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0dpowiedź prof. 
Herbaczewskiego 

° саглу” (pośredników), robiących 

Szanowna Redakcjo! 
Na szłachetne zapytanie p. m. (Nr. 196 

„Słowa”*) pod moim adresem odpowiadam 
szczerze, powodowany raczej uczuciem 
smutku, aniżeli żalu... Nie chcąc nużyć Szan. 
Czytelników „Słowa*” tasiemcowemi tyrada- 
mi, będę niezwykle zwięzłym, lakonicznym 
— powiedziałbym: stenograficznym. 

Motto: „Postulat pogodzenia Litwy 
z Polską jest testamentem  twórczo- 
ści Romantyków i Mes įanistow pol- 
skich* (z archiwum moich dawnych 
myśli, wiankiem leżących na grobow- 
cu moich przeżyć duchowych). 

Już pora i Polakom i Litwinom zacząć 
ręzważać zagadnienie sporu _litewsko-pol- 
skiego rzeczowo, fundamentalnie — perspe- 
ktywicznie, zgodnie z sumieniem historji. 
Trzeba postawić kropkę na literą i, rozmyśl- 
nie i celowo przez pewną szkołę dziennika- 
rzy (futurystów) obu stron zapominaną. 
O co właściwie chodzi? Azali o rzecz małą, 
niską, przyziemną? Chodzi o rzecz wielką, 
doniosłą! Chodzi o porozumienie Litwy z 
Polska! Chodzi o Beethovenowski ton (do- 
tychczas brzmi ton fokstrotowy, zwłaszcza 
w prasie)! Chodzi o to, aby był zmieniony 
ton rozmów i polemik! O tem, niestety, ma- 
ło kto myśli: polityczny kankan w modzie, 
kult taniej frazeologji kwitnie! 

Chodzi o porozumienie Litwy z Polską! 
"ak, lecz jak to porozumienie rozumieć! 
Czy chodzi o porozumienie narodów litew- 

k z polskim, czy państw litewskiego z 
pciskiem? Trzeba tę niejasność nareszcie 
wyjaśnić! Państwowe bowiem interesy nie 

zawsze harmonizują z interesami narodu 
(przykłady są zbyteczne). ja osobiście wie- 

rzę, że narody europejskie, pozbawione 

„opieki“ osobiście zainteresowanych „„pach- 
świetne 

interesy na nienawiściach narodowych, daw- 
ncby Się porozumiały z sobą i „Pan-Euro- 
py” idea nie byłaby fikcją. Wtajemniczeni 
wiedzą, o kim myślę w danej chwili. Litew- 
scy państwowcy gadają i polemizują z pol- 

Skimi państwowcami oficjalnie (t. į. maska- 

radowo, zamaskowani). Narody polski i 
liiewski milczą — w tej kwestji jeszcze Się 
nie wypowiedziały. — i 

Zwrócono mi uwagę w. Warszawie 
(1928 r.), iż źle robię, prowokując naród pol 
ski do bezpośredniej rozmowy z narodem 
litewskim (niech mówią artyści, uczeni, pisa- 
rze). Mnie się jednak zdaje, że dobrze ro- 
biłem. : 

Polska prasa lubi przemilczeć (z leni- 
stwa, dla wygody), najważniejszą sprawę: 

jak się godzić z Litwą, realnie, konkretnie, 
a nie fikcyjnie, papierowo? Oprócz dewo- 
cyjnych biadań i starczych gderań na krną- 

brność Litwina, niema prawie rozwažnych 
głosów w prasie polskiej, oświetlających su- 

miennie istotę sporu. : : 
Więc jakto? Nitwa musi darować Pol- 

sce Wilno i dodać jeszcze przyjaźń?! A co 
za to Litwa dostaje od Polski? Zgoła nic, 
oprócz pustych obietnic bombastycznych na 
b. daleką przyszłość (kosztem obcych inte- 
resów) Już pora (zaiste!) Polsce powiedzieć 
Gtwarcie, co ona daje Litwie wzamian za jej 
wyrzeczenie się Wilna, za jej przyjaźń poli- 
tyczną! Azali nieprzyzwoitością jest takie 
Pytanie dla Polski? Nie sądzę. Istotny sens 
mego artykułu „Dość złudzeń” jest właśnie 

ten: czekam konkretnej odpowiedzi na py- 
takie, co Wy nam dajecie! Dosyc już gry w 
ślepą babkę i — w domyślniki! Nawet polo- 
nofile, gdyby sprawowali rządy w Litwie, 
nie mogliby innej, niż prezyd. Smetona, po- 
lityxi względem Polski prowadzic. „Polska 
lubi wodzić za nos” — powszechny sąd Li- 
twinów o polskiej względem Litwy polityce. 

W r. 1928, będąc w Warszawie, zapy- 

talem pewna wpływową osobistość polską: 
gOdyby Litwa zgodziła się na federację Z 

olską (w duchu nowoczesnym, demokra- 
tycznym, oczywiście), czy zwrócilibyście jej 

- Wilno?" Otrzymałem odpowiedź: „Z bólem 
serca wyznaję: niel* — „Więc со?“ — 
trwożnie pytałem. „Czas uleczy rany!* — 
brzmiała filozoficzna odpowiedź... Polska ma 
Wiele czasu czekać, aż rany Się zagoją; 
łtwa na takie czekanie ma jeszcze więcej 

Сгави! Azali nie logicznie rozważam? | 
Kto skaził prawdę historji (Litwini, czy 

Polacy), o tem można długo dyskutować. 
— Ja osobiście oskarżam futurystycznie wy 
thowane obecne pokolenie Polski, że zohy- 

iło ideę messjanizmu polskiego (ideę trium 
4 prawa i sprawiedliwości) na rzecz prze- 
Mijającej egotycznej rozkoszy! Ideę politycz- 

O altruizmu ośmieszył futuryzm | polski 
(polityczny i kulturalny): Litwini już nie do- 
ierzają hasłom historji, ośmieszonym przez 
“now Janów, Niepokalanych Millerów et 

*Gnsortes! Sapienti sat!  „Wieprzowatošė“ 
Mickiewicza już nie jest argumentem! 

wP. m. chce dowieść, że honor narodu, 

    
   

  

  
    
    
     

     

  

      

    

aga. państwa jest „rzeczą blahą“, rozmai- 
„šie dającą się interpretować. Przyznam się: 
lestem zgorszony. Dla mnie słowa Wilsona: 
„lepiej stracić życie, niż honor" (hasło daw- 
Mych sarmatów polskich, tak denerwujące 
żdechlaków futuryzmu polskiego) — są Świę 

ie Honor państwa i narodu w Litwie nie 
lest pustym frazesem! Gdyby tak było, pew- 
politycy litewscy już dawno zrzekliby się 

pilna (za jakieś „namacalne korzyšci“). 
Tzestrzegam p. m.: nie lekceważ Pan ho- 

Litwy! To bardzo wielka rzecz! ы 
„| P. m. nie chcąc obrażać naród litewski, 

į Oszac, że jest on jakąś tam igraszką w rę- 
U jąkichś tam obcych szulerów! już pora 

iechać taką argumentację, p. m. Korzenie 
Žetmanofilizmų są silniejsze w Polsce, ani- 
HB w Litwie (nie tu miejsce dyskutować 

+! ten temat). Co się zaś tyczy Sow. Rosji, 
№р. wieszcz Dmowski i jego adherenci po- 
tį Kują właśnie na korzyść sowietów (czy- 
Gem artykuły p. Dmowskiego). P. m. ra- 
4.) Wiedzieć, że Litwini prowadzą bardzo 
ak politykę i nie są wodzeni na pasku 

    

ż€z Berlin lub Moskwę! Przynajmniej ta- 
Skandalicznej polityki (odnośnie do 

p % Rosji) podlizywania się, jaką prowadzi 
Nj, 2mowski, Litwini nigdy nie prowadzili i 

prowadzą! 
ke Nie będę polemizował z p. m. na temat, 
(> 1Y nacjonalizm zoołogiczniejszy: litewski, 

tej, Polski? W każdym bądź razie nawet li- 
kai szowinistyczny „Tautos Kelias* nie 
4 ował takich zoologicznych artykułów, ja 

„ „drukuje „Dziennik Wileński*. — Będąc 
arszawie, omawiałem kwestję sanacji 

połono - i lituano - żerczych szowinizmów, 
Niestety, zapóźno zorjentowałem się, że je- 
stem „nieszkodliwym maniakiem*, pragnąc 
aż takiego cudu! Wy narzekacie na część 
naszej młodzieży za to, że urządziła w Ko- 
wnie „pogrom polski“. A co zrobiła część 
Waszej młodzieży we Lwowie z instytucja- 
mi ukraińskiemi?!.. Milczmy o tem! Kociół 
garnkowi nie powinien przyganiać! Ekscesy 
szowinistycznego odłamu młodzieży  litew., 
sztucznie DYR, potępiła cała pra- 
sa litewska! Narzekania p. m. są nie na miej- 
scu. Wiele osób w Polsce na litwinożerst- 
wie zrobiło karjerę. W Litwie także — na 
polonożerstwie. Ja zawsze potępiałem i po- 
iępiam wszelkie žerstwa! I za to w oczach 
nacjonalistów jestem maniakiem. O tem do- 
brze wie p. m. i nie potrzebnie nieprzyzwo- 
ite pytania mi stawia. W mojem pojęciu 
naród to — elita inteligencji (esencja ducha). 
Miłuję naród polski w osobach (żywych i 
zmarłych) prof. M. Zdziechowskiego, Roz- 
wadowskiego, Jaworskiego, Morawskiego, 
Zielińskiego, Kasprowicza, Prusa, Jacka Mal- 
czewskiego i w. in., nie wyłączając osób Bo- 
уа - Želenskiego (niesłusznie sponiewierane- 
go) J. Lechonia — tego neo - messjanisty 
(być może, on sam o tem nie wie), Goetla, 
kochanego kompozytora Szymanowskiego 1 
w. in., „współczesnych*!! Nikt mnie tej mi- 
łości nie uczył, ja sam się nauczyłem. Że 
niedowierzaniem odnoszę się do pewnej ka- 
sty polityków polskich, mam swoją osobistą 
rację stanu! 

Domyšlniki p. m., że prezydent Smetona 
(ieden z najszlachetniejszych Litwinów, głę- 
boko czujący człowiek) albo ks. Mironas 
mogą być polakożercami w stosunku do pol- 
skich obywateli Litwy, — są (delikatnie mó- 
wiąc) niesmaczne! Litewska racja stanu ta- 
kich nonsensów nie kultywuje. Pcczerwy mi 
nister oświaty, Szakenis, — i polakożerstwo! 
To są urojenia — widma Wasze! Żadnego 
polakożerstwa w Litwie niema! Ja to mó- 
wię! Są nieporozumienia (czasami ostre), są 
prowokacyjne ekscesy (bez winy rządu), 
istnieje maturalna rywalizacja kułturalna ele- 
mentu polskiego z litewskim (tak, jak w Wil 
nie, Lwowie), lecz sam rząd litewski pola- 
kożerczej polityki wewnętrznej nie prowadzi 
(dowód: zmiana ustawy rolnej). Właśnie 
premier Tubelis SW jest, że mógł wziąć 
umiarkowany kurs polityki, by zlikwidować 
złe owoce awanturniczej polityki p. Wolde- 
marasa. 

Odnośnie do państwa polskiego rząd li- 
tewski prowadzi o CZ i konsskwentną 
politykę państwową! Tak trzeba rozumieć 
odnośny ustęp mego artykułu. Naród polski 
Stoi na uboczu (cierpi i boleje). Będąc przy- 
jacielem narodu polskiego, jestem zdeklaro- 
wanym przeciwnikiem państwowej polityki 
polskiej względem Litwy: oto sens mego ar- 
tykułu. Nie siądzę żeby takie moje stanowi- 
sko było obrazą narodu polskiego. 

Tak, istotnie, trzymam się wciąż tego 
zdania że Polska rozbiła Litwę na 2 części: 
chłopską (kowieńską) i szlachecką (wilen- 
ską). Ja jednak pragnę pojednania (unji) 
tych 2-ch części wbrew interesom Warsza- 
wy! Jestem logiczny. Ja Się rumienię wsty- 
dem za tych szlachciców litewskich, którzy 
— mogąc być suwerennymi panami w Wil- 
nie — wolą lokajować w Warszawie! |a się 
rumienię wstydem i za samo Wilno, które — 
mogąc być rzeczywistą stolicą Litwy 
zgadza się być „zapadłą, głuchą miešciną 
prowincjonalną*!. Sądzę, że p. m. mój wstyd 
odczuwa równie boleśnie. 

Już pora tedy zacząć rzeczową, konkret- 
ną rozniowę na temat ugody! Do tej ugody 
prowadzi tylko prosta (uczciwa), a nie krę- 
ta (oszukańcza) droga! Już czas zacząć u- 
czciwie rozmawiać! 

Kończę swoją odpowiedź następującą u- 
wagą (nie fantastyczną): jeżeli Polska chce 
ubronić korytarz gdański, za wszelką cenę 
w samą porę musi z Litwą dójść do porozu- 
mienia! Korytarz gdański może (mówiąc: 
„może”, a nie „musi*) pogodzić Litwę z 
Polską Е 

Łączę wyrazy głębokiego poważania 
J. A. rierbaczewski 

* * * 

Redakcja „Slowa“ zamieszcza od- 
powiedź prof. Herbaczewskiego na 
mój artykuł, skierowany w formie py- 
tania do autora. Pozwalam sobie za- 
tem do uwag szanownego profesora 

dołączyć parę słów wyjaśnienia 
Przedewszystkiem artykuł profeso- 

ra Herbaczewskiego zawiera to wła- 
śnie, co prosiliśmy, ażeby nie poru- 

szał t. zw. kontrargumenty, które nie- 

zwykle utrudniają wszelką rzeczową 
polemikę i szczere porozumienie. Cią- 
głe powtarzanie: „my zrobiliśmy to, 
ale wy zato — to, i niewiadomo co 
jest gorszem!" nie prowadzi do celu.- 
Najzupełniej zatem słusznie pisze prof. 
Herbaczewski, że „już pora zacząć 
rozważać rzeczowo”. — Tej rzeczo- 
wości daje się odczuwać kompletny 
brak. Operowanie argumentami czy w 
Wilnie mieszkają Litwini, czy Polacy, 

czy tu mówią po polsku, czy litewsku 
— jest argumentem wybitnie nacjona- 
listycznym, a jednocześnie przema- 

wiającym na nie korzyść Litwinów, 0 
czem każde dziecko wie w Wilnie. 
Mamy zatem żal do Kowna, że z tak 
beznadziejnemi frazesami chce nas dla 
swojej myśli pozyskać, to nie jest ani 
poważne, ani rzeczowe ujmowanie za- 
wiłej sprawy. 

Prof. Herbaczewski zapytuje, czy 
Litwa ma „podarować Polsce Wilno i 
jeszcze w dodatku przyjaźń*? — Pi- 
szę dalej, że rozmawiając z pewną 
Gsobą wpływową w Warszawie, usły- 
szał od niej opinię, że gdyby nawet 
Litwa zgodziła się na federację z Pol- 
ską, ta ostatnia nie oddałaby jej Wil- 
na. — Wyraźne nieporozumienie: co 
to nas może obchodzić?! — My prze- 

  

  

Litwa a Liga Narodów 
KOWNO. (PAT). Minister spraw zagranicznych poinformował dn. 5 

bm. przedstawicieli prasy o stanowisku delegacji litewskiej na zbliżającem 
się Zgromadzeniu Ligi Narodów. Sprawy, znajdujące się na porządku dzien- 
lym Zgromadzenia powiedział minister — nie dotyczą bezpośrednio: Litwy. 
jeżeli chodzi o projekt Brianda w sprawie Paneuropy, to Litwa będzie gpi 
naogół popierała, o ile przekona się, że projekt rzeczywiście jest wyrazenń 
dążeń do utrwalenia pokoju. 

Delegacja litewska poruszy sprawę „gnębienia* Litwinów przez Pol- 
skę, zamykania szkół litewskich na Wileńszczyźnie oraz zajścia w Dmitró- 
wce. Inne sprawy polsko - litewskie, jak nawiązanie stosunków komunikacyj 
nych między obu państwami nie będą poruszane, gdyż Liga Narodów nie 
jest w-g oświadczenia ministra, przygotowaną na dyskusję w tej kwestji z 
powodu zlikwidowania wyłonionej w roku 1922 komisji tranzytowej. 

Co się tyczy Kłajpedy, to zaznaczyć należy, że konwencja kłajpedzka 
jest przez Litwę wypełniana i z tego tytułu pretensyj do Litwy być nie mo- 
że. Interwencja Niemiec byłaby nie na miejscu, gdyż nikt nie może się wtrą- 
cie do sposobu rządzenia na Litwie. 

Cyniczne wynurzenia min. Zauniusa 
Е WNO. tel. własny, — W czasie wywiadu, udzielonego przedstawi- 

cielom prasy, minister spraw zagranicznych Zaunius, zapytany, czy odbędą 
się rokowania bezpośrednie pomiędzy Polską a Litwą odpowiedział: 

Nie po raz pierwszy Polacy robią nam takie propozycje i nie po raz 
Jierwszy niz c tego nie wychodzi, gdyż żadne konkretne projekty nie są czy 
pierwszy nic z tego nie wychodzi, gdyż żadne konkretne projekty nie są czy 
nadchodzącej sesji Ligi Narodów minister udzielił wyjaśnień co do postano- 
wien komisji tranzytowej, która w-g stów ministra Zauniusa, po zebraniu ma 
terjałów statystycznych doszła do przekonania że może być jedynie mowa o 
komunikacji kolejowej pomiędzy Kownem a Wilnem, jak również mowa mo- 
że być jedynie o spiławie ua Niemnie.— jednakże zdania, wypowiedziane 
przez komisję są nie do przyjęcia zarówno dla Litwy, jak i Polski. ` 

Co do raportu, złożonego przez komisję, to bardzo być może, że okaże 
się on nie do przyjęcia dla nas. W tym wypadku Liga Narodów, znając na- 
sze nastroje, nie uchwali tego, co byłoby dla nas szkodliwe. Zadaniem na- 
szem jest likwidacja sprawy komunikacji przez linję administracyjną. Na to 
my zgodzić się nie możemy. 
: W obecnych warunkach najlepsze stosunki z Polską, to całkowite nie- 
istnienie jakich bądź stosunków, a jednocześnie głównym naszym celem, jest 
io, ażeby kwestja wileńska, nie została zdjęta przez forum Ligi Narodów. 
Co do traktatu handlowego litewsko - łotewskiego, to minister powiedział, 
ze pertraktacje zostaną przerwane do pierwszych dni października wobec je- 
go wyjazdu, przyczem minister prosił, ażeby prasa kwestji tej nie oświetliała 
zbyt pesymistycznie, gdyż jedynie jego wyjazd jest powodem przerwania 
tych rokowań. Oprócz tego tninister wyraził nadzieję, że w prędkim czasie 
zostanie podpisany traktat handlowy na dogodnych warunkach ekonomicz- 
nych dła obu państw. 

Opowieści Treviranusa 
У! BERLIN. (PAT). We czwartek, na zgromadzeniu wyborczem, 

partję ludową i konserwatystów w Królewcu, 
i wy! zwołanem przez 

wygłosił minister Treviranus mowę, w 
której, nawiązując do swego wystąpienia w czasie uroczystości plebiscytowych, oświad- 
czył: Nie zaprzecza się naogół, że 10-ta rocznica plebicytu w Prusach naklada obowią: 
zek nawet na min'stra, iby nie przechodził obojętnie nad znanemi powszechnie faktami. 

W krótkim czasie atoli pojawiły się w prasie lewicowej wątpliwości, czy też nie 
naruszałem kompetencyj i autorytetu rządu 
mnie zrozumianego wywiadu na łamach 

Rzeszy. Między innemi odnosiło się to do 
„Koenigseberger Allgemeine Zt:.*, której 

przedstawiciel w przeciwieństwie do poglądów moich, napisał, że rząd Rzeszy zapowie- 
dział natychmiastową akcję rządu w sprawie korytarza. Wskutek zajęč,' spowodowa- 
nych akcją wyborczą, ten mylnv sposób przedstawienia rzeczy późno doszedł do mo- 
jej wiadomości. W Trevirze kanclerz Rzeszy złożył w tej sprawie oświadczenie samo- 
przez się zrozumiałe Podkreślił to następnie jednogłośnie gabi net. Wszystkie inne 
twierdzenia są zmyślone. Kwestja odpowiedzialności poszczególnych resortów minister- 
jalnych określona została przez konstytucję. 
koniisarza do spraw wschodnich otrzymałem od prezydenta 

Mimo iż będąc członkiem rządu, z tytułu 
Rzeszy zlecenie, abym, 

ubok praktycznej pracy w zakresie konwersji długów rolnictwa, wykonywanej wspólnie” 
z pruskim ministrem opieki społecznej, starał się o nadanie jednolitego kierunku polityce 
wschodniej wszystkich resortów rządu Rzeszy i bronił tej polityki przed parlamentem, 

„mie wynikają z tego żadne konsekwencje w stosunku do polityki zagranicznej. Nikt je- 
dnak nie może zgóry się upewnić, że mniej pokojowe nastrojeni sąsiedzi nadużyją na- 
wet skromnego wyrazu dążenia do egzystencji jako haseł dlasowich własnych celów. 
Wiem, że ten, kto krzyczy, nie ma racji. My jednak nie potrzebujemy krzyczeć — my 
mamy rację i zachówamy spokój. 

mawiamy do p. Herbaczewskiego w 
imieniu Wilnian, a nie „wpływowych 
osób z Warszawy*'! 

Jeżeli zaś chodzi o Wilno — trud- 
no się nam pogodzić z tą myślą, aże- 
by profesor Herbaczewski, tak rzetel- 
nie biorący do serca losy naszej Ojczy 
zny nie wiedział o jednem, o tem mia- 
nowicie, że w Wilnie panuje powszech 
ne przekonanie, że Litwa Wilna wogó- 
le nie pragnie, a że stolica nasza słu- 
ży jej wyłącznie jako pretekst poli-, 
tyczny. Na czem przekonanie to się 
opiera? — Przedewszystkiem na pro- 
gramie nacjonalizmu litewskiego, któ- 
ryw żadnymwypadku nie może być 
zachętą dla Wilna; po drugie na sa- 
imychże enuncjacjach  cżęści prasy i 
polityków litewskich, którzy się z tem 
często wcale nie kryją, (głównie z obo 
zu opozycyjnego). 

Profesor Herbaczewski wpada w 
ekstazę kontrargumentów i rzuca nam 
w oczy Dmowskim, „Dziennikiem Wi- 
leńskim* i endekami. Znów muszę 
przeprosić i mówiąc po wileńsku: 
„niechaj ich kaczki*!! — czy wystę- 
pPuiemy w obronie p. Dmowskiego? 
Panie profesorze, na miłość Boską! 
imputuje nam Pan rzeczy, w które nikt 
nie wierzy i my wierzyć nie chcemy, 
że dlatego to Pan czyni, iż może sam 
zbyt łagodnie traktuje tę „młodzież, 
kióra spowodowała pogrom polski w 
Kownie'*, a której, nawiasem mówiąc, 
następnie policja rządu litewskiego 
nie ukarała... bo nie mogła znaleźć 
winnych. Fakt ten jak wiele podob- 
nych nie może nas przekonać o. braku 
połakożerczości ze strony rządu ko- 
wieńskiego, jakkolwiek chetnie chce- 
mv wierzyć w zapewnienia szanowne- 
go autora, iż rząd obecny niejest pola- 
kożerczy i zgadzamy się z niemi o ty- 
le ,o ile wogóle nie zgadzaliśmy się z 
prasą polską popierającą obóz opozy- 
cji na Litwie. Zmiana reformy rolnej 
jest bezwzględnie objawem dodatnim, 
ale zbyt szczupłym i w drobnym za- 
kresie pomyślana, ażeby mogła zmie- 

nić zasadnicze stosunki na Litwie ko- 
wieńskiej. 

Czy my, szlachta litewska nie 
chcielibyśmy być suwerennymi pana- 
mi w Wilnie?... Mój Boże! ależ po 
stokroć tak! Nie mówmy o błędach 
poczynionych ze stron obu poprzednio 
—- mówmy o sytuacji obecnej: obecna 
struktura polityczna Republiki Litew- 
skiej nie odpowiada formie państwo- 
wej Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
ani jego idei, a przez to samo nie wa- 
ruje nam nietylko żadnych praw suwe 
rennych ale nawet równorzędnych. 
Przeciwnie prawa suwerenne zawaro- 
wane są nietylko w ustroju wewnętrz- 
nym. ale w psychologii Kowieńskiej 
Litwy, właśnie tym nacjonalistom, któ 
rym przeciwstawia się profesor Her- 
baczewski. Czem jest państwo litew- 
skie w pojęciu dzisiejszych polityków 
kowieńskich? Wewnątrz: wybitnie 
nacjonalistyczną i jednojęzyczną repu- 
bliką o bezwzględnej supremacji et- 
nicznego elementu żmudzkiego, na ze- 
wnątrz: opiera się na traktacie So- 
wiecko-litewskim z r. 1920, który ol- 
brzymie połacie W. Ks. Litewskiego 
oddaje na pastwę czerwonego komu- 
nizmu. Postawmy więc kropkę nad i, 
jaką chce prof. Herbaczewski: nigdy 
nie zgodzimy się z oderwaniem Bia- 
łorusi i nigdy nie uwierzymy, ażeby 
obecna Litwa bez poimocy Polski mo- 
gła ją odzyskać. 

I znów powtórzyć musimy: bo stoi 
temu na przeszkodzie wybitni nacjo- 
nalistyczny ustrój dzisiejszej Litwy od 
wewnątrz i słabość militarna od zew- 
nątrz. 

I znów profesor Herbaczewski wo- 
ła, że pora zacząć rzeczową rozmowę. 
Słusznie. Chcecie Wilno nawrócić na 
swoją stronę? — Cóż dajecie mu lite- 
ralnie po za oderwaniem od Polski?— 
Nikt tego u nas nie wie, bo w Kownie 
z Wilnem gadać nie chcą i dlatego to 
tylko głuchym, jak w. starodawnych 
puszczach litewskich, w cieniu któ- 
rych chowały się nasze pokolenia w 
miłości do Ojczynzy i jej tradycyj. m. 

Ma pierwszych ławkach wielkiego. 
! w naszej szklance wody już będzie po burzy. 

Kto zechce nadmiar żółci odbije na żydkach. 
Więc zanim się w przyszłości pogrąży mgławicach 

Dzisiejszość co nas jeszcze niewoli i nęka 

Na stara oto nutę najnowsza piosenka. 

Po rozwiązaniu Sejmu na pierwszy 
plan w publicystyce polskiej wybił 
znów głos Czasu, który po kilkolet- 
niej politycznej maruderce odrazu kil- 
ku świetnemi artykułami powrócił do 
pierwszorzędnej roli. Tak dobrych w 
Czasie artykułów nie czytaliśmy od 
czasów rządu Moraczewskiego. Sytu- 
acja polityczna — to tajemnica rządu 
—powiada słusznie Czas. Wygodniej 
jest, niż ją odgadywać, zanurzyć się 

  

w bliskiej przeszłości i rozpowiadać o 
rzeczach, które świeżo minęły. Pisząc 
o ludziach, siedzących na pierwszych 
ławkach, ominę ze względów  zrozu- 
miałych konserwatystów. Żałuję, że 
do nich nie mogę zaliczyć Sławka. 
Przydałby się ruchowi konserwatyw- 
nemu w Polsce człowiek taki, jak Sła- 
wek. Politycy sejmowi, dziennikarze 
polityczni nie poznają głównej zasad- 
niczej cechy psychicznej Sławka, nie 
znają tego materjału, z którego zbu- 
dowana jest jego struktura psychicz- 
na. Demokrata, anty-demokrata, poli- 
tyk, leader —- to wszystko są wyrazy 
ze słownika pojęć, nie mające nic ze 
Sławkiem wspólnego. O charakteryscy 
kach ostatniego premjera, takim słow- 
nikiem pisanych,, zgóry można powie- 
dzieć, że będą błędne. Sławek jest to 
przedewszystkiem typ religijny. |ego 
stosunek do Polski, do patrjotyzmu, 
do Marsz. Piłsudskiego jest stosun- 
kiem o żarliwości i prostolinijności ta- 
kiej, jakiej tylko ludzie religijni mają 
do zasad swojej wiary. Stąd nie moż- 
na do niczego zmusić Sławka, złamać 
go. nakłonić do czegoś. Zestawiać 
Sławka z Witosem, Koriantym — jest 
tc popełniać błąd stylistyczny, jest 
to obrażać poczucie miary, stylu i cha 
rakteru artystyczne i estetyczne. To 
zupełnie co innego. Jermu można conaj 
wyżej szukać miejsca w naszym epo- 
sie historycznym. Niestety, sienkiewi- 
czowski epos, dając nam umiłowanych 
„żołnierzyków *, przybliżał ich ku nam 
przez barokowe ich  wycieniowania. 
Nietylko Zagłoba jest zbyt Falstaf- 
fem, nietylko Wołodyjowski zbyt żoł- 
nierzykiem, aby tu być nam pomoc- 
rym w odszukaniu typu, lecz i poważ- 
ny Skrzetuski jest jednocześnie zbyt 
wzorowy i zbyt mentorski, zbyt przy- 
pomina pedagoga, aby tu być uży- 
tym. Sławek jest to nietylko rycerz, 
lecz i rycerz gotyku. Jego żarliwość, z 
którą bierze i odczuwa sprawy, w któ 
re wierzy, ma wszystkie wady i zale- 
ty żarliwości religijnej. jest jak gotyk 
gorący, gdy pnie się w górę, jak go- 
tyk zimny, gdy chodzi o wszystkie in- 
ne względy. Jest gorący, jak róża z go 
tyckich ' ornamentów i jak gotyk 
surowy, gdy chodzi o coś niezwią- 
zanego z jego ideologją, z jego Polską, 
patrjotyzmem, z jego komendantem 
ukochanym. Postawienie Sławka na 
czele klubu, manewrującego wśród 
szalbierstw, zadomowionych we wszy 
stkich parlamentach , było prześlicz- 
nym paradoksem Piłsudskiego. Raz 
jeszcze, Sławek to jest człowiek, o 
którym się nie pisze artykułów dzien- 
uikarskich, tylko rapsod rycerski. 

Urzędującym vice-prezesem klubu 
po ustąpieniu Sławka został p. Karo! 
Polakiewicz. Jemu więc należy się 
drugie miejsce w tej charakterystyce: 
Polakiewicz, oficer legjonów, czego 
piętno zaszczytne nosi na sobie, ma- 
jąc twarz przeoraną odłamkiem szrap- 
nelu, który w jakiejś bitwie go pora- 
zit. Pczed wyborami 1928 r. w gronie 
„Pappenheimerėw“ słyszałem zawsze 
okropne oburzenie na Polakiewicza za 
jego nieobliczalny « radykalizm chłop- 

  

sko - fornaisko - socjalny. Potem ten 
pogląd skorygowałem i zresztą nie ja 
tylko. Polakiewicz mógł być radyka- 
łem, lecz miał i ma w sobie zmysł 
jodporządkowania spraw klasowych 
sprawie państwowej. Tę sprawiedli- 
wość należy mu bezwzględnie oddać. 
jak zresztą można co się chce pisać o 
pułkownikach, lecz oni pierwsi do na- 
szej polityki wprowadzili inne powo- 
jenne kategorje myślenia, nie związa- 
ne z sukcesami wyborczemi, przesy- 
cone kategorjami myślenia państwo- 
wego. Polakiewicz jest człowiekiem 
dużego polityczno - bojowego tempe- 
ramentu. Jest to niewątpliwie „gard- 
łącz'— jeśli znów użyjemy  staropol- 
skich porównań, jest to wiecownik. W 
ciżbie politycznej czuje się doskonale, 
umie nią kierować, umie i lubi musztro 
wać i swoich kolegów i wszystkich 
naokoło. Grę parlamentarną bierze na 
poważnie. Kiedyś byłem z nim, jak 
składał jakieś jiadczenie klubowi 
dziennikarzy. Oświadczenie od imie- 
nia prezydjum klubu iak wszystkie ta- 
kie oświadczenia, miało charakter ra- 
czej formalny i oczywiście treść zupeł 
nie banalną — tymczasem w miarę je- 
go wypowiadania poważniał i sztyw- 
niał Polakiewicz, poważnieli i nady- 
mali się dziennikarze. Innym razem 
asystując p. Polakiewiczowi w powa- 
żniejszej sprawie widziałem, jak u- 
mie połączyć godn :ego marsa na czo- 
le z wersalską kurtuazją form. 

Zyndram Kościałkowski poseł wi- 
leński, obecny wojewoda białostocki 
— liberał i gentleman. Kiedy przewod 
niczył, czy przemawiał zawsze po- 
prawność form odbijała od napastli- 
wości przeciwników. 

Prezydjum BB. prócz Sławka skła- 
dało się z x. Radziwłła, Kościałkow- 
skiego, Lechnickiego, Polakiewicza i 

  

    

  

Bojki. O Lechnickim, jak i Kościałko- 
wskim nie będę pisał, bo tutaj trzeba 
by było koniecznie przedstawić przez 
nich sklejaną a potem rozklejaną orga 
nizację, owe „Zjednoczenie Wsi i 
Miast*. Tymczasem w Polsce są dwie 
izeczy, trudne do objaśnienia cudzo- 
ziemcowi: Sprawa Wileńska i Zjedno- 
czenie Wsi i Miast. Bez przygotowaw 
czego półtoragodzinnego wykładu z hi 
storji ruchów ideowych w Polsce nie 
da się najkrótszego powiedzieć aforyz- 
mu o „Zjednoczeniu Wsi i Miast*. 
„ Jedynym nie-szlachciem w prezyd- 
jum BB. był poseł Jakób Bojko. Zresz- 
tą w PPS procent ludzi szłacheckiego 
pochodzenia napewno nie jest mniej- 
szy. Ato Jakób Bojko, to już chłop 
autentyczny, nie działacz chłopski 
wkładający sukmanę na inaskaradę, 
lecz chłop, który inaczej jak po chłop- 
sku mówić nie chce i tym dialektem 
chłopskim i swemi staremi latami im- 
ponuje i kokietuje. Nieodłączną od 
niego jest też mentalność sejmowania 
chłopskiego. Z nim razem zaogniały 
się takie sprawy jak wielka czy mała 
gmina w Małopolsce, prawidłowo, czy 
wadliwie postawiona walka z Wito- 
sem w okręgach wyborczych, koszt 
świec pogrzebowych w kościołach 
wiejskich. Dla każdego posła - chłopa 
takie sprawy będą miały charakte! 
absolutnie pierwszorzędny. Nie ma się 
czemu dziwić. Dlą nas inteligentów, ba 
dziennikarzy!, także często podrzędne 
sprawy wewnętrzne są ważniejsze od 
najciekawszych problemów międzyna- 
rodowej polityki, dotyczących Polski. 
lleż razy konstatowaliśmy, że wiado- 
mości o min. Miedzińskim są nam cie- 
kawsze, niż sprawy rozpięte pomiędzy 
Briandem, a Curtiusem! Tak jest i z 
temi świecami pogrzebowemi, których 
cena przesłania w oczach posłów 
chłopskich sprawy związane z rewizją 
konstytucji. Dla posłów - chłopskich 
Sejm fest tą samą Izba obrad gmin- 
nvch tylko, że się mieści w Warszawie 
i że ma szklanną kopułę nad ławkami. 
Bojko nie odrósł od nich, a tak jak 
kokietował swoja chłopską mową, tak 
i groził swojem chłopstwem. Potrafił 
od czasu do czasu zawołać: „wybiraj-



cie panowie kogokolwiek, byle nie 
chłopa! Witos zarzuca. Bojce, że о- 
puścił zebranie, które miało proklamo 
wać odłączenie Galicji od Austrji. Boj 
ko kiedyś wyraził się na prezydjum: 
„a gdyby tu psedemną stał 
Najjaśniejsy Pon to jes- 
cebym Mu taką scyrą pra- 
wdę w ocy powiedział. Nie 
którzy mieli taki zwrot mu za złe, ja 
widzę w tem nie serwilizm, tylko 
stwierdzenie, że naturalną szkołę pa- 
trjotyzmu i poczucia patryjotyczno - 
państwowych obowiązków jest dla 
chłopa monarchja. To jest dla niego 
zrozumiałe i jasne, to się wiąże z tem 
со jedynie ma w sobie szlachetniejsze- 
go, wznioślejszego i ludzkiego, to jest 
z sentymentami rodzinnemi z pierwot- 
nem poczuciem rodzinnej  hierachiji. 
Chłopi republikańscy tacy, jak Witos 
odrazu zaczynają patrzeć na republikę 
jak na dojną krowę wygód, jeśli nie 
dla siebie, to dla swego wyborcy. Nic 
dziwnego, że oświadczenie monarchi- 
cznie słyszałem od dwuch ludzi repre- 
zentujących szczrze chłopskie narodo- 
wości: od p. premjera Voldemarasa i 
od jednego senatora białoruskiego ze- 
szłego Sejmu. 

Chłopem z nazwiska, prawnikiem 
z wykształcenia, chłopem znów z dzia 
łalności partyjnej był poseł Sanojca, 
którego tak lubiła opozycja, ponieważ 
po jego nazwisku wywoływano zaraz 
x. Sapiehę, kolegę w spisie aliabety- 
cznym. Sanojca czynił na mnie wraże- 
nie ideowca, a damy, bywające w Sej- 
mie zachwycały się pięknemi oczami 
ludowego mówcy. Sanojca wypowia- 
dał mowy budżetowe i inne imieniem 
Bloku Bezpartyjnego. Był to zupełnie 
genjalny pomysł te mowy Sanojcy. 
Należy pamiętać, że mieliśmy do czy- 
nienia badź co bądź z chłopskim sej- 
mem. Nietylko autentyczni włościanie 
byli w nim dość liczni, lecz echo wie- 
ców chłopskich przedzierało się przez 
szkło dachu sali zebrań plenarnych, 
regulowało i nastawiało przemówienie 
poselskie. I te przemówienia zawsze 
napakowane były tyloma śmiesznemi 
frazesami, rekryminacjami z pod ciem- 
nei gwiazdy, biadaniami nad rzeczami, 

  

na które właściwie trzeba było wzru- 
szać ramionami i innym farszem dla 
niewybrednego żołądka chłopskiego, 
przygotowanym że sens, logika, cel, 
metoda i wnioski uciekały  dale- 
ko. Dobrze jeszcze, jeżeli można by- 
lo poznać gdzie jest takiej mowy po- 
czątek, a gdzie koniec. Otóż mowa Sa- 
nojcy -— muszę to przyznać, — było 
to arcydzieło bez początku i końca. 
Wyglądało to tak, jakgdyby ktoś na- 
stawił olbrzymi fonograt, skrzętnie w 
siebie wszelkie sentymenfa i okrzyki 
sejmowe wchłaniający, — a potem ten 
fonograf rozpędził, aby to wszystko 
nazad sejmowi wyrzucić. Sanojca u- 
iniał grzmieć kilka godzin, nie tracąc 
nigdy napięcia, a zdaje się, że i wątku 
swego przemówienia, choć przyznam 
się, że mnie się te mowy układały tylko 

jako ogromne aforyzmy, jeden z dru- 

gim w żaden sposób nie związane. 

Czasami kładł momentalnie przeciwni- 
ka wrywającego się z miejsca, tak lo- 
giczną odpowiedzią, jak naprzykład: 
„Radziwiłł siedzi ze mną, a pan głu- 
pstwa gadasz“. 

Niekiedy w dyskusji budżetowej 
pomagał Sanojcy profesor Adam Krzy 
żanowski. Nazwisko sławnego ekono- 
misty mówi samo za siebie. Sejn: mógł 
by się dużo od niego nauczyć gdyby 
chciał, ale na to tam nikt nie miał 
czasu. Hundert Professoren haben Va- 
terland verloren. Społeczeństwa chłop 
skie nietylko łatwo przyjmują kult dy- 

nastji, lecz uprawiają kult profesorów 
wyższych uczelni. W społeczeństwie 
chitopskiem, takiem jak Norwegja, pro 

fesorowie uniwersytetu nawet towarzy 
sko zajmują miejsce naszej arystokra- 

cji. Nie podzielam kultu profesorów w 

polityce. Przeciwnie uważam, że do 

tej dziedziny zawód profesorski przy- 

gotowuje ludzi prawie gorzej, niż ka- 

żdy inny. Może kiedy wystąpię z elu- 
kubracją wyłuszczającą argumenty 0 
psychologicznych powodach które pro 
fesora uniwersytetu czynią niezdatnym 
w polityce. Dziś ograniczę się tylko 
do porównania. Oto Remarque w swa- 
im Am Westen nichts neues, wprowa- 
dza pedagoga do szeregów i czyni 
z niego ostatnia ofiarę i ofermę. Woj- 

sko — to życie. Polityka to niemniej 

życie, jak wojsko. Widziałem audytor- 
ja i korytarze rozparte przez młodzież 
frontową, wracającą z armji, lub bedą 
cą na urlopach. Profesorowie nigdy 

nie widzieli fali tak zdolnych uczni i 

jednocześnie nigdy tak nie umieli s0- 

bie dawać rady. й 
Prof. Krzyżanowski jako ekonomi- 

sta nie był mniej świetny w Sejmie, 

jak gdzieindziej. Jako polityk nie óde- 

grał tej roli, którą mógł sam od sie- 
bie oczekiwać. Genjalny Wł. Leop. Ja- 

worski mówił, że polityk ma czasami 
podkład naukowy, czasami artystycz- 
ny. Prof. Krzyżanowski jest to nauko- 
wiec, który czynił wrażenie czasami ar 
tysty. Niesłychanie miły i niesłychanie 
kulturalny człowiek jeśli wolno   

wrażeniem tak osobistem okrasić te 
ustępy. 

Jedną z najsubtelniejszych  inteli- 
gencyj w Sejmie był p. Byrka, prezes 
komisji budżetowej. Jest to inteligen- 
cja żywa, złośliwa, dowcipna, szukają 
ca kontaktu z przeciwnikami, aby się 
nie nudzić, nie smarzyć we własnym 
sosie, ciągie odświeżać i polerować. 
W spryt posunięć sejmowych kładł 
całą finezję intelektualisty - żartowni- 
sia. Swego czasu p. Byrka miał się 
przyczynić do obalenia rządu Moracze 
wskiego. W obecnym Sejmie nie ode- 
grywał rol* politycznej — sądzę, że 

  

czynił to umyślnie, majstrowanie bu- 
dżetowe i dowcipy mu wystarczały, Są 
ludzie, którym Sejm jest potrzebny nie 
jako wyładowanie swoich poglądów, 
lecz jako życie, jako wielka kawiarnia, 
w której się czas spędza, gabi się nad 
stołem z małą czarną, obserwuje ludzi 
namiętnych i nieruchawych, robi o 
nich uwagi, zawiera znajomości, zbie- 
ra się opinję i płotki sło- 
wem czas spędza, czas zabija. Typo- 
wym przykładem takiego bywalca sej- 
mowego, tylko bardzo inteligentnego 
był prezes Byrka. 

Kompletujac swe listy kandydac- 
kie pułk. Sławek zbierał nie doktryny, 
czy partje--zbierał ludzi. Stara legenda 
mówi, że średniowieczny król zebrał 
16 niemowiąt aby zobaczyć jaki sobie z 
czasem te niemowlęta wspólny język 
wynajdą. Coś podobnego w karykatu- 
rze można powiedzieć i o skompleto- 
wa:lym przez Sławka BB. Było tu ty- 
lu ludzi sobie zupełnie obcych,  tyle 
„skkół” już nie politycznych, lecz ży- 
ciowych. Wiedeń, Petersburg, Berlin. 
—- Poznań, Wilno, Warszawa, Kra- 
ków. Były katorżnik syberyjski i były 
cesarsko - królewski ekscelencja Ża- 
den klub w Sejmie nie był tak wszech- 
dzielnicowy. wszechklasowy, wszę- 
dzie docierający, ogólnopolski, tak 
pełny w rozmaitość typów, wyłonio- 
nych ze wszystkich odmian społeczeń- 
stwa polskiego. Jego zrastanie się 
wzajemne miało w sobie coś z cier- 
pień i zwycięstwa zrastania się odro- 
dzonej Rzeczypospolitej. Cat. 

  

  

Wzdłuż i wszerzPolski 
Aresztowanie „doktora nauk 

hermetycznych“ 
BĘDZIN, PAT. Naskutek zarządzenia 

rokuratury policja śledcza aresztawa- 
a w Sosnowcu niejakiego Stanisława 
Jastrzębiec - Kozłowskiego, podającego 
się za „doktora nauk hermetycznych 
i honorowego profesora akademii taj- 
nej magji, odznaczonego orderem gwia- 
zdy emira Buchary. W czasie rewizji 
znaleziono w mieszkaniu Kozłowskiego 
obfity materjał obciążający, dotyczący 
sekty martynistów. 

SZCZEGÓŁY WYPADKU W TA- 
TRACH. 

ZAKOPANE. (PAT). W związku z wy- 
padkiem na Czerwonych Wirchach dowiadu 
jemy się następujących szczegółów: Po 
dtuższych poszukiwań w ciągu całej no- 
cy, wskutek niedokładnych objaśnień, а- 
nych przez p. Nowackiego, pogotowie dotar 
ła o godzinie 8-ej rano na miejsce wypad- 
ku, który zdarzył się nie na Małołęczniaku, 
lecz na Krzesanicy, przyczem okazało się, 
że stan liczebny pogotowia nie jest dostate- 
czny, aby akcję ratunkową można było prze 
prowadzić. Zawezwano więc dalszej pomo- 
cy, która niebawem nadeszia i przystąpiono 
do akcji ratunkowej. 

Pan Bayerleina znaleziono na trawia- 
stej półeczce na wysokości 180 metrów na 
urwistym zbroczu góry. Pan Bayerlein ma 
złamaną prawą nogę oraz zwichnięte lub 
stluczone ramię, a nadto odnióst obrażenia 
głowy. " 

Przy wielkich trudnościach zabezpiecze- 
nia się wzajemnego linami, z narażeniem ży 
cia, zdołano oliare Tatr sprowadzić ze stro 
mej ściany Krzesanicy do Litworowej Doli- 
w a stąd do Zakopanego. Około zony 
10-eį wieczorem stan ofiary nie budził więk 
szych obaw. 

STRAJK ROBOTNIKÓW BUDOWLA- 
NYCH W POZNANIU. 

POZNAŃ. (PAT). Wczorai zastrajkowa 
ło w Poznaniu przeszło 250 robotników, 
zajętych przy budowie domów  mieszkal- 
nych ubezpieczalni krajowej w. Poznaniu. 
Strajk wywołało obniżenie zarobków przez 
pracodawców. 

POŻARY. 
ŁÓDŹ. (PAT). Nocy onegdajszej w Po- 

toku pow. łaskiego wybuchł pożar w jed- 
nym z domów. Ogień wskutek silnego wia 
tru przeniósł się na sąsiednie zabudowania. 
Pastwą pożaru padło 18 zagród, które spło 
nęły doszczętnie, w tem 20 stodół wraz ze 
sprzętem, 23 obory i większa ilość iawenta 
rza żywego. Straty wynoszą około miljo- 
na złotych. 

WARSZAWA. (PAT). W nocy z dnia 1 
na 2 września rb. wybuchł pożar we wsi 
Potoki, pow. Łaski, woj. łódzkie, w jednej z 
zagród, prawdopodobnie wskutek wadliwej 
budowy komina. Pożar wkrótce rozszerzył 
się na całą wieś. Ogień strawił 18 domów 
inieszkalnych, 20 stodół ze zbożem i zabu- 
dowania gospodarcze, w których znajdował 
się żywy inwentarz. Straty wynoszą przesz- 
ło 20 tysięcy złotych. 

s ow GG - 

Współpraca gwiazdy pięcioramiennej 
z pikielnaubą 

REWELACJE „DAILY MAIL* 

LONDYN. (PAT). „Daily Mail* ogłasza rewelacyjne dane o współpra- 
cy wojskowej Niemiec z Sowietami. — W Woroneżu państwową fabryką 
samolotów kieruje 6 eksoficerów Reichswehry, nazywanych powszechnie 
„miemiecką szóstką*. Wszechzwiązkowy instytut napowietrzny zatrudnia 12 
niemieckich ekspertów. 

Według raportu rewolucyjnei rady wojennej, produkcja samolotów wy 
nosi 60 miesięcznie, z których tylko 34 otrzymuje ZSSR, przeznaczenie zaś 
26 jest tajemnicą. Z 8 statków napowietrznych 4 bierze czerwona armja, 2 
-— Ossoawiachim, a więc dokąd zostają skierowane dwa pozostałe w ZSSR? 
istnieją 64 fabryki chemiczne, produku ace gazy trujące. Każda fabryka po- 
siada conajmniej 5 ekspertów z byłej armji niemieckiej. 

Manewry niemieckie na polach Olsztyna 
BERLIN. (PAT) W dniu 5 bm. rozpoczęły się w okolicach Olsztyna 

wielkie manewry Reichswehry, poprzedzone ćwiczeniami brygady pod Le- 
cem i Moraengami. Manewry trwać będą 5 dni. Bierze w nich udział w cha- 
Niakterze obserwatorów miedzy innemi 7 oficerów rosyjskiego sztabu ge- 
neralnego. 

Były cesarz wytacza proces o dyfamację 
I WYGRYWA 

BERLIN. (PAT). Przed tutejszym sądem toczył się w dn. 5 bm. sensacyjny pro- 

tes, w którym były cesarz Wilhelm wystąpił w roli oskarżyciela przeciwko redaktoro- 
wi dziennika „Morgenpost*. W artykule ogłoszonym przez dziennik redaktor utrzymuje, 

ze były cesarz przy dostawach dział i amunicji dla armji niemieckiej popierał znacznie 

zakłady broni Kruppa, będąc osobiście zaangażowany finansowo w interesach tej firmy. 

Czynić to miał cesarz mimo to, że dostarczony przez zakłady Kruppa materjał artyle- 
ryjski okazał się o wiele gorszy oxi materjału wytwarzanego przez inne fabryki nie- 

mieckie. 
Froces wzbudził niezwykłe zainteresowanie w kołach politycznych. Podjęta przez sę- 

dziego próba polubownego załatwienia sprawy nie udała się, ponieważ oskarżony 

wręcz Odrzucił żądanie zastępcy ekscesarza, ażeby swój zarzut cofnął. 
Wielkie poruszenie na sali wywołało twierdzenie jednego z obrońców oskarżone- 

go, że pełnomocnictwa dla zastępców byłego cesarza podpisane byty przez b. cesarza 
pełayra tytułem: „Imperator rex". $ ” 

Auior artykułu skazany został na grzywnę w wysokości 1500 mk. 

W motywach do wyroku sąd podkreślił, że wprawdzie polityka osobista byłego ce 

sarza okazała się w wielu wypadkach szkodliwa — niemniej jednak oskarżony nie mógł 
dostarczyć wystarczających dowodów dla poparcia swego zarzutu. 

Echa odnalezienia ekspedycji Andreego 
ZWŁOKI STRINDBERGA ODESŁANO DO OJCZYZNY. 

STOKHOLM. (PAT). Jak donoszą z Tromsoe, komisja naukowa, ba- 
dająca pozostałości po ekspedycji Andreego, stwierdziła, że niema żadnych 
śladów po trzecim członku ekspedycji Andreego Fraenklu. Identyfikacja 
zwłok Strindberga została ułatwiona dzięki znalezieniu jego pierścionka za- 
1ęczynowego. Wczoraj, zbiegiem okoliczności akurat w dniu urodzin Strind- 
berga, zwłoki jego zostały odesłane do ojczyzny, spowite w sztandar narodo- 
wy szwedzki. 

Pozostałości ekspedycji Andreego składają się ogółem z około 200 ob- 
jektów, w tej liczbie liczne przyrządy naukowe. R'ząd szwedzki jeszcze nie 
zdecydował, kiedy i w jaki sposób opublikowane zostaną notatki i dzien- 
„ik podróży Andreego. 

Straszliwy huragan na San - Domingo 
Miljonowe straty 

SAN - DOMINGO PAT. Szkody wyrządzone przez cyklon obliczają na 
zgórą 15 miljonów dolarów. Mieszkańcy miasta pozbawieni są wody, światła, 
telefonu i Seanas i. nagiąco pomocy. 

NOWY - JORK. ystannik gubernatora Portorico, 
lotu nad okolicą nawiedzoną i WA komunikuje, 
jest około 800 osób zabitych i wie! 
dotychczas informacyj. 

SAN - DOMINGO. PAT. Władze a wszelkie wysiłki w celu "przyj- 
ścia z pomocą ludności dotkniętej katastrofą huraganu. Odczuwa się dotkliwy 
brak żywności i lekarstw. Miasto San - Domingo jest zupełnie izoiowane. 
Niema prawie jednej rodziny, któraby w ten lub inny sposób nie padła ofiarą 
katastrofy. Większa część miasta jest w rulnach. Zadudowania tubylców zo- 
stały zupełnie zniesione z powierzchni ziemi. Gmach poselstwa Stanów Zje- 
dnoczonych uległ częściowemu zniszczeniu. Miasto jest pozbawione światła, 
i wody. Prezydent Trulio odbył konferencję z wysłannikiem gubernatora 
Roosevelta. Według medic łego ostatnłego, wszyscy europejczycy ocaleli 
jednakże odczuwają dotkliwy hrak środków lekarskich. 

LONDYN. PAT. Reuter donosi z Barbados: Wskutek huraganu, który 
szalał na wyspie dGominice 4 osoby poniosły śmierć. Plantacje kakao uległy 
zniszczeniu. Domy tubylców zostały na całej wyspie zniszczone. Jak przypu- 
szczają, zatonęło wiele statków, znajdujących się w pobliżu wyspy. 

COSTES i BELLONTE 
Otrzymują nagrodę 25 tysiecy dolarėw 
NOWY - YORK. PAT. Costes i Bellonte przybyli do Dallas. 
DALLAS. PAT. Lotnicy Costes i Bellonte powracają niezwłocznie do 

Nowego Yorku. Projektują oni dokonanie lotu okrężnego nad Stanami 
Zjednoczonemi. Płk. Easterwood, fundator nagrody 25 tysięcy dolarów za 
lot z Europy do Dallas, znajduje się obecnie w Londynie. Doniósł on, że 
wypłaci nagrodę w Paryżu lub Nowym Yorku. 

po dokonaniu prze- 
że w San - Domingo 

le rannych. Z samej wyspy nie otrzymano 

  

Masowe samobójstwa młodzieży w Bolszewji 
Ogłoszona ostatnio przez sowiec- 

kie władze statystyka samobójstw w 
Rosji sowieckiej (z wyjątkiem Ukrai- 
ny) zawiera dane, które przejmują 
zgrozą czytelnika. Liczba samobójstw 
wzrosła znacznie w ostatnich latach, 
a w roku 1928 wynosiła 6,707 wypad- 
ków. Z tego przypada: na wiek od 15 
do30 lat 39,4 proc., od 30 do 60 lat 
'- 24 proc. U mężczyzn przypada 
znaczna większość wypadków na 
wiek od 20 do 24 lat, zaś u kobiet 
wzrosła liczba ta do lat 19, poczeni 
spada. Podczas gdy więc statystyka 
samobójstw niemal w całym świecie 
wykazuje wzrost liczby wypadków z 
wzrastającym wiekiem, w Sowdepji 
jest naodwrót. Np. w Niemczech przy- 
podało w tym samym czasie na samo- 
bójstwa w wieku od 15 do 30 lat 29,5 
proc., zaś na wiek od 30 do 60 lat — 
50 proc. 

6606066068086600686806666406 
LETNISKO—LANDWARÓW 

Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska 

* cyjnej w Wilnie, 

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

2 Ošwietlenie elektryczne. 
Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

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

Taki stan rzeczy w Rosji ma swoje 
szczególne przyczyny i ta właśnie oko 
liczność, że liczba samobójstw w wie- 
ku młodocianym jest tak niewspół- 
miernie wielka, zwracać musi uwagę. 
Nie wydaje się, iżby miarodajne czyn- 
niki państwowe nie zwracały na to 
uwagi albo nie przywiązywały do te- 
znaczenia. Z całą pewnością jest ina- 
czej, lecz zdają one sobie aż nazbyt 
dobrze sprawę z tego, iż przyczyny ta 
kiego stanu rzeczy szukać należy w 
wadach regime'u sowieckiego. 

Również tło samobójstw rzuca wie 
le światła na panujące w Bolszewji 
stosunki, o ile chodzi o młode pokole- 
nie. Powodami samobójstw są miano- 
wicie w  przygniatającej większości 
wypadków przesyt życia i rozczaro- 
wanie. 

lub stałe mieszkania w bliskości Wil- E. 
w 
m 
B 
vai 

Mickiewicza 4. 

  

ECHA KRAJOWE 
  

NIESTANISZKI, (POW.  WILEJSKI) 
— Włamanie się do agencji P.T. w Nie- 

staniszkach. W nocy z 23 na 24 sierpnia 
nieznani sprawcy dokonali włamania się do 
agencji Pocztowo-Telegraficznej w Niesta- 
niszkach. Została skradziona kasa urzędu z 
500 dolarami, pieczęciami urzędowemi i in- 
strukcjami tajnemi. Sprawcy nie przyłapano. 
Przybyła policja z posterunku P. P. w Wi- 
szniewie — prowadzi dochodzenie. 

WISZNIEW, (POW. WILEJSKI). 
— Budowa dróg. Drogi gm. Wiszniew- 

skiej skołatane kołami wozów  nieprzyja- 
cielskich w czasie zawieruchy wojennej do- 
czekały się nareszcie naprawcy. Energiczne 
posunięcia, obecnego wójta gm. Wiszniew- 
skiej p. Tumasza, w kierunku poprawy dróg 
wydała obfity plon. W b. r. zostało wykoń- 
czone brukowanie ulic następujących wio- 
sek. Połany, Dzienawiszki, i Wyholinieta. 
Przy brukowaniu ulic zastosował p. wójt 
rozsądną gospodarkę. Materjału na budowę 
dobrowolnie dostarczali mieszkańcy  wio- 
sek, zaś samorząd gminny delegował tylko 
fachowca, który kierował pracą. Traktowa- 
nie mieszkańców przy pracy było przykład- ! 
ne, chociaż trochę wyróżniony został radny 
gminy p. W. Liszak, któremu p. wójt obie- 
cał zapłacić za pracę, a to należy już do 
wykroczeń. jeszcze wieś Żyłojcie nie może 
doczekać się naprawy chociaż leży na głów- 
nym trakcie Święciany — owe? 
wieś graniczna pow. Święciańskiego i Wilej- 
skiego nie ma należytej opieki, bo „gdzie 
gospodarzy sześć, tam niema co jeść”. 

W. O. 

SMORGONIE, (POW. OSZMIAŃSKI) 

— Bołączki RABS Do najruchliw- 
szych miasteczek w okolicznych powiatach 
rależą Smorgonie, słynne ongiś ze smacz- 
nych obwarzanek a obecnie z nadmiernej 
liczby inteligentnych oszustów i uświadomio 
nych „opryszków*. Wnikając w życie mie- 
szkańców miasta i wogóle w życie ludności 
wiejskiei zamieszkałej na obszarze o pro- 
mieniu blisko 40 klm. miałem możność prze- 
kenač się, że Smorgonie cieszą się niezbyt 
dobrą opinją. Opinja Smorgoń rok rocznie 
upada z powodu opieszałości miejsco- 
wych władz. Podam tu kilka bolących fak- 
tów, które zdążyłem zaobserwować w cią- 
gu jednego dnia i które najjaskrawiej rzu- 

i w oczy obcego przybysza. 
Czyż władze nadzorcze nie widzą, że 

waga znajdująca się na „rynku inwentarza 
żywego” jest fałszywa. Właściciel jej w 
porozumieniu się z bandą oszustów  (kup- 
ców świń), wyzyskuje biednych wieśniaków 
przybyłych z towarami na rynek zbytu. 
Prywatną wagę należy skonfiskować, spo- 

dzić wagę państwową, prawidłową, po- 
ją uczciwemu człowiekowi, któryby 

'ażąc pobierał opłatę za 1 klg. wagi 1 gr. 
jak to było dotychczas. Dziwne też istnieją 
<u stosunki miar i. wag i wypłacania pienię- 
dzy. Byłem świadkiem następujacego wy- 
padku: Człowiek sprzedaje wieprza o wa- 

     

    
  

  

„A KI KITT ITS IT KIKOS 

w ARCHITEKTURZE NIECO O STYLACH 

XVI. Zaznaczaliśmy poprzednio, iż styl 
Ludwika XVI-g0 był reakcją przeciwko ie- 
go poprzednikowi, stylowi zwanemu „so- 

koko”. Styl ten, wypełniający prawie całą 
pierwszą połowę XVIll-go wieku (1715 — 

1750), wywodzi sie właściwie z ekstrawa- 
ganckich pomysłów architekta Borrominie- 
go w drugiej połowie XVll-go wieku wa 

Wioszech, lecz rozwój jego istotny przypa- 
da w udziale Francji, która wogóle w XVIII 
wieku obejmuje hegemonję artystyczną nad 
Europą. Kierunek ów, wyrastajacy z pnia 

barokowego i stanowiący tylko pewną od- 
mianę sztuki pa nującej przez czły w. XVII, 
jest znów z kolei reakcją przeciwko ze- 
sztywniałemu w oficjalnej pompatyczności 
karokowi, zwłaszcza w jego interpretacji 

francuskiej, znanej pod nazwą stylu Ludwi- 

ka XIV-go. Gdy w r. 1715 umiera Ludwik 
XIV i władze po nim jako regent ubejmuje 
ks. Orleański, cała Francja oddycha х ulga 

i swobodą; nastrój ten znajduje swój wy- 
raz w sztuce, stosując formy lekkie, swobod 

ne, kapryśnie wesołe, niepoważne, jakgdyby 

jakąś wesołą karykaturę form dotychczaso- 
wych, skostniałych w oficjalnych kanonach. 
Początek tego ruchu związany jest, jak się 

rzekło, z nastaniem regencji, stąd też często 

sty! rokokowy zwany jest „stylem Regen- 
cji”, a rozkwit jego właściwy przypada na 
panowanie Ludwika XV-go, imieniem które- 
go jest też przeważnie nazywany. Tem się 
tlómaczy, że „styl Regencji* i „styl иач 

ka XV-go* są to tylko synonimy nazwy sty- 
lu rokokowego, przyczem ostatnia ta nazwa, 

najogólniejsza, pojawia się dopiero pod ko- 
+ 

niec w. XVIII. + 

   

  

dze 120 klg. po 40 zł. za pud. Otrzymuje 
na rynku 5 zł. „zadatku”. Wieprza odwozi 
na stację, gdzie po załadowaniu do wago- 
nu ma otrzymać pozostałe pieniądze. Na 
stacji dzieją się rzeczy nadzwyczajne. To- 
war wieśniakowi zabrano, a pieniędzy wszy- 
stkich nie chcą wypłacić. Obliczają, że 100 
kig. to 5 pudów, gdyż pud mia więcej ani- 
żeli 16 klg. Rozpoczyna się kłótnia, a wkoń- 
cu bijatyka. Banda kupców — opryszków 
pod osłoną towarowych wagonów obija 
wieśniaka, daje mu 175 zł. i każe natych- 
miast wynosić się ze stacji. 5 
krzywdzonego o pomoc było bez 
gdyż władze bezpieczeństwa znajdują się 
prawie o 3 klm. od stacji. Wtrącenie się 
moje nie odniosło skutku. Liczba podobnych 
wypadków sięga do 50 w każdą środę. Na-( 

skutku, 

leży więc zajrzeć w zakątki biedy naszego 
mieuświadomionego _ wieśniaka 
do miasta i zaradzić złemu, stwarzając w 
potrzebnych punktach należyty nadzór i 
władze bezpieczeństwa, do której mógłby 
natychmiast udać się pokrzywdzony. 

Ale to jeszcze nie wszystko. Smorgenie 
cechuje jeszcze jeden wspaniały  dziwo- 
iag. Na trakcie Żodziszki — Šmorgonie, 

y samym wjeżdzie do miasta jakaś „nie- 
czysta siła* wyżłobiła kałużę głębokości 
blisko metra i o powierzchni 10 m2. Istne 
pickło ziemskie, miejsce wiecznej kąpieli 
ludzi, bydła i innych produktów. Każdy 
przejeżdżający wóz napełnia się błotem, 
które niszczy znajdujące się w wozie zbo- 
że, mąkę i inne przedmioty. 

. Niech się zarząd miasta nie usprawiedli 
wią brakiem pieniędzy na poprawę. Wszy- 
stkiemu można zaradzić byleby były dobre 
chęci. Spodziewam się, że w przeciwnym 
razie wtrąci się do podanych wyżej faktów 
Pan Wojewoda wileński a wówczas  bę- 
dzie gorzej. 

przybyłego 

  

LIDA. 

— Powrót _ dzieci z kolonij letnich w 
pow. lidzkim. Onegdaj  oowróciły dzieci 
przebywające podczas wakacyj na kolo- 
njach letnich w Białohrudzie, Bieniakoniach 
i Bastunach. Kolonje te, utrzymywane bar- 
dze starannie i stale dozorowane przez Po- 
wiatowy Komitet Kolonij Letnich, cieszyły 
się dobrą opinja. Pobyt dzieci, których licz- 
ba sięgała 150, na kolonjach, pomimo nie- 
sprzyjającej pogody, dodatnio wpłyną! na 
zdrowie i wagę dzieci, co zostało stwierdzo 
nc przez lekarza kolonii p. d-ra Mejerównę. 
Niextóre dzieci przybyły na wadze do 7 ki- 
łoaramów w przeciągu  dwumiesięcznego 
pobytu na kołonjach. Kolonje były rozmie- 
szczone w najzdrowszych miejscowościach 
powiatu, co wiele wpłynęło na poprawienie 
zdrowia dzieci. 

Naležy tutaj podkreślić zasługi, położo- 
ne przez miejscowy Komitet Powiatowy Ko 
lomij Letnich z p. Zofją Bogatkowską na 
częle, jak również osób, zajmujących kierow 
nicze stanowiska na kolonjach, a mianowi- 
cie p. Łastowskiej w Bieniakoniach,p. Jawo- 
rowskiego w Bastunach oraz p. Drobiazgie- 
wicza w Białohrudzie. 

Repertuar formalny ruk/joka czerpie peł 

iemi garściami z motywów barokowych, 
przetwarzając je tylko na zdrobniałe, leke 

kac, nieregularne, unikające przytem za 

wszelką cenę symetrji i prostoty. Linja pro* 
sta skazana zostaje na banicję nietylko w 
cekoracjach, ale w gzymsach, kolumnach, 2 
nawet w planie, wprowadzając na jej miej” 

Wołanie po- | 

  

  sce linje falisto - powyginane. Jako nowe, 
właściwie rokokowe formy, pojawiają si 
ornamenty z muszelek, ukośna drobna krat+, 
ka, a także sfałdowane draperje. Jednak nie 
te nowe, podrzędne zresztą, motywy są mi 

rodajne dla charakterystyki stylu, lecz głó 
wnie odmienna interpretacja form barok: 
wych. Filigranowa  drobiazgowość — Фог! 
wraz z przewagą linij fantastycznie powy: 

ginanych nadają budynkom rokokowym cha 
rakter swawolnego wesela, płąsającej figi 
ności i wyrafinowanej subtelności, pozbawił 
nei wszelkich cech mocy i powagi. Ta ni 
raz urocza paplanina bez treści, bawiąca o” 
ko żywością efektów, zaprzepaściła  dosz- 
czętnie logikę konstrukcyjną i wnikanie w£ 

asności materjałów: kamienie zamieniajė 
się w powiewne koronki i fruwają w po” 
wietrzu. Był to tylko wesoły żart, nieco ma” 
skaradowy, jakieš „Scherzo“ roztańczoneg” 
społeczeństwa, używającego darów życia £ 
dziecięcą  niefrasobliwością. Ilustruje t> 
nastrół poglądowo przedstawiory na ilu- 

gmach zwierzyńca (Zwinger), Dreź 

   

   

nie. 

prof. |. Kłos. 
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SŁO W 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI P. K.0. 

w pierwszem 
Poniżej przytaczamy dane, doty- 

czące działalności Państwowej Kasy 
Oszczędności w —g artykułu p. Dzie- 
końskiego w „Polsce Gospodarczej. 

, Zamknięcie rachunkowe P. K. O. 
na dzień 30 — VI r. b. oraz dane, za- 
czerpnięte ze statystyki tej instytucji, 
pozwalają na objektywną ocenę wyni- 
ków, osiągniętych przez nią w I półro- 
czu r. b., Oraz na stwierdzenie tenden- 
cyj rozwojowych, charakteryzujących 
najważniejsze kierunki działalności P. 

Analiza działalności P. K. O. skie- 
rowana być musi przedewszystkiem 
na obrót czekowy i oszczędnościowy, 
jako na te zagadnienia, które dla P. K. 
G. — instytucji pieniężnej o charakte- 
1ze przekazowo - zbiorczym, są zagad 
nieniami  podstawowemi, a należyte 
postawienie i rozwój tych kierunków 
działalności — decydują o rozwoju ca 
łcj instytucji. 

Rozwój obrotu czekowego P. K. O. 
w pierwszem półroczu r. b., a więc 
operacyj finansowych zarówno gotów 
kowych, jak i bezgotówkowych, doko- 
sywanych za pośrednictwem rachun- 
ków czekowych, znajduje wyraz w ros 
nącej stale sumie obrotów, pozostało» 

"ści na kontach czekowych, ilości ucze- 
siników oraz liczbie załatwionych ope 
racyj. 

Jeśli chodzi o wzrost jakościowy 
obrotu czekowego P. K. O., to wyraża 
się on sumą obrotów czekowych za 6 
miesięcy r. b., która osiągnęła jiczbę 
zł. 11,8 miljd., czyli o pół miljarda 
więcej, niż w analogicznym okresie r. 
ub. Wzrost ten tembardziej godny jest 
poukreślenia, jeśli się zważy, że — 
naogół biorąc — obroty na rynku we- 
wnętrznym w r. b. uległy pewnej re- 
Gvkcji w porównaniu do r. ub. 

Dalszym momentem, świadczącym 
6 rozwoju obrotu czekowego P. K. O. 
jest wzrost liczby uczestników tego 
obrotu. 

W ciągu pierwszego półrocza r. b. 
P. K. O. pozyskała 6,000 nowych ucze 
stników obrotu czekowego, a więc 
przeciętnie miesięcznie pozyskiwała 
1,000 nowych uczestników, gdy w ro- 
ku 1928 tylko 660, a w 1929 r. 900. 
Efektywny przyrost kont czekowych 
w I półroczu r. b. wynosi dwa tysiące 
albowiem w tym czasie P. K. O. zli- 
kwidowała ok. 4 tys. kont nieczyn- 
nych, względnie wykazujących salda 
zerowe. 

Liczba kont czekowych na koniec 
czerwca r. b. wynosiła 64,457, saldo 
zaś na tych kontach osiągnęło kwotę 
zi. 181,122,966. 

Jeśli mowa o ilościowym rozwoju 
obrotu czekowego P. K. O., to znajdu- 
je on wyraz w rosnącej stale liczbie, 
operacyj, załatwianych w tym obrocie 
przez P. K. O. Ogólna liczba pozycyj 
wpłąt i wypłat, załatwianych w tym 
obrocie w ciągu 6 miesięcy r. b., wy- 
niosła 17 miln. pozycyj, czyli o 3 miln. 
więcej niż w analogicznym okresie r. 
ub. 

Przechodząc do obrotu oszczędno- 
ściowego P. K .O, należy podkreślić 
przedewszystkiem wzrost kapitału 
oszczędnościowego oraz liczbę 
cszczędzających w P. K. O. 

T.k więc, w ciągu 6 miesięcy r. b. 
pozyskała P. K. O. zł. 47,3 miln. no- 
wych wkładów, co stanowi o zł 2 miln 
więcej niż całoroczny przyrost wkła 
dów  oszczęclnościowych ›м r. 1929. 
Przeciętna miesięczna liczba przyrostu 
wkładów wyniosła w I półroczu 1929 
t. zł 3 miln., 1930 r. zaś już c-a zł 8 
milįn. 

Jednocześnie ze znacznym wzro- 
siem w P. K. O. kapitałów oszczędno-: 
sciowych w I półroczu r. b. zwiększy- 
ła się bardzo wydatnie, bo o 86,700 
liczba oszczędzających w P. K. O. 
Liczba czynnych książeczek oszczęd- 
nościowych P. K. O. osiągnęła w dniu 
36 — VI r. b. stan 480,320, łącznie 
zaś z książeczkami, pochodzącemi z 
przerachowania, — 521,871 książe- 
czek. 

Podział książeczek oszczędnościo- 
wych P. K. O. według rodzaju wkła- 
dów przedstawia się następująco: 

Wkłady zwykłe. ....... . .423,902 
w. <aBremjowane | eów0.-. 55,033 
* _ waloryzowane (krajowe 

i emigracyjne) . . . 1,385 
» ochodzące z przeracho- 

* wania dawn. wkł. mark. . . 41,551 
razem: 521, 871 

Przechodząc do interesów czyn- 
nych P. K. O., należy na pierwszem 
iniejscu wymienić pośrednią  działal- 
ność kredytową P. K. O., która znajdu 

-jc wyraz w zakupie na rachunek włas- 
ny papierów wartościowych państwo- 
wych, komunalnych i hipotecznych. 
Portfel tych papierów wynosił w dn. 
30 — VI r. b. zł. 262,3 miljn., co w: 
porównaniu do stanu z dn. 1 — I 
1930 r. stanowi wzrost tej pozycji o 
zł. 40 miljn. } 

Uwaga! 
Pokój lub 2, słoneczne, z osob- 
nem wejściem, mogą być z całodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz. Wiadomość: ul. Legjo- 
nowa 23-a m. 6.   

€ cja przenajświętszego sakramentu, 

półroczu 1930 
Jeśli chodzi o działalność kredyto- 

wą bezpośrednią, to ogranicza się ona 
jedynie do: pożyczek lombardowych 
pod zastaw papierów wartościowych 
oraz do skupu pierwszorzędnego ma- 
terjału wekslowego. Obie te pozycje 
wynosiły według bilansu na dz. 30 — 
VI 1930 r. zł. 21,4 miljn. 

O ile chodzi o dział pożyczek 
wekslowych, udzielonych swego cza- 
su przez P. K. O. kasom oszczędności 

i spółdzielniom kredytowym, to likwi- 
Gacja tego działu interesów, prowadzo 
na od 1927 r., jest już na ukończeniu 
a pozycja w bilansie PKO na dzień 
5C — VI r. b. figuruje w kwocie zł. 6 
miljn. 

Reasumując powyższe uwagi, wi- 
dzimy, że działalność P. K. O. charak- 
teryzuje tendencja rozwojowa o sta- 
łym i znacznym stopniu napięcia, któ- 
ra dowodnie Świadczy o należytem 
nastawieniu działalności P. K. O. i o 
zaufaniu, jakie instytucja ta pozyska- 
ła wśród społeczeństwa. 

Podczas Targów odbędzie się zjazd kupców 
żelaza z 5 wojew. północno-wschodnich 

W celu przeprowadzenia propagan 
dy żelaza i stali oraz wyrobów żelaz- 
nych krajowej produkcji. Zrzeszenie 
Hurtowników Żelaza Ziem Wschod- 
nich, obejmujące tereny województw: 
wileńskiego nowogródzkiego białostoc 
kiego, poleskiego i wołyńskiego, orga- 
nizuje przy pomocy Syndykatu  Pol- 
skich Hut Żelaznych zbiorowe stoisko 
branży żelaznej na Il-gich Targach Pół 
nocnych. 

Wychodząc z założenia iż konsump- 
zja żelaza na naszych ziemiach półno- 
cno - wschodnich, jest nader zniko- 
ma, gdyż nie przewysza 4 do 5 kg. na 
głowę, Zrzeszenie to uważa, iż konie- 
czna jest szeroka propaganda stoso- 
wania żelaza w większym zakresie w 
rozwijającym się powoli budownict- 
wie na ziemiach północno - wschod- 
nich. 

W stoisku branży żelaznej, oprócz 
pokazów wyrobów żelaznych krajo- 
wej produkcji, wystawione będą także 
totografje, projekty i wykresy, dotyczą 
ce robót budowlanych, przy których 
zastosowane było żelazo, a które by- 
ły wykonane na Ziemiach Wschod- 
nich. Oprócz tego publiczność będzie 
się mogła zaznajomić przez fotografje, 

  

druki i ulotki z zastosowaniem szkie- 
letu żelaznego w nowoczesnem budo- 
wnictwie. 

Ponadto, aby dać możność kup- 
com - żelaznikom omówienia obecnej 
sytuacji w handlu żelazem na Zie- 
miach Wschodnich i uprzystępnić po 
znanie środków, jakie stosować nale- 
ży celem powiększenia konsumpcji że 
laza — Zrzeszć nie Hurtownikow Že- 
laza zwołuje na dzień 16-g0 bm. w 
Wilnie zjazd kupców branży żelaznej 
z terenu pięciu północno - wschod- 
nich województw. W zjezdzie tym ma 
ja wziąć udział wszyscy kupcy, którzy 
otrzymują żelazo bezpośrednio z hut, 
przyczem uczestnicy zjazdu zwiedzą 
gremjalnie II Targi Północne, gdzie or 
ganizatorzy stoiska branży żelaznej 
zaznajamiać ich będą ze wszystkiemi 
nowemi wyrobami żelaznej produkcji 
krajowej. 

Syndykat hut żelaznych reprezen- 
tujący Ciężki Przemysł Górnośląski u- 
czestnicząc w akcji propagandy żela- 
za za pośrednictwem II Targów Pół- 
nocnych stwierdza celowość i użytecz 
ność Targów Wileńskich. Jest to rękoj 
imią rozwoju współpracy gospodarczej 
Wórnego Śląska z Ziemiami Północno- 
Wschodniemi. 

RONIKA 
SOBOTA 

W. słońca o godz. 4 m.54 

Z. słońca o godz_6 m. 14 

  

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

z dnia 5. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatura średnia -l- 11 

Temperatura najwyższa -1-15 

Temperatura najniższa -l- 4 

Opad w milimetrach: 3,0 

SA , Północno-zachodni 

Teadeucja barometryczna: st. stały, —wzrost 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 
  

KOŚCIELNA 

— Rozkład nabożeństw niedzielnych w 
Katedrze. Gódz. 6 — Msza św. Prymarja 
w kaplicy św. Kazimierza. Godz. 8.30 
Msza św. z suplikacjami. 

Godz. 9.30 — Msza św. Wotrywa, godz. 
10.15 — suma, celebruje ks. prałat Adam 
Sawicki, kazanie ks. kanonik Leon Żebrow- 
ski, godz. 15.30 — wykład z Pisma św. go- 
dzina. 16 — Nieszpory. 

— Nieustanna adoracja Przenajświętsze- 
go Sakramentu. Dnia 6 września w kościele 
w Sokolanach przypada całodzienna adora- 

dnia 9 
września w kościele Hoduciszki, dn. 10 wrze 
śnia w kościele Zalesie, dnia 1i września w 

- kościele Pielasach, dn. 12 września w koś- 
ciele w Rendzinowszczyźnie, dnia 13 wrześ- 
nia, w kościele w Nowym Pohoście. (k) 

URZĘDOWA. 
z, Lustracja linij autobusowych. We śro 

dę 3 września w godzinach popołudniowych 
władze administracyjne przeprowadziły in- 
spekcję linij autobusowych miejskich oraz 
przystanku autobusów zamiejskich, Pozatem 
skontrolowano cały szereg samochodów i 
motocyklów. W wyniku inspekcji pociągnię 
to szereg osób za nieprzestrzeganie rozkła- 
du jazdy autobusów oraz za nieposiadanie 
biletów szoferskich. Inspekcja te będą i na- 
dal przeprowadzane osobiście przez Staro- 
stę Grodzkiego, co niewątpliwie dodatnie 
wpłynie na zwiększenie sprawności linij au- 
tobusowych i bezpieczeństwa ruchu koło- 
wego, gdyż osoby kierujące samochodami 
bcz biłetów szoferskich będa ścigani z ca- 
łą surowością prawa. 

SZKOLNA 

— Kursy Dokształcające dla młodzieży i 
dorosłych imienia Adama Mickiewicza. (kon 
cesjowane przez Kuratorjum Okr. Szk. Wil.) 
# programem pełnej siedmioklasowej szko- 
ły powszechnej przyjmują zapisy od dnia 9 
9. do 14. 9. br. w godzinach 5 — 7 wiecz. w 
Ickału Szkoły Powszechnej nr. 24 Mostowa 
nr. 7. Na miejscu wypożyczalnia podręczni- 
ków i opieka lekarska z poradnią. Przy kur 
sach otwarte będą komplety języków nowo 
żytnych oraz przedmiotów Manafowych: na- 
tka o Polsce, buchalterja, korespondencja 
handlowa, arytmetyka handlowe, stenografja 
pisanie na maszynie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś nieod- 
wołalnie wystąpi niezrównany artysta teatru 
„ui pro quo" Kazimierz Krukowski, ulu- 
bieniec stolicy, wykona szereg nowych ut- 
worów humorystycznych. które cieszyły sie 
największem powodzeniem w Warszawie. 

Prócz teatru K. Krukowskiego w wyko- 
naniu bogatego programu rewjowego biorą 
udział wybitna pieśniarka M. Korska, feno- 

menalne tancerki trzy siostry Watrasówny, 
T. Zelski, L. Boruński i inni. 

Całość rewji ujęta w 14 obrazach nosi 
tytuł „Urząd podatkowy”. 

Zainteresowanie się publiczności  bar- 
dzo wielkie. Jutro w niedzielę ostatni występ 
Krukowskiego. Bilety nabyte na piątek — 
są ważne na niedzielę. 

— Pierwsze iwienie popularne w 
Łutni. Jutro o godzinie 4-ej m. 30 pp. w 
teatrze miejskim Lutnia ukażą się dwie świe 
tne komedje „Marcowy kawaler" i „Majster 
i czeladnik". Ceny miejsc najniższe (od 30 
gr.) Jest to pierwsza popołudniówka w se- 
zonie bieżącym, która dzięki specjalnym ce 
nom udostępni najszerszym warstwom za- 
znajomienie się z tymi świetnymi autorami jak 
Bliziński i Korzeniowski. Bilety nabywać 
możne w Teatrze Lutnia od 11 — 9 bez 
przerwy. 

—Otwarcie sezonu w Teatrach miejskich 
nastąpi niebawem. W piątek 12-go bm. Lut- 
nia otworzy swe podwoje polską komedją 
Raczkowskiego „Nad polskiem morzem”. 
w reżyserji dyr. A. Zelwerowicza i w wyko- 
naniu czołowych sił zespołu. 

Nazaujtrz zaś t.j. 13-g0 bm. Teatr na Po 
hulance otworzy sezon Świetną komedją Bli 
zińskiego „Rozbitki* z dyr. Zelwerowiczem 
jako reżyserem sztuki i wykonawcą jednej 
z ról głównych na czele. 

W obydwu sztukach dadzą się poznać 
Wilnu nowozaangażowani artyści i artyst- 
ki. Dekoracje do obu sztuk przygotowują 
pracownie teatralne pod kierunkiem J. Haw 
ryłkiewicza, chlubnie znanego z ubiegłych 
lat art. malarza, który po studjach pod kie- 
runkiem Wincentego Drabika został na nad 
chodzący sezon znowu pozyskany do tutej- 
szych teatrów. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — Simba. 
Hollywood — Kobieta bez serca. 
Światowid — Królowa włóczęgów. 
Heljos — Dzieje małżeńskie. 

_ Wanda — Dama kameljowa. 

RÓŻNE. 

— Czy to możliwe? Wśród pozo- 
stających bez pracy inteligentów roze- 
szła się wczoraj wieść która wywoła- 
ła wszelkie poruszenie. 

Jak wiadomo Magistrat musi zaan- 
gażować do pracy przy spisach wybor 
czych i do biur wyborczych większą 
ilość urzędników za pośrednictwem 
E LBP, 

Tymczasem w dniu wczorajszym 
urzędnik Magistratu p. Mańkowski, 
który podobno został mianowany kie- 
rownikiem 3 okr. wyborczego przygo- 
tował już spisy tych, którzy będą pra- 
cować w tem biurze, 

P. Mańkowski zaangażował jedynie 
swych znajomych pracowników Magi- 
stratu pomijając bezrobotnych, którzy 
przecież są bardziej potrzebujący niż 
"rzędnicy miejscy. 2 

WYPADKI I KRADZIE2E 
— Wypadki w ciągu doby. Od 4 do 5 

bm. zanotowano wypadków 35, w tem kra 
dzieży 5, opilstwa 9, przekroczeń administra 
cyjnych 9. 

— Rabunek pieniędzy w iągu, Koc 
Marji z am. w Warszawie, Emi: Śiater 8, 
w pociągu osobowym zdążającym z Wilna 
do Warszawy w wagonie 3 klasy zrabowa 
no jej torebkę z zawartością różnych papie- 
rów i gotówki w sumie 400 zł. Torebkę zra 
bowano jej „gdy wyszła na korytarz wagonu. 

Za fałszywe dolary na- 
była futro. Orkowicz Szai właścicielo- 
wi sklepu futer przy ul. Niemieckiej 24 nie- 
znana mu Kol przy kupnie  futrzanego 
kołnierza zapłaciła 10-ci rowym bankno 

о 

Goście badeńscy w Kiu- . 
bie Literackim 

Umęczeni całodzienną wędrówką 
i wycićczką do Trok, goście z Badenii 
spędzili czwartkowy wieczór w klubie 
Źwiązku Literatów wileńskich,: podej- 
mowani przez tenże związek i przez 
Syndykat Dziennikarzy. Zamiar inicja 
torów, by wieczór ten miał charakter 
nieoficjalny, ciepły, koleżeński, po- 
wiódł się w zupełności. Trzynastka 
sympatycznych gości rozkrochmalita 
się szybko. Zespół ten, obwożony 
po Polsce przez znakomitą  literatkę 
niemiecką, p. Elgę Kern (której książ- 
ka „Vom alten und neuen Polen* ia- 
da dzień ukaże się w Niemczech) i 
przedstawiciela MSZ p Tadeusza Bre- 
zę, składał się z poważnych literatów 
południowych i zachodnich Niemiec. 
Jeden tylko gość, z ojca Japończyk, z 
matki Niemiec, W.K. von Nohara, po- 
chodzi z Berlina. Państwo Kern (mąż 
literatki, prof. Kern, jest wybitnym 
znawcą i przyjacielem Polski) pocho- 
dzą z Mannheimu, p. Henryk Berl z 
Karlsruhe, p. Grisar z Dortmundu, pa- 
ni Gehrke z Frankfurtu nad Menem, 
dr. Kindermann z Karlsruhe i t.d. Był 
w tem gronie także artysta malarz, p. 
Filip Pflasterer. 

Powitał rzadkich gości, przybywa- 
jących do nas bez uprzedzeń politycz- 
nych, w języku polskim i niemieckim 
p. W. Hulewicz, który wraz z preze- 
sem Syndykatu p. Szydłowskim czynił 
konory domu. W urozmaiconej części 
koncertowej goście poznali szereg u- 
tworów polskich: część sonaty prof. 
Józefowicza „Kozaka* Moniuszki i ku 
jawiaka Wieniawskiego wykonał bar- 
dzo pięknie prot. Kontorowicz; goście 
zachwyceni byli szczególnie kujawia- 
kiem. Pani Z. Plejewska zaśpiewała 
ślicznie pieśni polskie: Niewiadomskie 
go, Kosobudzkiego i Karłowicza. Na 
szczególne życzenie gošci recytowali 
następnie artyści teatru poezje: p. Ej- 
chlerówna wypowiedziała z wielką 
ekspresją „Lwy'* Tetmajera, p. Krecz- 
mar z siłą i wyrazem „Grób Agamem- 
nona* Słowackiego, a p. Małyniczów- 
na z subtelnem odczucieni wiersz Ma- 
łaczewskiego. Poczem nastąpiła her- 
batka, w czasie której, na prośbę ze- 
branych, pani Kern odczytała ze spro- 
wadzonego naprędce z hotelu rękopi- 
su swej książki o Polsce przedmowę 
i rozdział o Wilnie. Myśli o Polsce i 
о naszem mieście, wyrażone w sło- 
wach rzeczowych a owianych głębo- 
ka sympatją, wywołały entuzjazm słu 
chaczy. 

Zebranie przeciągnęło się do pół- 
nocy w bardzo serdecznym: nastroju. 
Wśród zebranych dość licznie Wilnian 
Byli m. in.: prof. Ruszczyc, prof. Mi- 
chejdowie, dyr. Studnicki, art. malarze 
rioppen, Jamontt, Słonecki, gtono ar- 
tystów dramatycznych, literat litewski 
p. Wałajtis, prócz członków Związku 
Literatów. Goście wpisali bardzo ser- 
deczną sentencje do Księgi Gości. В. 

tem. Orkowicz w tym że dniu zgłosił się do 
kantoru wymiany Trockiego by banknot ten 
wymienić lecz tam oświadczono mu, że ban 
knot jest przerobiony z  įednodolarowego. 
Wkrótce potem zatrzymano Matkowską He- 
ienę, zam. w Duksztach, którą Orkowicz po 
znał jako swoją klientkę. Matkowska oświad 
czyła, iż banknot ten otrzymała od swojej 
siostry Pieślis Zofji, zam. we wsi Rokisz- 
kach w gm. duksztańskiej. й 

Kradzież opon. Dybowskiemu Mikołajo- 
wi Trembacka 3 skradziono 2 opony samo- 
chodowe przez Żytkiewicza Jana, Słomianka 
12. Opony odebrano. 

— Ром1егху! majątek oszu- 
stowi. W dn. 4 bm. Zebrun Eijasz, zam. 
w folw. Jelnia, gm. bielickiej, pow. lidzkie- 
go w dniu 30. 8. br. otrzymał od Grabowskie 
go Piotra (Nowy Dwór pow. szczuczyński) 
za sprzedaną ziemię 2900 dolarów, które po: 
zostawił na przechowaniu u Grunera Leona 
Wielka nr. 3. Prócz o: pozostawił Gru 
nerowi również 7 weksli na sumę około 4000 
zł. z wystawienia różnych osób. W następ- 
nym dniu, gdy zgłosił się do Grunera dla 0- 
trzymania pieniedzy i weksli okazało się iż 
ten ostatni zbiegł. Straty Zebruna wynoszą 
około 30000 zł. Gruner znany jest władzom 
bezpieczeństwa jako zawodowy oszust. Ze- 
brun oświadczył, iż m zaufania Gru- 
nerowi jest koleżeństwo datujące się z ławy 
a 
—Qbiecujący pasierb. W dniu 4 bm. Szmu 

skin Izraeł, Tyzenhauzowska 8, zameldował 
policji, iż pasierb jego Kamieniecki Jan, zam. 
tamże przywłaszczył różnych rzeczy na su- 
mę 450 zł. i zastawił następnie w lombardzie. 

— Wypadek podczas pracy. Przy czy- 
szczeniu wagonu na torach dezynfekcyjnych 
Sawicka Stefanja, Zygmuntowska 4 pośli- 
z „neła się i padając złamała rękę Odwiezio- 
no ją do szpitala żydowskiego 

— Podrzutek. Przy ul. Bazyljańskiej nr. 
1 znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około 2 tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 5. 9. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 i pół — 8,91 i pół — 8, 87 
i pół. Belgja 124,49 — 124,50 -— 124,18. 
Budapeszt 156,27 — 156,67 — 155,87. Ho- 
landja 359,00 — 359,90 — 358,10. Londyn 
43,35 i pół — 43,46 — 43,25. Nowy York 
8.906 -— 8,926 — 8,886. Paryż 35,03 — 
35,12 — 34,94. Praga 26,45 — 26,51 26,39 
Nowy York kabel 8,916 — 8,936 — 8,896. 
Szwajcarja 17310 — 173,53 — 17267. 
Stokgolm 239,62 — 240,22 — 239,02. Wie- 
deń 125,93 — 126,24 — 125,62. Berlin w 
obr. prywatnych 212,54. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113 — 112,0. 
Premjowa dolarowa 59,50. 7 proc. stabili- 
zacyjna 89. 10 proc. kolejowa 103,50. 8 
proc. LZ BGK i BR, obi. BGK 94, te same 
7 proc. — 83,25, 8 proc. obl. BGK budowla- 
ne 93. 45 proc. LZ ziemskie 57 — 57,25 
8 proc. warszawskie 75,25 — 75,15 — 75.45. 
8 proc. Częstochowy 67. 8 proc. Łodzi 70. 
10 proc. Radomia 80,50. 

Akcje: 
Bank Polski 166,50. 

Minister Janta-Połczyński w Trokach 
W piątek 5 bm., w drugim dniu pobytu na Wileńszczyźnie p. minister 

rolnictwa Janta - Połczyński o godzinie 8-ej rano zwiedził w Trokach oby- 
dwa tamtejsze kółka rolnicze — polskie i karaimskie, oraz był w świątyni 
karaimskiej. : ы : 

Następnie p. minister zwiedził kółko rolnicze i mleczarnię spółdzielczą 
w Woronie. Tutaj p. ministra powitali przy specjalnie wzniesionej bramie try 
umfalnej miejscowi działacze społeczni ks. Kardzis i p. Dubicki, nauczyciel 
szkoły powszechnej. — Z Worony udał się p. minister do majątku Спегила 
gdzie podejmowany był przez państwa Domejków śniadaniem, przy współ- 
udziale miejscowego obywatelstwa. Žas 

Zkolei odjechał p, minister na teren powiatu święciańskiego. 

Napad rabunkowy pod Oszmianą 
Ze S$morgoń donoszą: wczoraj w nocy na drodze Oszmiana — Smorgonie, koło 

miejscowości Podzielone trzech csobników napadło na J. Magideja i A. Daniszewskiego 

mieszkańca Parowego Młynu. i Ё 
Bandyci obrabowali jadących z pieniędzy i garderoby a następnie zbiegli. 

Pies policyjny wykrył sprawców 
krwawej zbrobni 

DOOKOŁA NAPADU NA TRAKCIE RUDOMIŃSKIM. ь 

Jak notowaliśmy we czwartek wieczorem na drodze do Rudomina koło wsi Pod- 
wysokie (teren Wielkiego Wilna) znaleziono nieznanego mężczyznę, który nie dawał 
żadnych znaków życia. Narazie przypuszczano, że nieznajomy nie żyje i dopiero po pew- 

rym czasie zdołano go przywrócić do przytomności. 

Rannym okazał się Wiśniewski Antoni, ze wsi Sorok Tatary, który wiaz z dwoma 

sąstadami padł ofiarą napadu rabunkowego. 

Koło wsi Podwysokie napadło na nich 4 rabusiów, które zażądali wydania pie- 
niędzy. Towarzysze Wiśniewskiego zdołali zbiec a sam Wiśniewski stawił opór. Bandyci 

  

  

siłą ściągnęli go z wozu i poczęli bić, aż nie stracił przytomności. 

Wówczas napastnicy zabrali mu pieniądze, zegarek, buty, a ciało odnieśli z dro- 
gi do pobliskiego rowu. Gdy na miejsce zbrodni przybyli agenci policji z psem „Gnie- 
wem”, ten odrazu wpadł na ślad i napastnicy zostali w godzinę potem ujęci w jednej 
z okolicznych wsi. 

Ujętymi są: Bolesław Kamiński i Józef Urbanowicz (zam. we wsi Podwysokie), 

Michał Kauwszewicz (W. Kropiwnica) i Józef Możejko (ul. Raduńska). 

  

Wrażenia Teatralne 
„Moja panna mama“ — komedja 

w trzech aktach Vernenilla w Teatrze 
Polskim w „Lutni”. 

Autor należy do tych szczęśliwych 
komedjopisarzy, którzy nie schodzą ze 
sceny. Nazwisko jego powtarza się na 
<iiszach kilku naraz teatrów w Polsce. 
Ajak dodamy do tego jeszcze Francję 
i różne kraje, zrozumiemy, ile ten' 
szczęśliwy człowiek zarabia! 

W komedji „Moja panna mama“ 
Verneuill wykorzystał tak niecodzien- 
ny wątek, jak pobranie się macochy z 
pasierbem po rozwiedzeniu się jej z 
inężem, a ojcem narzeczonego. Zręcz- 
ność francuskiego pisarza pozwoliła 
mu tak zbudować komedję, że każdy 
szczegół został jak najwłaściwiej umie 
szczony i wykorzystany. Oczywista, — 
wywołanie sytuacyj, jakich jesteśmy 
świadkami w tej sztuce, zmusiło auto- 
ra do posługiwania się wszelkiemi spo 
sobami: naiwnemi i sztucznemi, by do 
prowadzić komedję do końca. Ale że 
posiada ona tu i ówdzie iumieńce ży- 
cia, że zawiera sporo trafnych obser- 
wacyj, a przedewszystkiem nerw sce- 
niczny — bawi publiczność przez trzy 
długie akty. 

P. Niwińska bardzo się nadaje do 
ról, w jakich ostatnio dwa razy z rze- 
du występuje. Jej wdzięk naiwny, pro- 
stota i grymasy szczerze przemawiają 
do publiczności. 

P. Żurowski ma niepospolity dar 
przewcielań się. Jego talent wciąż 
krzepnie, ale chwilami robi artysta 
wrażenie, że przychodzi mu to za łat- 
wo 

P. Wyrzykowski natomiast wytrzy 
muje swe role do drobiazgów i widać, 
że sporo wkłada w nie czujnej inweu- 
cji — stąd bardzo piękne wyniki arty- 
styczne. 

P. p. Kamińska, Zelwerowiczówna, 
Jaśkiewicz i Dejunowicz złożyli się na 
całość bardzo dobrej obsady. 

Zastępca 

  

KSIĘGARNIA 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
Wileńska 38. Telef, 941. 

(patrz ogłoszenie „Słowo* Ne 200-201) 

poleca się łaskawym względom” 
Sz. Publiczności. -я 

SPORT 
DZISIEJSZE 1 JUTRZEJSZE IMPREZY. 
‚ Dzisiejszy i jutrzejszy dzień obfituje w 

ciekawe imprezy. sportowe. 
Dziś, poczynając od godz. 9 rano na sta- 

djonie Ośrodka WF rozpoczną się VII ogól- . 
nopolskie zawody sportowe Zw. ŚStrzeleckie- 
go. 

Program dnia przewiduje szereg konku- 
rencyj pań i panów oraz gry” siatkówka i 
koszykówka. 

O godz. 4 po poł. na boisku sportowem 
ŻTGS Makabi odbędzie się mecz piłki no- 
żnej drużyn: 22 pp. (mistrz Siedlec) i 1 
p.p. leg. | : ь 

W niedzielę dalszy ciag zawodów strze- 
leckich oraz mecz 22 pp. — Makabi. 

Zarówno zawody lekkoatletyczne jak i 
miecze piłkarskie budzą żywe zainteresowa- 
nie. 

MISTRZ OKRĘGU WYJEŻDŻA DO 
BIAŁEGOSTOKU. 

„Mistrzowska drużvna naszego okręgu O- 
gnisko wyjeżdża dziś do Białegostoku aby 
rozegrać jutro mecz (o wejście do Ligi) z 
mistrzem okr. białostockiego 42 pp. 

    

Rozwódki łączcie się 
W Bukareszcie powstała nowa organi- 

dż pod nazwą „Unja kobiet rozwiedzio- 
nych*. 

Inicjatorki tego zrzeszenia wychodząc z 
założenia, że cały szereg kobiet, które roz- 
łączyły się z mężami, nie posiada żadnego 
zawodu, który pozwoliłby im na ułożenie 
sobie samodzielnego życia poza  małżeń- 
stwem, pragną tym rozwódkom dostarczyć 
możliwości nauczenia się pracy zarobkowej. 

Nietylko w Rumunji, ale i we wszystkich 
innych krajach wzrasta ilość rozwodów, a 

:kobieta rozwiedziona, nie posiadająca ani 
kwalifikacyj zawodowych, ani majątku, 
znajduje się w opłakanej sytuacji. 

Nierzadko zdarza się, iż mąż porzuca 
żonę starszą już, pozbawioną uroku młodo- 
Ści, ułatwiającego zawarcie nowych związ- 
*ków, a nie zaprawioną do pracy zarobko- 
wej, ani do walki samodzielnej z życiem. 

Takie kobiety winny znaleźć jakąś po- 
moc — to też inicjatywa działaczek ru- 
muńskich zasługuje na pełne uznanie. 

Inicjatywa kobiet rumuńskich nasuwa 
nam pewne refleksje, nad któremi winny się 
kobiety — mężatki, a zwłaszcza kobiety, 
wychodzące zamąż, głęboko zastanowić. 

W Ameryce, tym kraju przeróżnych 
ubezpieczeń, istnieje między innemi ubezpie 
czenie... szczęścia, a raczej trwałości poży- 
cia małżeńskiego. W razie zerwania małżeń- 
stwa przez męża, Żóna rozwódka, otrzymu- 
je premję z polisy ubezpieczeniowej, którą 
oczywiście opłacał mąż. $ 

U nas niema takich ubezpieczeń, ale żo- 
na, każda żona, może i powinna żądać od 
męża polisy, zabezpieczającej jej byt. Poli- 
sę tę winien opłacać mąż na rzecz żony, aby 
w razie czego.... 

Niema nic prostszego, z: zawarcie ta- 
kiego ubezpieczenia w Р.К.О. 

Rozumne i przezofne żony winny zażą- 
dać od mężów takich polis asekuracyjnych. 
W imię miłości mężowsiei i w imię tego, 
że. strzeżonego Pan Bóg strzeże! M. Cz. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 6 WRZEŚNIA 30 r. 

11.58. — Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych, : A d 

15.00 Kom. meteorolog. 

16.40 — 16.45 Program dzienny. 
16.45 — 17.00 Komunikat Wil. Tow. Org 

i Kół. Roln. : 
17.0 — 18.00 Transm. z Warszawy Au- 

dycja dla dzieci. 

18.00 — 19.00 Nabożeństwo z Ostrej 
Bramy. Transm. na wszystkie stacje polskie 

19.00 — 19.15: „Co nas boli?* — prze- 
chadzki Miką po mieście. A 

19.15 — 19.45 „W świetle rampy* — 
nawości teatralne omiówi Tad. Łopalewski. 

15.40 — 20.00 Program na nast. tydzień 
i rozmait. 

+ 20.00 — 24.00 Transm. z Warszawy. 
20.15 — wystąpi przed mikrofonem p. 

Giga Olgina artystka opery warszawskiej. 
W programie arje operowe i pieśni. 
Pras. dzien. radj. feljeton Marjusza Maszyń- 
skiego, koncert, komunikaty i muzyka ta- 
neczna. 

NIEDZIELA, DNIA 7 WRZEŚNIA 30 r. 

10.15 Nabożeństwo. 
11.5 — Sygnał czasu z Warszadwy. 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 

13.00 Komunikat meteorologiczny. 
16.20 — 18.45 Transm. z Warszawy. Od 

czyt, koncert z płyt, odczyt historyczny i 
muzyka popoularna. 

18.45 — 19.05 „Tygodnik artystyczny” 
prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

19.05 — 19.25 „Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne" — z Warszawy. 

‚ 19.25 — 19.50 „Feljeton* w wykonaniu 
OE Karpińskiego art. teatrów miej- 

skich. 
„1950 — 20.00 Program na poniedziałek 
1 rozmait. 

20.00 — 24.00  Transm. z Warszawy. | 
Kwadrans literacki, koncert, feljeton, kom. | 
i muzyka taneczna. 

  

  
Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 

(z prawami), ul. Dominikańska 5 
Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych.—Klasa organowa.— 
Śpiew solowy, —Wykłady przedmiotów teoretycznych. —Zespoły: kameralny, 
chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie, Opłata kwartalna. 

Sekretarjat czynny od 5—7 w. 
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ZE ŚWIATA 
OSOBLIWE REKORDY. 

Pewien francuski dziennik opowiada o 
ludziach, którzy wykonują następując 
we czynności. W Paryżu produkuje si 
jaki Dupont, który w przeciągu godziny 
rozgryza zębami 2844 orz! /; pana Soubl 
przygotowuje w przeciągu pięciu godzin 
2007 kanapek. 

W Londynie pani Clooks w siedem mi- 
nut obiera 14 kilogramów ziemniaków. 

W Nowym Yorku p. Lornay otwiera w 
przeciągu 6 minut 109 ostryg:. W Berlinie p. 
Ludwik Wolzing wypala 81 cygar w prze- 
ciągu dwóch godzin, nie plując i nie pijąc 
w tym czasie. W Brukseli p. Bollart pali 
jedno cygaro przez dwie godziny, nie gasząc 
go. Najosobliwszym jest jednak zawód za- 
angażowanego niedawno przez dyrektora 
cyrku w Nowym Yorku artvsty, КЮгу ро- 
łyka w oczach publiczności trzy tuziny jaj 
kurzych i tuzin gęsich. 

— Trzeba panu wiedzieć, — rzekł doń 
dyrektor, angażując go,— że ja daję dzien- 
nie cztery przedstawienia. 

— Dobrze. — odpowiedział 
artysta. ь 

— W niedziele i święta — ciągnął dalej 
ayrektor — dajemy sześć przedstawień. 

   

        

spokcjnie 

  

-— Nic nie szkodzi — rzekł połykacz jaj 
ale wobec tego, że w niedziele i święta nie 
hędę miał czasu na pójście do hotelu, pro- 
siłbym, by mi tutaj przed każdem p 
wieniem przyniesiono zakąskę. Przyzwycza- 
jony jestem mianowicie zawsze jadać coś 
niecoś pomiędzy mojemi ucztami z jaj. 

ZŁOT .. NA DNIE RZEK KALIFORNIJSKICH 

W wyniku doświadczeń  przeprowadzo- 
nych przez prof. Habersa w San Fran- 
cisco, wszelkie nadzieje w zakresie sku- 
teczności metody wyparowywania wody 
morskiej, dla wydobycia zawieranego 
przez nią złota, uważać należy za po- 
grzebane. Natomiast istnieje na Świecie 
spora ilość rzek, w których znajduje się 
o wiele więcej złota aniżeli nawet fa- 
chowcy  naogół przypuszczają. Powodem 
niedostatecznej eksploatacji były dotych- 
czasowe, dość prymitywne metody  wy- 
dobywania tego cennego metalu ze zło- 
tonośnych rzek. Na szczęście technika wy- 
myśliła nowe metody, dzięki którym opła- 
ca się eksploatowanie kopalń dawno po- 
rzuconych, jak np. ostatnio w Kalifornii 
ito według opinii pewnego rzeczoznawcy 
amerykańskiego, z dobrem powodzeniem. 

Pierwszy zakład, wydobywający złoto 
z rzek, pracuje od kilku miesięcy w Kali- 

    

fornji nad rzeką Feather. 
Wobec dość trudnych warunków ek- 

sploatacji — rzeka ta jest bowiem dość 

złotodajny piasek z dna rzeki. 

na dnie rzeki 

zawierający 

Obsługa pomp wirowych 
połączona połączona jest z  poważnemi 
trudnościami. Wobec częściowo  skaliste- 
go gruntu nurkowie wyszukiwać muszą w 
głębokości około 10 m. nieliczne żyłki pia- 
sku, które trzeba rozkopywać 
nie doprowadzić do tych miejsc wyloty 
grubych wężów gumowych, połączonych z 
pompami wirowemi.  Wydobyty w, ten 
sposób piasek pompa doprowadza do 

wielkich sit drewnianych, w których ziarn 
ka złota wydobywa się za pomocą rtęci 

Praca w tych pomysłowo urządzonych 
zakładach dla eksploatacji złota trwa 
od wschodu słońca aż do zachodu. Nur- 
kowie zmieniaja się co dwie godziny, z 
połgodzinnem na 
rzeki. 

Naogół czynności te nie są szkodliwe 
dla zdrowia, a nurkom dokucza jedynie 
zimno, wskutek niskiej temperatury wo- 
dy. Wobec dodatnich wyników przy 
wydobywaniu złota z piasków rzecznych 
spodziewać się należy, że nowa metoda 
znajdzie w krótkim czasie , licznych 
śladowców. 

wypoczynkiem bregu 

na- 

  

LOCO FABRYKA 

WARSZAWA 

е 

Dlaczego     
płacić więcej! 

Chevrolet to nietylko najtańszy sedan 
w Polsce, ale tak samo automobil, 

którego cena w Polsce najmniej się 
różni od cen amerykańskich, jak 
wykazuje obok umieszczona tablica. 

Ponadto sedany Chevrolet są do 
wyboru w wielu nowych doborach 
kolorów, i posiadają cały szereg 
ulepszeń, ostatnio dodanych, dla 
zwiększenia wytrzymałości i wygody. 

więc zaraz. 

Tylko ograniczona liczba sedanów 
po tej niskiej cenie. *Zdecyduj się 

PORÓWNAJ CENY POLSKIE Z CENAMI ZAGRANICZNIEMI.." 
  

CHĘVROLET SEDAN ono enas Sons ta Pra Boo as es 
  

CENA-W-ZEOTYCH 1000 FR 
BRYKAW-STENACH DAEON. 

GEN: DETALICZNA W ŁŁO- 
TYCH W POLSCE 

  | 
| 

|   
  

  ło WZROSTU CEN 

  

  
CHEWEOLET 6 

  

  

A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAŻD 

— Tak, panie, niewinnego! Cho- 
ciaż może pan uważa, że moje dwie- 
ście dwadzieścia siedem miljonów, to 
zemało, aby móc istnieć, nie mając 
fachu? 

Prokurator zupełnie stracił cierpli- 
wość i uderzył pięścią w Stół: 

— Djabli wiedzą, có ten gada! 
Ależ, czy ja pa na aresztowano, był 
pan włóczęgą, czy nie? 

— Nie, panie! 2 
— Ach tak? Wiec jak się nazywa 

według pana człowiek, który włóczy 
się po drogach bez celu i bez zajęcia? 

— Turystą, mój panie. Spacero- 
wać, to nie znaczy włóczyć się! 

— Turysta!... Jakto, pan śmie 
twierdzić?.. 

— że każdy miljoner może być 
turystą w dowolnym kostjumie. A 
aresztowanie go i trzymanie w wię- 
zieniu jest ohydnem  pogwatceniem 
praw wolności. Tak panie! 

Żyły pociemniały na skroniach pro 
kuratora, głos stał się syczący: 

— Czy na pańskich tachmanach 
było napisane, że pan jest miljone- 
rem? Skąd policjanci mogli wiedzieć 
to, czego pan sam nie wiedział? 

— A ten pan wiedział, — Wuj Co- 
rabe pokazał ręką. uśmiechniętego i 
dumnego Archibalda Overluca. — Co 
to ma znaczyć, że policja państwowa 
jest mniej zdolna i mniej sprytna od 
takiego prywatnego detektywa? 

Przedstawiciel prawa aż żachnął 
się z oburzenia, ale zamiłkł. Drżącą 

WYRÓB GENERAL MOTOR 

ręką przerzucił papiery na stole i za- 
czął machać jakąś kartką przed no- 
sem nowoupieczonego miljonera: 

— Wie pan co to jest? 
+= Myślę, że rozkaz 

mnie. ' 
— Tak jest. I wie pan, co ja z tem 

zaraz zrobię? © 
— Q'dda pan żandarmowi z roz- 

kazem wypuszczenia mnie natych- 
miast. Do tego najrozumniej byłoby 
dołączyć przeprosiny. Tak byłoby naj- 
bezpieczniej dla was wszystkich. 

— Najrozumniej i najbezpieczniej! 
A co będzie, jeżeli rozedrę ten papier? 

— Jabym nie radził. 
— Zobaczymy! 
— Byłoby to przeciwne 

interesom. 
-— Moim interesom? 
— Znaczyłoby to, że panu doku- 

czyło już dotychczasowe stanowisko. 
— Co to ma do mojego stanowi- 

ska? 
— Albo, że pan sobie znajdzie in- 

ną posadę. 

— Pan sobie żartuje? 
— Wcale nie! Mówię tylko, że za- 

trzymując mnie chociaż na jeden dzień 
jeszcze, może pociągnąć za sobą kata- 
strofę dla pana. 

— Cha, cha, cha! Pan tak myśli? 
— Nie myślę, tylko jestem pewny. 
— Pan zapomina, że oprócz oskar- 

żenia o włóczęgostwo, ciąży na panu 
zarzut kradzieży. Przed chwilą pan 
sam przyznał się do tego. 

Wuj Corabe przybrał wyraz obra- 
żonej niewinności: 

— Ja? Przyznałem się? 
— Pan Overluc jest świadkiem. 

Poza tem, ćzy pan nazywał siebie Co- 
rabem, czy nie? 

uwolnienia 

pańskim 

S 
   

--- Pan sam powiedzial, že jest to 
przezwisko, które do mnie doskonale 
pasuje. : 

— Ale pan w chwili aresztowania 
podał je jako nazwisko. 

-— Przeciwnie, starałem się zro- 
bić wszystko, co mogłem, 
uniknąć. 

— Pan bawi się grą słów. Faktem 
jest, że pan się ukrywał pod cudzem 
nazwiskiem. ` 

— Pod cudzem nazwiskiem? Czy 
-w chwili aresztowania mnie, znalezio- 
no przy mnie jakie fałszywe dokumen- 
tyż 

-— Nie znaleziono żadnych i jest 
ta jeszcze jedno przestępstwo, za któ- 
re będzie pan musiał odpowiadać! 

— Nie! — powtarzał uparcie no- 
wy miljoner. 

— Nie? — uśmiechnął się złośli- 
wie prokurator — zobaczymy! 

— Zobaczymy! 
— Chciałbym wiedzieć, co mi 

przeszkodzi pociągnąć pana do odpo- 
wiedzialności? 

— Pan sam panie prokuratorze. 
— Ja sam? 
Tak jest. W zdenerwowaniu czło- 

wiek często postanowi coś, czego ża- 
łuje potem. Ale uspokoiwszy się, po- 
żałuje tego. I pan pomyśli: „szkoda, 
że dla takich drobiazgów zadarłem się 
z miljonerem*. Przypomną się moje 
miljony, możliwości kampanji, którą 
tak łatwo rozpocząć w prasie, gdy się 
ma pieniądze, znakomici adwokaci, 
którzy się podejmą obrony. A pośród 
tych adwokatów mogą się znaleźć 
późniejsi ministrowie, posłowie.... A 
wreszcie /hałas i skandal, który musi 
się źle odbić na karjerze. 

—- Dosyć! Skończymy te głupią 

a nastęep- * 

aby tego' 

  

SALĄ MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

seansów od godz. 6-ej. Następny program: 

SŁOWO 

oe Roki PA ba Pa Od dnia 3 do 7 września 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

stosowała poraz pierwszy pompy  wirowe, KINO 66 
dsta- które obsługuje cały sztab nurków.  Poza- 

tem zarząd spółki sprowadził kilka  po- MIEJSKIE 55 
głębiaczy, których czerpaki wydobywają Wielki film, pełen sensacji i emocji, z krainy dzikich zwierząt. Aktów 10. Twór czteroletniej wytężonej pracy, 

pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna i Osy John- 
sohn. Nad program: „„Bohaterowie węża i pompy''* — komedja w 3 aktach. Kasa czynna oi godz. 5 m. 30. 

„TAJEMNICA STAREGO RODU* 
  

  

Początek 

i DZIŚ! Od godz. 
ORO aktualniejszem 

temacie 

„HELIOS* 
Dzieje małżeńskie 

man Kerry. Panna, poszukująca przygód—Thelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim Świecie Paryża, wytw. 
dancingi, orkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10.15 

4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr., Parter 

kobiet. Rozflirt 

1 zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o naj- 
Wspaniały, wzruszający dramat miłości z życia współczesn. 

owana mężatka Sali Eilers, uwodziciel Nor- 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

.HOLLYWOOD' 
Mickiewicza 2%   
mok + в В "M 

Poszukujemy 
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KOBIETA BEZ SERCA 

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

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

sublokaiona 

„Słowa* od 9 do 10. 

Npaparurarapapapapanapapki 

KOMENDANT, WOJEWÓDZKI P. P. w 
WILNIE ogłasza że w dniu 22 września 1930 
r., o godz. 1l-ej rano w gmachu Komendy 
Wojewódzkiej P.P. przy ul. św. Jańskiej nr. 
3 odbędzie się sprzedaż z licytacji publicz- 
nej przedmiotów zbędnych dla P.P., jak: 
godz. 10 rane w Wilnie, przy ul. Аг iel- 
maszyn do szycia, łomu stalowego az- 
nego i t.p. Omawiane przedmioty rnożna о- 
glądać w dniu licytacji t.j. 22. 9. rb. 

z. r. Komendant Wojewódzki P.P. 
B. Dworak podkomisarz. 

1--1528 — М. 

        

GBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 6 września 1930 r. o 
imotocyklu z przyczepką, maszyr do pisania, 
nalskiej nr. 9, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do fabryki maxaronów „Ro- 
та“ majątku ruchoinego, składającego się 
z urządzenia fabryki, oszacowanego na Su- 
nię 450 zł. 

Komornik (—) F. Legiecki. 

/ OGŁOSZENIA * 
w „SŁOWIE* i we wszystkich innych 
dziennikach zamieszcza najtaniej 

WILEŃSKA AGENCJA 
REKLAMOWA 

Wielka 14, tel. 12-34 m «я 

£p ь yplomowana nauczycielka 
muzyki 

z długoletnią praktyką w Polsce i za- 
granicą, posiadająca uzupełniające stu- 
dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 
deńskiem, poszukuje lekcyj. Łaskawe 
oferty proszę kierować pod adresem: 
ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

  

%   

wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA'* i 
innych pism należy umieszczać za 
pośrednictwem Biura Rekiamowe- 
go Stefana Grabowskiego, Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

2) M A M М 
Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że  nekrologi i 

| po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonać!! 0 

L 

rozmowę, — przerwał sucho prokura- 
tor. — Podpisuję rozkaz zwolnienia 
pana. Ale proszę nie myśleć, że te 
głupie groźby mogły wpłynąć na moje 
postanowienie. Zapadło już ono, za- 
nim pana tu wprowadzono. Chcę do- 
wieść panu, że szanujący się przed- 
stawiciel prawa nie zwraca uwagi na 
obrażające słowa, pijanego szczęściem 
nowoupieczonego miijonera. Uważam 
pana za niepoczytalnego. Pan jest wol 
ny. 

Wolny!... Słowo to rozkosznie bo- 
łechtało słuch włóczęgi. Radość ogar- 
nęła serce i rozwiała wszelką gorycz. 
Wzruszony i szczęśliwy dziękował plą 
cząc się i śmiejąc, prokuratorowi za 
miljony, a Overlucowi za wolność. Z 
radości uścisnął czule ręce  żandar- 

mów, a nawet ucałowałby ich, gdyby 

nie przypomniał sobie nagle swego 

rowego dostojeństwa. Wyprostował 
„się dumnie, jak przystało miljonerowi, 
poprawił na sobie łachmany i, skło- 
niwszy się prokuratorowi, wyszedł z 
pokoju. 

Wrodzony wstręt do policji i przed 
stawicieli sprawiedliwości, wziął górę. 
Szedł ulicą, starając się trzymać w 
przyzwoitej odległości ód nich. Ale 
wróciwszy do więzienia dla dokonania 
cstatecznych formalności, zauważył 
ich zmieszane twarze i ogarnięty na- 
głem współczuciem, zwrógł się do 
Overluca: 

— Ostatecznie to nie ich, a ich ro- 
dziców wina, że noszą ten mundur. 
Niech pan ich poczęstuje w swojem 
imieniu winem. Moje zasady nie po- 
zwalają mi na jakąś uprzejmość wzglę 
dem nich. 

W więziennej księdze podpisał się 
szeroko i śmiało, na wieczną pamiątkę   

| 

i Uczącym się polecam | 

I terjaty szkolne, rysunkowe i kre- || 

jślarskie w wielkim wyborze. 

P. P. Urzędnikom naležą- ‚ 

|| cym do kół urzędniczych na Raty. || 
Bra- L Szkołom i sklepom Bra l SPRZEDAŻ 

tniej Pomocy na dogodnych wa-Ę 

jrunkach z odpowiednim rabatem. 

W. BORKOWSKI 
WILNO, Mickiewicza 5 tel. 372. 

FILJA: Ś-to Jańska1, tel. 371. 

  

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 4. 

Urodę serw. 
je, doskonali, odświe- 

Oszczędna gospo- 
dyni kupuje mydto 
i wszelkie dodatki 
do prania w składzie 
aptecznym Wład. 
TRUBIŁŁY  Ludwi- 
sarska 12 róg Tatar- 
skiej. Tamże perfu- 
my iwoda kolońska | ża, usuwa jej skazy 
na wagę 48 zapa- |i braki. Masaż 
chów. —l |twarzy i ciała (panie).   Sztuczne opalenie ce- 

ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P. 43. 

  

       

Zlrodę 

  

kobiecą 

konser- 

wuje, doskonali, odswie- 
rza usuwa braki i skazy. 

  

Pożyczki 
hipoteczne w róż- 

Gabinet 2 nych sumach zala- 
Kosmetyki Cedi6 twiamy szybko, do- 
Leczniczej godnie. 

Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, teł, 
152. a 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m9. 

j.wg.10-1i 4-7 

W. Z. Р. № 26, 
      

  

dla przyszłych pokoleń: 
„Florestyn Fortiolis o przezwisku 

Corabe“. 
Potem wyjął notes, w którym no- 

tował ilość oddanych konopi i zażądał 
rachunku. Zarobione w ciągu tygodnia 
12 franków schował do kieszeni z bez 
porównania większem / zadowoleniem 
niż pięć tysięcy od rejenta. 

Ż wręczonych mu przez Overlu- 
ca pieniędzy, Corabe oiiarował bank- 
not tysiąctrankowy na polepszenie „zu 
py” więziennej i z godnością wysłu- 
chał podziękowań naczelnika oraz po- 
chlebstw dozorców. 

— Da Bóg, spotkamy się jeszcze, 
panie Fortiolis — żegnał go uprzejmie 
naczelnik -więzienia, odprowadzając 
aż do bramy. 

Włóczęga — miljoner poprawił go 
uprzejmie: 

—- Jeżeli pan nie ma nic przeciw 
temu, wolałbym nie spotykać się już 
nigdy więcej. Mam nadzieję że tak się 
stanie. 

ROZDZIAŁ III. 
Pierwsze kroki miljonera. 

Obudziwszy się następnego ranka, 
Archibald Overluc uczuł dziwny nie- 

pokój. Chociaż wspomnienia z ubie- 

głej nocy były nader mgliste, jedno 

wydało mu się zupełnie pewnem: po- 

dróży morskiej nie  przedsiębrał, a 

jednak męczyły go symptomaty mor- 
skiej choroby. = 

Łóżko wirowało pod nim i płynę- 

ło jakby było na morzu w czasie bu- 

rzy. Podrzucane przez fale, ściany po- 
koju kołysały się, to zsuwając się nad 
łóżkiem, to znów odpływając gdzieś 
w dal. Niewidoczny kowal olbrzymim 
młotem stukał w zmęczone skronie. 

  

  

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy iyiło; 

    

Drukarnia 

  

jj 5 — 6 pok. (parter) ze 

| czna 11 m. 3, telef.985 

| Pohulanka 34 m. 1.—2 

|| dom drewniany 
ii Horodelska 15, 7 mie- 

| szkaniowy z 

  

Od godz. 4-ej do 6-ej ceny zniżone: PARTER 1 zł., BALKON 80gr. Dziś! Film dźwiękowy. Śpiew-Muzyka. 
Wspaniały, wzruszający do łez dramat obyczajowo-erotyczny. W rolach 
głównych bohaterowie arcyfilmu „Łódź podwodna Ne 44", wyrafinowa- 

na uwodzicielka DOROTA REVIER oraz szlachetny, rycerski JACK HOLT. Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30, 

RÓŻNE 
INTERNAT T-wa W.O. 
„Przyszłość* dła ucz- 
niów szkół średnich, 

Gabinet Kosme- rozpoczął zapisy nowo- 
Ul. Za- 

— 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic. POSZUKUJĘ PRACY 
kiewicza 46. lub dozorstwa domu 

bez wynagrodzenia, a 
tylko za mieszkanie. 
Stolarska 16 Pawłow- 
ski Józef. 9 

POSZUKJJĘ PRACY 
lub dozorstwa domu, 

2 pokoje bez wynagrodzenia, a 
do wynajęcia. Mickie- tyjkg "za mieszkanie. wicza 62 m. 8. —1 Kopanica 6, Balabanow 

Maksim. 

Oszczędności 
na oprocentowanie 
najmocniej  zabez- 
pieczone z gwaran- 

cją terminowego 
zwrotu lokujemy 

be: kosztów. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handłowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. = 

„BON 
MARCHE“ 

Wieika 3. 
Najmodniejsze kwiaty 

już otrzymano. —0 

— filo. Elektrotechnik, dob- 
dendron TY pracownik, bardzo 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

oraz 
tyczny, usuwa zmarszcz wstępujących. 
ki, piegi, wągry, łupież, rzeczna 5-a—2. 

  

  Mieszkanie 

wszyst. wygod. z we- 
randą do wynaj. na- 
tychmiast. Zakret, Rze- 

Ogl. od 9—11 i od 3— 
6 wiecz. = 

Pokój ic"sysz 
jęcia dla samotnego. W. 

  

      

  

  

    
   uzna     

Kwiaty 
JĄ i fikusy do sprzedania Zasługujący na p.-par- 

—Q cie, obarczony rodziną, 
zwraca się o pomoc 
na bilet do miejsca, 
gdzie ma otrzyn 
cę. Ofiary, nawet 
drobniejsze, przyj 
Adm. „Stowa“. 

Kapelusze 4: 

tanio. Dzielna 30. 

Sprzedaje się 

   
   

placem 
i sadem. Dowiedzieć się 
ul. Jagiellońska 1 m.. 4 
od 3 do 5, Kozłow- 

  

  

ska. —1 skie, duży wybór. Ob- 
stalunki — przeróbki. 
Tanio. — Zofja Mosz- 

pod Rink, Kosia czyńska. Uwaga! Ber- 
nikacja autobusowa nardyński zaułek Ne10 

na miejscu, obszar | 7" 1. 2 
około 200 ha. Dobra Różnych 
gliniasta gleba, pięk- rozmiarów 
ne położenie nad rze 
ką las mieszany, 
młyn wodny muro- 
wany, dom mieszkal- 
ny o 15 pokojach 
Sprzedamy na wa- 
runkach dogodnych. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. -—0 

dochód przy loko- 
waniu oszczędności 
na najpewniejsze za 
bezpieczenie  osią- 
gnąć można przy 

pośrednictwie 
Wileńskie Biuro ko- 
misowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel. 
152. 

SKN J M Н 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

= Prow. A. PAKA = 
EA 1 

      

  

      

  

Język skamieniał i. poruszał się z trud- 
nością w wyschniętych ustach, pel- 
nych wstrętnej goryczy. 

Koszlawemi palcami ściskał czoło, 
starając się powstrzymać szalony za- 
wrót głowy. Z wysiłkiem wysunął ję- 
zyk. podniósł się na łokciu i jęknął: 

— Och!... : 
Odbicie własne w dużem lustrze 

wydało mu się godnem litości. Archi- 
bald Overluc wyszeptał do  siebieł 
ze współczuciem: 

— Ech, przyjacielu, to się wesoło 
zapowiada! Towarzyszyć klijentowi— 
to jeszcze ujdzie, ale brać udział w je- 
go szalonych pijatykach — tego nie 
podołasz! 

Czy dlatego, że był sam, czy też z 
powodu ogólnego osłabienia uczuł,że 
zwykła pewność siebie opuszcza go. 
Powróciła dopiero wtedy, gdy uniża- 
ny eż zjawił się na dzwonek. 

— (Odsłońcie okna, przygotujcie 
wannę i przynieście pierwsze šniada- 
nie... 

Lokaj zmieszał się. 
— Pierwsze śniadanie? 
— Tak. Pierwsze śniadanie. Czy 

to pierwszy raz słyszycie o śniadanin? 
— Ale... 
— (Co? 
— Juž jest po drugiej. 
Detektyw zerwał się z łóżka. 
— Rano? 
-- Po południu. 
— Do djabła! : 
Ton ostatniego okrzyku nie zga- 

dzał się ze zwykłą u Anglików powa- 
ga i opanowaniem. Archibald Overluc 
zorjentowal się i podkrešlając cudzo- 
ziemski akcent, zapytat: 

—- Czy pan Fortiolis już wstał? 
— Jeszcze nie. 

  

wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.         

% 

 


