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

       

   
   

  

ta pocztowa uiszczona ryczałtem 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — nl Zamkowa, — W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia F-wa „Ruch“. 
HOKODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —- Sklep „Jedność*. 
LIDA -- ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek $ — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

K. Smarzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Aresztowanie przywódców Centrolewu 
Aresztowano wczoraj 18 posłów, 

Z czego 13 przywódców centrolewu 

odpowiedzialnych za kongres krakow- 

Ski, na którym uchwalono rezolucje 

Odwołujące się o pomoc do zagranicy 
ina którem padały bezczelne, a nie- 
Przyzwoite okrzyki przeciw Głowie 

Państwa. Kraków pamięta czasy, gdy 
należał do Austrji, gdy ta Austrja to- 

Czyła wojnę, a na plantach stał czło- 
Wiek z katarynką i śpiewał wierszyki 

Szydzące z Cesarza Karola. Ale też 

Austrja się rozpadła. W społeczeństwo 
Polskie, które dźwignęło swoje pan- 

+ ftwo z grobu, powoli wchodzić zaczy- 

ua kult silnej władzy. 

Rząd polski nie pozwala dotykać 

diutorytetu Głowy Państwa. jest to 

Jego obowiązek i jego zaleta. Targnię- 
Cie się na Głowę Państwa zostaje uka- 

fane przykładnie. Oto jest ta pierwsza 

strona. formalno-prawna aresztowań 

wczerajszych. 

Ale pozostaje strona polityczna. W 
aresztowaniach wczorajszych jesteśmy 

gotowi widzieć wszystkie . elementy, 

które w polityce dają zwycięstwo. 
Jest to po pierwsze decyzja, po 

drugie odwaga, po trzecie linja. 

Rząd wiedział, że aresztowaniami roz- 
jątrzy cały radykalizm polski przeciw 
Sobie, a jednak zdecydował się na nie. 

Aresztowania _ stworzyły wyraźny 

front rzadu przeciw  radykalizmowi, 
| socjalizmowi, demagogji chłopskiej, 
| kiereńszczyźnie wszelkiego rodzaju. 

Można dziś. Polskę zakląć „na pamięć 

Kiereńskiego!" Rosję zgubiło nic inne- 

šo, jak polityka chwiejna, bojaźliwa, 
bez decyzji, bez wyciągania dostatecz 

nie ostrych wniosków i konsekwencji. 
10, nie my będziemy ubolewali nad 

aresztowaniami, skoro zobaczymy w 

nich decyzję i linję. 

Oczywiście aresztowania powinny 

| wydać konsekwencje. jeśliby Skoń- 
_. Czyło się tylko na aresztowaniach bez 

dalszych politycznych wniosków,  je- 
_ śŚliby aresztowania nie miały nic przy- 

, nieść prócz rozdražnienia strony prze- 
 €iwnej, byłoby nie lepiej, a gorzej. 

_ Ufajmy, że tego nie będzie. C.a t. 

O REALS ESP TDS 

* " WYDAWANIE OBLIGACYJ 
PREMJOWEJ POŻYCZKI 

BUDOWLANEJ 
Syndykat Banków Gwarancyjnych 

/ komunikuje, iż wydawanie  obligacyj 
| Serji I-szej Premjowej Pożyczki Budo 
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wlarej odbywać się będzie począwszy 
dnia 15 września br. w Pocztowej 

_ Kasie Oszczędności w Warszawie i 
jej Oddziałach w Poznaniu, Katowi- 
cach, Krakowie, Łodzi i Wilnie, we 
wszystkich Bankach, wchodzących w 
skład Syndykatu Gwarancyjnego i ich 

_ Ordziałach oraz w każdym Urzędzie 
Pocztowym, który przyjmował zapisy. 

Zgłaszający się po odbiór obligacyj 
Winni na żądanie okazać dowód toż- 
samości (dowód osobisty, legitymację 
urzędową i t.p.) w wypadku zaś podej 
mowania obłigacyj w imieniu  sub- 
Skrybenta — również i upoważnienie, 
potwierdzone przez władzę administra 
Cyjną (urząd gminny, starostwo) bądź 
4 uwierzytelnione rejentalnie, względ 
Pie sądowrie. 

DEPOZYTY 

Pocztowa Kasa Oszczędności (Warsza- 
wa, Jasna 9), jak powszechnie wiadomo, po 
siada swój Wydział Bankowy, którego Za- 
daniem są czynności wchodzące w zakres 

k: żdego dużego banku. W tej dziedzinie 
| "cy PKO, jak zawsze dąży do dania swo- 

JM Klientom możliwie najdalej idących udo- 
fodnień. Naprzykład przyjmując na przecho- 
„Anie papiery wartościowe (depozyty) PKO 
le ogranicza sie wyłącznie do całkowicie 
«<Zpiecznego przechowania powierzonych 
sobie walorów, ale jednocześnie przyjmuje 
за Siebie obowiązek administrowania nie- 
„1, to znaczy, że PKO, bez specjalnych zle- 
CER dokonuje na rachunek. właściciela, re- 
ahzącji zapadłych kuponów i wylosowanych 
Papierów, oraz przeprowadza konwersje i 
"we emisje. 

@й „Zarządzenie to spotka się niewątpliwie z 
Užem uznaniem ze strony posiadaczy pa- 

procentowych, w imieniu których 
Z załatwia czynności administracyjne 

lazane z lokowaniem gotówki w obliga- cj 1 

nych państwowych, komunalnych czy in- 

  
Per, 
BKO wj 

WARSZAWA 10-IX (tel. wł. „Słowa”*). Na podstawie zarządzenia 

władz administracyjnych zatrzymano w ciągu nocy z а@та 9 па 10-tego b. m. 

częściowo w Warszawie, a częściowo na prowincji 18-tu b. posłów izy 
Sejm a mianowicie z P.P.S. Hermana Libermana,, Aleksandra Pragiera, Nor- 

beria Barlickiego, Stanisława Dubnisa, z N.P.R. Karola Popiela, z Wyzwole- 

mia Kazimierza Bagińskiego i Putka, z Piasta Wincentego Witosa i Kiernika, 

ze Stronnictwa Chłopskiego Boćmagę i Sawickiego i ze Stronnictwa Narodo- 

wego Aleksandra Dębskiego. 

Oprócz tego w Krakowie zatrzymano b. posłów z P.P.S. Cioikosza i 

Mastka a we Wschodniej Małopołsce 4-ch b. posłów ukraińskich Celewicza, 

Kohuta Leszczyńskiego i Palijewa. 

Akty aresztowanych doręczone zostały jeszcze dziś prokuratorowi Są- 

du Okręgowego w Warszawie p. Michałowskiemu, który przekazał je sędzie- 

miu śledczemu p. Chmielarzowi. Prawie wszyscy aresztowani zostali przez 

policję w mieszkaniach a tylko posłą Witosa aresztowano na dworcu w Pod- 

górzu, pod Krakowem, w chwili, gdy wracał z Warszawy do Wierzchosławic. 

Według niesprawdzonych dotad, ale dość wiarygodnych pogłosek za- 

trzymani politycy osadzeni zostali prawie wszyscy w twierdzy w Brześciu 

Liiewskim, dokąd przewiezione ich pociągami. Odpowiadać mają z artykułu 

100 K.K. za organizowanie zamachu na zasadniczy, istniejący w państwie 

ustrój. Pozatem posłowie ukraińscy odpowiadać będą jeszcze z innych arty- 

kułów K. K. a przedewszystkiem z tych, które mówią o zamachu na całość 

ierytorjum państwowego i o porozumiewanie się w tym celu z państwem 

obcem. 

Na wiadomość o aresztowaniach wśród byłych posłów, zareagowała 
pierwsza Rada Adwokatów w Warszawie w obronie 4-ch swoich członków 
a mianowicie Libermana, Pragiera, Dębskiego i Kiernika. Rada Adwokacka 
uchwaliła bardzo ostry protest, który już dziś o godzinie 2-giej po południu 
dostarczony został muinistrowi sprawiedliwości p. Carowi. Minister Car przy- 
jął delegację i oświadczył, że protest jest przedwczesny, gdyż na podstawie 
procedury karnej, władze administracyjne mogą przez przeciąg 48 godzin 

zatrzymać obywateli a dopiero w ciągu tego czasu władze sądowe mogą 

sdecydować o dalszych losach zatrzymanych. Termin 48 godzin jeszcze nie 

upłynął. 

W godzinach wieczornych pojawił się protest Stronnictwa Narodowe- 

go przeciwko aresztowaniom. Dzienniki, które zamieściły protest Rady Ad- 

wokackiej i Stronnictwa Narodowego ulegiy koniiskacie a mianowicie: 

„A. B. C.“, „Kurjer Warszawski“ i „Wieczór Warszawski”, 

W godzinach wieczornych usiłowali socjaliści w Warszawie zorganizo- 

wac wiec i pochód pod gniachem Ministerstwa Spraw Wewnętrzuych. Po- 

Jicja jednakże do demonstracji nie dopuściła, rozpraszając zgromadzonych 
i aresztując 3 najbardziej agresywnych agitatorów. 

Takie sanie próby były czynione w Krakowie i Tarnowie, gdzie policja 

zmuszona była oddać sałwę. 

O Um 

Posiedzenie Rady Ministrów 
GEN. SKŁADKOWSKI NADZWYCZAJNYM KOMISARZEM DO WALKI 

: Z EPIDEMJAMI 
WARSZAWA, 10.IX. (tel. wł. „Słowa*). O godz. 5-ej po południu od- 

było się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Marszałka Piłsud- 
skiego, na którem uchwalono szereg spraw drobnej natury oraz zamianowa- 
nie ministra generała Sławoj-Składkowskiego nadzwyczajnym komisarzem 
do walki z epidemjami. 

ZIEMETEWIERSE 

„IZWIESTJA" 0 STOSUNKU ŁOTWY 
DO KONFERENCJI WARSZAWSKIEJ 

MOSKWA. PAT. — „lzwiestja”, omawiając wywiad łotewskiego premijera i mi- 
nistra spraw zagranicznych Celminsza o rezultatach konferencji warszawskiej, piszą: 
Aby oświetlić rzeczywiste znaczenie konferencji i istotny sens uczestnictwa Łotwy, Cel- 
mirsz musiałby dowieść, że konivrencja przyniosła Łotwie istotne korzyści i że nie była 
ona skierowana przeciwko Z.S.R.R. „łzwiestja* donoszą, że premjer Łotwy nie uczynił 
zaaość tym wymagańtom. W czeniu Celminsza, według oświetlenia sowieckiego 
organu, nie można znależć żadnyci: wskazówek, jakie korzyści osiągnęła, wzgłednie 
mogłaby osiągnąć Łotwa z uczestnictwa w konierencji warszawskiej. Co się tyczy 
oświadczenia Celminsza, że rozpowszechniane wersje o antysowieckim charakterze kon- 
ierencji są to dziecinne bajki, „lzwiestja* sądzą, że znaczna część prasy europejskiej 
zupełnie wyraźnie przyznawała, e konferencja warszawska skierowana jest przeciwko 
7.5.R.R. Komentarz „Izwiestij” kończy sie cytatą z łotewskiego „Socialdemokratsa” że 
obecna zagraniczna polityka obraca się w orbicie Polski. 

Walka hydroplanu ze statkiem koło Libawy 
LIBAWA. PAT. — Zaszedł ta ostatnio ciekawy wypadek skutecznej walki hydro 

rłanu ze statkiem przemytniczym. —- 9 b. m. w godzinach rannych komendant straży 

granicznej rejonu libawskiego otrzymał wiadomość, że statek z przemytem alkoholu znaj- 

duje się na wodach tezytorjalnych Łotwy. Wobec tego, że straż graniczna nie posiada 
szyhkich statków, zawiadomiono władze wnjskowe, które wysłały jeden hydroplan. — 

Hydroplan wkrótce zauważył podejrzany statek i dał sygnał do zatrzymania się. Statek 

nic usłuchał i rozpoczął ucieczkę. Lotnicy, po zrzuceniu dwóch bumb, rozpoczęli ostrze- 

„wać statek, ogniem karabinów maszynowych i zmusili go do poddania się — Na statku 

„naieziono 10 tysięcy litrów spirytusu. — Statek pochodzi z Gdańska. 

  

  Nierychliwie, lecz sprawiedliwie. * 

Komunikat urzedowy 
WARSZAWA. PAT. — W okresie 

ubiegłej sesji sejmowej władze bezpie- 
czeństwa oraz władze sądowe zareje- 
strowały szereg przestępstw, zarówno 
natury kryminalnej, jak o charakterze 
politycznym, popełnionych przez by- 
łych posłów sejmowych. — Ze wzglę- 
du na przepis art. 21 konstytucji, do- 
tyczący nietykalności poselskiej, postę 
powanie sądowe w sprawach tych by- 
ło uniemożliwiane, bądź też stale utrud 
niane. "Wnioski o wydanie posłów są- 
dom nie były załatwiane w terminach 
ustalonych odnośnemi przepisami, al- 
bo, mimo wyraźnych cech  przestęp- 
stwa, były załatwiane odmownie, jak 
to miało miejsce ostatnio z byłym po- 
słem Dworczaninem, który strzelał do 
policji i został aresztowany z decyzji 
władz sądowych, a p. marszałek zażą- 
dał wypuszczenia go na wolność. 

Wobec wygaśnięcia mandatów po- 
selskich, a co za tem idzie i nietykal- 
nośći poselskiej, władze właściwe 
przystąpiły do wszczęcia spraw, na- 
gromadzonych przez cały okres ubieg- 
iej kadencji sejmowej. Na tej podsta- 
wie, w dniu 10 września dokonano za- 
trzymania szeregu posłów, którzy do- 
įaišcili się przestępstw natury zarów- 
no kryminalnej (kradzieże, oszustwa, 
przywłaszczenia i t. p.). jak i o cha- 
rakterze politycznym (strzały do poli- 
cji, nawoływania do gwałtu i nieposłu- 
szeństwa władzom, wystąpienia anty- 
państwowe i t. p.) . — Dochodzenia, 
które w sprawach zatrzymanych pro- 

wadziły władze bezpieczeństwa będą 

skierowane do władz prokuratorskich. 

Aresztowania komunistów 
w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. W dniu 9 b. 
m. o godz. 8 wiecz. wkroczyła policja 
do lokalu związku zawodowego robot- 
ników przemysłu odzieżowego oddział 
II przy ul. Elektoralnej, gdzie odby- 
wała się nielegalna konferencja mie- 
dzyzwiazkowa związków  skomunizo- 
wanych w sprawie przygotowania mas 
komunistycznych do demonstracji an- 

typaństwowej na dzień 14 b.m. W lo- 

katu zastano 80 osób, znanych policji 

działaczy komunistycznych, którzy na 
widok policji rzucili się do okien i 
drzwi wejściowych, lecz zostali zatrzy 
mani. Podczas rewizji znaleziono sze- 
reg dokumentów o treści antypaństwo 
wej. Na podstawie tego, wszystkich 
będących na tej konierencji zatrzyma- 
no i odwiezioeno do urzędu śledczego, 

do dyspozycji sędziego Śledczego, 
gdzie toczą sie dochodzenia. Lokal 

opieczętowano do dyspozycji władz 
sądowych. 

Teror i sabotaż w Galicji 
WARSZAWA. PAT. — W nocy z 8*na 

9 b. m. nieznani sprawcy usiłowali podpa- 
lić sterty zboża, należące do folwarku Po- 
kropiwna, pow. Tarnopol. Sterty te pilnowa- 
wał stróż nocny, który zauważywszy Osob- 
ników, podchodzących do stert, wezwał ich 
pod groźbą strzałów, by stanęli. — Jeden z 
podpałaczy począt uciekać. Drugi, mimo 
groźby, chciał koniecznie sterty podpalić. 
Wówczas stróż nocny strzelił do niego ra- 
niąc go. Osobnik, który uciekał, zawrócił, 
podnióst rannego i z nim razem uciekł. Do- 
chodzenie w toku. 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 8 b. m. 
okołe godz. 20 min. 30 założono minę pod 

budynek czytelni Proświta w Manajowie, 
pow. Zborów, woj. Tiarnopolskiego. Mina 
eksplodowała i uszkodziła częściowo budy- 
sek. Niewykryci dotąd sprawcy przybyli / 
konno od strony miejscowości Kolejów. Po 
dokonaniu czynu w drodze powrotnej Za- 
strzelili oni Wasyla Troszczaniekiego, Rusi- 
ne z Manajowa. Dochodzenie w toku. 

KONFERENCJA W SPRAWIE 
DRZEWNEJ 

WARSZAWA. PAT. —. Wbrew 
hłędnym wiadoniościom, które ukazały 
się w niektórych odłamach prasy, Mi- 
nisterstwo Rolnictwa stwierdza, że 
konferencja, poświęcona sprawie drze- 
wrej, nie uznała tranzytu drzewa so- 
wieckiego 2a szkodzący interesom Pol 
ski, lecz przeciwnie, powzięła rezolu- 
cię, głoszącą, żę „prowadzenie polity- 
ki taryfowej prohibicji drewna przez 
Polskę, minęłoby się z celem, wobec 
możliwości przenikania obcego drew- 
na przez inne szlaki kolejowe i nara- 
ziłoby Polske na komplikacje między- 
narodowe. 

KTO DZIŚ WYGRAŁ NA LOTERII. 

WARSZAWA PAT. W drugim dniu 
ciągnienia 5 klasy 21 Polskiej Państw. 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery następujące: 

Po 15 tysięcy zł. Nr. 46.100, 82.158 
10.924 po 10 tysięcy zł. Nr. 69.854, 
131.194, po 5 tvs. zł. Nr. Nr. 33.042, 
36.414, 70.090, 96.697, 99.496 153.518 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

    
   

KONGRES MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
(Koresp ondencja własna). 

Genewa, 5 września, 1930 r. 
Dnia 5 bm. zakończył się w Gene- 

wie dwudniowy kongres mniejszości 
narodowych, który od wystąpienia w 
r. 1927 z kongresu mniejszości  pol- 
skich (z Czechosłowacji, Litwy i Łot 
wy) oraz związku mniejszości narodo- 
wych z Rzeszy Niemieckiej posiada 
charakter organizacji kadłubowej. O 
zwołaniu kongresu w roku bieżącym 
zadecydowała k westja, nie mająca 
nic wspólnego z problematem пагойо- 
wościowym. Kwestją tą był projekt fe 
deracji paneuropejskiej, wysunięty i 
rozwinięty w ciągu ostatniego roku 
przez p. Brianda. Gdyby nie sugestje 
francuskiego ministra spraw zagranicz 
nych, kierownicy kongresów wykonali 
by zapewne wiernie' uchwały kongre- 
su zeszłorocznego, by następny zjazd 
zorganizować dopiero w roku 1931. 

Jednakowoż koncepcje p. Brianda 
Gawaly wyjałowionym ideowo  przy- 
wódcom kongresów tak wiele tematu 
ce dyskusji, że postanowiono poddać 
projekt Brianda generalnej debacie i 
w ten sposób zamanifestować przed 
światem, iż kongresy genewskie są in- 
stytucją żywotną, pełną pomysłów i 
inicjatywy. 

Konkres tegoroczny obradował te- 
dy pod znakiem Paneuropy, którą w 
ujeciu briandowskiem krytykowano b. 
ostro, zarzucając jej całkowite znegli- 
żowanie kwestji narodowościowej. U- 
chwaiona „nota“ kongresu do Brianda 
oraz rezolucja w tej sprawie stwier- 
dzają wyraźnie, że Paneuropa winna 
być realizowana na podstawie uregu- 
lowania i rozwiązania problematu na-. 
rodowościowego. 

Dzięki dyskusji paneuropejskiej kon 
gres zdołał po raz pierwszy zaintereso 
wać sobą nieco żywiej ten odłam pra- 
sy francuskiej, który popiera politykę 

nda. Pozatem jednak nie przyniósł 
wiele nowego. Wyjątkiem mogłoby 
być tylko przemówienie prezesa kon- 
gresu Wiliana emigranta słowieńskie- 
go z Włoch , który na temat „wspól- 
rot narodowych** rozwijał tezy, zawar 
te w zeszłorocznej deklaracji berliń- 
skiej związku mniejszości narodowych 
Tezy te nie trafiły oczywiście do prze- 
konania grupom niemieckim, które 
przez usta p. Naumanna z Polski prze 
ciwstawiły tezie organizowania kultur 
narodowych tezę odmienną, biorąca za 
podstawę interesy polityczne różnych 
narodowości. Pan Nauman był jedy- 
rym mówcą, przemawiającym w. „dy- 
skusįi“ nad referatem Wiliana, które- 
go sugestje, jakkolwiek ujęte w uchwa 
ionej rezolucji, były wobec zorganizo- 
wanego sabotażu niemieckiego zwyk- 
iem rzucaniem grochu o ścianę. 

Drugim zgrzytem pomiędzy Wilia- 
nem a grupami niemieckiemi była kwe 
stia przyjęcia na kongres delegatów 
bBułęarów macedońskich z Jugosławii. 
Wilfan narzucił swą wolę prezydjum, 
które skłonne było przyjąć Macaroń- 
czyków i sprawił, że ci na kongres nie 
zostali przyjęci. Delegat żydów  buł- 
garskich zaprotestował ostro przeciw 
polityce Wilfana zarzucając mu, iż 
broni nteresów rządu bułgarskiego. 
Protest ten pozostał jednak bezskute- 
czny. Niemcy, którzy chętnie poparli- 
by Bułgarów i p oczątkowo napierali 
nawet na Wilfana, by ustąpił, oklaski 
wali żywo obronę Wiliana, który od- 
powiadając rzecznikom Macedończy- 
ków, wyłuszczał powody swej decyzji. 

Do załagodzenia tarć między pre- 
zesem kongresu a grupą niemiecką 
(posiłkowaną przez sztab „rzeczozna- 
wców* berlińskich z von Loeschem, 
dyrektorem „Deutscher  Schutzbund“ 
oraz „naukowcami* Boehmen i Verther 
merem na czele) przyczyniło się walne 
dopuszczenie na kongres litewskiego 
poety z Tylży, niejakiego p. Vidunasa, 
który mimo protestu zwiazku  Litwi- 
nów z Prus Wschodnich, w związku 
ianiejszości w Niemczech uznany z0- 
stał przez p. Wilfana jako „delegat'' 
mniejszości litewskiej z Prus Wschod- 
nich i przyjęty przez kierownika kon- 
gresu z nadzwyczajną pompą. P. Vidu 
nas, człowiek o dużej+ponoć wyobraź- 
ni poetyckiej, lecz o żadnych  talen 
tach politycznych, pławił się w atmo- 
sierze komplementów tak serdecznie i 
tak na ślepo, że nie zorjentował się 

   

awet w intencjach kierowników kon- 

gresu, gdy ci zabronili mu przemawiać 

na temat ucisku mniejszości narodo- 
wych w Niemczech. 3 

Incydent z Vidunasem rzucit na po 
lityke „„Ausschussu'* kongresów jaskra 
we światło. Dzięki temu incydentowi 

stało się zupełnie jasne, iż kongresy 
genewskie, wyjałowione zupełnie pod 
względem ideowym, starają się wyna- 
grodzić sobie pustkę moralną wielkie- 
ini wyczynami organizacyjnemi, zwła- 
szcza na terenach już  zorganizowa- 
nych. Na pierwszy ogień pójść ma 

przedewszystkiem Związek mniejszoś- 
ci w Niemczech, który przez pp. Am- 
inendego i Wilfana upatrzony został 
jako ofiara. Liczyć się tedy należy, iż 
rok najbliższy będzie okresem wzmo- 
żonej działalności agentów kongreso- 
wych na terenie Rzeszy, który pano- 
wie ci zamierzają gruntownie „oczy- 
ścić* ze związku mniejszości narodo- 
wych. 

Nadmienić wreszcie należy, iż kon 
gres tegoroczny obesłany był bardzo 
słabo. Brakowało dwu viceprzewodni- 
czących: prezesa grupy żydowskiej 
Matzkina i głównego, mniejszościowe- 
go ideologa niemieckiego, Schieman- 
na. Nie było również Bundu z Polski. 
Natomiast Niemcy stawili się w zwy- 
kiym składzie (Otto Ulitz, Nauman i 
Graebe). 

Otto Ulitz, dyrektor Vqlksbundu, 
przemawiał na temat Paneuropy. Przy 
tej okazji pozwolił sobie na pewną 
grubą nieprzyzwoitość w stosunku do 
Folski. Mówił mianowicie, iż kryzys 
parłamentaryzmu wywołany jest m. 
in. tem, że państwo bierze na siebie 
zbvt wiele obowiązków. Sprawy kul- 
turalne winny być przekazane — je- 
go zdaniem — czynnikom społecznym 
! \ tej dziedzinie ograniczenie suwe- 
renności państwa jest pożądane. Dzi- 
wi go natomiast, że protestuje sie wo- 
bec posunięć w pewnych państwach 
które zgodne są z zasadą suwerennoś 
ci. Wyłącznie suwerenności tej winny 
być zastrzeżone tego rodzaju posunię- 
cia, jak zabiegi Węgier o restytucję mo 
narchji, lub żadanie Ansschlussu, bądź 
wysuwąnie w innych państwach - 
kwestji artykułu 19 paktu Ligi (mówią 
cym o rewizji pewnej kategorji trakta- 
tów). Uczynił tedy p. Ulitz aluzję do 
protestów polskich przeciw prowoka- 
cyjnym wystąpieniom Treviranusa któ 
ry w dyrektorze śląskiego Volksbundu 
pozyskał zręcznego obrońcę. 

Reasumując wyniki kongresu wspo 
mnieć jeszcze należy o uchwaleniu re- 
zolucji w sprawie opublikowania spra 
wozdań z położenia mniejszości w po 
szczególnych państwach. Sprawozda- 
ina te sporządzone być mają przez po 
szczególne delegacje i na ich odpowie 
dzialność. Książka, zawierająca te 
sprawozdania, miała ukazać się już w 
czasie obecnego kongresu. Inicjatorzy 
tci publikacji natrafili jednak na powa 
żne przeszkody i zobowiązali się wy 
dać swe dzieło dopiero w listopadzie. 
Będzie to zbiór subjektywnych refera 
tów, nie mogących oczywiście preten 
Gować ani do objektywności ani do 
wszechstronności ujęcia choćby ze 
wzgłędu na kadłubowy charakter kon- 
gresów genewskich. 

SAT TAD TY TUTIS ES APT SUV IEGTOST L TA 

PRZESZKODY NA POLU KULTU- 
RALNEJ REWOLUCJI w Z.S.S.R. 

„Kulturalną rewolucją* nazywają 
w ZSSR organizację nowszechnego 
nauczania, urządzenie iz b - bibljotek, 
rozwój prasy prowincjonalnej, rozpo- 
wszechnienie wiedzy technicznej. Je- 
dnym z najważniejszych proklemów w 
życiu społeczeństwa sowieckiego jest 
problem wprowadzenia powszechnego 
nauczania obowiązkowego. Plan po- 
wszechnego nauczania miał być usku- 
teczniony w europejskiej Rosji tą je- 
sienią, lecz obecny stan szkół i podrę- 
czników zapewne wcale  unienzożliwi 
wprowadzenie nauczania obowiązko- 
wego. : 

Najważniejszą przeszkodą w tym 
kierunku jest brak nauczycieli i brak 
papieru dla podręczników. Wątpli- 
we jest, czy bolszewicy zdołają po- 
konać te trudności. 

Zarządzający sowieckiem wyda- 
wnictwem państwowem A. Chałatow 
podaje w „prawdzie*, że rozwój prze- 
mysłu papierowego w Rosji jest zbyt 
powolny. Ogółem dla przemysłu papie 

‚ гомеро aśsygnowano 140 milj. rubli. 
Nie korzystano z tego kapitału inten- 
sywnie. Dwie największe fabryki pa- 
pierowie — Bałachniecką i Kondopoż- 
ską budowano około 5 lat, wówczas, 
gdy miały być zbudowane nie później 
niż za 2 i pół roku. Miejscowa produk- 
cja papieru byłą niewystarczająca i 
trzeba było ią uzupełnić przez import 
z zagranicy. W ciągu ostatnich 6 lat w 
ZSSR za papier zagraniczny zapłaco- 
no około 100 milj. rubli. Jak podaje 
Chałatow, sytuacja wyrobów papiero- 
wych w Rosji w czasach ostatnich do- 
znała dalszego pogorszenia. Spowodo 
wał to poniekąd i znaczny rozwój pra- 
sy. Tyraż gazet sowieckich wynosi 0- 
becnie 24 miij: egzemplarzy i tylko ze 
względu na brak papieru nie może się 
podnieść do 30 — 40 proc.



  

Jeszcze 0 [Bi 
W związku z niezwykłemi zajścia- 

mi w lesie pod Jaszunami rozchodzą 
się coraz nowe pogłoski. Prym w nich 
prowadzi wileńska prasa żydowska, 
która ironizuje na temat „cudu* i opo- 
wiada, że dziewczyny uległy hypnozie 
iakiegoś blisko Jaszun zamieszkałego 
inteligenta, zaś zjawiska świetlne wy- 
wołane było przez światło odpowied- 
nio nastawionych refl«ktorów. Oczy- 
wiście w takiem tłumaczeniu zjawiska 
riema ani słowa prawdopodobieństwa. 

Ciekawsza iest nato.niast rola ja- 
kiegoś nieznajomego iegomościa, któ- 
ry zamieszkiwał w chacie, zaniięszka- 
nej przez Stanisławę Koiejwo  jego- 
mość ten opowiadał bardzo dużo o cn- 
dach i pobudzał w różny sposób ian- 
tazję młodzieży. |Jak się zdaje był to 
osobnik mający niezupełnie w porząd- 
ku swoje rachunki z prawem i dlatego 
też zniknął po pewnym czasie. Być 
iacże, że te jego opowiadania nasta- 
wiły dziewczyny tak, że same zaczęły 
nerwowo poszukiwać jakichś  obja- 
wień i uległy wkońcu  auto-sugestji, 
która u młodszej dziewczynki wydaie 
się być szczerą. Co do starszej, budzi 
ona pewne wątpliwości. 

Ksiądz Markowski z Wilna był na 
miejscu „cudu, uspokajał ludność 
įak o tem donosit „Dziennik Wilenski“ 
oraz zbierał pieniądze na jakiś cel. 
Ludność opowiada, że na kaplicę pod 
drzewem, gdzie miało miejsce objawie 

   

got Slednnan 
nie. Wydaje się nam wątpliwe, zwła- 
szcza po wczorajszej enuncjacji Kurji 
Metropolitalnej, aby należało to miej- 
sce uczcić wystawieniem kaplicy. 

  

Stanisława Korejwo 

W dzisiejszym numerze podajemy 
lotogratje obu dziewcząt, oraz drzewa, 
pized którem dziewczęta miały rzeko- 
me „objawienia“. 

Wywiad z profesorem Władyczko 
Wypądki pod Jaszunami mają te- 

go rodzaju podłoże, że uważaliśmy za 
niezbędne zwrócić się do znanego 
psychjatry p. profesora Władyczki 7 

  

Władysława  Adamowiczówna 

prośbą o zobrazowanie ewentualności, 
jakie mogą tu wchodzić w grę. 

Pierwszem więc naszem pytaniem 
było: 

-— Co pan profesor sądzi o t. zw. 
cudzie pod Jaszunami? 

Mógłbym przytoczyć dużo rodzai 
rzekomych cudów, właśnie takich, jak 
to miało miejsce w lesie śleżuńskim. 

Należałoby przedewszystkiem pod- 
kreślić, że t. zw. omamy wzrokowe i 
słuchowe mają miejsce u wielu cho- 
rych psychicznie, Nie jest wykluczo- 
ne, że któraś z dziewcząt mogła być 
psychicznie chorą i u niej właśnie nie- 
zależnie od żadnych innych przyczyn, 
na tle tej choroby zasadniczej, od cza- 
sn do czasu mogą powstawać tego ro- 
dzaju omamy. 

— P. Profesorze, czy istnienie oma- 
mów (halucynacyj) świadczy 0 tem, 

że dany osobnik jest 
psychicznie chory? 
-—Kiedyś uważano, że tylko psychicz 

nie chorzy mają omamy, teraz stoimy 
na tym punkcie widzenia, że mogą 
one powstawać przemijająco i u ludzi 
zdrowych. 

Goete jak wiadomo widział 
razy samego siebie, to samo 
Mussetem. 

Wracając do „cudu* jaszuńskiego” 
jako drugą przyczynę powstania tego 
zjawiska, można byłoby przypuszczać 
t.zw. autogestje. Pod jej wpływem np. 
u Luizy Lateau na tle rozmyślań nad 
męką ukrzyżowanego Chrystusa Pana 
powstawały krwawienia na kończy- 
nach, w miejscach wbicia gwoździ. 

W ostatnich czasach podobne zja- 

bezwzględnie 

kilka 
było .z 

- wiska obserwujemy u Teresy z Kanes 
rant. Jeśli zmrużyć oczy i wyobrazić 
sobie szczyty gór śnieżnych, oświetlo- 
nych jaskrawem słońcem — źrenice 
nasze zwężają się. Pod wpływem więc 
autosugestji wyobraźnia ludzi może, 
wywołać omamy wzrokowe i słucho-: 
we o treści religijnej, co jak już za- 
znaczyłem, mogło mieć miejsce ipod 
Jaszunami. 

Pomimo autosugestji w tego rodza 
ju wypadkach, może być t. zw. suge- 
stja na jawie pod wpływem osoby 
postronnej. 

W jednym wypadku choremu po- 
wiedziano, że ma on zbliżyć się do 
bardzo gorącego pieca i dotknąć ręką. 
Chory to uczynił i mimo, że piec był 
zimny, odczuł ból jak przy oparzeniu 
ina miejscu dotyku ręki, powstały 
bomble oparzeniowe. 

—- Czy możliwa jest sugestja maso- 
wa? 
-—Owszem, jest to już dawno stwier 

dzone. Osobiście mogę przytoczyć ja- 
ko przykład masową sugestję w czasie 
oblężenia Portu Artura, gdzie w tym 
czasie przebywałem. Będąc oblężeni i 
w ciężkich warunkach oczekiwaliśmy 
wyzwolenia — słyszeliśmy  niejedno- 
krotne kanonady w oddali których wła 
ściwie nie było, widzieliśmy w otwar- 
tem morzu całę eskadry idące na wy- 
zwolenie Portu Artura, a ich wcale nie 
było. 

To samo zdarza się na tle religij- 
nem. 

Wojny krzyżowe w założeniu swem 

PIERWSZA MONOGRAFJA 0 ŻEROMSKIM 
Stanisław Adamczewski: Serce niena- 
sycone. Książka o Żeromskim z 8 ilu- 
stracjami. Wydawnictwo Polskie R. 

Wegner. Poznań). 
I 

W szeregu niezbyt coprawda dłu- 
gim — prac poświęconych twórczo- 
ści Żeromskiego, które ukazały się w 
ciągu pięciu lat, dzielących nas od 
śmierci genjalnego prozatora, na pier- 
wszem miejscu umieścić należy roz- 
prawę p. Stanisława Adamczewskie- 
go. Na to naczelne miejsce zasługuje 
tu książka nietylko ze względu na 
swój rozmiar (obejmuje zgórą 400 
stronic druku dużego formatu) ale i z 
uwagi na ambicje jej autora, który po- 
stanowił zgruntować tajemnice wiel- 
kości Żeromskiego i dać czytelnikowi 
wyczerpujący przewodnik po krainie 
twórczości zawartej w dziełach tego 
pisarza. P. Adamczewski pragnął, jak 
sam powiada, dać: „raczej opis zja- 
wiska, niżli właściwą krytykę. Raczej 
inwentaryzację motywów i dochodze- 
nie twórczej mechaniki, niżli poszuki- 

wania związków biograficznych i lite 

 rackich parantel'. Ten inwentaryza- 
'torski, opisany charakter swego stu- 
djum o Żeromskim autor mocno akcen 

tuje. Cel swojej pracy określa jasno 

"i zadanie postawione sobie wykonywa 
całkowicie. Nie znaczy to, aby mógł 
całkowicie  zadowolnić czytelnika, 
który wobec tak pracowitego i grun- 

townego przeorania krainy twórczej 
Żeromskiego, czego dziełem swem do- 
konał p. Adamczewski, miał prawo 
oczekiwać czegoś więcej, Czego, to 
się okaże dalej w rozbiorze „Serca 
nienasyconego'. 

Z pośród dotychczasowych ko- 
imentatorów Żeromskiego p. Adam- 
czewski wyróżnia się niezwykle głę- 
bokiem zżyciem się z pismami twórcy 
„Popiołów*. Nie kryje swego uwiel- 
bienia dla pisania, nie tai „wdzięczno- 
ści za czarowne godziny, spędzone z 
jego dziełami*, która była mu bodź- 
cem do napisania swego studjum, ale 
też stara się nie zamykać oczu na 

„tumany, pustkowia i piargi jałowe*, 

trafiające się w owej rozległej krai- 
nie. Rezerwuje sobie stanowisko w 

miarę bezstronnego, choć entuzjastycz 
nego badacza. Е 

Stwierdza na samym wstępie z ca- 

łą słusznością, że „wraz z Żeromskim 
przez polską umysłowość  przetoczyt 

się jakiś żywioł niezmieruy”, co po- 

średnio stwierdzają nawet zagorzali 
przeciwnicy Żeromszczyzny, owi „od- 
czyniacze  uraków Żeromskiego”, 
których nie brak w szeregach naszej 
krytyki. Niema jednak dwuch zdań w 
tej krytyce, co do tego, że twórca 
„Wiatru od morza” jest wielkością w 
historji literatury, a już inna sprawa: 
dodatnią czy ujemną wielkością. 

Po lapidarnem skonstatowaniu tej 

  

Plany Hindenburga w r. 1918 
JAK OBECNY PREZYDENT NIEMIEC CHCIAŁ ODGRANICZYĆ POLSKĘ 

BERLIN. PAT. — Dziennik brukselski „Le Spar" w numerze z dnia 9 b. m. za- 
nieszcza obszerny memorjał prezydenta Rzeszy feldmarszałka Hindenburga, złożony w 
lipcu 1918 roku kanclerzowi i rządowi Rzeszy. 

Memorjał ten rozwija powstały iuż w lipcu 1915 roku w kancelarji Rzeszy pro- 
jekt utworzenia specjalnego pasa granicznego między mającem powstać państwem pol- 
skiem a Rzeszą, uzasadniając postulat ten względami wojskowemi i narodowo-politycz- 
nerni. Celem tego pasa granicznego miało być według memorjału, „utworzenie drogą 
osiedlania w pasie granicznym ludności niemieckiej, wału między przyszłem królestwem 
polskiem, a Polakami w Prusach". 

Prusy Wschodnie uważa memorjał za dostateczne zabezpieczenie przez uzaležnie- 
nie od Rzeszy Litwy i krajów bałtyckich. Memorjał domaga się zgermanizowania tego 
pasa pogranicznego, droga gospedarczego i politycznego opanowania go, proponując 
jako środki zaradcze: 1) przejście wielkiej i średniej własności ziemskiej w ręce niemiec- 
kie, 2) usunięcie ludności polskiej przez przymusowe wywłaszczenie około 50 proc. ca- 
łego obszaru pasa granicznego, 2) osiedlanie 
nistów niemieckich. 

na zdobytych w ten sposób terenach kolo- 

Przemówienie programowe kanc. Brueninga 
BERLIN. PAT. — Wczoraj na wielkim meetingu partji centrowej, kanclerz Brue- 

ning wygłosił przemówienie programowe, udzielając odpowiedzi na pytania o zamierze- 
niach rządu Rzeszy po wyborach. . Przeraówienie kanclerza, oczekiwane z wielkiem na- 
pięciem przez koła polityczne. nie przyniosło jednak wystarczających wyjaśnień. Odnoś- 
nie do pogłosek o rzekomych planach dyktatury, kanclerz stwierdził z naciskiem, że 
tząd oparty na dyktaturze nie mógłby bezwarunkowo kontynuować jego polityki. Kan- 
clerz nie wie nic o planach dyktatury. Dopóki prezydent Hindenburg dzierży w ręku 
ster państwa, nie dopuści os bezwzględnie do naruszenia 
kanclerza poprzedziła deklaracja kandydata czołowego partji centrowej Krohne, 

dstaw konstytucji. Mowę 
który 

podniósł, że centrum nie wyrzeknie sie nigdy polityki pokojowej, zarówno wewnątrz, 
jak i zewnątrz granic państwa. 

SkargakKłajpedy doLigiNarodów 
KOWNO. PAT. — Kłajpedzianie złożyli do Ligi Narodów skargę na 

1ząd litewski za bezprawia, poczynione w ostatnich czasach, a mianowicie 
zawiknięcie sejmiku oraz utworzenie dyrektorjatu i pozostawienie go u wła- 
dzy, pomimo wyrażonego mu votum nieniności. 

Wybory przewodniczących komisji 
GENEWA. PAT. — Przed zebraniem 

zostały wybory przewodniczacych 6 komisyj, 
się Zgromadzenia Ligi Narodów dokonane 
którzy jednocześnie wejdą w skład prezy- 

djum Zgromadzenia Ligi. Na stanowisko przewodniczącego I-ej komisji (prawnej) obra 
ay został Scialoia (Włochy). Przewodniczącym drugiej komisji, zagadnień technicznych, 
został obrany Colijn (Holandja), trzeciei, rozbrojeniowej, Politis (Grecja), 4-ej budże- 
1owej — Carton de Viart (Belgja), 5-ej zagadnień socjalnych — hrabina Aponyi, pierw- 
sza kobieta, która obrana została na stanowisko przewodniczącego tego rodzaju komisji. 
Wreszcie przewodniczącyn. 6-ej o.nisji, politycznej obrany został sir Robert  Bordon. 
*«omsja do ustalenia porządku dziennego wybrała przewodniczącego księcia Varnvaida, 
posła siamskiego w Londynie. — Następnie odbyły się wybory na stanowisko wiceprze- 
*odniczących Zgromadzenia, przyczem wybrani zostali 

1 Ма шага —› 
Briand. Henderson, Curtius 

były też na podłożu masowej sugestii. 
— P. Profesorze, czy mistyfikacja 

może wchodzić tu w grę? 
— Nie jest naturalnie wykluczona i 

ofiarą jej mogły paść obie dziewczyny 
co z łatwością może się zdarzyć u lu- 
dzi o takim poziomie umysłowym, co 
wymienione. 

Który z powyższych czynników 
(choroba psychiczna, autosugestja, su 
gestja, mistyfikacja) wchodzi tu w grę 
ściśle określić nie mogę, bowiem na 
miejscu wypadku nie byłem, jak rów- 

  

nież nie badałem dziewcząt. Wyliczam 
tylko panu wszystkie ewentualności. 

Na zakończenie zwróciliśmy się do 
naszego Szanownego Rozmówcy z 
zapytaniem, dotyczącem możliwości 
uzdrowienia chorych w warunkach, ja 
kie wytworzyły się pod Jaszunami. 
— Krótko to panu wyjaśnię, odpowia 

da p. prof. Władyczko —wiara tworzy 
istotne cuda i bardzo często w naszych 
buteleczkach łacińskiej kuchni, nie le- 
czy sam lek, lecz ta wiara w dane le- 
karstwo. W. Ł. 

Miejsce „cudu w lesie śleżuńskim 

Obok sosny, przy której miały się ukazywać L 
stoją Władysława Adamowi czówna i Stanisława Korejwo 

i rr ii iii iii ii O i i i i i 

prawdy przystepuje autor do badania 
struktury tworów Żeromskiego. Wy- 
chodząc z założenia. energetycznej, 
biologicznej teorji sztuki, wedle któ- 
rej sztuka jest funkcją, pogłębiającą 
i rozszerzającą życie, a dzieło sztuki 
w stosunku do swego twórcy spełnia 
wolę akumulatora potencji psychicz- 
nej, nie znajdującej całkowitego uj- 
ścia w życiu normalnem, wskazuje p. 
Adamczewski, iż „nicią złotą, co się 
przewija przez wszystkie pisma Že- 
romskiego — jest oprobata dla życia, 
jego uwielbienie, nienasyconość ser- 
ca w jego doznawaniu*. Stąd tytuł i 
lejtmotyw całego studjum;serce nie- 
nasycone, a zarazem klucz do tajni- 
ków artyzmu poety, jego stylu tak 
osobliwego. 

Tym kluczem umiejętnie się posłu- 
gując otwiera przed nami monografi- 
sta skarbce prozy Żeromskiego i wy- 
dobywa wszystkie zawarte w nich bo- 
gactwa, ale i bezwartościowe świeci- 
dełka. Cała uwaga autora  studjum 
skierowana jest na styl pisania. Cytu- 
jąc całemi stronicami z jego dzieł, 
analizując charakterystyczne cechy for 
my Żeromskiego drogą indukcji do- 
chodzi zawsze do postawionej a prio- 
ri tezy: serce nienasycone jest 7гб- 
dłem tej twórczości, jest ogniem, w 
którym kształtowało swój wyraz two- 
rzywo poety. Żeromski —- artysta, 
mistrz słowa polskiego przedewszyst- 
kiem i wyłącznie absorbuje uwagę 
badacza. 

„Stąd to — jak sam wyznaje — 

zjawiska, 

tak mała troska (jego) o to wszystko, 
ce jest tam (w dziele Żeromskiego) 
przemijające: o Żeromskiego służebni- 
ctwo społeczne, o jego hasła gromadz 
kie, programy, opinje — słowem, o 
całą publicystykę pisarza, zamulają- 
cą złoża kosztowne czystego kruszcu 

artyzmu. 

Otóż tutaj wysunąć wypada pier- 
wsze, poważne zastrzeżenie. Zbyt moc 
no tkwił w Żeromskim instynkt spo- 
łeczny, czy społecznikowski, zbyż šci- 
śle i zbyt często przeplata się w twór- 
czości jego linja zainteresowań so- 
cjalnych z linją zagadnień czysto arty- 
stycznych, aby można było bez szko- 
dy dla całości obrazu, panoramy krai- 
ny twórczej Żeromskiego te dwie tylo- 
ma nićmi związane ze sobą rzeczy w 
studjum badawczem rozdzielać. Nie 
powinno mylić badacza to, że „w chwi 
lach najwyższej świadomości twórczej 
kantował się (Żeromski) przeciw nie- 
odpartemu nakazowi wewnętrznemu 
apostolstwa narodowego i społeczne- 
go, że określał to służebnictwo swo- 
ie serdeczne jako „jarzmo*, jako 
„pańszczyznę”. 

Nie należy brać nazbyt dosłownie 
wyznania uczynionego przez samego 
Żeromskiego o psuciu balastem aktua- 
liów „jakiej takiej wartości swych pi- 
sanin“. W tem wyznaniu tkwi sporo 
subtelnej ironji. Mimo to, w istocie 
Żeromski wielokrotnie i szczerze uty- 
skiwał w „snobizmie i postępie”, w 
„Projekcie akademii literatury" na 
przeciążenie literatury polskiej tenden 

Prof. Piccard z Augsburgu od dłuż 
szego czasu przygotowuje oryginalną 
ekspedycję powietrzną. Ma on wznieść 
się na wysok. 15 kim. w balonie kuli- 
stym, który będzie posiadał zamkniętą 
hermetycznie gondolę. 

Wysokość ta jest w zwykłych wa- 
runkach nieosiągalna dla człowieka. W 
tak zwanej stratosterze bowiem powie 
trze jest tak rozrzedzone, a temperatu 
ra tak niska, że człowiek, wybierający 
się w tak wysoką podróż, musi się od- 
powiednio przygotować i zabezpeczyć 
Prof. Piccard sądzi, że najodpowied- 
niejszym punktem dla obserwacyj nau 
kowych będzie aluminjowa kula. Jed- 
na połowa kuli pomalowana jest na 
czarno, druga zaś na biało, aby umożli 
wić regulowanie temperatury we wnę- 
trzu kabiny. 

Wiadomą bowiem je:st rzeczą, że 
czarna barwa przepuszcza promienie 
cieplne, a biała nie. Przez odpowied- 
nie tedy nastawiania czarnej czy bia- 
iej powierzchni kuli, chce prof. Pic- 
card umożliwić regulowanie tempera- 
tury we wnętrzu statku. 

Gondola mierzy 2,10 m. przekroju 
i jest skonstruowana z blachy alumin- 
jowej grubej na trzy i pół milimetra. 
Nie bedzie ona przymocowana do ba- 
ionu siatką ze sznurów, tylko zwisać 
będzie na mocnych drutach. Przy kuli 
umocowany jest mały spadochron, któ 
ry ma hamować upadek balonu przy 
opuszczaniu się. 

Prof. Piccard zabezpieczył się przed 
wszelkiemi niespodziankami stratoste 
rv. Szkodliwe dla organizmu ludzkie- 
go promienie ultrafioletowe nie prze- 
nikną przez aluminjum, a równie nie- 
vęzpieczne promienie „gamma* nie 
znajdują się, zdaniem prof. Piccarda, 
tam w górze w niebezpiecznej ilości. 
Szybkość wznoszenia się uczony obli- 
cza średnio na 54 km. na godzinę. 

Przedsięwzięcie to finansuje „„Fond 
National de la Recherche Scientifique* 
(Fundusz narodowy dla badań nauko- 
wych), łożąc na ten cel 400 tysięcy 
franków belgijskich. 

Strat odbędzie się w Niemczech już 
w najbliższych dniach. Szczegóły lotu 
są przedmiotem ogromnego zaintereso 
wania w ko.ach naukowych i w szero- 
kich rzeszach publiczności. 

Prof. Piccard zaprasza do wzięcia 
udziału w tej ważnej dla nauki ekspe- 
dycii profesora Behunka głośnego w 
swoim czasie z nieudanej i tragicznej 
wyprawy gen. Nobillego. 

Czy prof. Behunek przyjmuje za- 
proszenie niewiadomo, w każdym ra- 
zie zamierzenia prof. Piccarda uważa 
za bardzo ryzykowne. 

* * 

BERLIN. (PAT) Według doniesień 
z Augsburga, wszystkie przygotowa- 
nia do lotu bałonem prof. Piccarda są 
ukończone. Zamykana hermetycznic 
kulista gondola aluminjowa, wewnątrz 
której czynione będą wszystkie doś- 
wiadczenia i obserwacje na znacznych 
wysokościach, zaopatrzona jest w nie 
zbędne instrumenty. 

O ile warunki atmosteryczne na to 
pozwolą, start na podbój stratosiery 

nastąpi jutro wczesnym rankiem. Na- 

deszło już również zezwołenie na pod 
jecie tej próby. Do wypełnienia po- 
włoki balonu przygotowano już wie!- 
kie zapasy wodoru, zawartego w 410 
butlach. Według oświadczenia uczo- 
rego, czuje się on zabezpieczony 
przed wszelkiemi niespodziankami. Na 
podstawie dokonanych doświadczeń i 
obliczeń nie obawia się on ani udu- 
szenia z powodu braku powietrza dzię 

ki zabranemu zapasowi tlenu, ani zim 

na, panującego w wyższych strefach, 

wynoszącego od 60 do 70 st. Cels. po- 

niżej zera. Dzięki odpowiedniemu wy- 

korzystaniu promieniowania słoneczne 
go sądzi on również, że uda mu się 
zapobiec zbyt gwałtownemu spadkowi 

cjami  narodowemi i społecznemi. 
Tkwiło w nim jednak owo społeczni- 
kostwo tyloma Kórzeniami w głębię 
duszy wrośnięte, że wydrzeć je stam- 
tąd, znaczy to zdeformować mocno, 
jeżeli nie zubożyć rozpiętość jego or- 
ganizacji twórczej. 

Tembardziej pomijanie motywu 
społecznego w symfonji Żeromskiego 
wydaje się dziwne, iż sam p. Adam- 
czewski przyznaje'iż „i w tem okazy- 
wała się nienasyconość serca... i w 
tem był chryzmat nieśmiertelności". 
Arcytrafna uwaga o tem, że społeczni- 
kostwo to było wyrazem „bolesnego 
poczucia odpowiedzialności moralnej 
та wszystko otaczające”, które pisarz 
nosił w sobie — nie może zastąpić w 
monografji szerszego opracowania te- 
go motywu, opracowania takiego, ja- 
kiego doczekały się w tem  studjum 

inne motywy nawet mniej ważne. 
Drugie zastrzeżenie wysunąć mu- 

szę przeciw traktowaniu przedmiotu w 
zupełnem niemal oderwaniu od oto- 
czenia, przeciw badaniu twórczości 
Żeromskiego jako zjawiska „samego 
w sobie. I nie chodzi w tym wypadku 
o biograficzne podmalowywanie tła: p 
warunków i otoczenia, gdzie kształ- 
towała się psychika twórcy, bo meto- 
da p. Adamczewskiego zgóry wyłą- 
czała takie podejście do tematu, ale o 
tło literackie, o konieczne  paralele 
(nie parańtele) artystyczne, choćby 
na obszarze literatury rodzimej, współ 
czesnej Żeromskiemu, a to dla do- 
bitniejszego uwypuklenia | znamien- 

nych rysów indywidualności tego mi- 

LOT NA WYSOKOŚĆ W BALONIE KULISTY 
PRZYGOTOWANIA PROFESORA  PICARDA.    

   

  

    

    

     
   

   

       
    
    

     

    

     

   

     

   

przy lądowaniu. Na wypadek pożar! 
zarówno Piccard jak i jego tawarzy: 
są zaopatrzeni w spadochrony. 

Przy starcie, który odbędzie się 
zamkniętych terenów fabryki balonó 
w Augsburgu, poza przedstawiciela: 
prasy obecni będą nieliczni zaproszeni 
goście. 

Dyplomowana nauczycielka 
muzyki 

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

R Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

  

POJAZDY MECHANICZNE 
w POLSCE 

Ministerjum robót publicznych 
wało statystykę pojazdów mechaniczny 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na 
1 sierpnia rb. Według tej statystyki na te 
nie państwa kursuje obecnie, oprócz poj. 
zdów mechanicznych wojskowych, 19283 
niochody osobowe prywatne 7.282 doroż 
samochod., 6888 samochodów  ciężarowyc 
oraz 4.144 autobusy. 

Razem w Polsce zarejestrowanych je 
37.597 samochodów, oprócz tego 6.769 m 
tocykli. oraz 535 innych pojazdów mecha 
nicznych na terenie całego państwa. 

W porównaniu z pierwszym stycznia r 
przyrost półroczny ogólnej ilości pojazdó 
mechanicznych wynosi 3,7 proc. 

Przeciętniie jeden pojazd  mechaniczn) 
przypada w Polsce na 689 mieszkańców. 
Naiwięcej stosunkowo samochodów m 
Warszawa, w której jedno auto przypad: 
na 114 mieszkańców, następnie wojewó 
wo poznańskie — na 300 mieszkaców, w: 
jewództwo śląskie — na 365 mieszkańców, 

na 1204 mieszkańców, woj. wileńskie 
1229 mieszk., woj. lubelskie — na 2212 
woj .poleskie — na 2539 mieszk., woj. n 
wogródzkie — na 2570 mieszk. woj. wołyń: 
skie — na 3299 mieszk. oraz woi. tarnopot: 
skie — na 4649 mieszkańców. 

į 

21 PaństwowaLoterjaKiasowa 
V-ta klasa, 1-szy dzień ciągnienia. | 

Przed przerwą. į 
Po 10.000 zł. wygrały nr.: 104675 168976 

207960. | 
Po 5.00 zł. wygrały nr.: 38691 4523 

169241. 

  

   
   

Po 3.000 zł. wygrały nr.: 10017 
207255. 

Po 2000 zł. wygrały nr.: 82812 142713 
194316. 

Po 1000 zł. wygrały nr:. 20951 2161 
20147 41699 55445 110566 140528 14910! 
205360 206819. 1 

Po 600 zł. wygrały nr.: 6117 x 
35007 59796 76894 96473 98736 1147 
115093 134142 153375 154175 158900 16: 
158082 168360 170890 177439 177725 1 ž 
189095 197013 205028 4 

Po 500 zł. wygrały nr.: 2611 2785 3168 
5313 10253 11708 12208 18687 21219 26. 
30740 35256 37407 38328 44202 46718 47. 
52106 60217 63722 64917 66521 67300 678 
69660 71745 86409 93597 99707 8 
103662 110537 112592 114341 115177 11718 
110280 120939 122790 122969 124305 127628 
133893 134199 141399 146259 151252 15521 
156221 160290 160673 164277 164618 16491 
165531 167349 175857 175937 185469 18649; 
186728 186753 187245 196026 198364 19855. 
201866 203976 206482 208009 208254 120470 

Po przerwie. 

10.000 zł. wygrał nr. 180602 
Po 5000 zł. wygrały nr: 57782 93690 

118474 169529 192022 
Po 3000 zł. wygrały nr.: 2398 

59235 193454 
Po 2000 zł. wygrały nr. 84131 14018 

206904 
Po 1000 zł wygrały nr.: 11356 16988 

22252 29328 34604 73816 114704 149 
187479. ‚ 

Po 600 zi. wygraiy nr.: 6626 7810 311796 
66225 80580 113501 136627 137929 152074 
152256 152530 180146 193989 202908. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 35 6120 8316 
14765 15731 19360 20080 29076 30811 31506 
22622 34661 37555 42539 46737 48797 50631 
56799 56855 63737 65296 69768 7048 
70753 73665 76439 77115 85117 0267 
02558 93227 93767 95086 97548 98040 9824 
102082 103998 106684 107648 109307 112761 
112860 116984 116328 120583 123554 127149 
127579 131091 136808 137848 138615 138751 
142108 142158 142163 142892 145458 149: 
153151 157825 159770 161523 162750 163068 
166660 169623 177902 177714 182293 183742 
188206 100623 196000 197654 200089 201060 
201521 206381 200210 209864. у 

    

    
   

    

     

    

   

      

    

    
   

     

     

   

    

    

        

   
   
   

   
    
   

    

   
   

    

   

   

    

    

    

    

     

   

  

strza. Gdzieniegdzie czyni  coprawd4) 
techniką pisarską Żeromskiego a Sien 
kiewicza lub Prusa. Takie zestawie 
nia, takie konfrontacje znakomicie ша! 
wiają orjentację czytelnikowi, o co 
wszak monografiście głównie chodzi 
ło. 

Tak więc w rozdziale „Demoń 
muzyki*, gdzie autor oświetla rolę 
muzyki w utworach Żeromskiego, wy: 
raźnie odczuwa się brak porównania: 
choćby w paru przykładach, stosunku 

do muzyki Żeromskiego ze stosunkie: 
innych pisarzy do tej sztuki, krótkiego 
nawet zestawienia, jakie wzruszenią 
muzyczne wyrażał np. Sienkiewicžį 
czy Przybyszewski z jednej, a Żerom: 
ski z drugiej strony. Okazałoby się 
wtedy, jak dalece oryginalny i bliżs 
niż u tamtych, istoty rzeczy był wy: 

raz muzycznych emocyj u Żeromskie 

go. Po Mickiewiczu i Norwidzie jedy“ 
ny to u nas pisarz, który muzykę nie 

tylko czuł, ale i rozumiał, posiadają 

niewątpliwie dar muzycznego myśl | 

nia. Odnoszące się do muzyki partie 
prozy autora „Róży. zawierają swo! 
stą „wyrazistość dźwiękową”, któr 

_ Adamczewski umiejętnie analizuj 

lecz w innym rozdziale (,krasa” rze 

czy” str. 304). Tymczasem taka „mi“ . 

krologja“, taki rozbiór morfologiczn 
wprost konieczny był w tej częś 

monografji, o której mowa. Boga 
zwłaszcza materjał do analizy rytmie”) 
no-dżwiękowej daje opis trio skrzyp” 

cowego z „Róży*. ' 

Trzecią wreszcie i niemniej ważną 
lukę w cytowaniu monografji stano



Publikacja danych statystycznych, 

dotyczących przewozu towarów koleja 

mi z oznaczeniem  stacyj nadania i 

stacyj, względnie krajów, przeznacze- 

ma — datuje się od roku1924. Jed- 

nak dane za rok 1924 obejmują nie- 

‚ cały rok, lecz tylko ostatnie 9 miesięcy 
skutkiem: czego dane te tracą na war- 

Eksport papierówki z terenu w-w północno- 
wschodnich zaostatnie pięciolecie 

tości porównawczej. Dlatego też, ze- 

stawiając poniżej eksport zagranicę 

papierówki w tonnach i w stosunku 

procentowym do ogólnego wywozu z 

Polski, w zestawieniu teni wyelimino- 

waliśmy rok 1924, uwzględniając tyl- 

ko ostatnie pięciolecie 1925 — 1929 r. 

  

  

  

          
tania eksportu w poszczególnych la- 

tach bez zaznaczania się jakiejkolwiek 

wyrażnej tendencji. W cyfrach abso- 

lvtnych wywóz z w-wa Wileńskiego   
w wiącznie, w następnych latach spada.. 

r,Wywóz z w-wa Nowogródzkie. o od 

          

Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 

Eksport 

tonn  |proc. tonn  |proc.) tonn  |proc. tonn — |ргос. tonn |proc. 

Z w-wa 
Wileńsk. | 145765 | 21.1] 258629 | 23.2| 277969 | 22.4] 262905 | 22.7] 209997 | 21.0 

Z w-wa 
Nowo- 
gródzk. 141345 | 20.4] 268643 | 24.1] 312279 | 25.2] 201603 | 17.4] 216385 | 21.6 
Z obu wo- 
jewództw 
łącznie 287110 | 41.5] 527272 | 47.3] 590248 | 47.6] 464508 | 40.1] 426382 | 42.6 

Z całej 
Polski 692217 1100.0| 1114271 |100.0] 1240461 |100.0| 1157670 |100.0| 1000992 |100.0 

Widzimy zatem dość znaczne wa- r. 1925 do 1927 włącznie również 

wzrasta, zmniejszając się w r. 1928 o 

przeszło 110 tysięcy tonn, zwiększa 

się natomiast nieznacznie wr. 1929. 

Znaczne wahania wykazuje eks- 

port papierówki do innych woje- 

wództw (cyfry przybliżone i zaokrąglo 

ne w tonnach) : 

  

  

  

wywóz r. 1925 r. 1926 r. 1927 r. 1928 r. 1929 
z w-wa Wiłeńskiego 11100 5200 3450 20300 39700 

Nowogródzkiego 2000 6850 7100 20200 25100 

razem 13100 12050 10550 40500 64800 

W odniesieniu do w-wa Nowogró- Podświlje (9918), Ziabki (9530), Soły 
dzkiego zauważa się stały wzrost wy- 

wozu papierówki do innych  woje- 

wództw, początkowo bardziej powol- 

ny, zaś od r. 1927 bardzo znaczny. Z 
-wa Wileńskiego do r. 1927 włącznie 

wywóz ulegai zmniejszeniu, w r. 1928 

osiąga cyfrę przeszło 20 tysięcy tonn 

wobec 3450 tonn w r. 1927 i wzrasta 
w r. 1929 prawie wdwójnasób 

Gd r, 1925 stale wzrasta do roku 1927 

1 Dla bliższej charakterystyki wywozu pa 
| pierówki, udziału w tem poszczególnych re 

jezów i kierunków wywozu przytaczamy po 
Ч niżej bardziej szczegółowe dane dotyczące 
1 ; roku 1929: 

“ a) Eksport do innych województw wy- 
nosił w r. 1929 z w-wa Wileńskiego, jak 
wyżej już podliśmy 39700 tonn Najwiek- 

  

sze nadania były ze stacyj: Jaszuny 
(6498), Krzywicze (4706), NN. Wilejka 
(3485), Woropajewo (3065),  Olkieniki 
(2033), Wilejka (1973), Rudziszki 1954), Mo 
łodeczno (1582), Parafjanów (1547), Gelad 
nia (1263), Głębokie (1236),  Podswilje 
(6135), Usza (1119). (Na pozostałych sta 
cjach w-wa Wileńskiego nadania nie prze- 
kraczały 1000 tonn, wahając się w grani- 
cach od 15 do 981 tonn). 

Z W-wa Nowogródzkiego eksport do in- 
nych w-w w r. 1929 wynosił 25100 tonn. 
Największe nadania miały miejsce na sta- 
cjach: Juraciszki (6503), Stołpce (4100) No 
wojelnia (2150), Niemen (2035), Skrzybow 
ce 1306), Bieniakonie 1277). Na pozostałych 
stacjach nadania wahały się od 52 do 835 

  

ionn. 
b) obrót wewnetrzny. Przewozy kolejo- 

we w obrocie papierówką w granicach sa- 
prego województwa wynosiły w r. 1929:— 
„iła w-wa Wileńskiego przeszło 13200 torn, 
dła w-wa Nowogródzkiego przeszło 3200 
tonn. 

c) Tranzyt kolejami wojewódzkiemi, mia 
rowicie przez stację Stołpce wyrażał się w 

+ r. 1929 cyfrą 165681 tonn. 
d) Eksport zagranicę. W r 1929 eksport 

papierówki z terenu w-wa Wileńskiego wy- 
nosił 209997 tonn w tem: 

do Prus Wschodnich 41287 tonn 
do Niemiec 167142 tonn 
do Łotwy 1553 tonn 
do Czechosłowacji 15 tonn 

Największe nadania były ze stacyj: Wo- 
у jewo (20297 — %опп).  Olechnowicze 

(17226), Wilejka (14855), Łyntupy (11847), 
Krzywicze (11215), Parafjanów (10470), 

szkicowość i pewna jednostronność w 
traktowaniu sylwety duchowej  pisa- 
rza, którą ukazuje nam autor poprzez 
karty jego dzieł. Serce nienasycone — 
to niezaprzeczenie potężny motor w 
mechanizmie twórczym pisarza. Ale w 
niektórych wypadkach ta naczelna 
teza p. Adamczewskiego nie wszystko 
może wytłumaczyć w skomplikowanej 
strukturze Żeromskiego. Szuka się tam 
jeszcze innych, może mniej silnych, 
lecz równie (w pewnych razach) de- 
cydujących czynników. Trzeba się po- 
kusić chyba 0 _ psychoanalizę, aby 
znałeźć wytłumaczenie takiego np. za- 
gadkowego zjawiska w. twórczości 
autora „Dziejów grzechu”, jakim jest 
jego skłonność do tragicznych powi- 
kiai sytuacyjnych, co jedni nazywa- 
ja „pasją okrucieństwa”, drudzy „ma- 

  
zochizmem* inni wreszcie "rozpacz 
liwym pesymizmem*, 

„Bywa też Żeromski — pisze cy- 
| je towany autor — nieubłaganie okrutny 

w snuciu historji swych głównych bo- 
haterów, w rozwiązywaniu wątka ich 
Gziejów. Tutaj zapewne  oddziałał 
czynnik, niezmiernie silny u Żerom- 

| skiego... nieprzeparta wrogość dla 
literackich konwenansów.” Zwłaszcza 
dla konwenansu „szczęśliwego zakoń- 
czenia** fabuły powieściowej, do jakie- 
80 przyzwyczaili czytelników nasi ro- 
mansiści od Korzeniowskiego po Sien- 

lewicza. Konwenansowi temu ostro 
Przeciwstawił się Żeromski” i t. d. 

Na takie wyjaśnienie trudno się 
zgodzić! Trudno Tównież zwalać tę 
niewątpliwie istniejącą u niego pasję 

- 

(9496), Jaszuny (8305), Zalesie (7854), Kie 
na (7743), Dukszty (6924) Budsław (6539), 
Wilno 5950), Gudogaj (5325), Ignalino 
(4526), N. Šwieciany (4457), Geladnia 
4078. Usza (4030) Oszmiana (3962) Królew 
szczyzna (3728) Bezdany (3057) Nowo- 
druck (2783) Podbr. (2710) Postawy (231! 
Głehokie (2393) Stasiły (1884) , Hoduciszki 
(115), Zahacie (1068). Na pozostałych sta- 
cjach nadania były poniżej 1000 tonn, a mia 
nowicie: Landwarów — 857, Mołodeczno — 
860, Rudziszki — 797, Prudy —- 481, N. Wi- 
lejka 465, Porubanek 354, Olkieniki — 323, 
Smorgonie — 312, Turmont — 91. 

Eksport papierówki z terenu w-wa No- 
wogródzkiego wynosił 216385 tenn, w tem: 

do Prus Wschodnich 82762 tonn 
do Niemiec 131821 tonn 
do Czeckosłowacji 1637 tonn 
do Austrji 15 tonn 
do Szwecji 135 tonn 
do Gdańska 15 torn 

„ Najwieksze nadania miały miejsce na sta 
cjach:  Stołpee (27688  tonn), Nienien 
22232), Słonim (19991), Wojgiany (15152), 
Różanka (13280), Bieniakonie (11472), Do- 
manowo (11407), Skrzylowce (10120), Ho- 
rodziej (8985),  Juraciszki (8627), Leśna 
(8647), Nowojelnia (8051). Na pozostałych 
stacjach nadania były poniżej 8000 tonn. 

Harski. 

Komisja reformy 
podatków 

Jak się dowiadujemy powstała w 
Warszawie specjalna komisja, zada- 
niem której będzie przygotowanie ma- 
terjałów do wielkiej reformy podatko- 
wej. 

W skład tej komisji wejdą: p. p. 
wiceminister Grodyński, dyr.- depart. 
podatkowego Michalski, b. wicemin. 
skarbu prof. Markowski, prof. U.S.B. 
Gutkowski, sędzia Sądu Najwyższego, 
dyrektor Izby Przem. Handlowej we 
Lwowie Byrka i dyrektor Izby wileń- 
skiej prof. W. Zawadzki. 

Przy pomocy materjału opracowa- 
rego przez komisję tę, ministerstwo 
opracuje projekt, który następnie prze 
słany zostanie Izbom przemysłowym, 
rolniczym i rzemieślniczym do zaopi- 
njowania. 

okrucieństwa na karb „niepokonanej 
jego skłonności do dysonansów* Zbyt 
Potworne obrazy umie tworzyć to cza- 
rodziejskie pióro dla odstraszenia nie- 
winnego, i bodaj nieistotnego w fak- 
turze powieściowej konwenansu, zbyt 
szarpiące I zgrzytające są te dysanan- 
se, aby tłumaczyć je tylko skłonno- 
ścią. Dziwaczna to skłonność! Napo- 
zór chorobliwa — i jeżeli nie znajdu- 
jemy głębszego wytłumaczenia tego 
zjawiska, zarzut „mazochizmu iiterac- 
kiego”, uczyniony Żeromskiemu przez 
niektórych krytyków, ostaje się w mo- 

cy. Mnie się wydaje, że okrucieństwo 
Żeromskiego jest w równej mierze 
wynikiem wewnętrznego załamania 
się autora, tragizmu jego, jego „psy- 
che“, jak i „wyżyciem* w sztuce pew- 
nych uraz psychicznych, utajonych lę- 
ków, toksyn moralnych, hamujących 
normalne procesy duchowe. Te dwa 
podskórne prądy wyrzucające na po- 
wierzchnię dwie pełne zgrozy i okrop- = 
ności stronice, w ścisłym pozostają ; 
związku ze sobą, chociaż jeden nurt 
krąży w sferze ogólnoludzkich do- 
świadczeń duszy, a drugi ukryty jest 
głębiej, w osobistych przeżyciach pi- j 
sarza; narazie pozostawić go należy w 
spokoju, 0 ile nie chcemy rozstrząsać 
intymnej biografji autora, na co może 
przyjdzie kiedyś czas, jak przyszedł 
na Mickiewicza. 

Tadeusz Łopalewski. 

DIE 

SŁOWO 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
KONFERENCJA PRASOWA 

w Izbie Przemysłowo-Hand- 
lowej 

W dniu wczorajszym odbyła się w 
Wileńskiej Izbie Przemysłowo-Handlo 
wej konferencja prasowa zwołana 
przez Dyrektora Izby prof. Władysła- 
wa Zawadzkiego. 

Pan profesor przybył do sali obrad 
w towarzystwie szefą kancelarji Izby 
p. Jurkiewicza i wygłosił do zebranych 
przemówienie na temat odbytego ostat 
nio we Lwowie kongresu Izb. 

Po oficjalnem otwarciu Kongresu, 
zabrał głos p. minister Kwiatkowski za 
znaczając we wstępie do przemówie- 
nia, że Pan Marszałek Piłsudski pole- 
cił mu podkreślić, że nowoutworzony 
rząd obok spraw ustrojowych specjal- 
nie zajmie się sprawami związanemi z 
życiem gospodarczem kraju. 

Następny mówca p. wiceminister 
Starzyński mówił o stosunkach podat- 
kowych i reformach w tej dziedzinie 
na korzyść przemysłu i handlu i sen- 
sie obniżenia tych podatków. Mówca 
podaje cyfry oznaczające w jakiej dzie 
dzinie rząd poczynił już konkretne 
kioki zapewniające płatnikom ulgi. 

Pozatem wygłoszono pięć refera- 
tów na plenum, a m. in. referat dyrek- 
tora Izby wileńskiej prof. W. Zawadz- 
kiego n. t.: „Przepisy materjalne pań-* 
stwowego systemu podatków  bezpo- 
średnich*. (Referat ten został wydru- 
kowany przed kongresem i rozesłany 
wszystkim uczestnikom (przyp. Redak 
cji). 

W pracach kongresu wzięło udział 
trzysta osób, a w tem dwustu radców 
ze wszystkich Izb. ; 

Wileńska Izba reprezentowana by- 
ła przez dwanaście osób. 

Prace kongresu odbywały się w 
ten sposób, że utworzono szereg sek- 
cyl, które przygotowywały materjał 
dla plenum. 

Wyniki prac kongresu ogłoszone 
zostaną w druku. Obecnie wszystkie 
postułaty wysunięte podczas dyskusyj 
i przyjęte następnie zostaną — оргасо- 
wane redakcyjnie, a następnie przeka- 
zane władzom odnośnym do ewentual- 
nego zatwierdzenia i zrealizowania. 

W dalszym toku konferencji p. pro- 
fesor Zawadzki udzielał wyjaśnień na 
pytania zadawane przez wysłanników 
poszczególnych pism. Z wyjaśnień 
tych wynika, że w przeciągu bieżące- 
go roku, na skutek starań wileńskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, władze 
centralne przyznały szereg ulg taryio- 
wych i podatkowych, a m. in. zwol- 
niono eksport Inu od podatku obroto- 
wego, obniżono podatek obrotowy od 
eksportu papierówki, (rozporządzenie 
to ukaże się w najbliższych dniach), 
obniżono stopę procentową kar za 
zwłokę oraz szereg innych ulg tego 
typu. 

Prowadzona jest szeroko akcją w 
kierunku spowodowania obniżenia po- 
datku przemysłowego. Sprawa ta jest 
na dobrej drodze i należy się spodzie- 
wać, że projekt opracowany swego 
czasu przez Min. Skarbu zostanie przy 
jetv i odnośne rozporządzenie ukaże 
się w drodze dekretu Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej. 

* * * 

Niemal równocześnie z kongresem 
Izb obradował kongres Izb polsko-ru- 
muńskich. Wzięło w nim udział kilku-, 
nastu przedstawicieli Izb rumuńskich 
raz przedstawiciele Izb: lwowskiej, 
łćdzkiej, bielskiej, warszawskiej, kra- 
kowskiej i wileńskiej (w osobie prof. 
Zawadzkiego). : 

Omawiano głównie sprawy komu- 
nikacyjne i celne. W sprawach komu- 
nikacyjnych uzyskano konkretne wy- 
niki. Przedstawiciele Rumunji prosili 
m. in. o pewne zmiany w technice 
kontyngentowania. 

Uchwałono, że nastepny kongres od 
będzie się w sierpniu roku następnego 
w Bukareszcie. 

Na zakończenie obrad p. dyrektor 
Zawadzki zwrócił się z apelem do 
przedstawicieli pism aby  zechcieli 
utrzymywać stały kontakt z Izbą, za- 
pewniając ze swej strony jaknajdalej 
idącą pomoc oraz zaprosił wszystkich 
obecnych na plenarne posiedzenie: Izby 
jakie odbędzie się w dn. 21 b. m. w 
sali Klubu Handlowo-Przemysłowego. 

W. T. 
  

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Z lzby przemysłowo - handlowej w 

Wilnie. Firma amerykańska Campbell Pa- 
terson and Company Inc., 84 William Street 
New York City zaofiarowała swe usługi ja- ” 
ko pośrednik w umieszczaniu w przemyśle 
w Stanach Zjednoczonych Amer. Bón. wy- 
nalazków z najróżnorodniejszych dziedzin. 

. Wspomniana firma trudni się załatwia- 
niem wynalazków oraz ich finansowaniem 
względnie pośrednictwem w finansowaniu. 

    
  

AR tak wspaniale uśmie- 
rzający bóle, jest często przed- 
miotem podrabiania. Dla- 

tež bėlu glowy i 
zębów, przeziębieniu, A 
tyzmie, R. rzyjmi 
ak tablet ża jak i 

o wanie opatrzone są 

znakiem BAYER . 

r 

ISTNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRINA! wem Bibersztein-Machnickim. 

  

KIEDYŻ DOKOPIEMY SIĘ DO STACJI AUTOBUSÓW ZAMIEJSKICH? 

  

Magistrat wileński od dłuższego czasu rozkopuje góry w pobliżu ulic Sierakow- 
skiego i Jakóba Jasińskiego. Ziemia zwożona jest nad brzeg Wilji, a oczyszcza- 
ny plac koło Piekiełka służyć będzie w przyszłości za stację autobusów zamiej- 

skich. Tę niezwykle palącą inwestycję załatwia się żółwim krokiem. 

  
  

„ZEPPELIN* PRZELECIAŁ NAD TURMONTAMI 
Wczoraj w południe w pobliżu Turmont na terytorjum Polski przeleciał 

kierując się na Połock sterowiec niemiecki „Hr. Zeppelin“. 
Sterowiec leci przez Królewiec do Moskwy. Powrót jego nastąpi je- 

szcze w tym tygodniu, również przez kawałek terytorjam Polski Zeppelin 
uda się do Genewy, zabierze stamtąd członków delegacji niemieckiej, 
viorących udział w obradach Ligi Narodów i odwiezie do Berlina, by umoż- 
liwić im złożenie głosów jako wyborcom Reichstagu. 

* * 

Hr. Zeppelin wyleciał z Fridrichshaten 

* 

we wtorek o godz. 7-ej wieczorem i oczej 
kiwany był w Moskwie we środę o 6-ej po południu. Średnia szybkość lotu sterowcar 

wynosi 100 klm. na godzinę. Na pokładzie „Hr. Zeppelina* znajduje się 57 ludzi w tem 

17 pasażerów. Między innymi lecą trzej obywatele sowieccy: 5 Niemców, 3 Holendrów, 

jeden Anglik, 1 Fini 1 Szwajcar. 
Jednym z pasażerów sowieckich jest 

ktorego zadaniem jest informowanie prasy sowieckiej w czasie 

właśnie korespondent Tass'a rozmowę z komendantem „Hr. Zeppelinaff startem odbył 

przedstawiciel agencji telegraficznej 
lotu sterowca. 

Tass, 

Przed. 

di. Eckenerem, w której dr. Eckkener tłomaczy się, dlaczego podczas raidu dookoła; 

swiata, jaki w roku ubiegłym odbył „Hr. Zeppelin* nie odwiedził Moskwy. Według dr. . 

tckenera przyczyną były warunki atmosferyczne a nie, jak myślnie przedstawiły sprawę 

niektóre dzienniki niemieckie — wrogi stosunek załogi sterowca do państwa gwiazdy 

pięcioramiennej. Trasa lotu „Hr. Zeppelina* biegnie wzdłuż niemieckiego wybrzeża Bał- 

tyku, nad Prusami Wschodniemi: Litwą do 

wej Ryga— Moskwa. 

Dyneburga a stamtąd wzdłuż linji kolejo- 

  

  

KRONIKA 

  

CZWARTEK 

]1 ог | W. słońca o godz. 5 m. 3 

EA 2. słońca o godz. 6 m. 3 
Gwidona ' 

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

z dnia 10. JX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm, .760 

Temperatura średnia -l- 10 

Temperatura najwyższa -1-13 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: 2,2 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pochmurno—zranai popoł. deszcz 

— Subsydja miejskie. Magistrat wyasy- 
znował 85 tysięcy złotych na rzecz instytu- 
cyj dobroczynnych Wilna tytułem  subsy- 
ajum za miesiąc wrzesień. 

—Nadzór nad cenami został przedłużony. 
W bieżącym miesiącu straciło swą moc za- 
rządzenie. zezwalające starostwu grodzkiemu 
niieć nadzór nad cenami chleba i miejsca i 
regulować takowe. 

Władze centralne postanowiły nadzór ten 
przedłużyć do 31 roku. 

— Nowe ceny na sól. W celu ujednostaj 
nienia cen na całym obszarze Państwa cena 
soli w sprzedaży detalicznej została ozna- 
czona na 36 groszy za kilogram. Ceny te 
obowiązują od 16 bm. 

( Północno-wschodni 

  

POCZTOWA 

—- Podwyższenie kwot przekazów pocz- 
towych. Władze pocztowe wydały polecenie 
urzędom pocztowym przyjmowania pra:ka- 
zów pocztowych i telegraficznych do kwoty 
2 tys. zł. na jeden przekaz. 

Dotychczas można było wysłać pocztą 
tviko 1 tys. zł. Jednocześnie podwyższono 
do 2 tys. zł. obciążenie przesyłki  listowej 
przez pobranie. 

— Ulgowe opłaty dla paczek z książka- 
mi Poczta wprowadziła ulgowe opłaty dla 
paczek zawierających książki. 

7 ulg korzystają księgarnie w stosun- 
kach między sobą i z + bani prywatnemi, 

zakłady naukowe jeśli utrzymują stosunki z 
mami księgarskiemi. 

: KOLEJOWA 

— Ruch towarowy z Rosjqą i Łotwą. 
Za ub. 4 tygodnie do Rosji odesłano z Pol- 
ski 295 wagonów towarów, zaś z Rosji 240 

W tym samym czasie do Łotwy przeszło 
416 wagonów z Łotwy — 328. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Egzamińy magister- 
skie na Wydziale Humanistycznym Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego w terminie jesien- 
nym roku akademickiego 1929 — 30 od- 
bywać się będą od 1 pażdziernika 1930 r. 
Do egzaminów zgłaszać sie należy pisemnie 
od 15 do 20 września br. 

TOWARZYSKA. 

— ślub. We środę, dnia 10 września 
r. b. w kościele po-Dominikańskim św. Du- 
cha, ks. proboszcz Adam Kulesza pobłogo- 

sławił związek małżeński pomiędzy panną 

  

* Jadwigą Burhardtówną a panem Stanisła- 

RÓŻNE. 

— Koniiskaty dodatków  nadzwyczaj- 
nych „Kurjera Wileńskiego" i „Dziennika 
Wileńskiego". Wileńskie Starostwo Grodzkie 
zarządziło w dniu 10 b. m. obłożenie aresz- 
tem nakładu dodatku nadzwyczajnego 
„Dziennika Wileńskiego” i dodatku nadzwy- 
czajnego  „Kurjera Wileńskiego" za nie- 
zgodne z prawdą przedstawienie okoliczno- 
ści, towarzyszących aresztom b. posłów na 
Sejm, ujawnienie szczegółów śledztwa (art. 
art. 263 i 305 K. K.). 

— Stypendja dziennikarskie. Polsko - ru 
muńskie porozumienie prasowe ustanowiło 2 
styped ja po 750 zł. (ew. jedno w kwocie 
1500 zł.) dla zsyndykalizowanych dzienni- 
karzy polskich na wyjazd z końcem wrześ- 
ria br. na trzytygodniowe studja do Rumunii 
Podania wnosić należy najdalej do dn. 12 b 
mies. do zarządu Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich, który udzieli bliższych informa- 
cyj o warunkach konkursu. 

— Muzeum Tow. Przyj. Nauk (Lelewela 
nr. 8) jest otwarte dla publiczności w nie- 
dziele o godz. 12 — 2, oraz wtorki i piątki 
od godz. 10 — 1 rano, wyjawszy święta do 
зос?пе. 

Wstep dla osob pojedyńczych po 50 gr. 
i wycieczek zbiorowych uczącej się młodzie- 
ży, rzemieślników, robotników i żołnierzy w 
grupach nie większych nad 20 osób po 20 gr 
od osoby. Członkowie mają wstęp wolny. 

— Wileńskie koło związku bibljotekarzy 
polskich. Dnia 12 września 1930 rĆ. w pią- 
tck o godz. B wiecz. odbędzie się w gmachu 
Uriwersyteckiej Bibljoteki Publicznej ze- 
branie Członków Koła z referatem p. Sta- 

nisława Lisowskiego p.t.: „O bibljopsycho- 

lngji*. Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

—. Podziękowanie. Związek Zawodowy 

Literatów Polskich i Syndykat Dziennikarzy 
Wileńskich składają serdeczne podziękowa- 
nie p. p. artystom, którzy z, ofiarną gotowo- 
ścią podjęli się wykonania programu w cza- 
sie przyjęcia literatów niemieckich w klubie 
literackim i prawie bez przygotowania ra- 
czyli bezinteresownie wystąpić z artystycz- 
nemi produkcjami W szczególności dzieku- 
jemy gorąco p.p. prof. A. Kantorowiczowi, 
za artystyczną grę na skrzypcach, Z. Ple- 
jewskiej za piękny śpiew, M. Szabsajowi za 
doskonały akompanjament, artystom zespo- 
łn p. dyr. Zelwerowicza p.p. Ejchlerównie, 
Małyniczównie i Kreczmarowi za znakomite 
deklamacje. Artyści powyżsi przedewszyst- 
kiem przyczynili się do wytworzenia arty- 
stycznej, ciepłej i miłej atmosfery, jaka ce- 
chowała wspomniane przyjęcie. 

WIEŚCI į 
PRZEDWYBORCZE 

MIANOWANIE CZŁONKÓW OKR. 
KOM. WYB. 

W dniu dzisiejszym wojewoda ogło- 
sił nominację członków okręgowych 
komisyj wyborczych przez niego mia- 
nowanych, zaś Rady Miejskie i Sejini- 
ki powiatowe dokonają wyboru człon- 
ków okręgowej komisji wyborczej. W 
Gniu 13 b. m. skład komisji będzie po- 
dany w dzienniku urzędowym, zaś ko- 
misje wyborcze ogłoszą o dniu wybo- 
rów, godzinach głosowania i ostatnim 
terminie zgłaszania kandydatów na po 
słów. 

ZAKOŃCZENIE SPISÓW W 
SARJATACH 

W poszczególnych biurach meldun 
kowych ukończono wczoraj spisy 
uprawnionych do głosowania. 

Dziś nastąpi sporządzenie spisów 
według przydziału do komisyj obwo- 
dowych. 

REATE TAI RPN DALO OWA WENA 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Otwar- 
cie sezonu zimowego. W sobotę najbliższą 
13-g0 bm. gruntownie odnowiony teatr miej 
ski na Pohułance otworzy swe podwoje. 
Dyr. A. Zelwerowicz wprowadza w dniu 
tym na scenę świetną komedję Blizińskiego 
„Rozbitki* z galerją doskonale podpatrzo- 
nych typów ubiegłego stulecia. W wykona- 
niu sztuki biorą udział wybitniejsze siiy ze- 
społu z dyr. A. Zelwerowiczem niezrówna- 
nym w roli Dzieńdzierzyńskiego. Nowa wy- 
stawa według projektów ]. Hawryłkiewicza 
Bilety ju. są do nabycia w kasie zamawiań, 
oraz kredytowane (dla wojskowych) ze zni 
żką 35 proc. są ważne. Początek o godz. 8. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś z powo- 
du próby jeneralnej, teatr nieczynny. 

-— Otwarcie sezonu zimowego. Jutro w 
siątek nastąpi otwarcie sezonu zimowego w 
Teatrze Lutnia. 

Ginach teatralny został zaopatrzony 
nowe wygodne fotele. 

Sezon zainauguruje pełna pogodnego hu 
inoru ? dowcipu komedja polska Rączkow- 
skiego „Nad polskiem morzem”. Akcja tej 
sztuki odbywa się na wybrzeżu morskiem w 
Gdyni. 

Komedja ta posiada wszelkie wałory ar 
tystyczne aby zdobyć uznanie całego Wilna 
Wśród wykonawców zaprezentują się no- 
pozyskane siły. Reżyserja spoczywa w  rę- 
kach dyr. A. Zelwerowicza. Dekoracje wy- 
konane w pracowniach teatrów miejskich 
pod kierownictwem J. Hawryłkiewicza. 

Legitymacje ulgowe nowego typu oraz 
kredytowane (dla wojskowych) ze zniżką 
35 proc. są ważne. Bilety nabywać można 
w kasie teatru Lutnia od 11 — 9 w. Po- 
czątek o godz. 8. 

— Przedstawienie popołudniowe w Lutni 
W niedzielę nadchodzącą każe się na 
przedstawieniu  popołudniowem po cenach 
zniżonych, doskonała komedja _ Verneuilla 
„Moja panna mama”. W obsadzie premjero- 
wej. 

KOMI- 

w 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Kobieta i żywioł. 
Heljos — Marsz weselny. 

Światowid — Bohater krwawej areny. 

Wanda — Nędznicy. 
Kino Miejskie — Tajemnica 

rodu. 

starego 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

wypadki w ciągu doby. Od 9 do 10 bm. 
zanotowano owółem wypadków 45, w tem 
kradzieży 4, opilstwa 10, przekroczeń admin: 
sfracyjnych 19, 

— Napad pod Soleczni- 
kami. Nocy onegdajszej koło W. So- 
lecznik dwóch osobników napadło na 
wiozącego transport piwa Zenona 
Sienkiewicza. Napastnicy odebrali 
część transportu i zbiegii. 

W parę godzin potem, policja uję- 
ła winnych, którymi okazali się Wine. 
hisielewski z Solecznik i Władz. Ko- 
zakłewicz ze wsi Zawiszany gm. So- 
lecznickiej. 

— Kradzieże. W dniu 9 bm. Asbel Jude- 
sowi Nowogródzka 16 w nocy z 8 na 9 bm 
z mieszkania skradziono różną garderobę 
camską i męską oraz bieliznę wartości 300 
złotych. ‚ 

— Uciekli z Rosji Sow. Koło wsi Wardo 
wicze, gm. dołhinowskiej przekroczył grani 
ce z Rosji Augustynowicz Antoni, mieszka- 
riec wsi Zapolje, zaś na terenie gminy ilskiej 
przekroczyła granicę rodzina Surków, skła- 
dająca się z 5 osób. 

— Śmierć w stawie. W maj. Michalino, 
gm. duniłowickiej Korecka Anna, lat 3 do- 
stała ataku epileptycznego wskutek czego u- 
pad.a do stawu i utonęła. 

— Pożar stodoły ze zbiorami. W maj. 
Konstantynowie gm. swirskiej spaliła się sto 
doła z tegorocznemi zbiorami zboża przy- 
czyniając straty Skarżyńskiemu Augustowi i 
Głuszkowskiemu Leonardowi na sumę 
1ys. zł. 

Uwaga! 
Pokój lub 2, sioneczne, 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 

      

Por. Iwaszkiewicza aresztowano w Litwie 
Z pogranicza 

cznika rezerwy 

donoszą, że w Kalwarji władze litewskie aresztowały 
W. P. Iwaszkiewicza, jego siostrę nauczycielkę, oraz jeszcze dwie 

wilnianina, 

osoby. Iwaszkiewiczowi zarzucają działalność antypaństwowa. 

TOWARY POLSKIE JADA DO LITWY 
Mimo, że z Kownem nie mamy żadnych bezpośrednich stosunków handlowych, 

towary nasze mają na tamtejszym rynku stały zbyt. Np. w ub. miesiącu przez stację 

Raczki przeszło do Litwy 18 wagonów manufaktury, cukru i galanterji. 

  

UWADZE FIRM OGŁASZAJĄCYCH!!! 
Każda firma w czasie trwania Targów Północnych umieszczając 

ogłoszenia w pismach miejsco! 
BIURA REKLAMOWEGO 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 PRE 

płaci za reklamę megafonową (mówioną) wygłaszaną codziennie 
na terenie Targów po cenie 

ch za pośrednictwem E 

zniżonej.



+ 

z SĄDÓW 
BANDA SZPIEGÓW PRZED SĄDEM. 

W dniu 8 b. m. Sąd Okręgowy w Wil- 
nie rozpatrywał sprawę bandy Szpiegow- 
skiej działającej w r. ub. na rzecz Sowietów. 

Na ławie oskarżonych zostali osadzeni 
Aleksander Bielski, Teodor Rozlewicz 
Aleks. Takmołowicz, Jan Szewdo, Jan Ka. 
wrocki, Aleks. Stramorski, Albin Romaszko. 

Rozprawa toczyła się przy drzwiach zam 
kniętych. 

Bielski został skazany na 10 lat ciężk. 
więzienia, pozostali zaś po 3 lata c. w. każ- 
dy. 

ZMARŁA W WIĘZIENIU 

Wczoraj miała stanąć przed sądem 
za zbrodnię ujawnienia tajemnic pań- 
stwowych ościennemu państwu nieja- 
ka Anna Stabrowska. Podczas pobytu : 
w więzieniu prewencyjnem  Stabrow- 
ska zmarła, wobec czego Sąd umorzył 
jej sprawę. 

Nowości Wydawnicze 
Ostatni zeszyt „Tygodnika Illustrowane- 

go" (36) zawiera artykuły omawiające na- 
stępujące mowy Treviranusa („W obronie 
pranic i pokoju* i „W zędzie Treviranus“). 
Sprawozdanie z konferencji warszawskiej 
państw rolniczych („Pod znakiem wspóipra- 
cv gospodarczej") zdobi. ą karykatury J. 
Szwajcera (Jotesa). Rewelacyjne szczegó- 
ły przynosi krytyka lotu małej Ententy 1 Pol 
ski („Niepowodzenie'). Żywy  felieten Ъ 
Kossowskiego  zaznajamia nas z Krosnera 
„Ziemia pamiątek, kilimów i naity“, Jozei 
Wittlin daje nastrojowy „Szkic z Norman- 
dji*. Impresje z wyścigu tatrzańskiego („Na 
serpentynach Tatr"), obficie ilustrowany ar- 
tyvkuł o „fontannach Rzymu”, recenzja z po- 
wieści St. Wyrzykowskiego _ „Moskiewskie 
gody” oraz poezje pośmiertne Zygmunta 
Hertza — oto ważniejsze pozycje tego ze- 
<zytu. 

Kącik Grafologiczny 
Ogłaszam odpcwiedzi na nadesłane listy 

dla „grafologa“, raz jeszcze zawiadamiając 
wszystkich PT. czytelników, że każdy z nich 
może po nadesłaniu próbki pisma swego 
bądź zaintere howanej osoby, otrzymać 0- 
kreślenie usposobienia i charakteru, wad, za 
let i t.p. 
Łaskawie nadesłane listy adresować nale- 

ży do Redakcji „Słowa* dla „grafologa”, zas 
w kopercie załączyć znaczków pocztowych 
na 50 gr. 

„Pani Jadwiga K. Wilno. Charakter nie- 
ziównoważony, chwiejny, zapalczywy, nie 
posiadający wiązadła, spajającego zamiar z 
wykonaniem. Wrodzone nie wykorzystane 
zdolności czy też dodatnie strony charakteru 
Intelekt słabo rozwinięty Brak celu wytycz 
nego w życiu. 

E. Ch. Wybitna inteligencja, łatwość wy- 
rażania się i umiejętność obcowania z ludź- 
nii, temperarient żywy dużo cech, usposo- 
bienia sarmackiego. Należy opanowywać u- 
jenną cechę charakteru, a mianowicie, prze- 
jawiającą się masami lekkomyślność. Zami- 
łowanie piękna, podświadomy instynkt arty- 
sty, kochliwość. 

X.X. O ile grafolog nie myli się, tajemni- 
czy X.X. jest kimś bardzo młodym — ale to 
jest wada, która z każdym rokiem się zmniej 
sza..Tak czesto nie idące w parze z mło- 
dym wiekiem wybitne zamiłowanie systema- 
tyczności i porządku. Usposobienie reilek- 
$ywre, skłonność do marzycielstwa, stałość 
w swych postanowieniach, zbyt małe doś- 
w'adczenie i przygotowanie do życia co z 
z m ustąpi. Proszę patrzeć realniej na ży- 
cie! 

Kado pisze grafologowi, prosząc © okreś 
slenie usposobienia a właśnie to “usposobie- 
nie u Kado jest jedną z najmilszych cech 
<hnarakteru — usposobienie wesołe, przeja- 
wiające się zawsze i wszędzie w sposobie 
myślenia, wyrażania się, byciu — ba nawst 
w s mutnych dla Kado chwilach. Trochę lek 
komyślności i skłonności do koloryzacji. — 
Dużo inteligencji — należy ją rozwijać. Zdol 
ność i talenty, brak wytrwałości, łatwość roz 
czarowywania się. 

OFIARY 
Ku uczczeniu Ś. p. najukochańszego 

nieodżałowanego brata Wacława, zmarłego 
w Ostrowie — Poznańskim i tamże pogrze- 
banego, na najbiedniejszych zł. 10. 

Dr. Dokalski. 

   

ONE DNA LG EN R ABIT, NO IEP RPT 

A. ARMANDL 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
___ GWIAZD 

-— Nie znalazłe m tutaj ani słomy, 
ani siana, a łóżko męczy mnie. 

Oto jest jedno przyzwyczajenie, 
które będzie pan musiał nabyć. 

Florestyn Fortiolis westchnął cięż- 
ko: 

-— Czy końiecznie? 
—- Koniecznie. 
— Nawet jeżeli będę miał własny 

dom? 
-- Szczególnie wtedy. Cóżby po- 

myślała służba, o takim panu, co nie 
sypia w łóżku? 

-— Aha! Będę musiał 
bę! 

` Pagrążył się w ponure rozmyśla- 
nia. 

Overluc zaś nie poprzestał na tych 
uwagach: 

— I jeszcze jedno: czy nie mówi- 
łem panu wczoraj, że magazyn „Szczę 
śliwy Proletarjusz* nie jest odpowied- 
ni dla miljonerów? Byłem z tego po- 
wodu w kłopotliwej sytuacji wobec dy 
rektora hotelu. 

-— Cóż to nie mam prawa Киро- 
wać, gdzie mi się podoba? 

—- Nikt nie odbiera panu praw, 
ale powinien pan wybierać magazyny 
bardziej odpowiadające jego majątko- 
wi. 

— Dziękuję: dlatego, żeby się dać 
obdzierać ? 

— Taki bogacz, jak pan, może so- 

mieć służ- 

bie pozwolić na luksus  przeptacenia' 
stu franków. ; 2“ 

—.- Ale jeżeli to się sprzeciwia mo- 
im zasadom? iż 

Były włóczęga niecierpliwie mach- 
nął ręką: 

-- Jednem słowem, — rzekł — 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK DNIA 11 WRZEŚNIA 

11,58 — :Sygnał czasu. 
12,10 — 12,35: Pogadanka z Warszawy 

„О czem wiedzieć powinna dobra gospody- 
ni* i „Dobrze nakryty stół* — wygł p. M. 
Ankiewiczowa. 

12,35 — 13,00: Muzyka z płyt gramcfo- 
nowych. 

13,00 — :Kom. meteor. 
5,50 — 16,15: Transm. z Warsz. Od- 

czyt turyst, - kraj. „Komunikacja powietrz- 
na w Polsce* wygł. Jan Wilczyński. 

16.30 — 17.40 Transm. z Warsz. z lek- 
koatlet. mieczu kobiecego „Polska — Japo- 
nja* z udziałem Hitomi i Walasiewiczów- 
ny. 

17,10 — 17,15: Program dzienny. 
17,15 — 19,00: Transm. z Warsz. Kon- 

cert, reportaż z za kulis filmu dzwiękowego 
i edczyt( Wśród książek). 

19,00 — 19,25: „Ciotka Albinowa mówi". 
9,25 — 1950: Pieśni Eugenjusza Dzie- 

valskiego do słów Kazimiery Hłakowiczów- 
ny w wyk. p. Zubolewickiej (sopran) i kom 
pozytora. 

1) Księżycowy paw. 2) Róża i księ- 
życ. 3) Żądza i miłość. 4) Bose dziewcząt- 
ko. 5) Róże. 6) Co noc mię do snu pieśń 
dziwna kołysze. 

19,50 — 20,00: Program na piątek i roz- 
raaitości. 

20,00 — 21,30: Transm. z Warsz. Pras. 
dzienik radj. i koncert* (Tańce różnych cza- 
sów i narodów). 

21,30:— 22,00: „Madonna del Pascolo“ 
słuchowisko Walerjana _ Charkiewicza. 

Audycja z okazji dwóchsetnej rocznicy ko- 
roracji cudownego obrazu N. M. P. w Żyro 
wicach pod Słonimem. Wykonają: Z. D. R. 
W. i artyści teatrów miejskich. Muzyka E. 
Dziewulskiego. Reżyserja* Haliny  Hohen- 
dlingerówny. Transm. na całą Polskę. 

22,00 — 24,00: Transm. z Warsz. Felje 
ton, komunikaty i muzyka taneczna. 

k i ia МЫ НСЕ 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 10 września 1930 r. 

    

Waluty ił dewizy: 

Dolary 8.91 — 8.93 — 8.80. Belgja 
124.41 — 124.72 — 124.10. Gdańsk 173.36 
175.79 — 172.93. Holandja 359.06 — 359.96 
— 358.16. Londyn 43.36 3/4 43.47 1/2 — 
43.26. Nowy York 8.909 — 8.929 — 8.889. 
Paryż 35.01 1/2 — 35.10 1/2. 3492 1/2. 
Szwajcarja 173.06 — 173.49 — 172.63. Stok 
holm 239.65 — 240.24 — 239.08. Wiedeń 
125.90 — 126.21 125.59. Włochy 46.72 1/2 
46.84 — 46.61, Berlin w obr. prywatnych 
212.43. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 112.75. 5 proc. 
korwersyjna 55.50 7 proc. stabilizacyjna 86. 
10 proc. kolejowa 103.50 8 proc. L. Z. B. G. 
K. i B. R. obl. B. G. K. 94; te same 7 proc. 
83.25. 8 oroc. L. Z. T. K. Przem. Polskiego 
89. 4 1/2 proc. ziemskie 56.50 — 55.50 
8 proc. warszawskie 75 — 74,50 — 74.75. 
8 proc. Częstochowy 66.50. 10 proc. Rado- 
mia 79.50. 

Akcje: 

Bank Polski 167. Siła i Światło 71. Czę- 
stocice . Cukier 34.75. Lilpop 25.50. Sta 
rachowi „50. ® 

PANSTWOWA FABRYKA WYROBOW 
FYTONIOWYCH W WILNIE oglasza prze- 
targ na dostawę 3600 kg. owsa i 5500 kg 
koniczyny. Oferty należy nadsyłać do kan- 
celarji Fabryki do dnia 20. 9. rb. godz. 9 
rano, w kopertach zapieczętowanych z na- 
pisem: „Oferta na dostawę paszy”. W ofer- 
cie należy 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 0- 
"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. 

  

Poszukuję pokoju dla samotnego 
dobrze umeblowanego, z niekrępującem 
wejściem — stały mieszkaniec. Oferty 
listowne: Wilno, skrzynka poczt. Ne 95,       

być miłjonerem, to znaczy wyrzec się 
swych upodobań i tańczyć tak jak kto 
inny zagra! Nie mam prawa jeść, spać 
ubierać się jak mi się podoba, ale za 
to każdy ma prawo oszukiwać mnie. 
Czy to pan chciał powiedzieć? 

O... może pan wynagrodzić 
sobie hojnie te drobne przykrości. 

Fortiolis pokiwał głową, zamyślo- 
ny i ponury: 

Co będzie Overluc, jeżeli nie przyj 
mę spadku? 

Detektyw aż podskoczył z przera- 
żenia: 

-— Pan żartuje? а 
-— Nie, zaczynam o tem myśleć 

poważnie. 
— To szaleństwo! 
-— Nie, to jest jedyne wyjście kon- 

sekwentne. 
-— Nie rozumiem pana! 
—- To bardzo proste. Mówiłem pa 

nu, że urodziłem się na dzikusa. Przy- 
roda popełniła błąd, zmuszając mnie 
do życia w cywilizowanem społeczeń- 
stwie. Wszystko od środowiska, w 
którem się urodziłem, aż do wychowa- 
nia, które odebrałem, sprzeciwiało się 
mym instynktom. Zrobiłem wszystko, 
aby uwolnić się od tego jarzma. I oto 
los, pod postacią nagłego szczęścia, 
wprzęga mnie znowu w to jarzmo,za- 
czynając od tego przeklętego kołnie- 
rzyka. Niema więc w tem nic dziwne- 
go, że chcę to wszystko posłać do stu 
djabłów i powrócić do dobrego życia. 

— Pysznie — powiedział ironicz- 
nie Overluc. — Kiedy pan zamierza 
powrócić do więzienia? 

— Do więzienia? 
— Ja myślę! Z chwilą, gdy pan 

zrzeknie się miljonów, pragnąc się 
uwolnić od tyranji społeczeństwa, 
znów będzie pan karany za włóczę- . 
gostwo! 

Fortiolis podrapał się w głowe: 

SZEPIOYWZO aa 
  

  

idealnie usuwa bez golenia 
wszelkie zbyleczne włosy 
pod pąchami.na brodzie. jį 

rekach i nogach. - 
ч 

Jeneralne zastępstwo na Polskę 
i w. m. Gdańsk 

Perfumerja Hurtowa 
A. MENDELSON i S-ka 

Warszawa, Nalewki 36. 

I 1 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

    
  

  

      
      

  

  

LĄ Poszukuję wspólnika z kapitałem 
15.000 zł. i współpracą celem urucho- 
mienia wyłącznego przedstawicielstwa 
na 4 Województwa z siedzibą w NE 
największej w Polsce wytwórni artyku- 

Uilos sportowych i gimnastycznych. 
pod 

LĄ -SPORT* do administracji. E 
= Pošrednicy wykluczeni. —0 

Tylko poważne zgłoszenia 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI P. P. 
W WILNIE 

ogłasza, że w dniu 22 września 1930 

reku o godz. ll-ej rano, w gmachu Ko- 

mendy Wojewódzkiej P.P. przy ul. św. Jań- 

skiej nr. 3, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

publicznej przedmiotów zbędnych dla P.P., 
jak motocyklu z przyczepką, maszyn do pi- 

sania, maszyn do szycia, łomu stalcwego i 

żelaznego i tp. Omawiane przedmioty mo- 

žna oglądać w dniu licytacji t.j. 22. 9. br. 

zr. Komendant Wojewódzki P.P. 

B. Dworak podkomisarz. 

  

PRZETARG 

Rada Opiekuńcza Internatu Państwowe- 

go Prawosławnego Seminarjum Duchowne- 

go w Wilnie (Ostrobramska Nr. 9) ogłasza 

przetarg ograniczony na dostawę chleba, 

mięsa i pranie bielizny na 100 uczniów, któ- 

ry odbędzie się w dniu 16 września 1930 r. 

Zainteresowane firmy uprasza się 0 skła- 

danie ofert w zamkniętych kopertach w 

kancelarji Seminarjum. 

Rektor Seminarjum 

(—) prot. M. Tuczemski. 
3576—0 

— Prawda, nie pomyślałem o tem! 
— Będzie też pan musiał zwró- 

cić pienądze, które panu wręczyłem w 
imieniu rejenta. 

-— Zwrócić? A skąd ja wezmę? 
-- Pozatem, czy pomyślał pan o 

tem, że cały majątek pana przejdzie 
na własność państwa? 

-- Państwa! Do 
žie! 

-— Czeimu? Gdy tak wielka suma 
wpłynie do skarbu, państwo będzie 
mogło podwyższyć pensje urzędni- 
ków. 

-— Nie znoszę ich! 
—- A szczególniej policji. 
—- Protestuję kategorycznie! 
—- Jakiem prawem? Skoro się pan 

zrzeka spadku? 
Postanowienie wuja Corabe zosta- 

ło zachwiane: 
— Ależ to byłoby nie do zniesie- 

nia! 
—- Zgadzam się, ale niema na to 

rady! Skarb państwa nie będzie pytał 
pana o radę przy dzieleniu pańskiego 
inajątku. 

-— Ja do tego nie dopuszczę! 
Detektyw westchnął z ulgą: 
—. A więc projekt pana upada? 
— Nie, ale zamiast wyrzucać pie- 

niądze za okno, ja sam je podzielę. 
— A więc będzie się pan musiał 

wyrzec swej wspaniałej samodzielno- 
ści? : ; 

— O, wspaniałej? No, wie pan, 
ostatecznie, niewielka to przyjemność 
nie mieć ani własnego kąta, ani spo- 
kojnej przystani. 

— Ale pan twierdzi, że podlega- 
rie prawom społecznym jest męką. 

— Któż mnie do tego może zmu- 
sić? * 

— Zwyczaje.... 
— Społeczeństwo. 
— Któż je ustalił? 

stu djabłów, to 

    

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Kasa czynna od godz. 5m. 30. 

Od dnia 8 do 11 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„Tajemnica Starego Rodu” 
Dramat współczesny w 12 aktach. W-g oryginalnego scenarjusza Stefana Kiedrzyńskiego. W rolach głównych 

Jadwiga Smosarska, Marja Gorczyńska i Jerzy Marr. 
Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Herkules czarnych gór* 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
2 we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Wspaniały i porywający dramat 
z życia korsarzy p. t. 

Od godz. 4-ej do 6-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 glównych 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 
  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
  

Sp. Akc. 

    

Poszukujerny 

  

+ Wczoraj 

  

zł. 15.000 na № 
zł. 5.000 
zł. 3.000 ,„ „, 
zł. 1.000 ,, › 
zł. 1.060 s s 

w ogólnej sumie 

E. LICHTENSTEIN 

BEC ZNAK ZARA BR A IEF 

NĘDZNICY 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE 

„RED ARROW" 
jest to tłuszcz najlepszej 
i tak samo pożywny, jak szmalec 

amerykański 

„OLEO“ 

Zamówienia przyjmuje M.Zandberg 
WILNO, telefon 16-44. 

SE | VEL sero 
  

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

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

u nas: 
82.158 

„ 70.090 
13.371 
88.789 
88.793 

Ciągnienie wielkiej 5 klasy trwa do dnia 14 październi- 
ka r. b. Wygrać można KOLOSALNE 

28 miljonów zł. 
Wzywamy do kupna u nas losów 

Wilno, WIELKA 44. ——— WARSZAWA, Marszałkowska 146. 

GABRIO, Sandra 

jakości 

Gdańsk. . 

    

sublokalorė 

„Słowa* od 9 do 10. 

— Но- 
Kwiaty dendron 
i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

padło 

  

       

  

| KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilao, Mickiewicza 31 

m. 4, 

Urodę оее 
je, doskonali, odświe- 

      
      
     
         

SUMY 

  

    

  

ża, usuwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
' łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej, 
Codziennie od g. 10—8. 

W, Z. P.. 43. 

i rąk czer- 

     

  

i S-ka 
     

  

  

PIANINA i FORTEPJANY 
Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

WILNO, - 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

Jiosa wonoŚć, 

"marszczki, wagry, bro- 

ju Oedi6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA A 18 т.9. 

Przyj.wg. I0-1i 4-7 

W. Z. P. M %6, 

   

  

A. Drygas, 

    

  

— To znaczy: ludzie bogaci. A ja 
też jestem bogaty i mogę ustalać nowe 
prawa! 

-—— Oni nie lubią, by ktoś zmie- 
“iai uświęcone już prawa i zwyczaje. 

—- Do djabła, pan mnie kusi! 
Detektyw uśmiechnął się z trium- 

tem: 
—-Wszystko dobrze: pan się nie 

wyrzeknie spadku? 
—- Nie, nie wyrzeknę się. A co do 

tyczy zwyczajów i przyzwoitości, to 
zobaczymy jeszcze, kto silniejszy! 

Zapukano do drzwi. Wszedł dy- 
rektor hotelu, a za nim butetowy, nio- 
sąc na talerzu kieliszek, z taką pieczo 
łowitością, jakby niósł skarb. Z przy- 
uilnym uśmiechem dyrektor ukłonił 

* się miljonerowi: 
— Pan pozwoli, że wyrażę mu naj 

gorętsze ubolewanie. Dzięki panu za- 

pełniliśrny rażącą lukę w naszej resta- 
uracji, którą stanowił brak tego napo- 
ju. Ale od wczesnego rana szukaliśmy 
„świńskiej nalewki” i wreszcie poszu 
kiwania nasze zostały uwieńczone po-- 
inyślnym skutkiem. Mamy zaszczyt 
prosić pana o przyjęcie tego kielisz- 
ka. 

Fortiolis mrugnąt do Overluca, jak 
by chciał powiedzieč: „A co, nie mowi 

łem* i wyciągnął łaskawie rękę do 
tacy: 

—- Zobaczymy. 
— Niedbale nadpił trochę z kie- 

liszka i zmarszczył się. 
Dyrektor zaniepokoił się: 
— Czy ma być suchsze, czy słod- 

sze? 
Zamyślony ekspert mlasnął parę 

*azy językiem i spróbował jeszcze: 

—— Nic sobie, pić można. Ale smak 
iakiś dziwny. . 2 

— To dlatego, że zamiast zwyk- 

łego białego wina, — tłimaczył dy- 

rektor hotelu, — wzięliśmy sauterne, 

zamiast patoki — cukier kryształ, a 
wodę sodową zamieniliśmy mineralną. 

— Wolałbym, coprawda, tamten 
wyrób, ale ostatecznie i to pić można! 

Dyrektor przywołał na usta naj- 
uniżeńszy uśmiech i zapytał: ; 

-- Czy pan pozwoli nazwać swo- 
jem imieniem ten nadzwyczajny na- 
pój? Nie wątpię, że z pana szczęśli- 
wej ręki napój ten stanie się sławny 
na obu półkulach. 

Wuj Corabe dał łaskawie swe ze- 
zwolenie. Ale prośby dyrektora, aby 
pozostali jeszcze parę dni w hotelu,nie 
odniosły pożądanego skutku. 

— Nie mogę, rejent czeka na mnie 
-— mówił z powagą Fortiolis. — Pro- 
szę przysłać rachunek i taksówkę. 

Taksówka! Dyrektor zaprotesto- 
wał gorąco: hotel posiadał trzy samo- 
chody, które były na usługi pana For- 
tiolisa. Gdyby pan Fortiolis zechciał 
kiedyś jeszcze... 

Były włóczęga usiłował pozbyć 
się jak najprędzej dyrektora, obiecał 
więc wszystko, czego ten chciał. Ra- 
clianek jednak wywołał na jego twa- 
rzy grymas niezadowolenia, ale zapła- 
cił w milczeniu, mibo, że „napój For- 
tiolisa* kosztował aż 12 franków. 

Na dole ujrzeli cały personel ho- 
telowy, który uszykował się szpale- 
rem w hallu. Miljoner rozpromienił 
się: : 

— Jak to mito! To przyjemna nie- 
spodzianka! 

Kolejno ściskał wyciągnięte ręce, 
nie zauważając rozczarowania tych 
„miłych ludzi.  Oveiluc zatrzymał 
go: 

— Nie o to im chodzi, — szep- 
nął, — robiąc ruch palcami, oznacza- 
jący „pieniądze”. 

Fortiolis zmartwił się szczerze. 
—- Achi Oni czekają na „napiw- 

ki'. A ja myślałem... 

  

DZIŚ! Zupełnie nowa kopja! Nieporównane i nieśmiertelne arcydzieło w-g powieści VIKTORA HUGO р. & 

przepiękny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: GABRIEL 

Milovanowa, Jan Toulont i inni. 

STYTOT do BAUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, ой 11 — 1 

Rezgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 58 w 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA zamkniętych wozach. 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

D.-H. 
i 

ki, piegi, wągry, łupież, „Wilopał* 
brodawki, kurzajki, wy- Styczniowa 3 tel. 1817 
padanie włosów. Mic- —3 
kiewicza 46. 

  

Pożyczki 
hipoteczne załatwia- 
my na dogodnych 

warunkach. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta", Mickiewicza t, 
tel. 9-05. —0 

egiel 
górnośląski opałowy i 
kowalski, koks, drzewa 
Szczapowe i rąbane. 

Dostawa niezwłeczna w 

      

  

STENOGRAFJI listow- 
nie jaknajdokładniej wy 
uczamy.  „Stenograi“, 
miesięcznik wychodzi. 
„Stenografja Parlamen- 

LOKALE 

Mieszkanie Dziewięć wydawnictw. 
6 pokojowe Instytut Stenograficzny: 

ze wszelkiemi wygod. Warszawa, Krucza B 
do wynajęcia, ul. Kal- 
waryjska 69 tel. 11-10     

Różnych 
rozmiarów 

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

  

D wynajęcia solidnej 
osobie lub pod biu- 

ro, duży ładny słonecz- 
ny pokój od ulicy z 
elektrycznością i wy- 
godami. Trocka 11 m.9. 

  

      

- pośrednictwie 
Wileńskie Biuro ko- 

umebl., misowo - Handlowe, 
Pokój wygody, | Mickiewicza 21, tel. 
telefon. Ul. Dąbrow- | 152. = 
skiego 12 m. 1. 0 ————— 

PAŃ 
Pracownia Kwiatów 
Sztucznych. Wilno, 
Zamkowa 17 m. 12. 

Absolwentka Poleca najrozmaitsze 
ekonomii kwiaty do sukien, deko- si AI z ek 

Lubelskiego Uniw SS akių m ua 
tetu poszukuje posady < я 
biurowej. Adres w Re-* 

  dakcji. —4 ; 3000 dolarów 
Par żanka dopłaty do długu ban- 

V kowego za niedekreto- 
z uniwersyteckiem wy-wy murowany — Фот- 
kształceniem poszuku- willę w ogrodzie. 4 
je lekcji francuskiego. mieszkania 3-pokojo ve 
Wielka 40. Internat. —3z  wygodami, placu 

1914 m2. Sprzedam bez 
Okazyjnie do sprze- pośredników. Adres w 
dania stół jadalny. Administracji „Słowa*. 
Zgłaszać się codzien- 
nie od 3-ciej do 5-tej 

  

  

     po południu.  Biało- 
stocka 6 m. 3. st 

Pożyczki 

  

hipoteczne w róż- 
nych sumach zała- 
twiamy szybko, do- 

godnie. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —1 

SKRADZIONĄ książkę 
wojskową, wyd. przez 
P. K. U. Święciany na 
imię Stanisława Pie- 
tkiewicza, zam. w 
Kupczelowie pow. Bra- 
sławskiego, unieważnia 
się.       

  

    

Zawstydzony chciał naprawić 
błąd, ale nie wiedział po ile dawać: 

— Po sto franków wystarczy? 
-— Ža dużo. 
— Po pięć? 
— Za mało. Trzeba dać każdemu 

zależnie od usług. 
— Sam djabet nie zrozumie, co 

który z nich tu robi! Skądże ja mogę 
wiedzieć! Ile trzeba dać dyrektorowi? 

-— Nic, — odpowiedział zniecier- 
pliwiony Overluc. — Proszę mi tę 
Sprawę pozostawić, ja sam to załat- 
wię. 

Szybko rozdał drobne. Wuj Cora- 
be znalazł się wśród turystów i odra- 
zu ogarnęło go uczucie obcości, stał 
się dawnym  włóczęgą i strącił pew- 
ność siebie. Ale uratował go wożny, 
oznajmiając, że samochód czeka. 

Z czapką w ręku odprowadził mil- 
jonera do drzwiczek auta. 

„Jeszcze jeden* — pomyślał For- 
tiolis, mnąc w ręku kilka monet. Ale 
oczy jego padły na duże etykietki ho- 
telowe, przyklejone do jego nowych 
walizek. Ogarnęła go pasja: 

—- Co io jest? 
—- Etykietka naszego hotelu. 
— Kto wam pozwolił naklejać ją 

na moich walizkach? 
—- Ależ... taki zwyczaj jest we 

wszystkich większych hotelach... : 
wszystkich większych hotelach.. Pań- 
stwo turyści sami tego żądają zwyk- 
le. 

— Ach, tak! Żądają? Zedrzeć mi 
zaraz te papierki! 

-— Ale... 
— Żadnych „ale“! Dosyć, że 

okradli mnie w waszym hotelu, je- 
szcze chcecie, żebym was darmo rek- 
iamował! Zdjąć to! 

  

  

Wydawca Btanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy HyRo, Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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