
"e
; 

“r
 

3 

” 

ROK IX. Ne 207 (2417) 

SLOWO 
WILNO, Šroda 10 wrzešnia 1930 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

      

    

  

   

  

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P. K. O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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JERZEGO CLEMENCEAU 
Dawno nie czytałem książki, od 

której tak trudno się oderwać, jak 
książka Clemenceau "Blaski i nędze 
zwycięstwa”. Pociąga autor czytelni- 
ka swym olbrzymim temperamentem, 
wprost nie chce się wierzyć, że pisał 
tę książkę dobiegający osiemdziesię- 
ciu lat starzec, niemal w przededniu 
swego zgonu. ,, Temperament gra zwy 
cięża'. Czytając Clemenceau, rozumie 
się siłę tego człowieka, który umiał 
wykrzesać ze swego narodu wysiłek, 
nioże zgubny dla przyszłości rasy fran 
cuskiej, ale dający mu zwycięstwo. 
iemperament unosi Clemenceau, nie 
daje mu objektywnie oceniać Niemcy i 
Francję. Złorzeczy na Niemców, wy- 
myšla im od zbrodniarzy. Militaryzm 
niemiecki jest według niego pozbawio 
ny wszelkiej godności ludzkej. ileż to 
dowodów walorów moralnych  złoży- 
li na polach bitwy niemieccy huzarzy 
śmierci. Huzara śmierci podtrzymywał 
nastrój jego towarzyszy, działało tu 
wzajemne podniecenie, jakie wyt wa- 
rzą się w tłumie. Trzeba wejść w psy 
chologję lotnika niemieckiego, lub о- 
ficera łodzi podwodnej, idzie sam dla 
spełnienia swego obowiązku, dla któ- 
rego oddaje życie w ofierze. Clemen- 
ceau pieni się, wspominając pieśń na- 
iodową niemiecką „Niemcy ponad 
wszystko”. (Deutschland, Deutschland 
fiber alles), Cóż ona znaczy, tylko to, 
że ojczyźnie wszystko trzeba podpo- 
rządkować. Czyż dla Clemenceau Fran 
cja nie była ponad wszystko. Nie dość 
na tem. Ileż razy przebija się w jego 
książce przekonanie, że obowiązkiem 
innych państw jest bronienie Francji: 
„Nasza francuska porażka — pisze 
Ciemenceau--wywołałaby cofnięcie się 
ludzkoś ci do epoki gwałtu'i krwi. 
(str. 81). Czy nie żyjemy w epoce 
gwałtu i krwi? Czy traktat w Trianon 
nie jest wyrazem gwałtu? Nieznacznej 
liczebnej większości niżej stojących 
cywilizacyjnie Rumunów oddano dwu 
miljonową mniejszość węgierską w 
Siedmiogrodzie i wywołano cywiliza- 
cję i moralną degradację tego kraju. 
Wbrew podłożu geograficznemu i sze 
regowi wieków historji oddano Cze- 
chom na łup północne Węgry. Przez 
cały czas wojny aż do zawalenia się 
Rosji i bolszewizmu taż Francja pra- 
gnęła oddać całą Polskę w ręce Rosji. 
Clemenceau sam zeznaje, że upadek 
Rosji stał się przyczyną niepodległoś- 
ci Połski. „Ruszyliśmy w bój, jako al- 
janci rosyjskich ciemięzców Polski... 
Po militarnym upadku Rosji Polska od 
zyskała niespodzianie wolność, pow- 
stała z martwych (str. 131). 

Clemenceau mówi ze zgrozą: „Niem 
cy w oczach całego świata uzyskały 
zupełną niezależność”, (str. 213). Cle- 
menceau rozumie, że układ stosunków 
politycznych staje się niekorzystnym 
dla Francji, korzystnym dla Niemiec. 
„Potęga niemiecka rozpadła się po 
wojnie, a teraz odradza się, wskutek 
napięcia żelaznej woli* (262). „Jak 
powstają siły nowych narodów w środ 

_ kowej Europie. Na jaką pomoc liczyć 

# 

możemy z ich strony i co wzamian za 
to ofiarujemy. Rodzą się też same py- 
tania, które zadawaliśmy sobie w chwi 
li rozpoczęcią się najazdu niemieckie- 
go z 1914 r. Rzesza powstała po woj- 
nie i niewatpliwie podjęła kroki celem 
zawarcia układów, a z nich nie będzie 
wykluczona  kwestja odosobnienia 
Francji" (str. 262). 

Wygraliśmy wojnę jedynie dzięki 
zespolonyn: wysiłkom czterech naro- 
dów: mogliśmy zawrzeć pokój za zgo 
dą rządów tych narodów* (str. 174). 
Rozumiejąc to stary tygrys nie podzie- 
lai dążności aneksyjnych Focha i Poin 
n.carego odnośnie Nadrenii, było to ja 
snem dla niego, że już „dawno aljan- 

ci mieli w swym programie zbliżenie 
się z przeciwnikiem (178 r.) „Coście 
zrobili z Francją, straszliwie osłabioną 
wskutek upływu krwi i osadzoną na 
wułkanie pokoju stowarzyszonych z 
nią narodów. Z tą Francją męczeńską, 
sprawiedliwą, (która póki świat istnie 
je zawsze będzie niezbędną). Współ- 
czesną dążność we Francji do zbliże- 
nia się z Niemcami uważa Clemenceau 
za niebezpieczną dla Francji. Francja 
według niego znajduje się wciąż w na- 
pięciu nerwów, doświadcza obłędu 
przestrachu. 

Przestrach jednak ogarniał w dale- 
ko większym stopniu Clemenceau, niż 
Brianda i tych, którzy reprezentują 
kierunek pojednawczy względem Nie- 
iniec. Ustąpi silę żądaniom Niemiec ju- 

- tro, chociaż robiło się to samo zaled- 
wo wczoraj. Przeciwnik tymczasem 
stawia coraz to nowe wymagania i nie 
ustąpi, póki nie zniszczy nas całkowi- 
cie (str. 260) — pisze Clemenceau. 

Z jakiej racji ma zniszczyć całko- 
wicie Francję. Clemenceau był nie kon 
sekwentny. Nie uznawał miożliwości i 

pożądalności aneksji Nadrenjia pragnął 
przedłużenia jej okupacji, źródła poni- 
żeń Niemców, źródła konfliktów. Zagłę 
bie Saary musi być też Niemcom wróco 
ne Czy Alzacja pozostanie przy Francji 
to będzie zależało od Alzatczyków 
od polityki Francji względem Alzacji. 
Francja zaczęła przegrywać Alzację 
przez pozbawienie tego kraju samo- 
rządu do jakiego przywykł, przez u- 
suwanie języka niemieckiego ze szkół 
i życia publicznego, jakkolwiek jest 
to język olbrzymiej większości kraju. 
jeżeli przejdzie to, co Francuzi nazy- 
wają „malaise Alsase*, kraj ów pozo- 
stanie przy Francji. 

Clemenceau wścieka się na Amery 
kę. „Ameryka straciła zaledwo 50 tys. 
żołnierzy, my natomiast — półtora mil 
jona, nie licząc ponad 700 tys. ran- 
nych. Wzbogaciła się niepomiernie. 
Czeka nas oddawanie jej 
dolara po dolarze. Czyż tak prędko już 
zapomniała, że ta wojna była dla nas 
ostatnią deską ratunku a nie zaborczem 
poczynaniem. „Clemenceau, jak i in- 
ni Francuzi zapominają, że w wojnie 
światowej w 1914 r. nie byli napadnię 
ci, że wypowiedzieli wojnę ze wzglę 
du na przymierze z Rosją, że Grey w 
pierwszych dniach sierpnia  wskazy- 
wał na możliwość neutralności Francji 
Z książki Clecenceau widać jasno, że 
bez poniocy Stanów Zjednoczonych 
aljanci byliby zwyciężeni. Wspomina- 
jąc, że nie przestawał nękać naczelne- 

go wodza amerykańskiego, prosząc go 
aby zechciał wysłać do boju na po- 
тос naszym zastępom pierwsze pułki 
zaocean owe, przyznane za dostatecz 
nie wyćwiczone, pisze Clemenceau: 
„Chodziło o ulżenie naszym  żołnie- 
rzom w Okresie najcięższego kryzysu, 
jakiego bodaj nigdy nie przeżywała 
armja francuska z powodu braku żoł- 
nierzy (46 str.)“ a 

2 maja 1918 r. na żądanie ministra 
wojny Clemenceau została przedsta- 
wiona Amerykanom następująca de= 
klaracja w imieniu Naczelnego Wodza 

Focha. „Rządy Stanów, Ameryki, Fran 

cji i W. Brytanji wybrały mnie jake 

Naczelnego Wodza aliantów... Zdaję 

sobie sprawę z ogromu odpowiedzial- 

ności i dlatego nalegam wyraźnie, a- 

by w momencie kiedy wielka ofensy- 

wa niemiecka dziś zagraża Paryżowi i 

naszym szlakom komunikacyjnymi -— 

każdy rząd wziąłby na siebie kolejno 

odpowiedzialność"... 
„W szeregach piechoty oraz obsłu 

gi maszynowej armji brytyjskiej dosz- 

ło do nieprzewidzianych rozmiarów, 

przewyższając znacznie wszystkie po- 

przednie. To samo tyczy Się Francu- 

zów. Należy wziąć jeszcze pod uwa- 

gę stosunek liczbowy ich udziału w 

walkach. W najbliższych tygodniach 

nie da się uniknąć aby zastępy piecho- 

ty przerzedzały się coraz „bardziej. 

Żatem przedewszystkiem i nie zwleka 

jąc, należy uzupełniać szeregi piecho- 

tv i oddziałów karabinów „maszyno- 

wych, tembardziej, że niemieckie 2a- 
soby rezerw w tych dziedzinach do- 
chodzą jeszcze do 500, nawet 600 ty- 

sięcy ludzi, natomiast angielskie są już 

niemal całkowicie wyzyskane, a na 

francuskie — możemy liczyć dopiero 

w sierpniu. „Armja angielska zmniej- 

szyła się o 10 tys. dywizyj wskutek о 
gromnych strat... nie wystarczy jednak; 
zastąpić tych dywizyj aby powstrzy” 
ulać atak niemiecki. Potrzeba nam 
świeżych sił w zakresie piechoty oraz 

oddziałów karabinów maszynowych i 

to potrzeba niezwłocznie (podpisany 
Foch 29 str)“. Ta i temu podobne re- 

lacje wykazują, że zwycięstwo „aljan- 

tów zawdzięczają oni Stanom Zjedno- 

czonym. Trzeba pamiętać, że przez ca 

ły czas wojny aljanci korzystali nietyl 

io z pomocy finansowej, ale i z prze- 

niysłu Stanów Zjednoczonych, który 

dla ich potrzeb znaczną część pizemy 
słu pokojowego przeobraził w prze- 

mysł wojenny. Bezwarunkowo straty 

poniesione przez, Stany Zjednoczone 

50 tys. zabitych są nikłe w porówna- 
niu ze stratami  poniesionemi przez 

Francję, Anglję lub Włochy. Nie ule- 
ga też wątpliwości, że Stany Zjedno- 

czone wzbogaciły się na wojnie, gdy 
Europa zbiedniała, że wskutek sA 

wojny światowej Stany Zjednoczone 
doszły do przewagi finansowej I po- 
litycznej w świecie. lecz terytorjalnie 
nie zdobyły nic, gdy Francja odzy- 
skała Alzację i Lotaryngję, Włochy па 
bytki na Austrji. Anglja — kolonie 
niemieckie, dając nieznaczny udział w 
łupie Japonii. Stany Zjednoczone nie 
pretendowały do zdobyczy terytorjal- 
nych, lecz miały bardzo ważny, zasad- 

niczy postulat — wolność mórz. Po- 

stulat ów figurował w 14 punktach 

Wilsona, lecz nie został zrealizowany 
w traktatach pokojowych dzięki opo- 
zycji Anglji podtrzymywanej przez 

s: 
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wszerz Polski 

AUDJENCJE U PREMJERA. 

WARSZAWA. PAT. — Prezes Rady Mi 
nistrów Marszałek Piłsudski przyjął w dniu 
9 b. m. na dłuższej konferencji doradcę fi- 
nansowego rządu polskiego p. Charles De- 
wey'a. 

ZERWANIE SKRZYNKI POLSKIEJ W 
GDAŃSKU 

GDAŃSK. PAT. W związku z ponow- 
nem uszkodzeniem polskiej skrzynki poczto- 

wej w Gdańsku przy placu Heveliusa, w no- 
cy z soboty na niedzielę, wyraził senat w. 

m. Gdańska w dniu 9 b. m. swoje ubolewa- 

mie oraz zawiadomił, że poddał polskie 
skrzynki pocztowe pilnej ochronie policyjnej 

oraz specjalnej opiece. 

WSPÓŁPRACOWNIK „ECHO DE 
PARIS* W GRUDZIĄDZU 

GRUDZIĄDZ. PAT. — W dniu $ b. m. 
bawił w Grudziądzu współpracownik „Echo 

de Paris" Paul Beusson, który przyjechał 
na Pomorze i do Wielkopolski, aby osobi- 

ście się przekonać o wrażeniach, jakie wy- 

wołała prowokacyjna mowa ministra Rzeszy 
niemieckiej Treviranusa. P. Bousson oświad 
czył przedstawicielom prasy  grudziądzkiej, 

iż opinja we Francji jest przeświadczona, 

  

że żaden Polak nie dopuści do naruszenia | 

granic Polski. W tem przeświadczeniu umoc 
miły go potężne manifestacje, jakich by: 

świadkiem. 
  

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
w P. K. 0. 

w m-cu sierpniu 1930 r. 

Wkłady oszczędnościowe w PKO 
w miesiącu sierpniu br. wykazują dal- 
szy wzrost zarówno ilości wydanych 
książeczek, jak i złożonego kapitału. 

Tak więc, w ciągu miesiąca Spra- 
wozdawczego wydała PKO 17.674 no- 
wych książeczek oszczędnościowych. 

Ogólna zatem liczba czynnych ksią 
żeczek oszczędnościowych w PKO 
wyniosła w dniu 31. 8. br. — 509.135 
zaś łącznie z książeczkami pochodzą- 
cemi z waloryzacji — 551.270 książe- 
czek. 

Kapitał oszczędnościówy złożony. 

na tych książeczkach wzrósł w ciągu 

miesiąca o daiszych 3.558.520 zł. i wy 
nosił na ultimo sierpnia br 200.071.282 

zaś łącznie z wkładami pochodząemi 
z waloryzacji zł. 233.667.492. 

  

Kto wygrał wczoraj na loterji? 

WARSZAWA. PAT. — W  pierw- 
szym dniu ciągnienia 21 polskiej pań- 
stwowej loterji klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery następują- 
Ce: 

10 tysięcy zł. Nr. Nr. 104.675, 
168.976, 189.602, 207.960. 

5 tysięcy zł. Nr. Nr. 38.691, 45.231 
57.782 93.690 118.474, 169.241, 
159.529, 192.022. 

2 ZA KORDUNÓW 
UROCZYSTOŚCI WITOLDOWE W 

KOWNIE. 
KOWNO. PAT. — Uroczystości ponie- 

działkowe odbyły się ściśle według przewi- 
dzianego programu. Przeszkadzał jedynie 
deszcz, który padał bez przerwy. Podczas 
rewji wojskowej prezydent Smetona wygło- 
sił mowę, podkreślającą znaczenie tych uro- 
czystości i wogóle znaczenie wielkiego księ- 
cia Witolda w historji Litwy. 

MIN. ZAUNIUS WYJECHAŁ DO 
GENEWY. 

KOWNO. PAT. — We wtorek ran- 
nym pociągiem wyjechał do Genewy 
minister spraw zagranicznych dr. Zau- 
nius. 

  

Francję oraz dzięki temu, że Wilson 
zaplątał się w sieć przez siebie wysnu 
tą -- Ligę Narodów. W statucie Ligi 
powiedziane, Oyło o bojkocie, jaki ma 
być stosowany względem tego, kto 

rozpocznie wojnę. Bojkot w dyskusji 

przyrównano z blokadą i odsunięto w 

ten sposób sprawę dla późniejszego 
załatwienia przez Ligę Narodąw. 
Rzecz naturalna, że wobec tego Stany 
Zjednoczone nie ratyfikowały  trakta- 
tu, nie dały gwarancyj żądanych przez 
Francję Stany Zjednoczone nie mając 
zapewnionej wolności mórz drogą trak 
tatu pragną to zapewnić drogą siły i 
oto rozpoczyna się wyścig między Sta 
nami Zjednoczonemi i Anglją co do ma 
rynarki morskiej. Czyż w tych warun- 
kach Stany Zjednoczone mogą zgodzić 
się na ustępstwa długów  aljanckich. 
Nie płacąc długów dawnych mogą 
aljanci bardziej rozwinąć zbrojenia 
morskie, podniecając Stany Zjednoczo 
ne do coraz to znaczniejszych  wy- 
datków na marynarkę wojenną. Wspo 
minamy O tem, by wyjaśnić stosunek 
Stanów Zjednoczonych do Francji, sto 
sunek wywołujący takie namiętne ata- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOLODECZNO — Księgarnia T-w ' „Ruch“, 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numierach świątecznych 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Jeż wiasiuwyny.. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
Z R: — Księgarnia = „Ruch“, 

— Księgarnie Spółdz. Nauez. 
PIŃSK — Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SLONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Ksiągarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — nl. Mickiewicza 24, F. Jaczewsiz 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rueż*, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

K. Smarzyński. 

    

  

   

   

  

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
hh oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

   

Ch.-Demokracja zerwała z Centrolewem KRYZYS RUMUŃSKI 
WARSZAWA 9-IX. (tel. wł. ,, 

zerwała dziś rokowania z pozostałemi stronnictwami Centrolewu o wysta- 
wienie jednolitej listy wyborczej przy 
i Senatu i opublikowała komunikat, ? 
kowań nastąpiło z powodu nicuwzględnienia przez pozostałe stronnictwa 
Centrolewu w programie wyborczym 
przez Ch. D, i brzmiącego jak rastepaje: 

„Gwarantujemy obywatelom wszystkich wyznań zawieszenie wałk w 
sprawach religijnych na terenie pariamentu a obywatelom katolikom 
stanowiącym większość w państwie polskiem, całkowite poszanowanie prze- 
pisow Konstytucji i konkordatu ze stolicą Apostolską w sprawach Kościoła, 
małżeństwa i religijnego wychowania 

Chrześcijańska Deniokracja komunikuje dalej, że wobec odrzucenia 
przez pozostałe stronnictw» Centrolewu powyższego punktu programu pój- 
dzie do wyborów samodzielnie w „imię przeprowadzenia reformy państwa, 
jego gospodarki i obyczajowości publicznej w duchu ideałów  chrześcijań- 
skich”. 

W ten sposób Centrotew został ostatecznie o jedno stronnictwo 
uszczuplony a Odrzucenie przez zgrupowane w nim stronnictwa programu 
ieligijnego, zaproponowanego przez Chadecję, nadaje Centrolewowi jedno- 
cześnie wyrażny charakter radykalny 

Posiedzenie Komitetu Zachowawczego 
WARSZAWA. 9-7X, (tel. wł. „Słowa'). W poniedziałek 15 b. m. od- 

będzie się w Warszawie posiedzenie 
ku dziennym znajdują się sprawy wyborcze. 

„Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu" 
PODPISANIE PAKTU O ZBLOKOWANIU 5 STRONNICTW CENTROLEWU 

WARSZAWA. 9-1X (tel. wł. „Stowa”). 

  

Słowa*). Chrześcijańska- Demokracja Х 
Pomimo znacznego postępu w 

konsolidacji stosunków wewnętrznych 
rumuńskich znajduje się Rumunja zno 
wi u progu kryzysu politycznego choć 
trudno taić, że główną przyczyną jego 
jest powszechny dziś w znacznej częś 
ci Europy kryzys ekonomiczny i finan- 
sowy — pisze „Czas.'* Niemniej przy- 
czyniają się do zaostrzenia sytuacji w 
dużej mierze i zmiany społeczne i go- 
spodarcze, jakie przyniosła ze*sobą 
wojna i lata powojenne. Chłop rumuń- 
ski w dawnem królewstwie. przyzwy- 
czajony do bardzo skromnych warun- 
ków życia, w których już nie mięso. 
а1е 1 chleb nie były codzienną jego 
potrawą, żywiony mamałygą, przyzwy 
czaił się w czasie wojny do lepszych 
warunków, a agitacja komunistyczna, 
idąca z Rosji kazała mu podwyższać 
swoje wymagania. Wraz z Rumunami 
siedmiogrodzkimi przybył Rumunji no 
wy element chłopski: zamożny, stosun 
kowo kulturalny i spodziewający się 
we własnem państwie dalszego na 
tem polu postępu. I jeden i drugi od- 
łam w pierwszych latach po wojnie 
mógł uważać, że jego aspiracje zosta- 
ną zaspokojone. Radykalna reforma 
rolna, przeprowadzona prawie bez 
odszkodowań, dała mu spory zapas 
ziemi, a gospodarka infla cyjna stwo- 
rzyła sztuczną i przejściową, ale niem- 
niej wyraźną zamożność chłopa. 

zbliżających się wyborach do Sejmu 
którego wynika, że zerwanie tych ro- 

jednego punktu zaprojektowanego 

jako 

młodych pokoleń". 

i przeciwreligijny. 

Komitetu Zachowawczego, na porząd- 

— Dziś późno wieczorem 
ukazał się komunikat 5 stronnictw Centrolewu, które zawiadamiają, że utwo- 
rzyły na czas wyborów blok pod nazwą „Związek Obrony Prawa i Wolności 
Ludu“, na podstawie jednolitego programu i wspólnych list wyborczych. Na 
czele listy państwowej stanął Ignacy Daszyński. Około godziny 11-ej w no- 
cy, pakt o bloku wyborczym 5-cin stronnictw, a mianowicie P.P.S., Wyzwo- 
lenia, Stronnictwa Chłopskiego, Piasta i N.P.R-u został podpisany przez 
przywódców tych partyj. 

  

Po paru latach zaczęła się wszakże. 
Lwidoczniač i druga strona medalu; 
produkcja zboża, głównego artykułu 
wywozowego, spadła skutkiem rozbi- 
cia wielkiej własności, a kryzys rol- 
niczy lat ostatnich i konkurencja ame- 
kańska dopełniły reszty. Doszło do 
tego nawet w pobliskiej Grecji, że 

  

Konferencja europejska w Genewie 
GENEWA. PAT. — W wyniku wczorajszego posiedzenia konierencji 

europejskiej ujawniła się zupełna zgodność co do konieczności 
sprawy unji federacyjnej pod obrady Zgromadzenia Ligi. Krótki tekst, zapro- 
ponowany w rezoiucji Briaada, wnosił poprostu na porządek dzienny Zgro- 
madzenia sprawę unji federacyjnej państw europejskich. jednocześnie ze- 
brani przyjęli tekst rezolucji, zaproponowanej w końcu posiedzenia przez 
Brianda. Rezolucja ta zawiera ustęp, 
zebranych, że ścisła współpraca rządów europeiskich we wszystkich dzie- 
dzinach aktywności międzynarodowej posiada ważne znaczenie dla utrzy- 
mania pokoju. Dalej rezolucja stwierdza jednomyślność zebranych co do ko- 
nieczności wykonywania tej współpracy w całkowitej harmonji z Ligą Naro- 
dów i w poszanowaniu wszystkich zasad, zawartych w projekcie, wreszcie 
decyduje wnieść sprawę па porządek dzienny Zgromadzenia. Zebranie po- 
sianowiło również, że debata na ten 
Irancuskiego ministra spraw zagranicznych. 

Obrady Rady 
GENEWA. PAi. — (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na począt 

ku wtorkowego posiedzenia Rada Ligi Narodów przyjęła sprawozdanie, zło- 
zone przez fińskiego ministra spraw 
niektórych mandatów kolonjalnych. Briand, zabierając głos w sprawie Syrji, 
oświadczył, że Francja ma szczerą wolę współpracy również i w przyszłości 
śv liberalnym duchu z krajem, znajdującym się pod jej zarządem. Następnie 
omówiono kilka petycyj niemieckiego Volksbundu, 
Śląska i zaratwiono je bez specjalnej dyskusji. Minister spraw zagranicznych 
lialji Grandi złożył sprawozdanie, że 
statutu Trybunału Haskiego nie może 
by, San-Domingo i Gautemali. Zgromadzenie Ligi rozważy w każdym razie 
sprawę, czy nie możnaby w ramach obecnego statutu wprowadzić pewnych 
inowącyj. 

Manifestacje monarchistyczne w Bawarji 
BERLIN. PAT. — W niedzielę organizacje byłych żołnierzy piechoty 

bawarskiej urządziły w miasteczku garnizonowem Landau manitestację mo- 
narchistyczną, w której udział czynny wziął były kronpritz Ruprecht wraz 
z generałami dawnej armji bawarskiej. 30 tysięcy uczestników w ordynku 

wojskowym przedefiłowało przed kronprintzem przy dźwiękach marsza wo- 

jennego, niosąc sztandary dawnych pułków bawarskich. 

ki na nie ze strony Clemenceau. Naj- 
trafniejsze uwagi w książce Clemen- 
ceai dotyczą Ligi Narodów. O pokoju 
przyszłości nie będzie decydować po- 
mimo naszych najlepszych chęci - mię 
dzynarodowy parlament Genewy. ten 
subtelny skrót poszczególnych  kra- 
jów, bez żadnego prawa wykonawcze 
go. Pod wpływem nieświadomości pa- 
dają aż nadto często zdawkowe słowa 
zapewnień, lecz niczem niepohamowa- 
ny poryw rozpętanych egoizmów mo- 
że nas raptem postawić w obliczu nie- 
przewidzianych wydarzeń (186 str.) 

Nawoływania do powszechnej mi- 
łości, głoszone w żywem słowie lub 
na piśmie — wywołało dotąd nikły od 
iźwięk. Zbyt wiele cennych okazyj do 
nauki zmarnowaliśmy. Niema ani je- 
Gnego momentu w historji, aby nie 
srożyły się potworności wojen we 
wszystkich przejawach najgorszego о- 
krucieństwa. Czy można sobie wyo- 
brazić instytucję, której normalna dzia 
łalność sprowadzałaby się do automa 
tycznego zawierania mniej lub więcej 
trwałej zgody, czy też porozumienia. 
Frecja ustanowiła amfikcjonje: one 

zboże rumuńskie nie może — КопКиго- 
wać z pszenicą amerykańską, która po 
znacznie niższych cenach zalewa por- 
ty nawet na północnych wybrzeżach 
imorza Egejskiego. Rośnie więc w Ru- 
munji brak pracy dla robotników rol- 
uych, a więksi i mniejsi rolnicy przy 
niesłychanie niskiej cenie produktów 
rolnych i dość wysokich podatkach 
spostrzegli że nie są w możności pro- 
sperować wokec dość znacznego i ros, 
nącego ciągle obdłużenia. Rząd Maniu 
który w momencie wzrostu tych trud- 
ności objął władzę, uczynił niejedno 
dla ulżenia kryzysowi, ale usunąć go 
nie zdołał. 

wniesienia 

w którym wyrażone jest przekonanie 

Król Karol Il z chwilą objęcia rzą- 
dów stanął więc odrazu wobec bar- 
dzo trudnej sytuacji, tem trudniejszej, 
że oczekuje się odeń powszechnie 
zmiany na lepsze, a ta, jak wiadomo, 
nie jest łatwa. Jak z dotychczasowych: 
jego kroków wynika, zmierza on do tej 
poprawy przez oddanie rządów w kra 
ju gabinetowi koalicyjnemu oraz przez 
współdziałanie Rumunji z państwami 
agrarnemi, przedewszystkiem z Jugo- 
sławją, w celu zmniejszenia przesile- 
nia. 

Tutaj jednak nie brak trudności. 
Rząd Maniu, który w sposób nader zrę 
czny przeprowadził powrót króla, od- 
rzuca projekt gabinetu koalicyjnego, a 
co więcej stawia królowi warunek od- 
bycia koronacji łącznie z królową. 
lymczasem różnice pomiędzy parą 
królewską, jak słychać, nie sa jeszcze 
wyrównane, sprawa unieważnienia roz 

wodu utknęła, a nawet rozeszły się 
pogłoski o projekcie wyjazdu królowej 
zagranicę. Podobno liczy się jeszcze 
na interwencję królowej wdowy Marii. 
Król Karol miał znowu w odpowiedzi 

na te trudności zagrozić, iż ukoronuje 
się sam i zaprowadzi dyktaturę na 
wzór lugosławji, na co rządząca obe- 
cnie narodowa partja chłopska odpo- 
wiedziałaby przejściem do opozycji ra 
zem z liberałami Vintili Bratianu, któ- 
izy mimo formalnego uznania króla, 
za przyjaciół jego nie mogą  bynaj- 

mniej uchodzić. 

Takie jest tło obecnej sytuacji we- 
wnętrznej w Rumunji, nad którą od kil 
ku dni toczy król narady z kierującymi 
politykami. Czy wyżej podane pogło- 
ski co do jego zamiarów są trafne, po | 
wiedzieć trudno, gdyż jak twierdzą, 
król dotąd nikomu nie zdradził swych 
istotnych zamiarów i planów. Sytua- 
cja jego jest trudniejsza, że jak wspo- 
mnieliśmy — z powrotem króla do Ru 
mnnji, łączono bardzo wielkie na- 
dzieje i zawiedzenie ich dałoby w rękę 

broń przeciwnikom i Karola Il i dyna- 

stji, którzy zamilkli chwilowo, pod 
wpływem ogólnego entuzjazmu ale któ 

izy przy pierwszej sposobności goto 

wi są podnieść głowę. Sytuacja jest 

tem poważniejsza, że poza liberatami i 

partja chłopską, brak jest w dzisiejszej 

Rumunji mocniejszego czynnika polity 

cznego, na którymby się można 0- 

przeć, a oparcie się o wojsko trudnoś 

ci gospodarczych nie rozwiąże. 

temat zostanie otwarta przemówieniem 

Ligi Narodów 

zagranicznych Prokope, dotyczące 

dotyczących Górnego 

postanowiona ostatniego roku rewizja 
wejść w życie z powodu opozycji Ku- 

właśnie wywołały wojny, którym mia- 
iy zapobiec. Dzisiaj ponawia się tę 
samą próbę pod nazwą Ligi Narodów. 
Mówcy znaleźli przynajmniej piękne 
pole do popisu. 

  

Ponieważ stardnnie usunięto tam pa 
1agrat o władzy wykonawczej, zatem 

zajmują się wszyscy w ramach parla- 

mentarnych z dnia na dzień jarmarcz- 

nemi popisami, podczas których Bel-- 

gię trącają łokciem łamiące traktaty 

Niemcy. Tymczasem możliwości kon- 

fiitku wciąż wzrastają, gdyż u więk- 

szości mocarstw idea pokoju nie zdo- 

łała jeszcze przezwyciężyć  tradycyj 
zaciekłego egoizmu, które wywołały 
wojnę. Ponadto siewcy fermentu  re- 
wolucyjnego proponują nam, dla po- 
większenia anarchii, jako jedyny šro- 
dek ratunku (nierealny zresztą) — 
rozbrojenie. Proszę mi powiedzieć, kto 
w podobnych okolicznościach ośmie- 
jiłby się wstać i oświadczyć szczerze: 
„Jesteśmy spokojni o nasze jutro"... 
(str. 198) Jeszcze bardziej niż Francja 
musimy niepokoić się o jutro. 

Władysław Studnicki. 

    

    

        

    

   

  

—



W lesie pod Sleżunami 
Jakimże murem chińskim my inteli- 

gencja odgrodzeni jesteśmy od ludu, 
pomimo wszystko! Takim wykrzykni- 
kiem pozwolę sobie zacząć opowiada- 
nie o „cudzie* w Jaszunach. Widzę- 
nie czy fantazja, zjawisko orygi- 
ralne, czy naciąganie — ale kołysze 
to zainteresowaniem całej połaci kra- 
Ju, ludzie do Śleżun zjeżdżają się z da- 
lekich okolic blisko przez dwa tygod- 
nie, w poniedziałek było tam kilkana- 
ście autobusów, na stacji w Jaszunach 
wykupiono biletów na jakąś niebywa- 
łą kwotę (jedni mówią 400 zł. inni na- 
wet 1000 zł. (około 5 tysięcy ludzi ko- 
czowało w lesie przez dzień i noc — 
a iny inteligencja wileńska, prasa, do- 
wiadujemy sie 0 tem dopiero, gdy jest 
po wszystkiem. 

Czy tłumaczyć to inteligencką nie- 
wiarą do objawień w lesie. Czy wśród 
inteligencji niema przesądów i to mo- 
że o wiele mniej mądrych, niż to obja- 
wienei w lesie — stoliki, ektoplazmy, 
materjalizacje. Ale to, co porusza , 
do nas nie dochodzi, a to, co sobie 
znów między sobą opowiadamy, ludu 
nie frzejmuje. W tym wieku demokra- 
tycznym, leżą te dwie warstwy so- 
cjalne koło siebie, jakby niczem nie 
połączone. 

Pierwszych „objawień* w lesie do- 
znała 10-letnia Władzia Adamowi- 
czówna dnia 15 czy 19 sierpnia, usta- 
lić niepodobna. Zobaczyła na tle 
mgły świece palące się płomykami ku 
sobie. Wtedy starsza dziewczyna, Sta- 
nisława Korejwo. udała się do lasu, 
także zobaczyła świecę, a potem „„po- 
stać* w koronie na głowie. Nie była 
to jednak jeszcze Matka Boska, której 
widzenie zaraz się jednak dziewczy- 
nie pokazało. Potem obie dziewczyny 
widywały Matkę Boską, Pana Jezusa, 
Aniołów. Ludzie zaczęli się schodzić 
za dziewczętami do lasu. Mała dziew- 
czyna klęcząc przed drzewem mówiła 
głośno do tłumu, co mówi jej Pan Je- 
zus. Mówiła głośno, wyraźnie, nie na- 
myślając się ani na chwilę, językiem i 
wyrażeniami takiemi, jaki nasz lud zna 
z kazań. 

Najwięcej widzeń miały dziewczę- 
ta w środę i czwartek ubiegły. W ten 
czwartek, 4 września o godz. 4-ej, ca- 
ły tłum tam zebrany uległ bezwzględ- 
nie masowej sugestji Wszyscy bo- 
wiem pytani opowiadaja dokładnie jed 
no i to sarno, że patrzyli w słońce, że 
potem jak im mała dziewczynka mó- 
wiła oto „Matka Boska*, oto „Pan Je- 

zus widzieli Matkę Boską i Pana Je- 

zlisa, że wreszcie słońce zmieniło ko- 

Jor i świeciło na żółto. 

4 PO DRODZE W LESIE. 

Za Jaszunami na drodze do Śleżun, 
spotykamy dwie baby i dziada na tur- 
mance. Tworzą oni trójgłos, z którego 
wszakże każdy zapatruje się nieco 
inaczej. Ładna, rosła kobiecina jest 
sceptycznie usposobiona: 

-— Ani tam byli cudy, ani co! Ot, 
prosto dziewczyny łża, a naród słucha. 

Dziad pomrukuje krótkie potaki- 
wania. Zato chuda gospodyni cała jest 
przejęta niezwykłemi faktami. 

— A panoczku, co tu było narodu! 
Musić tysiąców z pięć, kto furmanko. 
kto achtobusem z Wilna, a byli co i od 
Warszawy przyparli się. 

-— Ą zaczęło się musić będzie dwa, 
trzy tygodnie. Dziewczęta  śleżuńskie 
w lesie obaczyli Matka Boska i Pana 
Jezusa. I tak co dnia im pokazywali 
się i rozmawiali. Ludzie poczęli przy- 
chodzić, kapliczki z desek pod sosna- 
mi pozbiwali. A w bywszy czwartek o 

godzinie czwartej hurma narodu ze- 
brawszy się w lesie, modlo się i płaczo 

i patrzajo. A dziewczynka ich pyta: 
„Ci widzicie na słońcu Matka Boska" 
A Boża mój! na słoncu stoi Matka Bo- 
ska i obraz swój trzyma z literami. A 
kto widział Pana Jezusa z krzyżem 
czarnym, a kto wstążki jakiściś różo- 
we i złotnie. Potem patrzo, aż nawko- 

  

ło wszystko żółte stało i ludzie i trawa. 
A inny raz mówi dziewczyna: widzę 
św. Józefa, on kropi was. Ci nie czu- 
jecie wody? To byli takie, co czuli ka- 
pii wody na głowa padszy. A male- 
nieczka dziewczynka, to klęczy przy 
sosnie i mówi: Pan Jezus pyta was: 
czy dobrze dziś z łożów waszych 
wstalicie? A oni odpowiadają: do- 
brze. To dalej mówi: Pan Jezus pyta 
was: czy wiecie, gdzie On wczoraj 
był? Tak jedne mówia: tu był, a dru- 
gie, że w niebie, a drugie, że na każ- 
dym miejscu. A ona mówi: Pan Jezus 
śmieje się, Pan Jezus mówi: „mnie by- 
ła wczoraj daleka droga, ja chodził do 
Rudnik z mojemi aniołkami, oni Prze- 
najświętszy Sakrament nosili!* A to i 
prawda, dziewczenty w Rudnikach u 
Spowiedzi św. byli i Komunii. 

— A byli takie, co naragiwali się 
— przerywa dziad — chodzili po lesie 
1 świstali i wódka pili. Aż ksiądz z 
Wilna przyjechawszy mówił, że Bóg 
cudów nie daje, kiedy takie ludzie nie- 
godne wodzą się. A mówił — pod- 
chwytuje baba —- że on sam z takie- 
go cudu księdzem zostawszy jest choć 

i zagranicą. 
— A malutka dziewczynka, to mat 

ka nie chńiała puskać więcej do lasu. 
Mówi: Pójdziem gryka rwać. Rwą oni 
gryka, a dziewczynka mówi: Mama, 
linie nadtoż spać chce się. Położyła 
się na polu spać. Podeszedszy po cza- 
sie matka słyszy, a ona gada skróś 
sen: na wieki wieków amen, a zaraz 
że wstała i mówi: Ot mama, nie pu- 

skała mnie do lasu, a mnie Matka Bo- 
ska i na polu odnalazła. 

— No cudu nijakiego nie zdarzyło 
sie — wygłasza z triumfem sceptycz- 

ka -— choć i kalieków i ślepych i chro- 
mych, ponawozili. To potem ludzie jak 

narzucili się na tych dziewczętów, to 
mało wiele ich nie przybili. Policejskie 
zastąpilisia. A byli takie, co i na księ 

życu cudy widzieli — wzdycha na za- 
kończenie nasza informatorka. 

NA MIEJSCU „CUDU*. 

Wchodziniy do chaty starszej z 
„wizjonerek. Mieszka tam z całą licz- 
ną rodziną. Nadszarpane tapety w 
kwiatki, obrazki święte, ławy pod ok- 
nami. Przyjmuje nas gadatliwa niewia 
sta, ciotka dziewczyny, zdająca się 
pełnić rolę jej impresarja. 

Dziewiętnastoletnia Stasia 
wówna robi wrażenie sennej, jakby 

fuzemęczonej, chwilami znów rzuci 

bystre spojrzenie lub uwagę. Widać, 
że sprawia jej przyjemność, iż jest tu- 
taj główna osobą. Pozuje do totografji 
z pełną godności rezygnacją. 

Po chwili przychodzi Władzia Ada- 

mowiczówna ze swą matką. Małe 

stworzonko, dość apatyczne, ale przy- 

najmniej naturalne. ? 

Miejsce „cudu' odległe jest od wsi 

o dobre kiłka kilometrów. Drogę doń 

znaczą nacechowane strzałkami sosny. 

Miejsce samo przypomina teren ma- 
jówki nazajutrz po zabawie. Ziemia 

udeptana, pełno papierów i zwiędłych 

kwiatów, oraz wielka ilość wiele mó- 

wiących pustych butelek. Na sośnie, 
przy której miały się ukazywać zjawy, 

wiszą jeszcze wianki. Obok leżą ka- 

Korej- 

wałki desek no usuniętych kaplicz- 2 
kach. 

Relacje dziewcząt są dość zawikta 
ne. Widocznie zbyt często musiały one 
opowiadać o swych widzeniach. Po- 
wtarzają się szczegóły o ogniu i świe- 
cach na mchu i postaciach w białych 
szatach i koronach. 

Mała Władzia zapytana o Matkę 
Boską, opowiada, iż twarz Jej była 
„jak u mnie na obraziku* a płaszcz 
miała sini, w krzyżyczki i gwiazdecz- 
ki“. 

JAK TO WYTŁUMACZYĆ. 

Jak wszystko to wytłumaczyć. Prze- 
dewszystkiem taktem jest, masowa 
sugestja we czwartek 4 września. Zja- 

PODBIEGUNOWA TRAGEDJA 
" OPOWIADANIE dr. HORNA — U BRZEGÓW BIAŁEJ WYSPY — JAK ZNA 

LEZIONO OBÓZ ANDRE'EGO 

Nietylko Norwegja i Szwecja, ale 
świat cały oczekiwał z niecierpliwo- 
scią powrotu ekspedycji polarnej d-ra 
Fiorna, wiozącej szczątki pierwszego 
«rgonauty podbiegunowego Andre'ego 
kiórego obóz dzięki przypadkowi od- 
naleziono po 33 latach wśród lodow- 
ców Wyspy Białej. 

Okręt wyprawy d-ra Horna „Brat- 
vaag“ nie posiadał radjostacji nadaw- 
czej i pierwszą wiadomość o odkryciu 
przesłał do Tromsoe za pośredni- 
ctwem statku wiełorybniczego „Ter- 
lingen*, który napotkał po drodze. 
Opowiadanie kapitana „Terlingen“ 0 

przypadkowem odnalezieniu obozu 
Andre'ego wywołało olbrzymią sensa- 
cję, rychło jednak tu i ówdzie zaczę- 

ły się rodzić podejrzenia, czy komen- 

dant „Terlingen*, stary „wilk morski, 

nie dodał czego od siebie do sensa- 

cyjnego opowiadania. © zdobycie au- 

tentycznych wiadomości przedstawi- 
ciele poszczególnych pism i ajencyj 

prasowych rozpoczęli formalną walkę, 

ale wszyscy byli bezsilni do czasu. 
zanim „Bratvaag* zawinął do portu. 

Codziennie niemal z portu w Trom- 
coe w owych gorączkowych dniach 
wylatywał samolot w głąb morza, aby 
obserwować, czy nie płynie oczekiwa 
ny statek. 

Przed paru właśnie dniami udało 
się obserwatorowi samolotu zauwa- 
zyć na horyzoncie dym. Kiedy zbliżo- 
no się do okrętu, ujrzano, iż flaga opu 
szczona jest do połowy. masztu — 

znak, że na pokładzie są umarli. Sa- 

inolot łagodnie osiadł na falach i nie- 
bawem na pokładzie „„Bratvaag“ zna- 
ležli się pilot £ kobieta i jej towarzysz 
obserwator, dziennikarz szwedzki. 

Dr. Horn był w nielada kłopocie. 
Miał surowy zakaz wyjawiania szcze- 
gółów odnalezienia obozu Musiał ied- 
nak ustąpić, ponieważ dziennikarzem 
bvł Szwed, a więc przedstawiciel na- 
rodu, do którego należały szczątki 
ekspedycji i to upoważniało go, a nie 
wyłącznie zwykła ciekawość, do inte- 
resowania się losami odnalezionego 
obozu. 

W ten sposób, gdy „Bratvaag* 
przycumowywano do mola w Trom- 
Soe, na świat cały poszło już krótkie, 
niemal lakoniczne opowiadanie d-ra 
Horna o tem, jak natrafiono na obóz 
z przed 33 lat. Dziennikarz szwedzki 
wypłatał figla swoim kolegom, zdoby- 
wając pierwszy autentyczne wiado- 
mości. 

Według relacji d-ra Horna, „Brat- 
vaag', który w ostatnich dniach lipca 
wyruszył na wyprawę polarną, 5-go 

Zmiana konstytucji W. M. Gdańska 
GENEWA. PAT. — Dziś Rada Ligi Narodów przyjęła raport przed- 

stawiciela W. Brytanii, dotyczący zmiany konstytucji m. Gdańska. W myśl 

przyjętych przez Radę poprawek Senat w. m. Gdanska, został sparlamen- 

taryzowany w całości, to jest zostali zniesieni t. zw. senatorowie główni, 

wybierani na 4 lata. Jednocześnie liczba senatorów została zmniejszona z 22 

na 12, a liczba posłów do Volkstagu ze 120 na 72. — Rada przyjęła raport, 

przedstawiciela Wielkiej Brytanii, dotyczący avis consultatit Trybunału Spra 

wiedliwości Międzynarodowej w Hadze w sprawie przystąpienia wolnego 

miasta Gdańska do międzynarodowej 
czenie Trybunału stwierdza, że w. m. 

organizacji pracy. Jak wiadomo, orze- 
Gdańsk, z uwagi na swój charakter 

państwowo-prawny nie może zostać członkiem międzynarodowej orgańizacji 

  pracy. Orzeczenie Trybunati bez dyskusji zostało przyjęte do wiadomości 

przez rząd i przekazane miedzynarodowej organizacji pracy. 

Walki na ulicach w Buenos-Aires 
BUENOS-AIRES. PAT. —. jak się dowiaduje „New-York Times*, strzały, które 

rozlegały się wczoraj po mieście, były ohjawem ruchu kontrrewolucyjnego. Dotychczas 
zginęło w czasie walk 20 osób, <00 zaś odniosło rany. Pozatem w kilku punktach stolicy 
wzniecono pożar szeregu budynków. Rząd rewolucyjny wydał rozkaz w sprawie po- 
nownego aresztowania byłego prezydenta Irigoyena, który chory leży w łóżku w ko- 
szarach w La Plata, w odległości 20 mi: od stolicy. — Irigoyen ma być natychmiast 

p:zewieziony do kwatery głównej policji w Buenos-Aires. 
NOWY YORK. PAT. — Według otrzymanych tu doniesień minister spraw wew- 

nętrznych nowego rządu argentyńskiego wydał polecenie w sprawie aresztowania wszy- 
stkich ministrów, senatorów oraz deputewanych z okresu prezydentury Irigoyena. Mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych wydało komunikat, oświadczajacy, że wobec zamieszek, 
wywołanych przez osoby cywilne, posiadające broń, oraz wobec konieczności zapew- 
nienia w mieście ładu i zabezpieczenia życia i mienia wszystkich mieszkańców, każdy, 
posiadający przy sobie broń w miejscu publicznem będzie postawiony przed trybunał 
wojenny. 

Rozstrzelanie b. partyzanta w Czernigowie 
MOSKWA. PAT. — Sąd Okręgowy w Czernigowie skazał na karę Śmierci by- 

iego dowódcę oddziału czeczeńców Gawrilenkę. W czasie rewolucji i wojen domowych, 
Gawrilenko dawał się mocno we znaki czerwonym partyzantom, wieszając i rozstrzeli- 
wując ich masowo przy każdej okazii. 

NARADY CENTRALNEGO KOMITETU Z. S.R.R. 
MOSKWA. PAT. — 28 października zwołana zostanie kolejna sesja Centralnego 

Komitetu Wykonawczego Z. S$. P. R. Obrady sesji, jak corocznie, prowadzone będą na 
Kremlu. O ile sądzić można z ogłoszonego porządku dziennego, główne miejsce w 
obradach jesiennei sesji zajmą sprawy budżetowe i planu gospodarczego na rok 1930 — 
31. Jest jednak prawdopodobne, że na sesji tej poruszona będzie również sprawa poli- 
t.ki zagranicznej. 

ZA J M M M J M 
W najbliższym czasie zostaną w Wilnie otwarte Roczne Kursy Wy- 

chowania Przedszkolnego dla Maturzystek — Kursy mają na 
fachowego wykształcenia w dziedzinie wychowania przedszkolnego przy- 
szłym młodym matkom, wychowawczyniom dzieci 
przedszkoli. 

mioty tylko tachowe z wyłączeniem 

otrzymają świadectwa, uprawniające 

  

22/5 codziennie w godz. 5 — 7. 

Na Kursy przyjmowane będą wyłącznie maturzystki, gdyż mając na 
względzie ogólny poziom wykształcenia słuchaczek, dane zostaną  przed- 

Po przesłuchaniu wykładów teoretycznych; odbyciu wymaganej przk- 
tyki w przedszkolach, w zakładach opiekuńczych nad dziećmi, oraz po zło- 
żeniu przepisowych egzaminów, wobec Komisji Egzaminacyjnej, słuchaczki 

Informacje udzielane są w sekretarjacie Kursów przy ul. Mickiewicza 

celu danie 

oraz  kierowniczkom 

ogólnokształcących. 

do prowadzenia przedszkola. 

www 

Tajemnicza agitacja w Nowogródczyźnie 
POGŁOSKI © WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 

NOWOGRÓDEK, PAT. —— W województwie nowogródzkiem krążą ostatnio wer- 

sje o zbliżającej się rzekomo wojnie miedzy Polską a Sowietami. Wprowadza to oczy- 

wiście zdenerwowanie i aiepokój wśród ludności, co się objawia przez masowe skupy- 

wanie przez chłopów artykułów pierwszej potrzeby, takich, jak sól, nafta i t. p. Wersje 
te są szerzone przez agitatorów komunistycznych, którzy w ten sposób chcą wytworzyć 

dogodny dla siebie nastroj wyborczy. 

wiska masowej sugestji są jakkolwiek 
rzadkie, jednak nie stanowią jakiegoś 
fenomenu wyjątkowego. ` 

Mala dziewczynka Wladzia wyglą- 
da na dziecko zupełnie szczere, nie 
pozujące, nerwowe i podatne na wpły- 
wy. Być męgoże, że łatwo jej coś wmó- 

— odpowiedzi swe dawała w ja- 
kimś transie nerwowym, o którym ra- 
czej lekarze wypowiedziećby się mo- 
gii. 

Możliwość fantazjowania. a nawet 
uinyślnego czy półumyślnego blago- 
wania, dopuszczamy u starszej dziew- 
czyny Stanisławy Korejwo. Ma ona 
lat 19, służyła u leśniczego p. Minkie- 
wicza w Chorążyszkach, gdzie zdaje 
się, nie pozostawiła po sobie najlep- 
szei opinji, wybrała się do lasu pc raz 
pierwszy, bo myślała, że świece pocho 
dzą od skarbów. Może się później prze 
suwaszyłą i uległa auto-sugestji. Dość 
podejrzane jest zachowanie się ciotki 
tej dziewczyny, zanadto teatralne, pła- 

   

czące, zbyt przychylne do dawania 
wywiadów. 

sierpnia zarzucił kotwicę u brzegów 
Białej Wyspy. Na brzeg — opowiada 
dr Horn — udaliśmy się łodzią moto- 
rowa we troje: nasz botanik Olat Han 
son, zoolog Adoli Speren i ja. W cią- 
gu dnia zbadaliśmy północną część 
wyspy, a nazajutrz wybraliśmy się na 
polowanie na foki, których tam jest 
mnóstwo. Oprócz nas na wyspę poje- 
chało jeszcze kilku marynarzy, dwaj z 
nich w poszukiwaniu wody wleźli na 
pagórek, skąd rozglądając się, do- 
strzegli wystający z pod topniejącego 
śniegu kawałek drzewa. 

Zainteresowało to ich, a gdy po- 
deszli bliżej, zobaczyli, iż była to 
żerdź, zakończona stalowym hakiem, 
na którym można było odczytać po- 
kryty rdzą napis: „Апфгее 1896“. 

Gdy nas o tem zawiadomiono, zro- 
zumieliśmy całą doniosłość tego przy- 
padkowego odkrycia. Domyśliliśmy 
się z łatwością, że chodzi o ekspedy- 
cję Andree'go z przed 33 lat, po któ- 
rej ślad wszelki zaginął. 

Trudno opisać wzruszenie, jakie 
nas ogarnęło na widok miejsca, w 
którem zginęli odważni nasi poprzed- 
nicy. Odkopując śnieg, znaleźliśmy 
szkielet niewielkiej łodzi, szczelnie wy 
pełniony przez lód i zmarżnięty śnieg. 
Łódź była mocno przytwierdzona do 
sań, przymaržnietych do lodu. Obok 
łodzi leżał Andree. Trochę dalej za- 
mknięta skrzynia z prowizją i lampa, 
w której było jeszcze trochę nafty. 
Identyczność zwłok stwierdziliśmy, 
znajdując monogram na bieliźnie, któ- 

W poniedziałek, 8 września, jako 
w dzień Narodzenia Matki Boskiej 
oczekiwany był wielki cud, zapowia- 
dany przez dziewczyny. Ponieważ go 
nie było, ponieważ nastrój zebranych 
tłumów z mistycznego zmienił się na 
wesoły, zaczęto grać na harmonjach, 
pić wódkę, targować  obwarzankami 
-— więc tłum ogarnęła irytacja. Gro- 
żono dziewczętom, że je pobiją, a na- 
wen policja musiała interwenjować.We 
wtorek, gdyśmy tam byli — nie było 
już nikogo, a tylko las nosił na sobie 
śiady niedawnego obozowiska. 

KOMUNIKAT KURJI METROPOL!- 

TALNEJ 

Wobec  rozsiewania 
jakoby w lesie pod  Jaszunami 
miały miejsce  „objawienia* Ku- 
rja Metropolitalna przestrzega ogół 
wiernych, by nie dawano wiary tego 
rodzaju pogłoskom, gdyż bliższe po- 
znanie sprawy wskazuje na zwykłe 
oszustwo osób, niemających nic wspól 
nego. z prawdą. 

wieści, że 

ra zachowała się stosunkowo dobrze. 
W kieszeni ubrania Andree'go znaleź- 
liśmy notatnik, a w nim zapisane za- 
Jedwie kilka kartek, oprócz tego ołó- 

wek i krokomierz. 
Kilkanaście kroków dalej, pomie- 

dzy dwiema skałami, natrafiliśmy na 
szkielet ludzki. W łodzi, pod zmarżnię 
tym śniegiem, również znajdowały się 
koście —-- czyje jednak, trudno powie 
dzieć. 

Rozkopując śnieg dookoła znalež- 
liśmy jeszcze kilkadziesiat przedmio- 
tów, wyraźnie świadczących o tem, że 
tu było ostatnie obozowisko wyprawy 
Andree'go. Na lodzie leżały w nieła- 
dzie: kilka strzelb, aparat fotograficz- 
ny, siekiera, młotek, worek z narzę- 
dziami, jakieś szmaty oraz księga okrę 
towa i notatniki dwóch towarzyszy 
Andree'g0. W książce okrętowej zna- 
leźliśmy zapis, że Andree żywił się 
inięsem upolowanych niedźwiedzi i 
ptaków polarnych. 

Po 24 godzinach wytężonej pracy 
wszystkie znalezione rzeczy przenieś- 
śmy na pokład „Bratvaag'u“. Na 

miejscu, gdzie był obóz ustawiliśmy 
wysoki maszt, aby podróżnicy, któ- 
rzy tu przybędą, z łatwością mogli od- 
naleźć miejsce tragicznego zgonu od- 
ważnych pionierów nauki. Obok masz 
tu zakopaliśmy butelkę z kartką tej 
treści: „Norweska wyprawa na zie- 
imię Franciszka [Józefa znalazła tu 
resztki szwedzkiej wyprawy Andree'- 
go'. Gdyśmy rankiem — kończy swo 
je opowiadanie dr Horn — po załado- 
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Polak odkrywcą najbogatszych złoży złota 
100.000 FUNTÓW ZA ZDRADZENIE TAJEMNICY. 

Przez całą prasę europejską poda- 
wana była wiadomość o założeniu 
wielkiego towarzystwa akcyjnego, ce- 
lem eksploatowania kopalni złota po- 
łożonej w północnej Grecji. Poza tą, 
pozornie tylko finansową wiadomością 
kryje się całą historja jakby z tysią- 
ca i jednej nocy. W towarzystwie ak- 
cyjnem, zarejestrowanem w tych 
dniach w urzędzie handlowym  grec- 
kim, bierze m. in. udział Bank angiel- 
ski w bardzo znacznej części. 

Kopalnie złota, o których mowa, a 
które wkrótce staną się przedmiotem 
zainteresowania poszukiwaczy złota 
we wszystkich pięciu częściach świa- 
ta, odkrył na granicy grecko-jugosło- 
wiańskiej, w górach pod miejscowo- 
ścią Aret Gisar, Polak, przebywający 
Stale na Węgrzech, Władysław  Ka- 
szowiński 

Jak to stwierdzili fachowcy, kopal- 
nie te są najbogatsze na świecie w 
złoto, gdyż zawierają tego cennego 
metalu conajmniej za 10 miljardów 
zł. polskich. 

Kaszowiński znany był jako ma- 
rzyciel i fantasta, który większą część 
swego dotychczasowego życia spędził 
w łaboratorjum wśród retort i flasze- 
czek. Ten nowożytny alchemik nie sy- 
piał po nocach, marząc o wynalezie- 
niu złota syntetycznego. —- Nie wie- 
dział, że przypadnie mu w udziale 
odnalezienie prawdziwego złota w ją- 
dsach ziemi. 

W r. 1890 Kaszowiński wyjeżdża 
z miasta O-Besce, które wtedy nale- 
żało jeszcze do Węgier, do tureckiej 
prowincji Tracji. 

Kaszowiński nie zdradza przed ni- 
kim swego odkrycia. Dzięki swoim 
wiadomościom z chemji i geologji, 
Kaszowiński szybko zbadał, jaka mo- 
że być ilość złota i na jakiej głeboko- 
ści się ono znajduje. Porobił sobie no- 
tatki terenowe, a gdy w rok później 
iostał się do wojska i przybył w te 
same okolice, zbadał teren jeszcze raz, 
i upewniwszy się, że się nie omylił, 
postanowił zbudować sobie w samem 
centrum pokładów skromny domek, a 
w nim laboratorjum, poczem zabrał 
się do eksploatacji złota. 

Ale wkrótce zwróciło wszystkich 
uwagę jego bogactwo i samotność. 
Władze miejscowe miały na niego 
oko. Obstawiły go detektywami, któ- 
rzy wkrótce stwierdzili, że Kaszowiń- 
ski regularnie w pewnych odstępach 
czasu jeździ do Salonik i tam sprzeda- 
je złoto w sztabkach. 

Wiadomość o odkryciu przez Ka- 
szowińskiego kopalni złota szybko do- 
tarła do Konstantynopola. Sultan 6w- 
czesny Abduł Hamid nakazał areszto- 
wanie Kaszowińskiego. 

P o kilku dniach dyrektor więzie- 
nia zaproponował mu w imieniu tułta- 
na sumę 100 tys. funtów tureckich i 
natychmiastową wolność, o ile zgodzi 
się wydać sułtanowi plany terenów, 
gdzie wydobywał złoto. 

Kaszowiński udawał początkowo, 
że się oburza, że nie chce, ale wkońcu 
zgodził się, wziął 100.000 funtów do 
kieszeni i oddał plany sułtanowi. Wy- 
puszczono go na wolność, ale wkrótce 
przekonano się, że sprytny alchemik 
oszukał władze tureckie. Wskazał on 
ra planie zupełnie inną miejscowość, 
gdzie znaleziono, coprawda trochę zło 
ta, ale o większych jego ilościach nie 
było mowy. 

Rząd turecki sądził, że Kaszowiń- 
ski wyczerpał kopalnię zupełnie, a 
sprzedał mu jeno jej resztki. Kaszo- 
wiński tymczasem był już w  Austrji. 

I oto dziś dopiero wypłynęła ta 
Sprawa po raz drugi. Bank angielski 

zagwarantował Kaszowińskiemu wiel- 
kie dochody i uczynił go generalnym 
dyrektorem kopalni, która już w naj- 
bliższych tygodniach pocznie wyda- 
wać kruszec w wielkich ilościach, 
przyczem rząd grecki ma zapewnione 
33 proc. dochodów. Już tylko począt- 
kowa eksploatacja dała złota. za 
400.000.000 dynarów, a jest to dopie- 
ro drobny, znikomy ułamek tego, co 
się znajduje pod powierzchnią ziemi, 

  

NOWA STRASZNA 
BROŃ WOJENNA 

BURZENIE MIAST NA ODLEGŁOŚCć 
500 KM. ZAPOMOCĄ RAKIETY 

Wysiłki prof. Obertha w celu pokonania 
przestrzeni zapomocą lotu rakietowego nie 
dały jeszcze wyników pomyślnych. Mzarze- 
nie ludzkości o komunikacji z planetami jest 
wciąż jeszczet niedościgłe. Ale jeżeli chodzi 
© nasze ziemskie cele,  nieprzekraczające 
granic atmosfery, to ziarno pomysłów Ober 
tha padło na wcale płodny grunt.. Gruntem 
tym jest dziedzina militaryzmu. 

_ Na prace prof. Obertha zwróciły uwagę 
sfery wojskowe i zrodziło się w ich umyśle 
zagadnienie, czyby nie można sprowadzić 
pomysłów Obertha w dziedzinę ziszczalno- 
sci, ale w kierunku, o którym wynalazca 
nie miarzył ani przez chwilę, gdyż iako 
ссхонети byłby mu ten kierunek może na- 
wet i niesympatyczny. 

. Jeszcze przed rokiem rozeszły się w pra- 
sie światowej pogłoski, że departament ma- 
rynarki Stanów Zjednoczonych zwrócił się 
z propozycją do prof. Goddarda, znakomi- 
tego eksperta w sprawach lotów rakieto- 
wych, i budowy rakiet, czyby nie zechciał 
zajać się budowa  dalekonośnych ciężkich 
dział okrętowych, przy zastosowaniu zasad 
lotu rakietowego. 

Jakie wyniki osiągnął prof. Goddard w 
tym wzgledzie, o tem głucho dziś w prasie. 
za to gazety angielskie przynoszą szczegó- 
ły o próbach takich we Francji. W doświad 
czeniach francuskich chodziło o to, by zbu- 
dować dla ciężkich dział takie pociski ra- 
kietowe, któreby mogły się przedostać do 
najwyższych warstw atmosfery, gdzie — 
Jak wiadomo — opór powietrza jest daleka 
inniejszy, tak, że pocisk wystrzelony może 
przebywać wielką przestrzeń, zanim opadnie 
na miejsce przeznaczenia. 

Na tem wlaśnie zjawisku polegało ostrze 
liwanie przez Niemców Paryża podczas 
wainy światowej. 

Wysokość osiągana przez lecący pocisk 
załeżna jest ściśle od wzmagającej się szyb 
kości pierwotnej, z jaką pocisk wyleciał z 
tufy działa. Ta szybkość początkowa wynosi 
dotychczas z dział dalekonośnych najwyżej 
półtora kilometra na sekundę. Grube Berty 
iemieckie dały więc największą szybkość, 

można było osiągnąć. Wszystkie inne 
działa nie wysyłają pocisków dalej, jak na 
10 km. Próby francuskie wykazały, że przy 
Gziałach dalekonośnych da się zastosować 
do pocisków lot rakietowy. 

         

Rakieta w odróżnieniu od innych pocis- 
sków działowych, niesie ze sobą swój ma- 
teriał popedowv. W rakieciė są materjały 
wybuchowe, które wytwarzają gazy, a 
przez to rakieta może wzmagac swoją szyb 
kość, zależnie od siły tych gazów i ich za- 
pasu w rakiecie. Taki więc pocisk rakieto- 
wy może osiągnąć i wysokość i dalekość 
wprost fantastyczną. Można tak obrachować 
łot pocisku rakietowego, że będzie on szedł 
przez setki kilometrów, aż spadnie na 
miejsce, pożądane przez dowództwo armii. 

Inżynierom francuskim chodziło o to, aby 
pocisk rakietowy tak udoskonalić, by stał 
się on w przyszłej wojnie bronią niezawo- 
dzącą. Rzecz naturalna, że trzeba będzie i 
specjalnych dział, któreby wyrzucały takie 
pociski - rakiety. 

5 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
OO E 
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waniu znalezionych przedmiotów i za- 

bezpieczeniu zwłok  podniešlišmy 
kotwicę, z mostku oddalającego się 
„Bratvaag'u” ujrzeliśmy na wybrzeżu, 
gdzie rozegrała się przed 33 laty tra- 
gedja, samotnie brodzącego niedzwie- 
dzia. 

Jak się stało, że dotychczas żadna 
z ekspedycyj polarnych, która przecho 
dziła przez Białą Wyspe, nie natrafi-- 
ła na ślady obozu? Dr Horn wyjaśnia 
to tem, że obecne lato w Arktyce by- 
ło wyjątkowo ciepłe. W czasie poby- 
tu „Bratvaag'u* notowano 15 stopni 
ciepła, co jest wręcz niebywałą tem- 
peraturą. Wskutek tego większe masy 
lodu stajały i to umożliwiło odkrycie. 
Lód również uchronił w latach po- 
przednich zwłoki podróżników przed 
szkodnikami poiarnemi. 

Ze znaiezionych notatek, które nie 
sa jeszcze całkowicie odczytane i księ 
gi okrętowej, zachowanej najlepiej, 
inożna w części odtworzyć przebieg 
wyprawy Andree'go. 

Gdy w lipcu roku 1897 wystarto- 
wał on z dwoma swymi towarzyszami, 
Fraenklem (którego zwłok nie odna- 
leziono) i Strindbergiem,  siostrzeń- 
cem znanego pisarza, bałonem kuli- 
stym „Oernen* (Orzeł) do lotu pod- 
biegunowego, uważano ich za manja- 
ków. Można * podziwiać silną wole i 
iiart ducha Andree'go. Nie zraziła go 
ani powszechna o nim i jego towarzy- 
szach opinja, ani liczne przeszkody. 
Szczęście mu nie dopisywało. W 
ostatniej chwili, gdy balon już wzniósł 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 

— przedszkola 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. 

Pańska 4 m. 4. 

1 J A НН 

polsko-francuskiego. 

  

się w powietrze, zaczepił się on lina- 
mi o harigar i tylko rozpaczliwym wy- 
siłkiem po wyrzuceniu całego balastu 
pożeglował dalej. 

Ostatnią wiadomość o wyprawie 
"Andree'go otrzymał świat w dwa ty- 
godnie później, potem już wszelki ślad 
zaginał —- zdawałoby się — na zaw- 
sze. 13 lipca 1897 roku rybacy złapa- 
li pomiędzy północnym przylądkiem 
Szpicberga a Siedmioma Wyspami go 
łębia pocztowego z wiadomością, iż 
Andree w chwili puszczenia skrzydla- 
tego gońca znajdował się pod 82 stop 
niem szerokości północnej i 15,5 stop 
niem długości wschodniej. Widocznie 
niebawem po wysłaniu depeszy balon 
Andree'go lądował. 

Na Białej Wyspie znaleźli się Bod$j 
1óżnicy, jak wynika z notatek, w grud- 
niu, a więc w ciągu pięciu miesięcy 
szli oni przez pola lodowe od miejsca, 
w którem opadli. Marsz ten wyczer- 
pał ich siły i tu, na pustynnym brzegu. 
zastałą ich śmierć. Można przypu- 
szczać, iż wycieńczenie było powodem 
zgonu, a nie brak żywności, ponieważ 
w obozowisku znaleziono skrzynię z 
prowjantami. Notatki Andree'go i je-7 
go towarzyszy po odcyfrowaniu ma 
wydać rząd szwedzki, Oświetlą one 

niewątpliwie szczegóły pierwszej pod- 
biegiinowej wyprawy balonem, która 
tak tragicznie się skończyła. 

r. 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
BAJECZNY PROJEKT 

Przeczytałem projekt „Popierania dnie z ustawą 57 proc. (realnych) 
budownictwa mieszkaniowego”, przed czynszu przedwojennego a opłaca dług 
stawiony rządowi przez Warszawską bankowy wynoszący 60 proc. wartoś- 
Lzbę Przem. - Handlową, jako elabo- ci, zredukowany przez spadek wartoś- 
rat uchwalony 23 czerwca rb. na zjeź- ci listu zastawnego do plus minus 30 
dzie lzb P. H.. proc., to, biorąc dochód netto z domu 

Wyznam, że oczom własnym nie jako 35 proc. od brutto dochodu otrzy 
wierzyłem, że to polskie Izby podobny mamy: 
projekt mogły rządowi przedstawić. Dochód brutto 100. Dochód netto 
Chyba rząd obecny taki projekt od- z tego odchodzi 30 na bank; po- 
rzuci, będąc” rządem о  przogra- zostaje właścicielowi 5. Przy nowej 
mie wybitnie gospodarczym, t. j, szu- sytuacji właściciel pobrałby dodatko- 
kającym ekonomicznych rozwiązań w wo 15 proc. od brutto dochodu czyli 
ramkach kultury zachodniej a nie w iniałby 20 proc. od brutto dochodu. 
płaszczyźnie doświadczeń socjalistycz Gdyby zaś nie było długu banko- 
nych. wego to wówczas pobrałby 50proc. od 

Projekt ten jest widocznie przerób brutto dochodu, zaś od wartości do- 
ka projektu p. Klarnera, projektu, któ- chodowej przedwojennej 26 proc. 
rv wywołał ogólne zdziwienie, gdyż Jeżeli doliczyć do nowego podatku 
powstało w głowie b. ministra finan- podatki od nieruchomości. lokałowy, 
sów i obecnego prezesa Warsz. Izby crogowy i dochodowy, to okaże sie, 
P. H. Wedle projektu ma powstać no- że podatki z domu wyniosą około 70 
wa instytucja pod wezwaniem „Po- proc. podstawowego komornego. 
wszechny Zakład Budownictwa Miesz Jeżeli zaś będą doliczane sumy po- 
kaniowego, powiększając wybitnie bierane na rzecz Państwa jako że to fi 
iiosć różnych „poszczególnych zakła- guruje jako 172 proc. podstawowego 
dów* od których jęczy cały kraj. Ma komornego t.j. to ta suma powiększy 
on posiadać sukursale w poszczegól- się jeszcze. 
nych miastach, w skład których wej- Licząc więc okrągło właściciel o- 
‹ь м równych ilościach, delegaci izb trzyma (o ile dom nie zadłużony) 26 
P. H. i danej gminy. „proc. przedwojennego komornego zaś 

Główna działalność PZBM ma po- Skarb nie mniej niż 35 proc. Czy przy 
iegać na udzielaniu kredytów budo-  takiein obciążeniu można wkładać ka 
włanych i współdziałaniu w organiza- pitał w budownictwo? Podatki ściąga 
cii budownictwa mieszkaniowego, ją się bezwzględnie w ustalonych iloś 
przyczem techniczno - finansowe czyn cjąch złotych i w takich że terminach; 
ności byłyby wykonywane za pośred- wedle projektu, właściciel domu ma 
nictwem istniejących instytucyj kredy- uowy podatek wnosić do kasy skarbo. 
towych a głównie przez B. Gosp. Kra wej. Cóż zrobi on gdy komorne mu nie 

30. o, 

1owego. 
Dotychczas mieliśmy banki kredy - 

iu Hipotecznego długoterminowego, 
których ajenci w miastach robili ocenę 
budynków a banki wydawały pożycz- 
ki bądź gotówkowe, bądź w listach za 
<tawnych, które miały lokatę zawsze 
zapewnioną czego obecnie tak łatwo 
się nie wykona, gdyż lokować w li- 
siach zastawnych uważa się za lokatę 
1aniej od innych wygodną. 

PZBM ma emitować prócz listów 
zastawnych własne obligacje gwzran- 
towane przez Skarb Państwa. Powsta- 
je pytanie dlaczego Państwo ma ob- 
ciażać siebie gwarancją za czynności 
1:7 instytucji, gdy bankom hipotecz- 
nym podobnej gwarancji nie udziela? 

Kto będzie odpowiedzialnym za 
frowadzenie spraw PZBM? Izby P. H. 
czy delegaci gmin, czy zarządy, przez 
nich wyłonione? Kto jest czynnikiem 
decydującym, czy komitety w każdym 
mieście, czy tylko centrala a jeżeli ta 
estatnia, to jak prędko klient może 
hyć załatwiony? 

Muszą powstać zarządy i biura cen 
nałne i w każdem mieście, a więc 
p:awdopodobnie w Polsce ma być co- 
uafmniej z 50 — 60 takich instytucyj, 
hcząc większe miasta tylko, a więc: 
tyluż prezesów v. prezesów i członków 
1ad z pensjami lub żetonami, tyluż dy 
icktorów, v. dyrektorów, buchalterów 
starszych, młodszych, maszynistek zaś 
1 urzędników oraz woźnych całe legjo- 
nv! 

Może to dobry projekt stworzenia 
tysięcy kilku nowych posad dla bezro- 
botnej inteligencji, ale obciążenie po- 
cebne kredytu budowlanego na rzecz 
procedury samej, — gdyż finansowo 
załatwiać mają banki, — jest wprost 
nie do pomyślenia. 

Ta nowa, genjalnie pomyślana, in- 
stytucją zgóry jest określona, jako de- 
ficytowa, co jest nowością w dziedzi- 
nie instytucyj kredytowych, gdyż od- 
setki płacone wierzycielem PZBM ma- 
1a być zasadniczo wyższe od odsetków 

płaconych przez dłużników. 
Z czegoż więc będą opłacone t. z. 

koszty handlowe? Naturalnie nie z do 

wpłyną nie tylko w terminie, ale i zu 
pełnie mu lokator nie zapłaci? Ochro- 
na lokatorów pozostaje w mocy, więc 
trzeba z niewypłacalnym procesować 
się w sądach. co — jak wiadomo z 
praktyki trwa zwykle półtora do 2 lat 
czasem i dłużej. Właściciel ma więc 
podatek wnosić z własnej kieszeni, a 
że podatek większy jest niż dwukrotny 
jego dochód netto, więc bardzo być 
może że sam nie mając grosza docho- 
du, będzie miał dom zlicytowany za 
podatki. Właściciel obecny ma niez- 
mierne trudności z wydobyciem ko- 
mornego; najczęściej w terminie mn 
nie płacą, a jeżeli ma proces o eksmi- 
sję, to traci komorne od danego loka- 
tora przez cały czas trwania procesu 
t.j. średnio za 2 lata. 

Jeżeli, wbrew logice ekonomicznej 
ustawa o ochronie likatorów trwa w 
Polsce choć prócz Austrji, została znie 
siona we wszystkich państwach, to je- 
dyną chyba racią jest niemożliwość 
płacenia czynszu w wysokości (real- 
nej) przedwojennej. 

Lecz, o dziwo, projekt Izb P.H. o- 
snuty jest na przesłance, że obecne ko 
morne 0,67 proc. przedwojennego, 
nie może być uważane za uzasadnione, 
Lowiem w stosunku do cen przedwo- 
iennych, wszystkie artykuły przekro- 
czyły również złoto. 

Izby P. - H. doszły więc do przeko 
nania, że można ceny mieszkań zrów- 
nać z cenami przedwojennemi w zło 
cie, ale to wyrównanie nie ma trafić 
do rąk prawowitego właściciela tylko 
do PZBM, via Skarb Państwa, na to 
bv z tych pieniędzy, na ulgowych wa- 
runkach oprocentowania, budowali ci 
i owi którzy będą korzystali z cudzych 
pieniędzy. 

Dla czego kupcy, przemysłowcy, 
izemieślnicy i t.d. mają mieć prawo 
do pełnych zarobków od swoich kapi- 
tałów, jedynie tego prawa maią być 
pozbawieni ci, którzy swe kapitały u- 
iokowali w nieruchomościach? 

Jeżeli logika szwankować może, 
niechby sumienie się zbudziło! Jakże 
będzie z nowo powstałemi, na mocy 
projektu Izb P.-.H. domami? Czy i one 

hędą też podobny haracz opłacać, czy 
będą od niego zwalniane? Jeżeli mają 
opłacać takowy, to nikt budować nie 
będzie, jeżeli zaś będą mogły pobie- 
rać komorne w dowolnej wysokości, 
ta jakiż będzie stosunek rentowności 
do właścicieli egzystujących domów? 

Wytworzą się dwa gatunki kamie- 
niczników: nowobogackich, za pienią- 
dze cudze, uprzywilejowanych i kate- 
gorja drugich — parjasów, którzy ma 
ją być strzyżonemi owcami. 

Pisałem wyżej, że Skarb Państwa 
będzie wkładał pieniadze w przedsię- 
biorstwo deficytowe, a za tem ponosić 
będzie stałe straty. W rzeczywistości 
tak nie jest, gdyż operować będzie tyl 
ko jako pośrednik pomiędzy tym, któ 
rv pieniądze daje a tym, który je bie- 
rze i choć od tego ostatniego odbierze 
mniej niż mu dał (dopłata procentów 
: administracja) ale, przy spłacie Jłu- 
gu, całą sumę zatrzyma sobie za po- 
średnictwo a ten kto pieniądze dawał 
nie otrzyma nic. Bodaj to takie pośre- 
dnictwo! 

Dla czego Izby P. - H. zajęły się 
tym projektem, który bodajże nie do- 
tyczy ani handlu ani przemysłu 1 @а 
czego decydują o sprawie cudzych in- 
teresów? Odpowiedź chyba jedna, do- 
starczenie handlowi i przemysło 
wi, związanym z budownictwem, po- 
la do zarobków. Cel pobożny ale wy- 
konanie grzeszne. 

Jeżeli wedle światowej opinii Izb 
P. H. jest niesłuszne , by komorne 
nie było podniesione do poziomu о- 
gólnego podrożenia, to czy nie sto- 
kroć prościej byłoby znieść etapami 
ochronę lokatorów, to jest dojść ko- 
mornemu do owych 172 proc. obecne- . 
go podstawowego? Wówczas domy 
stałyby się znowu rentowną lokatą ka 
pitałów i nie tylko posiadacze kapita- 
łów rzuciliby się do budownictwa mie 
szkaniowego, ale i obecni właściciele 
domów, pod zastaw swoich nierucho- 
mości zaciągaliby pożyczki dla budo- 
wy nowych lub nadbudowy dawnych. 

Czytamy, że banki nie wiedzą co 
iobić z gotówką, gdyż nie mogą da- 
wać pieniędzy na interesy deficytowe.. 
Gdyby ustawa o ochronie lokatorów 
była zniesiona, budownictwo stałoby * 
się interesem pewnym a więc pieniądz 
by nań poszedł. O ileżby taniej koszto 
wało budownictwo, gdyby na kosztach 
domu nie ciążył proponowany haracz 
na rzecz aparatu pośredniczącego, ja- 
kim by był owy P.Z.B.M.! 

Nic nie pomogą PWK i Komtury, 
ani żadne propagandy zagraniczne dla 
podniesienia naszego kredytu zagrani- 
cą. Dosyć jednego takiego projektu, 
hy zyskać dyskwalifikację wśród kół 
finansowych świata jako naród i pań- 
stwo niezdolne do ujęcia życia ekono- 
nicznego w realne formy. Miejmy na- 
dzieję, że wysoce realne umysły obec- 
nega Rządu potraktują cały ten nie- 
fortunny projekt tak jak nań zasługuje. 

St. Wańkowicz. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Z Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Winie. Od pewnego czasu kasy biletowe 
stacji Wilna żądają od pasażerów uiszcze- 
nia za bilety zawczasu przygotowanej sumy 
dokładnie odpowiadającej cenie biletu i od- 
mawiają wydawania reszty. Podobne po- 
stepowanie powoduje znaczne niedogodnoś- 
«1 dla publiczości, konieczność wymiany go- 
towki gdzieindziej na dworcu, czasem na- 
wet spóźnienie na pociąg i t.p. Pozatem ce- 
lowość powyższego zarządzenia wzbudza 
poważne wątpliwości zarówno z punktu wi 
dzenia materjalnych interesów kolei, jakoteż 
ze względu na sprzeczność z polityka PKP 
do nadania kolejnictwu elastyczności przed- 
siębiorstwa handlowego. 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Wilnie 
wystąpiła w tei sprawie z interwencją do 
p dyrektora Wileńskiej Dyrekcji PKP i nie- 
zależnie od tego ma zamiar zgłosić na Ko- 
mitecie Taryfowym Rady Kolejowej wnio- 
sek o skreślenie odnośnego przepisu Taryfy 
Qsobowo - Bagażowej, uprawniającego Ka- 
sy do podobnego postępowania. chodów tylko z kapitału instytucji. 

Któż daje kapitał? Daje go rząd, EET TTT TN TT NET EKT ET TSR TAR 

$CI PRZEDWYBORCZE 
xtóry jest akcjonarjuszem deficytowe- 
go przedsięwzięcia, przynajmniej po- 
zarnie tak wygląda. A więc rząd daje 
pieniądze, zaś rozporządzają niemi 0- 
soby zupełnie postronne i od rządu o 
tyle zależne, że instytucje mają podie- 
gać nadzorowi rządowemu,  faktycz- 
nie zaś odpowiedzialności nikt podle- 
£ać nie będzie, przy kolektywnym za- 
rzudzie osób wciąż się zmieniających 
a z wyborców lzb i gmin pochodzą- 
cvch. 

Jeżeli celem ułatwienia budownict 
wa ma być niskie oprocentowanie po- 
zyczek przez dłużników, oczywiście 
ua nich nie mogą być nakładane cię- 
Żary tak skonstruowanych aparatów 
kredytowych, cały ciężar musi być po 
kryty z kapitału, co jeszcze deficyt po- 
większy. 

Najciekawszym wynalazkiem w ca 
lvm projekcie jest odkrycie niewyczer 
panego, widocznie, źródła dopływu ka 
pitału. 

Ni mniej ni więcej, kapitału tego 
mają dostarczyć właściciele egzystu- 
ricych nieruchomości pod postacią 
nowego podatku domowo - czynszowe 
go, który ma być spłacony z podwyżki 
komornego. Ta podwyżka ma się r0:- 
począć z dn. 1 stycznia 1931 r. wzra- 
stajqąc w stosunku 3 proc. kwartalnie 
aż do czasu osiągnięcia 172 proc. pod 
stawowego komornego, w Zrozumie- 
mu ustawy o ochronie lokatorów. 

Projekt łaskawie pozostawia właś 
c:cielom 20 proc. z tej nadwyżki, skarb 
<a$ pobiera 56,6 proc. od podstawo- 
wego komornego. 

Jeżeli właściciel domu pobiera zgo 

OKRĘG WILEŃSKI. 

Okręg wileński Nr. 63 obejmujący 
miasto Wilno i powiat Wileńsko-Troc 
ki wybiera 5 posłów. 

Przewodniczącym komisji okręgo- 
wej został sędzia Iljaszewicz, członka- 
nii z ramienia władz  administracyj- 
nych — komisarz K. Ch. Hertel i jego 
zastępcą prezes Izby Rzemieślniczej 
Szumański. 

Komisarzem wyborczym w okręgu 
wileńskim został mianowany adw. Łu- 
czyński, który już pełnił te funkcje 
podczas ubiegłych wyborów. 

PODZIAŁ PROWINCJI 

Święciany są siedzibą okręgu wy- 
borczego Nr. 64 obejmującego powia- 
ty: Święciański, Brasławski, Postaw- 
ski i Dziśnieński. Okręg wybiera 6 
posłów. Przewodniczącym komisji wy 
borczej jest sędzia Sądu pow. Sulkie- 
wicz, zaś komisarzem wyb. nadleśni- 
czy Jankowski. 

W Lidzie mieści się okręg 62 i 
obeimuje powiaty: Lidzki, Wołożyń- 
ski, Mołodeczański, Oszmiański i Wi- 
lejski. Okręg wybiera 7 posłów. 

Przewodniczącym komisji jest se- 
dzia śl. okręgowy Achmatowicz, zaś 
komisarzem wyborczym starosta Bo- 
gatkowski. 

W Nowogródku mieści się siedzi- 
ba okręgu wyb. Nr. 61 i obejmuje po- 
wiaty: Nowogródzki, Stołpecki, nie- 

swieski, Baranowicki i 
Okręg wybiera 6 posłów. 

Przewodniczącym komisji wyb. zo- 
stał wice-prezes sądu okr. Parafjano- 
wicz, zaś komisarzem wyb. starosta 
Hryniewski. 

Słonimski. 

PRACE KOMISJI WYBORCZEJ. 

Nowomianowany komisarz wyb. p. 
Łuczyński rozpoczął już urzędowanie 
w gmachu Sądów i odbył odrazu kon- 
ferencję z władzami wojewódzkiemi i 
Magistratem. 

Spis lokali wyborczych przedłożył 
Magistratowi i w związku z tem mia- 
sto podzielono na 58 obwodów, o 
czem wczolaj podano do wiadomości 
za pomocą plakatów. 

SPISY DO PRZEJRZENIA 

Prace komisyj obwodowych  roz- 
poczną się 20 b. m. gdy Magistrat na- 
deśle mu wykazy wyborców. 

Jeden egzemplarz tych spisów bę- 
dzie odesłany do komisji okręgowej, 
zaś w dniu 27 b. m. spisy będą wyło- 
żone do przeglądu wyborcom. 

Wyborcy mają prawo czynienia 
wyciągówz okazanych mu list, nawet 
w tajemnicy przed Członkami komisji. 

Dr. med. A. BOROWSKI 
(choroby wewnętrzne) wznowił przy- 
jęcia od godz. 3-ej m. 30 do S-ej. 

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —2 

        

      

о 

  

Posiadamy kilkanaście zamiejskich linij 

szybkiem tempie. Nieład spowodowany 

sów zamiejskich — jest okropny. Na placyku Orzeszkowej jak na jarmarku. 

  

Il-gie TARGI PÓŁNOCNE 
WOBEC PRASY 

Komitet wykonawczy II-gich Tar- 
gów Północnych i Wystawy Sztuki Lu 
dowej i Przemysłu Ludowego w Wil- 
nie zdecydował na jednym z ostatnich 
swoich posiedzeń dokooptować do Ko 
mitetu Ogólnego Targów-Wystawy te 
wszystkie osobistości w całej Polsce, 
które w jakiejkolwiek bądź formie 
przyczyniły się do zorganizowania 
Targów - Wystawy. Wobec tego lista 
członków Komitetu Ogólnego obejmu- 
je około 230 nazwisk, wśród których 
umieszczono kilkadziesiąt osób ze 
świata prasy. Do wszystkich dookpto- 
wanych do Komitetu Ogólnego osobi- 
stości tak samo jak do członków Komi 
tetu Honorowego wystosowane zosta- 
ły zaproszenia na uroczyste otwarcie, 
Targów - Wystawy w dniu 14-tym 
bież. m. 

W dowód uznania dla stanowiska 
całej prasy w Polsce wobec Targów. 
Północnych Komitet Wykonawczy u- 
chwalił jednomyślnie zaprosić do Ko- 
mutetu Honorowego Targów - Wysta- 

autobusowych. Ruch ten rozwija się w 
brakiem odpowiedniej stacji autobu- 

  

Awionetki raidu kraj. przelecą przez Wilno 
W dniu i października przelecą 

przez Wilno samoloty biorące udział 
w krajowym raidzie awjonetek. Samo- 
loty lecąc z Warszawy będą kierowały 
na Grodno — Lidę — Wilno — Moło- 
deczno — Słonim i drogą na Lwów, 
Kraków przybędą do Torunia. 

KONFERENCJA POLSKO-SOWIECKA 
Koło Leonpola miała miejsce konferen- 

cja polsko-litewska w sprawie spławu drze- 
wa sowieckiego na Dziśnie. 

Wczoraj w pobliżu Druskienik wpadł do Niemna balon litewski. 
Obsługa, składająca się z dwóch podoficerów poczęła tonąć, lecz została wyra- 

tewana przez żołnierzy K.O.P. 

    

KRONIKA 
ŚRODA 

10 2г W. słońca o godz. 5 m. 1 

Mikołaja 
Jutro 

Jacka M. 
Z. słońca o godz, 6 m. 5 

  

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

z dnia 9. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 760 

Temperatura średnia -1- 10 

Temperatura najwyższa -1-13 

Temperatnra najniższa -|- 8 

Opad w milimetrach: 2,2 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pochmurno—z rana i popoł. deszcz 

URZĘDOWA. 
— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 

Po dwumiesięcznym okresie wakacyjnym w 
dniu 8 września rb. pod przewodnictwem p. 
wojewody wileńskiego Wł. Raczkiewicza 

STO swe posiedzenia Wydział Wojewó 
zki. 

Na posiedzeniu rozpatrzono ogółem 57 
spraw, a w tem: 
4 sprawy z dziedziny stosowania przepisów 
antyalkoholowych, 9 _ spraw dotyczących 
przepisów o finansach komunalnych, 42 
odwołań od dokonanego wymiaru podatków 
komunalnych i 2 sprawy z dziedziny przepi- 
sów sanitarno - porządkowych, uchwalonych 
przez Radę Miejską m. Wilna w dniu 14 [i- 
pca rb. 

Te ostatnie traktują o obowiązku oczy- 
szczania nawierzchni ulic i placów w obrę- 
bie wielkiego miasta Wilna, tudzież o obo- 
wiązku prowadzenia we wszystkich zakła- 
dach użyteczności publicznej i sklepach 
ksiąg sanitarno - porządkowych. 

— Kiedy należy składać odwołania od 
podatków miejskich. Z praktyki urzędowania 
Wydziału Wojewódzkiego daje się zauwa- 
życ, że większość odwołań od wymiaru po- 
„datków miejskich składanych do Urzęd: Wo 
jewódzkiego ulega uchyleniu, ponieważ skar 
żący wnoszą swe odwołania po terminie u- 
stawowym i nie usprawiedliwiaja niczem 
swej w tym wzglednie opieszałości. W wy- 
niku podobnego stanu rzeczy płatnicy па- 
rażeni są na bezużyteczne zabiegi Urzad 
zaś wojewódzki pa RZony jest pracą roz- 
patrywania podobnych odwołań. 

Władza nadzorcza jest uprawniona usta- 
wowo do meroterycznego rozpatrywania od 
wołań od wymiaru podatków miejskich o 
ile odwołania takie są składane w terminie 
14-dniowvm od daty otrzymania nakazu płat 
niczego. Odwołania z reguły należy składać 
władzy wymiarowej, t.j. Magistratowi m. 
Wilna, adresując je do p. wojewody w Wil- 
nie. 

O ile z ważkich powodów (choroba wła 
sna, choroba lub śmierć bliskich osób i t.p.) 
csoba zainteresowana nie mogła w terminie 
14-dniowvm wnieść odwołania, z podaniem 
Przyczyn i powodów, usprawiediwiaiacych 
zwłokę. 

Stosowanie się płatników do powyższych 
wskazań zaoszczędzi im jałowych starań i 
zmniejszy obieg korespondencji w urzędach. 

— Konfiskata. Władze administracyjne 
skonfiskowały dwa kolejne nakłady (z po- 

( Północno-wschodni 

    

niedziałku i wtorku) gazety żydowskiej 
„Tos“ za umieszczęnie artykułu unji euro- 
pejskiej Brianda. 

MIEJSKA 
— Układanie kabli. Dyrekcja Poczt pro 

wadzi obecnie prace nad układaniem pod- 
ziemnego kabla telefonicznego na ulicach 
Zamkowej, Wielkiej, Dominikańskiej i Wi- 
leńskiej. 

— Działalność Pogotowia Ratunkowego. 
W ubiegłym miesiacu Pogotowie Ratun 

kowe było czynne w 650 wypadkach. 
Najwięcej zanotowano wypadków roz- 

praw nożowych, następnie samobójstw, ren 
iłuczonych i przejechań. 

— Ulica Tyzenhauzowska zagrożona po 
morem świń. Władze administracyjne uzna- 
łv ulicę Tyzenhauzowską za zapowietrzoną 
pomorem świń i zabroniły wspólnego wypę- 
czania wieprzy jak również sprzedaży wie- 
przy znajdujących się u mieszkańców tej 
ulicy. 

BALON LITEWSKI WPADŁ DO NIEMNA 

wy oficjalnych reprezentantów prasy . 
w osobach Prezesa Związku Syndyka- 
tów Dziennikarzy Polskich p. Zdzisła- 
wa Dębickiego i Prezesa Rady Związ- 

Do raidu Aeroklub zgłosił 2 samo- ku Wydawców Dzienników i Czaso- 
loty sportowe. pism Polskich p. Feliksa Mrozowskie- 

Jak wiadomo Magistrat wyznaczył go. ‚ 
nagrodę dla pierwszego lotnika, który 
przybędzie do Wilna, w postaci ozdob 
nego albumu z widokami Wilna. Orka traktorowa na gruntach i 

kich jakie są u nas, o tyle tylko opła- 
ca się o ile użyty traktor pracuje 
tanio. Takim opłacającym się traktorem 
jest jedynie i wyłącznie dwucylindro- 
wy szwedzki traktor „„MUNKTELLS“ 
(na ropę), którego całodzienna praca 
w polu przy pługu 3 skibowym kosz- 
tuje zaledwie około 30-tu złotych. 

3 

Wygasłą onegdaj umowę  postanowio- 
no przedłużyć do 15 października, 

Do nabycia u ZYGMUNTA 
GRODZKIEGO w Wilnie. 

  

— Rozłam w zw. rzemieślników żydów. 
Z powodu nieporozumień na tle osobistem 
ze związku rzemieślników żydów wystąpili 
fotografowie i fryzjerzy. Rozłam ma się roz- 
szerzyć jeszcze bardziej. 

— Komuniści demonstrują. Onegdaj na 
ul Sierakowskiego zebrała się grupa wy- 
rostków żydowskich w celu urządzenia de- 
monstracji komunistycznej. Na widok poli- 
cianta demonstranci uciekli. 

— \д’у‹іашпісі\по Кощтіз!у;:ше_ м №- 
galnych okładkach. Ostatnio na terenie woje 

WOJSKOWA wśództwa wileńskiego ujawnione zostały na 
— Powołanie na ćwiczenia lekarzy woj- Stępujące wydawnictwa komunistyczne м о- 

skowych. Oficerowie rezerwy lekarze, któ- kładce koloru tłękitnego, na której uwido- 
"zy zajmują posady lub ordynują w uzdrowi czniony jest napis: „Feliks Minkiewicz, Ży- 
skach, otrzymają karty powołania na ćwi- ciorys H. Sienkiewicza, Kraków 1930 roku, 
czenia w dniu l-szym października, poża ae ac: ‚ …Ъ‘”:Ё:’даг‘и 

— Rejestracja rocznika 1912. Przypomį- B adki znajouje sic Droszura па 5 SON 
namy, że referat wojskowy Magistratu prze a a SRA 
kawa obecnie rejestrację mężczyzn uro- Szycie ANO dhiesi * komitet Wykonawc 
zonych w roku 1912, więc wszyscy z tego ° 2 Miec roczna jeszcze do I m. via zgłość się Komusiójczej,Miedzymarośś, Mod do referatu w celu wciągnięcia ich na listy. о2 'Коіогц seladynowego z napisem na 

SZKOLNA B 1-szej „Kap. Kurleto. as ropę 
EN księgarni wojskowej. arszawa“. Na str. 

skiej Kas zaa dych P m 2-ej napis: „Cen 60 groszy“. Uwaga: Wkrot 
ZY. 3 J Przy ul. Zarzecze 5. (, wyjdzie z druku ,W walce o duszę pol- 

Saigo 6 dż SZL środę, dnia 10 szą' Karola H. Roztworowskiego, Zamówie 
R OGR E Zapisy przyjmuje ma przesylač Lublin uniwersytet Katowicki 
S na, uo NO do «s. prof. Jan Wójcicki. Lublin  Drukarniia 
dyni pride mus A Głosu Lubelskiego, ul. Błotna 6". Wewnątrz 

‚ anos В okladki znajduje się broszura na 120 st:. pt. 
2 RA 7 KI. szkoły powszechnej w 3 „Program komaojstyczej międzynarodówki* 

pania A, UI i IV kurs) i roczny kurs uzu- 3) "Broszura w języku polskim w okładce 
pełniający (kurs V) dla pragnących pogię- koloru błękitnego, na której uwidoczniony 
NE. AWE. Wykształcenie nabyte w szkóle po- jest napis: „Dr. Henryk Przeździeci. Krótki 
R zdobyć podstawy do dalszego zarys botaniki dla młodzieży szkolnej. Klasa 
samokształcenia się w zakresie programu 1-sza. Kraków 1930 rok. Nakład Uniwersyte szkół średnich ogólnokształcących lub ZAWO +, Jagiellońskiego". Na str. 2-ej znajduje się 
dowych, albo też nauczyć się rzeczy, które napis: „Cena 40 gr. Nakładem Uniwersytetu 
mogą dać wiele pożytku lub uprzyjemnić PS; » ы 
życie. jagiellońskiego w Krakowie ukazały się: D 

— Kursy Dokształcające dla młodzieży i Zarys str powszechnej —: 3 zł, 2) Z. 
dorosłych imienia Adatia Mickiewicza (koń 
cesjonowane przez Kutatorjum Okr. Szk. 
Wil.) z programem pełnej siedmioklasowej 
szkoły powszechnej przyjmują zapisy do 
14 9. br. w godzinach 5 — 7 w. w lokalu 
Szkoły Powszechnej nr. 24 Mostowa nr. 7. 
Na miejscu wypożyczalnia podręczników i 
opieka lekarska z poradnią. Przy kursach 
ntwarte będą komplety jezyków | nowožyt- 
nych oraz przedmiotów handlowych: nauka w 
o -Polsce, buchalterja, korespondencja han- 
dlowa, arytmetvka handlowa, 

Fiotrowski, Rozrywki umysłowe 1 zł, 3. 
M. Konopnicka. Poezje — 60 gr. Drukarnia 
Państwowa w Krakowie ul. Moniuszki 7*. 
Wewnątrz znajduje się broszura na 21 stra- 
nicy w języku polskim p.t. „Sytuacja w 
KIM'ie i zwrot ku masowej robocie. Rezolu- 
cja rozszerzonego plenum KW MMK do re 
teratu t. Manuilskiego i t. Hitarowa“. 

— Z życia T-wa Opieki nad zwierzętami 
Wilnie. Na terenie całego województwa 

IN- daje się zauważyć bardzo znaczną ilość żłe 
stenografja, podkutych koni, wskutek czego zwierzę cier 

RE Róż pi, częstokroć złe podkucie jest powodem 
ÓŻNE okaleczenia konia, co zawsze ujemnie wpły 

— Nowe stowarzyszenie. Do rejestru wa na wydajność jego pracy, Istniejący 
stowarzyszen w _ urzędzie wojewódzkim stan jest rezultatem braku fachowców, któ- 
wciągnięto wileńskie towarzystwa  myśliw- rzyby z potrzebną do tego umiejętnością 

skie. podkuwali koni. 
— Delegacja Syndykatu Przemysłu Naf аеа 3е ż k о towego w Wda Wodna 8 Ob m. ba: Wileńskie T-wo Opieki nad zwierzętami, 

wiła w naszem mieście delegacja Syndykatu SECA€ temu zaradzić, otwiera szkołę dla pod Przemysłu Naftowego ze Lwowa, której zą- KUwaczy, prowadzoną przez lekarzy wetery- daniem jest zrealizowanie postulatów czyn- MArji. Ё ? ników rządowych, zmierzających do rozsze- Na ten cel T-wo posiada już pewne środ 
rzenia konsumcji nafty. ki, niewystarczające jednak na uruchomienie 

‚ Akcja ta wiąże się Ściśle z podniesie. tei koniecznej placówki. 
niem stanu kulturalnego i dobrobytu ludno- Chcąc zebrać potrzebne fundusze, w ści wiejskiej naszej dzielnicy, wychodzi bo- dniu „dobroci dla zwierząt" t.j. 14. 9. rb. wiem z założenia, że „rozproszenie ciemno- T-wo urządza sprzedaż uliczną znaczka, о- ści" w chatach wiejskich spowoduje lud- raz loterję fantową. Losy w cenie 50 gr. ność wiejską do zajęcia się — zwłaszcza w będą sprzedawane w łaskawie użyczonym czasie długich wieczorów zimowych — pra- lokalu T-wa Rybackiego przy ul. Królew- cą w dziedzinie przemysłu domowego. Je- „;.; ż i żeli się zważy, że ludność wiejska południo- ausi posada че ра wej i zachodniej połaci naszego kraju zdo- 

Osoby pragnące przyjść instytucji z po- 
mocą proszone są o łaskawe ofiarowanie 

łata już stworzyć rodzinny przemysł domo- 

fantów, które można składać codziennie w 

  

wy, którego wyroby (zwłaszcza  kilimkar- 
stwo) znajdują znaczny zbyt nawet za oce- 
ariem, to tem więcej należy powitać i po- gndz. od 18 — z R ‚ 
przeć tę akcję, która dla naszej dzielnicy Śp. i zw. Taki „w. sekretarjacie T-wa 
przyniesie niewątpliwie duże korzyści. | P 

Jak sie dowiadujemy, wyježdža wymie- — Podziękowanie. Wszystkim osobom. niona delegacja do miast i gmin naszego które wzięły udział w żeń żało- województwa celem porozumienia r a” skutek starań W; 
się z bnych, odprawion ń - czynnikami miejscowemi, wytknąwszy So- leńskiej Sodalicj że. Rinka Kasas a bie w szczególności za cel dopomóc do 8-go września rb. o godz. 8 rano w kościele oświetlenia osiedli gmin, i ułatwić ludności OO, Bernardynów i o godz. 9-ej rano w ko nabycie środków oświetleniowych tam, ściele św. Jana za spokój duszy śp. p. prof. gdzie to dotychczas napotykało na trudno- Włądysława Kołaszewskiego, wieloletniego ści. ; й ` współpracownika, prenumeratora. zelatora i „_ Akcja powyższa spotkała się z bardzo gorliwego przyjaciela Misyj Afrykańskich, żywem poparciem województwa i spodzie- Zarząd Sodalicji składa serdeczne podzięko- wać się należy, że i nasze samorządy — w wanie. 

vznaniu celowości tych zamierzeń — akcję 
:ę poprą w najszerszym zakresie. 
I T I KOKS NT TOP TEE ZZOZ R TE TASK TIT 

SAMOLOTY SOWIECKIE KOŁO ILJA 
Onegdaj w dzień w pobliżu Ilja na od- dokonaniu kilku lotów odleciały w kierunku 

cinku Wilejka ukazały się nad naszem tery- sowieckiego terytorjum. 
torjum dwa samoloty sowieckie, które po 

WYKOPANIE STAROŻYTNYCH MONET 

  

Na polach wsi Zarzecze pod  Dzisną żvtnemi monetami, pochodzącemi z 17 i 18 
dwaj miejscowi chłopi bracia Domańscy wy stulecia. 
kopali dwa duże garnki, napełnione staro- 

  

  

 



  

13-g0 bm. nastąpi otwarcie sezonu zimo- 

  

4 SŁOWO 

TEATR I MUZYKA Od dnia 8 do 11 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
„ — Teatr miejski na Pohulance. Otwai- KINO a a 33 

cie sezonu zimowego. W sobotę najbliższą MIEJSKIE 39 ajemnica arego ii U 

wego w teatrze miejskim na Pohułance. 
Pod reżyserją dyr. Zelwerowicza odbywają 
się ostatnie próby z wartościowej pod wzgle 
dem literackim komedji ]. Blizińskiego „„Roz 
bitki. Do sztuki tej przygotowano nową 
wystawę według projektów art. mal. J. Ha 
wryłkiewicza. 

W sztuce wystąpią nowopozyskane siły 
artystyczne. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ukaże 
się po raz ostatni iskrząca się humorem i 
dowcipem wytworna komedja  Verneuilla 
„Moja panna mama'. ю 

Wszystkie bilety na przedstawienie dzi 
siejsze — sprzedane. 

Jutro z powodu próby jeneralnej — teatr 
nieczynny. 

=: Otwarcie sezonu zimowego w Lutni. 
Pełna pogodnego humoru, słoneczna kome- 
dja j. Rączkowskiego „Nad połskiem mo- 
rzem* zainauguruje w piątek najbliższy 12- 
go bm. sezon zimowy w Lutni. Sztuka ta w 
Poznaniu odniosła wielki sukces artystycz- 
ny i cieszyła się nadzwyczajnem powodze- 
riem. х 

W sztuce zatrudnione są wybitniejsze si 
ły zespołu pod reżyserją A. Zelwerowicza. 
Całkowicie nowa wystawa pod kierownict- 
wem ]. Hawryłkiewicza dopełnia artystycz 
nei całości. Bilety już są do nabycia w ka- 
sie zamawiań od 11 — 9-ej wieczór. 

— Personel artystyczny Teatrów Miej- 
suich ZASP w Wilnie: 

Balcerzak Aleksander (Warszawa), Bu- 
dzyński Jan (Warszawa),  Ciecierski Jan, 
Dejunowicz Kazimierz, Detkowska - Jasiń- 
ska Irena, Detkowski Leopold, Eichlerówna 
Lena, laśkiewicz Stanisław, Kamińska Hali- 
na. Karpiński Ziemowit, Korczyński Jan, 
(Warszawa), Kreczmar jan, Lewicka Rena 
Lwów), Łaciński Ryszard (Warszawa), Łu 

biakowski Józef, Makarczyk - Wasilewska 
Marja (Warszawa), Malinowska Wanda, 

° Ма шсг Zofja, Milecki Mieczysław (War- 
szawa), Niwińska Zofja. Piechelski Jerzy, 
Puchniewski Klemens, Rychłowska Halina, 
Rychłowski Franciszek, Sawicka Sabina 
(Lwów), Severinówna Eeugencja, Smiałow 
ski Zbigniew, Sroczyński Kazimierz, Szur- 
szewska Czesława, Wasilewski Rysżxrd, 
Wyrwicz - Wichrowski Karol, Wyrzykow- 
ski, Marjan, Zelwerowicz Aleksander, Zel- 
werowiczówna Helena, Zagrobska Janina 
tLvblin), Żurowski Lucjan. 

— Niezwykły występ rosyjskiego zespo 
łu koncertowego Dubrowina. Rosyjski kon- 
certowy zespół artystyczny, na czele które- 
go stoj. znany nam ze swoich koncertów, 
Eugenjusz Dubrowin, urządza po dłuższej 
przerwie w Wilnie swój koncert, który się 
odbedzie w sobotę dn. 13 b. m. w 
bu Handł. Przemysłowego Mickiewicza 33-a. 

Znamy oddawna wspaniałą grę p. Du- 
browina i podziwiamy jego często przez 
warszawskie Radjo. "W sobotę będziemy 
mieli sposobność usłyszeć p. Dubrowina w 
naszym grodzie. Do całości niezwykle zaj- 
mującego i bogatego programu dołączają się 
artyści pierwszej wagi, jak to: czarująca 
swym głosem pieśniarka ludowego żanru A. 
Mozolewska, chór syberyjskich włóczęgów, 
w skład którego wchodzą znakomici soliści 
i „Zespół bałałajek i mandolin*. Usłyszymy 
w wykonaniu tych 16 artystów, kilka utwo- 
rów klasycznych, szereg pieśni !udowych, 
romansy cygańskie i najulubieńsze motywy 
syberyjskich włóczęgów. Będzie to, jak wi- 
dzimy, bardzo zajmujący występ, niestety 
tylko jeden. Radzimy wszystkim kto chce 
usłyszeć coś dobrego, niechaj przybędzie w 

hote na koncert. Bilety sprzedaje już księ- 
Karnia „Lektor* ul. Mickiewicza 4. 

CO GRAJA W KINACH? 

Hollywood — Kobieta i żywioł. 

Heljos — Marsz weselny. 
Światowid — Bohater krwawej areny. 
Wanda — Мейгтсу. 

Kino Miejskie — Tajemnica starego 
rodu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 8 bm 
g. 9 do 9 bm. godz. 9 zanotowano ogółem 
wypadków — 39, w tem kradzieży 7, opilst- 
wa 9, przekroczeń administracyjnych 16. 

: Kradziež mieszkaniowa. W dn. 8 bm 
Mižynskiej Marji, Košciuszki 14 podczas jej 
nitobecności w mieszkaniu skradziono za po 
mocą otwarcia okna garnitur męski oraz pan 
tofle męskie wartości 300 zł. 

-— Wypadek w koszarach rafałowskich. 
Elektromonter Abram Dudak (Łosiowa 16) 
pracujący w stajni w koszarach  rafałow- 
skich został zrzucony z wysokiej drabiny na 
ubitą ziemię i doznał dotkliwych obrażeń 
ciała. 

Ułokowano go w szpitalu. żydowskim. 

Narzeczonego przebiła 
możem. W szpitalu żydowskim został ulo- 
kowany Zusman Lewin (Archanielska 54) z 

A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Dyrektor hotelu zaczął gwałtow- 
nie nam awiać,, by obaj „wielce sza- 
nowni' goście pozostali dłużej w mie- 
ście, którego nie zdążyli zapewne po- 
znać. Proponował najsprytniejszego 
przewodnika po malowniczych okoli-- 
cach miasta. Gotów był przewrócić 
hotel do góry nogami, by dogodzić 
klientom.. Nawet jeśli chodzi o stóg 
siana, to skoro to jest tak niezbędne.... 

— Dziękuję panu, — przerwał mu 
detektyw. Proszę o rachunek za dzie- 
sięć minut, dobrze? 

Dyrektor zamienił się w płaza. Ro- 
zumiał, że popełnił błąd nie do prze- 
baczenia, a błąd ten będzie go gnę- 
bił przez całe życie, ale miał nadzie- 
ję. że panowie nie odmówią zjeść 
śniadania w hotelowej restauracji? 
Proponował, że potem odwiezie ich 
własnem autem na dworzec. Pytał, 
czy nie rozkażą zamówić oddzielne 
coupe? Doradzał, by się zatrzymali w 
hotelu „Paryskim*, 
ten hotel. Chciał wysyłać depeszę do 
ayrekcji, by zatrzymano odpowiednie 
apartamenty... 

— |]estem bardzo wdzięczny, — 

wycedził przez zęby Overluc, — ale' 
nie chcemy nic poza rachunkiem. 

Dyrektor wyszedł z sercem złama- 
nem, a Archibald Overluc wykąpał się 
ubrał się, przełknął dwa proszki as- 
piryny i poszedł zastukać do drzwi 
Florestyna Fortiolisa. Odpowiedziato 
inu mruczenie, które można było roz- 
maicie zrozumieć. Nie czekając wyjaś 
nień, otworzył drzwi i wszedł. 

  

sali klu- * 

którego filją był. 

sSPÓZŹT 
ZASZCZYTNY WYNIK DRUŻYNY 

I p. p. leg. 

WILNO SIEDLCE 2:2 

Sobotni przeciwnik naszego _ wice- 
mistrza | p. p. leg. mistrz Siedlec 22 p. p. 
w składzie którego grali trzej gracze ligowi: 
Domański (Warszawianka), Nowak (Wóis- 
ła) i Rusinek (Cracovia) okazał się druży- 
ną, robiącą jak najlepsze wrażenie. 

Mocni fizycznie, lotni, dobrze sytuowa- 
ni technicznie i grający fair zarekomendo- 
wali się „siedlczanie“ dodatnio. 

Pierwsze momenty gry wypadły wpraw- 
Gzie gorzej, i nawet Domański nie był so- 
ba. Trwało to jednak krótko. Goście oswoi- 
Iš się z boiskiem, przeciwnikiem i zainicjo- 
wali szereg groźnych wypad ów. Gospoda- 
т‚е grali od początku nieźle, za wyjątkiem 
cbrony, Truchan a i Gracza na centrze a- 
taku. Stopniowo jednak wszyscy rozegrali 
sie. 

Prowadzenie zdobywa Gracz plasując 
piłkę podaną mu po kombinacji Puzyno - 
Lachowicz. 

Wkrótce potem Bilewicz szczurem w pr. 
róg zdobywa wyrównanie, a po walnym a- 
taku całego napadu strzela drugą bramkę. 

Goście mają teraz więcej z gry i robi 
wrażenie że wygrają różnicą kilku bramek. 
Wypada inaczej.  Kurzawa przestrzeliwuje 
z 5 kroków, a pozatem obrona niebieskich 
gra coraz lepiej. 

Ataki gospodarzy rozbijają się o lewą 
sttonę. Graczowi brak ruchliwości, Godlew- 
skiemu dokucza brak prawej nogi. Bez za- 
rzutu jest Żebrowski i niewiele gorszy La- 
chowicz. Przed końcem Żebrowski ostrym 
strzałem zdobywa wyrównanie. 

Wynik ten pozostaje już do końca gry. 
Całość wypadła b ciekawie i co najwa- 

żniejsza obydwie drużyny grały spokojnie, 
-— nie jak o punkty. 

U gości nie było słabych punktów. Naj- 
lepiej może grał Rusinek (zresztą może to 
złudzenie wywołane sławą ligową). Pozatem 
b. miłe wrażenie zrobił pr. skrzydłowy Ku- 
rzawa (kontuzjonwany pod koniec zawo- 
dów) Gazur na centrze pomcy i łącznicy. 
Obrona pewna. 

U legunów — prawa strona ataku b. do- 
bra, Puzyne najlepszy w pomocy, obrona 
POCIE: zwłaszcza Malicki. Naczulski do- 
ry. 

W ataku brak Pawłowskiego, który 
mógłby grać na I. łączniku, a Godlewski na 
skrzdyle zamiast słabego  Jabicnowskicgo. 
Malicki skończył się zupełnie, mógł by goa 
zastąpić Miszczak. 

Sędziował p. Katz — dobrze. Publicz- 
ności mało. 

  

Osman. 

22 P. P. — MAKABI 3:1. 

Drugie spotkanie drużyny 22 pp. z Sie- 
dlec rozegrane w Wilnie, na ten raz z Ma- 
kabi wypadło jeszcze lepiej niż pierwsze. Ca 
ła drużyna gości grała b. ładnie, z lotny i 
coskorały technicznie Rusinek pokazał wy- 
soki poziom gr y. Jego zagrania na skrzy- 

   

dle, centry i ostre a pewne strzały (dwie 
bramki zdobyte przez niego były majster- 
sztykiem) zachwycały wprost licznie zgro- 

dzoną publiczność, przyzwyczajoną, nie- 
siety, do anemji strzałowej napastników. 

Siedlczanom trzeba oddać słuszność, Że 
napastnicy ich strzelają przy każdej możli- 
wej akcji nie licząc się z odległością. Bardzo 
niebezpieczni są u nich: Rusinek, Schuma- 
cher i Nowak. 

Pomoc gra b. ofiarnie, zwłaszcza cen- 
towy — Gazur — przypominający nieco 
Kuchara, obrona spokojna i pewna, a w 
bramce... Domański. 

Makabiści mieli słaby dzień w linji a- 
taku, a pozatem Szwarokowie (c. pomoc i 
obrońca) grali dużo gorzej niż zawsze. 

Nie pomogła ofiarna gra Zajdla, ani peł- 
iw: poświęcenia się wypady Krakanowskie- 
go ani susy Szmuklera. Trzeba było prze- 
grać. Gdyby Makabi miała łączników, mo- 
głaby podnieść znacznie wydajność swojej 
drużyny. Bez tego nie będzie nic. 

Rezerwowi: Antokolec na pr. skrzydle i 
Szumker na pomocy wywiązali się z zada- 
nia wcale nieżle. 

Spotkanie miało przebieg _ następujący. 
Od początku wojskowi mają wyraźną 

przewagę. Mając na lewym skrzydle Rusin- 
ka inicjują oni szereg szybkich ataków. 
Strzał Rusinka grzeżnie w siatce nieuchron 
nie. Stopniowo Makabi otrząsa się z tremy, 
zaczyna walczyć i w rezultacie przebój Ko- 
iłowskiego (po podaniu Zajdla) przynosi 
wyrównanie. я 

Gospodarze nabierają otuchy grają _ со- 
taz lepiej, cóż, kiedy drugi strzał Rusinka 
przynosi znów bramkę. 

Po przerwie sytuacja nie zmienia się pra- 
wie. Siedlczanie mają przewagę, strzelają, 
atakują. W rezultacie zdobywają jeszcze tyl 
ko jedna bramkę ze sztrzału Schumachera. 
Publiczności dużo. Osman. 

OGNISKO PRZEGRAŁO W BIAŁYMSTOKU 

Drużyna Ogniska grając w Białymstoku 
z drużyną 72 p. p. (mistrz okręgu) o wej- 
ście do Ligi przegrało w stosunku 1:0. 

Decydująca bramka padła z karnego, 
podyktowanego przez sędziego przed koń- 
cem meczu. 

Ognisko grało w osłabionym składzie. 

RAID AUTOMOBILOWY PAŃ „ZAWADZI* 
O WILNO. 

Doroczny kobiecy raid automcbilowv od- 
bedzie się w dniach 27 — 29 bm. na trasie 
Warszawa — Bialystok — Wilno -—- War- 
szawa (dyst. 1150 klm.) Do Wilna przybę- 
dą zawodniczki w dniu 28-go. 

Będzie to pierwsza impreza damsko - 
automabilowa dostępna do oglądania publi- 
czności wileńskiej. 

Kalendarzyk sportowy wszystkich auto- 
mobilkluhow aż roi się od imprez. 

„A mój Lopek nic* przypominają się mi- 
mowoli słowa popularnego monologu „Lop 
ka“ Krukowskiego, na wspomnienie o na- 
szym klubie. 

głęboką rana w plecach, zadaną nożem 
przez jego narzeczoną. Zdarzyło sie to pod- 
czas sprzeczki. 

— Zatrzymanie złodziei. Iwaszkiewiczo- 
wa Marja, Piaski 17 zameldowała policji o 
kradzieży złotego zegarka z dewizką złotą 
wartości 500 zł. Dochodzeniem ustalono, że 
kradzieży dokonał Łukjanin Franciszek, II 
Jatkowa nr. 3, którego zatrzymano. Zegarek 
vdnaleziono. 

Również Jakonis Janowi Legjonowa 19 skra 
dziono gerderobę oraz gotówkę na ogólną 
sumę 80 zł. Kradzieży tej dokonała Bańkow- 
ska Aniela, służąca meldującego. Bańkow- 
ska zbiegła w niewiadomym kierunku. 

—- Samobójczyni. Na ulicy Kasztanowej 
znaleziono nieprzytomną Justynę Woronkie- 
wicz, «tóra jak się okazało zatruła się esen- 
cią octową. 

— Usiłował przebić się nożem. Wczoraj 
o godzinie 0.36 Kalinowski Antoni, Zygmun 
towska 18 „usiłował popełnić samobójstwo 
przez zadanie sobie nożem rany w okolice 
serca. Lekarz Pogotowia Ratunkowego po 
udzieleniu pierwszej pomocy pozostawił de- 
sperata w domu w stanie niczagrażającym 
życiu. Przyczyna targnięcia się na życie — 
nieporozumienie rodzinne. Kalinowski w 
chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym. 

— Okradziony podczas snu. Rutkowski 
Adam, zam. we wsi Rudniki gm. rudziskiej 
pow. kileńsko - trockiego po wspólnej kola- 

Wymyty, oczyszczony i ostrzyżo- 
ny, wuj Corabe ubierał się właśnie. Na 
próżno usiłował włożyć spinkę da koł 
nierzyka to też ukazanie się nowego 
przyjaciela przyjął wybuchem rado- 

ści — Aha! Nareszcie pan jest. 
Winszuję! Ładnie mnie pan wpakował 
ładny nocleg! Ta wstrętna dziura! 

Qverluć postanowił przyjmować 
wszystko spokojnie i nie obrażać się. 

— To jest pierwszorzędny hotel, 
-— rzekł. 

— Tem gorzej dla tych, którzy się 
zatrzymują w gorszych! 

— Czy pan jest niezadowolony? 
— Niezadowolony — to za małe 

słowo. Nocowałem w różnych miej- 
scach, ale nigdy nie miałem noclegu 
w takiej budzie bez najkonieczniej- 
szych wygód... 

— Ale, zapewniam pana... 
— Ach, nie! Już nasłuchałem się 

tych reklamowych pochwał od woźne 
go i dyrektora. Niech pan już tych 
glnpstw nie powtarza! Karczma bez 
odryny! Bufetowy, który nie wie, co to 
jest „świńska nalewka”. Czyż w tym 
„wyższym  świecie* nigdy nie mają 
zgagi po pijaństwie? 

— Mają, ale w tych wypadkach 
pije się herbatę. 

— Nie znoszę gorącej wody. 
Znów śpinka wypadła z niezgrab- 

nych jego palców. Miljoner zawołał 
błagalnie 

— Przyjacielu Overluc, czy ko- 
niecznie trzeba nosić tę obrożę? 

— Koniecznie. Pan pozwoli? 
Zapiął nieposłuszny kołnierzyk i 

zawiązał krawat. 3 
Fortiolis uśmiechnął się z wdzięcz- 

nością: 

Witold Woydylto, 

cji z niejaką Zubryk zasnął w ogrodzie ko- 
!ejowym przy ui. Sadowej nr. 19 i po prze- 
budzeniu się skonstą tował brak płaszcza 
gumowego, zegarka na rękę. kamaszy oraż 
28 zł. gotówki. Poszkodowany ocenia stra- 
1у па 118 zł. Po dokonaniu kradzieży Zu- 
bryk zbiegła. lecz w dniu 8 bm. została za- 
trzymana i przekazana władzom sądowyni. 

— Nieporozumienia w spółdzielni auto- 
busów. Wajdan Wacław, sekretarz Spółdziel 
ni Autobusów w Wilnie powiadomił policję, 
o przywłaszczeniu biletów należących do 
Spółdzielni na ogólną sume 500 zł. przez 
b. współwłaściciela autobusów  Jacewicza 
Juljusza, Bonifraterska nr. 10, który nielegal- 
nie posługuje się temi biletami jako przesiad 
kowemi na wszystkie linje, podczas gdy Ja- 
cewicz swój autobus prowadzi wyłącznie na 
linji nr. 2. 

— Włóczęga - złodziejem. 6 bm. Bohda 
1.awiczowej Marji (Warszawski 30) skra- 
dziono w czasie jej nieobecności w mieszka- 
niu kape z łóżka. Sprawcę — Tomkiewicza 
Felicjana (Połocka 4) zatrzymano.  Kapę 
zwrócono właścicielce. 

_ — Pożar. 7 bm. we wsi Kropiwnica spa 
liła się stodoła należąca do Szarejki Edwar- 
da. Pożar powstał od nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem. Straty nieustalono. Wy- 
padków z ludźmi nie było. 

— AM zgon. Zmarł nagle Ransztejn 
Szołom (Bosaczkowa 3). Lekarz stwierdził 
wadę serca. 

— Zuch z pana, Overluc, chociaż 
szpicel, ale dzielny chłop! 

= 01 
— Szpicel prywatny, ja wiem, — 

poprawił się uprzejmie i nie robię z 
tego panu wymówek. Ale pan wygłą- 
da jakoś nietęgo... co się stało? 

Overluc podniósł oczy w górę. 
— Żołądek, panie Fortiolis. 
Wuj Corabe przypomniał sobie 

Lurzliwą noc i wpadł w zwykłą dob- 
roduszna wesołość: 

— Prawda, wypiliśmy trochę! 
— Ja nie jestem przyzwyczajony 

do tego. 
— Przywyknie pan — uspokajał 

włóczęga. — Niema nic lepszego dla 
zachowania zdrowia. Spójrz pan na 
mnie: pięćdziesiąt cztery lata, a chłop 
jak rydz. Gotów do wszystkiego.! Ej, 
wy, młodzi... 

Po przyjacielsku pchnął Overluca 
w pierś, aż się ten skurczył, jęcząc. 

— Zuch, zuch, Overluc! To pana 
zasługa, że mam pieniądze. Teraz się 
nie rozstaniemy aż do Śmierci, a pan 
przywyknie do mego regime'u. 

Na wspomnienie nocnej libacji 
Overluc zmienił stię na twarzy i zbladł 

— Tego rodzaju nadużycia są mi 
zakazane, panie Fortiolis, — próbo- 
wał się bronić. 

— Bzdurstwa! Założę się o pacz- 
kę pieczonych kasztanów, że za mie- 
siąc pan sam siebie nie pozna. Niech 
pan przyzna, że spędziliśmy noc nie- 
najgorzej! 

— Owszem! — przyznał niechęt- 
nie detektyw. ° : 

— Pyszny lokal — ten, gdzie jed- 
liśmy. obiad! 

— Najlepsza w mieście kuchnia.,, 
— Słusznie, a że to sezon myś- 

      

SALA. MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Kasa czynua od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-sj. 

Dramat współczesny w 12 aktach. W-g oryginalnego scenarjusza Stefana Kiedrzyńskiego. W rolach głównych 
Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska i Jerzy Marr. 

Następny program: „Herkules czarnych gór" 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOGD“ 
Mickiewicza 22. 

Wspaniały i porywający dramat 
z życia korsarzy p. t. 

Od godz. 4-ej do6-ej ceny zniżone: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

„KOBIETA i ŻYWIOŁ" 
Nad program: Dodatek Dźwiękowy p. t. „Bernard de Pace w swym najnowszym repertuarze”. 

Dziś! Przebój Dżwiękowy! 

W głównych rolach rycerski Ryszard 
Barthelmess i urocza Betty Compson 

Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30 

  

Pierwszy Dźwiękowy DZIŚ! 
Kino-Teatr 

„HELIOS"   Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. 

Marsz weselny 
Wielki Przebój Dźwiękowy! Śpiew, Chór. 

W rol. główn. Erich Ton Strohejm i Fay Wrai. ` 
Niebywały przepych! Wystawy! 

Początek o g. 4-ej. Ost. seans o g. 10.15 
  

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 10 WRZEŚNIA 

11,58 — : Sygnał czasu. 
12,05 — 12,30: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
12,30 — 13,00: Audycja dła dzieci z 

Warszawy. 
13,00 — :Kom. meteor. 
17,15 — 17,20: Program dzienny. 
17,20 — 17, 35: Kom. akadem. Aero- 

klubu. 
17,35 — 19,00: Transm. z Warsz. Radjo 

kronika i koncert (muzyka popularna). 
19,00 — 19,40: Audycja literacka „Pola- 

no“ zradjof. nowela Anatola France'a w 
wyk. Z. D. P. R. 

19,40 — 19,45: Program na czwartek. 
19.45 — 20.00 „Hallo! Rekaty!'* — fel- 

jeton sportowy wygł. Jarosław Nieciecki. 
20,00 — 24,00: Transm. z Warsz. Pras. 

dziennik radj., koncert solistów, kom, i mu- 
zyka taneczna. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 9 września 1930 r. 

waluty i dewizy: 

Dołary 8.90 — 8.92 — 8.88. Gdańsk 
173.32 — 173.75 — 172.99. Londyn 43.35 — 
43.46 — 43.25 Nowy York 8.908 — 8.928 
8.888. Paryż 35.01 — 35.10 — 34.92. Praga 
26.46 —. 26.52 26.40. Szwajcarja 173.02 — 
173.45 172.59. Włochy 46.72 — 46.84 
46.60. Berlin w obr. prywatnych 212.43. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113. 5 proc. 
premjowa dolarowa 59.25. 5 proc. konwer- 
syjna 55.50 7 proc. stabilizacyjna 87. 10 proc 
kolejowa 103.50 8 proc. 7. 7. В. С. К. 1 В. 
G. K., obl. B. Gł K. 94; te same 7 proc 
83.25 — 8 proc. obl. B. G K. budowlane 93. 
1 proc. ziemskie dolarowe 76.50. 4 i pół 
proc. ziemskie 56.30 — 56.40 — 56.30 5pr. 
warszawskie 58. 8 proc. warszawskie 75.30 
— 75 8 proc. Częstochowy 67. 10 proc. Ra- 
domia 80. 10 proc. Siedlec 80.50 

Akcje: 

Bank Handlowy 108. Polski 167.50. Wy 
soka 140. Lilpop 25.50, Haberbusch 120. 

  

PAŃSTWOWA FABRYKA WYROBÓW 
FYTONIOWYCH W WILNIE ogłasza prze- 
targ na dostawę 3600 kg. owsa i 5500 kg. 
keniczyny. Oferty należy nadsyłać do kan- 
celarji Fabryki do dnia 20. 9. rb. godz. 9 
ran, w kopertach zapieczętowanych z na- 
pisem: „Oferta na dostawę paszy”. W ofer- 
cie nałeży podać ilość oraz cenę za 1 kg. 
mającej być dostarczonej paszy. Ceny je- 
dnostkowe winny  opiewać franco - loco 
skład Fabryki przy ul. Makowej 17. Oo ofert 
należy dołączyć próbki owsa i koniczyny о- 
"az dowód na złożoną do dyspozycji Fabry-- 
ki w Kasie Skarbowej w Wilnie wadjum w 
wysokości 5 proc. wartości całej dostawy. 

Otwarcie ofert nastąpi w Fabryce dnia 
20. 9. o godz. 9 min. 15 

Fabryka zastrzega sobie prawo swobod 
nego wyboru oferenta, względnie nieprzyję- 
cie żadnej oferty. 

Dyrektor 
— (—) Mrozowski. 

Fomiomówaca nauczycieika 
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: 

wu Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

  

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

liwski, więc nadziewają śrutem bara- 
ninę. 

— Ja... ja nie zauważyłem. 
— A ten cyrk dla dziewczynek, 

śmiech, jedno słowo, śmiech! 
— Jaki cyrk? 
-—- No, ten korytarz, gdzie piękna 

płeć robi słodkie oczki! 
— Ach, pan mówi o dancingu? 
— A tak, właśnie. Ale mój drogi, 

nie wiedziałem, że pan się tak boi ko- 
biet! 

— Do djabła! Kiedy dwie damy z 
najlepszego towarzystwa proszą o po 
częstowanie piwem,  najbiedniejszy 
mężczyzna powinien paść plackiem, 
żeby usłużyć im. 

— Pan myśli, że... 
— A pan miał taką głupią minę, 

iak nurek, który pod wodą zauważy 
że w masce jego siedzi mucha. A ta 
kobierka była pyszna, czarniutka, 
wprost cudo! 

— Ja... e... ona była za młoda! 
Włóczęga rzucił mu spojrzenie, 

pełne współczucia: 
--- Szkoda pana, Overluc. Pozwo- 

lić kobiecie dojrzeć, to to samo, co dać 
sałacie zakwitnąć, a potem ją jeść. 

Detektyw nie mógł powstrzymać 
się od pełnej powagi repliki: 

-— Panie Fortiolis, okazał mi pan 
zaszczyt, zwracając się do mnie z proś 
bą, abym kierował pierwszemi kroka- 
mi pana w nowym świecie. Czy pozwo 
li pan, że zrobię kilka uwag? 

—- Aha! Widzę, że będzie teraz 
kazanie! i 

— Nie, chciałbym tylko wskazać 
panu na pewne błedy, których powtó- 
rzenie mogłoby zepsuć pańską repu- 
tację. : 

— Ho! Moją reputację? | 

  

NA PIĘĆ POKOI W DOMU 
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Poszukujemy gublokatora 
lub sublokatorów 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

„Słowa* od 9 do 10. 

i papapapabaparspapabap api 
  Ф ь 
CZEKOLADKI „DZIECINNE“ 

FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

Kosztuje tylko 10 groszy i są bardzo 
požywne i smaczne. 

Żądać wszędzieł 
`   
  

Naįkorzystnieį 571; y się to- 
wary gwarantowanej dobroci u GŁO- 
WIŃSKIEGO. Polecamy na sezon je- 
sienny materjały mundurkowe, tweedy 
na kostjumy i suknie, flanelety o 
pięknych deseniach. 

UWAGA—WILEŃSKA 27.       
       

  

Uwaga! 
Pokój lub 2, stoneczne, 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 29-a m. 6. 0 

  

      
   

EET TINA 

GABINET LEKARZ DENTYSTA 

Racjonalnej Kosme- Leokadja 
tyki Leczniczej. Kieżun 

Wilno, Mickiewicza 31 POWRÓCIŁA 
m. 4. 2 U 4—6 

kobiec arbarska 5—3. 
Urodę Kosci 
je, doskonali, odświe- Й 

2 

i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 

AKUSZERKA 
ry. Wypadanie włosów ŚMIĄŁOWSKA 
i łupież. Najnowsze 

3 tyczny, usuwa zmarszcz 
cjonalnej. 2 : 

Codziennie od g. 10-—8. ki, piegi, wągry, łupież, 

padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

Sztuczne opalenie ce- 

zdobycze kosmetyki ra- (37 Gabinet Kosme- 

W. Z” p. 4g, Prodawki, kurzajki, wy- 
PAS 

© 2, »irzęsy, 

J PUJ ucotrwa 

  

le przyciemnia henną 

i reguluje. Maquillage. LO K A L E 

Gabinet » 
Kosmetyki 
Leczniczej Cedi6 HOTEL 
J. Hryniewiczowej. PENSJONAT 

u. WIELKA 18 m, Ros ppko, obidy ‚ ь n. 
Przyj.wg.10-1i 4-7 miasto. Benedyktyńska 

W. Z. P. N26. 215 tel. 17-03.  —0 

— Mówię o nowej reputacji, któ- 
  rą pan dopiero będzie sobie stwarzać.. 

-- Chwileczkę! Czy to będzie 
długo? | 

+  —— Będę się streszczać. 
-— Rżnij pan! 
Z westchnieniem osunął się na fo- 

tel i przygotował się do słuchania. 
— Pańskie bogactwo — zaczął 

„Overluc -— czyni z pana do pewnego 
stopnia wybitną osobistość w świecie, 
de którego pan wszedł obecnie. Czy 
się to panu podoba, cz nie, ale faktem 
jest, że oczy wszystkich będą skiero- 
wane na pana. 
Najmniejszy gest pana będzie zwra- 
cał uwagę, będziet omawiany „w Świe 
cie“, w kronikach gazet. A więc, rozu 
inie pan, jak ważnem jest nie popeł- 
niač nic takiego, co mogłoby wzbu- 
dzić ogólne oburzenie, lub podać po- 
wód do plotek. 

— Gwiždžę na ogólne oburzenie i 
płotki. 

— Tak wszyscy 
potem gorzko tego żałują. Aby żyć 
spokojnie i zgodnie ze  społeczeń- 
stwem, trzeba podlegać jego prawom. 

— Cóż mam robić, według pana? 
— Otóż, naprzykład, wczaraj: w 

restauracji pan zażądał, aby podano 
korki od wypitych przez nas butelek.- 
Tak się nie robi. 
AGA Dlaczego? Czy płacąc za butel 

ki, nie kupuję ich razem z korkami? 
— Naturalnie. Ale to już należy 

do dochodów kelnera — sprzedawa- 
nie korków. 

—- Wiem, i dlatego właśnie tak 
zrobiłem. Któż wkońcu płaci kelne- 
rom? - 

— Ten, kto zamawia wino — to 

jest jasne. . 

zaczynają, ale 

Drukarnia 

  

  

  

2 pokoje 7 osob- 
nem wejściem, z kom- 
fortem umeblowane w 
centrum miasta, sło- 
neczne, ciepłe, z wy- 
godami, może być z 
całodziennym  wiktem 
dla 2-ch osób do wy- 

Dzierżawy 
majątków i folwar- 
ków poszukujemy 
dla osób poważnych 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 241, tel, 

—1 
  

  

  

najęcia. Wilno, ul. Mo-| 152 
stowa 23 m. 7. —0 

Mieszkanie 3 pok. z 
kuchnią, słoneczne, we- Udzielamy 
sołe, parter, w centrum 
miasta przy ul. Wiel- 
kiej, nad. pod poważne 
biuro lub jako miesz- 
kanie odstąpię częścio- 
wo lub w całości. Do- 
wiedzieć się w Admi- 

Pożyczek pod pe- 
wne zabezpieczenie, 
szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 

  

  

nistracji „Słowa*. —0 152. — 

K U P N 0 Oszczędności 
na oprocentowanie 

SPRZEDAŻĄ)! najmocniej  zabez- 
pieczone z gwaran- 

cją terminowego 
zwrotu lokujemy 

bez kosztów. 
Wileńskie Biuro Ka- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tet. 
152. —l 

PIANINA najstynniej- 
szej  wszechšwiatowej 
firmy „Erard* oraz Bet- 
tinga "i K. A. Fibi- 
gera, uznane za naj- 
lepsze w kraju, sprze- 
daję na dogodnych wa- 
runkach i odnajmuję. 
Kijowska 4 Abelow. 

    
  

Przyjmę dzieci do 
ii Au A О kompletu przygotowu- 
Pianino w dob- jącego do egzaminu do 

; ” TyM | kl, szkoty średniej. 
stanie okazyjnie nie Początek lekcji 15-go 
drogo do_ sprzedania. września. O warunkach 
Wileńska 27 m. 5. —0 dowiedzieć się: Zakre- 

towa 18 m. 4 od 8 do 
10 i od 15do 16 godz. 

—2 

  

Na Wołyniu 
sprzedamy kilka ma- 
jątków ziemskich 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlo- 
we. Mickiewicza 21. 
Tel. 152, —1 

STENOGRAFJI listow- 
nie jaknajdokładniej wy 
uczamy. _ „Stenograt*, 
miesięcznik wychodzi. 
„Stenografja Parlameu- 
tarna“—udoskonalona. 
Dziewięć wydawnictw. 
Instytut Stenograficzny: 
Warszawa, Krucza 26. 

      

RÓŻNE 
  

  

  

    

10 

Uwadze |za 1.000 dolar. 
sprzedamy dom 

PA Ń drewniany o 7 miesz |. 
Pracownia Kwiatów | kaniach, placu oko- 
Sztucznych. Wilno, | 10 2.000 metrów kw. 
Zamkowa 17 m. 12.| Dom H.-K. „Zachę- 
Poleca najrozmaitsze | ta, Mickiewicza 1, 
kwiaty do sukien, deko- | tel. 9-05. <a 

  

racyjne i inne z jed- 
wabiu, pluszu i baty- 
stu. —2 

  

  

  

  

— I pan chce, żebym pozwalał 
zarabiać tak na sobie łotrowi, który. 
nietylko kole mnie w oczy swoją wy- 
krochmaloną koszulą, ale jeszcze nie 
chce odliczyć od rachunku reszty wi- 
na, które zostawiliśmy w butelce! 

te 

— Taki jest zwyczaj w dobrych 
restauracjach. 

— Tem gorzej dla ich gości. W 
butelce została połowa wina! 

— Mógł pan je wypić, 
— Ale obaj mielismy już dosyć. 
— Pan zabrał te butelkę ze sobą, 

a trzeba było zostawić. 
— Żeby te draby wypiły za na- 

sze zdrowie? 
— Nie o to chodzi, ale taki jest 

zwyczaj. A potem: czemu pan jadł 
sliwki z pestkami? 

— Bo ci djabli policzyli po trzy 
tranki za sztukę! Przepadam za śliw- 
kami, ale nie znoszę, żeby zdzierali ze 
mnie skórę. Wybrałem więc pośred- 
me... 2 

— А tutaj, w hotelu, pan palił | 
elektryczność przez cały ranek! Т 

— Płacimy wściekłe sumy. Z jaj) 
kiej racji oni mają nas obdzierać? Cho | 
dzi o sprawiedliwość. 

Archibald Overluc pokiwał głowa 
z wyrzutem, ale na zachwyconego so- 
bą Fortiolisa ta niema nagana nie zro 
biła wrażenia. 

—- Oprócz tego, otworzyłem kran 
w łazience na całą noc — chwalił się 
dalej. — To przypomniało mi stru- 
myk w polu pod odkrytem  niebem:< 
Świetnie się spało! 

-— Na dywaniku przy łóżku? 

, 

Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

«#


