- 
dek, aby wszystkie instancje związ- 
ków zawodowych od grup lokalnych 
do władz naczelnych w ich odezwach 
i decyzjach występowali w swej agi- 
tacji czynnie za partją socjalistyczną 
tak jednolicie, jak to ma miejsce obe- 
cnie. 
"TORPEDOWE ZO STI 
JAKBĘDĄ WYGLĄDAŁY 
MONETY PAPIESKIE 
Rząd włoski oddał do dyspozycji 

władz watykańskich Królewską Menni 
cę na czas trwania konwencji, zobo- 
wiązując Watykan do wyłącznego ko 
rzystania z jej usług. Wartość, waga i 
aljaże monet watykańskich będą takie 
saine jak monet włoskich, przyczem 
monety watykańskie będą mogły cyr 
kulować na równi z włoskiemi na tery- 
torjum Włoch. 

Watykan zarezerwował sobie pra- 
wo wybicia 10.000 seryj monet złotych 
srebrnych, miedzianych i niklowych z 
datą 1929 r. dla kolekcyj numizmaty- 
cznych i sprzedaży w serjach. Serje te 
są ponadliczbowe. 

W ciągu pierwszego  pięciolecia 
(konwencja obowiązuje na przeciąg 10 
lat) Watykan wybije co roku monet 
srebrnych na sumę 750.000 lir, monet 
niklowych na sumę 236.000 i miedzia- 
nych na sumę 14.000 lir. 

W ciągu następnego pięciolecia 0- 
gólna kwota roczna wynosić będzie 
600.000 lir, co do monet złotych niema 
żadnych ograniczeń. 

Monety papieskie poza portretem i 
herbem Piusa ll-go z jednej strony, 
będą reprodukowały na drugiej stronie 
Podobizny św. Piotra i Pawła lub fron 
tony bazylik. Zaopatrzone będą w nad 
pisy: Pius XI, Pontifex Maximus, z 
drugiej strony — Citta del Vaticano— 
oraz datę i wartość monety. Nad wy- 
konaniem monet czuwać, będzie prof. 
Mistruzzi. 2 

ru- 
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Przebieg Konferencji Agrarnej 
w Warszawie 

W dniu 29 bm. jako w drugim dniu obrad międzynarodowej konferen- 
cji rolniczej, rozpoczął się o godz. 10 rano dalszy ciąg komisji A (wymiana 
płodów rcinych). Komisja, obradująca pod przewodnictwem p. min. Demetro 
wicza. w godzinach przedpołudniowych prowadziła dalszy ciąg prac, rozpo- 
czętych dnia poprzedniego. Komisja zakończyła dyskusję nad analizą bilan- 
sów handlowych poszczególnych państw w zakresie produktów rolnych i 
przystąpiła do obrad nad dalszemi punktami porządku dziennego. Po wysłu- 
chaniu referatu p. Kiuczyńskiego (Polska) o racjonalizacji i centralizacji eks- 
portu w poszczególnych państwach i możliwości oparcia na tych metodach 
porozumienia międzynarodowego oraz referatu p. prezesa Fudakowskiego w 
sprawie konieczności uchylenia droga zawarcia międzynarodowej konwencji, 
systemu premij wywozowych na produkty rolne, wywiązała się dyskusja, w 
której zabierali głos pp. Velovich (Węgry), Petarga (Rumunja), Pazderka 
(Czechosłowacja), Stoikowicz (Jugosławja), Doleżal (Polska) oraz sekre- 
tarz generalny konierencji dr. Rose. Po przeprowadzeniu dyskusji wstępnej 
poszczególne delegacje zgłosiły wnioski i rezolucje. Dalszy ciąg posiedzenia 
komisji A wyznaczone na godz. 4 po południu dnia 29 bm., przyczem tema- 
iem obrad jest dyskusja nad zgłoszonemi wnioskami oraz ich uzgadnianie i 
przyjęcie. Przedpołudniowe posiedzenie komisji B (weterynaryjnej) zagaił 
p. Nowak (Polska), który w obszernym referacie uzasadniał tezy, zawarte w 
projekcie rezolucji, zgłoszonej przez Polskę. Rezolucja podkreśla konieczność 
międzynarodowej współpracy w zakresie obrotu zwierzętami i produktami 
pochodzenia zwierzęcego oraz potrzebę koordynacji ustawodawstwa wetery- 
Garyinego Ww myśl wytycznych podkomitetu Łigi Narodów. W toku dyskusji, 
w której wzięli udział przedstawicele Estonji, Jugosławji i Rumunii, z których 
zwłaszcza rumunska podkreśla konieczność jak najściślejszej współpracy mię: 
dzy państwami, reprezentowanemi na konierencji w zakresie międzynarodo- 
wego porozumienia weterynaryjnego. Dalszy ciąg obrad komisji o godz. 16. 

Komisja C (wspolpraca na terenie międzynarodowym) rozpoczęła 
przed południem swe obrady od wysłuchania referatu p. ministra pełnomoc- 
nego Tarnowskiego na temat organizacji dalszej współpracy państw, biorą- 
cych udział w konierencji. Następnie zastanawiano się nad uzgodnieniem od- 
powiedzi na kwestionariusz Ligi Narodów. Dalszy ciąg obrad komisji € o 
godz. 16. Komisja D (iimansowa) rozpoczyna obrady o godz. 16. 

Koniisje A, B, €, D odbyły po południu posiedzenia, przyczem komisja C 
(współpracy na terenie międzynarodówym) przyjęła wnioski, które mają być 
przedłożone posiedzeniu plenarnemu konferencji. Wnioski te przyjmują pro- 
pozycię stałych zjazdów państw rolniczych oraz zorganizowania staiej ko- 
„nsji, która w przyszłośći ma być organem, centralizującym poczynania go- 
spodascze panstw rolniczych na terenie międzynarodowym oraz ich uzgad- 
nianie. Nadto przyjęia komisja wnioski, dotyczące niektórych zagadnień poli- 
tyki handtowej państw rolniczych. 

Obiad na cześć członków delegacyj 
W dniu 28 b. m. p. miuister spraw zagranicznych Zaleski wydał obiad na cześć 

członków delegacyj na międzynarodową konferencję rolniczą. Po obiedzie odbył się raut 
w salonach państwa Zaleskich, w którym prócz członków delegacyj wzięli udział członko- 
wie rządu i korpusu dyplomatycznego oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele sfer na- 
ukowych, artystycznych i t. d. Raut przeciągnął się do północy. 

Prasa zagraniczna o konferencji agrarnej 
„Weekend Review* omawiając znaczenie warszawskiej konferencji państw rolni- 

czych, podreśla, że konferencja zwołana została celem stworzenia systemu współpra- 
cy przy obrocie produktów rolnych, a więc jest to rodzaj kartelu rolnego, skierowanego 
przeciv:ko konkurencji amerykańskiej i do obrony w stosunku do państw przemysłowych 
jax mcy i Anglja, których wyroby znajdą zbyt na rynku krajów rolniczych, o ile 
wzamian państwa te otworzą swe rynki dla zbytu produktów rolnych państw skarteli- 
zowanych. Pismo zwraca uwagę brytyjskich sfer gospodarczych na doniosłe znaczenie, 
jakie ma konferencja warszawska. 

Cignoux w „Lla Journee Industielle*, omawiając program konferencji państw rol- niczych w Warszawie, stwierdza Konieczność większego zainteresowania się rolnictwem 
w «ołach Ligi Narodów. Liga Narodów — pisze Gignoux — straciła sporo czasu na roz 
wijanie budowy gospodarczej, głównie z punktu widzenia handlu i tylko ubocznie z punk 
tu tej można dopatrzeć się sugestii 

    

   

dzenia potrzeb przemysłu i rolnictwa. W. metodzie 
Anglji, dla ktorej zagadnienie rolne jest tylko zagadnieniem aprowizacji. 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. 26. 8. (tel. wł. „Słowa*) Po trzech dniach wytężonej 

pracy w prezydjum rady ministrów i odbyciu szeregu konierencyj zwołał 
Masszełek Piłsudski ra dziś na godzinę 18-tą posiedzenie Rady Ministrów, 
które irwało prawie do godziny 20-ej. O: tej godzinie Marszałek Piłsudski w 
tuwarzystwie ministra Becka udał się na Zamek do Pana Prezydenta Mošcic 
kiego z którym wspólnie spożył wieczerzę. 

W koiach politycznych a nadewszystko dziennikarskich nie zapowiedzia- 
ne posiedzenie Rady Ministrów wywołało dużą sensację i przewidywania, 
że jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego nastąpi rozwiązanie Sejmu. Wiadomość 
ta niesprawdziła się ale w każdym razie najbardziej doniosłych dla dalszych 
losow państwa decyzyj spodziewać się należy w dniach najbliższych. 
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Proces szpiegów niemieckich 
KATOWICE. (PAT) W dniu 28 bm. przed Sądem Okręgowym w Katowi 

cach odbywał się proces przeciwko Wiktorowi Kwiatkowskiemu i Erwinowi 
Masgaie, którzy w swoim czasie dokonali kradzieży poufnych dokumentów 
z biurą komendanta głównego Związku Oficerów Rezerwy Krawczyka. 

Dokumenty te oskarżeni usiłowali sprzedać ościennemu państwu. Po 
przeprowadzeniu rozprawy sąd skazał Kwiatkowskiego na półtora roku wie 
zienia, Mazgałę na jeden rok więzienia za szpiegostwo. Krawczyka zaś na uzy miesiące więzienia za lekkomyślne przechowywanie dokumentów. , 

Sprawa majora Rylskiego 
„ WARSZAWA. (PAT) Sad Najwyższy rozpatrywał w dniu 29 sprawę byłego majora WP Tadeusza Tylskiego, skazanego przez sąd przysięgłych na karę 

śmierci, z zamianą na 15 lat ciężkiego wiezienia za zabójstwo swej żony Stetanji. Po 
iozprawie Sąd Najwyzszy postanowił ogłosić wyrok w tej sprawie w sobotę o godz. AS-ej. 

Nadużycia celne w Gdańsku 
GDAŃSK. (PAT). Pisma tutejsze donoszą o ogromnych nadużyciach celnych, wy- krytych osiatnio w Gdańsku. Pisma gdańskie przynoszą w tej sprawie następujące 

szczegóły: Gdańskie władze celne wpadły w ostatnich dniach na ślad wielkich oszustw 
relnych, w których zamieszani są urzędnicy pocztowi Gdańska oraz wiele firm gdań- 
skich. Rozmiary tej aiery oraz rozniiary strat poniesionych przez fiskus wolnego miasta, 
nie dadzą się narazie określić, ponieważ nadużycia sięgają jeszcze roku 1927. Mimo to 
„jednak na podstawie dotychczsowych danych, można powiedzieć, że szkody, poniesio- 
nie przez administrację ceiną wolnego miasta, wynoszą setki tysięcy gułdenów. 

Na podstawie dotychczasowego śledztwa aresztowano 4 urzędników pocztowych 
"wolnego miasta, peiniących służbę w samochodach pocztowych na linji Gdańsk — Mal- 
torg. — Defraudacja celna umożliwiona została dzięki pomocy wielu urzędników pocz- 
towych Rzeszy niemieckiej, zateadnionych w urzędzie pocztowym w Malborgu i współ 
pracujących z urzędem pocztowym gdańskim. Urzędnicy pocztowi działali w porozumie niu z rozmaitemi firmami. ; 

  

BARANOWICZE -— ut. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. с 

BOKIE — al. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
UORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
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NIEŚWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratustowa, Księgarnia Jaźwiny 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 

PIŃSK — Księ 

STOŁPCE — 
ST. ŚWIĘCIANY 

POSTAWY — Księgarzia Polskjej Macierzy Szkolnej i 
SŁONIM —- księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza ii 

OSZMIANA — Księgarnie Spółdz. Nalicz. 
Polska — St. Bednarski. 

Szkolnej 

' | 
| 
| N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
| 
1 

T-wa „Ruch“, 
—- ul. Rynex R. N. Tarasiejski. 

WiLEĮKA POWTATOWA — ul, Mickiewicza 24, P. Iuczowske. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruek*. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 
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STRATEGJA REWIZJONISTYCZNA 
Słynne już przemówienie  Trevi- 

ranusa postawiło na porządku dzien- 
nym niemieckiej polityki zupełnie ot- 
warcie rewizję granic. To, o czem 
przed kilku miesiącami mówiono i 
pisano w Niemczech półgębkiem teraz 
jest naczelnym tematem artykułów i 
rozważań prasy niemieckiej. Apetyt 
rośnie w miarę jedzenia a „nachal- 
stwo“ w miarę ustępliwości.  Rewi- 
zjonistyczne wystąpienia Treviranusa 

są bezpośrednim skutkiem  opróżnie- 
nia Nadrenji. Wśród głosów omawia- 
jących zagadnienie rewizji granic war 
to zanotować uwagi „Deutsche Tages 
zeitung* pisma zbliżonego do min. 

  
  

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY, 

WYJAZDY. 
— WARSZAWA. (PAT). P. prezes Ra- 

dy ministrów Marszałek Piłsudski przyjął w 

piątek kolejno p. ministra sprawiedliwości 

Cara i kierownika Ministerstwa Skarbu p. 

Matszewskiego. 

WARSZAWA. (PAT). Min. Beck odbył 

w piątek w Prezydjum Rady Ministrów dłuż 
$га konierencję z ministrem spraw zagrani- 

cznych p. Augustem Zaleskim. 

DEKRETY NOMINACYJNE. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
dekrety, mianujące p. Władysława Jarosze 
wicza komisarzem Rządu na m. st. War- 
szawę p. Henryka Kaweckiego — naczelni- 
kiem wydziału 4-ej st. sł w ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i p. Kazimierza Du- 
cha naczelnikiem wydziału 4-go st. sŁ w 
Głównym Urzędzie Statystycznym. 

P. KUHN MIANOWANY MINISTREM 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
dekret mianujący Alfonsa Kuhna ministrem 
komuinikacji. 

NAPAD NA POS. JANA DĄBSKIEGO. 
WARSZAWA, (tel. wł. „Słowa*) Przy 

wódca Stronnictwa Chłopskiego poseł Jan 
Labski zawiadomił w godzinach wieczoro- 
wych dziennikarzy iż padł ofiarą napadu do- 
konanego na nim przez nieznanych mu о- 
sobników na przedmieściu Żoliborz, gdzie 
posiada domek. : 

©О парай розе! Dabski posądza dwóch 
wojskowych przyczem twierdzi iż jeden 
był podoficerem w szarży plutonowego dru- 
gi zaś olicerem. 

Poseł Dąbski opisuje że napadnięto go 
około godziny 8-ej w chwili gdy dzwonił do 
bramy swego domu. Miał on zostać według 
własnej relacji pobity po twarzy i piersiach. 
W chwili gdy służąca posła Dąbskiego pod- 
dniosła alarm na który zbiegać się zaczęli 
przechodnie, napastnicy oddalili sie. 

Poseł Dąbski zawiadomił o napadzie mar 
szatka Daszyńskiego, który podobno ma za- 
miar interwenjować u Prezydenta Rzplitej. 

POBICIE NIEZNANEGO POSŁA. 
WARSZAWA. 29. 8. (tel. wł. „Słowa”) 

Wczoraj wieczorem przed gmachem Filhar 
monji ktoś nieznany Spoliczkował również 
nieznanego posła na Sejm. W chwili gdy 
uadbiegła policja, zarówno napastnik jak i 
napadnięty szybko się oddalili i wskutek te 
go policja nie mogła ustalić nazwisk. 

NOWY WOJEWODA LWOWSKI. 
Przybył do Warszawy wojewoda stani- 

sławowski, płk. Nakoniecznikoff - Klukow- 
ski i został przyjęty przez ministra Skład- 
kowskiego. Podobno już w dniach najbliż- 
szych otrzyma on nominację na stanowisko 
wojewody lwowskiego, zaś województwo 
stanisławowskie pozostanie chwilowo  nie- 
cbsadzone. 

RADA NACZELNA P. P. S. 

W sobotę i niedzielę zbierze się w Sej 
mie Rada Naczelna PPS która ustosunkuje 
sie do ostatnich wydarzeń politycznych. 

'cnego rządu Wielkiej Brytanii. 

Schielego jak wiadomo 
tyjnego Treviranusa. 

Artykuł „Deutsche Tageszeitung“ 
poświęcony jest „Strategji rewizjoni- 
stycznej. 

Przyszła polityka rewizjonistyczna 
— powiada dziennik, musi się strzedz 
dwuch ostateczności. Polityka rewiz- 
jonistyczna, nie może być uprawiana 
na wszystkie strony równocześnie, 
jak to pragną nacjonaliści niemieccy, 
którzy dotychczas nie zdobyli się na 
elastyczną siłę i cierpliwość koniecz- 
ną w obecnej chwili. 

Nie mogą się również dokonywać 
ciągłe próby porozumienia ze wszy- 
stkiemi narodami, i państwami za 
wszelką cenę. 

Politykę niemiecką zwrócono ku 
wschodowi, musi się liczyć z tem, że 
uatrafi wszędzie na opór ze strony Pol 
ski. W dążeniu do przełamania tego 
oporu polityka niemiecka powinna się 
strzedz jednego ataku frontowego, 
lecz próbować raczej drogi okrężnej, 
Dyplomacja niemiecka musi być przy 
gotowana na to, że we wszystkich na- 
rodach natrafi na nastroje antyrewi- 
zjonistyczne, jest przeto wskazanem, 
ażeby polityka rewizjonistyczna  nie- 
miecka prowadzona była w połącze- 
niu z takiemi zagadnieniami, które 
zainteresowałyby cały Świat, a szcze 
gólnie Europę... 

Niemcy nie powinni przeto baga- 
telizować moralnego wpływu kwestji 
mniejszości narodowych i nastrojów 
tych używać na terenie Genewy jako 
broni, którą dotychczas stale używały. 
Sprawa rozbrojenia i kwestja mniej- 
szości narodowych oraz kryzysu go- 
spodarczego wypłynęły z iluzyj Eu- 
ropy „zbudowanej na podstawie Trak 
tatu Wersalskiego”. 

Pakt paneuropejski  Brianda 
powiada dziennik — należy uważać 
jako próbę unicestwienia polityki 
rewizjonistycznej. Minister francuski 
zaczął nagle stosować politykę 
rozumienia z Włochami, a swoim 
sprzymierzeńcom na wschodzie pole- 

ca wciągnięcie państw  wschodnio- 
europejskich do sieci 
tycznej solidarności, z której czasem 
ma powstać przymierze polityczne. | 

Jest to celem rokowań agrarnych 
prowadzonych w ostatnich czasach 
przez Małą Ententę w krajach nad- 
dunajskich oraz przez Polskę w pań- 
stwach nadbałtyckich. 

Niemiecka  strategja rewizjonisty- 
czna — zdaniem autora artykułu 
musi być skierowana w trzech  kie- 
runkach: *  uie może ona nadal za- 
chowywać polityki dystansu wobec 
Włoch. Przy takiem postępowaniu mo 
ga Niemcy liczyć na neutralność obe- 

Na- 
stępnie w porozumieniu z Włochami 
trzeba prowadzić aktywną politykę 

kolegi par- 

w środkowej i południowo - wschod-- 
niej Europie, której najbliższym ce-- 
lem będzie włączenie Austrji do Rze- 
szy. 

Jako trzeci ważny punkt należy 
wymienić państwa bałtyckie i Polskę 
i proponowany przez nią blok państw! 
Bałtyckich, któryby zmusił Litwę do 
wstąpienia do tego bloku, i dalsze 
usiłowania do uwolnienia z kleszczy w' 
jakich trzymają ją Niemcy, Rosja, i. 
Litwa. Należy przeto stworzyć w pań 
stwach nastrój odpowiedniej orjenta- 
cji nieraieckiej. Tylko polityka okręż- 
na ina różnych irontach tworzy go- 
towość w Europie i Polsce do prze- 
prowadzenia rewizji granic. 

  

  

WIZYTA LOTNIKÓW LITEWSKICH W MOSKWIE 
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£skadra lotników litewskich odwiedziła Moskwę. Po powrocie do Kowna major Gustaj- 
tis udzielił wywiadu prasie, w którym podkreślił wyjątkowo serdeczne i „szczere” przy- 

jęcie, jakie doznali Litwini w Moskwie. 

agrarno - poli-. 
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ECHA KRAJOWE 
PROZOROKI, (POW. DZIŚNIENSKI) 

— Prawdziwie „mołodiecki* powiat: po 
Korsakowej-Kuczewski. Pięć razy księżyc 
odmienił się złoty, gdy szan. Redakcja za- 
szczyciła Prozoroki wzmianką na łamach 

owa”. Autor opisując wówczas epizod z 
Prozorok przytoczył słowa ks. pro- 

boszcza Gabszewicza, wygłoszone przez te- 
goż przy sposobności poświęcenia Świetlicy, 
porównywujące miejscowe społeczeństwo 
do zgniłego jabłka. Nikt z obecnych, a Ty 
sam Księże nie przypuszczałeś, jak trafnem 
było to określenie, i że słowa te były pro- 
roctwem na tak bliską odległość. Bo oto 
bieg wypadków usiłował b. delikatnie prze- 
sunąć to jabłko na inne miejsce i... jabłko 
owo rozleciało się niemal w proch. 

Zaznaczyć wypada, że eksperci różnego 
pochodzenia wielokrotnie owo jabłko opuki- 
wali, a jak powiatowe czynniki miarodajne 
zapewniały i wierzyły w to, że czynności te 
przeprowadzane były skrupulatnie i dokład- 
nie — znalazły jabłko zdrowem i czerstwem. 
Nie pomogło pokazywanie palcem owym 
„czynnikom miarodajnym* gdzie jest siedzi- 
ba gangreny, aż dopiero posortowane na 
dłoni fakty zbudziły spostrzegawczość „eks- 
pertów* i wybuchł skandal, rezultatem któ- 
rego było osadzenie generalnego skarbnika 
wszystkich instytucyj i wójta gminy Kuczew 
skiego na Łukiszkach, a resztę tego „Tow. 
wzajemnego ogrywania się, bez  żadrłej 
adpow.* zaopiekował się sędzia śledczy. 

Trudno dziś przesądzić wynik śledztwa. 
Kontrola stwierdziła brak w kasie gminnej 
niecałych 14 tys. zł., lecz śledztwo ogarnia 
coraz nowych ludzi i rozszerza tę kwotę 
coraz więcej a dziś sięga ona ponad 30 tys. 
zł. Bo wszyscy ci „społecznicy* byli dosko- 
nale zgrani i niecny swój proceder uprawia- 
jąc od lat szeregu, czynili to tak sprytnie, 
że zdemaskowanie tej szajki zawdzięczać 
należy tylko przypadkowi. Dziś jeszcze głosi 
się, że gdyby rachmistrz Kasy Stefczyka, 
Włodarski nie poszedł (w czasie kontroli) 
na ćwiczenia byłby w dalszym ciągu nikt nie 
wykrył nadużyć. Pytamy: gdzie oczy u 
„czynników  miarodajnych* skoro główni 
aktorzy tego skandalu zostali podani do od- 
znaczenia Krzyżem Zasługi a p. Kuczewski 
figurował na liście B.B jako kandydat aa 
posła do sejmu? 

Szczęśliwemu zbiegowi okoliczności tyl- 
ko zawdzięczać należy, że do dekoracji nie 
doszło. Wypadek to na powiecie wcale nie 
odosobniony. Trzeciego z owej trójki prozo- 
rockiej podanej do odznaczenia Krzyżem Za 
sługi nawet dosięgnął ów krzyż. Jest to p. 
kierownik miejscowej szkoły powsz. Stopa 
Michał, który impulsywność swoją przeja- 
wia w sposób wysoce niesamowity. Zasadą 
jego postępowania jest reklama, a ponieważ 
„Czynniki miarodajne* niezdolne są wyrobić 
sobie zdania o sprawie względnie człowieku 
więc gość robi karjerę. Żeby nie być go- 

łosłownym przytoczę kilka epizodów. W 

Prozorokach nie zdołał p. Stopa zorganizo- 

wać kursów dla dorosłych, natomiast uzy- 
skał — na ten cel żołnierzy z komp. K.O.P. 

stocjonowanej w Prozorokach. Na owych 

kursach było kilku żołnierzy, nie więcej jak 

10 razv a nauczaty P. P. Nauczycielki. Ale 

p. Stopa prosi d-wo  kompanji 0 pismo 

dziękczynno-pochwalne za owe kursy i pi- 

smo to (wystawione przez kurtuazję) roze- 

słał p. Stopa w odpisach na wsze strony. 
Ostatnio miał miejsce następujący fakt: 

W czasię kazania 15 sierpnia b. m. powtó- 
rzył ks. proboszcz prozorocki enuncjację 

episkopatu polskiego  potępiającą związek 

naucz. za jego poczynania przeciw religii. 

Otóż p. Stopa pisze w tej sprawie „protest 

do ks. proboszcza, jedynie i wyłącznie w 

tym celu, żeby móc zareklamować się „im- 
pulsywnošcią“ I oto znów poszły na wszy 
stkie strony opisy i odpisy do różnych „Czyn 

ników miarodajnych*. O wielu innych „im- 

pulsywnościach* p. Stopy czynniki miaro- 

dajne wiedziały, a jednak Krzyż Zasługi za- 
wisnął na „panu Kumotrze“. S 

Ten i ów pyta wobec wyżej opisanego 

stanu rzeczy — co dziś jest poczytywane za 

zasługę? Wierzymy jednak mocno, że wla- 

dze kompetentne, każda w swoim resorcie 

wyciągną odpowiednie konsekwencje z ni- 

niejszej notatki. 
Jak na pierwszy raz, wystarczy tyle, a 

iecuję odezwać się znów. 
R. $ Wróbel na dachu. 

    

  

BARANOWICZE 

Miejskiej. |ed- 
Oddział w 

— Budowa Elektrowni 
na z firm angielskich, mająca Ё 

Warszawie zgłosiła ofertę do magistratu 

m. Baranowicz proponując wybudowanie 

elektrowni na bardzo korzystnych  warun- 

ATS V T LSI TE TAI SAK Ь 

PRZESĄDN 
Głęboko, na dnie serca ludzkiego 

gnieździ się przekonanie, że otacza 

mas świat niewidzialny, zaludniony 

istotami o dziwnej władzy, które wtrą 

cają się bezustannie w nasze życie. 

Obecność ich czuje człowiek wokół sie 

bie, wszelkie omeny i wróżebne znaki, 

—- 8а to ostrzeżenia, które one nam 

dają. A jeśli zdarzy się „odpowiedni 

stan duszy lub kryzys życiowy, istoty 

owe mogą się nam objawić w sposób 

widzialny i słyszalny. 

W zapadłych wioskach Europy, w 
długie zimowe wieczory zasiada u ko- 
mina starucha i skrzeczącym głosem 
snuje przerażające opowieści o wiedź- 
mach, topielicach, upiotach i skrza- 
tach, które zewsząd czyhają na czło- 
wieka. ł 

A tam gdzieś, w'prerjach Ameryki, 
zanikający już dziś Indjanie obsiądą 
wokoło wielkie ognisko i przepędzą 
roc na niekończących się opowie- 
ściach o „boskim oszukańcu* Gluska- 
pie, który znał całą magję, a tak był 

zręczny we wszelkiem kłamstwie, że 
nawet najchytrzejsze zwierzę wpadało 
w jego sidła — albo o Mocarnym Mę- 
żu, od którego śmierci wiele minęło 
księżyców, a-który nie mógł jąć się 
żadnej pracy, bowiem tak wielką była 

jego siła, że oręż lub narzędzie odrazu 

kruszyło mu się w dłoniach. 

A oto wąska galerja bazaru na 

Wschodzie. Duszna woń różanego olej 

ku, dymu i korzeni. Słuchacze tłoczą 
się wokół tego, co opowiadała dziw- 
ne bajki „własne, Firdusiego i innych" 
gdzie świat niewidzialny, świat do- 

kach, mianowicie firma wybuduje elektrow 
nię i będzie jako spłatę długu z procen- 
tami pobierała 75 proc. z czystego do- 
chodu z elektrowni. 

Na ostatniem posiedzeniu komisja te- 
chniczna warunki te akceptowała i od- 
powiedni wniosek zostanie zgłoszony na 
plenum Rady. 

ORDERY, KRZYŻE, MEDALE 

Gdy czasami śpiewałem „Dwaj grena- 
djerzy* Schumana, to zawsze mię wzrusza- 
ło to miejsce, gdzie jeden grenadjer prosi 
kolegę, aby ten po jego śmierci włożył mu 
do trumny zasłużony przez niego krzyż le- 
gii honorowej. Tak niezmiernie go cenił! 
Istotnie, każdy napoleoński wiarus zapomi- 
nał o wszystkich poniesionych trudach, o 
otrzymanych ranach i czuł się zupełnie wy- 
nagrodzony, aby był obdarzony krzyżem le- 
gii honorowej. Taką magiczną siłę potrafił 
Napoleon, » wielki znawca ludzi, nadać te- 
mu orderowi. I order ten niemałe oddał mu 
usługi, tworząc bohaterów na polach bitew. 

Ponieważ wartość orderów dla społecz- 
nego życia znaną jest oddawna, więc istnie- 
ja i teraz rozmaite ordery we wszystkich 
państwach. Posiada je naturalnie i nasza od- 
rodzona Polska jak: Virtuti Militari, Polo- 
nia Restituta i różne krzyże i medale. Orde- 
ry są nadawane za zasługi wojenne i cywil- 
ne, a także jako oznaki kurtuazji, któremi 
głowy różnych państw obdarzają cudzoziem 
skich dostojników. Biorąc objektywnie, or- 
der za zasługi pod względem wartości etycz 
nej stoi bez porównania wyżej od orderu 
kurtuazyjno-dyplomatycznego, gdyż na pier- 
wszy trzeba tym lub innym sposobem za- 
służyć, a drugi można otrzymać przy lada 
okazji, np. przy odwiedzinach głowy obce- 
go państwa. 3 

Otóż order za zasługi może służyć po- 
teżnym bodźcem do pobudzenia obywateli 
danego państwa do energicznej a owocnej 
działalności i nawet do wielkich czynów. Ale 
aby on miał dla każdego obywatela takie 
znaczenie, należy otoczyć go imponującą 
aureolą, dač mu wielki przestige i odpowied- 
nie do jego stopnia przywileje. Tę zaś aure- 
cłę i prestige będzie on posiadał, gdy dla 
otrzymania go nie pomoże żadna protekcja, 
stosunki i inne względy, lecz trzeba będzie 
mieć za sobą istotne, wielkie zasługi na 
jakimkolwiek polu społecznej działalności i 
e być splamionym pod jakimkolwiek wzglę 
em. 

Proces obdarzańia orderem musi być 
przeprowadzany tak surowo, jak proces 
beatyfikacji i kanonizacji, aby kandydat na- 
prawdę zasługiwał na order i był potem 
wzorem dla swoich rodaków. Ale zato też 
powinien on nadal posiadać i duże przywi- 
leje w społecznem życiu. Wszyscy posiada- 
jacy honorowe odznaki powinni tworzyć le- 
gjon najlepszych synów swego narodu. 

U nas w Polsce z tą sprawa nie jest 
tak, nak należy. W ciągu ostatnich paru 
lat, sypnął taki obfity grad orderów, krzy- 
żw i medali na piersi zasłużone i ewentual- 
nie niezasłużone, że jakiś dowcipniś powie- 
dział w „Musze czy gdzieindziej, iż ongi 
wieszano łotrów na krzyżach, a dzisiaj wie- 
szają krzyże na łotrach. Naturalnie, dowcip 
ten jest mocno przesadzony, ale jednak znaj 
duje się w nim spora doza prawdy, bo nie- 
jeden z odznaczonych, jak słyszałem, nie za- 
sługuje na tę nagrodę. Łatwy zaś sposób 
otrzymywania orderów różnych stopni, krzy 
żów i medali, tembardziej jeżeli są niezasłu- 
żone, odbiera im całą wartość i czyni je tyl- 
ko butaforskim szychem; i jeżeli to przy 
rze jeszcze szersze rozmiary i stanie się wia 
domem ogółowi, to wszelkie honorowe od- 
znaki zejdą, jak to się mówi, na psy. To zaś 
bedzie niemałą stratą dla społeczeństwa, 
gdyż pozbawi je jednego z bodźców do po- 
stępu. 

   

   

  

W zasłużonem otrzymaniu krzyża za- 
siugi nie obwiniam, tych, którzy nagrodę 
otrzymują, bo trudno byłoby wymagać od 
nich, aby bezinteresownie zawołali: „Domi- 
ne, non sum dignus*.. (Panie nie jestem go- 
dzien), gdy im dają ów krzyż — natomiast 
©bwiniam w dużej lekkomyślności te osoby, 
które przyczyniły się do wyrobienia dlań 
tych krzyżów, a więc do zrobienia szopki z 
poważnej rzeczy i do zdyskwalifikowania 
honorowej odznaki. Powtarzam jeszcze raz, 
że order, krzyż czy meda! powinny być cięż 
ko zapracowane, a wówczas one będą du- 
żo znaczyły w oczach społeczeństwa. 

Wi. H. 

   

  

A EUROPA 
brych i złośliwych genjuszów i demo- 
nów gra tak wielką rolę. 

I wszędzie tak jest, w każdej świa- 
ta stronie, bo wszędzie mieszka ten 
sam człowiek. To też legendy i poda- 
nia ludowe wszystkich krajów mają 
„dużo cech podobieństwa, jedynie przy 
roda wpływała na ich odmiany. 

Gdzież bo nie istnieją nieśmiertel- 
ne historje o „duchach? Są to, jak 
wiemy, zjawiska nie posiadające ma- 
terjalnego ciała, ale według niektórych 
wierzeń, mogą pochodzić niekoniecz- 
nie od człowieka umarłego. Coś w ro- 
dzaju „ciała astralnego'* znanem jest i 
u dzikusów. Według nich jest to duch 
osoby pogrążonej we śnie, wędrującej 
sobie po świecie i podległej wielu przy 
godom. Czas ni przestrzeń nie istnieją 
dlań. Czasem jednak błądzący duch 
traci swą drogę i nie może trafić z po- 
wrotem do swego ciała materjalnego, 
a wtedy śpiący budzi się jak w oma- 
mieniu i zwykle kończy szaleństwem. 
„Duch mu się zbłąkał*, powiadają. 

O ile wiadomo zjawy bywały częst- 
sze w dawnych czasach, obecnie wy- 
parła je nieco nasza zmechanizowana 
cywilizacja, a pozatem, według daw- 
nych wierzeń, każdy człowiek posia- 
dał niemałą ilość dusz, nic zatem dziw 
nego, że zaludniały sobą obficie świat. 
Jedna więc musiała stale przebywać w 
ciele człowieka, inaczej następowała 
Śmierć, druga — była właśnie ową 
wędrującą duszą snu; według niektó- 
rych, najważniejszą była dusza imie- 
nia, która stanowiła indywidualność 
człowieka, odróżniając go od innych. 
Wreszcie istniała dusza kostna, pozo- 
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Strasziiwy skok z aeropian 
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BERLIN. (PAT). Tragiczna śmierć Amlingerowej, żony oficera Reichswehry, któ- 

ra w drodze z Frankturtu do Erfurtu rzuciła się z aeroplanu, chcąc — wedle twierdzenia 

niektórych dzienników — ponieść śmierć w ten sam sposób, jak jej mąż, który uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi podczas ćwiczeń lotniczych w Rosji, wywołała żywą dysku 

sję co do stosunków politycznych Reichswehry z armją czerwoną. 

W kołach politycznych jest omawiana żywo wiadomość „Berliner Tageblatt' , że 

Amlinger zmarł, pełniąc „tajną misję urzędową* w imieniu rządu Rzeszy. Pewne dzien 

niki podkreślają, że pozłoska rozpowszechniana tydzień temu o tem, iż gen. Heye, do- 

wodca Reichswehry, zamierza podać się do dymisji, dziwnie zbiega się z dniem, w któ- 

rym nadeszła wiadomość o katastrolie Amlingera. 

TAJEMNICZE STOSUNKI Z ARMIĄ CZERWONĄ. 

BERLIN. (PAT). Ministerstwo Reichswehry wydało dnia 29 sierpnia komunikat w 
którym oznajmia, iż por. Amlinger przeniesiony został dnia 31 lipca 1929 r. w stan spo- 
czynku w randze rotmistrza. Reichswehra jest zmuszona zwalniać rok rocznie sze- 
reg młodszych i dzielnych oficerów, by zrobić miejsce dla dorastającej generacji. 

Ministerstwu Reichswehry nie jest wiadcme, co poczynią oficerowie Reichswehry 
zwolnieni ze służby i za czyny ich nie jest ono odpowiedzialne. 
Oświadczenie ministerstwa Reichswehry zaopatrują niektóre dzienniki następującym 
«komentarzem: Komunikat ministerstwa jest bardzo skąpy i nie wnosi nic nowego do 
ewentualnych stosunków Reichswehry z armją sowiecką, których istnienie stwierdził 
tak dobitnie organ kanclerza Rzeszy „Ge mania* we wczorajszem podaniu porannem. 

„Zeppelin“ leci do Moskwy 
MOSKWA. (PAT). Dnia 10 września przybywa z wizytą do Moskwy sterowiec 

niemiecki „Hr. Zeppelin". Specjalny komitet złożony z przedstawicieli Ossawiachimu, 
władz lotniczych Oraz zajmuje się już organizacja uroczystego spotkania i przyjęcia 
gości niemieckich. „Zeppelin* zatrzyma się w Moskwie od 1 do 4 godzin, zależnie od 

'stanu pogody. Drogę z Berlina do Moskwy 
godzin. 

sterowiec ma przebyć w czasie od 10 do 12 

Raid sowieckich aeroplanów 
MOSKWA. (PAT). W pierwszych dniach września odbędzie się raid eskadry So- 

wieckiej. Obejmuje on marszrutę Moskwa —Sebastopol — Aknara, —Tytlis — Teheran 
-— Kabul — Taszkient — Orenbtrg — Moskwa. Przestrzeń ta wynosi 9 tys. kilometrów 
W raidzie wezmą udział trzy samoloty pasażerskie, zupełnie uowej konstrukcji, wykona 
ne w ZSSR. 

na w uroczej, suchej i zdrowotnej 

Oświetlenie 

Komunikacja kolejowa i 
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LETNISKO—LANDWARÓW 
Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny za metr kw. od 60gr. do 1 zł., warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 
cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. 

000009000900000009060000080 

PERLA FRAU RURCE A RAAF 
GIMNAZJUM POLSKIE w Drui 

im. Kr. ST. BATOREGO, posiadające prawo państwowe 
podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne do kl. IV, V, VI i VII rozpoczną 

Podania będą przyjinowane do dn. 5 września włącznie. 
Początek roku szk. spóźniony z powodu remontu. 

ЫНО 

ЗАЧАЧАНАЧАНАНАЧАНАНАЧАЧАЧА ЧАЧА ЫА ЧАЧА НАЧА НАЧА ЧА НА ЧАЧА НАЧА 

miejscowości przy lesie i jeziorze. 

elektryczne. 
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Zapisy codziennie od 10 

  

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 
i — przedszkola 

Pańska 4 m. 4. 

7 K 

polsko-francuskiego.: 
do 12 i od 3 do 5 p. p. 

    

Białoruski klub na ustugach Komunistów 
Władze bezpieczeństwa publicznego coraz częściej napotykają fakty stwierdzające 

iż Białoruski klub poselski jest niczem innem jak tylko parawanem dla roboty czysto 
komunistycznej. Dobitnem stwierdzeniem tego było ostatnie aresztowanie posła Dwor- 
iczanina ktory na czele bandy komunistów wystąpił z bronią w ręku przeciwko policji. 

Ostatnio w powiecie wilejskim został aresztowany jeden z najbardziej czynnych 
pomoceików posła Wołytńca, mieszkaniec wsi Wiażyń, Maksim Biełanowicz, u którego 
w mieszkaniu znaleziono większą ilość bibuły komunistycznej, kilka sztandarów komu- 
nistycznych z hasłami antypaństwowemi i broń. Władze osadziły Biełanowicza w wię- 
zieniu. 

Tragiczny wypadek we flotylji pińskiej 
W nocy 26 bm. w okolicy Mostów Wołyńskich pow. łuninickiego przez rzekę Pry 

peć łodrą przejeżdżało dwóch marynarzy pińskiej ilotyf.li wojennej, z których jeden An- 

toni Wiłaskowski, straciwszy równowagę, wpadł do rzeki i pomimo wszczętej akcji ra- 
1unkowej utonął, Zwłok dotychczas nie wydobyto. 

stająca w kościach człowieka nawet 
po jego śmierci. Ostatniej przypisywa- 
no wielką wagę, bowiem od jej wy- 
trwałości zależała zdolność zmartwych 
wstania przy końcu Świata. Uczeni ra- 
bini np. twierdzili, iż dusza ta gnieź- 
dzi się w ostatnim kręgu stosu pacie- 
rzowego, jest niezniszczalna i „nawet 
kardzo mocny człowiek młotem kowal 
skim zmiażdżyć jej nie potrafi". 

A czyż w powszechnym strachu 
przed szkieletami lub trupiemi czasz- 
kami nie pokutuje podświadoma wia- 
ra, że mieszka w nich jeszcze część 
ducha nieboszczyka? 

Dziś nawet Eskimosi  rozróżniają 
trzy dusze w człowieku: jedna ginie 
razem z ciałem, druga trwa jeszcze 
przez kilka pokoleń, krążąc wokół do 
mu zmarłego, trzecia — to dusza imie- 
nia, która jest nieśmiertelna. Ulata ona 
w niebo na mleczną drogę lub pląsa w 
ognistych blaskach zarzy północnej. 

We Francji wiara w duszę imieni 
istnieje do dziś dnia. Spytajcie francu- 
skiego wieśniaka o jego imię, a zazwy 
czaj zbędzie was żartem czy inxym 
wykrętem. Zna on potęgę chrzestnego 
imienia i woli go nie mówić obce:ru. 
który, kto wie? mógłby je użyć za po 
miccą magji na jego Szk.dę. Ter, co 
źna imię, ma władzę nad tym. który je 
nosi. 

W północnej Anglji wieśniacy nie 
lubią nadawać dziecku imienia przod- 
Ka. Gotowo się to nie srodobać jego 
cieniom i dziecko mogłby umrzeć 
rnodo, lub wyrosnąć na nicwarta. 

Powszechną jest również wiara w 
rsałe stwory, zwane załeż ve od imiej- 
st.wości gnomami, skcza:ami, elfanzi, 
chochlikami i t.d. i t.d. (W, samej An- 
glji rozróżniają trzydzi» gatunków 
tego bractwa). Wcielaj1 się one cza- 

  

lub 
błędnyci 
Sprowa- 

sum w niałe zwierzęta damowe, 
tańczą po bagnach w pas 
ogników, rozkoszą ic 
dzić człeka na manow:, spłatać mu 
igla, wystawić go na pośmiewisko. 
K's; cznie odmalował ich sposób po- 
stępowania Szekspir w swyni „Śnie 
nocy letniej", Inne są lepiej usposc- 
bione, zamieszkują siedziby ludzkie, : 
jeśli się dobrze z niemi obchodzić, od- 

dają gospodarzom drobne przysługi i 
opiekują się dobytkiem. W Walji do- 
tąd istnieje w niektórych okolicach 
uprzejme życzenie: „Oby ci wróżki 
włożyły pieniądze do trzewików i wy- 
miotły czysto twój dom!'* Gdy jednak 
w domu przychodzi na świat dziecko, 

trzeba się bardzo strzec, by skrzaty 
i wróżki nie ukradły niemowlęcia i nie 
podstawiły wzamian  „odmiennika'”. 
Ugłaskane wszakże darami, kapryśne 
te istoty roztaczają had dzieckiem swą 
opiekę i chętnie zostają jego chrzestne 
mi matkami, a wtedy dobrze się powo- 
dzi na świecie takiemu chrześniakowi. 

„Banshee“, żałobnica, z wierzeń 
irlandzkich, jest zjawą opiekującą się 
specjalnie rodzinami, które łączą sta- 
rożytne pochodzenie z czystością tra- 
dycji i obyczajów. Opisują ją jako wi- 
dmową niewiastę w żałobnych zasło- 
nach, która ponurym krzykiem obwie- 
szcza śmierć jednego z członków ro- 
dziny. Jedna ze starych irlandzkich ba- 
lad śpiewa: 
„Żałobnica krzyknęła do mnie, o Ka- 

sieńko! 

       
  

  

I umierać, umierać mi trza. 
Róża, którąś zerwała dla mnie białą 

ręką 
Dłużej potrwa na ziemi niż ja!” 

W krajach skandynawskich, gdzie 
przyroda surowa jest i nielitościwa, 
wierzy ludność w trólle, t. j. potworne 

, Najsławniejszą wróżką z cyklu 

u SZCZEGÓŁY ZNALEZIENIA OBOZU ANDREEGO 
„ Pod grubą powłoką lodu w ciągu wielu lat spoczywał obóz. 

O znalezieniu zwłok badacza oko- 
lic podbiegunowych Andrćego prasa 
szwedzka ogłasza następujący cieka- 
wy szczegół. 

Wyprawa norweska pod kierow- 
nistwem dr. Horna odkryła obóz dn. 
6 b. m. na Białej Wyspie, należącej 
do archipelagu Ziemi Franciszka Jó- 
zefa. 

Ponieważ południowo - zachodnia 
część tej wyspy często odwiedzają 
poławiacze wielorybów na pierwszy 
rzut oka wydaje się bardzo dziwnem 
iż akurat tu natrafiono na obóz An- 
drćego. Tymczasem wyjaśnienie jest 
dość proste. 

W ciągu dziesiątków lat wypra- 
wa spoczywała pod lodem i dopiero 
na początku sierpnia r. b.. ujrzała świa 
tio dzienne. W r. b. lód na wyspie 
topniał w tak wielkim stopniu jaki 
jeszcze dotychczas nie obserwowane 
Deszcz i mgła tak silnie zniszczył: 
powłokę lodową, iż . obóz nie- 
spodziewanie zmartwychwstał. Rów- 
nież na Białej Wyspie szukano An- 
drćego. Poszukiwania te czynił w 
r. 1898 Szwed Nathorst. 

W czasie ostatnim poszukiwał tam 
wyprawy Amundsen. Na 2 tygodnie 
przed przybyciem dr. Horna na Wy- 
spę Białą zwiedzała ją inna wyprawa 
ale żadnego obozu nie zauważyła. 

Okoliczność iż obóz był uwięziony 
w lodzie jest wyjaśnieniem faktu iż 
zwłoki badaczy i rzeczy do nich na- 
leżące, znaleziono w dobrym stanie. 

Zwłoki Andrćego przechowały się 
bardzo dobrze, trup zaś jego towa- 
rzysza podróży uległ silnemu rozkłą- 
dowi i przeto wypadło go pochować 

Znaleziono dwoje sani, łódź skła- 
daną, harpun, utensylja kuchenne, 2 
skrzynie z instrumentami, notes i 
dzięnnik okrętowy. Zarówno notes 
jak i dziennik pokryte są lodem i na- 
tazie ich jeszcze odkryć nie zdoła- 
no. Atoli udało się przeczytać ostat- 
rie kartki dziennika okrętowego i od- 
cyfrować następujące wyrazy. 18 lip- 
ca 1897 r. 83 stopni szerokości półn. 
32 stopni długości wschodn. 

Ani namiotów, ani chaty, ani ja- 
kichkolwiek środków żywności nie 
zdołano w obozie znaleźć. W pobli- 
żu jednych z sani ujawniono ślad nie- 
dźwiedzia zabitego według wszelkie- 
go prawdopodobieństwa przez And- 
reego i jego towarzyszy. 

Kpt. szkuny „Terningen* mający 
radjo, po otrzymaniu wiadomości od 
poławiaczy wielorybów którzy odkryli 
obóz Andrćego donosi jeszcze sze- 
168 szczegółów. 

Obraz. sytuacyjny naprowadza na 
przypuszczenie, iż balon powietrzny, 
który wzbił się na Szpicbergu 11 П- 
pca 1897 r. upadł akurat na Wyspie 
Białej. Droga odbyła się całkiem po 
myślnie. Obóz został założony pla- 
nowo Ślady jasno wskazują, iż do 
tego miejsca gdzie znaleziono obóz 
wyprawa przybyła łódką lub na pie- 
szo. Mokasyny i inne przedmioty u-. 
miundurowania okazały się bardzo 
znoszone. 

„ Jak widać Andrće przeżył wszyst 
kich swoich towarzyszy. — Strzelba i 
instrumenty znajdowały się tuż obok 
jego zwłok. On również napisał os- 
tatnie wyrazy w dzienniku. 

Ze Sztokholmu donoszą, iż rząd 
szwedzki postanowił wysłać okręt 
wojenny do okolic podbiegunowych 
na na spotkanie statkowi Bratwaago- 
wi, który wiezie zwłoki członków wy 
prawy Andrćego. Okręt wojenny za- 
bierze te zwłoki, by je przewieźć do 

karły i olbrzymy, we Włoszech, pod 
lazurowem niebem, w słońcu życiodaj- 
rem, utrzymuje się wiara w małe do- 
broduszne istotki, kształtem zbliżone 
do owocu melona, zwane „„monacel- 
los“ czy li „małe mnichy*. Tak to 
otoczenie dyktuje ludziom ich podania. 

Wiara we wróżki pochodzi od Cel- 
tów, a utrzymuje się  najuporczywiej 
w Irlandji i Walji. Za to wcale nie za- 
wędrowała do podań ludów w Amery- 
ce, chyba tylko w formie literackiej. W 
Europie panowanie wróżek datuje się 
od X wieku po Chrystusie. Większość 
opowieści o nich wypływa z tychże 
źródeł, co słynne legendy o Królu Ar- 
turze i Rycerzach Okrągłego Stołu. 

tych 
legend była Morgana, która przepowie 
działa przy narodzinach Ożiera Duń- 
czyka, iż czeka go długie i szczęśliwe 
życie i że nigdy nie zakosztuje śmier- 
ci. I oto bogaty w lata i doświadcze- 
nie, syt zaszczytów, żegluje  Ożier 
Duńczyk, Paladyn Króla Charlema- 
gne'a, po morzu, szukając nowych 
zwycięstw. Ale okręt jego rozbija się 
na skale Avalonu i jedynie rycerz ra- 
tuje się z całej załogi. Na wyspie spo- 
tyka go piękna dama i wkłada mu na 
palec złoty pierścień. Jest to właśnie 
wróżka Morgana. Pierścień przywraca 
mu młodość, a wieniec z mirtu i lauru 
włożony na skronie, przynosi zapom- 
nienie całej przeszłości. Przez 200 lat 
tonie Ożier w rozkoszach kraju wró- 
żek, nie pomny na walkę i obowiązki, 
aż wreszcie zew uciśnionej Francji bu- 
dzi go z jego zaczarowanego Snu. 

Nie wiemy dokładnie pod jaką sze- 
rokością geograficzną leży słodka wy- 
spa Avalon, ów „kraj podwójnej obiet 
nicy”, terra repromissions, jak zowią 
średniowieczni pisarze to  siedłisko 

Sztokholmu, gdzie zostaną one po- 
chowane kosztem państwa. 

W krajach skandynawskich zwła- 
Szcza w Szwecji wiadomośc 0 od- 
kryciu obozu Andrćego wywołała 
wielkie poruszenie. 

Znany norweski badacz okolic 
podbiegunowych Rasmussen, który 
osobiście dobrze znał Andrćego, oś- 
wiadczył iż odradzał Andrćemu wy- 
praw: balonem na biegun północny, 
wskazując mu, iż ówczesne środki te- 
chniczne nie odpowiadają dla doko- 
nania przedsięwzięcia. Ale Andrėe nie 
słuchał tej przestrogi. 

Peszawar w perspek- 
tywie historycznej 

NIEGDYŚ PRZECIĄGNĄŁ TĘDY ALE 

KSANDER MACEDOŃSKI. 

Ostatnie wiadomości z Indyj opie- 
wają, iż natarcie afrydów na Pesza- 
war zostało odparte. Ta twierdza an- 
gielska, która skupiła na sobie uwagę 
caicgo świata broni wstępu do Indyj 
od strony Afganistanu i wawczu Kai- 
ter. Wzdłuż tego wąwozu płynie rzeka 
Kabuł. Po obu stronach wznosza się 
suome skały, dochodzące do 60-—100 
stóp wysokości, za niemi zaś rozpo- 
czynają się dzikie olbrzymie łaricuchv 
górskie. 

Tym wąwozem, od niepamietnych 
czasów wkraczali do Indyj różnople- 
mieni wojownicy. Wtargnęli przezeń 

na półwysep Grecy, następnie seidżu- 
cy, tatarzy, mongoli i duranie pod 
przewodnictwem Iskardera  (Aleksan- 
dra Macedońskiego), Machmuda id 
Gianzi, Dżyngys-hana, Timurze, Ba- 
bleu, Nadir-szacha, Amed-szacha i in. 
Wypadało jedynie przejść Kajber, aby 
podbić obszerny, bogaty i wcałe nie 
wojowniczy kraj. ` 

Wiedzieli on, iž przedostawszy 516 
przez Kajber napotkają oni  sojuszni- 
ków w osobie licznych uciśnionych 
narodów. Przekroczywszy wąwóz gór- 
ski zdobywca nie napotka już na ża- 
den opór aż do wybrzeży Indyj. Na- 
stępcy historyczni władzy  greków, 
seldżuków, tatarów i mongołów, t. į.' 
anglicy, długo uważali, iż należy się 
obwarowywać jedynie na brzegach lą- 
du. Myśl ta zwłaszcza stała się upor- 
czywa po strasznych klęskach angli- 
ków na granicy Afganistanu w  poto- 
wie ub. stuieci=. 

Podczas jednej z takich klęsk, zo- 
stała wycięta w pień cała armja angiel 
ska oprócz jednego oficera, który przy 
niósł smutną wiadomość o tem do Pe- 
szewaru. 

Następnie Anglicy umocnili się jed 
nak w swem przekonaniu iż należy im 
się obwarować u wejścia do wąwozu 
Kajber, prowadzącego do Indyj. Odtąd 
datuje się przekształcenie Peszewaru 
w silną pograniczną twierdzę. 

    

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

4, BEULŁE, Flm 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 
Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 
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wróżek. Ale wiemy, że skryta jest 
gdzieś za ścianą z mgły, że dzień się 
tam kończy, a lato trwa wiecznie, nie 
więdną nigdy kwiaty, a drzewa zaw- 
sze są pełne owoców. Mleko i miód 
tam płynie, a czarowne pałace jeżą w 
błękit nieba koronkowe wiežyce. A 
czasem, gdzieś na włoskich morzach, 
udaje się szczęšliwemu šmiertelnikowi 
ujrzeć o świcie lub zachodzie, daleki 
miraż wyspy zaczarowanej. Jest to Fa- 
ta Morgana, królestwo wróżki Morga- 
ny. 

Narody odległe od brzegu morza 
umieszczały w swych wierzeniach kró 
lestwo wróżek pod ziemią, lecz nie w 
ponurem państwie Plutona, tylko w 
rozkosznych dziedzinach królowej 
Mab i Oberona. Wróżki owe miały 
zwyczaj tańczenia nocami w lasach i 
na łąkach i nazajutrz można było od- 
aleźć wydeptane miejsca tańca, tak 
zwane kręgi wróżek. 

Wspólnym rysem we wszystkich 
historjach 0 wróżkach jest zanik cza- 
su w ich królestwie. Lata, pokolenia, 
stulecia mijają, a śmiertelnik, pochwy- 
cony w obręb czarów, nic o tem nie 
wie. A jeśli po latach powraca do lut- 
Qzi — wszystko wokoło będzie zmie- 
nione, prócz niego. Istnieje stara an- 
gielska opowieść, którą chętnie snują 
wieczorami prządki. W County Clare 
odbywało się huczne weselisko. Go- 
ście z pełnemi szklanicami žyczyli 
szczęścia młodej parze, gdy nagle we- 
zwano pana młodego, iż ktoś się chce 
z nim zobaczyć u furtki przed domem. 

Młodzian wyszedł z domu i ujrzał sta- 
rą kobietę ze złocistym wieńcem w rę- 
ku. — „To dla twej pięknej młodej 
podarunek ślubny, ale ty sam włóż go 
wpierw na głowę* — rzekła staruszka 
i uwieńczyła mu czoło. — „A teraz daj
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Ze wszystkich dzielnic Polski, 
nasze ziemie najbardziej obfitują w 
naturalne rezerwuary wód, nadają- 
cych się do racjonalnej hodowli ryb, 
ile że sama  . tylko Wileńszczyzna 
i Nowogródczyzna posiada przeszło 
2000 jezior. ; 

Z powodu jednak braku rządowej 
ustawy o ochronie owych wód, pod 
względem racjonalnej  piscykuł:tury 
jak i zabezpieczenia rzek i jezior na- 

szych od rabunkowej gospodarki ryb- 

nej, takowa. gospodarka utrzymuje Się 

u nas dotąd w stadjum porządków nie 

uregułowanych. Częstokroć wprost 

najopłakańszych. 2 : 

Słyszałem jednak z ust najpoważ- 
niejszego przedstawiciela _ naszego 

T-wa Rybackiego, że w czasie już nie- 

dalekim, odnośna ustawa rządowa, ja- 

ko już przygotowana do ogłoszenia 

przed dwoma przeszło laty, obowią- 

zywać ma całą Polskę, keóra już 

nie będzie się wstydzić i przed ma- 

leńką Estonją, posiadającą doskona- 

łą, dość dawno już obowiązującą us- 

tawę rybną. 
Tymczasem Wileńskie T-wo Ry- 

backie przygotowuje się do utrwa- 

lenia podstaw, mogących poprzeć ro- 

zumne zamierzenia przyszłej ustawy 

rządowej, i jak obecnie gorliwie się 

krząta nad rozwojem świeżo powsta- 
łej Spółdzielni rybackiej. Jakoż о- 
becnie ros.yłaną jest ustawą  rze- 
czonej spółdzielni panom członkom te- 
go T-wa, którego zarząd stanowią:. 
p p. Jan Zawadzki, Micha: Tjeder 
i Aleksander Pilecki. Jak widać z 
ustawy, do liczby członków — ini- 

«cjatorów spółdzielni, oprócz 3-ch wy- 
żej pomienionych osób należą jesz- 
cze p.p. A. Szczęsnowicz. Zygm. Hry- 
niewicz, Czesław Zawadzki, Michał 
Matyżonek, Stanisław  Kimbor, Eu- 
genjusz Ertel i p. Marja Buturliczowa. 
Spółdzielnia posiada już około 20 
członków w tej liczbbie są znani zie- 
mianie Witold Staniewicz, minister 
Reform Rolnych, dalej p. Świętorzecki 
z Malinowszczyzny w Oszmiańskiem, 
p. Kościałkowski i inni. | 

Zadaniem tej spółdzielni przy za- 
chowaniu obowiązujących  przepi- 
sów prawnych, będzie: 

1) zakup i sprzedaż ryb żywych 
i śniętych oraz raków, 

2) zakup i sprzedaż materjału ob- 
sadowego ryb i raków, paszy i na- 
rzędzi do przewozu ryb i raków, 

3) zakup i sprzedaż wszelkiego. 
rodzaju sieci, 

4) racjonalna propaganda  spo- 
,życia ryb, 

) 

5) utrzymywanie kontaktu i współ 
pracy z czynnikami rządowymi i sa- 
morządowymi w dziedzinie handlu i 
hodowli ryb, co do chłodnictwa, sal 
przetargowych, środków transportu, 
basenów i t. d. 

6) zakładanie lub  dzierżawienie 
gospodarstw rybackich lub  jezioro- 
wych na rachunek spółdzielni, 

7) prowadzenie robót nad zakła- 
daniem gospodarstw rybnych i admi- 
nistrowaniu tychże, 

8) pośredniczenie przy wyszu- 
kiwaniu kredytów na cele rybackie, 
9) spółdziałanie moralne i materjalne 
ze społecznemi instytucjami rybackie- 
mi i innemi spółdzielnnami w pracy 
nad rozwojem prawidłowej hodowli 
ryb oraz w pracy kulturalno - oświa- 
towej. 

Środki obrotowe rzeczonej” spół- 
dzielni składają się: 

1) z udziałów członków, 
2) z funduszu zasobowego, 
3) z funduszu społecznego, 

4) z fuduszów specjalnych, 
5) z pożyczek zaciągniętych przez 

spółdzielnię, 

Każdy członek, posiadający: 1 go- 
spodarstwo stawowe o obszarze: 

a) od 1 do 50 ha — 1 udział, 
b) od 50 do 100 ha — 2 udziały, 
c) ponad 100 ha — 3 udziały, 

Gospodarstwo jeziorowe o obsza- 
rze: 

a) od 1 do 250 ha — 1 udział, 
b) od 250 do 500 „ha — 

udziały, 
c) ponad 500 ha — 3 udziały. 

Udział wynosi 100 zł. Członek mo- 
że posiadać większą ilość udziałów. 

Udziały te są niezbywalne i nie mogą 
być oddawane w; zastaw. 

Obecnie szczególną troską tej 
spółdzielni wileńskiej jest sprawa za- 
początkowanej już organizacji wileń- 
skiej placówki handlowej przy ul. Za- 
walnej, gdzie już od paru tygodni funk 
cjonuje , z rzetelnym pożytkiem dla 
publiczności, pawil on rybny instytu- 
cji. Wzorowo urządzony pod wzglę- 
dem sanitarnym, ów dom handlowy 
spółdzielni nie pomijany jest nawet 
przez liczną klijentelę żydowską. 

Jak tymczasem, największą iloś 
ryb dostarcza obecnie dzierżawca je- 
ziora Trockiego, który jednak nie 
obiecuje w bliższym czasie nadsyłać 
do Wilna ładunku słynnej sielawy tro- 
ckiej. Sielawa w Trokach jest nale- 
życie oszczędzaną, nawet sprowadzo- 
ny ma być wkrótce zarybek i  wię- 
kszego gatunku z Pomorza. 

Co do sielawy z pewnego zakątka 
Brasławszczyzny, która ma być rów- 
nież z czasem hodowana w jeziorze 
Trockim, to istotnie trafiają się wśród 
niej okazy zdumiewającej wielkości 
o wadze przeszło 4 kilowej. 

Pan instruktor T-wa Rybackiego, 
utyskując na dosyć gorszące warunki 
sanitarne wileńskiego ryneczku ryb- 
nego, pozostającego prawie wyłącz- 
nie pod hegemonją żydowskich han- 
dlarzy hurtowników i detalistów, 
zwraca również uwagę na pewne nie- 
porządki, jakie wciąż jeszcze trwają 
na wielkim rynku hurtowym, mie- 

2 

szczącym się na t. zw. Sofjanikach 

nad Wilenką. 
Stare składy drewniane oraz lodow- 

nie całkiem już odpowiadają swemu 

przeznaczeniu, a co najgorsze brak 

tutaj stołów dla segregowania ryb, co 

zwłaszcza podczas deszczów, jest 

niezmiernie niedogodnem, dla do- 

starczanego tu w wielkich ilościach 

"towaru rybnego. 
Przy wyładowywaniu ryb, część 

ich niekiedy ókazuje się wprost na 

bruku. 
W czwartki * piątki od wczesnego 

ranka ów teren rynkowy jest ogrom 
nie ożywiony. Z tego głównie miej- 
sca dowożoną jest ryba do rynku de- 
talistów przy ul. Zawalnej. 

Wileńska spółdzielnia zamierza z 
czasem założyć własną hurtownię ryb 
ną. Drugą poważną troską w przed- 
miocie spraw handlowych T-wa jest 
kwestja zabiegów Zarządu o otrzyma 
mywanie z rąk polskich przedsiębior- 
ców, takich doskonałych sieci oraz 
innych narzędzi rybackich, które mogą 
konkurować z holenderskiemi tego ro- 
dzaju przedmiotami. Co prawda, spro- 
wadzone z Pomorza, z wytwórni na- 
szych, sieci są znacznie tańsze od 
tych, które spółdzielnia nasza — $рго- 
wadza, głównie z Holandji. Trzeba jed 
nak przyznać, że te ostatnie wyroby są 
doskonalsze. 

Jak słychać, przemysłowcy pomor 
scy dotychczas nie zainstalowali u 
siebie odpowiednich maszyn do wy- 
rabiania sieci o trwalszej konstrukcji. 
Pomimo wszelkie trudności Zarząd 
spółdzielni wileńskiej jest pełen o- 
tuchy, że solidarna praca z innemi 
polskiemi spółdzielniami i w sprawie 
zaopatrywania magazynów polskich 
w polskie tylko narzędzia rybackie, 
wyda pożądane owoce.  Sulirmczyk 

P. S. Z czasem już w bliskich mies. 
spółdzielnia wileńska będzie otrzymy- 
wać jedynie dla rynku wileńskiego 
sielawę poławianą w jeziorze trockim. 

O stanie rybołówstwa jezior Troc- 
kich uczenie i najgruntowniej informu- 
je świeżo wydane dziełko ilustrowane 
p. profesorowej Priifferowej. 

TTT T IA TRE OTTO DST NST 

KATASTROFA SAMOLOTOWA POD LIDĄ 
Wczoraj rano koło wsi Paszki powiatu 

lidzkiego miała miejsce katastrofa z samo- 
lotem wojskowym w Lidzie. 

Gdy aeroplan znajdował się na znacz- 
nej wysokości nagle oberwała się linka ste 
rowa i samolot poszedł w dół. 

W ostatniej chwili obsada samolotu skła 

dajaca się z poruczników Szkundera i Fili- 

powicza wyskoczyła szczęśliwie i w ten 

sposób uniknęła poważniejszych obrażeń. 

Aeroplan uległ całkowitemu rozbiciu. 

POPEŁNIŁ SAMOBÓJSTWO, PONIEWAŻ ZIĘĆ 
NIE ZWRÓCIŁ POSAGU | 

Z Wilejki donoszą, o wypadku samobój- 
stwa z niezwykle oryginalnych powodów. 

Mieszkaniec wsi Kuźnicze gminy Kurze 
nieckiej Mikołaj Ardziek wydał niedawno 
corkę zamąż i jako posag wypłacił mężowi 
200 rb. złotem. у 

Sąsiedzi mając go jako niepoprawnego 

skąpca żartem wspomnieli mu kilkakrotnie, 
że zięć go naciągnął i że bez tego wydałby 
corkę zamąż. 

Ardziuk tak się tem przejął, że zażądał 
od zięcia zwrotu pieniędzy a gdy ten odmó 
wił( sknera udał się do lasu 1 powiesił się. 

UJĘCIE MORDERCY KOLEJARZA 
Przed5 dwoma miesiącami notowaliśmy 

wypadek mordu w celach rabunkowych jaki 
miał miejsce pod Święcianami gdzie został 
zamordowany i ograbiony funikcjonarjusz 
kolejowy I$n. Orłowski wracający do do- 

mu wpobliżu Święcian. Dopiero teraz ujaw 
niono mordercę którym okazał się mieszka 
niec wsi Jakób Lepias (Trakt Bystrzycki 13) 
Aresztowano go wczoraj i oddano w ręce 
władz sądowych. 

BOLSZEWICY OGRABILI GLOBTROTERÓW 
Do Wilna przybyli dwaj  globtroterzy 

niemieccy Feldman i Zeber, którzy zwiedzi 
li pieszo całą Syberję i Rosję: europejską. 

Gdy przybyli oni nad granicę w celu 
przedostania się do Polski, zostali areszto 
wani a gdy znaleziono przy nich notatki z 

podróży, bolszewicy oskarżyli ich o szpiego 
stwo. 

Dopiero pc odcyfrowaniu notatek 
zwolniono ich z więzienia lecz zabranych 
podczas rewizyj pieniędzy „zapomniano* 
zwrėčič. 

imi calusa i wracaį do gošci!“ — do- 
dała. Młodzian pocałował starą i za- 
wrócił do domu. Ale tam cicho było 
i ciemno. Pan młody zastukał do drzwi 
i po długiej chwili obcy człowiek sta- 
nął w progu. „Gdzież moja narzeczo- 
na i goście weselni!'* Napróżno pytał 
— obcy człowiek umiał mu tylko ро- 
wiedzieć, że słyszał ongiś od swoje- 
go dziadka, że dawno, dawno temu 
odbywało się w tym domu weselisko, 
z którego znikł pan młody i nigdy nie 
powrócił. 

Takie absolutne rozerwanie pomię 
dzy życiem a czasem nosi w sobie ce- 
chy tragiczne, wiele silniejsze niż roz-, 
łączenie z istotą ukochaną w przestrze 
ni. 

Teutonskie; wierzenia rozpowszech 
niły się również po Europie. Jednem z 
najniesamowitszych są ,upiorne łowy” 
Jest to wściekła zgraja psów, koni i 
jeżdźców przewalająca się z dzikim. 
wizaskiem, skowytem i głosem rogów 
po obłokach na nocnem niebie. Cza- 
sem słychać odgłosy walki: szczęk 
broni, dźwięk trąb i krzyki walczą- 
cych. W Walji wierzą, że jest to po- 
chód bohatera Herli, we Francji zowią, 
taką dziką pogoń przez księżycowe 
«iebo „la chasse-galerie“. 

Jakób Grimm tłomaczy te wierze- 
nia chyba najwłaściwiej, twierdząc, że 
zródłem ich są myty o bogu — boha- 
terze Wodanie czyli Odynie. Mieszkał 
od w Walhalli ze swym orszakiem wo- 
ów i spijał miód z czaszek pobitych 
wrogów. Na dany znak wszyscy rzu-/; 
cali się w bój z nieprzyjacielem w na- 
powietrznych przestrzeniach. Gdy' 
Valhalla opustoszała po wprowadze- 

niu chrześcijaństwa, Wodan stał się 
ukrytym bohaterem śpiącym w górach 
Niemiec { stamtąd to wypada czasami 

o północy na swe „upiorne łowy*. 
Od pradawnych czasów uważali 

ludzie zwierzęta, za cos równego s0- 
bie, a czasem za coś wyższego, ubó- 
stwiając je, jak np. w Indjach czy Egip 
cie. Było poniekąd zrozumiałe, zwa- 
żywszy, iż zwierzęta obdarzone są 
przez naturę wrodzonemi zdolnościa- 
mi, jakich brak człowiekowi. Fruwa- 
nie, pływanie, instynkt samozacho-“ 
wawczy w wysokim stopniu, zdolność 
przeczuwania niebezpieczeństw 
wszystko to mogło imponować  pier- 
wotnemu człowiekowi. Niektóre zwie- 
rzęta tradycyjnie są uznane za tajemni 

cze i „wiedzace“. Czy doznajemy przy 
krego wrażenia, gdy nas o północy 
aoleci hukanie puszczyka, lub gdy 
nam mignie o zmierzchu złowróżbny 
czarny kot? 

W Ameryce, w stanie Massachu- 
setts, krowy do dziś są uważane za 
wróżbitki, ich ryk zaraz po północy 
obwieszcza śmierć w rodzinie gospo- 
darzy. 

Wielką władzę czarowniczą zną- 
mionuje zdolność zmieniania się czło- 
wieka w zwierzę. Wilk jest najczęściej 
tżywany do tych transformacyj. Wil- 
Kołaki takie szkodzą ludziom, niszcząc 
im pola i bydło i porywając dzieci. 

Oddźwięk tego wierzenia znajdujemy 
nawet w niewinnej historyjce o „Czer- 
wonym Kapturku*. We Francji twier- 
dzą, iż wilkołak czy li „le loup-garon" 
śpi tylko dwie noce w miesiącu, a resz 
tę używa na szkodę bliźnich. 

„ Ze wszystkich bóstw odwiecznych, 
księżyc posiada do dziś dzień nieprze- 
party urok i władzę. Zwłaszcza zako- 
chane dziewczęta radzą się go o wy- 
bór przyszłego męża. Bo księżyc i 
zwierzenia miłosne, zawsze idą w pa- 
rze, to te łegendy wszystkich czasów 

i narodów łączą je w pedno. Myt o 
miłości Selene i E udymiona rozpoczy- 
na ten pochód. W estońskich poda- 
niach słyszymy o księżycowym  czło- 
wieku, co pokochał ziemską dziewczy- 
nę Videvik i w ramionach jej zapom- 
niał o swym obowiązku oświetlania 
nocy. A wtedy leśny rozbójnik wilk 
porwał Videvice jej woły — į „Stary 
ojciec z gėry“ za karę rozdzielił ko- 
chanków, tak iż teraz wolno im się wi- 
dywać jedynie cichemi nocami, kiedy 
to odbity w spokojnej wodzie księżyc 
oczekuje na ulubioną, co ma przyjść 
nad brzeg. 

Francuzi widzą na księżycu czło- 
wieczka z wiązką chrustu na plecach ;, 
miał on tam być porwany za pokutę, 
iż trudnił się zbieraniem chrustu w 
niedzielę. Za to ludy Ameryki i nie- 
które plemiona azjatyckie twierdzą że 
na księżycu siedzi najwyraźniej królik 
z noskiem do góry i długiemi uszami 
położonemi po sobie. 

Oto garść wierzeń przesądnei ludz 
kości (z rozmyślnem pominięciem za- 
bobonów naszego kraju. Rozsadziłoby 
to zakreślone ramki). 

Znamiennem jest, że o ile za daw- 

nych czasów wieszczek czy czarodziei 
musiał się kryć ze swą wiedzą, bo pra- 
wo i Kościół groziły mu srogienii ka- 
rami, o tyle w dzisiejszej dobie pc- 
wrotną falą ożyły wszelkie średnio- 
wieczne gusła i to w. najoświeceń- 
szych centrach świata. Kapłani owej 
nowoczesnej magji ogłaszają publicz- 
nie swe wyznania wiary i ubierają je 
w pseudo-naukowe nazwy. A powodze 
nie mają niesłychane. 

Bo człowiek zostanie zawsze czło- 
wiekiem. El. M. 
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Od dwuch dni odbywa się w Wilnie „nauka chodzenia* zainicjowana przez czynniki 
policyjne dla uniknięcia wypadków. 
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Spostrzeżenia Zakłądu Meteorologfi U.S.8, 
w Wilnie, 

z dnia 29. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 770 

Temperatura średnia -1- 17 

Temperatura najwyż za -|-22 

Temperatura najniższa -|- 13 

Opad w milimetrach: 

SEM * Pėlnocno-wschodni 
przewažający | 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pogodnie. 
  

URZĘDOWA. 
— Nacz. Wydz. Wschodniego MSZ w 

Wilnie. W czwartek bawił się w Wilnie 
nacz. wydz. MSZ p. Hołówko który odbył 
m.ip. konferencję z przedstawicielami żydów 
w sprawach narodowościowych. 

— ściąganie podatków. Władze skar- 
towe zarządziły energiczne ściąganie za le- 
giych podatków specjalnie przemysłowego 
i dochodowego płatnych w bieżącym mie- 
siącu. 

Od poniedziałku gdy sekwestratory przy- 
stąpia do swych czynności nie będą udziela 
ne żadne ulgi. 

— Lustracja letnisk. Województwo zarzą 
dziło by w ciągu września policja łącznie 
z Magistratem przeprowadziła ponowną lu- 
strację letnisk, a to w celu ustalenia czy na 
kazane wiosną ulepszenia porządkowe zosta 
ły wykonane. 

MIEJSKA 

— Trudności przy odbieraniu  przyzna- 
nych pożyczek budowlanych. Właścic, iele 
domów, którym przyznano pożyczki na re- 
mont lub budowę posesyj, winni odebrać je 
w ciągu dwuch Tygodni po otrzymaniu po- 
wiadomiienia z Komitetu Rozbudowy. Tym 
czasem wyłaniają się trudności a to z po- 
wodu żądania przez Magistrat dokumentów 
których nie można przedłożyć w krótkim 
terminie. Chodzi mianowicie o wyciągi hi- 
Eoteczne bez których nie wypłacają požy- 
czki mimo, żę cały szereg właścicieli do- 
mów tłumaczy że ma swe budowle na grun- 
tach wydzierżawionych więc wymaganych 
wyciągów przedłożyć nie może. 

Na skutek interwencji zainteresowanych 
sprawa ta ma być odpowiednio uregulowa-' 
na. 

SZKOLNA 
— Zapisy dzieci do szkół, W dniu dzi- 

siejszym mija ostatni termin zapisów do 
szkół powsżechnych dzieci urodzonych w 
latach 1923 22 i 21 r. jak również starszych 
dzieci których w latach ubiegłych z jakich- 
kolwiek powodów nie posyłano do szkół. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Przedłużenie akcji zasiłkowej. Fun- 

dusz Bezrobocia postanowił przedłużyć za- siłki do 17 tygodni tym bezrobotnym którzy z dniem 30 bm. wyczerpali prawo do zasił- 
ków państwowych. 

UNIWERSYTECKA 
— Wpisy w Uniwersytecie Stefana Bato 

rego trwać będą na Wydziałach Humani- 
stycznym i Teologicznym oraz Sztuk Pięk- 
nych od 15-g0 do 30-90 września włącznie, 
na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych 
od 15. 9. do 1. 10. włącznie: na Wydzia- 
le Lekarskim i Studjum Farmaceutycznem 
od I do 15 września włącznie. 

Do podań na wszystkie Wydziały do- 
łączyć . należy metrykę i świadectwo <doj- 
rzałości w oryginale, kwestjonarjusz (jest 
do nabycia u portjera przy ul. Uniwersy- 
teckiej 3) 1 fotografję (na Wydziale Hu- 
manistycznym, Teologicznym i Sztuk Pięk- 
nych po 3 fotografje) i życiorys. Nadto 
przy prenoszeniu się z innej szkoły aka- 
przy przenoszeniu się z innej szkoły aka- 
demickiej świadectwo odejścia, w _ razie 
przerwy w studjach świadectwo moralno- 
Ści i dla kandydatów w wieku poborowym 
zaświadczenie władź wojskowych o sto- 
sunku do służby wojskowej. Na wydziale 
Lekarskim liczba nowoprzyjmowanych jest 
ograniczona i z tego powodu 18 września 
odbędzie się egzamin konkursowy z fizyki 
i chemji dla kandydatów na medycynę, .z 
botaniki i chemii lub fizyki na farmację 
Bliższych  informacyj „udziela  Sekretarjat 
ogólny i kancelarja Dziekanatów. 

RÓŻNE. 

— Zamknięcie drogi. W związku z bu- 
dową drogi na 30 — 33 km. państwowej 
3/25 Wilno - Oszmiana powyższy odcinek 
został zamknięty dla ruchu kołowego i został 
skierowany drogą objazdową przez wieś 
Kurgany wieś Małyniszki, wieś Kamienny 
Łog na 34 km. drogi Wilno — Oszmiana. 

-— Walka z pomorem świań. Organa sa- 
nitarne w celu skuteczniejszego zwalczania 
pomoru świń zarządziły badania środków 
przewozowych używanych dla transportu 
wieprzy. Lekarze zarządzą dezynfekcję sa- 
mochodów i wozów niezależnie od obowią- 
zującego badania stanu zdrowotnego niero- 
gacizny. 

— Skazanie za niewykonanie zarządzeń 
porządkowych. Władze administ racyjne u- 
karały Abrama Marszałka właściciela domu 
nr. 6 przy ul. Piłsudskiego za uporczywe kie 
rowanie odpływów na ulicę oraz za niewyko 
nanie za rządzenia władzy budowłanej, a 
mianowicie nieskasowanie rynsztoku odpro 
wadzającego ścieki do rynsztoku ulicznego 
na karę aresztu bezwzględnego na dni 7. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Pomimo wiel- 
kiego powodzenia i sukcesu artystycznego 
jaki odniosła wytworna komedja polska Žy 
gmunta Kaweckiego „Para nie para”, sztuka 
ta ze względów technicznych wkrótce 

- schodzi z repertuaru ustępując miejsca naj- 
nowszej  komedji francuskiej  Verneuilla 
„Maja panna mama“. 

Próby z tej nowości pod reżyserją R. 
Wasilewskiego — dobiegają końca. 

Premjera zapowiedziana na wtorek przy 
szły. 

Dziś „Para nie para”. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Ber- 
nardyńskim. — Ostatnie przedstawienia w 
Teatrze Letnim. Sezon letni w ogrodzie po 
Bernardyńskim zbliża się ku końcowi. Pu- 
bliczność wileńska będzie mogła jeszcze w 
ciągu dwóch dni oglądać dwie warto- 
ściowe komedje polskie „Marcowy kawa- 
ler* Blizińskiego i „Majster i czeladnik* Ko- 
rzeniowskiego w doskonałem wykonaniu 
zespołu artystycznego pod reżyserją Dyr. F 
Rychłowskiego. 

Obie te sztuki repertuaru ojczystego 
zyskały ogólny poklask i uznanie i cieszą 
się niesłabnącem powodzeniem. 

Dziś „Marcowy kawaler* i „Majster i 
czeladnik”. 

— Występy Krukowskiego w  Lutni. 
Niezrównany humorysta K. Krukowski wy- 
stąpi dwukrotnie w Wilnie w otoczeniu wy 
bitnych artystów rewjowych stolicy w pią 
tek 5-go i sobotę 6-go września. 

Bilety nabywać można codziennie w ka- 
sie Teatru Lutnia 11! — 9 w. bez przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Skrzydlata flota. 
Heljos — Białe cienie. 
Wanda — Dana kameljowa. 

Światowid — Sygnał wśród burzy. 
Miejskie — Walka o złoty róg. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 28 bm. 
do 29 bm. zanotowano wypadków 51 w tem 
kr adzieży 4, opilstwa 8, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 17. 

— Rozerwanie pociągu to- 

warowego. Wczoraj rano pociąg osobo- 

"wy idący z Warszawy został zatrzymany 

tuż za Białymstokiem a to z powodu zata- 
rasowania toru. Mianowicie idący tą samą 

Jinją pociąg towarowy rozerwał się w czasie 

gdy był w ruchu i wykolejone wagony zą- 

gwozdziły na dwie godziny przejazd. 

— Samobójstwo podoficera KOP 
W dniu 28 bm. targnął się na życie strzela- 
jąc do siebie z rewolweru kapral 6 baonu 
KOP (Iwieniec) Kazimierz Soborski. 

Sam bójca po przewiezieniu do szpitalu 
zmarł. 

— Zagadkowy strzał do po- 
«ciągu. Pod Budsławiem do przechodzą 
cego pociągu osobowego nieznany sprawca 
oddał strzał z rewol |. Kula przebiła szy 
bę lecz nikt z pasażerów szwanku nie od- 
niósł. 

— Taksa: w szpitalach powiatowych. Za- 
twierdzone zostały uchwały wydziałów po- 
wiatowych w sprawie taksy w szpitalach 
Na przyszłość koszt leczenia i utrzymania w 
szpitalu w Brasławiu wynosić będzie 12 zł. 
za dobę, zaś w szpitalu w Dziśnie bez u- 
trzymania 3 zł. 50 gr. 

— Okradzenie mieszkania. Olechnowicz 
Kamili (Wielka 3) skradziono z mieszkania 
różną garderobę na sumę 450 zł. 

— Ujęcie złodzieja. Zatrzymano Serafim 
ko Jana (Połocka 4) na usiłowaniu przedo 
stania się do mieszkania Gielpeja Chaima 
(Nikodema 2). Znaleziono przy nim cały 
arsenał wytrychów złodziejskich. 

Również zatrzymano  Juchniewiczową 
Salomeę (Legjonowa 146) gdy, usiłowała 
dokonać kradzieży w mieszkaniu  Marji 
Grymbaum (Kalwaryjska 19) 

— Przyczyny wczorajszego pożaru. Jak 
donosiliśmy na letnisku przy Wspólnej 9, 
należącym do Awguda Izaaka powstał po- 
żar wskutek pozostawienia ognia w piecu 
przez wyjeżdżających letników. Ч 

Z posiedzenia Komite- 
tu Wykonawczego II-ch 
Targów Północnych 
W czwartek dnia 28 bm. w małej 

sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódz 
kiego, odbyło się posiedzenie plenar- 
ne Komitetu Wykonawczego  Il-gich 
argów Północnych. Obradom przewod 
niczył radca Izby Przemysłowo - Han 
dlowej p. Ludwik Chomiński. Ё 

Zgodnie z porządkiem dziennym 
dyr. inż. Łuczkowski zobrazował do- 
tychczasowy wynik prac przygotowaw 
czych. Wszystkie stoiska w pawilonie 
głównym i miejsca na terenach odkry- 
tych zostały już zajęte. Udział poważ- 
nych firm z całej Polski jest znaczniej 
szy niż na I-ych Ttargach w r. 1928. 
Żywo zainteresowały się Targami wo- 
jewództwa sąsiednie. Sukces ten za- 
wdzięczać należy w pierwszym rzędzie 
poparciu celów Targów przez p. woje 
wodę wileńskiego Raczkiewicza oraz. 
pp. wojewodów Białostockiego i Nowo 
gródzkiego. Z terenu tych dwuch wo- 
jewództw reprezentowane będą na Tar 
gach poważniejsze firmy przemysłowe. 

Dział rolny zapowiada się również 
aobrze. Już obecnie sekcja rolna zare- 
jestrowała wiele zgłoszeń na targ koni, - 
bydła, i drobiu. Sekcja Wystawy Sztu- 
ki Ludowej i Przemysłu Ludowego ak 
cja swą objęło Polskę oraz niektóre 
państwa bałtyckie. Najlepiej będzie re- 
|rezentowana Wileńszczyzna, Nowo- 
grodczyzna, Polesie i Białostockie, 

Nowe zgłoszenia w dziale rzemiosł 
nastręczyły Dyrekcji Targów nowy 
kłopot o obszerniejsze miejsce, co o ty 
le jest trudne, że nie mogą być «w 
zadnym wypadku zajęte górne piętra 
inurów po - Bernardyńskąch. 

Dłuższą dyskusję wywołało zagad 
nienie nagród dla wystawców. W wy- 
niku tej dyskusji jednomyślnie uchwa 
lono zastosować nagrody dla wystaw- 
ców w dziale Wystawy Sztuki Ludo- 
wej i Przemysłu Ludowego oraz + 
dziale Wystawy Rzemiosł. W dziale 
targowym większością głosów wypo- 
wiedziano się za nagradzaniem tylko 
tych producentów, którzy bezpośred- 
nio uczestniczą w Targach. 

W dalszym toku Obrad przyjęto do” 
wiadomości ceremonjał otwarcia Tar- 
gów w dniu 14 września, : zatwier- 
dzono listę członków Komitetu Wyko- 
nawczego, oraz załatwiono szereg in- 
nych spraw natury organizacyjnej: 

1 J 
Wkrótce Wilno ujrzy wielki dramat 

duszy ludzkiej 

Panna Elza 
PRZEBÓJ SEZONU! 
w kinie „HOLLYWOOD" ЕЕ 

Awm 
GIEŁDA WARSZAWSKA. 

7 @та 29 sierpnia 1930 r. 

   
qi 

Waluty i dewizy: i 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. Belgja 124,81 
— 124,25. Białogród 15,82 — 15,86 — 15,78 
Bukareszt 5,31 — 5,33 — 530. Gdańsk 
173,54 — 173,97 — 173,11. Holandja 359,09 
-— 359,99 — 358,19. Londyn 43,39 — 43,50 
— 43,28. Nowy York 8,902 — 8,922 — 
8882. Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. Praga 
25,44 — 26,50 — 26,38. Nowy York kabel 
8,912 — 8,932 — 3,892. Szwajcarja 173,27 
— 173,70 — 172,84. Stokholm 239,68 — 
240,28 239,08. Włochy. 46,69 — 4681 — 
46,57. Berlin w obrotach prywatnych 242,80 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113. Premjowa 
dolarowa 61 — 61,50 — 59,75. 5 proc. kon- 
wersyjna 55,50. 10 proc. kolejowa 103,5A. 8 
proc. LZ BGK i BR, obligacje BGK 94 Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. BGK bvdrwlane 
93, 8 proc. T K Przem. Polskieyo 89 
7 proc. ziemskie dolarowe 76,50. 4,5 proc. 
ziemskie 58 — 57,55. 4,5 proc. warszawskie 
24,75. 8 proc. warszawskie 76. 8 proc. Ka- 
lisza 67,50 8 proc. Lublina 67,50. 10 proc. 
Radomia 82. 10 proc. Siedlec 81. 8 proc. 
Kielc 67. 

Akcje: 

. B. Polski 168,50. Siła i Światło 73. Cho- 
dorów 127. Cukier 34,75. Modrzejew 8,75 — 
9. Norblin 40. Haberbusch 122 — 123, 

AAS IKT NETTO LTE EIK SODAS ICE 

— Autobus najechał na wóz. 28 b. m. 
Karpinkop  Josel (Wiłkomierska 116)- za- 
meldował policji iż na wóz jego przy ul. 
Kościuszki, najechał autobus 14369 Wóz zo 
stał połamany. 

Również autobus 14358 prowadzony 
Wronowa Jakóba (Wileńska 3) najechał 
przy ul. Końskiej i Hetmańskiej na doroż- 
kę należącą do Klejnera Lejby. W: doroż- 
ce zostało połamane koło. Winę ponosi do- 
rożkarz, który nieprzepisowo jechał. 

— Skutki bójki. Wczoraj wiecz.  po- 
wstała bójka przy ul. Wiłkomierskiej w któ- 
rej Romankiewicz Stanisław ze wsi Po- 
siłajcie i Dziuszyn Michał z zaścianku Kryni 
szki pobili ciężko Jerestowa Jana. Pogoto 
wie ratunkowe odwiozło rannego do Szpi- 
tala żydowskiego. 

— Przemyt. W mieszkaniu Kazimierza 
Poplewicza przy ul. Zawalnej zatr! zymany 
został przemyt w postaci ge s tytoniu 
litewskiego w ilości 50 klg. Poplewicz oświa 
dczył iż przemyt ten przywiózł jego szwa- 
gier Wąsewicz Adam: ze wsi Maskowszczy 
zna gm. mejszagolskiej. 

— Zaginięcia. Wałkowska Zofja (Stry- 
ch arska 26) powiadomiła policję że zginął 
jei syn Kazimierz lat 19. 

Zaś Wołodźko Maciej, Połocka 9, że 
zaginęła córka Jadwiga lat 18. 

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

powrócił i wznowił przyjęcia 
chorych. Zawalna 22, od 11—12 i 3—5 

  

     



  

SPORT 
„,OGNISKO* PRZED CIĘŻKIEM ZADANIEM 

Międzyokręgowe rozgrywki mistrzów. 

kłasy A o wejście do Ligi rozpoczynają się 

w bieżącym roku znacznie wcześniej. 

Niewątpliwie wszystkie zainteresowane 

kluby są z tego zadowolone, gdyż dzięki 

temu nie będą zmuszone rozgrywać fina 

łowych spotkań po śniegu, jak to miało 

miejsce w ubiegłym roku. : 

Jakkolwiek rozgrywki w poszczegėlnych 

okręgach nie zostały jeszcze ukończone 

można już nązwać przyszłych mistrzów. | 

Warszawski Marymont możliwe, że 

ustąpi ambitnej Skrze. Górny Śląsk  ге- 

prezentować będzie A. K. S. (Król. Huta) 

Łódź — W. K. 5., mocna surowa techni- 

cznie, ale mimo to b. niebezpieczna druży- 

na. Bardzo poważnymi kandydatami na 

benjaminka Ligi są: Lechja lwowska, Le- 

gia poznańska i T, K. S. Toruń. . 
Wilno, ma już swego mistrza. Jest nim 

powtórnie Ognisko, które po ostatniem zwy 

cięstwie nad Makabi uplasowało się zde- 

cydowanie na pierwszem miejscu tabeli 

okręgowej. : : 

Ognisko trafiło do grupy w Skład któ- 

rej wejdą mistrzowie okręgu „białostoc- 

kiego i brzeskiego. Wkrótce już drużyna 

fioletowych stanie w szranki # mistrzem 

Breścia. 

Czy zwycięży? Trudno powiedzieć nie 

znając przeciwnika, jednak na podstawie 

dotychczasowych  obserwacyj możemy _ 

śmiało powiedzieć, że atak Ogniska nie 

może liczyć na sukces 0 ile nie nau- 

czy się strzelać z każdej pozycji, błyska- 

wicznie i silnie. Hyperkombinacje i zby- 

teczne wózkowanie przeszkadzają nawet 

tak wytrawnym  napastnikom jak: Nawrot, 

Łańko lub  Karasiak (dotychczasowy ob- 

rońca Turystów obecnie grający w ataku), 

nie mówiąc już o tem, że sprowadzają do 

zera zdolności i możliwości braci Wasi- 

lewskich, b. dobrych napastników, ale zwo- 

lenników kręcenia się w kółko z piłką za- 

miast niespodziewanego strzału. 

W spotkaniu z lotną obroną Lechji czy 
też b. ostrą i silną W. K. S. łódzkiego sy- 
stem „kiwania* okaże się zgubnym. — 

Tylko strzały, dużo strzałów, z każdej 

możliwej pozycji mogą dać dobry rezul- 

tat. ! : 
Centr pomocy (nie pamiętam  nazwi- 

ska) musi zacząć ruszać się szybciej, a 

Drozdowicz pamiętać, że tricki a la Biru- 
bach, ani Łodzi, ani Lwowa czy Warszawy 

nie zadziwią, a a drużynie wyjdą na nie- 

korzyść. 
Obrona, o ile Bućko, nie będzie  faulo- 

wać zbyt widocznie powinna dać sobie ra- 
dy, a bramkarz... zamiast fantastycznego 
żabotu tak pięknie zdobiącego zawsze je- 
gc sylwetkę powinien uzbroić się w spo- 

kój. 
POLEKO grając w pełnym składzie, nie 

nerwowo i z ochotą wygra w Breściu i 
Białymstoku dalej zapewnie nie posun 
się. Nie da rady. 

Chyba że los 

śed: 0 PŁAKAĆ 
Do Ligi Ognisko nie wejdzie, ale gra- 

jąc ambitnie może się dobrze zaprezento- 
wać i tego właśnie jemu, jako przedsta- 
wicielowi naszej klasy życzymy. Osman 

uśmiechnie się doń „całą 

  

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 30 SIERPNIA 1930 r. 

10.00 — 11.30 Tr. ze Lwowa. Uroczyste 
- otwarcie 5-tych Narodowych Zawodów Strze 

    

leckich. 
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. Wil. Tow. Organ. 

i Kółek Roln. 
17.35 — 18.00 Muzyka z płyt gramofono 

wych. 

18.00 — 19.00 Aud. dla dzieci z Krakowa 
19.00 — 19.15 „Co nas boli?“ przechadz 

ki Mika po miešcie. 
19.15 — 19.40 „W šwietle rampy“ 

wości teatralne omówi T. Łopalewski. 
19.40 — 20.00 Program na tydzień na- 

stępny i rozm. ® 
`20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Pras. 

dziennik radjowy, koncert, kom. i muzyka 
taneczna. 

no- 

A. ARMANDI. 
* WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
Wuj Corabe oburzył się: 
— Znalazł też czem się chwalić, 

stary balwan! Ja kocham drogę i świe- 
że powietrze, a twoja miłość to wię- 
zienie! Kiedy się zdarza, że zamykają 
mnie w więzieniu, moim jedynym ce- 
jem jest wyrwanie się stamtąd jak- 
najprędzej. Ciebie trzeba wyrzucać 
gwałtem, a jak wyrzucą ty nic nie ro- 
bisz, tylko starasz się zrobić coś ta- 
kiego, żeby ciebie znowu zabrali. Jak 
ciele łasisz się do *'* „dobroczynnych 
dam, żeby im ręce i nogi poodpadały!. 
A te durne, ubierają ciebie, karmią, 
niańczą się, pity, do djabła! 

Stary zaczął mrugać czerwonemi 
powiekami i powtarzał uparcie: 
+  m— Ja umiem urządzać się, a ty nie 

-_ umiesz! 
— No, już ja wolę zdechnąć! Ja je 

stem włóczęgą — a ty szczur więzien- 
my. Żadna z nas para. 

I znów chwycił wuj Corabe za dęb 
czaka i zaczął bić suche konopie, co 
sił stało. Tak wyładowawszy wście- 
kłość obejrzał stos konopi, leżących 
pod stołem i, odrzucając pałką sapnął: 

— Dosyć na dziś(,, 

Żołądek ściskały mu kurcze z gło- 
du. 

Wkrótce przyniesiono zupę z gło- 
śnym tupotem butów i trzaskaniem 
łańcuchów. Para unosząca się nad wia 

_ drem uczyniła atmosferę w celi je- 
szcze bardziej nieznośną i ciężką. Na 
wąskim, drewnianym stole postawiono 
siedem blaszanych, pogiętych talerzy. 
„Stary kalosz* z młodzieńczą szybko- 

WZROST LUDNOŚCI w POLSCE 

Ostatni spis ludności Polski odbył się w 
dniu 30 września 1921 r. a następny odbę- 
dzie się zapewne w roku przyszłym. W cią 
gu 9 lat, które nas dzielą od spisu, zaszły 
duże zmiany. Jesteśmy jednak o nich poin- 
formowani, gdyż Główny Urząd Statystycz 
ny ogłasza co kwartał dane tymczasowe, 
które są bardzo zbliżone do rzeczywistości. 
Oparte są bowiem na obliczeniach przyro- 
stu naturalnego, emigracji i reemigracji. Mo- 
żna więc na tych danych polegać. 

Otóż w dniu 1 stycznia 1929 r. według 
tych tymczasowych, ale bardzo prawdopo- 
dobnych obliczeń, Polska liczyła 30,408.247 
mieszkańców. W ciągu roku ubiegłego lud- 
ność wzrosła znowu o przeszło 400 tysięcy, 
a w roku bieżącym wzrastała jeszcze szyb- 
ciej, jak dowodzą ogłoszone przez Główny 
Urząd Statystyczny w zeszycie 16 „Wiado- 
mości Statystycznych* dane tymczasowe o 
rucht' naturalnym ludności w | kwartale 
1930 „oku. Małżeństw zawarto 102.048 (co 
wynosi w stosunku rocznym 13.3 małżeństw 
na 1.000 ludności) urodzeń zarejestrowano 
258.802 (33.7 na 1.000 ludności), zgonów 
129.186 (16.8 na 1.000 ludności), przyrost 
naturalny wynosił 129.616 (16.9 na 1.000 
ludności). 

Liczba małżeństw zawar tych wykazu- 
je bardzo duży wzrost (o 18.8 proc.) w po- 
równaniu do I kwartału 1929 roku. Najwięk- 
szą zwyżkę notuje się w województwach 
centralnych. Liczba urodzeń również nieco 
wzrosła .w porównaniu do I kwartału 1929 
r. (o 3.1 proc.) i to we wszystkich grupach 
województw. Liczba zgonów gwałtownie 
skurczyła się w porównaniu z I kwartałem 
1929 roku (24.0 proc.) Wprawdzie I kwar- 
tał roku ubiegłego posiadał "w związku z 
ostrą zimą wyjątkowo wysoką liczbę zgo- 
nów tak w Polsce jak w innych krajach 
Europy, zwraca jednak uwagę fakt, że licz- 
ba zgonów zarejestrowana w kwartale spra- 
wozdawczym jest również znacznie niższa 
niż w odpowiednim kwartale 1928 roku (o 
8.7 proc.) i to na całym obszarze Państwa. 

W pierwszym kwartale przyrost natural 
ny jest zazwyczaj najmniejszy. To znaczy, 
że w drugim i trzecim kwartale bieżącego 
roku statystyka wykaże znacznie większy 
przyrost mieszkańców. Jest więc rzeczą pew 
ną, że mimo stosunkowo znacznej emigracji 
przekroczyliśmy już 31 miljon i zbliżamy się 
do 32-go 

Przyrost ludności w Polsce jest zapew- 
ne najsilniejszy w Europie. Niemcy, mające 
dwa razy więcej ludności, mają jednak — 
nawet biorąc liczby bezwzględne — mniej- 
szy przyrost ludności. We Francji zaś nieraz 
w ciągu roku nie przybywa tyle ludności, co 
w Polsce w ciągu miesiąca. 

Щ AM 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
Anu > 

Polska wieś w. tajdze 
syberyjskiej 

Ekspedycja etnograficzna  rosyj- 
skiej Akademji Nauk w Leningradzie 
natknęła się ostatnio podczas badań 
północnych części Syberji na nie- 
znaną dotychczas * wioskę. Zamieszka 
ła jest ona wyłącznie przez ludność 
polską w liczbie 204 osób, należą- 
cych od 18 rodzin. Wieś ta założona 
została przez zesłańców politycznych 
osiedlonych w. północnej części rzeki 
Kamiennaja Tunguzka, którzy drę- 
czeni przez siepaczy moskiewskich 

    

    

   
   

  

    

    

   

    

zbiegli z miejsca zesłania i założyli 
własną siedzibę w tajdze. 

Obecni mieszkańcy tej wioski 
zachowali swą mowę ojczystą i ustrój 
patrjarchalny. 

Całkowicie odcięci od świata, nie 
mieli oni żadnego pojęcia o wypad- 
kach, jakie się odegrały na świecie 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat. 

ścią rzucił się do stołu, wsuwając swą 
łyżkę do talerzy i próbując gdzie jest 
najwięcej kartofli i jarzyn. Mięso da- 
wano więźniom tylko dwa razy na ty- 
dzień: w czwartki i niedziele... 

— Może już nietylko łyżkę, ale i 
nogi wymyjesz w zupie! — oburzył 
się wuj Corabe, odpychając chciwego 
starca. 

„,. Stróż wyciągnął szyję i spojrzał na 
nich groźnie: 2 

— O co chodzi? Kto tu krzyczy? 
— Znowu ty! Czego ci znowu bra- 

kuje? 
— Tego, że ten brudas myje swo- 

ją łyżkę w naszych talerzach! 
Stróż roześmiał się: 
— Jaśnie panu niepodoba się to, 

cha, cha, cha... 
— A tobie podobałoby się to? 
Porównać: jego, urzędnika pań- 

stwowego z temi dwunogiemi, których 
musiał pilnować, — gorszej obrazy 
stróż nie mógł sobie wyobrazić! 

— Zamilcz! Ja ci pokażę! Jacy to 
panowie zrobili się teraz. Ja was tu 
prędko nauczę rozumu! Zatańczycie u 
mnie! 

' Wuj Corabe wzruszył 
pogardliwie: 

— Już słyszałem to wszystko du- 
20 тагу! от 

— Aha, słyszałeś już? — gestyku-' 
lował rozzłosz czony stróż. — Dosko 
nale! A więc przedewszystkiem  do- 
staniesz ostatni talerz.... 

— Ho, ho, znalazł czem: przestra- 
szyć! 

— Po drugie nie dostaniesz dodat 
kowej porcji... 

— Ten kościotrup odebrał mi ape- 
tyt: nie będę już jadł, wszystko jedno.. 

— Trzecie... " 

ramionami 

J AN 

ZGON LON. CHANEY'A 
Genjalny „człowiek — maska* padł 

ofiarą filmu dźwiękowego 

„Mistrz charakteryzacji”, 
ska“, albo, aktor o stu 
żyje. ° 

Wyraziste rysy tego  genjalnego arty- 
sty — zastygły na wieki, przybierając 
śmiertelną maskę. 

Przed oczami wyobraźni przesuwają się 
barwnym korowodem filmy których bo- 
haterem był mistrz nad mistrze srebrnego 
ekranu... 

„Dzwonnik z Notre Dame", „Cudotwór- 

„człowiek ma 
twarzach“ nie 

ca“, „Czlowiek bez nóg, ostatnie a rcy- 
dzieło „X muzy* — „Lokomotywa 2329* 

Iskrowa depesza rozniosla wczoraj 
wieść hiobową — zmarł z wyczerpania po 
operacji, w Los - Angelos. 

Wśród całego szeregu artystów Lon 
Chaney był również  zażartym wrogiem 
filmów mówionych, zarzekając się że ni- 
gdy nie wystąpi w tych „bzdurach”. 

To też niemałą sensację w Hollywood 
wywołała wiadomość — że dał się wre- 
szcie przekonać i wystąpił w „Niesamo- 
witej Trójce'.. grając trudną rolę  brzucho 
niówcy. 

Musiał naśladować głosy: mężczyzny 
kobiety i. papugi. Ta wyjatkowo trudna 
rola — wyczerpała organizm wielkiego ar- 
tysty, sforsowała struny głosowe i na- 
bawiła go wrzoda w krtani. 

Operacja dokonana nieco zapóźno 
zdołała uratować Chaney'a od śmierci. 

A tak nie chciał umierać... Tyle miał 
w sobie energji życiowej, zapału i werwy 

Wakacje spędził w tym roku w zupeł- 
nie odmienny niż zazwyczaj sposób. Miast 

nie 

próżnować jak każdego roku w jakiejś mo 
dnej miejscowości nadmorskiej — posta- 
nowił wybudować @а siebie mały do- 
mek. 

Całą budowę od początku do końca wy- 
konał własnemi rękami, pracując kolejno 
jako architekt murarz, stolarz, malarz, aż 
wreszcie dekorator. Wykończył go wła- 
śnie przed kilkoma tygodniami, zachwyco- 
ny bardziej swoją robotą, niż jakąkolwiek j 
swą rolą. 

Lon Chaney śmiało może być uważany 
za ofiarę filmu dźwiękowego. 
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ILE ZGINĘŁO LUDZI i DOBYTKU | 

MME 
Uczącym się polecam ma- ) 

Ij terjaty szkolne, rysunkowe i kre- || 

1 Slarskie w wielkim wyborze. 

W WOJNIE ŠWIATOWEJ 

W ciągu 1561 dni trwania wojny 1914— 
1918 ginęło codziennie 6400, czyli co minutę 
4 żołnierzy. To obliczenie obejmuje tylko 
10 miljonów żołnierzy, poległych na pobojo 
wiskach. Skutki dalsze wojny były jeszcze 
straszliwsze: rany, choroby głód  uniosły 
niebywałe ilości ofiar. Ogółem więc zginęło 
20 miljonów ludności żołnierzy, 13 miijonów 
ludności cywilnej, i 3 miljony jeńców, czy- 
l razem 36 miljonów ludzi. Gdyby przez 70 

4 codziennie ulegał rozbiciu statek z 1000 
pasażerów, powstałaby podobna ilość ofiar. 
Pozostało całkowicie osieroconych 9 miljo- 
nów dzieci i 5 miljonów wdów. Dziesięć mil- 
jonów ludzi porzuciło swe domostwa. War- 
tość zniszczonego dobytku, przewyższa kwo 
tę 4,900 miljardów zł., która _utworzyłaby 
się, gdybyśmy od urodzenia Chrystusa co 
godzinę składali 280 tysięcy zł. Pojęcie o'za 
topionych statkach daje liczba 13 miljonów 
tonn, co równa się 3.250 okrętom o pojem- 
ności 4.00 tonn każdy o ogólnej wartości 
36 miljonów złotych. Wartość zniszczonych 
gmachów ocenia się na 100 miljardów. War- 
to też przypomnieć, że obecnie ogólna licz- 
ba wyszkolon. wojsk. w Europie mężczyzn 
sięga 30 milj. podczas gdy w r. 1913 było ich 
20 miljonów. : 

©0090000999806 

LICYTACJA $ 
7": Gimnazjum im. Kr. Zygmunta Q) 

Augusta w Wilnie ogłasza licytację g 

© stepujacych przedmiotów inwentarza 

szkolaego (zniszczonych): 6 instrumen- © 

tów muzycznych (i klarnet, 1 puzon, 38 

0: 1 zele) oraz materjał drzew- go 

ny po zniszczonych ławkach, krzesłach, 

© stoiach, wieszadłach, pulpitach, kana B 

pach i przyrzadach gimnastycznych. 
e można w dniu licytacji od 

godz.11. Licytacja odbędzie się w dniu 

e: września o godz. 12 w lokalu Gim- 
OQuazjum im. Kr. Zygmunta Augusta, 

przy ul. Mała Pohulanka 7. 20 

— Mówi się: po.drugie, po trzecie... 
Stróż zachłysnął się w nowym na- 

padzie wściekłości. Podniósł palec, ni- 
fby rewolwer i dwa razy skierował go 
ku więźniowi, jakby strzelając: 

— Tyt... Ty!... 
Drzwi zgrzytnęły przeraźliwie, dwa 

razy zadzwoniła wiązka kluczy, przy 
zamykaniu „drzwi celi. W otworze uka- 
+. się okryte pianą usta i stróż krzyk 
nął: 

— Idę poskarżyć się naczelnikowi 
więzienia! Ja ci pokażę!... 

Odpowiedział mu ironiczny śmiech 
więźniów. Wuj Corabe podszedł do 
swego talerza, pomieszał zupę łyżką i 
spojrzawszy na chciwego starca, mruk 
nął gniewnie: 

— Zjem tylko dlatego, żeby tobie 
nie zostawić, ty brudny wieprzu! | 

Obiad się skończył i więźniowie 
poukładali się na narach. 

Wuj Corabe wlazł na taboret i ścier- 
ką do naczynia wytarł zakurzone okno 
poczem przycisnął twarz do żelaznej 
kraty i zaczął patrzeć... 

Poza ścianami ponurego domu zło 
te promienie słońca zalewały wierz- 
chołki drzew... 

Znów rozległ się w korytarzu tupot 
ciężkich butów, zadzwoniły klucze i 
zgrzytnął zamek. Oczy wszystkich 
zwróciły się na wuja Corabe'a. 

— Po mnie naturalnie! — pomy- 
Ślał, — złażąc z taboretu. 

Drzwi otworzyły się i głos 
krzyknął z korytarza: 

— Corabe! 
— Dobrze, dobrze — mruczał włó- 

częga, grożąc pięścią staremu, który 
drwiąco wysunął ku niemu język. Po- 
czekajcie, nim zbiorę swoje konopie. 

jakiś 

    

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Największe arcydzieło 
Aktów 12. W rolach gł 
„Korzystajcie z okaz, 

Od dnia 30 sierpnia do dnia 2 września 1930 roku włącznie będą wyświetlane lilmy: 

„Walka o Złoty Róg" 
filmowe wszystkich czasów na tle przepotężnych szczytów alpejskich. Dramat życiowy. 
ównych: Luis Trenker, Marcella Albani, Piotr Voss i Paweł Graetz. Nad program: 
ji“-—komedja w 3 aktach. Kasa czvuna 4 wodz. 5 m. 30. Poczatek seausów od godz, 6-ej. 

Następny program: „SIMBA“ 
  

  

Dziś! Epokow 
Pierwsze Dźwięko= Ча P у 

we Kino 

„HOLLYWOOD“ | swoją odwagą w czasie 
Mickiewicza 22. na wysoką wartość arty 

RAMONA NOVARRO i czarującą AKNITĄ PAGE w obrazie 
W filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U.S.A. pod dowództwem Novarro, który zaimponuje publiczności 

film dźwiękowy z udziałem znakomitego SKRZYDLATA FLOTA 
najniebezpieczniejszych manewrów. Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ze względu 
styczną filmu, dla młodzieży dozwolono. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Ceny miejsc do godz. 7-ei PARTER | zł, BALKON 80 gr. 

  

PREMJERA! Od godz. 
Pierwszy Dźwiekowy Przeboju Dźwiękowego! Kino-Teatr 

„HELIOS wszechświatowy! Ze wz, 
poruszyło publiczność całego Świata! 

4-ej do 7-ej 
Arcydzieło, które 

ceny zniżone: BALKON n0 gr. PARTER I zł, Wznowienie Gigantycznego 
BIAŁE CIENIE Dźwiękowo-śpiewna opowieść miłosna. Ta- 

kiego filmu nie wolno nie widzieć! Sukces 
ględu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4.30. 

Ostatni seans o g. 10.15. 

  

DZIŚ! 
Polskie Kino 

„WANDA* 
Wielka 30. Tel. 14-81   Wielki śpiewny film! 

DAMA KAMELJOWA 
GILBERT. Podczas wyświetlania filmu specjalnie zaangażowani artyści operowi wykonają arje z opery „Traviata* 
oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do muie...Nie kuś mnie daremnie...oraz Zbrodnia Bar. Wejsenbacha. 

Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t 
(Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja-opera. W rolach głównych: 
znakomita NORMA TALMADGE i stuprocentowy mężczyzna ROLAND 
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| P. P. Urzędnikom naležą-į| 

i] cym do kół urzędniczych na Raty. ||| 

| Szkołom i skiepom Bra- | 

| tniej Pomocy na dogodnych а- 1 

| runkach z odpowiednim rabatem. 

W. BORKOWSKI 
WILNO, Mickiewicza 5 tel. 372. 

FILJA: Ś-ta Jańska1, tel.371. | 

  

  

POSZUKUJĘ 
MIESZKANIA 

8) 4 —5-pokojowego z wygodami. 
' Mogę zapłacić za rok zgóry. 
$ Administracja „Słowa* A. S. 

  

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 
  

    
     

Gotówkę i wszelkie oszczędności 
w różnych walutach lokujemy bezpła- 
tnie pod pierwszorzędne hipoteki miej- 
skie i wiejskie przy dobrem oprocen- 
towaniu. Ajencja „POLKRES* Wilno, 

Królewska 3. tel. 17-80. =1 

  

    
        

      

Bo ci djabli gotowi wszystko 
nąć... 

— Proszę to zostawić, — odpowie 
dział stróż, — ja sam to zbiorę. Chodź 
my. / 

— Ton jego był surowy, ale bez 
gniewu. Wuj Corabe zdziwił się: 

ściąg- 

— Czy mam wziąć rzeczy? 
—Owszem, jak chcecie, — pozwo 

li stróż, — ale one Się na nic nie 
przydadzą. 

Włóczęga zaniepokoił się i pomy- 
Ślał: 

„Co u djabła? czy oni w trumnie. 
chcą mnie z więzienia wypuścić?*. 

Ale odchodząc, roześmiał się i 
; mrugnął do kolegów: 

— Dowidzenia, towarzysze, nie 
płaczcie, a nuż zobaczymy się jeszcze! 

Drzwi zamknęły się i znów zgrzyt- 
nął zamek. Włóczęga szedł po koryta- 
rzu robiąc wymówki stróżowi: 

— Brzydko to jednak zrobiliście, 
naprawdę, bardzo brzydko!... 

Stróż nie odpowiadał. W końcu ko- 
rytarza otworzył kratę i wypuścił więź 
ria. Na prawo było wyjście na dzie- 
dziniec i na ulicę, na lewo — wejście 
do piwnic, gdzie znajdowały się cele, 
w których osadzano więźniów za karę. 
Wuj Corabe zwrócił się na lewo. Stróż 
powstrzymał go: 

— Nie tam... tędy! 
— Ależ cele... 
— Tędy! — krzyknął stróż, tonem 

nie dopuszczającym do żadnych dysku 
syj. 

— Dobrze! — mruczał znów wię- 
zień. To znaczy, że idziemy do naczel 
nika, pierwiej namydlą mi głowę, a 
potem odprowadzą do karceru. 

Z podwórza więziennego weszli 

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

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

Pokój umeblowa- 
ny z. wy- 

godami do wynajęcia. 
Objazdowa 6 m. 7 od 
2 do 6 pp. —2 

* -Я.Ц-Ц.ПВП.. 

sublokalora W Warszawie 
do wspólnego komfor- 
towego pokoju z utrzy- 
maniem poszukuje się 
słuchaczki _ wyższych 
uczelni. Dowiedzieć się 
w „Słowie” u €. M. —0 

  

3 pokoje na piętrze 
odremontowane do wy- 
njaęcia od 1-go wrze- 
śnia. Wodociąg—zlew 
—klozet, przy ul. J. Ja- 
sińskiego 7 m. 3. Wia- 
dom. od 4 do 6 p.p. 

Przyjmuję uczni 
na stancję z utrzyma- 
niem, opieką i рото- 
cą w językach. Infor- 
macje od 2—4, Zawal- 
na 60—11. —З 

Przyjmę 

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

— Na stancję 
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„Słowa* od 9 do 10. 

Francuzka 3 * 
BWIE ы pc : tylko uczni przyjmie 

= AE przyjmie nai mieszka- inteligentna rodzina. 
nie ucznia(cę). Skopów- Opieka troskliwa. Ewen 
ka 6—24 od godz. 4—95. tualnie pomoc w na- 

1— ukach. Mostowa 29 m. 

KUPNOŃ= т 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
VI rewiru, Jan Lepieszo, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Zamkowej nr. 15 m. 2, na za- 
sadzie art. 1030 UPC obwieszcza, iż w dn. 
5 września 1930 r. o godzinie 10-ej rano w 
Wilnie przy ul. Montwiłowskiej nr. 10, od-    INTERNAT T-wa W.O. 

   

  

będzie się sprzedaż z.licytacji publicznej r- H SPRZEDAŻ dee NIE 
chomości, należącej do dłużnika Witolda rozpoczął zapisy Rowi 
Stelmasiewicza, składającej się z urządze- & 2 ys ТТ ż 
nia mieszkaniowego i trzech garniturów mę- Kwiaty Z filo- AA UL £3 
skich, oszacowanej dla licytacji na sume ; пКа ао pedał: а 
zł. 2550, na zaspokojenie pretensji Janiny! "Kusy « Г A = Е 

Stelmasiewiczowej. tanio. Dzielna 30. —0 Ucznia az 

Komornik Sądu Powiatowego 
(—) J. Lepieszo. l! ŻYW a n ę 

Naįtansze i naįlepsze 
szczotki i pędzie 

tylko w firmie 

B. SYMONOWICZ 
Wiino, ul. Św. JAŃSKA Nt 7 

(vis a vis Uniwersytetu) 

WYROBY WŁASNE. 

Akuszerki 
AKUSZERKA 

A ŚMIAŁOWSKA 

s 

    

KOSMETYKA 

Gabinet 
ej 

Leczni-9'3%_ Gabinet Kosme- sklepowe używane. 

  

  

mie na pełne utrzyma- 
nie radca Burhardt, ko- 
rep. na miejscu, ul. 

Н ka 11 m. 16. —1 
podręczniki szkolne Jos A 
kupuje za gotówkę STENOGRAFJI listow- 

nie jaknajdokładniej wy 

  

KSIĘGARNIA uczamy.  „Stenograł*, 
Mizeia Lawadzkiej miesięcznik ' wychodzi. 

„Stenogratja Parlamen- 
* Zamkowa 22, —0 farna" — udoskonalona. 

Е Ž Dziewięć wydawnictw. 
Od 1-go września po- Instytut Stenograficzny: 

  

  

leca nowy transport Warszawa, Krucza 26. 
kapeluszy jesiennych = 
i zimowych Firma zB Ё 

„MARJA“ 1-go września rb. Cen- 
Gdańska 6. —1 trala Opiek Rodziciel- 
e skich otwiera 

Kupimy „EUR SĘ " „., . dla uczniów szkół Śr. 
kontuar i  półkiZakład. Nauk. przy ul. 

W. Pohulanka 9 m. 2. 

  

czej. lyczny, usuwa zmarszcz i ją Całkowite utrzymanie 

Wilno, Mickiewicza 31 ki piegi. nag Ji 2 Po Pe każe: Awe 
m. 4. TOCAWKi, KU EN SS ormacje s ółowe 

kobiecą konser- Padanie włosów. Mic- Za 2.000 codziennie od dnia 25. 
Dradę wuje, doskonali, kiewicza 46. ‚ dolarów VIII. od godz. 11 do 
odświeża, usuwa jej 18 w Bursie. —1 
skazy i braki. Masaż sprzedamy dwa do- 
twarzy i ciała (panie). my drewniane w 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów LOKALE komunii ciek Z 6 U B Y 

placu : 

    
1 łupież. Najnowsze Pa A 

S 2 3 pokoje „ | Dom H.-K. „Zachę- Zelns anona Narė 
Codziennie od g. 10—8 a kuchnią, spiżarnią, | ta* Mickiewicza l; z SEO o Mi 

w. Z p. 43, PiWuicą, ogródkiem i ze tel. 9-05, —d |Cietym ogonem, wabi 
> + + wszelkiemi  wygodami się BOY, znałazcę u-   

do wynajęcia od 1-go Francuzkę—bonę po- Prasza się o przypro- 
wizešnia. Zaułek Mon 

————3-6. 

do dużej sali, której Ściany były za- 
wieszone  fotografjami znakomitości 
ze świata kryminalnego, bez kołnie- 
rzyków i bez krawatów, z profilu i 
en face. 

— Ale... ja już tu byłem, — zau- 
ważył Corabe. 

Neipokoiło go milczenie i dziwny 
uśmiech stróża. Z za drzwi wiodą- 
cych do sąsiedniego pokoju, dolaty- 
wały głosy. Stróż zapukał ostrożnie 
i głosy zamilkły. 

— Proszę! 
Drzwi otworzyły się. Weszli do 

dużego, jasno oświetlonego pokoju 
z oknami zasłoniętemi żelaznemi kra- 
tami. Ściany były zasłonięte przez 
półki zapełnione książkami i papiera- 
mi w kartonowych teczkach. 

Za stołem pokrytym zielonem su- 
knem, stali wyprężeni dwaj žandar- 
mi, a na fotelu siedział naczelnik 
więzienia. 

— Aha, oto on! 
Ton był wesoły i łaskawy, ale Wu- 

jowi Corabe wydał się bardzo  nie- 
szczerym. Nietylko ten dziwny ton, 
ale i niezwykłe otoczenie niepokoiły 

coraz bardziej starego wygę. „O co 
im chodzi? — zapytawał siebie nie- 
spokojnie, nie mogąc zrozumieć, co 
też może go oczekiwać. 

Naczelnik zbliżył się do niego z u- 

śmiechem i poklepał go po ramieniu. 
— Wuj Corabe, nieprawdaż? — 

Któż.to mógłby pomyśleć patrząc na 
niego? 

Żandarmi i stróż półgłosem dzie- 
lili zdziwienie naczelnika. Przestra- 
szony. włóczęga zadawał już sobie 

pytanie, czy przypadkiem nie popeł- 
nił jakiejś strasznej zbrodni. Próbo- 
wał się usprawiedliwić. 

- szukuję do 2-ch małych wadzenie za wynagro- 
twiłłowski 11 od godz. chłopców. 

‘° — —1 69 м. 8. \/Ппо. 
lwaryjska dzeniem na ul. Jagiel- 

naa NIEM Jońską 5-11, tel. 204 

  

— Przyznam się szczerze panie na 
czelniku, zgadzam się , że postąpiłem 
nieodpowiednio. Ale ten stary łotr 
wytrącił mnie z równowagi. 

Więc, kiedy podano zupę, a on.... 
Śmiech naczelnika przerwał dal- 

sze wyjaśnienia. 
— Zupa! Cha... 

c tem on myśli! 
To nic, przyjacielu, my przygoto- 

waliśmy ci taką zupę, że się zadzi- 
wisz! 

Żandarmi i stróż uśmiechnęli się 
Naczelnik więzienia uderzał się po 
bokach i śmiał się. Nagle zanważył, 
Corabe stoi: 

— Usiądź, przyjacielu proszę cię!. 
Poważnie zaniepokojony Corabe 

obejrzał krzesło, które mu podsunął 
stróż. Słyszał coś niecoś o ełektry- 
cznym fotelu... Coprawda to było w 
Ameryce, a tutaj podsuwano zwykłe 
arewniane kresło, 

. Niepokój jego ustąpił miejsca po- 
dejrzeniom: Czy nie drwią z niego? 
Zmarszczył brwi i przygotował się 
do obrony. Usiadł na brzegu krze- 
sełka, gotowy do przyjęcia ataku. 

cha,... cha! 

Naczelnik i stróż przyglądali mu 
się z uśmiechem. 

„Czego oni chcą ode mnie?* 
zadawał 
wuj, Corabe. 

Przypomniał sobie wszystkie swo 
je przestępstwa. 

Czyżby robiono tyle kramu o kur- 
czaka,który uciekł z kurnika na po- 
le? A może za te kartofle wykopane 
w polu? 

  

Wydawca Wtanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wny dyłto. Urukarnia wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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sobie po raz setny pytanie |


