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LISTY Z AMERYKI 

Dolar przec 
New York, wrzesień. 

Stany Zjednoczone i Wielka Bry- 
tanja — to dziś największe na naszym 
globie potęgi. Od tego, jak się w przy 
szłości pomiędzy niemi stosunki uło- 
żą, zależy pokój świata i przyszłość 
cywilizacji ludzi białych. Niema po- 
prostu na świecie ważniejszego za- 
gadnienia politycznego. Zarówno Ame 
rykanie, jak i Anblicy z odrazą mówią 
© ewentualności zbrojnego pomiędzy 
dwoma  miocarstwami konfliktu, ale 
„któż ośmieli się twierdzić, że Stany 
„Zjednoczone i Wielka Brytanja nie ry- 
walizują z sobą na polu ekspansji eko 
nomicznej? 

Po obydwu stronach Atlantyku w 
sercach ludzi odpowiedzialnych za lo- 
sy obu English speaking nations jest 
dużo dobrej woli i chęci porozumie- 
nia. Ale zarówno w Londynie jak i 
Waszyngtonie mężowie stanu muszą 
się liczyć z tendencjami rozwojowemi 
odnośnych społeczeństw, muszą ule- 
gać konjunkturom, kiedy te fawory- 
zuja wzrost siły i pomyślności, muszą 
dążyć do zmiany konjunktur, kiedy si- 
ły słabną i pomyślność maleje. 

W paru listach spróbujemy zilustro 
waś faktami angielsko - amerykańską 
rywalizację o wpływy na rynkach 
pieniężnych i na rynkach zbytu, o su- 
rowce i o komunikację, o siły morskie 
io wolność mórz. Uczynimy to, bez 
żadnej tendencji, a raczej z prawdziwą 
$ympatją, jaką żywimy dla obu wiel- 
kich narodów anglosaskich. 

* * * 

Wystarczy najpobieżniej przyjrzeć 
się życiu 
Wielkiej Brytanji, aby stwierdzić w 
ostatnich dziesiątkach lat niezwykle 
szybki rozrost amerykańskiej prospe- 
rity z jednej strony, a ogólne zatrzy- 
manie się wzrostu bogactwa angiel- 
skiego. Przez cały wiek, XIX Stany pra 
cowały nawewnątrz, nabierały sił i, 
niezawsze świadomie, szykowały się 
do światowej z Wielką Brytanją ry- 
walizacji. Anglja, przeżywszy pierw- 
sza w Europie rewolucję przemysło- 
wą, zaniedbywała rolnictwo, ale jej 
fabryki produkowały coraz więcej; 
stawała się przytem Anglja pierwszym 
przewoźnikiem i wierzycielem  Świa- 
ta. jej ludność w ciągu zeszłego stu- 
lecia potroiła się, ale ludność Stanów 
zwiększyła się w tym samym czasie 
dwudziestokrotnie. Gospodarcza po- 
tęga Stanów rosła w pierwszych la- 
tach wieku XX w takiem tempie, że z 
«ażdym rokiem  kurczył się dystans 
pomiędzy nią a Wielką Brytanją. Woj- 
na przecież sprawiła, że postęp Ame- 
ryki wygrał na czasie parę dziesiąt- 
ków lat. Prowadząc wojnę, Wielka 
Brytanja musiała siłą rzeczy zanie- 
dbać swoją produkcję i swój handel. 
Na rynkach zamorskich wzmogła się 
konkurencja i zwiększyła się rodzima 
"wytwórczość, a więc zaszły tan) zmia- 
hy, których skutkom tylko częściowo 
i z wielkim trudem można było zapo- 
biec. Kilkakrotnie wzrosła marynarka 

liandlowa amerykańska, ale najdo- 

ikiiwszym dla Anglji skutkiem wojny 
jest fakt, że Stany Zjednoczone stały 

się głównym na świecie zbiornikiem 

złota. Zmiany, jakie dzięki wojnie za- 
szły w rozdziale złota, najlepiej uwi- 
doczni poniższa tabelka (w milionach 
dolarów, przyczem funty sterlingi Ww-g 
kursu 4,87 dol. za funt). 
  

  

Kraj e 1913 1928 

proc. proc. 
St. Zjednoczone | 1.899] 19 4.237 
rancja 1.412] 14 1.266] 11 

W. Brytanja 1.149] 12 877) 7, 
Cały świat 10.032) — |11.488] —     

Kiedy więc zapas złota Stanów 
Zjednoczonych wzrósł więcej niż dwu- 
krotnie, zapas Wielkiej Brytanji spadł 
o 24 proc. ‹ 

Niekorzystne również dla W. Bry- 
tanji skutki pociągnął za sobą większy 
Ssunkowo niż w Stanach  Zjedno- 
czonych wzrost długu publicznego, al- 
bowiem prawie połowa wydatków bud 
żetowych angielskich idzie teraz na 
odsetki od długów. Oto jak się pod 
tym względem przedstawia sytuacja 
Stanów i W. Brytanji (w miljn. dol.) : 
  
  

  

  

        
Wydatki budżetowe Stanów Zjed- 

noczonych i Wielkiej Brytanji były i 

odniesieniem do domu lub z 

Stanów Zjednoczonych i ° 

iw funtowi 
są mniej więcej równe, tylko że dziś 
z jednej strony 4 zgórą miljardy dola- 
rów pokrywa podatkami 120 miijo- 
nów Amerykan, a. z drugiej tylko 44 
miljony Apglików. Więc kiedy Amery- 
rykanin płaci rocznie 34 dolary podat 
ków, to Anglik płaci ich 92. Ale Ame- 
rykanin, obliczając na głowę, ma nie- 
niał dwa razy tyle dochodu rocznego, 
ce Anglik. Już przed wojną Ameryka- 
nia zarabiał więcej, ale różnica nie by- 
ła wielka. Wykaże to poniższa tabel- 
ka, w której zestawiliśmy stan boga- 
ctwa narodowego i dochód społecz- 
ny obu krajów (w miljn. dol.) : 
  

  

  

        

P й 1913 1928 

ozycie St Zi]w. Br.ĮSt Zj]W. Br. 

Stan bogactwa 
narodowego [140000] 49000|353000] 80000 

Dochód społecz. | 35700] 11500] 89000] 20000 

Z tego wynika, że dochód na gło- 
wę Amerykanina wzrósł w latach 1913 
i 1928 z 375 do 745 dolarów; dochód 
Anglika wzrósł w tym samym czasie 
czasu z 274 do 445 dolarów. Tak się 
rzecz przedstawia w cyfrach nominal- 
nych, które są złudne, albowiem t. zw. 
ceny Światowe podniosły się w tym 
okresie o 65 proc. mniej więcej. Jeśli 
uwzględnimy współczyrmik drożyzny 
to się okazuje. że zarówno stan boga- 
ctwa angielskiego, jak i dochód spo- 
łeczny w Ang!ji pozostały na poziomie 
frzetdwojennym; w Stanach Zjedno- 
czonych natomiast bogactwo narodo- 
we wzrosło w wartości absolutnej o 
53 proc., a dochód społeczny o 56 
proc. 

Na 1 stycznia 1914 r. w amery- 
kańskich kasach oszczędności 11,386 
tysięcy osób posiadało 1,013 miljonów 
dolarów (92 dol. na głowę); na 1 
stycznia 1929 r. liczba deponentów 
wynosiła 53,189,000, a suma oszczed- 
ności — 28,413 miljn. dol. (536 dol. 
na głowę). 

W  Anglji statystyki nie notują 
wzrostu oszczędności, jeśli uwzględ- 

nić wzrost kosztów utrzymania 0 63 

proc. w porównaniu z cenami przed- 
wojennemi. W dniu 1 stycznia 1929 r. 
zgórą 20 milionów  deponentów po- 
siadało w kasach oszczędności 1,980 
miljn. dolarów, co daje na głowę tyl- 
ko 99 dol. 

Kiedy w Ameryce było na 1 stycz- 
nia 1929 r. zgórą 52 miljardy dolarów 
depozytów, to w dziesięciu najwięk- 
szych bankach londyńskich depozyty 
wynosiły 1 kwietnia 1929 r. niecałe 9 

imiłjardów dolarów (1,780 miljn. f. st.) 

"Banki amerykańskie dysponują 
więc olbrzymią masą kredytową. Bi- 

lans National City Bank, największego 
banku świata, jednego z nowojorskich 
„big four“, wyniósł w r. 1928 zgórą 
2,200 miljn. dolarów, czyli przekroczył 
bilans największego z londyńskich 
„big five", t. j. Midland Bank'u, który 
zamknął swe rachunki sumą 2,170 

mitjn. dolarów. Kiedy banki amery- 

kańskie mają do dyspozycji 60 miljar- 
dów kredytów, banki londyńskie roz- 

porządzają tylko 12 miljardami; na 

banki francuskie przypada 4 miljardy 
| na banki niemieckie tyleż. 

Prostym skutkiem takiego zapasu 
kapitałów są wielkie inwestycje ame- 

rykańskie zagranicą, objaw nawskroś 

powojenny. 

W 1913 r. inwestycje amerykań- 
skie zagranicą nie przekraczały 2 i pół 
niiljarda, kiedy Europa posiadała w 
Stanach Zjednoczonych 7 miljardów. 

W 1919 r. inwestycje europejskie 
w Stanach spadły do 4 miljardów, na- 

tomiast inwestycje amerykańskie za- 

granicą wzrosły do 7 i pół miljardów 
(nie licząc 12 miljardów długów mię- 
dzysojuszniczych, O czem piszemy 
osobno). : ; 

W 1928 r. inwestycje zagranicy w 

Stanąch nie przekroczyły 4 miljardów 
ale inwestycje amerykańskie zagrani- 

cą wzrosły do 13 i pół miljardów do- 
larów. Zadłużenie zagranicy w Sta- 
nach dziś wynosi zatem około 9 ipół 
miljardów dolarów. Nie jest to suma 

szalona, bo prawie takie było przed 
wojną zadłużenie zagranicy we Fran- 

cji, ale jest cechą znamienną, że Sta- 
ny zdobyły sobie taki portiel w ciągu 
kilkunastu lat, kiedy Francja pracowa- 

P A 1914 1928 ła nań i oszczędzała przez wiek ca- 
ozycje . '! St. Zj.ĮW. Br.ĮSt. Zj.JW. вг. У! 

W latach 1022 — 1928 same tyl- 
Bług publiczny | 2916] 3.550] 17.467| 38,500 ko odsetki od długoterminowych in- 
Wyd. budżetowe | 1.019] 985] 4.131| 4.081 westycyj i krótkoterminowych lokat 

j Sosunet ada 238] 142] 782] 1.845 wzrosły w bilansie płatniczym Stanów 
/ ków od dlugi. z 555 do 882 miljonów dolarów. I ta 
| wydatków budże suma nie jest sensacyjną, skoro ana- 

towych [2,2 ojo|14,40[0|17,70|o] 45o]o logiczna pozycja w bilansie  płatni- 
czy angielskim wyniosła w 1928 r. 
około 375 miljonów f. st., czyli 1,826 
miljn. dolarów, do czego dodać trze- 

  

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

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, PRZYJAZDY WYJAZDY 

WARSZAWA. PAT. — W dn. 11 b. m. 
p. minister spraw wewnętrznych gen. Skład 
kowski przyjął w sprawach stuzbowych wo 
jewodę poleskiego p. Krahelskiego. i woje- 
wode krakowskiego R: Kwašniewskiego. 

WARSZAWA. PAT. — W dn. 11 b. m. 
p. minister rolnictwa Janta-Połczyński przy 
jał p.żychlińskiego, radcę ziemstwa kredyto 
wego w Poznaniu, byłego wojewodę Iwow- 
skiego Gołuchowskiego, prezesa Rady Zrze- 
szeń Gospodarczych Pomorza Aleksandra 
Dabskiego oraz proi. Rafalskiego, dziekana 
wydziału rolnego uniwersytetu poznań- 
skiego. 

RADA BANKU POLSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 11 
września pod przewodnictwem preze- 
sa Banku dr. Władysława  Wróblew- 
skiego odbyło się zwyczajne posiedze 
nie Rady Banku Polskiego, na którem 
Kada, po wysłuchaniu sprawozdania 
dyrekcji i komisyj o położeniu gospo- 
darczem w sierpniu ustaliła wytyczne 
dalszej działalności kredytowej Banku 
poczem załatwiła szereg wniosków ad 
rainistracyjnych. : 

  

KONFISKATA „POBUDKI“. 

WARSZAWA. PAT. — Komisarjat rzą- 
dv m. st. Warszawy nałożył konfiskatę na 
czwartkowe wydanie czasopisma  „Pobud- 
ka” za szereg artykułów. 

  

21 PaństwowaLoterjaKiasowa 
5-ta klasa, 2-gi dzień ciągnienia. 

Przed przerwą. 

Po 15.000 zł wygrały nr.: 46100 82158 
10000 zł. wygrały nr.: 33042 36414 70090 

95697 99496. 
Po 5000 zł. wygrał nr. 131194. 

Po 3.000 zł. wygrały nr.: 135905 162944. 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 4370 123459 

183446. 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 29326 34391 

44113 63290 82678 33685 88793 114819 

166830 168696 168440 172477. 
Po 600 zł. wygrały nr.: 2670 13292 18776 

20644 27219 50607 61563 73593 83969 90826 
93459 06420 105976 113615 120068 138137 
153989 155872 165392 179261 182368 183828 
184631 186968 195113 196236 197252. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 582 6284 7220 
8939 10677 13394 14140 14556 15315 18758 
19743 21709 24148 35762 37953 38636 39373 
39971 46356 46516 46366 46390 48049 
48994 50854 51126 51467 57137 59571 60496 
€4141 66542 68974 74955 75843 78922 81186 
81492 80482 93212 97541 98212 102462 
105410 106763 114195 114320 119963 123133 
128263 133841 140985 145004 147524 151395 
152883 155151 157019 160473 165498 169933 
170601 172646 184068 187117 188733 188865; 
193109 196884 197855 202075 207500 208898 
209511. 

Po przerwie. 

15.000 zł. wygrał nr. 100924 \ 
10.000 zł. wygrał nrł 69854 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 284996 73371 

153314 177983. 
Po 2.000 zł. wygrały nr: 

146796 154097 158391 204372 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 21585 37520 

68496 75825 76683 88789 167509 183140, 
Po 600 zł. wygrały nr.: 1279 5116 44028 

49970 55628 60903 65799 79538 90953 92665 
102292 106017 106761 138618 144666 158685 
171469 189668 193969 194199 108340. ; 

Po 500 zł. wygrały nr.: 1416 9438 11927 
18027 18772 21363 21757 22209 22607, 23758 
27601 28493 29060 29719 29786 30229 47859 
53889 56032 60432 61363 65485 70815 72375 
75944 75738 76354 80058 80668 82760 83145 
65198 96716 100064 103690 105139 112883 
115325 116056 116345 120157 125261 127478 
127925 134937 138332 138454 140604 144597 

146922 150748 150862 152556 155337 158558 
150510 164844 166113 167910 168997 171607 
171655 175463 176643 182738 185213 186299 
187345 187878 190526 196076 197508 197774 
202269 204374 206340 208067. 

WARSZAWA. PAT. — W trzecim 
dniu ciągnienia 5 klasy 21 polskiej 
ioterji klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery następujące. 

15 tys. — 120.406, 171.274, 
10 tys. — 62.439. 
54уз — 109.258. 

3796 28078 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — nl Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Szlep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA -— ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiegu, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLFCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadeslane 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. 

Po aresztowaniu przywódców Centrolewu 
DELEGACJA OBROŃCÓW U PROKURATORA MICHAŁOWSKIEGO 

WARSZAWA. (tel. wł. „Słowa”). Prokurator warszawskiego Sądu 

Okręgowego p. Michałowski przyjął dziś delegację adwokatów, którzy pod- 

jęli się obrony aresztowanych i przewiezionych do Brześcia Litewskiego 

byłych posłów opozycyjnych. Prokurator Michałowski oświadczył delegacji, 

na czele której stali adwokaci: Nowodworski, Szumański, Berenson, Graliń- 

ski i Śmiarowski, że udaje się dziś jeszcze do Brześcia, gdzie praw. 

dopodobnie spędzi jeden lub dwa dni, a dopiero po powrocie będzie mógł 

udzielić odpowiedzi komitetowi obrońców na jego starania o wypuszczenie 

aresztowanych na wolność za kaucją lub zobowiązaniem niewydałania się. 

W każdym razie do powrotu prokuratora Michałowskiego cała sprawa aresz 

towanych b. posłów opozycyjnych znajduje się w zawieszeniu. 

POGŁOSKI © ROZWIĄZANIU WARSZAWSKIEJ 
RADY ADWOKACKIEJ 

WARSZAWA. 11-IX (tel. wł. „Słowa*). Dziś wieczorem rozeszły się 
uporczywe pogłoski o rozwiązaniu przez ministra sprawiedliwości warszaw- 
skiej Rady Adwokackiej w związku z jej niezwykle ostrym protestem prze- 
ciwko, aresztowaniu adwokatów Libermana, Pragiera, Kiernika i Dębskiego. 

Narady nad utworzeniem „,Centroprawu '' 
KOMBINACJA PODWÓJNEJ ASEKURACJI 

WARSZAWA. 11-IX. (tel. wł. „Słowa”). W ciągu całego dnia  dzi- 
siejszego obradował w Warszawie w gmachu Sejmu sztab endecji z p. Bar- 
toszewiczem i Rybarskim na czele. Tematem obrad miała być wysunięta w 
ostatnich dniach propozycja utworzenia „Centroprawu* na terenie trzech 
województw zachodnich a mianowicie: Śląskiego, Pomorskiego i Poznań- 
skiego. 

Centropraw objąłby na tych terenach Endecję, Chadecję, N.P.R., i 
Piasta, a Centrolew ograniczyłby się jedynie do działalności na pozostałych 
ziemiach Rzeczypospolitej. W wypadku dojścia do skutku tego rodzaju kom- 
binacji stronnictwa centrowe byłyby w wyborach asekurowane podwójnie 
na prawo i na lewo. 

Ściśle tajne rokowania w sprawie utworzenia takiej kombinacji trwają 

ARESZTOWANIE SEKRETARZA RADY P.P. $. 
W KRAKOWIE 

KRAKÓW. PAT. — Prasa krakowska donosi, że we środę 10 b. m. © 
Aresztowanie sekretarza Rady P.P.S$. w Krakowie 
godz. 11 — 12 w nocy na dworcu kolejowym w Krakowie, aresztowała poli- 
cja wysiadającego z pociagu od strony Tarnowa dr. Romualda Szumskiego, 
selretarza rady wojewódzkiej P.P.S. dr. Szumskiego odstawiono do więzie- 
1a, skąd o godzinie 11 rano przewieziono go do Tarnowa. Aresztowanie 
nastąpiło z polecenia prokuratury tarnowskiej za podburzające przemówie- 
nie, jakie dr. Szutnski wygłosił w Tarnowie w czasie środowych demonstra- 
cyj robotniczych. 

Sensacyjne aresztowania w Galicji 
LWÓW. PAT. Prasa dzisiejsza donosi, że w toku dalszych dochodzeń 

w sprawie napadu na ambulans pocztowy pod Bóbrką ustalono, że w napa- 
dzie tym współdziałała również absolwentka seminarjumm Julja Kozakiewi- 
czówna. Kozakiewiczównę aresztowano i odstawiono wczoraj do Lwowa. 

LWÓW. PAT. Prasa donosi, że w czasie porządkowania laboratorjum 
chemicznego na Politechnice, w jednej z szuflad, należącej do studenta Iwa- 
aa Wrzeciony, znaleziono dwie spłonki, używane przez zamachowców do 
sporządzania maszyn piekielnych. Maszyny takie zostały użyte w ubiegłym 
roku w czasie zamachu na Targi Wschodnie. Studenta Iwana  Wrzecionę 
aresztowano jeszcze w marcu r. b. w związku z wykryciem magazynu ma- 
terjałów wybuchowych w jednem z prywatnych mieszkań we Lwowie. 

Ustalenie linji granicznej z Łotwą 
Nad granicą polsko-łotewską bawiła specjalna komisja, która wespół 

z delegatami Łotwy omawiała sprawę ostatecznego wytknięcia granicy i 
noczynienia niezbędnych poprawek. 

: Prace topograficzne będą rozpoczęte niebawem i potrwają 2—3 mie- 
siące. 

Powyższą wiadomość podajemy naskutek otrzymanych informacyj z Rygi. Po- 
twierdzenia jej ze strony polskiei dotychczas nie posiadamy. (Przyp. Red.) 

PIC DOCZREĘDRSOCYKJ 

Demonstracje komunistyczne w Berlinie 
BERLIN. PAT. Wczoraj wieczorem w czasie demonstracji komunistycznej doszło 

do burzliwego „zajścia przed pałacem prezydenta Rzeszy przy Wilhelmstrasse. Demon- stanci komunistyczni przechodząc obok pałacu zaatakowali policjanta stojącego przed 
brama, który w obronie własne! wystrzelił w powietrze. Doszło do starcia między po- 
Kcjintami przybyłymi na pomoc posterunkowemu, a komunistami wznoszącymi obelży- 
we okrzyki przeciwko Prezydentowi Rzeszy, przyczem kilka osób zostało  aresztowa- 
nych. Policja rozproszyła demonstrantów. 

  

PO ZMIANACH 
W HEIMWEHRZE 

KS. STARHEMBERG NA CZELE. 

Depesze doniosły, że naczelnym wo 
czem Heimwehry obrany został książę 
Starhemberg. Zmiana ta ma duże zna 
czenie ze względu na rolę jaką odegry 
wała dotychczas organizacja heimwe- 
rowska w życiu politycznem  Austrji. 
Ks. Starhemberg natychmiast po obję 
ciu swego stanowiska wyda. odezwę, 
która w pewnym stopniu wyjaśnia dal 
szą taktykę Heimwehry. Na wstępie 
odezwa podkreśla wzniosłość idei ru 
chu Heimwehry, niemieckie poczucie 
prawa i socjalnej sprawiedliwości о-. 
raz oświadcza, iż Heimwehra będzie 
dążyła podobnie jak narodowi socjali- 
ści w Niemczech do poprawy bytu 
robotników w miastach. Odezwa koń- 
czy się następującemi słowami: „рггу- 
stępujemy z pomocą Bożą i niezłom- 
ną wiarą w swoje posłannictwo, prze 
konani o tem, że jesteśmy nadzieją i 
przyszłością naszego narodu i naszej 
ojczyzny*. 

Ta pewna siebie enuncjacja nie od- 
powiada jednakże faktycznemu stano- 
wi rzeczy, starając się frazesem zama- 
skować liczne i dość grożne rozdzwię- 
ki jakie w organizacji Heimwehrow- 
skiej mają miejsce. Toczy się tam mia- 
nowicie walka pomiędzy starym a no- 
wym ruchem, który powstał po roz- 
szerzeniu szeregów Heimwehry przez 
połączenie się ze stronnictweim naro- 
dowo - socjalistycznem. Charakterysty 
czną cechą tej walki jest nie spór 
ideowy a personalny. Starzy przywód- 
cy Heimwehry dr. Steidle i dr. Piim- 
nier po wydaleniu mjr. Pabsta, głów- 
rej sprężyny organizacyjnej Heimwe- 
hry, stracili znacznie na wpływach i 
do głosu przyszedł odłam bardziej u- 
mia rkowany z ks. Starhembergiem na 
czele. Upadek wpływów starych przy: 
wódców, zwolenników polityki awan- 
tur, oprócz ogólnego odprężenia ma 
jeszcze i ten powód, iż z chwilą wyda 
lenia mjr. Pabsta z Austrji urwały się 
liczne subwencje, które przez ręce 
Pabsta szły z Niemiec. Ks. Starhem- 
berg — osobistość ustosunkowana w 
sierach przemysłowych Austrji ma na- 
dzieję, iż luki te zapełni przez popar- 
cie organizacji Heimwehry przez prze- 
mysł. 

Powszechną jednak uwagę zwraca 
obecnie stosunek ks. Starhemberga do 
kanclerza Schobera i  tustrjackich 
stronnictw zachowawcz ych. Nie ule- 
ga wątpliwości, iż do zmiany w sze- 
regach Heimwehry przyczyniała się w 
znacznym stopniu zdecydowana  póli- 
tyka kanclerza Schobera, w związku z 
wydaleniem Pabsta. Usunięcie inicja- 
tora wszystkich wystąpień Heimwehry 
riusiało wp łynąć uspakajająco. Prze- 
prowadzenie ustawy ograniczającej 
prawo posiadania broni również przy 
czyniła się. do ogólnej pacyfikacji na- 
strojów i umiżliwiło dojście do głosu 
czynnikom bardziej umiarkowanym. 

Stąd też ks. Starhemberg jest prze- 
ciwnikiem bezwzględnej *opozycji w 
stosunku do rządów kanclerza Schobe 
ra. / 

Mniej jasny jest stosunek ks. 
Siarhemberga do  zachowawczych 
stronnictw politycznych. W społeczeń- 
stwie austrjackiem wyrażano nadzie- 
ję, iż Heimwehra poprze je przy przy- 
szłych wyborach w walce z „austro - 
marksizmem*', tworząc jeden blok wy- 
borczy. Rola ta jednak zdaje się nie u- 
śmiecha ks. Starhembergowi, ponie- 
waż nie chce on iść pod kuratelę stron 
nictw politycznych i jak twierdzą nie- 
stóre dzienniki .zamierza wystąpić sa- 

I I INIT III IIS ATIKA cOdZielnie starając się porwać prze- 

ba przeciętnie 130 milji. i. st. (663 
inilj . dol.) corocznych zarobków an- 

gielskiej marynarki handlowej. Te 
dwie pozycje pokrywają stale z nad- 
wyżką niemniej stały deficyt angiel- 
skiego bilansu handlowego. 4 
_ Amerykanie bilans handlowy ma- 
ja dodatni (949 miljn. nadwyżki w 
1928 r.), ale marynarkę handlową 
ша1а jeszcze niedostateczną, a do 
Erzewozów morskich dopłacają rocz- 
nie 80 miljonów dolarów. Poważną 
ujemną pozycją ich bilansu płatnicze- 
go są wydatki turystów  amerykan- 
skich zagranicą (782 miljn. dol. w 
1928 r.). Zaś jedną z większych po- 
zycyj dodatnich poza wyżej 
wspomnianemi odsetkami od inwesty- 
cyj — są wpłaty rządów obcych z ty- 
tułu długów  międzysojuszniczych. W 
latach 1922 — 1928 wzrosły one z 
153 do 210 miljn. dolarów i będą 
wzrastały do 380 miljonów rocznie. 

Choć na Wielką Brytanję przypada 
tyłko jedna trzecia skonsolidowanych 
długów międzysojuszniczych, to prze- 
cież do 1930 r. zapłaciła ona 80 proc. 
ogólnej sumy, jaką z tytułu długów 
skarb amerykański zainkasował. Do 
r. 1935 Wielka Brytanja płacić będzie 
65 proc. ogó!nej sumy owych spłat. 

Nie jest to sprawiedliwe i rodzi się 
zaraz podejrzenie, że długi międzyso- 
jusznicze były i są narzędziem powo- 
jennej ekspansji finansowej Stanów 
žjednoczonych: Wielka Brytanja by- 
ła tu rywalem najgroźniejszym 

na Kanadę. Główne pole konkurencji 
kapitałów angielskich i amerykańskich 
-- to Ameryka łacińska i Kanada. W 
Ameryce łacińskiej inwestycje angiel- 
skie wzrosły w omawianym okresie 
czasu z 3,5 na 5,2 miłjardów dolarów, 

więc niech płaci najwięcej... 
Jak powiedzieliśmy, inwestycje 

amerykańskie zagranicą wzrosły w la- 
tach 1913 — 1928 z 2,5 do 13,5 mil- 
jardów dólarów. Inwestycje angielskie 
wynosiły przed wojną 19,5 miljardów 
dolarów, spadły w 1920 r. do 16 mil- 
KRW a w 1928 podniosły się do 

Jak się przedstawia rywalizacja 
kapitałów angielskich i amerykańskich 
zagranicą? 
„  Przedewszystkiem stwierdzić trze- 
Da, że inwestycje angielskie w Domi- 
nion'ach i kolonjach wzrosły z 50 proc 
(1913) do 63 proc. (1928) ogólnej 
sumy kapitałów poza Anglja ulokowa- 
rych. W Ameryce łacińskiej umieszczo 
ne było 20 proc., jest obecnie 22proac.; 
w Stanach jednoczonych było 18 proc. 
jest 8 proc.; w Europie było 5 proc., 
jest 4 proc. 

Zaś 35 proc inwestycyj Stanów 
Zjednoczonych przypada na Amerykę 
łacińską, 28 proc. na Europę i 22 proc. 

ae inwestycje amerykańskie wzrosły 
jednocześnie z 1,3 do 5,2 miljardów. 
Tylko w Brazylji i 'Argentynie kapi- 
tały angielskie dominują;  pozatem 
supremacja dolara w republikach hisz 
pano - amerykańskich jest zupełna. W 
Kanadzie jeszcze w 1918 roku 77proc. 
obcych ińwestycyj przypadało na ka- 
pitały angielskie, a tylko 17 proc. na 
amerykańskie; już w roku 1923 stosu- 
nek kapitałów angielskich skurczył się 
do 42 proc., a kapitałów amerykań- 
skich wzrósł do 52 proc. 

W Europie na 3,780 miljonów do- 
larów inwestycyj amerykańskich aż 
2,250 (59) przypadało w 1928 r. na 
Niemcy. Kapitał amerykański uloko- 
wany jest w niemieckiej żegludze, w 
przeniyśle mechanicznym, w przemyś- 
le chemicznym i t. d. Niemiecki eko- 
nomista i działacz lewicowy, dr. R. 
Kuczyński, napisał na łamach nowo- 
jorskiej The Nation (7. XI. 1928), že 
od 13 do 15 miljardów dolarów naro- 
dowego majątku Niemiec — a więc 

  

  

dewszystkiem młodzież. 

Takie czy inne będzie stanowisko 

nowego wodza Heimwehry, jedno wy- 
daje się pewne, to mianowicie, że or- 

ganizacja ta nie będzie już, jak było 
dotychczas, zródłem fermentu i niepo- 
pokoju. Jest to jeszcze jeden sukces 
polityki kanclerza Schobera. r. 

aż czwarta część całości (?) — opa- 
nowana jest przez kapitał zagranicz- 
ny, głównie amerykański. 

Londyński tygodnik The Referee, 
jeden z organów lorda Rothermere, 
twierdzi, że „bankierzy z Wall Street 
uważają Niemcy za podstawę swych 
operacyj w Europie“. Należy to rozu- 
mieć w'ten sposób, że bankierzy ame- 
rykańscy, nie posiadający dostatecznej 
znajomości Europy, a rywalizujący z 
barkierami angielskimi, szukają w Eu 
ropie sojuszników, wzglednie pomoc- 
ników; mają do wyboru Paryż łub 
Berlin; Paryż kapitałów płynnych ma 
dość i nie godzi się na rolę podrzędną 
w ewentualnei współpracy; Berlin, nie 
bez ukrytych zamiarów. na rolę euro- 
pejskiego agenta Wall Street się g0- 
dzi, bo sam kapitałów potrzebuje. 

Kazimi    
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Centralizowanie 
Po wyczerpaniu wszystkich możli 

wych dróg, jak podań, skarg i t. d. 
zmuszeni jesteśmy tą drogą zwrócić 
uwagę pana Ministra i opinji społecz- 
nej na bolączkę szkolną, która boli — 
przypuszczamy — nietylko nas, lecz i 
gdzieindziej. W każdym razie u nas, w 
Kuratorjum wileńskiem, gdzie są śnież 
ne i srogie zimy, a drogi liche, lud- 
ność uboga, posyłanie dziecka o trzy 
kilometry, a często i dalej, jest dla ro- 
dziców tragedją, szczególnie okropną, 
kiedy słyszy się wycie nietylko wichu 
ry śnieżnej, lecz i wilków. 

Dążenie do scentralizowania szkół 
ludowych i tworzenie tą drogą szkół 
wyższego typu, teoretycznie, w zaci- 
szu gabinetowem, może i dobre, dob- 
re może w krajach bogatych o gęst- 
szem zaludnieniu, o dobrych drogach, 
gdzie ojciec w zimie nie potrzebuje z 
koniem zarabiać na chleb codzienny, 
a może dziecko ciepło ubrane pod- 
wieźć do szkoły, ale u nas życie i zdro 
wie dziecka od tej centralizacji jest na 
rażone na szwank, a rodziców roz- 
pacz ogarnia. 

Trudności jednak łatwo da się prze 
zwyciężyć, tylko trzeba więcej przy- 
słuchiwać się do życzeń ludności i sa- 
morządu. 

My, niżej podpisani, mieszkańcy 
wsi: Rogacze, Paczkowszczyzna, Kuła 

ki, Sielawki, Dogi, Zagunie, Lack; 

oraz folwarków: Rodzi ewicze, Szczu- 

czynek i wsi Micary, gminy i powia- 

tu Szczuczyńskiego, województwa No 

wogródzkiego, podajemy tą drogą do 

wiadomości pana Ministra, że na na- 

Szym terenie centralizacja (komasa- 
cja) szkół ludowych dała ujemne wy- 

niki, a stosowana z całą bezwzględno- 
ścią przez inspektora szkolnego w 

Szczuczynie wywołała ogromne roz- 

goryczenie, tembardziej, że jedaomyśi 
ne chwały Rady Gminnej w, Szczuczy 

nie w sprawie sieci szkolnej, a uwzglę 

dniające potrzeby ludności i nasze wa 

unki, zostały zbagatelizowane. Rada 

Gminna wysłała skargę do Minister- 
stwa, prosząc o wysłanie komisji do 

zbadania sprawy wszechstronnie na 

miejscu oraz aby uwzględniając na- 

sze warunki kresowe, zechciało za- 

iządzić tworzenie podwójnej sieci 

szkół ludowych: 1) gęstej sieci w pro- 

mieniu 1 — 2 kilometrów na każde 40 

dzieci, jedna szkoła dla dzieci młod- 

szych od 7 do 11 lat, i 2) rzadszej sie 

ci szkół wyższego typu, w promieniu 

5 kilom. dla dzieci od ti do 14 lat. 

Jedynie takie rozwiązanie świetnie łą- 

Czy interes Skarbu państwa, oświaty 

i interesy ludności i dopóki Minister- 

stwo nie wejdzie na tę drogę, a pozwo 
li inspektorom komasować szkóły wed 

ie ich widzimisię rozgoryczenie będzie 

1osło. 
Mimo, że w Rogaczach mieliśmy 

szkołę, do której uczęszczało w1930 

roku dzieci 44, a w roku 1931 ucz; 

szczałoby zgórą 60, szkoła u nas zo- 

stała zamknięta i kazano nam posy- 

łać dzieci do Damuciowców, a dzie- 

ciom ze wsi Zagunie i Paczkowszczyz 
na droga obecnie wynosi 3 i pół kilo- 

metry,, co się sprzeciwia ustawie. Po- 

nadto w Damuciowcach szerzy się za- 

raza jaglicy, bo lekarz szkolny stwier- 

dził tę straszną chorobę nietylko u 

dzieci uczęszczających do szkoły w 
10 proc., lecz i u dorosłych mieszkań- 

/ ców tej wsi. Nasze wsie i wieś Janczu- 
ki, którym kazano posyłać dzieci do 

Damuciowców, nie posłaliśmy mimo 

TAKAS: ISTAT TS IN TIT III EI 

NOTATKI MUZYCZNE 
Rozpoczęty dość pomyślnie sezon 

letni niezmiernie ucierpiał w drugiej 

połowie lata skutkiem niezwykle prze- 
włekłej niepogody, zmuszającej często 
do odwoływania zupełnego, lub do 
przenoszenia na inne dnie koncertów 
orkiestrowych w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim, co zawsze dość niekorzyst- 
nie wpływa na zgóry uplanowany prze 
bieg całego przedsięwzięcia. Kiero- 
wnictwo artystyczne koncertów prowa 
dzili miejscowi dyrygenci, panowie: 
dyr. Rafał Rubinsztejn, Eugenjusz 
Dziewulski i Zygmunt Dołęga, pochle- 
bnie znani naszej publiczności i nie- 
jednokrotnie już oceniani z wielkiem i 
zasłużonem uznaniem przez prasę; nic 
też nowego dodać do dawno ustalonej 
opinji o tych działaczach  artystycz- 
nych nie zdołam. Bardzo liczny zastęp 
narwybitniejszych miejscowych oraz 
przyjezdnych sił wykonawczych instru 
inentalnych i wokalnych brał udział w 
charakterze solistów, w koncertach or- 
kiestry symfonicznej, zdobywając so- 
bie powodzenie, nierzadko  przecho- 

dzące w prawdziwie entuzjastyczne ma 

niiestacje, jak nprz. w czasie wystę- 

«pów znakomitego skrzypka Michała 
Erdenki którego mistrzostwo wywiera- 
ło wrażenie fascynujące, nawet w tych 

rzadkich chwilach, kiedy się niezupeł- 

nie chciało godzić z ujęciem stylu, lub 

zrozumieniem ducha utworu. W osobie 

siepospolicie muzykalnej fortepianist- 

ki p. Diny Golcer, z wybitnym artyz- 
mem wykonywującej — (całkiem z pa- 
mięci!) — wszystkie akompanjamenty 
do skrzypiec oraz  zasługującej na 
szersze uznanie za grę solową, miał 

szkół ludowych 
kar, ponieważ woleliśmy, żeby dzieci 
nasze raczej były analfabetami, niż 
ślepymi, wierząc, że przecie w kraju 
cywilizowanym przymusowe szerzenie 
jaglicy przez szkoły ustanie i ani pan 
Minister, ani społeczeństwo, do któ- 
iego tą drogą odwołujemy się, na to 
nie pozwolą. Wieś |anczuki ma też 
swoich dzieci w wieku szkolnymi 
zgórą czterdzieście. Ani skargi na 
sze do Ministerstwa, ani skargi Rady 
gminnej, ani interpelacje w Sejmiku 
nic nie pomogły, może tą droga doj- 
"dzie nasz głos do pana Ministra. OŚ- 
wiadczamy, że zgadzamy się wybudo- 
wać murowaną z cegły własnym kosz 
tem szkołę i z własnego materjału z 
tem, że szkoła ta stanie w wygodnem 
dla nas miejscu. Prosimy pana Mini- 
stra o wysłanie delegata celem zbada- 
nia i wysłuchania Rady gminnej w 
Szczuczynie i mieszkańców wymienic- 
nych wsi. 

Za wieś Rogacze: Jan Lach, Wła- 
dysław Sałkiewicz. Za wieś Paczkow- 
szczyzna: Jakob Kachowicz, Stani- 
sław An. Za wieś Kułaki St. Kac!:- 
nowicz, józei Kachnowicz. Za wieś 
Janczuki: fan Misiuk, Józef Sawko. Za 
wieś  Sielawkę: Danilowicz, Ludwik, 
Jan Baranowski. Za wieś Dogi: Anto- 
ni Szocik, józef Parfinczyk, Za wieś 
żagunie: Jan Amicz. Za wieś Lack: W. 
Kachnowicz, M. Dołgoszyja. Za wieś 
Micary: |Jan Bułgakow, Piotr Stola- 
rzewski. Za folwark Rodziewicze: Mi- 
chał Sierbin. Za folwark Szczuczynek: 
Iš. Kosowski. \ 

KURZENIEC MA GŁOS! 
W. dniu 11. 9. redakcja „Słowa* otrzyma- 

ła list z datą stempla pocztowego z dn. 10. 9 

ipraszający nas na uroczystość poświęce- 

u pomnika wzniesionego ku uczczeniu pa- 

mięci powstania poległych w Kurzeńcu w 

1863 r. Ponieważ zaproszenie głosi jako da- 
ię uroczystości dn. 31 sierpnia 1930 (wyraź- 

nie sierpnia), łamiemy sobie głowy jak ten 

fakt wytłumaczyć. Czy jest „Kurzeniecka* 

kurtuazja? Czy może stosowanie starego sty 

lu? A może i urząd pocztowy w Kurzeńcu 
ma coś do powiedzenia? 

   

„A wreszcie, kto tam wie, może cały ten 

pomnik, to jakaś kurzeniecka fata morgana?. 

ECHO z DAUGIELISZEK 

Nie jest tak źle, jakby 
zdawało. 

Miejscowe Koło Młodzieży po przerwie 
dwumiesięcznej przystępuje do otwarcia no- 
wego sezonu sekcji teatralnej czyniąc ener- 
giczne przygotowania sztuki J. K. Gregoro- 
wicza p. t. „Werbel domowy*. у 

Wystawa tej sztuki zapowiada się jak 
najlepiej, gdyż sama przez się miła, upięk- 
szona śpiewami i tchnąca humorem kome- 
dyjka będzie obsadzoną rutynowanemi si- 
łami amatorskiemi, znanemi ze swych po- 
przednich imprez jak: P.P. Żełobowski, kie- 
rownik tut. szkoły, Matejko nauczyciel tejże 
szkoły, Sławiński urz. Nadleśnictwa oraz 
nowo pozyskany reżyser dla Koła p. Rad- 
wan-Nowak pracownik gminy. 

Dzięki energicznym  staranióm wójta 
gminy p. A. Adamowicza oraz przy ogól- 
nem poparciu miejscowej inteligencji został 
zakupiony fortepian na własność Koła co 
przyczyni się bezwzględnie do podniesienia 
ruchu kulturalnego i od artystycznieįszych 
wyczynów miejscowych aktorów — amato- 
rów, którzy rzecby można z niczego coś 
robią. е 

Wobec tych, zdawaćby się mogło drob- 
nych, a jednak świadczących o żywotności 
myśli polskiej na kresach faktów nie pozo- 
stanie nic innego do zrobienia, jak życzyć 
wytrwania w pracy organizatorom i człon- 
kom Koła. — Szczęść im Boże. 

Miejscowy. 

się z 

znakomity artysta wyborną partnerkę. 
Nie na wszystkich koncertach, za- 

sługujących na omówienie, mogłem 
być z powodu wilgo ci i chłodnych 
wieczorów. Polegając na zdaniu osób 
kompetentnych, lub słuchając przez ra 
djo, mogę stwierdzić , że się szczegól 
em powodzeniem cieszyły występy: 
utalentowanego wiolonczelisty p. Al- 
berta Katza, skrzypka: prof. H. Sołomo 
nowa, artystów dobrze i bardzo pochle 
bnie znanych oraz młodocianej skrzy- 
paczki Marji Blochówny, wilnianki, 
która, z odznaczeniem ukończyła, pod 
kierunkiem prof. Michałowicza, Szkołę 
Muzyczną im. Szopena w Warszawie, 
a bawiąc u rodziny tutaj, zamierza je- 
szcze dać się słyszeć we własnym re- 
citalu, przed odjazdem z Wilna, 

Na zakończenie sezonu udało się po 
zyskać na kilkudniowy występ gościn- 
ny znakomitego, a tak w Wilnie wiel- 
bionego dyrygenta p. Walerjana > 
Bierdiajewa, który z niesłychaną pra- 
cowitością i wytrwałością oraz suge- 
stywną siłą opanowuje zawsze chęt- 
nie mu sie poddającą orkiestrę i osiąga 

całkiem nieprzeciętne wyniki artysty- 

czne. Oczywiście w tak kiótkim cza- 

sie nie może dyrygent należycie opra- 

cować żadnego nowego utworu i pro- 

gramy p. Bierdiajewa, jak zwykle u 

dyrygentów - gości, składały się z ut- 
worów bardzo znanych, w których 
wykonaniu wszakże znać było wytraw 
ną rękę wybitnego kapelmistrza, u- 
imiejącego ożywić zainteresowanie о- 
gólne. 

Jedyną nowością w repertuarze p. 
Bierdiajewa był utwór muzyki baleto- 
weį J. Maklakiewicza, osnuty na ta- 
trzańskich melodjach ludowych, hoj- 
nie upstrzony nowoczesnemi efektami 
brzmienia i kolorytu jazz - bandowej 

daleka , 

s 
< о мо 

ielka mowa BriandawGenewie 
GENEWA. PAT. — Na czwartowem przedpołudniowem posiedzeniu Zgromadze- 

nia Ligi Narodów wygłosił minister Briand wielka mowę, w której zajął stanowisko 

wobec najaktualniejszych zagadnień polityki europejskiej i światowej. Następnie francu- 

ski minister spraw zagranicznych zaznaczył, że au storytet moralny Ligi Narodów z ro- 

ku na rok wzrasta i w tym wzroście swego autorytetu Liga Narodów widzi najpewniej- 

szą gwarancję utrzymania i wzmocnienia pokoju. Pakt Kelloga stworzył nową gwaran- 

cję pokoju, a londyńska konferencja morska ma ten zbawienny skutek, że zbierającą 

się w Genewie na początku listopada r. b. komisja dla przygotowania międzynarado- 

wej konierencji rozbrojeniowej, bedzie mogła wznowić swe prace z widokami na po- 

wodzenie. 

Następnie Briand oswiadczy*, że dopóki bedzie on odpowiedzialny za politykę 

zagraniczną swego kraju, dopóty przedsięweźmie on wszystko, co tylko będzie możli- 

we, aby żadna nowa wojna nie wypełniła Europy przerażeniem i ruinami. Z kolei prze- 

szedł francuski minister spraw zagranicznych do omawiania problemu utworzenia euro- 

pejskiego związku państw. Przedewszystkiem podkreślił z wielkim naciskiem, że wielkie 

rudności, z powsdu ktorych świat wciąż jeszcze tak bardzo cierpi, specjalnie dokuczii- 

wy charakter posiadają właśnie w Europie. Dlatego jest rzeczą niezbędną, konieczną, 

ażeby pomiędzy narodami Exropy doszło do dalszego zbliżenia oraz ażeby wziąć pod 

uwzgę projekt stworzenia związku państw europejskich. 

W imieniu 27 narodów etropejskich, które w ubiegły poniedziałek odbyiy w 

Genewie swoje drugie z rzędu zebranie, 

Zgromadzeniu Ligi zagadnienia stworzenia zwiazku 

jest on upoważniony do przedstawienia 

państw europejskich. Zebranie 

państw europejskich jednogłośnie przyjęło rezołucję, stwierdzającą, że bliższa współ- 

piaca państw europejskich ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i wzmocnienia 
pokoju. Stworzenie projektowanego związku może być podjęte oczywiście jedynie w 

zupełnec porozumieniu ze światową Ligą Narodów i ze skutecznem poparciem ze stro- 

my tej ostatniej. 

i Briand w sposób zdecydowany odrzuca zarzut, jakoby jego projekt mógł osła- 
bić działalność Ligi Narodów. Liga Narodów nawet zaleciła w postanowieniach swego 
paktu, zawieranie regjonalnych umów dla zapewnienia pokoju. Dlatego nie może być 
mowy o jakiejkolwiek rywalizacji pamiedzy Ligą Narodów a unją europejską. Europa 
nie może, pozostawać dłużej w dotychczasowym stanie wewnętrznego rozbicia i nie- 
zgody. Państwa europejskie powinnyby też być skupione w obrębie jednolitego rynku 
cia zbytu kontynentalnych i pezaeuropejskich towarów. Amerykańscy finansiści i mę- 
żowie stanu nietylko nie potępili tych dążeń paneuropejskich, ale nawet powitali je z 
prawdziwą radością, albowiem ieży to w 

w takim stanie nagromadzenia wszelkiego 
interesie całego świata. Europa znajduje się 

rodzaju trudności i bolączek, że stan ten, 
pizez wybuch jakiejś nowej wojny, przeobraziłby się we wręcz najstraszniejszą kata- 
suoię. Nowa wojna nagromadziłaby takie góry ruin i niedoli, że trzebaby było dziesiąt- 
«ów lat dla usunięcia tych gruzów. Wobec tego mówca prosi przedstawicieli 51, zebra- 
nych w Genewie narodów, aby wypowiedzieli się w otwarty sposób, co do tego donio 
fiego zagadnienia zjednoczenia europejskiego. Ostatecźnym celem wszystkich tych dą- 

: żeń jest nie co innego, jak pokój, do którego wszyscy ludzie w głębi duszy dążą. 

Wybory w Niemczech 
BERLIN. „PAT. — Według danych opublikowanych przez komisarza 

wyborczego, ilość dopuszczonych wyborczych list okręgowych wynosi 565, 
zaś list państwowych 24, razem 589 
podczas wyborów do Reichstagu w maju 1928 roku. — žlošč 

w stosunku do 673 _ list , wyborczych 
4 list wy- 

borczych przy obecnych wyborach do Reichstagu obniżyła się. Liczba kan- 
dydatów ogółem wynosi 7115 —-. 6478 kandydatów i 637 kandydatek, wobec 
6.209 kandydatów w czasie wyborów w maju 1928 roku. Liczba kandydatów 
'vodniosła się o około 15 proc., z czego na mężczyzn przypada 13 proc. na 
kobiety 30 proc. 

Propaganda komunistyczna w Egipcie 
KAIR. PAT. Aresztowano tu w czwartek rano pewnego obywatela niemieckiego. 

Aresztowany zeznał, że jest emisarjuszem przysłanym z Moskwy dla organizowania 
iropagandy komunistycznej w Egipcie. Prócz tego aresztowano kilku 
4iemców, jako znajdujących się w ścisłym 
mieckim. "KATASTROFA 

  

innych  cudzo- 
kontakcie z aresztowanym obywatelem nie- 

HYDROPLANU 
TRIEST. PAT. Hydroplan ot:sługujący linję napówietrzną triesteńską, wyruszając 

z portu w Trieście z dwoma pasażerami i czterema lotnikami, przewrócił się. Pomimo 
szydkiej pomocy wyratowano iedynie cztery osoby, imianowicie lotników, podczas, gdy 
obydwaj pasażerowie utonęli Ministerjun: 
lerrsa odpowiedzialności. 
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orkiestry w guście, bardzo mało trafia 
jącym do przekonania słuchacza niez- 
dolnego do bezkrytycznego uwielbia- 
nia wszelkich dziwactw nowatorstwa 
muzycznego. Występujący na końcer- 
tach, pod dyrekcją p. Bierdiajewa, wio 
ionczeliści panowie: Albert Katz i Ka 
zimierz Wiłkomi rski, nader pochleb- 
nie już znani naszej publiczności, cie- 
Szyli się bardzo życzliwem przyjęciem 
i niezawodnem powodzeniem. Bardzo 
też dodatnie wrażenie wywarł młody 
skrzypek M. Stołów, dawny wychowa- 
niec naszego Konserwatorjum muzycz 
rego, muzykalnem i technicznie opano 
wanem wykonaniem drugiego koncer- 
tu FH. Wieniawskiego. Rzadziej u nas 
grywana  „Szecherezada*  Rimskij - 
Korsakowa, pod batlitą mistrzowską p. 
Bierdiajewa, dała sposobność naszej 
orkiestrze bardzo chwalebnie się przed 
stawić w wykonaniu tak trudnego 
dzieła. 

* * * 

Nie należąc do radjosłuchaczów, 
odkładających w letńim sezonie słu- 
chawki do schowania, dość często słu- 
chałem produkcje stacji miejscowej i 
rozmaite transmisje ze stacyj zamiej- 
scowych. Niepodobna tutaj wyliczać 
wszystkich słuchowisk, zasługujących 
na wyróżnienie, zwłaszcza wielu świet 
nych reprodukcyj z płyt gramofono- 
ych, tak pięknie brzmiących za po- 

średnictwem słuchawek  radjowych 
(nie głośników!) wolnych od charak- 
terystycznego brzęczenia, tak zniechę- 
cającego miłośników muzyki do gramo 
fonu. 

Trzeba byłoby wyliczyć długi sze- 
reg większych i mniejszych dzieł mu- 
zycznych, nagranych i naśpiewanych 
na płyty gramofonowe, przez znakomi 

  

LEKCYJ MUZYKI 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

— przedszkola 

Pańska 4 m. 4. 

lotnictwa zarządziło dochodzenie celem usta- 

  

FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

Ś-to JAKÓBSKA 6--1. 

5—7 lat, poszukuje do kompletu 

polsko-francuskiego. 

do 12 i od 3 do 5 p. p. 
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te orkiestry i najprzedniejszych instru- 
mentalistow i śpiewaków, dających 
prawdziwe zadowolenie estetyczne 
godnych wyszczególnienia. 

Do najbardziej zachwycających, 
niezaprzeczenie, należą płyty z opery 
„Cyrulik Sewilski* Rossiniego, w wy- 

konaniu czołowych artystów sławnego 
teatru medjolanskiego „La Sedlž 

Transmisja z Warszawy — przed pa- 

ru tygodniami — tej/ doskonałej pro- 
dakcji była  niezamącona źródłem 
dźwiękowego piękna, w połączeniu z 

niezwykłą werwą i nieprawdopodobną 
jasnością dykcji w tempach wprost 
zawrotnych. Podobne wykonanie sły- 
szałem tylko w Petersburgu, kiedy tam 
cgzystowała — przed półwiekiem — 
siawną na cały świat opera włoska, a 
główne partje w „Cyruliku* śpiewali: 
Adelina Patti (Rozyna), Angelo Masi- 
ni (Almariva), Antonio Cotogni (Fi- 
garo). Niezmiernie pożądane  Gyloby 
niejednokrotne powtórzenie, w ciągu 
zimy, reprodukcji „Cyrulika*. Naj- 
szczersze zadowolenie sprawiały też 
rozmaite transmisje „utworów koncer- 
towych jak: wspaniałe, a tak rzadko 
grywane na koncertach „Warjacje sym 
toniczne' na fortepian z orkiestry Ceza 
ra Francka, prześwietne „Figle sowi- 

zdrzata* Ryszarda Straussa i t.p. 
Nic mieć nie można przeciw tran- 

smisjom „muzyki tanecznej'* z różnych 
iokalów, bo i ten rodzaj ma licznych 
zwolenników, mających zupełne pra- 
wo do zadowolenia ich upodobań. 
Wszakże na stanowcze potępienie za- 
sługuje przerabianie na „foxtrotty* ar- 

cvdzieł genjalnych. Jeżeli są indywi- 
cia, których żadne skrupuły nie po- 
wstrzymują od takiej zbrodni wzglę- 
dem skarbów duchowych ludzkości, 
niema możności zabronić im tego pro- 

      

  

        

   

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

XVIII. Z dotychczasowego przeglądu 

kierunków stylowych w architekturze ostat- 

rich dwóch wieków możnaby wysnuć wnio- 
sek, iż prądy stylowe zmieniają się dość 

czesto, przeciętnie co jakieś 30 — 40 lat, a 

więc każde pokolenie tworzy swój własny, 

udrębny styi, zwalczający zawzięcie swego 

poprzednika. Jeśli jednak cofniemy się myślą 

dalej wstecz, w wieki XVI XVII, to spostrze 

żemny, że dawniejsze style trwały wieki ca- 

ie, bez zasadniczych zmian, rozwijając kon- 

sekwentnie w szeregu pokoleń bogactwo 

zdobyczy technicznych i fornr zdobniczych. 

Zjawisko to, być może, jest wykładnikiem 

coraz to szybszego tempa rozwoju kultury, 

a może też jest tylko „ziudzeniem optycz- 

nem“, naskutek którego odróżniamy wyraź- 

niej przedmioty  wpobliżu, niż znajdujące 

się w większen: osłdaleniu (w tym wypad- 

ku nie przestrzeni, lecz czasu). Lecz, choć 

istotnie, przy bliższem _ przypatrzeniu się, 

potrafimy rozróżnić w rozwoju stylu baro- 

kowego, obejmującego zgórą półtora wieku 

(mniej więcej od roku 1560 do 1715) rów- 

nież fazy odrębne, pozwałające na podział 

całej tej epoki na 3 okresy: baroku wczes- 

rego, pełnego i późnego, — to jednak łączą 

się one w zwartą, jednolitą całość pod 

względem treści duchowej i wyrazu formal- 

rego. 
Zreszta nie można nawet ustalić dokład- 

nie początku stylu barokowego. będącego 

właściwie dalszym ciągiem i logiczną kon- 

sekwencja sztuki Odrodzenia (Renesansu), 

Hi różni uczeni iistorycy sztuki łamią sobie 

głowy nad definicją baroku,  odróżnieniem 

precyzyjnem baroku od renesansu, a przez 

to i ustałenieni daty, kiedy kończy się re- 

nesans, a zaczyna właściwy barok. Możnaby 

to porównać do trudności określenia, któ- 

rego dnia i o której godzinie w życiu poje- 

dyńczego człowieka kończy się okres dzie- 

cinny, a zaczyna dojrzały. W każdym razie 

i stwierdzić można, że artyści ówcześni nie 

AWAY 
czuli bynajraniej żadnej „granicy* między 

teri dwiema epokami; nawet najzagorzalsi 

barokowcy zapewniali, że budują „według 

Witruwjusza”, t. j. według wzorów staro - 

rzymskich, jak w to również wierzyli archi- 

tekci renesansu. Nie może więc być mowy 

oiakiemś programowem  przeciwstawianiu 

się baroku do renesansu, lecz o procesie 

odobnie naturalnym, jak owocowanie drze- 

  

wa po okresie kwitnienia. To też, barok jest 

cederu, lecz kierownictwo programo- 

we Polskiego Radja powinno postawić 

za warunek bezwzględny, aby do tran 
smisyj radjowych takich herezyj mu- 
zycznych nie wykonywano — jak to 
się przed paru dniami zdarzyło, kiedy 
z „Polonji* warszawskiej rozbrzmie- 

wała obrzydliwa taneczna przeróbka 
kilku najpiękniejszych melodyj Szope- 
na. Nie można pozwalać na takie nie- 
oszanowanie sztuki i niszczenie tak 

jeszcze niewysokiej kultury muzycznej 
Szerszych kół społeczeństwa przez 
transmisje takiej ohydy. 

Zapowiadanie muzyki z płyt gra- 
mofonowych niezawsze jest dokładne. 
Jeżeli się nie mówi: jaka orkiestra sym 
ioniczna i pod czyją dyrekcją, albo na 

   

zwiska solisty — niema korzyści z 
intormacji zapowiadającego. 

Równie niezrozumiały jest brak — 
od dłuższego czasu — zapowiadania 
komunikatów, PAT, których bardzo 

wielu radjosłuchaczów nie słyszy tyl- 
ko dlatego, że przemilczając zupełnie 

o tych komunikatach, codzień najdo- 

kładniej powtarza się  sakramentalna 

iormułka pożegnalna zapowiadacza, 

sprawiając wrażenie całkowitego za- 

kończenia pracy na stacji radjowej, bo 

i w programach szczegółowych tygod 
nika „RAdjo* niema wzmianki o tem. 

* * ® 

Nie chcąc przywłaszczyć sobie praw: 
kolegi redakcyjnego, piszącego spra- 
wozdania teatralne, nic dotąd nie wspo 
minałem o przedstawieniu, na ktore 
byiem uprzejmie zaproszony. Od 
dwóch czy trzech lat egzystuje Studjo 
Dramatyczne, wystawiające sztuki w 
języku hebrajskim. Zespół grających 
składa się z inteligencji: nauczycieli, 
studentów i t.p., pod przewodnictwem 

  
  

  
tujnym, soczystym owocem tego przepięk- 

nego kwiatu jakim była w 'sztuce epoka 

Odrodzenia. 

Idąc w tym samym, co renesans, kierun- 

ku artystycznym, operując arsenałem tych 

samych form, zaczerpniętych z zabytków 

iarożytnego Rzynui, barok tem tylko różni 

Się w swej istocie od epoki poprzedniej, że 

ra miejsce spokoju wprowadza ruch, za- 

miast harmonji daje patos, zamiast reilek- 

sji namiętność; zrywa z kanonami i doktr 

rynami, ustalonemi w ostatnim okresie rene 

sansu (Vignola, Palladio), krępującemi swo- 

pośredniości uczucia, skierowanego ku 

wspaniałości, mocy i śmiałości, a dążącego 
do wywołania podziwu i zdumienia w du- 

szy porwanego widza. Monumentalność, ja- 

ko apoteoza potegi, staje sie naczelnem has- 

tem baroku. Toe też „ojcem baroku* nazy- 

wają często i słusznie genjałnego Micha- 

ła Anioła: (1475 — 1564), który, aczkolwiek 

jeszcze całkiem renesansowy, w dziełach 

swych był wielbicielem potęg: tytanicznej. 

Na zmianę nastroju w największej bodaj 

mierze wpłynęła kontrreformacja, triumf 

Kościoła katolickiego nad inowiercami, cze- 

nu chciano dać wyraz plastyczny. Pionie- 

tami przeto nowego stylu stają się Jezuici, 

jako bojownicy Kościoła trinmfującego; oni 

te w swym kościele II Gesu w Rzymie pierw 

si wprowadzili motywy barokowe. Barok 

rozwija się też przedewszystkiem w archi- 

tekturze kościelnej wogółe (nietylko jezuic- 
kiej); jednym z najwspanialszych  przykła- 

dów  baroktt kościelnego jest  košciot 
(przedstawiony na ilustracji) S. Maria del- 

la Sallute w Wenecji, zbudowany w 1631 — 

1636 r. przez Bald. Longhene. Przepch i bo- 

gactwo dekoracyjne, jakniemniej ożywiony 

1uch brył odróżnia go od pokrewnych gma- 

chów renesansowych. 

6 Dźwiękowo-Spiewny dramat miłosny 
© z Lupy Veiez i Garry Cooperem 

8 „Pieśń Żywiołów” 
® 

  

prof. J. Kios. 

® 
® 

Śpiewy choralne i solowe e 
Wkrótce otwarcie sezonu 
w kinie „AQLLYWOOD* 
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p. inż. Spiry. Widziałem udramatyzo- 
waną, słynną nowelę „Swierszcz Za 
kominem“ Dickensa, której znajomość 
treści znakomicie ułatwi ła mi zrozu- 
niienie. Całą pracę inscenizacyjną prze 
prowadził artysta - malarz p. Iwo Gall 
nietylko szczęśliwie rozwiązując trud- 
ności dekoracyjne w sali, bez sceny, 
lecz i reżysersko wnosząc do zespołu 
wiele zalet, cechujących „„Redutę*, któ 
iej współpracownikiem był. Wynikiem 
niezmiernie drobiazgowej pracy uzdol 
nionych amatorów oraz niemniej precy 
zyjnego kierownictwa artystycznego 
szumego inscenizatora stało się, że się 
otrzymywało wrażenie zupełnego arty- 
zmtu, pozbawionego niedociągnięć dy- 
leianckich. Uzgodnienie zespołu god- 
re najszerszych pochwał. Celem tej 
wzmianki jest zwrócenie powszechnej 
uwagi na bardzo interesujący czyn- 
nik w życiu kulturalnem naszego mia- 
sta. 

* * * 

Emfatycznie zapowiedziany afisza- 
m1, w ciągu kilku dni, koncert sobotni 
wykazał, że p. Józef Naruszewicz, о- 
prócz ładnego głosu basowego, ani u- 
miejętnością śpiewu, „ani muzykalnos- 
cią jeszcze nie osiągnął kwalifikacyj | 
do samodzielnego  koncertowania. 
Śpiew zmanierowany, niezmienne 
„Torte“ i inne braki wykończenia, po- 
mimo gorących owacyj przyjacielskich 
nie wznosi się ponad dyletantyzm, nie 
copuszczalny na prawdziwym koncer- 
cie. 

Pod każdym względem, znacznie 
korzystniej się przedstawia, biorąca 
udział w koncercie, p. Elżbieta Wale- 
wska, posiadająca ładny” sopran li-. 
ryczno - dramatyczny j obiecującą kul 
turę wokalną i muzyczną. 

Michał Józefowicz.



RADA MIEJSKA 
Trzeba było umieścić na porządku dwóch czł. Kom. Wyb. jako kandyda- 

dziennym wczorajszego posiedzenia tów wymieniano p. p. Kubilusa (N. 6) 
Rady Miejskiej taką „rodzenkę”*, jak Ladowskiego (P.P.S.), d-ra Mali- 
wybory członków komisyj okręgowej: szewskiego 10-ka i 12-ka) i inż. Troc- 
i obwodowych wyborczych, aby stał kiego Saula (Żydzi). 
się poprostu cud. Niczem  jaszuński 3 c 
„cud“. Oto na pierwsze powakacyjne SOJUSZ R. SOCJALI 

: ie li p. p. radni tak 8 k aras Przystąpiono do głosowania kartkami licznie, że aż przez pewien czas zacho. £ i я ” 

dziła obawa, że będzie komplet. i tu dopiero wyszła na wierzch rzecz 

Bodajby to częściej wybory do mowa. ||| : 2 к 
. Sejmu zarżądzóśjo! Mielibyśmy wtedy  Chodzi 0 to, že na ai 

nieco liczniejsze, niż normalnie posie- dy obecnych było — i głosowało 

dzenia naszej Rady Miejskiej. endeków i 7 socjalistów. 
ERC Po ogłoszeniu wyników wyborów 

Otwierając posiedzenie p. prezy- Okazato się, że na członków Kom. 

dent Folejewski zawiadomił api Wyb. desygnowani zostali p.p. Kubi-, 
6 śmierci b. ławnika miejskiego ś. p. Ius — siedemnastoma aż i La- 
inż. Jana Jabłońskiego oraz b. p. rad- dowski — siedemnastoma m 
nego Epsztejna. Rada Miejska uczciła „Stato RZE: kb „с ai d 
pamięć zmarłych przez powstanie. ski”, i „narodowy* klub endecki od- 

dał swe głosy na socjalistę. P.p. so- 
WNIOSKI NAGŁE. cjałiści poparli zato „narodowego* 

Zgłosiłi je: klub chrz.-nar. w spra- pana Kubilusa. 

wie zaprotestowania przeciw tenden- „_ Ciekawe, co.na to powiedzą wy- 
cjom znanej mowy Treviranusa w borcy?! 

Sprawie rewizji granic wschodnich Ciekawe, co będą rdzy o tem 
Niemiec, przez jednorazowe asygno- Wyborczynie od św. Zyty?! | 
wanie z sum miasta kwoty 10 tys. zł. _, W każdym razie stała się rzecz, 
na budowę łodzi podwodnej „Odpo- która przypieczętowania wymaga. Któ 
wiedž Trewiranusowi“, oraz klub PPS ra wymaga dobrego zapamiętania so- 
w sprawie rzekomych nadużyć pie- Die. 
niężnych przy wypłacie pensji służą- Po 3-ch latach opozycji w stosun- 
cej, zatrudnionej w szkole powsz. Nr. ku do  „socjalistyczno-sanacyjnego“ 
20. W konkluzji wniosek socjalistów Magistratu, po 3-ch latach obstrukcji 
domagał się, stwierdziwszy te naduży w pracach naszego samorządu miej 

> aa zaledwie... zmiany obecnego re- skiego. Po żądaniach „dyscyplinarnej 
gułaminu przyjmowania i zwalniania odpowiedzialności* socjalisty p. Czy- 
służby szkolnej przez kierownictwo ża za jego gospodarkę w Magistracie. 
szkół, w ten sposób, iżby uprawnie- Po zarzutach, pamiętamy jakich, w 
nia p. p. nauczycieli przelane zostały stosunku do tego samego p. Czyża — 
na Magistrat. socjalisty, wczoraj p. p. endecy zna- 

Nagłości przyjęto. leźli się ramię przy ramieniu S p. sias 
żowskim, z p. Czyżem i awskim 

NOWE DŁUGI MIASTA (cnoć go nie było na posiedzeniu). — 
Załatwiwszy się z nagłościami, Ra- Nie, tego jeszcze ucho nie słyszało, 

da w szybkiem tempie zatwierdza oko nie widziało. 
wnioski Magistratu: a) w sprawie za- To specjalnej kwalifikacji wymaga! 
ciągnięcia w Banku Gosp. Kraj. do- 
daikowej pożyczki w kwocie 250 tys. ŻYDZI PROTESTUJĄ. 
zł. na budowę szkoły powsz. na Anto- Gdy głosami endecko-pepesowskie- 
kolu, b) w sprawie zaciągnięcia W mi p. p. Ladowski i Kubilus stali się 
tymże Banku Gosp. Krajowego po- członkami Kom. Wyb. w imieniu ży- 
życzki krótkoterminowej w kwocie zł. dów wystąpił z oświadczeniem  pro- 

400 tysięcy na dalsze prowadzenie ro- testacyjnem radny Spiro. Oświadczył 
bót przy budowie sieci elektrycznej, on, iż żydzi wycofują się z wyborów. 

kanalizacji i wodociągów, i c) w spra zastępców czł. Kom. Wyb., ponieważ 
wie zaciągnięcia (jeszcze raz w Ban- ich żądania o jeden mandat członkow- 
ku Gosp. Krajow.) pożyczki w kwocie sp; do Okr. Kom. Wyb. nie został 
zł. 80 tys. na remonty domów  pry- uwzględniony. 
„watnych. I nie głosowali. 

STYPENDJA MIEJSKIE. Zastępcami członków zostali tedy 
Następnie przyjęto projekty sty znowuż: socjalista p. Bartnicki i 

pendjów miejskich dla studentów U. cijos S P ha 
5. B. i dla młodzieży, wstępującej do 
szkół zawodowych i seminarjów nau- 
czycielskich w Wilnie. 

Postanowiano utworzenie dwóch 
stypendjów akaderaickich w wysoko- 
ści 1200 zł. każde i płatnych w ratach _ SKANDALE P. STĄŻOWSKIEGO 
miesięcznych i _ pięciu stypendjów = > 
uczniowskich po 500 zł. każde, płat« _ Gdy wniosek o asygnowanie 10 
nych w 10-ciu ratach miesięcznych. tys. Zl. na łódź podwodną „Odpowiedź 
Irawo zabiegania 0 stypendja pizy- Treviranusowi“ został, po dokonaniu 
słagiwać będzie jedynie młodzieży wyborów uchwalony | jednogłośnie, 
urodzonej w Wilnie. stała się rzecz nieoczekiwana. 

Dla dopełnienia spraw bieżących _ Endecy po wysłuchaniu wyjaś- 
iigurujących na porządku dziennym, nień p. ławn. Łokuciewskiego, zapro- 
Magistrat wniósł przyznanie b. nacz. ponowali, aby wniosek nagły P.P.S. 
tek. szpitala św. Jakóba, d-rowi Zygm. zgłoszony na wstępie odesłać do Kom. 
Zawadzkiemu praw do zaopatrzenia Rewizyjnej. 

emerytalnego, za pracę w ciągu 25 Wystarczyło to p. Stążowskiemu, 
lat na tem stanowisku. Ze względów temu z przed pół godziny, endeckiemu 
iormalnych zaopatrzenie takie zainte- sprzymierzeńcu, aby zacząć awanturę. 

* resowanemu nie przysługuje. Nie pomagały dzwonki p. prez. 

Obwodowe Kom. Wyb. obsadzone 
zostały już bez scysji na podstawie 
klucza ustalonego przez Konwent Se- 
njorów. 

Rada po krótkiej dyskusji i przy 
opozycji radnego Stążowskiego i ten 
wniosek uchwaliła. 

WYBORY CZŁONKÓW KOMISYJ 
WYBORCZYCH. 

_ Były one właściwie dalszym cią- 
giem rozmów, przeprowadzonych 
przez konwent senjorów, w ciągu bez 

* mala godziny przed posiedzeniem Ra- 
«dy. 

Żydzi przez usta d-ra Wygodzkie- 
go zaapelowali o danie im jednego 
miejsca w Kom. Wyb. okręgu Wilno. 
Apei ten minął bez ech prawie, a tyl- 
ko z małą szermierką słowną między 
mówcą a endekami naszymi. 

Zgłoszono 4 kandydatury — па 

  

Folejewskiego, ani jego napominania. 
P. exposeł krzyczał, ryczał, łajał, za- 
rzucał wszystkim i wszystko, a naj- 
więcej endekom, wreszcie na uwagę, 
ze operuje oszczerstwami, snać  nie- 
pomny na tylko co utraconą nietykal- 
ność, napierał się zaskarżenia przed 
prokuratorem swej osoby. , 

Wkońcu, i to jest najkapitalniejsze, 
oświadczył, że na jego osobie doko- 
nany został gwałt, a to z tej racji, że 
przewodniczący postawił wniosek po- 
traktowania sprawy jako interpelacji i 

polecenia Magistratowi  przygotowa- 
ma wyjaśnień na najbliższe posiedze- 
nie Rady. : 

‚ ТаКт byt wczorajszy popis ra- 
dziecki p. exposła Stążowskiego. Kim. 

  

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
TRUDNOŚCI SPISOWE. 

Podczas sporządzania wykazów 
wyborców okazało się, że dużo for- 
malarzy meldunkowych nie są należy- 
cie wypełnione. Zwłaszcza liczne są 
braki w rubrykach dotyczących: dat 
zamieszkania wyborców w Wilnie. 
Większość właścicieli nieruchomości 
podało nie daty. zamieszkania w Wil- 
nie swych lokatorów, lecz daty za- 
mieszkania w danym domu. 

Wskutek tych pomyłek, będzie du- 
„žo pozbawionych prawa głosu do Se- 
natu i prawa te uzyskają jedynie, gdy 
złożą reklamację w odnośnej komisji 
obwodowej. 

Jest to niezwykle ważne, bowiem 
w myśl przepisów wyborczych, prawo 
głosowania do Senatu mają ci, którzy 
w danej miejscowości zamieszkują 
najmniej jeden rok. Do Sejmu niema' 
tych ograniczeń i głosują nawet ci, 
którzy przybyli w przeddzień ogłosze- 

+4 Bia wyborów. 
CURIOSUM  MELDUNKOWE. 
Kartki meldunkowe były w niektó- 

r 

wane, że zdarzyło się wyłowić takie 
kwiatki. datę urodzenia lokatora po- 
dane jest 1928 r. zaś data wprowadze 
nia się do domu r. 1870. Wynika z 
tego, że wyborca ma... 2 lata a loka- 
torem jest od 58 lat, zdarzały się rów- 
nież wypadki, że jako datę urodzenia 
wyborcy podawano rok 1809, lub że 
ma jeszcze się urodzić za lat 50 (rok 
1980). : 

POWIATOWY KOMITET WYBOR- 
CZY B. B. W WILEJCE. 

.. Na zebraniu w dniu 8-IX b. r. z 
inicjatywy powiatowej Rady B.B.W.R. został zawiązany Powiatowy Komitet 
wyhorczy Bezpartyjn. Bloku Współ- 
Pracy z Rządem w Wilejce, do które- 
50, między innemi weszły następują- ce organizącje: Związek Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet, Rodzina Policyjna, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Związek 
Poiskiego Nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych, Związek Kółek i Organiza- 
cyj Rolniczych, Związek  Pracowni- 
ków Kasy Chorych, Związek Osadni- 

rych wypadkach tak niedbale dokony- ków Wojskowych i inne. 

SŁO w o 

  

Gazony na nowyci: chodnikach wileńskich, szczególnie przy ul. Mickiewicza 
straszliwie są deptane przez publiczność. Nic nie pomagają rozpaczliwe nad- 
pisy: „nie deptać *rawników'". Zdaje się, że bardziej palącą sprawą jest — nie 
uczenie chodzenia wilnian po ulicy, — a oduczenie chodzenia po trawnikach. 

  
  

WILKI GRASUJĄ NA WSI 
W gminie Koniawskiej pojawiły się stada wilków, które napadają na 

bydło. Koło wsi Danowce rczerwały krowę, zaś na polach wsi Nowosiołki— 
6 owiec. 

Przywódca bandy rabusiów w potrzasku 
Pod Filipowem aresztowano znanego tam przywódcę bandy rabusiów, grającej 

w pasie granicznym Ludwika Micowa. 
Aresztowano go, gdy przedzierał się przez las w kierunku granicy litewskiej. 
Napadał on na granicy na. przemytników lub podróżnych mordując ich w celach 

rabunkowych. 

  
  

KRONIKA 
PIĄTEK 

12 Das W. słojica o godz. 5 m. 4 

Gwidona 
Jutro 

Eugenii P. 

4. słońca o godz. 6 m. 00 

  

Spostrzeżenia Zakłada Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie. 

z dnia 11. JX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperatura średnia -l- 10 

Temperatura najwyższa -1-13 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 2,0 

niż I Północno-zachodni 
przeważający \ 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

U w agi: po poł. deszcz z gradem, wiecz. pog. 

URZĘDOWA. 
-- Konferencja w województwie. Woje- 

woda Raczkiewicz miał wczoraj konferencję 
z prezydentem miasta Folejewskim. Na kon- 
ierencji tej omówiono ostateczny program 
otwarcia Il Targów Północnych w Wilnie, 
które nastąpi w niedzielę, dnia 14 bm. o g. 
10-ej przed południem po nabożeństwie od- 
prawionem o godz. 9 tego dnia przez ks. 
prałata Sawickiego w Kaplicy św. Kazimie- 
rza w Bazylice. 

— Naczelnik Szaniawski wyjechał do 
Liege. W dniu 11 bm. wyjechał na wystawę 
rolniczą do Liege i Antwerpji delegowany 
przez Ministerstwo naczelnik wydziału Urzę 
du Wojewódzkiego p. Wacław Szaniawski. 

— Zjazd burmistrzów województw Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego. Projektowany 
w dniach 14 i 15 m b. zjazd burmistrzów 
województw Wileńskiego: i Nowogródzkie- 
go został przesunięty na dnie 28 i 29 b. m. 
z tego powodu, iż na dzień 14 b. m. prze- 
widziane są w  kalendarzyku wyborczym 
specjalne czynnośći burmistrzów w związ- 
ku: z mianowaniem członków obwodowych 
komisyj wyborczych. W terminach 28 i 29 
b. m. zjazd burmistrzów odbędzie się nie- 
odwołalnie. 

WOJSKOWA 
— Groźba utraty ulg wojskowych. Znacz 

ny procent rocznika 1912 nie zgłasza się do 
odlbywającej się obecnie rejestracji wojsko- 
wej, licząc, że będzie można to dokonać w 
terminach dodatkowych. Otóż jak się oka- 
zuje nie zgłoszenie do rejestracji pociąga za 
sobą kary administracyjne oraz utratę praw 
do wszelkich ulg i odroczeń wojskowych. 

— Podoficerowie Rezerwy uwaga! W 
sobotę, dn. 13 września b. r. o godz. 17-ej w lokalu Zw. Og. Podoficerów Rez. R. P. 
przy ul. Uniwersyteckiej 6 m. 8 odbędzie 
się nadzwyczajne informacyjne zebranie 
członków wileńskiego. Koła Pod. Rez. Na 
porządku dziennym szereg ważnych zagad- 
nień m. in. sprawa ustąpienia z. adu koła 
wil. i ewentualny wybór nowego zarządu. 
W razie braku quorum powtórne zebranie 
odbędzie się w tymże samym dniu o godz. 18 i będzie prawomocne bez względu na 
ilość obecnych członków. 

Obecność wszystkich 
konieczna! 

._ Zapisy podoficerów rezerwy na człon- 
ków przyjmuje zarząd Koła w lokalu włas- nym (ul. Uniwersytecka 6 m. 8) od godz. 18 do 12 codziennie za wyjątkiem świąt. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
__ _— Prace w tartakach. Tartaki wileńskie 
zwróciły się „do P. U. PP. z zapotrzebow: 
niem robotników do pracy na sezon  je- 
sienny. 

UNIWERSYTECKA 

członków Koła 

— Państwowa 
przy Wydziale Sztu 

Komisja egzaminacyjna 
k Pięknych USB dla e- 

WŹNIEDZIELĘ 

    

gzaminów z rysunku, jako przedmiotu nau- 
czania w szkołach średnich ogólno kształ- 
cących i seminarjach nauczycielskich poda- 
je do wiadomości kandydatów życzących so 
cie przystąpić do egzaminu w terminie je- 
siennym, że podania o dopuszczenie do egza 
"minu wraz z załącznikami należy składać na 
ręce Przewodniczącego w Dziekanacie Wy- 
działu Sztuk Pięknych w czasie od dnia 15 
września do 1 października rb. (ul. Uniwer- 
svtecka 3, parter.) 

— Z Uniwersytetu. Państwowa komisja 
Egzaminacyjna dla kandydatów nauczycieli 
szkół średnich w Wilnie ogłasza, że egzami- 
nv dla kandydatów na nauczycieli szkół śre- 
dnich (naukowe, pedagogiczne i uproszczo- 
ne) w okresie egzaminacyjnym jesiennym 
żr. odbywać się będą od dnia 20 do 30 paž- 
dziernika 1930 r. Kandydaci, którzy pragną 
przystąpić do egzaminów w tym okresie, 
winni zgłosić się w tym celu pisemnie do Ko 
'nisji Egzaminacyjnej w terminie do 30 wrze 
śnia składając jednocześnie przepisaną  0- 
płatę, która wynosi za egzamin naukowy 
(kiauzurowy i ustny) 84 zł., za egzamin pe- 
dagogiczny 56 zł, za egzamin uproszczony 
50 zł. 40 gr., za egzamin z literatury, histo 
rii i geografji polskiej przy egzaminie upro- 
szczonym 16 zł. 80 gr. RE. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości interesowanych drogą 
Ggłoszenia w lokalu komisji egzaminacyjnej 
(Uniwersytet, ul Uniwersytecka 3, II p.). 

AKADEMICKA 
— Kol. Kol. Maturzyści wstępujący na 

U. S. B. mogą się poinformować o warun- 
kach pracy i stosunkach na wszystkich wy- 
Gziałach Uniwersytetu Wileńskiego oraz 
zasięgać wiadomości o życiu koleżeńskiem 
i organizacyjnem Rzeczypospolitej Akademi- 
ckiej w specjalnem biurze  informacyjnem 
przy Sodalicji Marj. Akademików Biuro in- 
formacyjne czynne jest w poniedziałki, śro- 
dy i piątki od godziny 18-ej do 20tej. Lokal 
własny ul. Wielka nr. 64. 

  

SZKOLNA 

— Dyrekcja państwowej szkoły  tech- 
nicznej. im. Marszałka J. Piłsudskiego w 
Wilnie podaje do wiadomości osób zaintere 
sowanych, iż dnia 14 b. m. w niedzielę o 
godz. 12 i pół odbędzie się w gmachu szko- 
ły (Holendernia 12) zebranie rodziców ucz- 
ni, w sprawie zwalniania od opłat szkol- 
nych. 

RÓŻNE. 

— Goście włoscy w Wilnie. W 
dniu dzisiejszym przybyli do Wilna 
dwaj dziennikarze włoscy przedstawi - 
ciele czołowych organów prasy wło- 
skiej Egisto ce Andreis, korespondent 
dziennika rzymskiego „La Tribuna* о- 
az Luigi Crvcilla, redaktor rzymskie- 
go dziennika „Giornale d'Italia". Od- 
bywają oni podróż okrężną po Polsce. 
Goście włoscy złożyli wizytę p. woje- 
wodzie Raczkiewiczowi, poczem rozpo, 
częli zwiedzanie miasta. Zabawią na 
Wileńszczyźnie 2 dni. 

-— Żydzi chcą mieć komisję teatralna. 
Prezydent miasta przyjął delegację Tow. 

Przyjaciół Teatru Żydowskiego w Wilnie, 
która przedstawiła memorjał domagający się 
ustanowienia komisji dla spraw teatru ży- 
dowskiego wyposażonej w te same atrybu- 
cie. co obecnie istniejąca miejska komisja 
teatralna. 

— Koniiskata „Togu*. Wczoraj władze 
administracyjne  przyaresztowaly | nakiad 
C2asopisma žydowskiego „Tog“ za artykuł 
wstępny, treść którego kolidowała z kodek- 
zem karnym. 

— Rzadki Jubileusz. W niedzielę dn. 14 
tni. Księgarze Wileńscy obchodzić będą 
pięćdziesięciolecie pracy Księgarskiej Kolegi 
Swego p. Henryka Krygiera 

Starania o wymianę więźniów z Litwą 
Na skutek starań poczynionych przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, władze 

litewskie wyraziły zgodę, by litewski Czerwony Krzyż wszczał w porozumieniu z Pol- 

skim (Czerwonyn: Krzyżem w celu om 

źniów politycznych. 

ówienia sprawy kolejnej wymiany wię- 

Konferencje w tej sprawie odbędą się na granicy w rejonie Zawias względniy: 

'Trok, lecz termin spotkania delegatów nie 

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 

szcze w bieżącym miesiącu. 

został jeszcze ściśle ustalony. 

pierwsza konferencja dojdzie do skutku je- 

UDZIAŁ DYREKCJI LASÓW 
PAŃSTWOWYCH w WiLNIE 
w Ii TARGACH PÓŁNOCNYCH 

я ° . M 
W dziale przemysłowo-rolniczym ll-gich Tr 

Targów Północnych przyjmuje udziai Dy- 
rekcja Lasów Państwowych. 

Ponieważ eksponaty Dyrekcji pod po- > 
stacią map, wykresów i danych statystycz- 
nych, obrazują na Targach największe bo- 
gactwo Ziem Północno-Wschodnich, zwró- 
ciliśmy się do Dyrekcji Lasów  Państwo- 
wych z prośbą o odnośne informacje. 

Przedewszystkiem czy Dyrekcja będzie 
budowała własny pawilon? 

— (Dyrekcja nie zamierza budować pa- 
wilonu, główne bowiem eksponaty targowe, 
mianowicie wzory sortymentów drzewnych, 
które dyrekcja ma rok rocznie do sprzeda- 
nia, zgromadzone będą na otwartym tere- 
ni+ w parku głównym. Dyrekcja zarezerwo- 
wała sobie na ten cel 120 metrów kwadr. 

A jednak w 1928 roku Dyrekcja miała 
pawilon własny? 

— (Owszem, lecz l-sze Targi Północne 
połaczone były z Wystawą Rolniczo-Prze- 
mysłową, obejmowały zatem nieco inny za- 
kres. Dlatego też Dyrekcja wówczas zbudo- 
wała własny pawilon, udzieliła w nim miej- 
sca na pokazy gospodarstw i przedsiebior- 
hiorstw prywatnych i sama w szerokim za- * 
kresie zobrazowała całokształt 
w lasach Dyrekcji. 

— A w tym roku, czy Dyrekcja zamie- 
rza wystąpić li-tylko w zakresie Targów? 

— Niezupełnie, Oczywiście, że główna 
uwaga zwrócona będzie na składnicę ma- 
terjałów drzewnych, stanowiących zasadni- 
cze bogactwo Dyrekcji Lasów. Nie będa 
jednak pominięte i inne działy gospodarstwa 
1 to nietylko w sensie anonsowania tego. 
co jest do zbycia, lecz częściowo także i w 
charakterze ilustracji faktycznego stanu za- 
gospodarowania lasów Dyrekcji i wyników 
poczynań gospodarczych. W głównym pa- 
wilonie Targów Dyrekcja na ten cel zajęła 
60 m2. ściany. Będą to eksponaty ilustru- 
jace obecny stan zagospodarowania lasów 
Dvrekcji, a więc urządzenia lasów, meljora- 
cje leśne, zalesienie, budownictwo osad, jak 
również eksponaty ilustrujące to, co Dyrek- 
cja miewa co rok, lub ma wyjątkowo do 
sprzedania. 

Oprócz produkcji drewna będzie figu- 
rowało rybactwo na terenach wodnych Dy- 
rekcji, łowiectwo, produkcja nasion oraz 
drzewek owocowych i alejowych ze szkó- 
łek handlowych i t. p. 

— Czy można przypuszczać bezpośred- 
nią korzyść dla Dyrekcji z jej udziału w 
Targach? 

— Bezwatpienia. Na miejscu przecież 
można będzie widzieć próbki towaru (szli- 
pry, szwele, słupy, i t. p.) ilościowe dane o 
możliwej produkcji, oraz położenie komple: 
sów leśnych względem stacyj kolejowych i 
rzek spławnych — możliwem przeto jest, 
że zainteresowane sfery kupieckie zechcą 
złożyć swe oferty na kupno większych par- 
ty; sortymentów. W przewidywaniu tej 
akcji zamierzamy umieścić w stoisku skrzyn 
kę dla ofert na kupno materjałów drzew- 
nych względnie dzierżawę terenów rybnych 
i łowieckich. 

Odpowiedzi na oferty będą się dawa- 
ły nazajutrz na terenie Targów w godzinie 
ogłoszonej. 

Wywiad zakończyliśmy pytaniem — 
czy przewidziana jest większa frekwencja 
leśników na Targi. 

— Owszem. Zainteresowanie 
w gronie leśników naogół jest 
Frekwencję gremjalną spowoduje kolejny 
zjazd Nadleśniczych Dyrekcyj (z trzech 
województw) zwołany przez Dyrekcję na 
18 — 20 b. m. 

gospodarki 

Targami 
znaczne. 

  

Dr. MARJAN MOSZYŃSKI 
wznowił przyjęcia chorych. 

Ul. Kościuszki 14 — 4, tel. 6-65 —1       

Sędziwy jubilat położy! niemałe zasługi 

  

   

FORGET—ME—NOT 
Wymawia się po angielsku to dziwne sło 

: „Forgęt-mi-not*, a więc znaczy popro- 
— nie zapomnij o mnie, czyli niezapo- 

miuajkę, błękitny, wszystkim znany kwiatu- 
sk z łąk zielonych rodem. Osoby, zwłasz- 
drogie nam przedmioty, zwykłe, martwe 

przedmioty codziennego użytku, różne więk 
sprawy, obowiązki, terminy etc. zdają 

wołać do nas nieustannie: „Nie zapomnij 
o mnie!* Pamiętaj! W kalendarzu mózgo- 
wym zachodzą jednak zapomnienia, przerwy 
biędy, luki. Zdarza się, że zapominamy 0 
wielu rzeczach, zwłaszcza o pewnych obo- 
wiązkach.. ! to nietylko, że. zapomrieliśmy 

С kiedyś, żyjemy z takiem  „zapomnie- 
riem* całe lata, długie okresy życia To .,za- 
pomnienie" staje się normą postępowania. 
Weźmy np. taką ważną sprawę, jak kwe- 
stia przyszłości rodziny. Wielu ojców rodzi- 
ny „zapomniało* poważnie pomyśleć o tem 
i w tem zapomnieniu żyje, nie troszcząc 
się dzisiaj o to, co się stanie z rodziną, w 
jakieś oddalone nieznane JUTRO.... To „za- 
pomnienie“ jest przeważnie brzemienne w 
ciężkie i smutne skutki. Zawsze się może 
zdarzyć, że nagle pewnego dnia rodzina 
znajduje się bez opiekuna, bez żywiciela... 
Ce wtedy? Rozpacz, nędza, bezradność, 
głód... 

Takie „zapomnienie o losie rodziny 
jest niedopuszczalne Ojciec - żywiciel wi- 
nien bezzzwłocznie zajść do PKO lub do 
którego kolwiek urzędu pocztowego, wypeł- 
nić odpowiednią deklarację i w ten prosty i 
łatwy sposób zawrzeć ubezpieczenie życio- 
wę na rzecz rodziny Opłacając miesięczne 
składki dopełni uczciwie swego obowiązku 
wobec rodziny. Nie zapominajcie o tem Oj- 
cowie - żywiciele. M. Cz. 

Dr. med. A. BOROWSKI 
(choroby wewnętrzne) wznowił przy- 
jęcia od godz. 3-ej m. 30 do 5-ej. 

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —1 

w o     

   

   

        

      

  

  

się ks. Markowski i wyjaśnił, iż zbierał na 
kościół w Jaszunach a zebrane pieniądze w 
sumie 156 zł. i 36 gr. przekazał ks. Stasz- 
kiewiczowi za pokwitowaniem. Zbiórkę pie- 
niedzy rozpoczął ks. Markowski na prośbę 
mieszkańców Jaszun. 

ё TEATR I MUZYKA 

— Turnėe Reduty. W dniu 11 wrzešnia 
jeżdża z Wilna w objazd 2 miesięczny 

czołówka Reduty z sztuką „Świerszcz za ko- 
minem* K. Dickensa w opracowaniu Julju- 
-za Osterwy. Kostjumy L. Pawlikowskiej z 
Medyki. 

Będzie to 7-my rok objazdu Reduty. 
Wrzesień poświecony został na objazd 

województwa wileńskiego 11. 9. Reduta go 
ścić będzie w Święcianach 12. 9. w Po- 
stawach, 13. 9. w Głębokiem, 14. 9. w Wi- 
lejce, „: 9. w Oszmianie, 16. 9. w Mołode- 
cznie, 17. 9. w Wołożynie. 

— Teatr miejski na Pohulance. Otwar- 
cie sezonu zimowego. Jutro, w sobotę na- 
Stąpi otwarcie sezonu w teatrze miejskim 
ZASP na Pohulance. Na przedstawieniu ina- 
vguracyjnem ukaże się wartościowa. pod 
względem literackim wyborna komedja ]. 
Blizińskiego „Rozbitki*, w pierwszorzędnej 
cbsadzie scenicznej, w oryginalnej koncep- 
cji reżyserskiej dyr. Zelwerowicza, który kre 
uie jedna z głównych ról. W sztuce tej wy- 
siąpią po raz-pierwszy w Wilnie świeżo za 
zyskane siły: Rena Lewicka i Janina Ża- 

э 
grobska. 

Początek o godz. 8 wiecz. 
Bilety ulgowe i kredytowane (dla wojsko 

wych nowego typu)ze zniżką 35 proc. wa- 
żne. 2 

— Teatr miejski w Lutni Otwarcie sezo- 
nu zimowego. Dziś w piątek 12-go bm na- 
Stąpi inauguracja sezonu zimowego w tea- 
trze „Lutnia“. W barwuych szatach deko- 
recyjnych wystawiona zostanie po raz pier 
wszy w Wilnie pełna humoru polska kome- 
dia ]. Rączkowskiego „Nad polskiem mo- 
rzem*%. W wykonaniu tej malowniczej sztu- 

    

    
  

    

rrzewiąc przez lat 20 słowo polskie na U- ki ą udział również Świeżo zaangażowa- krainie (w Jekaterynosławiu). gdzie do ro- ni artyści; Sabina Sawicka, Aleksander Bal- 
  

«u 1920 prowadził własną księgarnię Polską. 
Ograbiony w owym roku doszczętnie przez 
bolszewików wrócił do kraju, gdzie dalej w 
umiłowanym zawodzie księgarskim pracuje. 
Qbchód rozpocznie się nabożeństwem w Ka- 
Flicy Ostrobramskiej następnie odbędzie się 
zebranie Koleżeńskie w salach Hotelu Ge- 
orge'a. ы 

— 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, wyjąwszy święta do 
1oczne. 

Wstęp dla osób 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. 

— Z życia T-wa opieki nad zwierzęta- 
mi w Wilnie. Zwierzę częstokroć cierpi bar- 
dzo, ale że słowem wyrazić swego bólu nie 
może, więc człowiek chętnie nie spostrze- 
ga tego, tembardziej, że konieczność lecze- 
nia zwierzęcia pociąga za sobą wydatki. 

Wileńskie T-wo opieki nad zwierzęta- 
mi, zgodnie z przewidzianym programem 
swych prac, otwiera przy szkole dla podku- 
waczy ambulatorjum @а zwierząt, gdzie 
wszystkie porady będą udzielane bezpłat- 
nie. 

Aby przyśpieszyć zebranie potrzebnych 
na ten cel funduszów, dnia 14-IX, w 
dobroci dla zwierząt, odbędzie się loterja i 
sprzedaż uliczna znaczka. Niech każdy prze 
znaczy na cele T-wa choćby najdrobniejszą 
ofiarę, a przyczyni się do  urzeczywistnie- 
nia nietylko szlachetnych zamierzeń insty- 
tucji, ale ofiarą swą złagodzi cierpienia bied 
nego zwierzęcia, które jest zdane na łaskę i 
niełaskę tych, którzy słowami potrafią 
nawet ból wyrażać. 

Losy w cenie 50*gr. nabywać można w 
niedzielę 14-IX w ciągu całego dnia w lo- 
kal: T-wa Rybackiego, ul. Królewska. Е 

— Wyjaśnienie. związku z wczoraj- 
szą notatką o zbiórce pieniędzy przez ks. 

(Kierownika Markowskiego z Wilna podczas zjazdu w le- 
Firmy Gebethnera i Wolffa i S-ki w Wilnie) sie Sleżuńskiem do redakcji naszej zgłosił 

i(147b. m.) 

Il-ich Targów Północnych 
i Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego 

   

    

   
    

   " otiwarńcie 
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cerzak, Mieczysław Milecki, Jan Korczyński. 
Opracowanie reżyserskie dyr. A. Zelwero 

wicza. Nowe dekoracje (plaża morska w 
Gdyni) art. mal. J. Hawryłkiewicza. 

Poczatek o godz 8 wiecz. 
— Przedstawienie popołudniowe w te- 
Lutnia. W niedzielę najbliższą o godzi 

ше 3 т. 30 pp. odbędzie się przedstawienie 
popołudniowe po cenach zniżonych. Wysta- 
wiona zostanie wytworna komedja Verneuil- 
la „Moja panna mama”. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Lutnia od 11 — 9 w. > 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Kobieta i żywioł. 

Heljos — Marsz weselny. 
Światowid — Bohater krwawej areny. 

Wanda — Nędznicy. 

Kino Miejskie — Herkules Czarnych 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 10 do 1ł 

bm. zanotowano wypadków 42, w tem kra- 
dzieży 7, opilstwa 11, przekroczeń admini- 
stracyjnych 12. ko 

— Zuchwały rabunek na uli- 
cy Kolejowej. w sa. 10 bm. Barszcze- 

i ‚ z maj. Holszany, gdy przecho- 
dził ulicą Kolejową podszedł 5 niego nie- 
znany osobnik proponując mu kupno srebr- 
nych rosyjskich rubli. Gdy Barszczewski 
chciał je nabyć i wyjął z kieszeni dla zapła- 

cenia złotych osobnik ów wyrwał mu 
pieniądze z ręki i poczał uciekać. Wkrótce 
go zatrzymano — okazał się nim Kostecki 
Adoli, znany oszust i złodziej zamieszkały 

atrze 

Gór 

przy Wąwozach 3. 
— Kradzież przez okno. Arciszewska Sa- 

lomea, Makowa 5, zameldowała policji. iż w 
rocy otwarto okno do mieszkania i skra- 
dziono różnej garderoby i bielizny na szkodę 
jej chlebodawcy Jana Koziełł - Poklewskiego 
nieobecnego w Wilnie. 

„ — Bójka kobiet. W dn. 9 bm. po- 
między Gras. Prokopowicz, Betlejem- 
ska 70, a Izabelą Łukszą, Ostrobram- 
ska 25 wynikła pod Halą Miejską bój- 
ka, w czasie której Prokopowicz pada- 
jac złamała sobie nogę. Ranną odwie- 
ziono do szpitala żydowskiego. 

Zatarg wynikł na tle kupna owoców 
na które obie miały apetyt. 

— Też bywa. Paszkiewicz Emilja, Biały 
rr. 8 zameldowała o kradzieży trzewików 

(dałszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) |
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męskich, które następnie |poznała w straga- & м i SK PodoHA Miejska ża (Brojwo Zofii. Ma. Kącik Grafologiczny Dobroczynność w parafji Naj- Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
jowa 86. rż, świętszego Serca Jezusowego › Ą p 66 . — Niepotrzebne ryzyko. Jeromowicz Zo : i НОЙ Wilni KINO e r u a $ c Z a r n c 0 r 

iy, Borowa 5, skradziono różną garderobę Na łaskawie przesłane listy grafolog śpie w nie 53 
i bieliznę na 150 zł. Rzeczy pochodzące z tej Sznie odpowiada, prosząc jednak osoby za- Parafja Najśw. Serca Jezusowego w Wil MIEJSKIE —GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsiłniejszy 
kradzieży znaleziono porzucone w pobliskim 'nteresowane o uprzejme przesyłanie prób nie, położona na najbardziej  wysuniętem człowiek świata — Elmo Lincoln. lesie. pisma nie tak lakonicznych, gdyż nie da się przedmieściu Wilna, ma bodaj najwięcej SALA MIEJSKA Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 de 15. IX. wł. 

— Udusiła się b ędąc pi- uzyskać dokładnej ekspertyzy z paru zaled- ludności ubogiej. W” szeregach tego ubó- sl. Ostrobramska 3. Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. 1X. wł. 
janą. W dn. 10 bm. Marcinkiewicz wit słów. stwa są osoby, którym życzliwa, serdeczna, Pr „Serja Vi VI—Zdemaskowani. Zwycięstwo. Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 

świetla się od 20 do 23. !X. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g.6. Nasi. program:,Martwy węzeł". Bronistaw, we wsi Grybiszki powiado 
mił władze, że matka jego Marja, lat 
60 w stanie pijanym położyła się na 
łóżko twarzą do poduszki i udusiła się. 

— Zabił żonę. We wsi Słoboda, gm 
głębockiej postrzelił przez nieostrożność z 
Gbrezanki swoją żonę Anetę, Zając Dymitry, 
mieszkaniec wsi Sieły, gm. zaleskiej. Aneta 
Zając zmarła w drodze do szpitala w Głę- 
bokiem. 

— Pożar wzniecił. 6-letni chłopak. 
We wsi Jermaki, gm. krewskiej na 
szkodę Stefanowicza Aleksandra spło 
nęły zabudowania gospodarcze, przy- 
czyniając mu straty na sumę przeszło 
10.000 zł. Pożar powstał przez nie- 
ostrożne obchodzenie się z zapałkami 
Jana Homana, lat 6. 

— Gwałt w lesie. Mieszkanka 
zaść. Boruszczowo, gm. krzywickiej Anna 
Sielicka przechodząc przez ias została napa 
dnięta i zgwałcona przez jakiegoś żołnierza 
z 85 pp. bawiacego prawodopodobnie na 
uriopie. 

— Utonęło 2 letnie dziecko. 
W zašč. Astaszonka gm. mielegiańskiej u- 
tonał w stawie pozostawiony bez opieki 2- 
:etni Kazimierz Ławrynowicz. 

— sus fałszerzy z War- 
szawy. pobliżu Rakowa ujeto 3 osob- 
ników, przy których znałeziono większą 

o ich w chwili, gdy usiłowali jść 
do Rosji sowieckiej. > Р 

— Uciekt kantor synagogi 
głównej. a znikł nagle kantor sy- 
nagogi głównej Or. 

„ Poszukiwania nie daty rezultatów i do- 
piero teraz okazało się, że uciekł on do 
Afryki, rzekomo z tego powodu, że zapro- 
porowano mu lepszą posadę. 

bist do Redakcji 

Szanowny Panie Redaktorze! 

у Uprzejmie proszę o łaskawe zamieszcze- 
nie na łamach Pańskiego poczytnego pisma 
uastępujących kilku słów wyjaśnienia: 

Na skutek napływających listów i zapyty 
wań od członków b. Związku Kresowego b. 
Ochotników WP. w sprawie powyższego 
Związku oraz jego mienia ruchomego 
oświadczam, że powyższy Związek wskutek 
fermentu i walk wewnętrznych decyzją U- 
szędu Wojew. w Wilnie z dnia 2. I. 1929 r. 
został zamknięty. 

Dochodzenie w sprawie inkryminowanych 
przez kilku członków wydalonych Zarządo- 
wi „nadużyć* prowadzone przez Pana Sę- 
dziego Śledczego m. Wilna p. A. Rogińskie- 
go, decyzją Jego z dnia 26. 5. 1930 r. zo- 
sało umorzone Nikt z b. członków Zarządu 
wz tej liczbie i ja w stan oskarżenia stawie- 
ni nie byli. Mienie Związku w postaci go- 
tówki i sprzętu kancelaryjnego na mocy tej 
że decyzji zostało przekazane do Sądu Po- 
wiatowego w Wilnie dla dokonania podzia- 
łu na zaspokojenie pretensyj kilku wierzy- 
cieli b. Związku. Pozostałość ma być prze- 
kązana do dyspozycji Urzędu Wojewódzkie- 
ge. Osoby zainteresowane winne składać po 
dania do Sądu Powiatowego. To samo doty- 
czy robotników przedsiębiorstwa oczyszcza- 
nia wagonów w Wilnie dla których na za- 
spokojenie pretensyj z tytułu zaległości 
przez późniejszą t.z. „komisję likwidacyjna" 
zahezpieczono na żądanie Inspektora Piac 

  

(Akta nr. 60/1928) 63 obwodu kwotę zł. 3 
874 i złożono na depozyt Sądowy (sprawa 

| 1249—C/28). 
Z okresu „działalności* Komisji Likwida- 

cyinej t.j. Grudzień 1927 — Marzec 1028 r. 
nic mi nie wiadomo, albowiem „komisja fi- 
kwidacyjna' mimo swego obowiązku  do- 
tychczas ani w prasie, ani przad Starostwem 
 Ćrodzkiem sprawozdań nie złożyła. 

k - Jozei Orło 
Prezes b. Z. K. B. K. 

Wilno, dnia 10. 9. 1930 r. 
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ĄBAJCIE 
we wszysikich aptekach i 

składach apteczuych znanego 

środka od odcisków 

"E Prow. A. PAKA 
| OOOO 

| A. ARMANDI. 

| © WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

i Rozdział 4. 

___ Stawton Meer jedzie do Europy. 

į — Šniadanie juž podane, sir, czy 
| pan zejdzie do jadalni? 
i — Nie. 

—- Czy mam podać śniadanie do 
| kajuty? | 

— Nie trzeba. 
Śliczną mamy pogodę, 

sir, MM otworzyć iluminator? 
—- Nie. 

| ° — — Može sir rozkaže... 
Stawton Mejer zmierzył 

| złem spojrzeniem. 
—- Niczego nie chcę, oprócz spoko 

ju. Czy mogę tego żądać na waszym 
okręcie? 

Zawstydzony lokaj przeprosił i 
zamknął za sobą drzwi kajuty: 

— Phi, djabeł! — mruczał z gnie- 
weni, idąc po korytarzu, — rozsiadł 

| się jak król, a płaci pewnie ćwierć 
- faksy! 

    

   

  

     
   

     

        
   

    

     
   

   

    

    

     

      

lokaja 

“| Lokaj mylit się. Stawton Me er pla 

| ci! całą taksę. Pozwalając sobie na 

' luksus wynajęcia kajuty pierwszej 

- klasy, miał specjalne powody ku temu. 

' Zamknąwszy drzwi na klucz, zasłonił 
_ firaneczką iluminator: — nie obawiał 

| się promieni słońca, lecz ciekawości 
' spacerujących po pokładzie pasaże- 

Tych natomiast, którzy dotąd nie nade- 
slaii a interesują się ekspertyzą grafologicz- 
ną powiadamiamy, że na odpowiedź należy 
zaiączyć znaczek pocztowy za 50 gr. 

  

„B. A. B.“ Dužo inteligencji, zaobserwo- 
wana jednostronność czy też wyspecjalizo- 
wanie się w pewnym kierunku, nerwowość. 
Zmysł handlowy i komercyjny. Przedsiębior 
czość. Usposobienie niefrasobliwe, niemniej 
jednak praktyczność i duża doza opanowa- 
nia w chwilach krytycznych w życiu. 

Mgr. M. Sz. Zamiłowanie do piękna i da- 
żenie do ufundowania życia na trwałych pod 
stawach. Trochę epikureizmu. Zainteresowa- 
nie — rodzajem przeciwnym. Należy być 
cardziej wszechstronnym. Opanowanie — 
nie warto być wylewnym i zbytnio szcze- 
rym. 

J Z. K. O, jaki miły list... Grafolog otrzy 
mawszy uśmiechnął się, tak jak się uśmie- 
cha do pierwszej spotkanej niezapominajki: 
mój Boże, co powiedzieć. Ža dużo dobrego 
nie można, a złych stron ekspertyzy będzie 
tak mało, a i te zresztą do przebaczenia... 
Dobre.. b. dobre serduszko, dużo uczuciowo 
ści (to źle — bo będą rozczarowania) J.Z.K. 
robi czasami markę i chce za inną ucho- 
dzić, niżeli jest, to się nie udaje bo ludzie 
1 tak się poznają.. Proszę nie żyć w krainie 
fantazji być bardziej realną, życiową. Cha- 
rakter giętki, umiejący dostosować się do 
otoczenia, dużo, dużo inteligencji i intuicji. 
Lekkomyślność. Trzeba myśleć o przysz- 
łości.. Temperament, werwa życiowa 

]. M. Grodno. Chociaż J.M. mało b :na- 
iQ łaskawych słów grafologowi przesłał, wy- 
starczyły one by określić jaskrawy, wyróż- 
niający się wśród wielu charakter i uspo- 
sobienie J. M. 

Brawura życiowa. dużo fantazji, łatwość 
bycia i czucia to co się nazywa żyć prze- 
bojem. Dużo wiedzy, nerwowość, bardzo 
często występująca w koleinie życia i zmie 
niajaca jej bieg. 

Proszę nie być lekkomyślnym — bo nie 
raz się przez to miało przykrości. 

Proszę ponownie i więcej napisać, grafo- 
log nie jest czarnoksiężnikiem, tylko bada- 
czem pisma. 

S. B. Tekstu bardzo mało i to co napisa- 
ne nosi cechy specjałnego stylizowania gra- 
fologowi, proszę pisać tak jak się umie. S.B. 
jest systematycznym równym, opanowanym 
człowiekiem, mimo cech powyższych posia- 
da dużo z rumieńców życia. Towarzy- 
skość — niezbędna, lubi czytać, usposobie- 
nie myślące i marzycielskie. 

Prof. J. M. Sz. Dziękuję za tekst rosyj- 
ski, w polskim wybitną cechę przymusu 
tiomaczę. Duże oczytanie i inteligencja Zdol 
ności literackie, niewykorzystane, należy 
pracować nad sobą. Skrytość — lub dokład 
riej rezerwę w wynurzeniach wobec postron 
nych. Usposobienie wesołe ale to wesołość 
iudzi my śłących i poważnych. To nie pa- 
radoks panie profesorze... Chęć poczynań i 
dążeń ku pewnym celom, niejednokrotnie pa- 
raliżowana przez wpływy postronne. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 11 września 1930 r. 

Waluty i 

Dolary 8.925 — 8.945 — 8.905. Belgja 
124.42 — 124.73 — 12411. Holandja 359.12 
—- 360.02 — 358.22 Londyn 43.36 i 3/4 — 
43,47 1/2 -— 43.26. Nowy York 8.91 — 
6.03 — 8.89. Paryż 35.02 1/2 — 35.11 — 

94. Praga 26.46 1/2 — 26.53 — 26.40— 
Nowy York kabel 8.92 — 8.94 — 8.90 — 
Szwajcarja 173.06 — 173.49 — 172.63. Wie 
deń 125.93 — 126.24 — 125.62 Włochy 
46.72 -— 46.84 — 46.60. Berlin w obrotac 
prywatnych 212.43. 

dewizy: 

  

    

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 112, premjowa 
dolarowa 60.50 — 61, 5 proc. konwersyjna 
55.50 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 — 45 proc. ziemskie 
56 — 55.75 — 4,5 proc. warszawskie 53.50 

proc. warszawskie 57.25 8 proc. warszaw 
skie 74.50 — 75. 8 proc. Łodzi 69.50, 10 
proc. Radomia 79, 10 proc. Siedlec 79. 

Akcje: 

Bank Handlowy 108. Polski 166.75 — 
167. Puls ć0.50 Elektrownia w Dąbrowie 54 
Lilpop 25.50 Modrzejów 8.60. 

rów — wreszcie wydostał z walizki 
zamkniętą na klucz tekę i rozłożył za- 
wartość jej na stole. 

Uwaga jego skupiła się na trzech 
dokumentach: były to dwie depesze i 
zeszyt zszyty z kartek, zapełnionych 
niejednostajnem, nierównem pismem. 
Ostrożnie wygładził zmięte kartki ze- 
szytu. Był to przedmiot, dla zdoby- 
cia którego Stawton Me er zdecydo- 
wał się na odważny krok, ryzykując 
całym swym majątkiem, stanowiskiem 
a nawet i cqemś więcej. „Wielka 
Czwórka” nie składała się z tego ty- 
pu ludzi, którzy pozwoliliby podwład- 
nym swym na samowolne porzucenie 
pracy i rozpoczęcie kroków na włas- 
ną rękę, Dowodem tego była depesza 
następującej treści: 

„Pańskie projekty są niedopu- 
szczalne. Dymisji nie „ przyjmujemy. 
Radzimy pomyśleć poważnie o konsek 
wencjach.“ 

„Pomyśleć o konsekwencjach“, te 
trzy niewinne napozór słowa mieściły 
w sobie niebezpieczną groźbę. 

A jednak, mimo to, że Stawton 
Me er wiedział dobrze, co znaczą 
groźby „Wielkiej Czwórki”, rzucił 
wszystkie swe obowiązki, wziął bilet 
pierwszej klasy i popłynął do Europy. 

Chociaż ryzyko było wielkie, jed- 
nak pokusa musiała je przewyższać! 
Przezwyciężywszy w sobie strach, 
rzucił się z zamkniętemi oczami w 
przygodę, która mu wróżyła nietylko 
błyskawiczną fortunę, ale i uzyskanie 
niezależności od „Wielkiej Czwórki”. 

chrześcijańska pomoc jest niezbędna: są 
starcy i staruszki, pozbawione sił i możno- 
Ści zarobkowania, są dzieci, nie mające cał- 
kiem albo w znacznej mierze opieki, są męż 
czyźni i niewiasty bezrobotni lub niemogą- 
cy pracować. Miłosierdzie chrześcijańskie, 
które jest cnotą, ale jednocześnie i nakazem 
w miarę możności całej tej biedzie powinno 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Wspaniały i porywający dramat 
z życia korsarzy p. t 

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

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

Dziś! Przebój Dźwiękowy! 

W głównych rolach rycerski Ryszard 
Barthelmess i urocza Betty Compson 

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

  
zaradzić, a do niego 'na pierwszem miejscu 
powołani są parafjanie Najśw. Serca Jezuso- 
wego; oni muszą pamiętać, o swoich współ- 
parafjanach cierpiących, tak, jak to było 
przed wiekami w Kościele Chrystusowym. 

Parafja, jako zorganizowana jednostka, 
poza modlitwą wspólną, winna też wspie- 
rać swoich współparafjan. i braci uboższych 

W celu zorganizowania akcji miłosier- 
dzia chrześcijańskiego wparafji, w krótkim 
czasie ma powstać „Towarzystwo Dobro- 
czynności Parafji Najśw. Serca Jezusowego 
w Wilnie. 

Wszyscy parafjanie proszeni są do zapi- 
sywania się na członków Towarzystwa i do 
wziecia udziału w zebraniu organizacyjnem 

O dniu i miejscu zebrania organizacyj- 
nego będzie osobne zawiadomienie. . 

W miesiącu wrześniu r. b. panowie z 
VII Konferencji św. Wincentego a Paulo 
będą zbierali ofiary w naturze, zwłaszcza 
zaś bieliznę, ubranie i obuwie dla najuboż- 
szych naszej parafji. Niechże więc przed ni- 
mi chętnie się otworzą drzwi i serca wszy- 
stkich parafjan Najśw. Serca Jezusowego. 

Proboszcz. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK DNIA 12 WRZEŚNIA, 30 r. 

11.58 Sygnał czasu. 
12.05 — 12.45 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. в 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. LOPP. 
17.35 — 18.00 „Mała skrzyneczka“ — 

Hsty dzieci omówi Ciocia Hala. 
18.00 — 19.35 Tr. z Warszawy. Koncert 

i kwadrans literacki buchaltera. 
19.35 — 19.55 „Skrzynka pocztowa nr.— 

122“ — listy radjosłuchaczów omówi W. Hu 
iewicz. 

19.55 — 20.00 Program na sobotę. 
20.00 — 23.00 Tr. z Warszawy. Pras. 

dzien. radj. koncert symfoniczny dyrvguje G. 
lberg i komunikaty. 

ESET TSS НУ УРОН 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w WILNIE 

   

(ul. Wielka 66 tel. 12 — 53) 

SPRZEDAJE: 
Dłużyc sosnowych z wyrobu 29 — 30 ca 

4,200 m sześc. w tem: loco place kolejowe 
i bindugi ze spławem na Wilno — ca 3,100 
m. sześć. i loco las ca 1,200 m. sześć., oraz 
z wyr. 28 — 29 r. loco place kolejowe — 
ca 1,100 m. sześć 

Dłużyc świerkowych ca 450 m. sześć. — 
loco płac. 

Klocow olszowych tartacznych około 650 
m. sześc. na st. Rybnica i Druskieniki. 

Olszy fornirowej na bindudze nad Dźwi- 
ną 270 i na st. Druskieniki 150 m. sześc. 

Podkładów normalnoiorowych z wyr. 28 
— 29 r sosnowych 7,500 szt., z wyr. 29—30 
zbrakowanych sosnowych 10.637 szt. i dę- 
bowych 550 szt. 

Podkładów wąskotorowych sosnowych 
24500 szt. w tem z wyr - 28—29 — 10.000 
szt. zbrakowanych — 8.000 szt. i z wyr. 
29 — 30 r. — 6.500 szt. 

Szwel — 2.900 szt. w tem dębowych — 
370 szt., oraz sosnowych z wyr. 28 —29— 
2.500 szt. 

Tymbrów — 420 szt. 
Szliprów — 1.000 szt. 
Tarcicy sosnowej ca 2.400 ,m. sześc. w 

tem obrzynanej 2.000 m. sześc., nieobrzyna- 
nej 200 m. sześc. bali sosnowych — 100 m. 
sześc., desek świerkowych 25 m. sześc. 

Słupów telegraficznych krajowych, an- 
gielskich i francuskich — okło 3.400 szt. w 
tem do 20 proc. zbrakowanych. 

Pozatem Dyrekcja ma do sprzedania po- 
zostałe w niewielkich ilościach: bindrę, dłu- 
życe dębowe, brzozę, jesion i szprychy. 

Oferty z załączeniem wadjum w wyso- 
kości 5 proc. od oferowanej sumy należy 
nadsyłać do Dyrekcji do dnia 22. 9. 1930 r. 
Dyrekcja zastrzega sobie wybór  vferenta 
niezależnie od wysokości proponowanych 
cen. 

Informacyj udziela 
Dyrekcji. 

Na żadanie Dyrekcja przesyła szczegóło- 
we wykazy materjałów. 

DYREKCJA LASÓW NAA 
w 3 

  

Wydział Handlowy 

Druga depesza była tym atutem, na 
który postawił wszystko. 

„Żądana osoba znaleziona. Wszy- 
stkie formalności skończone. Czekam 
dalszych wskazówek. Overluc.* 

Mejer postanowił osobiście dać 
wskazówki i przypilnować wykonania 
ich. Sprawa była na tyle ważna, że 
pozostawić wykonanie jej obcemu 
człowiekowi było zbyt ryzykowne. Z 
żalem i niepokojem myślał o tem, że 
nieznajomość języka zmusiła go do 
wciągnięcia obcego człowieka, ale 
teraz miał nadzieję pozbyć się tej zby- 
tecznej interwencji. 

Obejrzawszy raz jeszcze obie depe 
sze, zabrał się do studjowania zeszy- 
tu. Był to dokument, który stanowił 
głaz węgielny całego gmachu, wzno- 
szonego tak chytrze przez Stawtona 
Me era. Nigdy jeszcze jego wrodzony 
spryt nie przyniósł mu tak wielkiego 
plonu, jak owej nocy, gdy rozmawia- 
jąc z umierającym eksploatatorem ko- 
palni, zauważył leżące na stole kartki, 
zapisane nerwowem, nierównem pis- 
mem. 

Zapalona lampa i otwarte okno 
dały pretekst  Mendizobalowi do 
wślizgnięcia się do pokoju zanim się 
ktoś obejrzał i dokonania dzieła nie- 
zmiernej wagi. 

Jeśli prawdą jest, że każdemu czło 

wiekowi los podaje raz w życiu moż- 
ność uchwycenia szczęścia, to, — 

zdaniem Stawtona Me era — właśnie. 

teraz otarło się o niego szczęście, któ- 

re należało chwytać niezwłocznie. By- 

Wydawca Btanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy ryfo, 

    
   
    

Pierwszy Dźwiękowy DZIŚ! 
Kino-Teatr 

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 | Fay Wrał. 
Niebywały przepych! Wystawy! 

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

„KELIOS* 
  

Polskie Kino 

„WAND A“ 

Wielka 30. Tel. 14-81   NĘDZNIC DZIŚ! Zupełnie nowa kopja! Nieporównane i nieśmiertelne arcydzieło w-g powieści VIKTORA HUGO p. t. 

przepiękny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: GABRIEL GABRIO, 

Sandra Milovanowa, Jan Toulont i inni. — Dla młodzieży dozwolone. 

ZZM f nypiottówaka: waśóżywalka > 

Byszakujerty 
lub sublokatorów 

NA PIĘĆ POKÓI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

sublokatona 

„Słowa* od 9 do 10. 

Miapapapupapapapapapapapaz li 

ЧАЧЕНАНЕНА ЦАМА ЧАНЕ НА НАЫА НА НАЫА ЧАЫА ЧАЫНА ЧА 
KURSY KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
ul. Holendernia 12, tel. 13-30 

Kurs specjalny dla p. p. Urzędników roz- 
pzm się dn. 15 b. m. 

ykłady odbywać się będą przy ul. Wileńskiej 33. 
Jazdy w godzinach dowolnych. 
Informacji udziela i zapisy przyjmuje Sekretarjat Kursów 

od godz. 10—18-ej ul. Holendernia 12 tel. 13-30. 

  

LEKARZE: 
I Rornsztejh choroby skėrne, 

weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

I Bamowic chor. weneryczne, skór- 

narządu moczow. 

I Giasherg choroby skórne, wene- 

choroby skórne, we- 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

czowego. 

I Zeliowiczowa choroby kobiece, 

ne, i moczopłciowe, 
tel. 921. 

Wielka 21, od 9—1 i 8—7. 
Ir „ak Cymtbler chor. weneryczne, 

i skórne, Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej) 
Przyjmuje od 9—2 i 577 i pół. 

ryczne i moczoplciowe, 
Wileńska 3. Od 8—1 4—8. Tel. 567. 

H Konigsborg neryczne i  moczo- 
płciowe 

horob; 
[Н ЗМ skórne | moczopkciowe 

horob kėrne, - 
DI. Wolison RM Rodła 

horoby skórne, wene- [Н LelioWICZ ryczne ; narządu” mo- 
Mickiewicza 24. Od 9—12 i 5—8. Tel. 277 

weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2i 4-6.Tel. 277.       
OGŁOSZENIA ` 

w „SŁOWIE* i we wszystkich innych 
dziennikach zamieszcza najtaniej 

WILEŃSKA AGENCJA 
REKLAMOWA 

Wieika 14, tel. 12-34 „j 

ioby rzeczą nie do przebaczenia wypu 
ścić z rąk taką okazję. , 

Dotąd wszystko szło jak z płatka: 
nagły huragan, który posłużył mu, ja- 
ko pretekst do wstąpienia do hazien- 
dy, śmierć haziendero na kilka godzin 
przed przyjazdem  alkada i syna, 
wreszcie zainteresowanie, jakie wzbu 
dziły w alkadzie czeki do banków 
amerykańskich. p: 

Ale najmniejsza nieostrożność 
mogła wśzystko zepsuć. Nic więc 

dziwnego ,e Stawton Meer nie szczę- 

dził wydatków, przedsiębiorąc wszel- 

kie środki ostrożności. Papiery, skra- 
dzione przez Mendizobala były pisane 

po francusku, była to też okoliczność 
szczęśliwa, gdyż dzięki temu metys 
nie mógł zaznajomić się zich treścią, 
ale miało to też i złe strony, bo sam 
Stawton Me er, nie znając języka, mu 
siał korzystać z pomocy tłumacza. Ale 

i z tem dał sobie radę: rozdał po jed- 
nym arkuszu kilku tłumaczom, a ci 

przetłumaczyli "pozbawione  sensu 
urywki, które chytry Amerykanin zło- 
żył w całość. 

Coprawda, zajęło to więcej nieco 
czasu i drożej kosztowało, ale za to 
Amerykanin był pewien, że nikt prócz 
niego nie odkrył tajemnicy i nikt nie 
będzie mógł jej wykorzystać. | 

Aby odegnać przykre wrażenie de- 

peszy od „Wielkiej Czwórki”, po raz 
dwudziesty przeczytał drogocenny do- 

kument: : 
„Drogi Florestynie, ad 

Nie wiem, kiedy dojdzie do ciebie 

  

do wy- 

LOKALE 

Pokój == 
Mostowa 5 m. 8. —0 

KUPNO 

  

SPRZEDAŻ 

Kwiaty cd: 
i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

AKUSZERKA ZE 
ŠMIALOWSKA Okazyjnie do sprze- 

oraz Gabinet Kosme- dania stół jadalny. 
tyczny, usuwa zmarszcz Zgłaszać się codzien- 

X piegi, = pie, nie od 3-ciej do 5-tej 
rodawki, £urza Wy- į 5 

padanie włosów, "Mic. PO południu. Biało: 

stocka 6 m. 3. st kiewicza 46. 

PIES ponter 8 
KOSMETYKA: jmiesięczny sprzedaje 

| się niedrogo. Dowie- 

GABINET 
dzieć się: Autokol, ul. 

Racjonainej Kosme- po poł. 

kobiecą 

Borowa 14 od g. 3—5 
— 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

Urodę , 
je, doskonali, REŻ | 
ża, usuwa jej aL to baku Masaż Uwadze 

PAŃ 

rasy wyżeł- 

   

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów pracownia _ Kwiatów 
i łupież. Najnowsze Sztycznych. Wilno, 
zdobycze kosmetyki Ta- Zamkowa 17 m. 12. 

cjonalnej. Poleca najrozmaitsze 
Codziennie od g. 10—8. wiaty do sukien, deko- 

V, Z. P. * racyjne i inne z jed- 
wabiu, pluszu SA 

kobiecą stu. Zlrodę sx: 

  

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

w Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

# 
  

  

Japoński proszek 

KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATÓŁ nietylko 

„sia tępi muchy i pchły, lecz za- 
5 bija PLUSKWY, prasaki 
5 i karaluchy. 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -14 

A 

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

  

Mamy do ulokowania gotówkę w 
różnych sumach na hipoteki iniejskie 
i wiejskie. Ajencja „POLKRES* Wilno, 
Królewska 3, tel. 17-80. —0 
  

  

Naįkorzystnieį :7: się to- 
wary gwarantowanej dobroci 1 GLO- 
WIŃSKIEGO. Polecamy na sezon 'e- 
sienny materjały mundurkowe, tweedy 
na kostjumy i suknie, flanelety © 
pięknych deseniach. 1 

UWAGA—WILEŃSKA 27.       
Uwaga! 

Pokój lub 2, słoneczne, z osob- 
nem wejściem, mogą być z catodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz. Wiadomość: uł. Legjo- 
nowa 29-a m. 6. 9 

Wydzierżawi lub ku- Kucharkę doskonałą, 
pi kilkaset 
dobrej 
dobremi inwentarzami. nych wymaganiach, po- 
Adres: p. Snów, woj.lecam. Wielka 24—11, 
Nowogródzkie, Aleksan godz. 2—4. 

hektarów oszczędną, uczciwą i 

ziemi rolnik z wierną, starszą o skrom 

—1 

  

  

der Sudnik. zy A 

Najdogocdniej 
Oszczędności lokaty biporeczne 

na oprocentowanie i inne załatwia. 
najmocniej  zabez- Dom H.-K. „Zachę- 
pieczone z gwaran- 

cją terminowego 
zwrotu lokujemy 

bez kosztów. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, Sh 

ta" Mickiewicza 1,       tel. 9-05. —0 

152.       
wije, doskorali, odswie- 
rza usuwa braki i skazy. 
Gabinet * 

Kosmetyki £e di6 
Leczniczej” 

J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA № 18 т.9. 
Przyjowg. 10-11 4-7 

Udzielamy 
Požyczek pod pe- 
wne zabezpieczenie, 
szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handiowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. iz       

  

W. Z. P. Ne 26, 

ten list i czy wogóle dotrze do Twoich 
rąk. Ale piszę do ciebie, aby napra- 
wić pewne niedbalstwo nie do prze- 
baczenia, które popełniłem względem 
biiskiego mi bardzo człowieka. Myśl 
że mogło to zrujnować jego życie bu- 
dzi we mnie rozpacz. 

Naturalnie, zdziwi, Cię, drogi bra- 
cie, ten list, pierwszy, który piszę od 
wyjazdu z domu. 

Niemądre byłoby „prosić cię o prze- 
baczenie: nic nie może wytłumaczyć 
inego milczenia, trwającego już dwa- 
dzieścia osieiń lat. Ale szczerze żałuję 
tego. Teraz widzę, że głupotą było 
myśleć, że nikogo mi nie trzeba. Je- 
steś mi bardzo potrzebny i nie ze 
względu na mnie, lecz dla dobra czło- 
wieka, którego los obchodzi mnie wię 
cej, niż całe moje życie. Coprawda, 
czyż warto mówić o życiu, którego 
pozostało mi zaledwie kilka godzin? 

„Umieram, drogi „Florestynie, I 
wiem o tem. Śmierć nie przeraża mnie. 
Zżyłem się już z myślą o śmierci, od 
tylu lat w samotności, czułem się od- 
osobniony od życia i ludzi, 

„Umieram w chwili, gdy zdawało 
mi się, że osiągnąłem cel życia: że 
człowiek, którego kocham, stanie do 
pomocy przy moim boku. A oto śmierć 
imoja może zniszczyć jego szczęście, a 
będzie to moją winą. Zarz Ci to wy- 
jaśnie. Ale będę pisał pokolei: 

„Pamiętasz, oczywiście, powody, 
które zmusiły mnie do opuszczenia oj- 
czystego miasta. Niemało nas ruszy- 
ło za chlebem w te dzikie strony. Je- 

Urukarma 

ZGUBY 
Przyjmę dzieci do 
kompletu przygotowu- SKRADZIONĄ książkę 
jącego do egzaminu do wojskową, wyd. przez 
1 kl. szkoły Średniej. P. K. U. Święciany na 
Początek lekcji 15-goimię Stanisława Pie- 
września. O warunkach tkiewicza, zam. w 
dowiedzieć się: Zakre- Kupczelowie pow. Bra- 
towa 18 m. 4 od 8 do sławskiego, unieważnia 
10 i od 15do 16 godz. się. 

  

  

a 4 
  

siešmy rodzonymi bračmi, ale natura 
data nam wręcz odmienne charakte- 
ry. Ja myślałem 0 tem, by zarobić 
pieniądze, a Ty — pragn.łeś tylko 
wydawać je. Nie myśl, że chcę Ci ro- 
bić wymówki. Nie nasza to wina, że 
urodziliśmy się z krańcowemi upodo- 
baniami. Być może, że Ty właśnie 
miałeś rację, a nie ja. Szukając pienię 
dzy, utraciłem własne szczęście i je- 
dyną osobę, Którą kochałem całem 
sercem. 

„Muszę tu zaznaczyć, że czuję się 
winnym wobec Ciebie: przed wielu 
laty otrzymałem od Ciebie depeszę, 
której wysłanie zapewne odbiło się 
poważnie na Twej kieszeni, chociaż 
poza adresem i mojem nazwiskiem za 
wierała ona jedno tylko słowo: „Mo- 
na:przeczasz', 

„Muszę wyznać — a jest to jedy- 
na okoliczność, łagodząca moją winę 
-— że nie zrozumiałem tej depeszy. A 
przytem byłem wtedy tak zajęty, że 
nie miałem czasu na odgadywanie sza 
rad. ylko później, przezwyciężywszy 
wszystkie trudności, zastanowiłem się 
kiedyś nad depeszą i doszedłem do 
wniosku, że słowo to mogło być wła- 
ściwym Tobie skrótem kilku słów, dla 

zmniejszenia kosztów depeszy. Opie- 
rając się na tem, bez trudu odcyfro- 
wałem Twoją szaradę: 

„Monety, albo przestrzelę czerep*. 
„Depeszę wysłałeś przed dwoma 

laty. Myślałem, że to żart i nie wysła- 
łem pieniędzy. Drogi bracie, wybacz 

mi! Daj Boże, żeby to był żart... 

wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.


