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ISTNIENIE BOJÓWKI 
JUŻ JEST PRZESTĘPSTWEM 

Po wypadkach niedzielnych w 

Warszawie, w których z tłumu mani- 

iestantów rzucono na policję dwie 

bomby, oraz obrzucono ją strzałami 

1ewolwerowemi, spotkałem tam jedne- 

go pana, niegdyś jednego z najwięk- 

szych działaczy antyrosyjskiego ru- 

chu rewolucyjnego, dziś dyplomatę 

połskiego. Pan ten trzymał „Kurjer 

*yarszawski* i „Gazetę Warszawską” 

w ręku. Powiedział mi: 

— „To są właśnie gazety, które gdy 

kiedyś socjaliści warszawscy w 1904 

i 1905 r. atakowali policję rosyjską, 

nazywały ich „mącicielami*, „war- 

chołami* i „wyrzutkami*  społeczeń- 

stwa. Dożyłem chwili, w której socja- 

liści warszawscy rzucają bomby na 

policję polską. „Kurjer Warszawski* i 

„Gazeta“ pisze o tem z największą 

sympatją. Nie wolno było rzucać 

bomb na Rosjan, wolno i trzeba na 

policję własnego państwa". 

Istotnie dziwne zaślepienie prasy 

rzekomo prawicowej po wypadkach 

niedzielnych wprost witającej odru- 

chy rewolucyjne tłumu, jest jednym 

więcej okazem do tego panopticum 

śmiesznego i smutnego, jak każde pa- 

nopticum, które się nazywa logiką po- 

lityczną endecji. 

Po pierwsze, co można na margi- 

nesie warszawskich wypadków nie- 

_4 dzielnych zapisać. 

Na czele zakazanego przez władze 

pochodu organizatorowie wiecu wy- 
puścili oddział kobiet. Czy może być 

coś obrzydliwszego? To się nazywa 

Polacy, naród wieczyście rycerski. 

Czy jest coś dla Polaka bardziej 
upokarzającego, przygnębiającego, bo 

łesnego dla zarozumiałości narodowej, 
niż ten szantaż z chowaniem się za 

kobiety. Pisząc przed niedzielą, roz- 

_ ważając możliwości, czy po zakazie 

policyjnym centrolew wyjdzie na uli- 

cę, czy nie, uważałem, że jeśli nie 

wystąpi, to skompromituje się tchó- 

rzostwem. Nie przewidziałem tylko te- 
go manewru, zaczerpniętego z czyta- 

nek historycznych o bojach z Niemca- 

mi pod Głogowem. Czyż naprawdę 
prezydjum wiecu w Dolinie Szwajcar- 

+ skiej nie przyszło do głowy, że ele- 
mentarną przyzwoitością byłoby sa- 

mym pójść w pierwszych szeregach? 

Książę Zdzisław Lubomirski gdy po 
traktacie Brzesko-Litewskim  przyłą- 

czył się do ulicznej manifestacji anty- 

niemieckiej, to szedł na czele tłumu. 

Mniejsza o te fragmenty rycersko- 

4$ci prawdziwie Iwiej. Natomiast rze- 

- 

| za, do której musi się zabrać policja i 

_ sprawiedliwość państwa, jest sprawa 

„bojówek*. Nawet urzędowa agencja 

"notuje z protokularnym spokojem: „Za 

kobietami szła bojówka”. Wszystkie 

pisma, tak opozycyjne, jak rządowe 
notują wyraz bojówka bez wielkich   wzruszeń, jako rzecz codzienną i omal 

że zrozumiałą. I tutaj chciałbym mieć 
cały temperament profesora Strońskie 

go i cały jego:donośny głos, a rzucić: 
„Co znaczy bojówka?" 

Istotnie „co znaczy bojówka”. Bo- 

w jówka — jest to uprzednio zorganizo- 

! 

| wana banda ludzi, którzy — jak to 

Samą nazwa wskazuje, w czasie wie- 

cu, pochodu, czy innej politycznej 
manifestacji ma działać pięścią, kijem, 
kastetem, czy rewolwerem — czyli 

w każdym razie popełniać czyny przez 
Drawa zakazane. Prawo zakazuje prze 

Kiež nietylko rzucania bomb, lecz 
tak samo zakazuje i karze ' bicie ko- 

goś pięścią, zupełnie bez względu na 
to, jakie przekonania polityczne, żywi 

ten człowiek. W Polsce bez wrażenia 
Przechodzą nawet takie wiadomości, 
że podczas kongresu . centrolewu w 
rakowie, bojówka socjalistyczna zbi- 

W dwóch uczni gimnazjalnych wzno- 
"SZĄCYCh okrzyki na cześć Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsud- 
skie Jeśli mówić o nietykalności 
instytucji przestępczej i dla prze- 
stępstw zorganizowanej, to taką nie- 

tykalność posiada u nas bojówka wła- 

poprostu bandą, czyli zmową wie- 

lu ludzi w celu popełniania określo- 

nych przestępstw. Taka banda jest 

przez wszystkie kodeksy uznana za 

niedopuszczalną i albo samo zawiąza- 

nie bandy już jest karalne, albo też 

udział w bandzie, uważany za oko- 

liczność obciążającą przy wymiarze 

sprawiedliwości. Wszystkie elementy, 

które nauka prawa wymienia jako 

stanowiące szkodliwość bandy, spo- 

tykamy oczywiście w bojówce. Jeden 

z kryminologów powiada, iż „tak, jak 

w życiu pojedyńczego człowieka, po- 

pełnienie przestępstwa pociąga za so- 

bą rozstrój moralny, tak banda wpro- 

wadza moralną dezorganizację w ży- 

cie społeczeństwa”. Trudno o lepszy 

przykład takiej moralnej dezorganiza- 
cji życia społeczeństwa przez bandę, 

jak właśnie istnienie bojówek, które 

zazwyczaj karane sądownie użycie 

pięści i kija, wnoszą jako zjawisko 

codzienne i tolerowane. W podręcz- 

niku prawa czytamy: „Banda działa 

„demoralizująco na jednostki, mające 

„słabą wolę i złe skłonności. Do udzia 

„łu w bandzie wciągani $а nawet ci, 

„którzyby nie mieli odwagi działać 

„na własną rękę. Charaktery słabe 

„i chwiejne doznają tu podniety do 

„czynów karalnych, otrzymują wska- 

„zówki, co do sposobu ich wykonania 

į td.“ — Postawmy zamiast wyrazu 

„banda“ okrešlenie „bojowka“ i ar- 

gumenty podręcznikowe zyskają je- 

szcze na swej sile przekonywującej. 

Gazety opozycyjne wołają o czy- 

stość wyborów. Pierwszym wymo- 

giem tej czystości będzie zamknięcie 

bojówek partyjnych. Nie karanie ich 

członków po dokonanych ekscesach, 

lecz zamknięcie, sparaliżowanie bojó- 

wek prewencyjne przez aresztowanie 

hersztów, uniemożliwienie organizo- 

wania. To, że dotychczas zwykliśmy 
się z terorem bojówek, że uważamy 

je za objawy jakgdyby tradycyjnie 

uprawnione i mające prawo obywatel- 

stwa — nie może żadnej odegrywać 

roli. W Brazylji jest zwyczaj strzela- 

nia do ludzi z rewolwerów na ulicach 

czy to ma znaczyć, że ten miły oby- 

czaj będzie na zawsze utrwalony 

przez bezsilność policji i sądowni- 

ctwa? Bojówki są organizacjami, za- 

wiązywanemi w celu dokonywania 
gwałtów fizycznych nad obywatelami, 

a więc w celu dokonywania  prze- 

stępstw, a więc są bandami według 

pojęć sądowo-karnych. Dwie bomby, 

rzucone w niedzielę wskazują, że bo- 

jówki centrolewu są skłonne „,rozsze- 

rzyć zakres swej działalności”. Ze 

strony więc policji i organów sądo- 
wych powinna w czasie przedwybor- 

czym „jako najbardziej 

nym, bo najbardziej podatnym dla 
powstawania band tego rodzaju, pow- 

stać akcja energiczna, nie cofająca się 
przed niczem, używająca wszelkich 

możliwych metod policyjnego tropie- 

nia i wywiadu, aby haniebną działal- 

ność „bojówek wyrzucić z życia pol- 

skiego raz na zawsze. Cat. 

niebezpiecz- w 

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

Przemówienie ministra Zaleskiego w pier- 

wszej swej części jest odpowiedzią na wysu- 

niętą znowu przez p. Hendersona (tezę; wpierw 

rozbrojenie później bezpieczeństwo. Kolejność 

tych obu problemów tak jak ją przedstawił 

ostatnio p. Henderson w odpowiedzi na mo- 

wę p. Brianda, oddawna propagowała dyplo- 

macja niemiecka. Niemcom w dzisiejszej sy- 

tuacji kolejność ta jest szczególnie korzystna, 

oficjalnie bowiem w wypadku, gdyby teza 

taka zyskała w Lidze większość i w tym kie- 

runku toczyły się obrady Ligi, Rzesza Nie- 

miecka znalazłaby się w tej wygodnej sytua- 

cji, iż nie miałaby co rozbrajać ponieważ 

zgodnie z traktatem wersalskim nie posiada 

armji podczas gdy inne państwa musiałyby 

wprowadzić ograniczenia. / 

Jaka jest rzeczywistość, wiemy dobrze, 

Reichswehra jest faktycznie kadrą sił zbroj- 

nych Niemiec, a liczne stowarzyszenia i związ- 
ki sportowe, stanowią wyszkolone rezerwy 

olbrzymiej ukrytej armji. Ostatnie rewelacje 

o współpracy sztabu Reichswehry z armją 

czerwoną, wypadki z gazami trującemi, któ- 

rych oficjalnie w Niemczech używać nie wol- 

no, są zbyt jaskrawem dowodem aby uwie- 

rzyć, że Niemcy są rozbrojone. Na tle tej 

ogólnie znanej rzeczywistości wysunięcie 

przez ministra Zaleskiego warunku równo- 

czesności przy rozważaniu pryblemów  roz- 

brojenia i bezpieczeństwa jest odparowaniem 

misternie zawoalowanego ataku. 

EEG SETBRC TWO PRE RZEERCEY ZA DORA 

ECHA Z ZAGRANICY 
PO ARESZTOWANIU PRZYWÓD- 

CÓW CENTROLEWU. 

Prasa „centrolewu', której ton na- 
daje „Robotnik* usiłuje przedstawić 
aresztowanie przywódców krakowskie 
go kongresu jako zdarzenie, które za- 
chwieje sytuacją Polski zagranicą. W 
tym celu wykorzystano odbywające 
się w Genewie obrady Ligi Narodów. 
P. Szapiro z „Robotnika* wystylizo- 
wał korespondencję, z której wynika, 
iż cała Liga o niczem innem nie mówi- 
ła, jak tylko o aresztowaniu p. Liber- 
miana, Witosa, Kiernika i Pragiera. 

„Jak się rzecz natomiast miała napraw- 
dę, dowiadujemy się z korespondencji 
p. Szwalbego w „Naszym  Przeglą- 
dzie“, który jest w danym wypadku 
świadkiem objektywnym i chyba o 
obronę „,sanacji* posądzany być nie 
może. 

„Wydarzenia — opisuje p. N. Szwałbe 
—- wewnętrzno-polityczne w Polsce nie wy- 
warły żadnego prawie wrażenia w kulua- 
rach Ligi. Pierwsze, głuche jeszcze wieści 
nadeszły do Genewy około południa, kiedy 
dokonywano wyboru przewodniczącego. In- 
teresowano się wówczas drobną intrygą ze 
strony kandydata finlandzkiego p. Procope 
przeciwko wytrawnemu dyplomacie rumuń- 
Skiemu p. Titulesco, który też odniósł 
„wielki* triumf ogobisty nad swym znacznie 
miodszym — no A przystojniejszym rywa- 
iem. Dopiero nazajutrz ukazała się w „Suis- 
se'| drobna notatka o aresztowaniu Witosa, 
Libermana, Barlickiego z powodu uchwał 
kongresu krakowskiego, - które mogły wy- 
wołać nieporządek w. kraju. Początkowo 
pomylono pana Dębskiego z Aleksandrem, 
wobec czego powstała pewna koncepcja, 
kiorą wypadło następnie zrewidować. 

Uwaga prasy międzynarodowej zosta- 
ła oczywiście całkowicie odwrócona od 
tych wydarzeń. Jedynie p. Charles Rappo- 
port dopytywał się o Marszałka i jego dal- 
sze zamierzenia. Przy tej okazji opowiedział 
nam, że w roku 1887 należał do wileńskiej 
organizacji „Narodnaja Wola* która fana- 

broniła programu niepodległości 
Organizacja ta przygotowywała 

wczas zamach na cara Aleksandra III; 
Piłsudski brał właśnie udział w tych przy- 
gotowaniach i został z tej racji aresztowa- 
ry i zesłany na Sybir, natomiast towarzysz 
Chaim (później na bruku paryskim Charles) 
zdołał zbiec zagranicę”... 

Żonglowanie fikcyjnem notabene 
oburzeniem zagranicy, gdy któregoś 
prowodyra socjalistycznego przymkną 
odwoływanie się do Międzynarodówek 
przeciwko własnej ojczyźnie jest sta- 
łą specjalnością P.P.S. r 

   

   

      

RYCERSKOŚĆ: CENTROLEWU 

  Śnie. W pojęciu prawa, bojówka jest „na czele pochodu Centrolewu w Warszawie szły kobiety. (z depesz wczorajszych). 

  

BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
BIENIAKQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — nl Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 
KŁECK —.- Sklep „Jedność*. 
LIDA -- mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej. 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. O, 
miejsca. Terminy druku mogą b 

Wielka mowa ministra Zaleskiego W Genewie 
Bezpieczeństwo i rozbrojenie 

GENEWA. PAT. — Na wtorkowem popołudniowem posiedzeniu Zgromadzenia 

Ligi Narodów, minister Zaleski wygłosił następujące przemówienie: 

Zwykła debata nad działalnością Ligi Narodów i ostatniego Zgromadzenia pro- 

wadzi z jednej strony ku wielkimr zagadnieniom, któremi zajmowaliśmy się w ciągu 

lat ubiegłych, a co do których mieliśmy już sposobność systematycznej i pogłębionej 

wymiany zdań, nie wyczerpującej jednak kwestji. Z drugiej strony powstało nowe za- 
gadnienie, zagadnienie olbrzymie, zasadnicze dla większości narodów wogóle, a dla 

naszej części świata w szczególności. 

Jest zupełnie normalne, że zagadnienie rozbrojenia, o którem czcigodny p. Hen- 

derson mówił dość obszernie przed kilkoma dniami, zajmuje zawsze wiele miejsca w 
naszych debatach. Zagadnienie to jest ważne samo w sobie, lecz może ważniejsze ze 

względu na kwestje z niem związane i poza któremi nie można o niem dyskutować. 

Jakby nie było, nagłość zagadnienia rozbrojenia z punktu widzenia socjalnego i finan- 
sowego, wobec ciężkiej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się cały świat i wobec 

koniecznego dla wszystkich państw śŚcieśnienia wydatków budżetowych, rzuca się 

sszystkim w oczy. JEST ZUPEŁNIE JASNE, ŻE TO WIELKIE ZAGADNIENIE MUSI 
BYć PRZEDEWSZYSTKIEM ROZPATRYWANE W PŁASZCZYŹNIE POKOJU I PŁA- 
SZCZYŻNIE BEZPIECZEŃSTWA. Czcigodny dełegat Wielkiej Brytanji powiedział w 
swem wybitnen: przemówieniu, że bezpieczeństwo i rozbrojenie sa tak ściśle ze sobą 

związane, ze jedynie traktat powszechnego rozbrojenia może uchronić świat od wojny. 

jest ot zupełną prawdą, zwłaszcza, co się tyczy pierwszej części zdania. Bezpieczeń- 

stwo i rozbrojenie są istotnie tak ściśle ze sobą związane, że jest zupełnie niemożliwe 

przystąpić do jednego z zagadnień, nie dociekając drugiego. — Nie mam zamiaru wy- 

głaszać tu pełnego exposć moich pogłądów na ten temat, ani wszczynać teoretycznej 

dyskusji nąd tem, któremu z tych dwóch zagadnień, bezpieczeństwa, czy rozbrojenia 

— ma być przyznane pierwsze miejsce w studjach nad niemi i w ich realizacji. W rze- 

czywistości są one nierozłącznie związane i wobec tego winny być rozpatrywane 

3. Warunek rzeczywistości 
W tej żywotnej sprawie strzeżmy się, prosze panów, by nie zejść poza rzeczy- 

wistość. Tutaj rzeczywistość — to jest równoczesność, jak to silnie podkreślił p. Briand 
w ubiegły czwartek. Wraz z innemi narodami, niemniej, niż my przywiązanymi do 

*dei pokoju, przedkładamy pewne rozwiązanie tego kompleksu zagadnień politycznych 

przed innemi. Skłaniamy się ku rozwiązaniu tego zagadnienia w całości, rozwiązania, 
ktore, zapewniając państwom bezpieczeństwo, pozwalałoby im bez obawy dokonać 

rozbrojenia. To rozwiązanie wynikało z naszych dyskusyj w wielkim i pamiętnym roku 

1524 i zostało włączone do protokułu, któremu zachowaliśmy niewzruszoną wierność 

i którego myśl przewodnia zostanie, mam nadzieję, że kiedyś, podjęta nanowo przez 

rządy, przekonane wreszcie o konieczności zawarcia ostatecznego układu, zapewniają- 

cego jednocześnie rozbrojenie i bezpieczeństwo. W międzyczasię został dokonany wiel- 
ki krok w kierunku organizacji pokoju, który spowodował propozycje, zamierzające do 
«harmonizowania paktu Ligi Narodów z paktem Briand — Kellog. Rząd polski, który 

niał być reprezentowany w łonie komitetu jedenastu, musi stwierdzić z żywem zado- 
woleniem, że projektowany komitet ten spełnił z powodzeniem powierzone mu zadanie. 
W paktach art. 12, 13 i 15 niema śladu dawnego rozróżniania wojen dozwolonych 

i niedozwolonych, rozróżniania przestarzałego po wprowadzeniu w życie paktu Briand— 

Meliog, który zabrania wszystkich wojen bez żadnego wyjątku. 

Polska, która już w roku 1927 przedłożyła Zgromadzeniu Ligi Narodów propo- 

zycje, potępiajace uciekanie się do wojny, uważa za swój obowiązek moralny przyjąć 

poprawki, proponowane przez komitet. 

Środki zapobiegawcze przeciwko wojnie 
W ubiegłym roku komitet arbitrażowy i bezpieczeństwa dokonał pracy, którą 

sależy zaliczyć do najważniejszych. Z jednej strony ustalił projekt konwencji pomocy 
finansowej, z drugiej strony poddał studjom projekt konwencji generalnej, co do 
środków zapobiegawczych przeciwko wojnie. Mam nadzieję, że ten pierwszy projekt 
uzyska jednomyślność i przystąpienie członków Ligi Narodów, a z drugiej strony 
oświadczam w imieniu rządu polskiego, że JESTEM GOTÓW PODPISAĆ TĘ KON- 
WENCJĘ, JAK TYLKO UZYSKA ONA APROBATĘ OBECNEGO ZGROMADZENIA. 
Co do projektu traktatu o środkach zapobiegawczych przeciw wojnie, komitet arbitra- 
zowy nie wynios' jednolitego tekstu. Wprawdzie kilka artykułów uzyskało jednomyślną 
zgodę komitetu, ale inne składają się z dwóch tekstów, pomiędzy któremi należałoby 
znaleźć sprawiedliwy kompromis. Wydaje mi się to, że ten tekst kompromisowy nie jest 
niemożliwy do znalezienia. 

Polska a Unja Europejska 
Proszę panów, oprócz kwestyj, podnoszonych w tegorocznym raporcie z natu- 

ry rzeczy zmuszony jestem mówić o projekcie unji federalnej Europy, przedstawionym 
przez p. Brianda, który to p. Briand na mocy mandatu, udzielonego mu przez 27 de- 
iegacyj, reierowal na Zgromadzeniu Ligi. Rząd polski miał sposobność w swej odpo- 
wiedzi na memorjał przyłączyć się do inicjatywy francuskiej. Rząd Polski rozumie do- 
skonale, że trudno byłoby przystąpić do utworzenia unji europejskiej i że trudno by- 
łoby wyznaczyć jej specjalny termin działania przed wypowiedzeniem się, że wszystkie 
państwa, członkowie tej unji, są zupełnie zgodne, co do niektórych podstawowych za- 
sad natury politycznej. Taka jednomyślna zgoda nastąpiła w odpowiedziach przesła- 
nych na memorjał francuski i wymianie zdań, która miała miejsce na konferencji państw 

europejskich, co do jednej z głównych zasad politycznych. Mam na myśli mianowicie 
ię podstawową zasadę, ŻE UNJA, TWORZONA PRZEZ CZŁONKÓW LIGI NARODÓW 
MOGŁABY ISTNIEĆ, JAKO POROZUMIENIE REGJONALNE W/G ART. 21 PAKTU 

I WOBEC TEGO JAKO CZĘŚC SKŁADOWĄ LIGI NARODÓW. Co do tego jesteśmy 
wszyscy zgodni. Z chwilą, kiedy zasadę tę przyjęliśmy, narzuca się konkluzja, że unja, 

pojęta z punktu widzenia politycznego, winna opierać się pod względem ideologicznym, 
na podstawowych zasadach paktu Ligi Narodów. Jest naszem najwyższem prawem 

poszanowanie niezawisłości politycznej i nienaruszalności terytorjalnej członków unii, 
bezpieczeństwa jednakowo zagwarantowanego przeciw wszystkim agresjom zewnętrz- 

nym, wyrzeczenie się wojny i zobowiązanie do rozwiązywania wszelkich sporów nie 
inaczej, jak tylko drogą pokojowa. Oto kilka zasad, jakie przyjęliśmy wszyscy, przystę 

pując do Ligi Narodów. Projekt p. Brianda, którego przeznaczenie jest dostarczyć naro- 

dom europejskim szerokiej podstawv wspólnej pracy, zwłaszcza w dziedzinie gospodar- 
czej, jest dotąd tylko naszkicowany. Autor jego dał jeszcze rok temu dowody w mocn- 
nych słowach. Powstrzymywał się od bliższego omówienia tego projektu, zanim Zgro- 
rsadzenie w zupełnej wolności swoich decyzyj nie (dało wyrazu swoim uczuciom. 

Jest to powód, dla którego uważam, że byłoby przedwcześnie wszczynać natychmiast 
dyskusję nad szczegółami przyszłej działalności unji i że najlepszą drogą, byłoby na- 
tychmiastowe odesłanie propozycji p. Brianda do komitetu studjów, z poleceniem, aby 

przyszłemu Zgromadzeniu był przedstawiony raport z jego działalności. 

Regjonalne układy gospodarcze 
Debata tocząca się od kilku dni, wykazała olbrzymie miejsce, jakie zajęły w na- 

szych zainteresowaniach zagadnienia natury ekonomicznej. Jak to trafnie podkreślił kan- 
tlerz Schober, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, są zbyt skomplikowane, by roz- 

wiązanie sytuacji mogłoby być osiągnięte zawsze drogą powszechnego porozumienia. 
W niektórych wypadkach cel może być łatwiej osiągnięty przez konwencje regjonalne. 

W myśl tych zasad, rząd polski powział inicjatywę zwołania konferencji rolniczej. w 
której wzięły udział oprócz Polski, Bułgarja, Estonja, Węgry, Łotwa, Rumunja, Cze- 
chosłowacja i Jugosławja, a która obradowała w Warszawie w końcu sierpnia 1930 r.. 
Jak się panowie mogą przekonać, uchwały powzięte przez Konierencję Warszawską, 

mają charakter postanowień i wskazówek do projektu, zmierzającego do połączenia 

gospodarczego tych państw. Powiększając liczbę układów natury gospodarczej, przy- 

gotowujemy teren dla tego wielkiego dzieła organizacji regjonalnej, jakim jest projekt 

p. Brianda, który sobie zyskał jaknajserdeczniejsze poparcie rządu polskiego. { 

Przemówienie swoje zakończył min. Zaleski podkreśleniem roli, którą mogłaby 

adegrać organizacja techniczna Ligi Narodów w strdjach nad zagadnieniami gospodar+ 

czemii. 

. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁFCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA PGWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

      

    

  

   

NIEWOLNICY BIAŁEJ 
WYSPY 

DZIENNIK STRINDBERGA. 
Na pokładzie żaglowca „Isbeyrn*', 

który odnalazł na Wyspie Białej zwło- 
ki trzeciego towarzysza wyprawy And 
ree'go, znajduje się kilku koresponden 
tów pism niemieckich. Donoszą oni o 
każdym szczególe tej interesującej wy 
prawy. Ostatnia relacja jest niezwykle 
sensacyjna, znaleziony bowiem dzien- 
nik Strindberga udało się częściowo 
odczytać. 

Ostatni zapis w dzienniku widnieje 
pod data 17 października 1897 roku. 
Dziennik zaczyna się od szczegółowe- 
go opisu lotu balonem „Oern*. Balon 
opuścił się na ziemię pod 83 stopniem 
szerokości północnej dnia 14 lipca o 
godzinie 7-ej minut 30 rano. Po wylą- 
dowaniu podróżnicy zbudowali sanie 
i łódź. 19-go lipca zabito pierwszego 
niedźwiedzia. 22-go rozpoczęli węd- 
rówkę na południe. 

Dnia 27 lipca, czyli po pięciu 
dniach marszu, podróżnicy porzucili 
150 klg. prowizji, niosąc pozostałe 
140. W dniu pierwszego sierpnia zro- 
biono 8 km., 2-giego dalsze dwie mile, 
dopiero w dniu 1lsierpnia osiągnięto 

2 stopień szerokości północnej. W 
tymże czasie zauważono silne posuwa 
nie się lodów. 

W dniu 22 sierpnia zanotowano 7 
stopni poniżej zera. Siódmego wrześ- 
nia przekroczono 8i stopień szerokoś- 
ci północnej, a dwunastego po raz 
pierwszy zdecydowano się wprowa- 
dzić normę posiłku. Każdy z podróż- 
ników miał otrzymywać po 675 gra- 
mów jedzenia na dobę i dwukrotnie 
gorący napój. W chwili, gdy wprowa- 
dzono podział na racje żywnościowe 
ogółem  posiadano 69 kg. prowizji i 
Andree obliczał, że powinno im wystar 
czyć na trzy tygodnie. W dniu 16 
września zrobiono próbę marszu przez 
lody. Próba się udała. W ciągu dnia 
podróżnicy dotarli do lodowców Wys- 
py Białej. Z radości postanowiono 
urządzić ucztę. Menu było bardzo wy- 
szukane, jak na stosunki podbieguno- 
we. Pieczyste z foki, wątróbka, chleb 
z masłem, ciastka i syrop malinowy. 
Oprócz tego wypito butelkę portwei- 
nu, którą podróżnicy otrzymali w po- 
darunku od króla szwedzkiego. Ucztę 
zakończono toastem na cześć króla i 
odśpiewaniem szwedzkiego hymnu. 
Nad obozem powiewał sztandar 
szwedzki. 

Niebawem potem rozpoczęła się 
tragedja. Biała Wyspa uwięziła Andre 
e'go i jego towarzyszy. Lody popłynę- 
ły, uniemożliwiając dalszą drogę. 

Pod datą 2-go października Strin- 
berg notuje: „Sytuacja poważna”, 5- 
go października — „Jesteśmy niewol- 
nikami wyspy”, 6-g0 — „Rozpoczęła 
się śnieżna burza'. 

Oprócz dalszych poszukiwań, któ- 
1e prowadzi żaglowiec „Isbeyrn*, w 
Tromsoe pracuje specjalna komisja 
ekspertów, która rozpoczęła badania 
załogi „Bratvaag* i uczestników eks-* 
pedycji d-ra Horna. Komisja eksper- 
tów uważa za dowiedzione, iż balon 
Andree'go utrzymał się w powietrzu 
64 godziny i wylądował pomyślnie na 
miejscu, obranem przez podróżników. 

Po wylądowaniu podróżnicy roz- 
poczęli marsz na południe. Narazie sy- 
tuacja nie wydawała się im groźna. 
Dopiero po ośmiu tygodniach marszu 
wprowadzili oni wydzielanie żywności 
w określonych porcjach. Położenie ich 
pogorszyło się dopiero, gdy znaleźli 
się na Wyspie Białej. Obóz 'zniszczy- 
ła Śnieżyca. Wszystkie dane świadczą, | 
iż żaden z podróżników nie chorował 
na cyngę, aczkolwiek brak odpowied- 
nich medykamentów i jednostajne je- 
dzenie w znacznym stopniu musiały 
przyczynić się do zmniejszenia odpor- 
ności ich organizmów na chłód i tru- 
dv. r. 

FTZTREEFTZEPEZATC WE ZY? MA OPITOTCRK TRYING YEORRTWE 

21 PaństwowaLoterjaKiasowa 

V-ta klasa, 6-ty dzień ciągnienia. 

10.000 zł. wygrał nr.: 140594. 
5.000 zł. wygrał nr.: 73343. 

Po 3. zł, -ry: 
152159 1699007° ENY: 

Po 2.000 zł. wygrały nr.: 75864 114534 
120063 133013 163275. 

Po 1.000 zł. wygrały nr.: 26996 38001 

151630 

59297 80123 99461 102763 106082 108292 
189191. 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 7956 16324 
20167 35527 36512 44282 60510 70331 93522 
124339 139756 184201 201519. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 6728 7781 
8915 9715 10769 13471 15300 19545 25498 
28466 30167 30724 31956 35870 38937 40510 
43573 46130 47740 55806 61352 64667 69135 
73376 16153 82489 83512 90328 94132 
103018 104953 113394 115845 116318 116456 
118136 123331 123335 126851 130206 132972 
137363 142772 145865 146332 153132 153144 
153640 155503 159207 162315 162586 164685 
165157 169002 169127 170925 172872 177169 
177629 181306 184475 187800 189014 191554 
197890 199409 203000 204185 204489 206807 
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W SPRAWIE PRZYJĘĆ DO U. S. B. 
Zbliża się chwila przyjęć do uni- 

wersytetu młodzieży, która uzyskała 
maturę. Chwila w której setki mło- 
dych ludzi przeżywa ciężkie momenta 
„być ałbo nie być*. Kraj nasz kreso- 
wy po powrocie do Polski pod wpły- 
wem idej demokratycznych otworzył 
masę średnich zakładów naukowych, 
co stosunkowo było łatwe, lecz nie 
mogła Polska stworzyć dostatecz- 
nej ilości uczelni wyższych, któreby 
wystarczyły dla wszystkich kończą- 
cych średnie zakłady, bo było to 
związane z wielkiemi kosztami pienięż 
nemi. Tragedja więc rozgrywa się 
co roku w duszy rodziców młodzie- 

ży. 
> Przez ukończenie średniego zakła- 

du młody człowiek uzyskał prawo dal- 
szego kształcenia się... Lecz niestety 
tylko pewna ilość szczęśliwców tra- 
fia na fakultety, do których ma powo- 
łanie, reszta, nie trafiwszy na fakultet 
do którego go ciągnie, wstępuje na 
ten, gdzie jest miejsce. 

W przyszłości więc dostajemy spe- 
cjalistów z wyższem wykształceniem 
którzy mają wstręt do z musu obra- 
nego zawodu. Szczególnie brak miej- 
sca jest wyczuwalny w naszem uni- 
wersytecie na medycynie i farmacji. 

Na to aby wstąpić na te fakultety 
trzeba zdać egzamin konkursowy. 
Przytem brana jest pod uwagę matu- 
ra ze stopniami. Wiemy doskonale 
my, którzy wykładaliśmy lub kierowa- 
lismy zakładami naukowemi, jakie zna 
czenie mają stopnie średni, dobry i 
doskonały. 

Uczeń kończący gimnazjum, umie 
jacy średnio, łatwo może dostać sto- 
pień dostateczny, lub bardzo dobry, 
Ileż to uczni, dobrze umiejących przed 
miot, dostawało przy komisjach egza- 
minacyjnych stopień dostateczny, wte 
dy kiedy uczeń słabo posiadający 
przedmiot, dostawał stopień bardzo 
dobry. Jest to loterja, na podstawie 
której trudno sobie wyrobić  przeko- 
nanie o zdolnościach danej jednostki. 
Tymczasem stopień maturalny odgry- 
wa ogromną rolę przy przyjęciu kan- 
dydata na medycynę, lub farmację.. 

Rozumiem jeszcze, że stopień ter 
może odegrywać pewną rolę u mło 
dzieńca robiącego starania w pierw.. 
szym roku po ukończeniu gimnazjum. 
Jeżeli jednak kandydat ukończył 2 
lub trzy lata temu szkoły, i z uporem, 
mając stopień maturalny 
bi starania o wstąpienie na wyżej wy- 
mienione fakultety to szanse jego spa- 
dają do zera. Należało by senat uni- 
wersytetu uprzedził tych wytrwalców, 
którzy czekają po parę lat na przyję- 
cie, że przyjęci nigdy nie będą, albo 
należało by kandydata, który parę iat 
czeka na przyjęcie, postawić na pierw 
szem miejscu. Tymczasem tak nie jest. į 
Kandydaci, czekający po 2 — 3 lata 
obchodzą różne osoby w Wilnie, które 
według ich zdania mogłyby przez swe 
stosunki mieć wpływ na ich przyjęcie 
i ze łzami w oczach błagają, aby im 
pomóc dostać się na wybrany fakul- 
tel. Ten już 2 lub 3 raz kandyduje 
na medycynę lub farmację, ten w ro- 
ku bieżącym ukończył szkoły. 

Jest wielkiem nieszczęściem kraju 
nie móc dać u siebie nauki wszystkim 
pragnącym tej wiedzy. Ale wchodząc 
w psychologię młodzieży należałoby 
uwzględniać cierpliwość w oczekiwa- 
niu na wstąpienie na pewien  fakul-. 
tet. 

Dla tego też rzulcam myśl fakulte- 
tom naszym, w których jest ograni- 
czona ilość miejsc, by jako! pierwszych 
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Wrażenia Teatralne 
OTWARCIE SEZONU na Póhulance 

„Rozbitki', komedja w czterech ak- 
tach Józefa Blizińskiego. 

Z zapowiedzianej na trzy lata pra- 
cy swej w Wilnie (oby przedłużonej 
na dalsze trzy) — rozpoczął w ubie- 
głą sobotę dyr. Zelwerowicz rok dru- 

gi sztuką Blizińskiego, co choć liczy 
sobie lat okrągłych prawie pięćdzie- 
siąt, lecz zachowała świeże swe pod- 
łoże społeczne i prawdę bystrej ob- 
serwacji życia. 

W obu teatrach: w „Lutni* i na 
Pohulance ujrzeliśmy utwory sztuki 

- polskiej, nierównej wartości artysty- 
cznej. O Rączkowskiego sztuce „„Nad 

morzem polskiem* pisałem wczoraj. 
Już po napisaniu tego artykuliku prze- 
czytałem sobie zamieszczony w pro- 
gramie „Prolog Dyrektora Teatru i 
pomyślałem: jaki ten dyr. Zelwerowicz 
filut! Daje sztukę, której bezwarto- 
ściowość artystyczną doskonale sam 
rozumie, a chcąc uprzedzić zarzuty 

  

średni, ro=' 

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

Ti 

kandydatów stawiać tych  nieszczę- 
Śśliwców, którzy już od kilku lat ro- 
bią starania aby wstąpić na dany fa- 
kultet uniwersytetu, a który pomimo 
zdania egzaminu konkursowego, z po- 
wodu braku miejsc nie są przyjnowa- 
ni, bo ich matura nie odpowiada wy- 
maganiom konkursowym. Zadowolni- 
ło by to i młodzież i rodziców. 
śPrzez odmawianie tym uporczywym 

kandydatom, tworzymy koła malkon- 
tentów, a o których myślą sąsiedzi na- 
si, przyjmując ich z otwartemi rękami 
na uniwersytety a przez to osłabiamy 
Państwo Polskie. 

Dr. Marjan Obierierski 

ERGA LASK, 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko" 

na P. W. K. 
Czynny przez caly dzien 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

Wejście do ŁUNA—PARKU w dnie 
powszednie od 7-ej wiecz. w soboty 

i w niedziele od 3-ej pp. 
Wstęp 50 i 80 gr. 

    

        

      

ORGANIZACJA PRACY 
ZAWODOWEJ 

Jesteśmy narodem o wadliwej organiza- 
cji pracy. Nie umiemy rozłożyć sobie -na- 
szych zajęć celowo a umiejętnie i zwykle 
wpadamy z jednej ostateczności w drugą. 
Niema u nas określonych godzin. pracy 
i wypoczynku. Człowiek nigdy nie ma czasu 
W porze południowej i nawet wieczornej, 
kiedy zaden anglik nie pozwoli sobie na 
mowienie choćby o interesach, co drugi in- 
teligent polski jest zajęty i gdzieś śpieszy. 
Co drugi mąż i ojciec — w godzinach, na- 
leżących z prawa rozumnej ekonomji sił — 
do godzin wypoczynkowych i do rodziny 
— pracuje, wałkuje bezładnie i gadatliwie 
jakieś niecierpiące zwłoki sprawy w ka- 
wiarniach, biurach i mieszkaniach prywat- 
nych. Zdarzało mi się nieraz przysłuchiwać 
takiej pracy. Ilež tam zbędnych słów, ile 
marnowanego czasu. A jednak taki czło- 

wiek jest zajęty i nie odpoczywa. W ten 
sposób marnuje swoje życie tylu — tylu 
skądinąd rozumnych ludzi. jest to objaw 
prawie powszechny i doprowadzający  je- 
szcze w sile wieku ludzi do przedwczesnej 
starości. 

Żeby choc przy tej złej organizacji pra 
cy, nie liczącej się ze zdrowiem i siłami — 
myśleli oni o zabezpieczeniu sobie tych lat, 
kiedy nie potrafią już tak dużo pracować. 
Żeby każdy z tych złych gospodarzy swe- 
go życia — miał choć w sobie maleńki in- 
stynkt samozachowawczy i dla spokoju i do 
brobytu starości zaopatrzył się w porę w 
"polisę ubezpieczeniową P. K. O. 

Ale o tem zamało się myśli. 
Formalności przy zabezpieczaniu się 

prawie żadne. Każdy urząd pocztowy może 
ich dopełnić, a lekarz do badania nie jest 
potrzebny, gdyż tego P. K. O. nie wymaga. 
Mała składka ubezpieczeniowa zapewni byt 
rodzinie na wypadek Śmierci jej żywiciela 
a w razie śmierci z powodu wypadku wy- 
płaci podwójną premję, a ubezpieczonemu. 
gwarantuje spokojną i niezależną starość. 

Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym z najlepszych 
środków jakie Bobychezge 
egzystują na rynkach, bo 
KATOL nietylko tępi muchy 
i pchły, lecz zabija PLUSKWY 

prusaki i karaluchy. 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -7 

  

  

DR. MED. 

Benedykt Dylewski 
a St. asystent Kliniki Uszno-Gardlanej 

U. S. B. 
m powrócił 
M cnoroby: uszu, nosa i gardła wady BB 

mowy i głosu 
BB ordynuje 5—6 pp. Š-to Jańska 11 m. 2 NE 

" 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, Ž 
od 5—7 lat, poszukuje do kompletu a 
— przedszkola polsko-francuskiego. EE 

Е 
Pańska 4 m. 4. = 

= 

 Twiedtajtię I--ie Targi Północne 
tawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 
Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór. | 

krytyki i publiczności, wmawia nam, 
żeśmy odwykli na scenie iod ludzi 
dobrych, uczciwych, od komedji ciep- 
łej, słonecznej... 

To, co odjęte nam zostało z wra- 
żeń artystycznych w „Lutni* — hoj- 
nie zostało i sowicie wynagrodzone i 
dodane na Pohulance. 

Nazwisko Blizińskiego nie wiele 
niestety, dziś mówi publiczności te- 
atralnej. Mało kto wie, że należy on 
do klasyków teatru polskiego, że sta- 
je godnie obok Fredry, poprzedzony 
chronologicznie przez Korzeniowskie- 
go, że należy, słowem do czołowych 
pisarzy dramatycznych polskich, 

tów dramatu polskiego. 
W „Rozbitkach* ukazał nam Bli- 

ziński w jaskrawem świetle stosunki 
panujące w dworze polskim. Plasty- 
ka tego obrazu aż dysze świeżością i 
trafnością barw, choć dotyczyła sto- 
sunków swego czasu. Stąd wniosek, 
że ciągłość tych stosunków dotrwała 
na niektórych odcinkach do chwili 
nam współczesnej. 

Galerja typów, czy raczej charak- 
terów w „Rozbitkach* jest bardzo 

a. 
przez to znajduje się gdzieś u szczy-- 

Fiasko strajku powszechnego w Warszawie 
WARSZAWA. (Pat) Komisariat rządu komunikuje: 

15. IX. 1930 r. Rada Związków Zawodowych m. 
Ww dniu 

St. Warszawy 
uchwaliła prokłamowanie na dzień 16 b. m. strajku powszechne- 
go w komunikacji, przemyśle i w zakładach użyteczności publi- 
cznej. W godzinach przedpołudniowych strajkowały całkowicie 
łub częściowo następujące fabryki: Lilpop, Rau i Loevenstein 
(około 1800 e©sób), Polskie Zakłady Lotnicze (około 390 osób), 
dawniej Rohn-Zieliński, obecnie Delfin (180), Norblin (100), War- 
szawSski Młyn Parowy (50), fabryka Plutos 180 osób. Ogółem 
wraz z robotnikami budowlanymi około 3 tysięcy osób. 

AGITACJA PARTYJNIKÓW NIE MA POSŁUCHU 

WARSZAWA. Pat. Pomimo silnej organizacjj i wydania specjalnych 
ulotek, wzywających do strajku powszechnego, ilość strajkujących w ciągu 
dnia nietylko nie powiększyła się, lecz nawet zmniejszyła. Poza nieliczne- 
mi przedsiębiorstwami, w ktorych strejkowano całkowicie lub częściowo od 
rana, we wszystkich 
a nawet w niektórych, 
część strajkujących przed południem 

innych praca w ciągu 
jak n. p. w Państwowych 

dnia nie została przerwana, 
Zakładach Lotniczych, 

przystąpiła do pracy. Wszystkie za- 
kłady użyteczności publicznej i instytucje komunikacyjne--tramwaje, auto- 
busy, kolejki, warsztaty kolejowe i wielkie przedsiębiorstwa, j. n. 
wóz* pracowały całkowicie normalnie. 

„Paro- 
Na około 200 tys. robotników 

w Warszawie wzięło udział w strajku około 3 tysięcy osób. 

Dekret Prezydenta o czystości wyborów 
WARSZAWA. PAT. --- Pan Prezydent Rzeczypospolitej wydał na 

wiiiosek Rady Ministrów, w myśl art. 44 ust. 5 konstytucji, rozporządzenie 
z mocą ustawy o karach dla ochrony swobody wyborów, zmieniające usta- : 
wę z dn. 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem: 
władzy, urzędników. Ustawa ta z dniem ogłoszenia rozporządzenia obecnego 
traci moc obowiązującą. Rozporządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
rozszerza zakres postanowień karnych ustawy z dn. 12 lutego, wymierzanych 
tylko przeciwko urzędnikom, rozciągając je na wszystkich obywateli pań- 
stwa i uznając tylko popełnienie przestępstwa przez urzędnika w czasie urzę 
dowania lub w związku z niem, za okoliczność obciążającą. Rozporządze- 
nie rozszerza również zakres czynów karalnych, zaliczając do nich składa- 
nie głosu przez nieuprawnionych do głosowania i przyjmowanie lub żąda- 
nie korzyści majatkowych, lub osobistych za głosowanie w sposób umówio- 
ny lub za wywieranie wpływu na sposób głosowania osób uprawnionych. 
Iozatem rozporządzenie również rozszerza karalność na 

rozporządzeniu. siępstw, przewidzianych w 
usiłowanie prze- 

Jednocześnie rozporządzenie 
znosi postanowienie ustawy z dn. 12 lutego, dotyczącej domniemanego po- 
wołania się urzędnika na swe urzędowanie oraz na miejsce przewidzianej 
przez ustawę z dn. 12 lutego procedury cywilnej, stanowi, że postępowanie 
w sprawach wytoczonych na podstawie obecnego rozporządzenia, odbywa 
się w/g postanowień Kod. Post. Karnego. 

Represje antypolskie w kowieńszczyźnie 
ARESZTOWANIE PREZESA T-WA „POCHODNIA* 

P. W. BUDZYŃSKIEGO. 
W niedzielę 14-go b. m. w swym majątku Eustachowo pow. 

Wyłkowyszkowskiego został aresztowany Prezes Zarządu Głó- 
wnego polskiego t-wa kulturaino-oświatowego w Litwie, „Pocho- 
dnia", b. poseł do sejmów p. Wiktor Budzyński. Areszt poprze- 
dziła rewizja, dokonana przez organy policji politycznej w mie- 
szkaniu p. Budzyńskiego. Po dokonaniu rewizji p. Budzyński 
został aresztowany i wieczornym pociągiem o godz. 6-ej został 
przywieziony z Kibart do Kowna, gdzie odstawiono go do urzę- 
du policji kryminalnej przy ui. Leśnej. ‹ 

Przyczyny nagłego zaaresztowania p. Budzyńskiego nie są 
wiadome. E 

  

Reichstag zbierze się 13-90 października. 
BERLIN, 16. IX. (Pat). Według decyzji wprawdzie jeszcze nie osta- 

tecznej rządu nowy parlament niemiecki zbierze się w dniu 13 październi- 
ka. Stosunkowo długi okres czasu, jaki dzieli chwilę obecną od powyższej 
daty, użyty będzie na częściowe uregulowanie zawikłanych przez nowe 
wybory stosunków wewnętrzno politycznych. Chwilowo stwierdzić można 
jedynie, że kanclerz Bruening nie myśli o dymisji, lecz — jak mówi ofi- 
cjalny komunikat — wystąpi w nowym Reichstagu 
gramem finansowym i społecznym. 

z opracowanym  pro- 

  

LWÓW. PAT. Według doniesień 
prasy, władze bezpieczeństwa wykry- 
ły ostatnio i udaremniły planowany 
zamach na panoramę racławicką, znaj 
dującą się na placu Targów Wschod- 
nich. Ustalono, że w dniu 15 i 16 b.m. 
zamierzony był zamach na pałac sztu- 
ki i na panoramę racławicką, przy- 
czem w tym ostatnim wypadku cho- 
dziło nietyle o zniszczenie budynku, 
ile o zniszczenie samego obrazu. 

Dochodzenie policyjne stwierdziło, 
że wykonawcami tych zamachów mie- 
li być: Woskało Andrzej, laborant ap- 

rozmaita, ale w przeważającej 
szości swej należy do ujemnych przy- 

więk- 

najmniej, jeżeli zechcemy mówić © 
ludziach żywych, którym dał autor 
siłę prawdy psychologicznej i wybor- 
ny rysunek postaci. 

Niesłusznie bodaj stawia się na 
pierwszym planie tych  kapitalnych 
figur osobę dorobkiewicza i „franko- 
tila“ Dzieńdzierzyńskiego. Raczej tra- 
dycja kreowania tej roli przez wielkich 
aktorów czyli tradycja wykonania, 
wysunęła tę postać na czoło komedji. 

Czystość bowiem rysunku ducho- 
wctgo i fizycznego, subtelne wycie- 
niowanie prawdy psychologicznej, tra 
fność każdego odcienia charakterysty- 
ki — należy niepodzielnie do szambe- 
lanica Czarnoskalskiego. Tutaj talent 
Blizińskiego zaklął jakgdyby klasycz- 
ny typ szlachcica polskiego o pew- 
nym pokroju duchowym i moralnym. 
W charakterystyce tego szlachcica od- 
niósł niebylejaki triumf umiar arty- 
styczny Blizińskiego, ten umiar, „któ- 
ry w sztuce dramatycznej, może do- 
kazywać cudów, bo jest prawdą, po- 
łączoną z pięknem. ! 

Dzieńdzierzyński powołany został   

   

@ Zamach U.0.W. na panoramę Racławicką 
tekarski, Wiodzimierz Rydyczyj, pomo 
cnik murarski, Miron Bojko, chórzysta 
teatru ukraińskiego, Stefan Hryniewicz 
pomocnik blacharski, Stefan Hanowicz 
pomocnik buchaltera. Wszyscy oni 
inieszkają we Lwowie i są członkami 
ukraińskiej organ. wojskowej i człon- 
kami organizacyj ukraińskich nacjo- 
owe stanowiącej przybudówkę 

Ubiegłej nocy wszystkich 5 policja 
aresztowała. Aresztowani zeznali, że 
mieli najpierw rzucić petardę do pała- 
cu sztuki i w momencie, gdy funkcjo- 
narjusze policji rzuciliby się na ratu- 
rek pałacu, mieli oni wedrzeć się do 
panoramy racławickiej i tam rzucić 
drugą petardę, celem zniszczenia obra 
zu. Zeznali również, że w bieżącym 
tygodniu miało nastąpić podpalenie 
trybun „Pogoni*. Ponadto zeznali, że 
działali z własnej ręki i z własnej ini- 
cjatywy i że plany zamachu nie wy- 
szły z polecenia władz U.0.W. 

do życia scenicznego z innego już ma- 
terjału. Mniej w nim wspaniałego kru- 
szcu psychologji i głębokiej obserwa- 
cji życiowej, mniej subtelnego wycie- 
niowania, mniejsze bogactwo charak- 
terystyki. To już postać nieskompliko- 
wana, raczej pierwotna i z jednej bry- 
ły ulana, a cecha matołkowatości jak- 
by ukryła inne objawy duszy. Ten 
dorobkiewicz bezmyślny i głupi, jest 
w gruncie rzeczy dobrym i poczciwym 
kretynem, i ta poczciwość i dobroć 
nadaje tej postaci sporo swoistego 
wdzięku i jedna jej sympatje publicz- 
ności. 

Pozatem widzimy w komedji po- 
staci bezwzględnie ujemne, złe, lub 
dobre, dodatnie. Na czele tych „,czar- 
nych charakterów' postawić należało- 
by Kotwicza - Dahlberg - Czarnoskal- 
skiego: typ to marny moralnie i ten 
upadek w nim człowieczeństwa raczej 
budzi litość. Dużo „przykrzejsze” ce- 
chy wykazuje Łechcińska. Tu już wie- 
dźmowatość, połączona jest z intry- 
ganctwem i amorami... Cóż za dziwny 
amalgamant! Mniej plastyczna wśród 
tych postaci jest p. szambelanicowa. 
Zato Jan Strarz jest wybornie uchwy- 

| 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE | 

  

XX. Dekoracja wnętrz w epoce baroku, 

zwłaszcza w kościołach i pałacach, skupia 

w sobie, jak w soczewce, charakter psychi- 

ki ówczesnego społeczeństwa i jej wyraz 
artystyczny. Kierunek zasadniczy, wytknię- 

ty przez architekturę monumentalną, ogar- 

nia całą rozległą dziedzinę dekoracyjną tem 

latwiej, iż w samem założeniu barokowem 

tkwiło dążenie do bogactwa dekoracyjnego, 

nawet w traktowaniu fasad zewnętrznych. 
Wrażenie wielkości i potęgi kojarzyło się w 

umysłach ówczesnych z bogactwem i prze- 

pychem, a nie z monumentalną prostotą, jak 

np. w Grecji. Chęć imponowania i olśnie- 

wania nadzwyczajną oryginalnością pomys- 

słów, kosztownością materjałów i mistrzo- 
stwem wykonania, w połączeniu z krewkim, 

nieckiełznanym temperamentem,  pobudzila 

artystów baroku do prześcigania się wza- 

jemnego w tworzeniu „niebywałych,, sen- 

sacyj, zwłaszcza w zakresie dekoracyjnym. 

A ze wszelkie kanony i reguły, przestrzega- 

ne ściśle w sztuce Odrodzenia, uznane zo- 

stały za zniesione, przeto miarodajnym dla 

każdego artysty pozostał jeno jego własny 

smak i umiar. Nic też dziwnego, że tylko 

najwybitniejsi z pośród nich, obdarzeni 

istotnie wielkim talentem i subtelnem poczu- 

ciem gustu, tworzyli dzieła prawdziwie do- 

skonałe i wielkie; liczna zaś rzesza niniej 

uzdolnionych ich naśladowców przesadzała 

się w oryginalności za wszelką cenę, wpa- 
dając nieraz w groteskowe ekstrawagancje. 

I te właśnie poronione płody skompromito- 
wały zczasem cały ruch artystyczny baro- 

ku, który przez cały prawie wiek XIX uwa- 
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Jak to było na 
RELACJA NAOCZNEGO ŚWIADKA 

1. Т. Madsen, kapitan parowca 
przemytniczego „City of St. Louis“, 
kióry jadąc z Portoriko do Florydy 
zatrzymał się w San Domingo byt 
pierwszym naocznym świadkiem — оК- 
iopnej katastrołfy, jaka szalała nad 
Haiti. On był pierwszym, który mógł 
podać dokładne relacje o przebiegu 
nieszczęścia. 

Statek jego uszedł wprost cudo- 
wnym sposobem zagłady, jakiej ule- 
gły dziesiątki okrętów. Tłum repor- 
terów i sprawozdawców pism amery- 
kańskich oblegał kapitana i jego towa 
rzyszy, chcąc dowiedzieć się dokład- 
nych szczegółów katastrofy 

„City of Louis* zawinął do portu 
w San Domingo gdyż jeden z majt- 
ków zachorował na febrę. Przy wje- 
ździe do przystani morze bylo spo- 
kojne, a po wietrze nieruchome i par- 

ne. . 
Chory marynarz, który widocznie 

bardzo cierpiał z powodu wielkiego 
upału, krzyczał, że niebo jest żółte 
jak siarka. Niebo tymczasem było 
pogodne, ale prawdopodobnie chory, 
musiał przeczuwać  blizkość burzy, 
gdyż w pewnym momencie na widno "7 
kręgu nad se wyspy poiawił sie 
brunatny obłoczek. 

Marynarze byli zajęci umocowy- 
waniem statku do kamiennego mola, 
gdy wtem sternik dojrzał złowrogi 
obłoczek na horyzoncie, który z prze 
rażającą szybkością rósł w oczach. 

— Przeciąć liny! — krzyknął i 
równocześnie puścił statek pełną pa- 
ią ku wyjściu z przystani. 

-—— Nie chcę, żeby nasz statek po- 
gruchotał się o kamienie. — Tu wska 
zał na molo. : 

cony. A jakim mistrzem prawdy psy- 
chologicznej był Bliziński — niech 
świadczy ten głęboki rys dodatni, 
przebłysk miłości synowskiej do mat- 

„ki u tego nieokiełzanego, powolnego, 
jakby dzikiego człowieka! : 

Inne osoby komedji to przeważnie 
dodatnie charaktery i dobre Serca: 
Maurycy, Gabrjela, Pola, Władysław, 
Zuzia i t. p. Z nich wszystkich — w 
porównaniu z charakterami ujemnemi 
-—bodaj najwięcej życia ma owa Zuzia 
Inie osoby to raczej twory blade, 
szeleszczące papierem, nie ożywione 
fantazją twórczą. Tak zresztą bywa 
przeważnie w twórczości dramatycz- 
nej, że typy ujemne odznaczają się 
większą plastyką, wyrazistością życio- 
wą. 

„Rozbitków* wystawił dyr. Zelwe- 
rowicz bardzo starannie, nadomiar zaś 
sam przedstawił doskonałą pogodę 
ducha i bezmyślność  Dzieńdzieryń- 
skiego prostemi środkami znakomite- 
go autora, szambelanić Czarnoskalski 
nie został wyposażony, przez p. Ry- 
chłowskiego tak, jak na to zasługiwał. 
P. Rychłowski spłycił go, pozbawił 
całego szeregu subtelności, a w nie- : 

żany był za objaw ostatecznego upadku 

sztuki i smaku wogóle, a historycy sztuki, 

omawiając pobieżnie ten okres, załatwiali 

sių z nim kilkoma wykrzyknikami zgrozy i 

obrzydzenia. 

Dziś patrzymy na te sprawy objektyw- 

mie, ujmując sztukę, jako syntezę psychiki 

danego okresu, i stwierdzić możemy, że ba- 

rok nie tylko nie był żadnym upadkiem, ale 

wprost świetnie wcielił w kształty plastycz - 

ne ducha tych buńczucznych, zawadjackich 

pokoleń, tej rozszalałej orgji życia, nieraz 

može rubasznego w swych abjawach, lecz 

mającego we wszystkiem wielki, patetycz- | 

ny gest. Tę samą radość życia, przesycone- Й 

ко temperamentem i težyzną sily, $ро?уКа- с 

my w malarstwie w dziełach Rubensa lub | 

Franza Halsa, nieodrodnych synów swej 

epoki. R 

W zakresie meblarstwa dość spojrzeć na 

załączoną ilustrację: widok sali w pałacu 
Terzi w Bergamo (z 1640 r.), by odczuć w 

niej charakter iście barokowy. Ogromne wy 

miary sali, o ścianach energicznie rozczłon- 

kowanych, z kominkiem, który sam jest im- 

ponującą budowlą; bogactwo ornamentacji, 

graniczące z przeładowaniem, о mocnych, - 

nięsistych profilach; meble wielkie i ciężkie, | 

ujęte w formy, zaczerpnięte z architektury 

kamiennej, lecz odpowiednio przystosowane; 

-— wszystko to jest stworzone dla i przez 

ludzi mocnych. Obfitość linij krzywych, lecz 

siinych, jakby wygiętych rękami siłacza, (a 

nie kapryśnie chwiejnych, jak w rokoku) 

dopełnia ten obraz, typowy dla XVIl-go 
wiektt. prof. j. Kłos.   

  

San Domingo? 

Ale ledwo wyrzekł te słowa, z) 
biło się nagle ciemno, jak w nocy, 
powstał okropny szum i świst, coś 
strasznie pękło we wnętrzu statku, 
jakby się miał rozprysnąć w kawałki | 
i nagle przerażeni marynarze zoba- | 
czyli dziób statku wysoko ponad so- | 
bą. Fale wysokie jak domy porwały 
ich, pogruchotane szczątki masz- 
tów i lin spadły na nich, a z czarnej 
dziury, gdzie przed chwilą stał komin 
wydobywały się kłęby gryzącego 'dy- 
mu. Sternik leżał wśród rumowiska, 
przygnieciony odłamkami belek z za- 
łamaną podstawą czaszki. 2 

Statek znajdował się na pół mili 
nd portu na pełnem morzu. Z przy- 
stani nie mógł się on inaczej wydo- 
stać, tylko w ten sposób, że środek 
trąby powietrznej wessał go w powie, 
trze i odrzucił go daleko na morze. 

„Skok* był tak potężny, że wy- 
sokie na 9 metrów molo wraz ze 
znajdującemi na niem domami.nie by- 
ło żadna przeszkoda dla statku. To 
ocaliło ich. ч 

Marynarze ochłonąwszy z prze- ° 
stiachu i znalazłszy się w bezpiecz- 
nym porcie El Can niedaleko Tryni- 
dad, zaczęli szeroko rozpowiadać i 
xoloryzować przeżyte tarapaty. Р 

Widać dokładnie drogę, jaką prze 
szedł tornado. Jest to szeroki na 
wiele kilometrów szlak, gdzie nie po- 
został dosłownie kamień na kamie= 
niu. Plantacje owoców zostały znisz 
czone w najbogatszej okolicy. Na wy- 
brzeżu szalał wskutek jtornado hu- 
ragan, któremu uległo wiele  stat- 
ków wraz z załogami. City of St. Louis 

jest jedynym statkiem który 
uszedł zagłady. 

        

   

    

    
   

    

    

    

    

                                

   

znośnych hukaniach utopił odcienie 
głębsze i bardziej skomplikowane tej 
postaci. Natomiast zewnętrzny  rysu-, 
nek postaci był bez zarzutu. P. Žu- 
rowski dobrze bardzo oddał 'poryw+ 
Cczość i żywiołowość Storza, p. Wasir 
lewski głębiej przestudjował postać 
Kotwicza i stylowo przeprowadził ro- 
tę.p. Jasińska jest bezkonkurencyjna w 
charakterystycznych rolach. P.P. Za- 
grobska i Lewicka nie miały możno-- 
ści zaprezentowania się swych możli- 
wości artystycznych. P.P. Molska, Ką“ 
mińska, Kreczmar, Karpiński i inni_ 
przyczynili się do powodzenia kome- 
dji. 

; Przez wystawienie * „Rozbitkow““ 
dyr. Zelwerowicz odrobił niejeden nie- 
dobór repertuarowy. 

Na zakończenie prośba do redakto 
ra i wydawcy jednodniówek teatral- 
nych, by nie odzywał się do nas w 
miowach sztuki polskiej, takim stylem 
i językiem, jakim uczynił to w „Słów: 
ku od wydawcy*. To obraża uszy 
kaleczy mowę. Zastępca. 
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W myśl artykułu 5 ustawy o refor- 
ie rolnej majątki, posiadające go- 
elnie względnie plantacje buraków 
tkrowych uzyskują wyłączenia ob- 

szarów potrzebnych do utrzymania 
tych plantacyj, a to do czterokrotno- 
ści plantacji ziemniaków i do sześcio- 
krotności plantacji buraków, przyczem 
zastrzeżona jest górna granica tak wy 
jiczonego obszaru na 350 względnie 

0 ha. Ministerstwo Reform Rolnych 
terpretowało to postanowienie w ten 
osób, iż do owego cztero- względ- 

ie sześciokrotnego obszaru wliczało 
obszar 180 ha, względnie 300 ha, wy- 
łączony z mocy art. 4. Przeciw tej in- 
terpretacji występowano niejednokrot- 
nie i wreszcie uzyskano orzeczenie 
Najwyższego Trybunału w tej spra- 
wie. 

‚ Orzeczenie to stwierdza i ustala 
jako zasadę prawną, że: 

1) Do obszarów obliczonych na 
podstawie punktów a i b cz. I art 5 nie 
wlicza się obszarów wyłączonych już 
na zasadzie art. 4. 

2) Orzeczenie o wyłączeniach z 
mocy art. 5 winno wymienić, z jakiego 
poszczególnie tytułu wyłączenia na- 

stępują. 
To orzeczenie Najwyższego Trybu 

nału ma zasadnicze znaczenie dła tych 
wszystkich, któryrń wyłączono, wzgled 
nie którym Minister wyłączy obszary 
z tytułu gorzelni lub buraków cukro- 
wych w ilości mniejszej, niż cztero- 
względnie sześciokrotność plantacji, 
licząc ją bez wyłączenia z art. 4 t. zn. 
ponad 180 ha względnie 300 ha.Prócz 
tego stwierdza Najwyższy Trybunał, 
iż w orzeczeniu winno być uzasadnie- 
nie wyłączenia takiego, a nie innego 
tytułu, co ma wielkie znaczenie dla 
ewent. skargi właściciela. Obecnie nie 
ma on bowiem punktu zaczepienia, nie 
znając powodów odnośnej decyzji Mi- 
nistra. Dowolność w orzekaniu przy- 
sługuje zatem odtąd Ministrowi, o ile 
chodzi o wyłączenie z powodu nasien 
nictwa, hodowli, wysokiej kultury etc. 
jednak nie co do gorzelni i bura- 
ków 

Po ogłoszeniu wyroku Najwyższe- 
go Trybunału, zasięgnęła Rada Naczel 
na O. Z. porady szeregu wybitnych 
prawników, którzy jednak co do tego 
orzeczenia zajęli stanowisko sceptycz- 
ne, twierdząc, że z ustawy można jed- 

poprzedni sposób in- 
terpretowania przez Ministerstwo i że 
nie jest wykłuczone, iż przy rozpatry- 
waniu następnych skarg Najwyższy 
Trybunał zmieni swe stanowisko. Gdy 
zaś zważy się, że obszar ogólny wyłą- 
czeń ustalony przez ustawę na 550,000 
ha wystarcza zaledwie na pokrycie 
zapotrzebowania plantatorów  bura- 
«ków cukrowych i części tylko gorzelń 
olniczych, że zatem gdyby trzymać 

łsię ściśle tej interpretacji, to nie moż- 
naby nikomu przyznać wyłączenia z 
ytułu hodowli bydła czy koni, czy też 

tytułu  nasiennictwa lub wysokiej 
Itury, przeto prawnicy ci doradza- 

ą z jednej strony ostrożność w powo- 
ływaniu się na to orzeczenie, z dru- 
giej zaś wyrażają zapatrywanie, iż 
może we wspólnym interesie ziemian 
leży raczej dotychczasowa interpreta- 
cja, pozwalająca także na wyłączenie 
z innych tytułów. 

Ministerstwo Reform Rolnych, — 
uznając znaczenie i powagę orzecze- 
nia Trybunału — uważa jednak, iż to 
nie leży w ogólnym interesie państwo- 
wym, aby wyłączenia otrzymali tylko 
właściciele gorzelń i plantacyj bura- 
ków cukrowych, z pominięciem hodow 
ców etc. Wobec tego, że przy wyłącze 
niach z tytułu buraków cukrowych sa- 
ma ustawa przewiduje kryterjum „in- 
iensywności plantacji”, sprawa inter- 

| pretacji tego kryterjum znów zależy 

od Rządu i dlatego przy obecnie obo- 
iazującej i w mowie będącej interpre 

tacji Najwyższego Trybunału Admi- 

istracyjnego -—— zdaniem naszem — 
gorzystać mogą w niektórych wypad- 

h majątki gorzelniane, które winny 
sdwołać się do Najwyższego Trybuna 

fu Administracyjnego w ciągu dwóch 

niesiecy od daty wręczenia decyzji 
inistra Reform Rolnych. 
Poniżej podajemy in ekstenso orze 

Ftzeńie Najwyższego Trybunału Admi- 
istracyjnego z dnia 15 kwietnia 1930 
oku. 

Najwyższy Trybunał Administracyjny na 
skutek skargi Henryka Wannowa w mająt- 
ku Annowo pow, Grudziądz na orzeczenie 
Ministra Reform Rolnych z 15 września 
1028 r. w sprawie ustalenia obszaru niepod- 

legającego obowiązkowi parcelacyjnemu na 

inocy art. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 
r. poz. | —26 Dz. Ust. w majątkach Anno- 

wo - Gruta - Ramutki, uchylił zaskarżone 
orzeczenie, jako zgodne z ustawą, motywu- 
jąc wyrok w sposób następujący: 2 

Stanowiące własność skarżącego obecnie 
Henryka Wannowa majątki Annowo, Ramut 
ki: Grunta t. I. k. 18 1 + IV. k. 85, mają ra- 
2ет obszaru, jak skarżący sam podał, 

356,5081 ha, a, jak z pisma Państwowego 
Urzędu  Katastralnego w Grudziądzu z 28 

A iii RPM, 

+ kwietnia 1926 r. L. dz. 840 — 26 wynika 
: 250,2921 ha. 

Z majątków tych, stanowiących jedną 

gospodarczą całość, wyłaczono  crzecze- 

niem (kręgowego Urzędu Ziemskiego w 
(irudziądzu z 12 maja 1926 r. L.'dz. 2681 — 

I. na zasadzie art. 4 ustawy 0 wykona- 
j niu reformy rolnej z 28 grudnia 1925 poz. 

l — 26 Dz. Ust. z obowiązku parcelacyj- 
| nego razem obszar 188,6737 ha 

W wykazie imiennym Ha rok 1926 nie- 
chomości ziemskich, podlegających przy- 
:usowemu wykupowi, ogłoszonym rozpo- 
dzeniem Rady Ministrów z 9 stycznia 

[926 r. poz. 14 Dz. Ust., pomieszczono 200 

   

  

ha z majątków Annowo i Ramutki, m pow. 
Grudziądz, a wniesioną na to rozporządze- 
nie skargę Trybunał wyrokiem z 7 paździer- 
nika 1926 r. L. Rej. 1010 — 26 oddalił, jako 
nienzasadnioną. 

Podaniami z 16 lutego 1926 r., wniesio- 
nemi do Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwo 
wych, do Ministra Reform Rolnych i do 
Qkręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudzią 
dzu, skarżący prosił o wyłączenie na zasa- 
dzie art. 4i 5 ustawy z obowiązku parcela- 
cyjnego z jego majątków, których obszar 

ny podał Dz. 558 ha, a po odliczeniu 
3,59 ha na szosę państwową, na 555,0981 
ha, obszaru 475 ha, a mianowicie: 180 ha 
użytków rolnych na zasadzie art. 4 cz. I. 
lit. b. ust. 25 ha sadów, ogrodów, dróg, tere 
nów zabudowanych i wód, oraz obszaru 
270 ha na zasadzie art. 5 cz. I. lit. b. usta- 
wy z tytułu buraków cukrowych w latach 
1914, 1923, 1924, i 1925 na obszarze 45 ha. 
Że względu na wysoki stan kultury mająt- 
ku, gospodarstwo nasienne i hodowlane, 
prosił o niepoddawanie przymusowej parce- 
lacji także 1 pozostałej reszty powyższych 
majątków. Następnie skarżący w podaniu z 
maja 1926 r. przedstawił formalny wniosek 
wyłączenia na zasadzie art, 5 z jego mająt- 
ków, w którym powołał się na poprzednie 
podania w tym przedmiocie z 16 lutego 1926 
1 z 14 kwietnia 1926 r., i wywodził, że 
prócz wyłączeń z art 4, oraz wyłączenia 
cbszaru 230 ha z tytułu plantacji buraków 
cukrowych, należałoby wyłączyć z pod obo- 
wiązku  parcelacyjnego na zasadzie art. 5 
także i resztę tego majątku, którą obliczyć 
na 85 ha, a to z tytułu wysokiej kultury, w 
jakiej się majątek jego znajduje. Do poda- 
nia dołączył szereg odpisów odznaczeń, uzy 
skanych na wystawach za stan gospodar- 
stwa. 

Wedle znajdującego się w aktach pro- 
tokułu z 6 kwietnia 1927 r. w dniu tym na- 
stąpiło  protokularne obejrzenie majątku 
skarżącego przez komisję, złożoną z dele- 
gata Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
Grudziądzu, oraz delegata Pomorskiej Izby 
Rolniczej w Toruniu, Komisja ta stwierdziła 
że gospodarstwo prowadzone jest intensyw- 
nie i jest w dobrej kulturze, że inwentarze 
w dobrym stanie są pod kontrolą Pomor- 
skiej Izby Rolniczej, podobnie jak produk- 
cja nasion, oraz że uzupełnienia wymaga 
i18 gospodarstw małorolnych. poczem dele- 
gat Okręgowego Urzędu Ziemskiego (Mi- 
nistra Reform Rolnych) ze względu na 
miejscowe stosunki agrarne 'nie zapropono- 
wał żadnych wyłączeń z art. 5 ust., nato- 
miast delegat ' Pomorskiej Izby Rolniczej 
(Ministra Rolnictwa) oświadczył się za po- 
zostawieniem  skarżącemu całości posiada- 
nych przezeń użytków rolnych, czyli za 
wyłączeniem na zasadzie art. 5 całej reszty 
majątku. 

W aktach znajduje się projekt orzecze- 
nia, aprobowany przez Ministra Reform Rol- 
nych dnia 17 lipca 1928 r., a oznaczony w 
czystopisie datą 6 września 1928 r., wedle 
którego Minister postanowił zwolnić od oho 
wiązku parcelacyjnego w majętności Anno- 
wo - Gruta - Ramutki w pow. Grudziądz- 
kim na mocy art. 5 cz. L. i 3 ustawy o wy- 
konaniu reformy rolnej obszar 100 użyt- 
ków rolnych, mając na uwadze, że w majęt 
ności tej była i jest prowadzona intensyw- 
na uprawa buraków cukrowych, że prowa- 
dzona jest tam zarodowa hodowla bydła i 
że miejscowe zapotrzebowanie ziemi jest 
znaczne. Na takie załatwienie sprawy wy- 
raził swą zgodę minister rolnictwa pismem 
z 4 września 1928 r., poczem Ministerstwo 
Reform Rolnych pismem z dnia 15 września 
1928 r. zawiadomiła Qkręgowy Urząd Ziem 
ski w Grudziądzu, że Minister Reform Rol- 
nych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
postanowił zwolnić od obowiązku parcela- 
cyjnego na mocy art. 5 ustawy z 28 grud- 
nia 1925 poz. 1 — 26 Dz. Ust. z nierucho- 
mošci ziemskich Annowo - Gruta - Ramut- 
ki, pow. Grudziądz, własność Henryka Wan 
nowa, 100 ha użytków rolnych. O tej decy- 
zji Okręgowy Urząd Ziemski zawiadomił 
skarżącego pismem, oznaczonem mylnie da- 
1а 1 września 1928 r. 

W aktach znajduje się również notatka. 
mepodpisana przez nikogo, zatytvłowana 
„uzasadnieńie', wedle której powyższe 
zwolnienie 100 ha następuje z powodu, że 
majątek prowadził w 1914 r. intensywną 
uprawę buraków cukrowych na obszarze 
45 ha, co uprawnia do zwolnienia 90 ha, 
zgodnie z p. 6 art, 5 i z powodu, że mają- 
tck prowadził hodowię bydła pod, kortro- 
lą Związku hodowców bydła, co uprawnia 
do zwolnienia dodatkowo 10 ha. 

Wniesiona przez Wannowa do N. T. A. 
skarga zwraca się przeciw orzeczeniu Mini- 
stra Reform Rolnych z 15 września 1028 
r. 

  

Władza pozwana wniosła w terminie od- 
powiedž. 

Trybunał zajął się  przedewszystkiem 
zawartym w odpowiedzi władzy wnioskiem 
o pozostawienie skargi bez rozpoznania z 
powodu, że w danym wypadku chodzi rze- 
komo o sprawę pozostawioną swobodnemu 
uznaniu władzy, co wyłącza właściwość 
Trybunału na zasadzie art. 3 lit b. ustawy 
c N. T. A. poz. 400 — 26 Dz. Ust. 

N. T. A. nie uznał zarzutu tego za traf- 
ny. Ustawa wyłącza z własności Trybunału 
Sprawy, w których władza rozstrzyga wed- 
ług swobodnego uznania, jednakże tylko, o 
ile granice, przedstawione temu uznaniu, nie 
zostały przekroczone. Oile chodzi o zwol- 
nienie od obowiązku parcelacyjnego na za- 
sadzie art. 5 ustawy o wykonaniu reformy 
roinej z 28 grudnia 1925 roku poz. 1 — 26 Lz. Ust. odróżnić należy wyłączenia z owo y wylą p 
du potrzeby utrzymania na odpowiedniej 
wysokości kultury rolnej, z powodu inten- 
sywności produkcji wogóle lub z powodu 
uprawy ziemniaków dla gorzelni, krochmalni 
i płatkarni oraz z powodu uprawy buraków 
cukrowych dla cukrowni, o czem mowa w 
punkcie b) i b) części I art. 5. Podczas gdy 
wyłączenia pierwszego rodzaju zależą rze- 
czywiście od swobodnego uznania władzy, 
ograniczonego jedynie niedopuszczalnością 
przekroczenia określonego ogólnie dla ca- 
łego Państwa maksymalnego obszaru, wy- 
łączenia z powodu uprawy ziemniaków 1 bu 
raków cukrowych są w ustawie zgóry prze- 
widziane pod pewnemi warunkami iw okreś 
lonych rozmiarach, uznanie więc władzy w 
tym kierunku jest ograniczone. Nie może 
zmienić tego faktu okoliczność, iż ustawa 
w części 3 tegoż artykułu zwolniła Ministra 
Retorm Rolnych od podawania powodów 
odniownego załatwienia podań o zastosowa- 
nie do nich majątków wyłączeń z tego ar- 
tykułu, gdy to postanowienie dotyczy tylko 
formy załatwiania, a nie jego treści. 

Ponieważ zaś wdanym wypadku zaskar- 
zone orzeczenie dotyczyło wyłączeń z art 5 
wogóle, w < szczególności także z tytułu 
uprawy buraków cukrowych, co wyrażone 
zostało w ryczałtowej sumie, przeto, jak z 
powyższych wywodów wynika, władza nie 
mogla działać wedle nieograniczonego swo- 
bodnego uznania i sprawa tem samem podle 
ga rozpoznaniu Trybunału. 

Skarga wytyka, jako pierwszy błąd 
zaskarżonego orzeczenia, niejasność, wy- 
niklą stąd, iż orzeczenie Ministerstwa Re- 
form Rolnych z 15 września 1928 r. po- 
dane zostało do wiadomości skarżącego 
pismem Okręgowego Urzędu Ziemskiego 
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urjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
' WYŁĄCZENIE OD PARCELACJI NA MOCY ART. 5 UST. 0 REFOR. ROL. 

z I września 1928 Niejasność tę wyjaśni- 
ła władza pozwana w swej odpowiedzi, ja- 
ko pomyłkę drukarską w piśmie Okręgo- 
wego Urzędu Ziemskiego w którym data 
opiewać miała 19 września 1920. Gdyby 
nawet omyłkę tę uznać za wadliwość, to 
mie była ona w danym wypadku istotna 
i nie spowodowała żadnej szkody dla skar- 
żącego. 

Dalszy zarzut skargi streszcza się w tem, 
że w zaskarżonem orzeczeniu brak umoty- 
wowania, dlaczego władza pozwana wyłą- 
czyla na zasadzie art. 5 właśnie obszar 100 
ha, a nie więcej lub mniej, a nadto brak 
wyjaśnienia, z jakiego tytułu wyłączenie 
nastąpiło. Zarzut ten jest tylko częściowo 
uzasadniony. Brak umotywowania zaskar- 
żonego orzeczenia nie można uznać za 
wadliwość, wobec kategorycznego  posta- 
nowienia części 3 art. 5 ustawy, że poda- 
nia, dotyczące wyłączeń art. 5 mogą być 
załatwione odmownie bez podawania powo 
dów, co tem bardziej musi mieć  zasto- 
sowanie do wypadków, gdy podanie jest 
częściowo uwzględnione. Natomiast wo- 
bec tego, iż w danym wypadku chodziło o 
wyłączenie dwojakiego rodzaju, a mianowi- 
cie z tytułu uprawy buraków cukrowych 
jak i z tytułu wysokiej kultury  gospodar- 
stwa, poświęconego wytwórczości nasien- 
nej i budowlanej, należało w orzeczeniu 
wyszczególnić, jaki obszar na jeden czy 
drugi cel się wyłącza, czego władza nie 
uczyniła, wychodząc z mylnego  założe- 
ma, że służy jej w tym względzie nie- 
cgraniczone niczem swobodne uznanie. Pe- 
wną wskazówkę w tym kierunku daje znaj 
dująca się w aktach notatka, zatytułowana, 
„uzasadnienie, ale pominąwszy nawet, że 
notatka ta nie jest wcale podpisana, nie 
została jej treść podana skarżącemu do wia 
domości, . й: 

Skarga powołuje się w dalszym ciągu 
na przychylną jakoby dla podania skarżące- 
go opinję komisji, która badała stosunki 
na miejscu. Władza w odpowiedzi swej 
słusznie: w tym względzie zauważyła, że 
z jednej strony opinja tej kwestji złożonej 
w myśl par. 4 rozporządzenia Rady  Mini- 
strów z I kwietnia 1927 poz. 340 Dz. Ust. 
z przedstawicieli Ministra Reform Rolnych 
i Ministra Rolnictwa, nie była wcale je- 
dnolita, gdyż obaj członkowie komisji wy- 
powiedzieli się odmiennie, z drugiej zaś 
strony, opinja ta, gdyby nawet byla zgo- 
dna nie miałaby dla władzy pozwanej cha- 
rakteru wiążącego. 

Z treści zaskarżonego orzeczenia wy- 
nika jednakże, co skarga również zarzuca 

że władza pozwana mylnie interpretuje 
przepis art. 5 cz. I. lit. b) pow. ustawy. 
Z wysokości wyłączonego obszaru wynika 
mianowicie, a potwierdza to też treść 
wspomnianej notatki zatytułowanej  „uza- 
sadnienie“, że władza wychodziła z zało- 
żenia. iż do wymienionego w punkcie b) 
sześciokrotnego obszaru plantacji bu- 
raków w jednym z lat 1914, 1928 lub 1924 
wlicza się także obszar wyłączenia z art. 
4 cz. |. ustawy. Zapatrywanie to jest myl- 
ne. W postanowieniach p. a i b) cz. 1. 
art. 5 chodziło o zabezpieczenie w ogól- 
nym interesie państwowym dla cełów 
przemysłu rolniczego należytej produkcji 
ziemniaków i buraków cukrowych  przez 
zapewnienie koniecznego dla  odpowied- 
niego podziału obszaru. Obszar  przezna- 
czony na te cele wyłączony ma być poza 
obszarem, które to wyłączenie nakazuje art. 
4 ustawy, wynika zarówno ze wstępu 
art. 5, który wyraźnie głosi, że wyłącze- 
nie z obowiązku parcelacyjnego wedle te- 
go artykułu następuje „niezależnie od ob- 
szaru przewidzianego w cz. l. art. 4 
Ustawy”, jak również z zakończenia obu 
powyższych punktów a) i b), w których 
przy określeniu maksymalnej granicy wy- 
łączeń jest mowa o zwiększonym Obsza- 
rze, łącznie z obszarem pozostawionym z 
mocy art. 4*, Za wykładnią, przyjętą 
przez władzę, przemawiać mogłaby, ale 
tylko pozornie, niezbyt szczęśliwa styliza- 
cja części 1 art. 5 w której powiedziano, 
że obszar, w art. 4 wskazany, ulega zwięk- 
szeniu w punkcie a) do 4-krotnego  obsza- 
ru, jaki był zajęty pod plantacje ziemniaków 
w punkcie b) zaś do 6-krotnego obszaru, 
jaki był zajęty pod plantacje buraków, ale 
samo zacytowanie tu całego art. 4, który 
obejmuje również wyłączenie sadów, dróg, 
terenów zabudowanych, obszarów leśnych 
i obszarów wód, nie mówiąc już o tem, że 
iw użytkach rolnych mieszczą się także 
łąki i pastwiska wskazuje na to, že usta- 
wodawca nie mógł mieć na myśli wliczenia 
w obszar, przeznaczony na uprawę ziem- 
niaków, czy jak w danej sprawie, buraków 
cukrowych obszarów wyłączonych już 
na zasadzie art. 4 ust. gdyż w takim razie 
w niejednym wypadku wyłączenie z art. 
4 mogłoby wyczerpać nawet cały ob- 
szar, przewidziany dla wyłączeń z tytułu 
uprawy ziemniaków lub buraków  cukro- 
wych, co z pewnością nie odpowiadałoby 
intencjj ustawy. Ponieważ przeto w da- 
nym wypadku obszar maksymalny zajęty 
pod plantację buraków cukr. w decydują- 
cych latach wynosił przeszło 40 ha, co 
samo uzasadniałoby już wyłączenie na zasa- 
dzie art. 5 obszar około 240 ha wyłączono 
zaś zaskarżonem orzeczeniem tylko 100 
ha, gdyż władza widocznie wychodziła 
z mylnego zapatrywania, że obszar, obli- 
czony wedle punktu b) część 1 art. 5, 
wlicza się obszar wyłącznie z art. 4 cz. 
1 ust. oraz ponieważ władza, wychodząc 
z mylnego założenia, że służy jej w tym 
względzie nieograniczone swobodne  uz- 
nanie, nie oznaczała, z jakiego tytułu wy- 
łącza owe 100 ha. Trybunał uznał, że 
orzeczenie zaskarżone niezgodne jest z ust 
i A uchylił je na zasadzie art. 26 
ust. o N. T. A. poz. 400/26 Dz. UUst., za- 
rządzajac zwrot opłaty zgodnie z ar. 26i 
19 ust. 2 tejże ustawy. (Wyrok z dnia 15 
kwietnia 1930 r. L. Rej. 4764/28). 

  

Za 11.000 dol. przy wpłacie 8.000 dol. 
sprzedamy dom murowany piętrowy 
odremontowany, o 33 mieszkaniach da- 
jący dochodu rocznego 17.000 zł. Zgło- 
szenia: Ajencja  „POLKRES“ Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. 17-80. —l 

bist do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie! 

Niniejszem proszę uprzejmie o umie- 
szczenie w najbliższym numerze co nastę- 
puje: 

W dziełku mojem „Kresy Polskie w 
niebezpieczeństwie* wzmiankowałem nazwi- 
ska księży, czem, jak się dowiaduję, spowo- 
dowałem niektórym z nich przykrość. 

Przeto, w imię etyki chrześcijańskiej i 
wiedziony nakazem sumienia,  niniejszem 
dotkniętych moją książką przepraszam. 

Dodaję, że napisałem ją powodowany 
jedynie dobrem Kościoła i Ojczyzny. 

Z głębokim szacunkiem 
Ksiądz kanonik Józef Borodzicz 

Wilno 15-1X 1930 r. 
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p. Juljusz Kozłowski $. 
Dnia 15 b. m. w nocy zmart nagle 

š. p. Juljusz Koztowski, jeden Zz wybit- 
nych członków sądownictwa  wilen- 
skiego. 

Urodzony w 1880 r. w Wilnie, tu 
spędził On życie całe, — życie ciche 
--- pełne wytrwałej gorliwej pracy. 

Adwokat z zawodu — po wskrze- 
szeniu Państwa Polskiego staje on w 
chlubnym szeregu tych, którzy — uwa 
żali za swój obowiązek, zaszczytną, 
lecz jakże wyczerpującą i ciężką pra- 
cę w sądownictwie. 

Widzimy Go przy tej pracy od 
pierwszych lat organizacji sądowni- 
ctwa, aż do dni ostatnich, gdy jako 
wiceprezes Sądu Okręgowego  prze- 
wodniczył rozprawom wydziału cywil 
nego. 

Znało go pół Wilna, ci wszyscy, 
którzy przychodzili przed stół sę- 
dziowski — szukać słusznego roz- 
strzygnięcia swych sporów. 

Ceniono niezwykle wysoko w ko- 
łach prawniczych wileńskich trafny 
Sąd, gruntowną znajomość prawa, po- 
wagę i bezstronność w sądzeniu — 
icgo wzorowego sędziego. 

Nawał spraw, ciężkie warunki na- 
szych dusznych sal sądowych, praca 
— prawie całedzienna —- wyczerpała 
siły zmarłego. 

Potrafił on jednak znaleźć wśród 
chwil rzadkich wypoczynku, czas na 
pracę naukową. 

Wykładał na kursach handlowych, 
wydał słownik prawniczy, następnie 
„Prawo Handlowe*, wreszcie przygo- 
towal do druku tłómaczenie ustaw cy- 
wilnych rosyjskich, tak  niezbędnie 
potrzebnych prawnictwu kresów. 

Ta ostatnia praca pochłonęła ostat 

  

Jak Francuzi wyobrażają 

„Peł 

Północne. sobie Targi 

  
  

nie wakacje zmarłego. Tragicznem lo- 
su zrządzeniem zakończona prawie 
księga — i skończony wypoczynek 
letni zamknęły się — ostatnim dniem 
życia zmarłego. 

Poświęcony cichemu życiu rodzin- 
nemu i wytężonej skromnej, gorliwej 
pracy — był ś. p. Juljusz Kozłowski 
jednym z tych najcenniejszych typów 
odchodzącego już w przeszłość poko- 
lenia z końca XIX wieku. 

Proste, spokojne ujęcie zadań ży- 
cia w ramach spełnionego z całem po- 
święceniem obowiązku względem ro- 
dziny i społeczeństwa — oto Jego de-' 
wiza. 

„Koła prawnicze wileńskie i społe- 
czeństwo poniosły ze zgonem Ś. p. Ju- 
ljinsza Kozłowskiego: ciężką stratę. 

  

STRASZNY WYPADEK NA UL. ZAMKOWEJ 
14 LETNIA DZIEWCZYNKA ZABITA PRZEZ AUTOBUS 

Wczoraj w dzień autobus linji Nr. 1 zdążający z dworca w stronę ulicy 
Mickiewicza zabił na ulicy Zamkowej dziewczynkę. Wypadek ten zdarzył się 
w następujących okolicznościach: na parę minut przed godziną 3 p. p. ze Sko- 
pówki wybiegła 14 letnia Aleksandra Bakszasówna uczenica szkoły powszech- 
nej Nr. 7 chcąc się dostać na przeciwległy chodnik ulicy Zamkowej. W tym 
czasłe w stronę przyjeżdżał autobus, Bakszasówna mimowoli przeczekała 
chwilkę i gdy autobus przejechał przeszła na jezdnię. W tym momencie nad- 
jechał z przeciwnej strony inny autobus, którego dziewczynka nie zauważyła 
i wpadła mu wprost pod koła. Szofer Wacław Juniewicz zoczywszy nieuni- 
knioną katastrofę nagle skręcił w bok, sądząc że Bakszasówna zostanie na 
miejscu i uniknie poważniejszych obrażeń w ten sposób omal nie wpadł 
w okno wystawowe skłepu z galanterją. Dziecko jednak tak dalece się stra- 
ciło, że się cofnęło i zestało wprost zmiazdżone przez napełniony pasażerami 
autobus. Koła przejechały przez głowę nieszczęśliwej. Wyzionęła ona ducha 
na miejscu. 

Koło miejsca wypadku zebrał się momentainie tłum, który zajął wobec 
szofera groźną postawę chcąc go pobić. Sytuacja wyjaśniła się jednak zaraz. 
Szofer został zatrzymany przez policję. 

W kilka minut po wypadku nadeszła siostra zabitej, która dostała okro- 
. pnego ataku i siłą musiano ją odwieźć do lekarza, a następnie do uomu. Po 
zbadaniu zwłok przez komisję policyjną odesłano je do kostnicy. 

Do późna wieczór na ulicy, stały grupki przechodniów żywo komentując 
zaszły wypadek. 

KRO 
W. słońca o godz. 5 m. 13 

   Lamberta B. 
Jutro Z. słońca o godz. 5 m. 49 
Ireny 

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

2 dnia 16. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 761 
Temperatura średnia -|- 11 

Temperatura najwyższa -1-12 

Temperatura najniższa -1- 9 

Opad w milimetrach: 2,1 

R | Połudn.-wschodni 
przeważający | 
Tendencja barometryczna: stan stały—spadek 
Uwagi: pochmueno, po poł. drobny deszcz 

URZĘDOWA. 
— Konierencja w województwie. W po 

niedziałek, dnia 15 b. m. p. wojewoda wi- 
leński odbył konferencję z udziałem staro- 
stów powiatowych województwa wileńskie- 
go przybyłych do Wilna na otwarcie Tar- 
gów Północnych. 

MIEJSKA 

‚ — Wymiana biletów autobusowych. 
Wydane przez Spółdzielnię bilety wolnej 
jazdy, koloru pomarańczowego z dniem 2 
b. m. zostaną uniewažnione i po tym dniu 
honorowane nie będą. 

Obligacje pożyczki budowlanej. Z 
dniem 15 b. m. Pocztowa Kasa Oszczędno- 
ści — oddział w Wilnie przy ul. Mickiewi- 
cza 7, rozpoczęła wydawanie obligacyj i 
1 Premjowej Pożyczki Budowlanej wszyst- 
kim subskrybentom oddziału oraz urzędów 
pocztowych w Wilnie. Obligacje wydawane 
są codziennie od godz. 9 rano do godz. 14. 

SZKOLNA 
— 3-oddziałowa szkoła powszechna im. 

Tadeusza Czapskiego została otwarta w ro- 
ku szkolnym 1930 — 31 przy gimnazjum 
im. Tad. Czackiego (z pełnemi prawami) 
Wilno, Wiwulskiego 13, gmach własny, tel. 
10 — 56. 

Do oddziału 1-go (klasy elementarnej) 
przyjmowane są dzieci bez egzaminu. Do 
oddziałów Il i IM (klas: przedwstępnej i 
wstępnej) — na podstawie egzaminu lub 
świadectwa szkół powszechnych. 

Po ukończeniu Ill-go oddziału dzieci 
przechodzą bez egzaminu do klasy I-ej gi- 
minazjum im. T. Czackiego. | : 

zczegółowych informacyj udziela i za- 
pisy przyjmuje kancelarja — codziennie od 
godz. 9 —.13-ej. 

AKADEMICKA 
— Zw. studentek U.S.B. podaje do wia 

domości koleżanek ery na Uni- 
wersytet, że wszelkich informacyj, co do 
studjów, udziela członkiniom zarząd w po- 
niedziałki, środy i piątki od godz. 10 do 12 
w Ognisku Akademickiem Wielka 24. 

  

  

NIKA 
RÓŻNE. 

— Z lzby Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa komu- 
nikuje, że zostały uruchomione kontyngenty 
na IV kwartał b. r. na portugalskie poma- 
rańicze, winogrona, ananasy, banany, ligi, 
daktyle, orzechy oraz migdały, chleb świę- 
tojański, konserwy rybne i hafty „Madeira* 

Zapotrzebowanie na PW artyku- 
ły należy nadsyłać do Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie za pośrednictwem 
związku kupców. 

— Konierencja z Sowietami. Koło 
Fliniewicz na odcinku Wilejka, odby- 
ła się konferencja graniczna  polsko- 
sowiecka. Omawiano onegdajszy wy- 
padek postrzelenia przez straż sowiec- 
ką żołnierza K.O.P. Okazało się, że 
bolszewicy użyli broni bezprawnie i 
wobec tego żołnierz otrzyma  odpo- 
wiednią rekompensate za utratę zdro- 
wia. 

— Bezpośrednia komunikacja Polsko - 
Amerykańska. W związku z otwarciem bez- 
pośredniej komunikacji polsko - amerykań- 
Skiej, wszystkie większe stacje Dyrekcji Wi 
lenskiej Kolei Państwowych zostały zao- 
patrzone w listy przewozowe — konosa- 

menty. 

Nadane posyłki kolejowe będą kierowa- 
ne do Gdvni, skąd okrętami T-wa ..Ameri- 
can Scancic Line*, które ma w Gdyni sta- 
łą siedzibę i olbrzymi magazyn portowy 
wraz z częścią nadbrzeża przy basenie we- 
wnętrznymm im. Marszałka Piłsudskiego — 
będą dostarczone do New Yorku. 

Wartość pojedyńczej sztuki przesyłki na 
podstawie konosamentu przyjmuje się w 
kwocie  nieprzekraczającej 100 dolarów, o 
ile w konosamencie nie będzie wskazana 
wyższa wartość. : 

„ W tym ostatnim wypadku podwyższa 
się przewoźne. 

Odpowiedzialność okrętu nie przekracza 
maksymalnej sumy 100 dolarów od sztuki, 
albo też sumy «wskazanej w fakturze (włącz 
nie z kosztem frachtu, jeżeli zostały one 
opłacone i nie podlegają zwrotowi). Oczywi 
ście okręt nie będzie odpowiedzialny za za- 
giniecie lub uszkodzenie przesyłki, wynika- 
jące z siły wyższej (wielka awarja, pożar) 
względnie wskutek działań wojennych lub 
napadu piratów. M. 

— Barbarzyństwo. Otrzymujemy nastę- 
pujące pismo: Przechodziłem w dniu 15-1X 
b. r. przez dziedziniec koszarowy 5 p. p. 
Leg w rejonie stajen taborowych, widzia- 
łem następujące widowisko: 

Jakiś p. st. sierżant trzymał za ogon 
myszkę, za nim szło kilku żołnierzy i z cie- 
kawością oczekiwali, co też p. sierżant z 
myszką będzie robił. A p. sierżant woła: 

„benzyny“ — przyniesiono butelkę z jakimś 
czarnym smarem, oblano myszkę i o zgro- 
zo! żywcem podpalono. Przyglądało się tym 
torturom kilku żołnierzy i na widok posu- 
wającej się żywej pochodni, wychodził ze 

. zgromadzonego kółka śmiech i zadowolenie. 
Gdzie poczucie w tych ludziach choć 

odrobiny człowieczeństwa. I o parodjo! dzie 
je się to nazajutrz po propagandowym 
„dniu dobroci dła zwierząt”. 

Przypuszczamy, że napewno nie zameł- 
dował nikt o tem D-cy pułku p. płk. Fur- 
galskiemu — który tą drogą się dowie o 
tem i po wykryciu sprawców wyciągnie 
odpowiednie konsekwencje. 

BALE I ZABAWY 
— Wydział Kół Gospodyń Wiejskich 

Wileńskiego Towarzystwa anizacyj i 
Kółek Rolniczych urządza w dniu 20 wrze- 
śnia b. r. bal w salach Kasyna Oficerskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 13 pod łaskawym 
protektoratem |.W. Pani Józefowej Tysz- 
kiewiczowej. Początek o godz. 22. Stroje 
wieczorowe. Wstęp zł. 6. Wejście za zapro- 
szeniami. Zaproszenia nabywać można w 
Wil. Tow. Organizacyj i Kółek Rolniczych, 
Sierakowskiego 4, tel. 7.84, u gospodyń i 
gospodarzy oraz przy wejściu. 

Całkowity dochód przeznaczony będzie 
na pracę oświatową wśród kobiet wiejskich. 

Gospodynie i Gospodarze: 
Bortkiewiczowa jJulja, Fiederowiczowa 

Marja, Hajnoszówna Janina, inż. Prawocheń 
ska Irena, pułkownikowa  Budkiewiczowa, 
Sławińska Wacława, Helena Sokołowska, 
prof. Toczyłowska Wanda, Wajlandówna 
Katarzyna, dyr. Kokocińscy  Antoniostwo, 
dyr. Makowscy Czesławostwo, mjr. Kirjac- 
cy, Osiecimscy Stanisławostwo, Przewłoccy 
Eustachostwo, Szaniawscy  Waclawostwo, 
Ruszczycowie Zygmuntostwo,  Taurogińscy 
Edwardostwo, ankowiczowic  Stanista- 
wostwo, Kapitanostwo Wyganowscy, Go- 
derski Janusz, Jurkowski Jan, sądzia Piet- 
kiewicz Teodor, Prezes Ślizień Rafał, Trze- 
ciak józef, Prezes Wagner Karol, Red. Węc- 
kowicz Romuald. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Wysta- 
wiona z wielkim nakładem pracy i kosztów 
jedna z nieśmiertelnych komedji polskiej 
literatury dramatycznej „Rozbitki*  Bliziń- 
skiego osiągnęła wielki sukces artystyczny. 
Zarówno doskonałe wykonanie jak też i ma- 
lownicza wystawa wywołały ogólne uznanie. 

Jedną z ról głównych w sztuce odtwa- | 
Še kg dyr. A. Zelwerowicz w 
otoczeniu wybitniejszych sił cznych. 
Początek o godz. 8-ej wiecz. waz 

Bilety zniżkowe i kredytowane nowe- 
go typu — ważne. 

Od dłuższego czasu odbywają się przy- 
SRA do wystawienia głośnej sztuki 
zeriff'a „Kres wędrówki”. Sztuka ta obie- 

gła WRO większe sceny świata. 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś w dal 

szym ciągu tętniąca życiem i werwą po- 
godna komedja . polska  Rączkowskiego 
„Nad polskiem morzem*, która  posiadą 
wiele uroku i aktualności. A 

Wytworna gra całego zespołu pod re- 
żyserją dyr. Zelwerowicza, oraz malownicza 
„wystawa składają się na całość niezwykłe 
ujmującą. Początek o godz. 8 wiecz. 

Bilety zniżkowe i kredytowane nowego 
typu ważne. 

— Przedstawienie 
na Pohulance. W niedzielę 
godz. 3 m. 30 p. p. po cenach najnižszych 
(od 30 gr.) wystawione zostaną dwie pol- 
skie komedje „Marcowy kawaler“ J. Bliziū- 
skiego i „Majster i czeladnik* Korzeniow- 
skiego, w obsadzie premjerowej. Jest to 
drugie w sezonie widowisko popularne 
przeznaczone dla najszerszych warstw spo- 
łeczeństwa. 

— Przedstawienie popołudniowe w „Lu 
tni"*. Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we w „Łutni* wypełni doskonała komedja 
Zygmunta Kaweckiego „Para, nie para”, 
ny miejsc zniżone. Początek o godz. 3-ej 
m. 30. 

ystęp Marjusza Maszyńskiego w 

e w Teatrze 

— W 
„Lutni", Zapowiedź występu niezrównanego 
artysty Teatrów warszawskich Marjusza 
Maszyńskiego wzbudziła wielkie zaintereso- 
wanie publiczności. Znakomity artysta wy- 
stąpi w piątek najbliższy 19 b. m. o godz. 
8 wiecz. w Teatrze „Lutnia”. W jego inter- 
pretacji usłyszymy wartościowe utwory lite 
ratury polskiej: |. Krasickiego, j. Kotarbiń- 
skiego, A. Mickiewicza, W. Reymonta, H. 
Sienkiewicza, K. Junoszy, Boy'a, Wierzyń- 
skiego i Tuwima. 

Bilety są już do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia“, od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJA W KINACH? 
Hollywood — Pieśń żywiołów 
Heljos — Złotowłosy anioł. 
Światowid — Dlaczego kobieta zdradza 
Wanda — Serce galernika. 
Ognisko — Grzeszna miłość. 
Kino Miejskie — Herkules czarnych gór 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 15 do 
16 b. m. zanotowano wypadków 66 w tem 
kradzieży 9, opilstwa 24, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 16. 

— Kradzieże mieszkaniowe. 16 b. m. 
Baśiowi Władysławowi (Marcowa 7) skra- 
dziono damskie futro na kotach syberyj- 
skich oraz płaszcz zimowy męski z kołnie- 
rzem małpim na łączną sumę 1300 zł. 

Zapolskiemu Jefimowi, (Niemiecka 21) 
skradziono z balkonu jego / mieszkania 
płaszcz męski i jedno męskie ubranie na 
sumę zł. 400. 

— Nagły zgon. Zmarł nagle na udar 
serca Banaszewski Józef (Mickiewicza 24). 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

W smutną rocznicę śmierci 
S. + P. 

z Godwodów KATARZYNY GRABOWSKIEJ 
"dnia 18 IX. r. b. o godz. 7 rano w kościele po-Bernardyńskim odbędzie się 
nabożeństwo żałobne. O powyższem powiadamia Rodzina. 
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— Zatrucie spirytusem. Przy ul. — Wypad strażników ko- т я 3 i : 
Mętnej 22 oe dą kobietę w Lo wieūskich - w pasiė granicz- DR. MED. Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 66 

nieprzytomnym. Lekarz stwierdził cięż nym. Koło Oran do zamieszkałego w ра- MARJAN MIENICKI KINO H a r k u į a S$ c 4 a r n y c h g 0 f 

kie zatrucie spirytusem skażonym. sie granicznym Jana Gliniszewskiego wdarło Adjunkt Kliniki Skórno-Syfil. 55 
Sawicz. Uniwer. S. B. — MIEJSKIE | —GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy Przewieziono ją do szpitala 

Tożsamości narazie nie ustalono. 
— Niszczyli drzewa owocowe. 15 b. m. 

Kogut Mowsza (Wojskowo-Cmentarna 8) 
zameldował 0 systematycznej kradzieży 
ewoców oraz niszczeniu drzew i krzaków. 
Sprawców, Bujwida Mieczysława, Bogsza 
Józefa i Glińskiego Witolda, zamieszkałych 
w sąsiedztwie zatrzymano. 

. — Kradzież na Targach północnych. 
jawojsz Franciszek (Nowo-Subocz) 13) za- 
meldował policji o kradzieży nas Targach 
północnych 2 par trzewików z łyżwami i 
chorągwi o barwach narodowych wartości 
łącznej 150 zł. Sprawców kradzieży Bergisa 
Rudolia i Raczyna Eljasza zatrzymano. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Mogulska julja (Piaski 34) usiłowała otruć 
się spirytusem skażonym. Pogotowie odwio- 
zło ją w stanie b. ciężkim do szpitala Sawicz 

     
również Abramowicz Pencei (Kijowska 40) " 
usiłował otruć się amonjakiem. Pogotowie 
odwiozło go do szpitala żydowskiego. 

— Wypadek samochodowy. Taksówka 
Nr. 4, prowadzona przez szofera Kielepisza 
Bronisława, najechała przy ul. Królewskiej 
na przechodzącego przez jezdnię Łazarewa 
Szymona (Piłsudskiego 28) który doznał 
złamania nogi — Pogotowie odwiozło go 
do szpitala św. Jakóba. 

— Zgubiła torebkę z biżuterją. Lewan- 
dowiczowa Anna (Popławska 30) zgubiła 
torebkę w ogrodzie tego domu. W torebce 
znajdował się zegarek na rękę damski złoty 
firmy MOZER z II. A. „L“ ze zlotą branso- 
letką, 20 zł. gotówką oraz 10 zł. bilonem. 
Straty wynoszą około 1000 zł. 

— Pijany dorożkarz. Bronisław Miecz- 
kowski (Pionierska 17) jadąc ul. Lipówką 
spowodował wywrócenie dorożki, wskutek 
czego pasażer Tranc. Czuta (Łukiska 13) 
wypadł na bruk i uległ złamaniu lewej nogi. 

Podczas wypadku został zabity koń, za 
przężony do dorożki. 

się kilka osobników ubranych w mundury 

strażników kowieńskich, którzy przeprowa- 

dzili rewizję w mieszkaniu poszukując ja- 

kichś zbiegów. 

Gliniszewskiego pobito i zabrano 

pieniądze. 

mu 

— Usilowanie samobójstwa. Z niezna- 
nych powodów zatruła się spirytusem drzew 
asi žona kolejarza Julja Mokulska .Piaski 
34). 

— Spadł z drabiny. 13 b. m. Piotrow- 
ski Józef (Legionowa 61) pracujący przy 
budowie domu na ul. Mickiewicza 46 spadł 
z drabiny łamiąc sobie rękę. Pogotowie od- 
wiozło go do szpitala żydowskiego. 

— Kradną i kradną. 13 b. m. Chrzanow- 
skiemu, zamieszkałemu przy ul. Kościuszki 

i skradziono różnej garderoby oraz rewol- 
syst. „Zaner* nr. 150858 — 3965 КЪ 

1,065 na ogólną sumę 400 zł. 

13 b. m.Bałtrusewiczowej Elżbiecie (Bia- 
łobrzeska 6) skradziono z jej mieszkania 
różnej garderoby i bielizny na sumę 400 
zl. 

14 b. m. Banaszkoweį Marji (SS. Miło- 
sierdzia 9) skradziono ze strychu bieliznę 
damską i męska znaczoną literami „MH* i 
„IR“ na łączną sumę 320 zł. 

  

CZEKOLADKI „DZIECINNE* 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

Kosztuje tylko 10 groszy i są bardzo 
pożywne i smaczne. 

Żądać wszędzie! 
#   

W POLSCE 
WARSZAWSKA FABRYCZNA FILJA MONTAŻOWA 

NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ FABRYKI SAMOCHO- 

DÓW ZAKŁADA SKŁAD FABRYCZNY W WILNIE. 

Wprowadzenie częściowej PRODUKCJI w POLSCE | 

Znaczne obniżenie cen 
Dogodne warunki spłat 

A. ARMANDI. 

*» WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Bogactwa moje są bardzo duże. 
Piócz pieniędzy złożonych w  „Po- 

łudniowo - Kalifornijskim Banku* w 

La Passe, mam kopalnię „Barranco*, 

która na długie lata jeszcze pozosta- 
nie źródłem miljonów. Będą ci wma- 
wiać, że kopalnia jest wyczerpana, ale 
nie słuchaj ich. Ja najlepiej znam 
raoją kopalnię. Nie wypuszczaj z rąk 
koncesji. Ona jest warta bez porówna- 
nia więcej niż wszystko, co znajdziesz 
w banku. 

„Gerald przyzwyczaił się nie liczyć 
«s z pieniędzmi. Korzystał z nich do- 
wolnie, lecz nigdy nie nadużywał tego 
Chcę, żebyś ty był dla niego takim, 
jak ja, gdybym żył dłużej. Przecież 
ja oddaję jemu to wszystko, co gotów 
byłem złożyć u stóp Madriny. Czy 
zrobisz tak, Florestynie, dobrze? 

A teraz pozwól, że dodam jeszcze 
kilka rad praktycznych. 

„Mimo że kopalnia moja jest bar- 
dzo oddalona od miasta, mimo, że 
starałem się, jak mogłem, utrzymać 
w tajemnicy swoje bogactwo, wzbu- 
dziło ono jednak zazdrość pewnych 
chciwców. Możliwe * jest, że rybacy, 

których łodziami przewoziłem srebro 

do miasta, rozgadali o tem, o wielkiej 

ilości srebra i częstem przewożenniu 
go. Pewien syndykat, który osłania 
się iałszywą firmą... 

(Tutaj w, oryginale dokumentu by- 
ła przerwa i Stawton Meer wiedział 
dłaczego się tam znalazła: właśnie 
w tej chwili widocznie przybył on 
ze swemi propozycjami od owego 

Wydawca St. Mackiewicz. 

Wzorową obsługę 

  

powrócił i wznowił przyjęcia. 
Wileńska 34 m. 3, przyjęcia od 4—7 pp.       

    r Dyplomowana nauczyciełka 
muzyki 

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

+ ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. sian | 

RADJO WILENSKIE 
SRODA, 17 WRZEšNIA 

а
ы
 й 

12,05 — 12,30: Gramofon. 
12,20 — 13,00: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
13,00 — : Kom. meteor. 
17,15 -— 17,20: Progr. dzienny. 
17,20 17,35: Chwilka strzelecka. 
17,35 — 19,00: Tr. z Warszawy. Radjo- 

kronika i koncert (Muz. popul.) 
19,00 — 19,25: Aud. literacka „Wiedź- 

my“ zradjofon. nowela S. Balickiego. 
Wyk. Z. D. R. W. 

19,25 — 19,50: Audycja kompozytorska 
E. Dziewulskiego. Pieśni %iałoruskie w wy- 
Ac niu Z. Plejewskiej. Przy fort. kompo- 
zytor. 

   

19,50 — 20,00: Program na czwartek i 
rozm. 

20,00 — 20,15: Tr. z Warszawy. Pras. 
dzien. radj. 

20,15 — : Tr. z Warszawy. Aud. z oka- 
zji święta narodowego belgijskiego. a) Po- 
gadanką o Belgji, b) Konceri muzyki belbij- 
skiej, (dyr. G. Fitelberg i Onneu — skrzyp- 
ce), c) Słuchowisko: „Pelleas i Melisanda" 
Macterlincka. Po aud kom. 

23,00 -— 24.00: Tr. z Warszawy Muzy- 
ka tan. 

Dostosowanie do wymagań 
miejscowych. 

- SAMOCHODY Citrošn są 

Najdoskonalsze za najniższą cenę 
Skład Fabryczny w WILNIE —D. FISZKIN 

MICKIEWICZA 31 

tel. 15-01.   

SALA MIEJSKA 
gl. Ostrobrainska 3. 

człowiek świata — Elmo Lincoln. 
Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na Śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. IX. wł. 
Serja III i IV—W obliczu Śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się ed 16 do 19. 1X. wł. 
Serja V i VI—Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- | 

   
  

świetla się od 20 do 23. IX. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g.6. Nast. program:, Martwy węze? -, 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„.KOLLYWOOD' 
Mickie vicza 22. 

„Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 
a rr ° ” “ 

„Pieśń Żywiołów 
Dźwiękowo-Śpiewny. Ceny miejsc do godz. 6-ej: PARTER I zł., BALKON 80 gr. 

lez i ulubieniec kobiet Garry 

„Ja kocham cię..." Pieśni śpiewane przez fascynującą Lupę Velez i Garry 
Coopera tchną żarem i namiętnością. W rolach głównych: urocza Lupe Ve- 

Cooper. Nad program: Rewelacyjny Dodatek 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„KELIOS“ Złotowł 
DZIŚ! Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter (2 i 3 m.)—1 zł. Rewelacyjny Przebój Dźwiękowy! 

Wielki dramat miłosny. W rol. główn.: przepiękna Karina Bel, 
ulubieniec kobiet Gaston Modot i Michał Czechow. Szlagi 
rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej. Ost. seans 10. osy Anioł 

  

  

Polskie Kino 

„WAND A* 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Tylko dziś i jutro n 
zakończenie sup 

VICTORA HUGO p. t. 

ieodwolalne 
erfilmu „Serce Galernika“ 
  

  

Dziš i dni następnych. 
Kino Kol Wielki film polski: 

„OGNISKO* 
Ul. Kolejowa 19.   

   

     

       
          

Li 

  

KONCER 
Urządza firma 

WILNO, ui. NIEMIECKA 
Celem zademonstrowania najlepszych fo: 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą 

9800©66%00€6Q 
D.-H. K. Rymkiewicz 

ul. Mickiewicza 9. 

Poleca OBICIA papier. (tapety) 

Linoleum 
Chodniki 
Wycieraczki 

Ceraty rozmaite 
Rzeczy podróżne 

Już otrzymano transport 
KALOSZÓW krajowych 
CENY KONKURENCYJNE 

BEBE MSM 

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 
jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 
skie, kołdry watowe, koce pluszowe 
sprzedaje najtaniej |ra 

    

  

J r A i 

  

wystawia pierwszorzędne pianina na Ii Targach 

Północnych w Wilnie 

I 

   

K. Dąbrowska 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

š = <66 potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych 
„Grzeszna mitošč dwóch kobiet i dwuch mężczyzn 2 sło nej 152 

wieści ANDRZEJA STRUGA p. t. „Pokolenie Marka Świdy*, W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA i Mis Po- 
lonja r. 1930 ZOFJA BATYCKA oraz inni artyści B. SAMBORSKI i J. KOBUSZ. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr 
halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem! Imponująca bitwa lotnicza! 
na wsi! Wspaniały raut arystokratyczny! Początek seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 p. p. Następ- 

Malownicze wesele, 

ny program: „Na zgubnej drodze* z Clarą Bov w roli głównej.     
DIINIŁRFCLI, 
YDG05ZCZ 

w pawilonie Teatru. 

IOWA 

    
codziennie od 12—2i 4—6 w i 8 
Głównym Pawilonie Il-gich lekcyj języka francu- 

Jakóbska 6 m. 5 

   

12—15 

3, m. 6 
rtepjanów i pianin KOSMETYKA 
prof. A Zankiewi- 

GABINET 

tyki Leczniczej. 

kobiecą Urode, R ZE onserwu- 

LEKARZ DENTYSTA j., goskonali, odświe- 
Leokadja ża, usuwa jej skazy 

i i braki. Masaż 
EM twarzy i ciała (panie). 

Brie d 6 Sztuczne opalenie ce- 
ai ias Wypadanie włosów Garbarska 5—3. łupież. 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—68. 

W, Z. P. 48. 

i rąk czer- Jlosa se; 
zmarszczki, wągry, bro- 

ŚMIAŁOWSKA dawki i kurzajki usuwa 
oraz Gabinet Kosme- Gabinet 
tyczny, usuwa zmarszcz Kosmetyki 
ki, piegi, wągry, łupież, Leczniczej 

brodawki, kurzajki, WY- J, Hryniewiczowej. 
padanie włosów. Mic- ul. WIELKA N 18 m.9. 

WRO Przyj.w g. 10-1i 4-7 

Akuszerki 
AKUSZERKA 

  

  

  

  

po południu.  Biało- 
Dom H.-K. „Zachę- 

stocka 6 m. 8. a ta* Mickiewicza 1 
tel. 9-05. _—0 skiego w zakresie kur- 

su gimnazjalnego. Do- [DQ Sprzedania 
wiedzieć się ul. NA 

2 staroświeckie mahonio- nia. Samochód 

Racjonalnej Kosme- 

Wilno, Mickiewicza 31 

Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

  

Cedi6 

    

|LOKALEJ] NABYWCA 

1 lub 27 „ UTRA į na oposach 
pokoje do wyna-kupionego z licyta- 
jęcia można  Zzcji w Lombardzie * 
utrzymaniem. Mi-wy dniu 14 b. m. 
ckiewicza 46-2 m. 14 proszony jest o po- 
TTT TTT TAlYSOWANIE SIĘW 
Do wynajęcia sprawie osobistej 
2 Rokoje EA do biura firmy 
można 1 ojedynczo « 

ul. Zakretowa 7 a: 7 „ZACHĘTA 
dowiedz, od 10 — 12 Mickiewicza 1. 

a au 
R O Ž NE Į мак 

pod Wilnem malow- 

Kwiaty caro 

  

niczo położony ob- 

dendron szaru 250 ha, gleba 

i fikusy do sprzedania dobra, łąki, las (dąb 

tanio. Dzielna 30. —0| i jodła) Zabudowa- 
nia kompletne, pię- 

Okazyjnie do sprze- | Ke GS: „EE 
я ogrody ow 

dania stół jadalny. | sgrzedamy tanio z 
Zgłaszać się codzien- | nadzwyczaj dogod- 

nem rozterminowa- nie od 3-ciej do 5-tej 
niem płatności. 

  

      

  

Śpiesznie do sprzeda- okazyjnie 

we lustro. Dowiedzieč N. A. G. 
się w Redakcji. 

z nowemi 
oponami 1500 zł. Sto- 

————--——besski Mickiewicza 21. 
Przyjezdny 

z zagranicy udziela 
lekcyj angielskiego 
Jakóba Jasińskiego 

2—5 m. 19 

miana noc... „Skradziono 
PIANINA najstynniej- ksiažkę wojskową WV- 
szej  wszechświatowej gar rzez( PSK U 

tirmy „Erard“ oraz Bet- win, Pda  Pomykat. 
tinga i K. A. Fibi- kiego Józefa zam, ** 
gera, uznane Za naj- Wilnie, Bouffałoć 

lepsze w kraju, SprZE- Góra 19 m. 7 uniewa 
daję na dogodnych wa- 
runkach i odnajmuję. 
Kijowska 4 Abelow. 

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

żnia się. 

   

        

        
        

  

Gospoda Związku Rodzin 
Katolickich 

w Wilnie Bakszta 2 
dawniej restauracja Niszkowskiego 

wydaje: Śniadania, obiady domowe i 
kolacje po cenie od l-go złotego do 

zł. 1.60 gr. z.obsługą. 

Wycieczkom, uczniom i miesięcznym 
rabat. —0 

  

  

syndykatu. Dalej było kilka zdań bez 
związku, napisanych drżącą i zupeł- 
nie niepewną ręką: litery skakały i 
właziły na siebie). 

„«..Niedobrze mi... bardzo źle... 
przed chwilą wyszedł wysłannik syn- 
dykatu. Po mojej śmierci zechcą oni 
zagarnąć koncesję i wypędzić stąd 
moich pomocników. Śpiesz Floresty 
nie, bo gotowi są uprzedzić ciebie... 

„Pierwsza po północy... Duszę się 
alcada niema!.. Nie ufaj Mendizo- 
bałlowi! Ale Możesz zauiać zupełnie 
Paseko, on i jego żona są mi zu- 
pełnie oddani.... 

(Dalej nie można było nic przeczy 
tać. Przepisując tekst dla tłumaczy, 
Stawton Meer mógł odcyfrować tyl- 
ko poszczególne słowa). 

„Gerald... dyplom inżyniera gór- 
nika.... pilnować grobu... nie mówić 
nic chłopcu... Madrina.... żegnaj... 
Zimno, dzwonię zębami z zimna.... 
iampa... oczy... prędzej, Florestynie! 
Qsa idzie”. 

Były to ostatnie słowa listu. Był 
tam jeszcze zygzak: Cyprjan Forti- 
olis próbował podpisać się, ale pióro 
jego kurczowo wykręciło się t liter 
nie było.... 

Amerykanin zamknął zeszyt i ude- 
izając weń pięścią, zaśmiał się 4- 
głucho: 

— W sam czas! 
Był bardzo zadowolony. Kogoż 

nie wzruszyłby ten list umierającego, 
pełen głębokiego uczucia i niepokoju! 
Ale Stawton Meer miał twarde ser- 
ce i dobrą szkołę: „Wielkiej Czwór- 
ki“. Zasadą jego było, że życie ludz- 
kie jest zbyt krótkie, aby módz ucz- 
ciwie zarabiać miljony. Chodziło tyl- 
ko o to, by działalność swoją pod- 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. W.Z.P. MX. 

porządkować na tyle prawu, na ile o tem depesza, na skutek której wychodzaącemi na ciemną, wąską że z łatwością mogłyby się w niej 
to było konieczne, żeby nie wejść 
w konflikt z niem. Stawton Meer po- 
siadał tą umiejętność. Celem jego 
podróży do Europy było wykorzystać 
treść zeszytu na swoją korzyść. 

Szanowny Amerykanin rozumo- 
wał w następujący sposób: 

„Uzyskać koncesję na kopalnię 
Barranco dla syndykatu — dobrze. 
Ale lepiej jeszcze będzie uzyskać ją 
dla siębie. Jednak trudno było roz- 
począć eksploatację bez kapitałów. 

Kapitał był — kapitał zmarłego 
przydałby się doskonale. Najlepiej 
więc, by zagarnąć kopalnię razem z 
kapitałem. : 

„Obecnie pieniądze znajdują się 
w banku. Spadkobierca ma prawo 
podjąć je. Atakować bank jest rzeczą 
beznadziejną, ale spadkobiercę?... Ha 
— to się może udać! Tembardziej, że 
spadkobierca nie wie nawet, ile wy- 
nosi całość spadku i uważa te boga- 
ctwa za dar z nieba". 

Wobec takich wniosków, Staw- 
ton Meer udał się czemprędzej do 
trancuskiego konsulatu i uważnie 

przeczytał księgę  informacyj, dział 
„Prywatne biura detektywówn*. Cała 
stronę zajmowały tam pochwały dla 
„Międzynarodowego biura Overluca' 
Notatka że w biurze tem mówią po 
angielsku, przechyliła szalę jego de- 
cyzji na rzecz właśnie tego, a nie 
innego biura. Wkrótce więc Archi- 
bald Overluc dostał list polecający 
odnalezienie szczęśliwego spadkobier 
cy miljardów brata — Florestyna For 
ttolis. 

Niewiadomo, jakiemi drogami kro 
czył poszukiwacz, dosyć, że spadko- 
bierća został znaleziony: Świadczy 

Stawton Meer wyruszył śpiesznie do 
Europy. 

Połowa dzieła była 
Stawton Meer był pewien 
czności i przebiegłości. 

Jedno tylko niepokoiło go: обе- 
cność w kopalni inżyniera, noszącego 
to saino nazwisko, 'co spadkobierca. 
Coprawda przyjęte zostały, wszelkie 
ostrożności, aby uniknąć skandalu 2 

i į. A pozatem w jaki sposó 
Fabia Rortlelie mógłby się. do- 
myśleć ostatniej woli umierającego, 
gdy ten nie może mu już jej zako- 
munikować? 

Rozmyślania jego zostały przer- 
wane przez pukanie do drzwi. 

Chłop podał mu, odebrany przed 
chwilą radjogram. 

„Odkryłem żyłę srebra o olbrzy- 

miej zawartości. Mendizobal nie do- 

puszcza do rozpoczęcia robót. Pro- 

szę wskazówki”. 

Gdy drzwi za chłopcem zamknęły 

się, Stawton Meer wybuchnął prze- 

kleństwami. 

dokonana, 
swej zrę- 

ROZDZIAŁ V 

Wspólnicy 

Biuro Overluca znajdowało się 
przy ulicy Cadet, nie należącej by- 

najmniej do głównych i wspaniałych 

arteryj miasta, któremi szczycił się 

Paryż. 
Zasada Archibalda Overluca by- 

ło: „Nic mnie nie wzrusza, nic przede 

maą się nie wymknie *. : 

Biuro jego mieściło się na czwar- 

tem piętrze  brudnego domu, pro- 

wadziły do niego stare, drewniane 

schody, pełne zaduchu. Wąski przed- 

pokój i dwa małe pokoiki, z oknami 

studnię — oto był lokal biura! 
Stawton Meer zapłacił  szoferowi 

i niepewnym krokiem przestąpił próg 
tego domu. Musiał raz jeszcze spraw 
Gzić zanotowany adres i numer domu 
a wreszcie odszukać tabliczkę z na- 
zwiskiem Overluc, aby zdecydować 
się na wejście na schody. Ale na 
ścianie dostrzegł zapylony napis 

„Cconcierge*. Stawton Meer wyjął 
słownik kieszonkowy i zaczął szu- 
kać cierpliwie. 

Z poza oszklonych drzwi wysu- 
nęła się starcza twarz i wyszczekała 

oytanie: 
—- Pan do kogo? 
Tracąc nadzieję znalezienia w 

słowniku niezbędnego słowa, Amery- 
kanin zrobił niezręczny gest i za- 
pytał: 

-— Winda? 
— Niema tu takiego. Niech pan 

zapyta w sąsiednim domu. 
Gestem usiłował pokazać, o 

1au chodzi i powtarzał uparcie: 
— Winda... elewator?... 
Stara kobieta zdecydowała, 

ten człowiek drwi sobie z niej, 
wpadła w złość: к 

— Elewator?.... A może jeszcze 
dywany na schodach, panu potrze- 
ba? Kogo pan szuka? 

— Overluc.... _ Międzynarodowe... 
— Czwarte piętro na lewo. Po- 

stukać: dzwonek zepsuty. 
Stawton Meer obejrzał się zmie- 

szany, chrząknął i zaczął wstępować 
na niepewne i zaśmiecone stopnie. 

Chłopak  spotykający gości w 
„Międzynarodowem Biurze Overluc" 
miał na sobie liberję tak obszerną, 

co 

że 
i 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2 , 

pomieścić dwie osoby.  Pogardliwie 
zmierzył spojrzeniem gościa i za 
pytał: : 

— Czego pan potrzebuje? 
— Chcę się widzieć z p. Overlu 
— Czy pan ma wyznaczoną g 

dzinę? 
Amerykanin zajrzał do słownik. 
— Nie. 
— W jakiej sprawie pan chce :* 

widzieć z p. Overluc? i 
— W osobistej. + 
Chłopak skrzywił się pogardliw 

i niedbałym gestem wskazał wytai* 
kanapę: 

— Proszę czekać. 
Zapukał i zniknął 

Oznajmił tajemniczo: 
-— Interesant. 
— Kto taki? 
—- Nie mówi. 
— Zapytaj. 
-— Mówi po angielsku, może 

Sherlock Holmes? Я 
Archibald Overluc leżał wygodnie 

w fotelu z nogami zarzuconemi na 
stół i grzał się przy dymiącym ko- 
minku. W tej chwili, mimo całej ab- 

surdalności domysłów chłopca, zer 

wał się na równe nogi. 
— To pewnie mój Amerykanin, — 

mruknął do siebie i rozkazał: 
—- Program Nr. 3! 8 

Ostentacyjnie chłopiec minął + 

Stawtona Meera z całą pliką listów 
do wysłania. | : ai 

Nie zwracając uwagi na gościa: 

usiadł przy stole i zaczął przyklejać : 

marki. 
Nagle 

dzwonek... 

za drzwiami 

# 

to 

       
    

      
  

rozległ się niecierpliw: 

   

  

   

  

    

    

      

    

    

       
    

  

   
   

     

  

    

  


