
‚ ВОК Х. № 214 (2424) 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKQNIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — nl Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność*. 
LIDA — ni. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEž — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkólrej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLFCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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         CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

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

i Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administfa- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej. 

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

O DA T N I K Procesb. posłanki Kosmowskiej ZAMKNIĘCIE TARGÓW 
I zryburat Administracyjny orzekł, że 
w razie niezgodności określenia wyso- 
kości podatku dochodowego pomiędzy 
rzędem a podatnikiem, obowiązek 

'  óstarczenia dowodów  niestusznego 
„bliczenia urzędu podatkowego leży 
„ha podatniku. 

$ Orzeczenie to jest midrodajne, += 
jako pochodzące od najwyższej tn- 

_' tancji rozstrzygającej i nie byłoby 
2 do powiedzenia, gdyż „Roma locu- 

Jia causa finita“. 
/_ Ale my zwykli śmiertelnicy, podle- 
gający wiwisekcji podatkowej, nie 
znamy motywów takiej decyzji i nam 

„się wydaje, że raczej ten winien do- 
tarczyć, kto oskarża, niż ten na kim 
iąży gołosłowne najczęściej oskarże- 
ie. 

Znane rosyjskie powiedzenie: ,,do- 
kazywaj czto nie wierblud* t. j. do- 
wiedź, że nie jesteś wielbłądem, ma 
h w praktyce naszej stałe zastosowa- 

ie. 

   

  

/ W sądownictwie oskarżony 0 
i brodnię może dowieść swego alibi, 

pykazujące, że w danej chwili był 
zdzieindziej, zaś oskarżyciel zbiera 
lowody winy, oskarżenie gołosłowne 
ie może pociągnąć za sobą skazania 
iskaržonego. 

“1, Pomimo tendencji sądu stawania za 
sze po stronie oskarżonego, tj. nie fe 

owania wyr. skazującego, gdy wina 
nie jest całkiem dowiedziona, zdarza- 

ą się wypadki osądzenia niewinnych 
awet na karę śmierci. 

|. O'ile trudniejszą jest pozycja oskar 
onego o dochód, którego nie miał. 

/_ Urząd powiada: „wedle wiadomo- 
_ |Ści przez nas posiadanych miał pan, 

(pani) tyle a tyle dochodu, lub mu- 
iał pan (pani) mieć tyle a tyle. Dane 

przez pana (panią) przedstawione 
rzbudzają wątpliwość, a zatem wy- 

mi nie od sumy A 
f2ez pana wykazanego dochodu lecz 

   
   

    
    

   

   

   

    

     

    

lub 
sza- 

achu inspektora podatkowego 
iyrowanej przez niego komisji 
nkowej. 

* Ani p. inspektor, tembardziej ko- 

'_ dsja szacunkowa, nigdy nie widziała 
__ %jektu ziemskiego, z którego podatek 
_.chodowy ma być określony. Nigdy 
z. komisja nie sprawdza na miej- 
Li czy objekt zdolny jest do dania 
chodu ze względu na stan roli, za- 

_ „obowości inwentarzowej, zniszcze- 
° mia wojennego i t. @. 

Ustalili normy i każą ziemi pias- 
zystej i wychlastanej wydawać te 
ormy bez względu na suszę lub de- 

Szcze, na porośnięcie ziarna, szkody 
jod śnieci, różnych grzybków lub 
sszkodników owadowych lub innych 

„klęsk, których rolnik ma tysiące prze- 
ciw sobie. 

JA
 

        

   

     

   

  

     

rzedstawia księgi, w których jaknaj- 
rupulatniej zapisuje przychody i roz 
dy; okazuje się, że księgi te „nie 
udzają zaufania”. Dlaczego — te- 
podatnikowi nie tłomaczą, więc jak 
nieszczęsny oskarżony ma się bro- 

ić, gdy gołosłowne obwinienie o do- 
jhód, gdy był deficyt, lub wielokrotne 
opwiększenie dochodu z palca wyssa- 
+ nie jest poparte żadnym faktem 

_ ,5cz tajemniczego: „wedle posiada- 
ch wiadomości”, których nie poka- 
ą i nie motywują, bo tych wiado- 

  

: ści nie posiadają, a więc i moty- 
"ować nie mogą. 

Gdzie jest instytucja,  któraby 
rawdzała na miejscu stan i docho- 
+wość majątku oraz wydawała Za- 
riadczenia o rzetelności wykazanej 
'chunkowości. 

Jak może rolnik dowieść, że nie 
„drzedał np. 10 wagonów pszenicy, 
iub innych produktów, za które rzeko- 
mo miał pobrać 50.000 zł., które sta- 

 nowić mają dochód, z którego urząd 
jerza podatek? 

Normalnie zdawałoby się, że urząd 
winien wskazać, że.p. X sprzedał kup 

"čowi Y owe 10 wagonów i pobrał 
50.000 zł., ale jak dowiedzie p. X, że 
nigdy pszenicy nie sprzedawał, nawet 

  

     

    

    

   
   

  

   

   

   

zł, nie otrzymał. 

_ „Nie miałem dochodu 50.000 zł.* 
Miał pan* i basta, podatek wymierza 

od sumy fikcyjnej i żadnej obrony 
iema. Komisja Odwoławcza? Za- 
,ewne. ale i tam kierują się najczę- 
ciej tem, co napisze urząd lub komi- 

a szacunkowa, traktująca sprawę 

zablopowo-biurokratycznie. 
W komisjach większość członków 

o nie rolnicy, a ludzie najczęściej nie 
najacy bladego pojęcia o tem, jak 
'toją nasze gospodarstwa i jakie de- 
icyty a nie dochody one dają, o czem 

ę przekonałem, gdy w tych komi- 
ich zasiądałem, konstatując często- 

“ 

Bd 10 A lub 100 A zaležnie od roz-, 

Rolnik powołany do inkwizytora na 

że jej nie miał wcale i żadnych 50.000: 

    

kroć wprost potworne błędy w wymia 
rze podatków dochodowych. 

Można dowieść, że się coś miało, 
ale dowieść, że się czegoś nie miało, 
gdy oskarżyciel, on że i sędzia, twier- 
że się miało, jest obsolutnem niepodo- 
bieństwem, jak jest niemożebnością 
dowieść, że się nie jest bielbłądem, 
gdy oskarżyciel, onże i sędzia, .twier- 
dzi, że się tym wielbłądem być musi 
dla jego, — oskarżyciela, celów. 

Wyjaśnienie więc Trybunału Ad- 
ministracyjnego napawa wielką oba- 
wą rzesze rolników, że zdani na łaskę 
i niełaskę urzędu podatkowego, bez 
możności obrony, spotkają się ze 
zgubnym dodatkowym faktorem w 
dziedzinie klęskowej konjunktury, któ- 
rą obecnie przeżywamy. 

Obyśmy nie potrzebowali dodać 
do: „od powietrza, ognia, wojny... i 
wymiaru podatku dochodowego, — 
zachowaj nas Panie", A że jest z tem 
źle, dowodzi ogólny głos protestu, jak 
Polska długa i szeroka, nie przypu- 
szczam bowiem, że jedynie uczciwymi 
i sprawiedliwymi, godnymi zaufania 
ludźmi są obywatele zatrudnieni w 
urzędach podatkowych. 

Stanisław Wańkowicz 

  
  

Wzdłuż i wszerzPolski 

Posiedzenie Sejmu Śląskiego 

KATOWICE. PAT. Środowe posie 
dzenie Sejmu sląskiego wypełniła dy- 
skusja nad preliminarzem  budżeto- 
wym, przedłożonym w dniu 16 b. m. 
przez p. wojewodę dr. Grażyńskiego. 
— Głos zabierali: przedstawiciel Ch. 
D. pos. Korfanty, przedstawiciel frak- 
cji niemieckiej pos. dr. Pant, przedsta- 
wiciele _ Narodowo-Chrześcijańskiego 
Zjedn. Pracy pos. dr. Dąbrowski i 
Witczak, przedstawiciel P.P.S. C.K.W. 
dr. Glueksmann i przedstawiciel ko- 
munistów Wieczorek. Pos. Dąbrowski 
oświadczył, że jego klub będzie głoso- 
wał za odesłaniem budżetu do komisji 
uważając ten budżet za realny i celo 
wy. Inni mówcy przemawiali przeważ 
nie na tematy  partyjno-polityczne. 
Budżet odesłano do komisji. Następ- 
ne posiedzenie zwoła marszałek na pi- 
smie. 

Nowy akt sabotażu 

we Lwowie. 

LWÓW. (Pat). Dzisiejsza prasa do- 
nosi, źe wczoraj ujawniono we Lwowie 
nowy fakt zamachu sabotażowego. Tym 
razem dokonano zamachu na magazyn 
kolejowy Nr. 4 na dworcu kolejowym 

rzedmieściu Lewandówka. Nie wy- 
śledzeni narazie sprawcy obieli na 
ścianę magazynu na przestrzeni 7 me- 
trów, poczem usiłowali podpalić budy- 
nek. Narazie niewiadomo z jakiej przy- 
czyny ogień nie wybuchnął. Prawdopo- 
dobnie sprawcy w ostatniej chwili zo- 
stali spłoszeni. 

Gwałtowna burza 
w Małopolsce 

LWÓW. (Pat). Z Sokala donoszą, że w 
nocy z 14 na 15 b. m. powiat sokalski woje- 
wództwa lwowskiego nawiedziła niebywała 
burza. Nad gminami Krystynopole, Nowy 
Dwór, Kłusów i Benduchą przeszła trąba po- 
wietrzna połączona z deszczem i gradem. Trą- 
ba powietrzna trwała 20 minut. Zostały po- 
łamane i wyrwane z korzeniami drzewa, słu- 
py telegraficzne i telefoniczne, komunikacja 
uległa rzerwie, wiele budynków gospodarczych 
w tych gminach uległo zniszczeniu. Pod gru- 
zami obór i stajen zginęło wiele sztuk bydła. 
Ofiar w ludziach nie było. Jak podają dzien- 
niki szkody wyrządzone przez huragan wyno- 
szą przeszło 200.000 złotych. 

Świętokradztwo. 

KATOWICE. (Pat). W Bujakowie, pow. 
rybnickim nieznani sprawcy zakradli się do 
kościoła parafjalnego i przy pomocy łomu 
żelaznego rozbili 3 skarbonki, zabierając ich 
zawartość. 

Katastrofa w kopalni „Jowisz** 

BĘDZIN. (Pat). Wskutek t. zw. tąpnięcia 
(wstrząsu) nastąpiło oberwanie się węgla w 
jednej z szybów kopalni „Jowisz* w Wojko- 
wicach Kościelnych. Walący się węgiel zasy- 
pał 26-letniego górnika Józefa Kapicę, który 
poniósł śmierć na miejscu. 

Lwiedzajcić 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie. 

Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór. 

OSKARŻONEJ O OBRAZĘ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA, 17. IX. (tel. wł. Słowa). Przed Sądem powiatowym 

w Lublinie rozpoczął się proces przeciwko b. posłance z Wyzwolenia Ire- 
nie Kosmowskiej oskarżonej z artykułu 154 cz. II K.K. o obrazę Marszał- 
ka Piłsudskiego na wiecu Centrolewu urządzonym w Lublinie w ' ubiegłą 
niedzielę. 

Przed sędzią powiatowym Piotrowskim stanęła oskarżona, prokurator 
Mitraszewski jako oskarżyciel i adwokaci Szumański, dr. Graliński z War- 
szawy i adwokat Żbikowski z Lublina jako obrońcy. Na wstępie przewodu 
sądowego obrona zażądała umorzenia sprawy, uważając akt oskarżenia za 
dokument nieautentyczny, albowiem nosi on datę 15-go września a powo- 
łuje się na zeznania Świadków złożone dopiero 16-go, a więc opiera się na 
zeznaniach, których jeszcze nie było. Wniosek ten Sąd odrzucił i przystąpił 
do badania Świadków. 

Do godziny 8-mej wieczorem przesłuchiwano 
którzy potwierdzają, iż p. Kosmowska na wiecu niedzielnym w _ Lublinie 
używała rzeczywiście wyrażeń niesłychanych pod adresem Marszałka Pil- 
sudskiego. Po godzinie 8-mej Sąd przystąpił do przesłuchania świadków 
obrony, co trwało do godziny 10-tej, poczem rozpoczęły się przemówienia 
stron. 

Aresztowanie b. posła Wasyńczuka | 
WARSZAWA, 17. IX. (tel. wł. Słowa). W Chełmie aresztowano b. 

posła ukraińskiego Pawła Wasyńczuka. Aresztowanie nastąpiło na skutek 
zarządzenia sędziego śledczego. B. posła Wasyńczuka przewieziono do 
Brześcia. 

Blok wyborczy sjonistów 
WARSZAWA, 17. IX. (tel. wł. Słowa). Dziś zakończyły się w Warsza- 

wie narady prowadzone przez przedstawicieli sjonistów z b. Kongresówki 
oraz sjonistów z Małopolski Wschodniej i Zachodniej. W rezultacie długo- 
trwałych pertraktacyj postanowiono wystąpić wspólnie w jednolitym bloku 
wyborczym żydowskim, do którego obecnię starają się sjoniści pozyskać 
ortodoksów. Rokowania z przywódcami ortodoksów trwają. 

Ogólno- narodowy blok ukraiński 
WARSZAWA, 17. IX. (tel. wł. Słowa). Ze Lwowa donoszą że w re- 

zultacie narad pomiędzy przedstawicielami stronnictw ukraińskich podpisa- 
no porozumienie w sprawie utworzenia ogólno-narodowego bloku wybor- 
czego ukraińskiego. W skład tego bloku weszły UNDO, Radykali, i Socjal- 
demokraci ukraińscy. Do bloku tego ma przystąpić Siel-ROB prawica. 

świadków oskarżenia, 

WSCHODNICH - 
WE LWOWIE 

LWÓW. (Pat). Zamknięcie Targów 
Wschodnich, pomimo pełnego powo- 
dzenia, tak co do zainteresowania 
publiczności, jak i ożywionych tran- 
zakcyj handlowych, nastąpiło 16 b. m. 

Liczba zwiedzających jubileuszowe 
Targi Wschodnie, przekroczyła zna- 
cznie 165 tysięcy osób. Zarżąd Tar- 
gów rozpisał wśród wystawców  an- 
kietę, w której większość ich ošwiad- 
cza, że z wyników handlowych swego 
udziału w Targach są zupełnie zado- 
woleni. Prawie wszyscy zarezerwo- 
wali sobie miejsca na Targi przyszło- 
roczne. Ponadto zarząd otrzymał kon- 
kretne propozycje w sprawie zorga- 
nizowania oficjalnego udziału zbioro- 
wej grupy jugosłowiańskiej w roku 
przyszłym. 

“ 

Na podstawie zebranego narazie 
niekompletnego materjału stwierdzono, 
że część obrotów handlowych, o któ- 
rych doszły wiadomości do biura sta- 
tystycznego Targów Wschodnich, wy- 
niesie około 9 miljonów złotych. 

Z jednej z gazet dowiedzieliśmy się, że 

„Przelom* polemizował ze „Słowem'*. Niema 

tego tygodnika w naszej redakcji, więc po- 

słaliśmy chłopca redakcyjnego, aby kupił na 

mieście. Chłopiec chodził dwie i pół godzi- 

ny, obszedł wszystkie biura i kioski, „Prze- 

łomu' nie znalazł i teraz za naszem pośred- 

nictwem prosi kogokolwiek 0 informacje, 

gdzie i kiedy można nabyć to wysoce po- 

czytne wydawnictwo. 

  

Wybory uzupełniające do Rady Ligi 
GENEWA. PAT. —- Na środowem  przedpołudniowem 

Zgromadzenia Ligi została jednogłośnie przyjęta rezolucja, przewidująca 
utworzenie specjalnej komisji studjów projektu Brianda, do której w razie 
potrzeby mają być zaproszone również państwa, nie będące członkami Ligi, 
oraz wszyscy członkowie Ligi, nie zamieszkujący w Europie. 

Następnie przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady Ligi, z 
której obecnie ustępują Finlandja, Kanada i Kuba. Na miejsce Kanady wy- 
brano 36 głosami Irlandję, na miejsce Kuby — Gautemalę 41 głosami. Na 
miejsce Finlandji kandydowały Chiny, Norwegja i Portugalja. Wobec tego 
jednak, że Chiny ustąpiły z Rady dopiero przed dwoma laty, mogłyby one 
obecnie kandydować jedynie za zgodą 2/3 Zgromadzenia. W głosowaniu 
Chiny otrzymały 27 głosów, gay wymagana większość 2/3 wynosi 32 głosy. 
Wobec tego Chiny nie mają prawa kandydować. Ostatecznie na miejsce 
Finlandji wybrano Norwegję 38 głosami. 

Pracowite pszczółki w Genewie 
GENEWA. PAT. — Mowa ministra Zaleskiego, wygłoszona wczoraj na posiedze 

niu Ligi Narodów, została wysłuchana z uwagą przez licznie zebrane, pomimo późnej 
pory delegacje. Jednakże punkt ciężkości dnia wczorajszego przeniósł się poza ramy 
zgromadzenia. 

Doniosłe przemówienia polityczne zostały wygłoszone w czasie bankietu, wyda- 
so przez międzynarodowe stowarzyszenie dziennikarzy, akredytowanych przy Lidzę 
tarodów. 

Na bankiecie zabrał głos minister Curtius, który mówił o pokojowych dążeniach 
Niemiec i o ich chęci współpracy międzynarodowej na terenie genewskim. Robiąc alu- 
zje do rysunku, zdobiącego menu obiadowe, na którem widniał ul, otoczony pszczołami, 
wyobrażającemi zebranych w Genewie mężów stanu, minister Curtius zauważył, że 
оп i minister Zaleski mają w Genewie znacznie ważniejsze zadanie, niż wzajemne po- 
dawanie sobie not dyplomatycznych, jak to zostało ujęte przez rysownika. 

W zakończeniu mowy, minister Curtius podkreślił, że pragnie, pomimo różnicy 
poglądów i zajętych pozycyj, poszukiwać na terenie genewskim zbliżenia i porozu- 
mienia. 

Z kolei minister Henderson mówił o współpracy w dziele pokoju między Francją 
a Anglią, podkreślając ciągłość tej pracy i robiąc aluzje do pomocy, na jaką Francja 
mioże liczyć w razie trudności politycznych. : 

Wreszcie, w niezwyklem skupieniu, zebrani wysłuchali przemówienia ministra 
Brianda. Briand przypomniał, że 4 lata temu rozpoczął pracę nad zbliżeniem z Niemcami, 

posiedzeniu 

„jak powoli zyskiwał zaufanie Stresemanna i jak dalece było to zaufanie wzajemne. Na- 
wiązując najwidoczniej do ustępu z rannego przemówienia ministra Curtiusa 0 rozcza- 
rowaniu, jakie polityka międzynarodowa przeniosła w ostatnich latach Niemcom, Briand 
oodniósł, że pracę swą nad pokojem będzie kontynuował, choćby nawet miał być po- 
waiony. a 

Zwracając się w stronę ministra Curtiusa, Briand w pięknym retorycznym zwro 
cie podniósł, że nigdy nie żądałby on od swoich kolegów wyrzeczenia się istotnych 
interesów swoich krajów, tak, jak i sam nigdy nie ustanie w ich obronie, Każdy z mi- 
ristrów spraw zagranicznych przybywa do Genewy z umiłowaniem swego kraju i z go- 
*owością obrony jego praw, ale wszystkie te patrjotyczne uczucia, spojone w jedno, 
powinny dać, zdaniem Brianda, utrwalenie pokoju, a nie pogłębienie nieporozumień. 

61 sesja Rady Ligi Narodów 
GENEWA. PAT. — Natychmiast po wyborze nowych członków Rady 

odbyło się pierwsze posiedzenie 61 sesji Rady Ligi Narodów. Przewodni- 
czący Rady Zumetta powitał nowoobranych członków Rady Matosa (Guate- 
miala), Blythe (Irlandja) i Mohwinckera (Norwegja), poczem Rada przystą- 
pe 2 ustalenia porządku dziennego oraz załatwiła szereg drobniejszych 
kwestyj. 

I|-ie Targi Północne 

      
     

PRACE KOMISYJ 

GENEWA. PAT. — We środę po 
poł. przystąpiły do pracy komisje Zgro 
madzenia Ligi Narodów. Po zwykłych 
formalnościach konstytuowania się roz 
poczęły prace przedewszystkiem ko- 
misje 3-cia, 4-ta i 5-ta. Trzecia komi- 
sja, rozbrojeniowa, wybrała na swego 
wiceprzewodniczącego byłego prezy- 
denta republiki estońskiej Piipa, a na- 
stępnie przystąpiła do przedyskutowa 
nia projektu międzynarodowej  kon- 
wencji o niesieniu* finansowej pomocy 
państwu zaatakowanemu przez na- 
pastnika. Przedstawiciel Węgier, gen. 
Tanszos oświadczył, że wprawdzie 
rząd węgierski ustosunkuje się do kon 
wencji życzliwie, jednakże musi sobie 
zastrzec na później powzięcie osta- 
tecznej decyzji, co do ewentualnego 
przystąpienia lub. nieprzystąpienia do 
tej konwencji. Następnie lord Robert 
Cecil (Wielka Brytanja),  Massigli 
(Francja). Benesz, (Czechosłowacja) 
i protestowali przeciw stanowisku de- 
legata Finlandji Holstiego. 

DRAŻLIWE SPRAWY NA PÓŹNIEJ. 

GENEWA. PAT. — Czwarta. ko- 
misja Zgromadzenia Ligi Narodów 
obradująca pod przewodnictwem bel- 
gijskiego delegata Carton de Viarta 
postanowiła najpierw przedyskutować 
sprawę budżetu, a dopiero później dra 
żliwe problematy reorganizacji sekre- 
tarjatu generalnego Ligi Narodów. 

KELLOG CZŁONKIEM TRYBUNAŁU 
HASKIEGO. 

GENEWA. PAT. — Zgromadzenie 
Ligi Narodów i Rada Ligi wybrały w 
dn. 17 b. m.-w miejsce przedstawiciela 
Ameryki w Stałym Trybunale Sprawie 
dliwości Międzynarodowej Karola 
Evansa Hughesa, który ustąpił z zaj- 
mowanego stanowiska, byłego sekre- 
tarza stanu Franka Kelloga członka 
Trybunału haskiego. 

KRADZIEŻ SZYFRU ANGIELSKIEGO 
LONDYN. PAT. „Dajly Mail* w kore- 

spondencji z Genewy podaje sensacyjną 
wiadomość, że kradzież, dokonana parę dni 
temu w Genewie w nocy, w pokoju brytyj 
skiego delegata i sekretarza ministra Hen- 
dersona prof. Noela Brockera, nie była dzie 
łem zwykłych złodziei, lecz kradzieżą poli- 
tyczną, zmierzającą do zdobycia klucza do 
angielskich oficjalnych tabel szyirowych. 
—- „Daily Mail“ twierdzi, že ztoczyūca zdo- 
łał skraść szyfry z ubrania, leżącego w po- 
koju, wobec czego Foreign Office zarządziło 
zniianę klucza. „Star* potwierdza tę wiado- 
mość, podkreślając, iż oficjalnie zachowywa 

na jest w tej sprawie tajemniczość. 

     

    

Dlaczego aresztowano 
p. Budzyńskiego 

Przed kilku dniami aresztowany 
został na Litwie były poseł do sejmu 
kowieńskiego, przedstawiciel mniejszo 
ści polskiej, Budzyński. Areszt ten wy- 
wołał wielkie wrażenie i poruszenie. 
Budzyński był najwybitniejszym dzia- 
łaczem i prezesem licznych instytucyj 
polskich na Litwie, między innemi rów 
nież organizacji „Pochodnia*, naj- 
większej polskiej placówki ošwiato- 
wej. Jednocześnie p. Budzyński repre- 
zentował mniejszość polską z Litwy 
na kongresach międzynarodowych. 

Dotychczas nie posiadamy szcze- 
gółowych danych ani o fakcie, ani o 
przyczynach aresztowania. Według 
otrzymanych informacyj, policja przy- 
była do majątku Budzyńskiego i do- 
konała tam szczegółowej rewizji, na- 
stępnie zaś zabrała ze sobą p. Budzyń 
skiego, przewożąc go do więzienia w 
Kownie. Cała sprawa wygląda nader 
tajemniczo. Dotychczas ciągle otrzy- 
mywaliśmy wiadomości o masowych 
represjach w stosunku do stronników 
Voldemarasa, lub opozycji lewicowej. 
Represję w stosunku do ludności pol- 
skiej miały narazie charakter ciągłych 
szykan w dziedzinie kulturalno-oświa- 
towej, ale w ostatnich czasach nie in- 
scenizowano tam większej wewnętrz- 
nej akcji politycznej antypolskiej. 
Rząd całkowicie pochłonięty był opo- 
zycją, zgrupowaną wokół b. dyktato- 
ra Voldemarasa. Dlaczego * zatem 
aresztowano nagle p. Budzyńskiego, 
którego działalność nie wychodziła ni- 
gdy poza ramy kulturalno-oświatowej 
pracy? Jakie mogły być motywy, któ- 
re pobudziły władze kowieńskie do 
tak stanowczego, ostrego i poprostu 
bezprzykładnego kroku, w pełnej świa 
domości wywołania goryczy wśród 
ludności polskiej na Litwie? — Przy- 
puszczalnie najbliższe dni przyniosą 
nam konkretne wyjaśnienia z Kowna. 

P. BUDZYŃSKI OSKARŻONY O 
SZPIEGOSTWO 

KOWNO. PAT. „Idische Stimme* 
donosi, że aresztowany ostatnio były 
prezes frakcji polskiej w sejmie litew 
skim i prezes T-wa Pochodnia Budzyń 
ski oskarżony jest o rzekome uprawia- 
nie szpiegostwa. 
ERP PTSS EST TITAN UT V TE 

Obrót pieniężny z zagranicą 
Obrót czekowy P. K. O., tej najwięk- 

szej Instytucji oszczędnościowej w Polsce, 
która w roku ACR wykazała zawrotny 
obrót około 25 miljonów zł. (8-mio krotny 
budżet całego Państwa!), nie poprzestaje 
wyłącznie na obrocie wewnątrz Kraju. 

Na zlecenie swoich klijentów (uczestni- 
ków obrotu oszczędnościowego lub czekowe 
go) P. K. O. przekazuje zagranicę dowolne 
kwoty bądź to czekami na banki zagranicz- 
ne do wszystkich znaczniejszych państw, 
bądż też, czekami przekazowemi na zagra- 
niczne urzędy czekowo - pocztowe, P. K. O. 
„przekazuje również pieniądze za pomocą 
przelewów na zagraniczne konta  czeko- 
wo - pocztowe do Austrji,  Belgji, Danii, 
Francji, Czechosłowacji,  Holandji, Jugosta- 
wji, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Szwajcarji. 

Również przekazywać można przez 
P. K. O. z zagranicy do Polski; w tym wy- 
padku dopisywane są one bezpośrednio na 
wskazane konta P. K. O. lub też przekazy- 
wane do miejsca zamieszkania adresatów w 
Kraju. 

Podjęcie się tych czynności przez P. K. O. 
należy przyjąć z dużem uznaniem, gdyż 
ma to ogromne znaczenie dla kupców i 
emigrantów, którzy korzystając z usług 
P. K. O., mają całkowitą pewność, że 
zlecenie dane przez nich będzie załatwione 
szybko, a przeliczenia kursowe dokonane 

zostaną skrupulatnie. 

  

Kto wygrał wczoraj na Ioterji? 
7-my dzień ciągnienia. 

Przed przerwą 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 13047 
165030 207535 

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 42798, 
170320. 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 6351 73378 
65478 108630 143153 207525 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 27272 56442 
71759 98121 114944 139529 143136 152308 
171990 179931 189598 191498 199606 
207090. 

Po_600 zł. wygrały n-ry: 1468 37434 
56854 73909 79863 86286 91554 100040 
101536 134821 160368 160840 178420 191662 
207965 208184. 

Po przerwie. 
10.000 zł. wygrał nr.: 140806. 
Po 5000 zł. wygrały n-ry: 22987 86013 

PRE: 
o 3.000 zł. wygrał 

173198 207164 A 
Po 2.000 zł. wygr. n-ry 162545 180611 
Po_1.000 zł. wygrały n-ry: 3374 4537 

52988 53634 78110 107459 107755 116748 
121402 162272 169135 180041 205338. ` 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 13911 21834 
42465 63542 69927 90437 98927 116373 
Ps) 120570 129826 129845 139916 192940 

Główniejsze wygrane w 8 dniu ciągnienia. 

60 tysięcy złotych — Nr: 160.169, 
20 tysięcy złotych — Nr. 54.037, 
10 tysięcy złotych — Nr. Nr. 123.979, 

131.005, 168.066, 

n-ry: 23774
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NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE Narądy nad sytuacją polityczną ECHĄ KRAJOWE. 

KANCLERZ BRUENING SCNDUJE GRUNT RZESZY. Wszyscy pod sztandary L. 0. P. P. 
BERLIN. PAT. — W tutejszych kołach miarodajnych toczą się obrady ZE WZGLĘDU NA OBECNE ZNACZENIE LIGI CBRONY POWIETRZNEJ I PRZE- | 

nad sytuacją polityczną, jaka się wytworzyła wskutek wyborów do Reich- : CIWGAZOWEJ 

stagu. Kanclerz Rzeszy wszedł JU POSSE przywódcami POSZCAC: Nowoczesne sposoby walki nie ogranicza Kto nie jest członkiem, niech nie zwleka, 
gólnych vartyj. Konferencje te nie mają jednak jeszcze charakteru oficjal- ją się na stosowaniu broni palnej, jak to niech jutro zapisze się na członka i zachę” 
nego. Chodzi o poinformowanie kanclerza, do jakiego stopnia poszczególne miało miejsce w poprzednich wojnach. ci swego znajomego. AS 
partje przyjmują stanowisko rządu Rzeszy, ogłoszone we wczorajszym ko- . W ciągu. akcji bojowej, zarówno w Zapisy pszyjnuia wszystkie Komitety 

ik ficjal Dotychczas dr. Bruening porozumiewa się tylko z PięrWSZYCH linjach frontu, jak też daleko w Fowiatowego Koła. S, 
munikacie oiicjalnym. Dotychczas dr. © 8 po gląo poza frontem, a nawet w głębi kraju 
przywódcami tych partyj, które w rozwiązanym Reichstagu stale głosowały jstnieje ustawicznie  niebezpieczeństwo za- IGNALINO 5 
za rzadem. trucia lub oparzenia ze strony broni che- į 

® Ё micznej. Gaz dzięki swym doskonałym, a — Kolonja wypoczynkowa „Rodziny Po- 

CZY TREVIRANUS POZOSTANIE CZŁONKIEM GABINETU. przytem drażliwym cechom bojowym, stał licyjnej. Zauważamy, że życie wśród pciy 
: : 2 a się bardzo skutecznym środkiem do zwał- cji nie pozostaje w tyle od życia ogółu spo- 4, 

BERLIN. PAT. — Ponieważ ministerstwo terenów okupowanych, na czania przeciwnika, a przedewszystkiem łeczeństwa. Widzieliśmy bowiem, jak wyć |; 
czele którego stoi minister Treviranus, zostanie z dniem 30 września r. b. przeciwnika nienależycie uświadomionego, miesiącach lipcu i sierpniu r. b. dzieci poli: - 

XXI. Barok, jak to już / zaznaczyłeni 

poprzednio, powstał i rozwinął się we Wło- 

szech, jako dalszy ciąg i konsekwencja re- 

nesansu, lecz rychło bardzo przerzucił się na 

inne kraje Europy, w niejednakowym zresz- 

tą zakresie i w różnem tempie. Dzięki zdu- 

miewającej sprężności Jezuitów, propagują- 

cych gorliwie ten kierunek, barok dociera 

niczwłocznie wszędzie tam, gdzie Jezuici 

tworzą swe kolegja i wznoszą kościoły, a 

więc do krajów katolickich. Francja, Hisz- 
parja, Hustrja, Niemcy południowe (Bawa- 

tja i Saksonja) oraz Polska już pod koniec 

XVI-go wieku zaczynają ulegać nowym prą- 

dom, tem łatwiej, że panująca w baroku 

swoboda pozwałała na dostosowywanie 

form do zamiłowań i potrzeb  poszczegól- 

nych narodów. Natomiast kraje protestanc- 

kie, jak Anglja, Niemcy północne, Skandy- 

nawja, a również i prawosławna Rosja, nie 

posiadają prawie wcale dzieł o charakterze 

barokowym, trwając w przeżuwaniu form 

renesansowych. Zwłaszcza wyraźnie wystę- 

puje ten objaw w sztuce angielskiej, która 
wlaściwie nie reaguje zupełnie na barok 
(brak temperamentu u flegmatycznych An- 

glików), lecz zasklepia się w konwencjona- 

lizmie późnego renesansu według wzorów 

Palladia, o cechach spokojnego, racjonali- 

stycznego klasycyzmu, i ów palladjanizm 
jest miarodajnym dla architektury  angiel- 

skiej XVII i XVIII wieków. 
Na specjalne podkreślenie zasługuje od- 

miana francuska baroku, znana pod nazwą 

stylu Ludwika XIV-go. Naogół barok poja- 

  
wia się we Francji dość późno, około poło- 

wy XVII wieku, nie znajdując we Francji, 

a zwłaszcza w jej sierach dworskich, zbyt 

życzliwego przyjęcia. Przez czas dłuższy 

utrzymuje przewagę kierunek renesansowy 

(fasady zewnętrzne Louvre'u według projek 

tu Claude Perrault), i dopiero panowanie 

Ludwika XIV-go (1645 — 1715) stwarza 

odrębna, swoistą odmianę baroku. jest to w 

istocie swej kompromis między klasycyz- 
mem poźnego renesansu a bujnością baro- 

ku; bardziej sztywny i nieco pompatyczny, 

prawdziwie „oficjalny** styl ten różni się sto- 

sunkowo bardzo nieznacznie od właściwego 

renesansu francuskiego. Głównym reprezen- 

tantem stylu Ludwika XIV-go w architek- 

turze staje się Jules Hardouin Mansart, twór 

ca całego szeregu budowli pałacowych w 

Wersalu i Paryżu; jego najdojrzalszem dzie 

łera jest słynny „Dome des Inwalides* w 

Paryżu (przedstawiony na ilustracji), ukoń- 

czony w r. 1706. Poważny spokój renesansu 

oraz prostota brył i linij nie zdradza na 

pierwszy rzut oka cech barokowych; jedy- 
nie śmiało wzbijająca się w górę, a potężna 

w swych rozmiarach kopuła, rozczłonkowa- 

na parzystemi kolumnami, z załamanemi nad 

niemi $zymsami i ornamentacją ze ślimacz- 

nic w górnej części bębna, wykazuje umiar- 

kowane tendencja barokowe. Sztywniejący 

coraz to więcej w suchym formalizmie styl 

Ludwika XIV-go wywołał wreszcie gwałtow 

na reakcją, znanej nam już jako styl roko- 

kowy. (—) prof. j. Kłos. 

  

  

Na szlakach białej śmierci 
KATASTROFA SŁYNNYCH EKSPEDYCYJ POLARNYCH. 

Odnalezienie zwłok Andreego i je- 
go towarzyszy budzi w pamięci wspo- 
mnienia kilku słynnych ekspedycyj po- 
lainych, które zaginęły nalodowych tę 
renach mórz podbiegunowych. 

Jedną z najnieszczęśliwszych eks- 
pedycyj polarnych była wyprawa Ame 

'rykanina De Long na okręcie ,„Jeanet- 
te". 

„Jeanette”, własność Benetta, wy- 
dawcy „New York Herald“ została wy 
słana na biegun, celem odszukania 
Nordenskjoelda, który przedsięwziął 
wielką podróż przez cieśniny północy 
i zginął bez śladu. De Long udał się 
na okręcie tym przez cieśninę Beryn- 
ga w r. 1879, ale zaledwie minął tę 
cieśninę wszelki słuch o nim zaginął. 

Kilka ekspedycyj ratowniczych przy 
niosły smutne wiadomości: 

Nie można było nawet śladów eks- 
 pedycji odnaleźć na morzach północ- 
nych. I dopiero w r. 1881 skonsta to- 
wano, že „Jeanette“ utonęła. 

Udano się w ślady ekspedycji, do- 
wiedziawszy się tu i ówdzie rozmai- 
tych o niej szczegółów. Natychmiast 
po zatonięciu „Jeanette* Le Long wraz 
z towarzyszami udał się pieszo a na- 
stępnie na łodziach w liczbie trzech, 
aby dotrzeć do ujścia Leny na Sybe- 
rji. 

Załoga jednej łodzi została zabra- 
na do niewoli przez tunguzów, dwie 
pozostałe łodzie zginęły bez śladu. Pra 
wdopodobnie załogi ich umarły z gło- 
du i wyczerpania 

° W delcie Leny odnaleziono wresz 
cie i zwłoki De Longa wraz z zwło- 
kami jego towarzysza. Obu zamordo- 
wali tunguzi. 

W r. 1884 trzej grenlandzcy poła- 

wiacze wielorybów znaleźli w fior- 
dzie ]ułanshaab dziwne przedmioty. 
Była to skarpetka i kilka części garde- 
roby, które należały do załogi okrętu 
„Jeanette. Przedmioty te przyniósł 

_ prąd, płynący od wysp Nowej Sybecji 
przez biegun północny w kierunku do 
wschodnich wybrzeży Grenlandji. To 
znaleźne nasunęło Fridtjofowi Nanse- 

+» nowi plan jego wielkiej podróży polar- 
nej. 

  

Śmierć na biegunie jest okrutna. 
Igra ona z ludźmi przez całe miesią 

ce, czasami przez lata. 
Jakże często dookoła gromadki 

śmiałków zaciskają się straszne zwały 
lodowe, tak że niema żadnego swobod 
nego otworu, którędy by można było 
wymknąć się, wydrzeć z uścisków 
śmierci. Człowiek czeka, szuka wyiś- 
cia, ale gdy wyczerpią się zapasy ży- 
wqości, kończy się jego energja i pół- 
noc zabija swoje ofiary. 

Najokropniejszej katastrofie podle- 
ga ekspedycja polarna Anglika Frank- 
lina, który w r. 1845 udał się w rejony 
mrozu na okręcie „Erebus* i drugim 
pod nazwa  „Terrror*?. Ekspedycja 
miała na celu znalezienie przejścia wol 
nego od lodów na północnym zacho- 
dzie. Zgineło wtedy 138 ludzi. 

Część nieszczęśliwych, błądzących 
po pustyniach lodowych, przeżyła po- 
dobno aż do roku 1864. Poszukiwały 
ich liczne ekspedycje coś w liczbie 
40-tu. Przeszukano wybrzeże Amery- 
ki Północnej, wyspy i obszary wodne 
północy. Najlepsi, najznakomitsi ba- 
dacze krain polarnych udali się na po- 
szukiwania. wyasygnowano kolosalne 
sumy i wyznaczono wysokie nagrody. 
Wszystko napróżno. Okręt po okręcie, 
wracał do domu, nie odnalazłszy ani 
jednego członka owej ekspedycji. 

W pięć lat potem dopiero po od- 
jeździe na północ ekspedycji, przysz- 
ła pierwsza wiadomość, że Franklin 
wraz z towarzyszami zimował gdzieś 
na północy. W rok później Eskimosi 
odnaleźli 30 zwłok. W dziewięć lat 
później małżonka Franklina zogranizo 
wała nową ekspedycję, aby kontynuo- 
wać dzieło, od którego odstąpiła bez- 
silna Anglja. Ekspedycja ta natknęła 
się na Eskimosów, którzy widzieli 
„białych ludzi”, a następnie i znaleźli 
ich zwłoki. 

Kierownik ekspedycji Mac Clintock 
natknął się na szkielet, na którym wi- 
siało jeno kilka strzępów ubrania. Nie- 
boszczyk prawdopodobnie upadł twa- 
rzą do ziemi — umarł on, jak i pozosta 
li w marszu. 

Następnie znaleziono kamień zna- 

nieprzygotowanego do tego sposobu wojo- 
wania. 

(Gazy przenikają wszędzie, docierają 
wszędzie i nie uznają żadnej z tych zapor, 
które dotychczas stanowiły ochronę przed 
siłą kruszącą pocisków. 

Zagazowanie przeciwnika odbywa się 
przez stosowanie artyleryjskiej i okopowej 
amunicji gazowej oraz bomb lotniczych. Po 
zatem inicjatywa technicznego stosowania 
napadów posiada tak obszerną skalę róż- 
nych możliwości, że trudno jest dzisiaj 
przewidywać, jakie nowe środki i sposoby 

oficjalnie zlikwidowane, w sferach miarodajnych rozpatrywana jest sprawa, 
czy Treviranus ma nadal pozostać członkiem gabinetu. 

Prasa francuska o wyborach w Niemczech 
PARYŻ. (Pat). Cała prasa omawia obszernie wyniki wyborów niemieckich. Dzien- 

niki prawicowe twierdzą, iż dotychczasowa polityka Niemiec ulegnie załamaniu, natomiast 
prasa lewicowa spodziewa się, iż koalicja, poparta przez socjalistów, będzie mogła prowa- 
dzić nadal dotychczasową politykę. Dzienniki prawicowe i umiarkowane są nastrojone 
bardziej niż pesymistycznie. я 

Pertinax w „Echo de Paris“ widzi w przebiegu niedzielnych wyborėw najlepszy 
dowód kompletnego bankructwa polityki Brianda. Rzadko — mówi autor — mąż polity- 
czny był świadkiem zupełnego runięcia wszystkich swoich rachub. Wymarzone przez nie- 
go nowe Niemcy, zrywające ze staremi tradycjami, wprawiające się do przemawiania w 
języku europejskim — wszystko to były złudzenia. Wystarczyło, aby ostatni żołnierze 
aljanccy opuścili Nadrenję, aby złudzenia te prysnęły nazawsze. 

W dzienniku „I*Ordre* Emil Bure przypomina drogę, po jakiej szła polityka gabi- 
netów, następujących po sobie we Francji, poczynając od rokę 1924. Polityka ta była 
wprowadzeniem oszukanego narodu francuskiego do wojny pod sztandarem pokoju. Roz- 
począł ją Herriot, a kontynuował Briand. Każde ustępstwo ze strony francuskiej święcono 
jako zwycięstwo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którego trąby tem głośniej brzmia- 
ly, im większe było to ustępstwo. Nie było nigdy narodu, któryby był więcej zdradzony, 
niż naród francuski w czasie ubiegłych kilku lat, które miały zaznaczyć jakoby tryumf 
nowej demokracji. 

Doświadczenia minionej wojny świato- 
wej wykazały, że dziedzina obrony przeciw- 
gazowej wymaga  przedewszystkiem nale- 
żytego zaopatrzenia, organizacji i wyszko- 
lenia. Nie wystarczy, aby każdy obywatel 
posiadał: nawet najdoskonalszą maskę prze- 
ciwgazową, gdy jej nie będzie umiał należy- 
cie nałożyć lub zgoła nie będzie wiedzał, 
kiedy ją należy zastosować, — zostanie po- 
rażony gazami i skończy swój żywot w 
nięczarni. 

Powyżej wymieniłem, że obrona przeciw 
gazowa wymaga  przedewszystkiem orga- 
nizacji, zaopatrzenia i wyszkolenia. 

Organizacją, która ma na celu obronę 
powietrzną Państwa, jak też i przeciwgazo- 
wą, jest L. O. P. P. 

Zaopatrzenie polega na tem, iż każde 
miasto, miasteczko, wieś winny mieć cho- 
ciaż prymitywne schrony przeciwgazowe, 
następnie każdy obywatel winien mieć 
maskę  przeciwgazową, a nawet ubranie 
przeciwiperytowe. 

Zapewne, niejeden powie, że zaopatrze- 
niec się w maskę drogo kosztuje, a pieniędzy 
na to niema, zgodzić się z tem ostatecznie 
można, lecz właśnie L. O. P. P., ażeby zao- 
patrywać swych członków na najdogodniej- 
szych warunkach w sprzęt, daje im ten 
sprzęt na raty, 

Marzeniem L. O. P. P/u jest, ażeby 
każdy obywatel, nie narażając się odrazu 
na większe koszta, mógł zaopatrzyć się w 
potrzebny sprzęt przeciwgazowy. 

Wyszkoleniem ludności cywilnej zajmu- 
je się również L. O. P. P., czynność ta po- 
lega na wyszkoleniu instruktorów, którzy 
następnie  przeszkolają ludność w obronie 
przeciwgazowej i przeciwlotniczej. 

Lotnictwo przed wielką wojną  Śświato- 
wą i w jej stadjum początkowem odgrywa- 
ło rolę środka pomocniczego, używanego 
głównie do pogłębienia i uzupełnienia rozpo 
znania, dokonywanego przez kawalerję. W 
chwili obecnej znaczenie lotnictwa jest 
ogromne. Rola jego w działaniu wojennem 
jest tak ważna, akcja jego tak niebezpieczna 
dla nieprzyjaciela, że jedną z najważniej- 
szych i najbardziej studjowanych obecnie 
gałęzi wiedzy wojskowej jest obrona prze- 
ciwlotnicza, mająca na celu, jeśli już nie 
zlikwidowanie działalności lotniczej nieprzy- 
jaciela, to przynajmniej zredukowanie jej do 
manimum. 

Charakterystyczną cecha lotnictwa jest 
wielki promień jego działalności, dzięki te- 
miu stanowi ono niebezpieczeństwó nietylko 
dla armji walczącej na froncie, lecz również 
dia całego kraju lub znacznej jego części. 
Wychodząc z tego punktu, musimy przyjść 
do wniosku, iż do wałki z lotnictwem musi 
być wciągnięta nietylko armja czynna, lecz 
cała ludność, ktorej zadaniem będzie 
zmniejszyć działanie lotnictwa nieprzyjaciel- 
skiego do minimum, albowiem ono przeni- 
kając w głąb kraju, szerzy tam spustosze- 
nie, wywołuje depresję moralną wśród nie- 
przygotowanej do walki ludności cywilnej. 

Znaczenie tyłów przy prowadzeniu woj- 
ny nowoczesnej jest tak ogromne, że strony 
walczące za wszelką cenę usiłują je uchro- 
nic zarówno od skutków materjalnych, jak 
też i od działania moralnego nieprzyjaciela 
powietrznego. Wypływa stąd konieczność 
zorganizowania jaknajskuteczniejszej  obro- 
my przeciwlotniczej tyłów. Na tyłach armii 

Tajny protokół obrad kongresu Kominternu 
REWELACJE NEUES WIENER JOURNAL 

WIEDEŃ. PAT. Publicysta niemiecki von Koerber ogłasza w Neues 
Wiener Journal streszczenie tajnego protokułu obrad 16 kongresu 3-ej mię- 
dzynarodówki, odbytego w lipcu w Moskwie. 

W rozdziale 2-gim tego dokumentu powiedziane jest, że należy dążyć 
do uzyskania zaufania nacjonalistycznych warstw ludności niemieckiej. W 
tym celu rząd sowiecki musi wobec nacjonalistów niemieckich podkreślać 
swoje wrogie stanowisko wobec traktatu wersalskiego. Równocześnie posel- 
stwa sowieckie w państwach Ententy mają dawać do zrozumienia, że po- 
pieranie żądań niemieckich przez sowiety jest tylko natury formalnej. Wy- 
nikiern tej podwójnej gry, ma być sprowokowanie nowej wojny, która wpę- 
dzi naprzód zwyciężonych, a następnie zwycięzców w ramiona bolszewików. 
Jyplomacja sowiecka ma zaoiiarować nacjonalistom niemieckim pomoc 
armji czerwonej. Nacjonaliści niemieccy będą przez to wzmocnieni w swych 
zainiarach dokonania zamachu stanu. W tym wypadku przyrzeczona im bę- 
dzie ze strony komunistów życzliwa neutralność. 

Urugwaj zrywa stosunki 
dyplomatyczne z Peru 

POWODEM OBRAŹLIWE SŁOWA. 

NOWY YORK. PAT. Według doniesień z Montewideo, rząd urugwajski 
postanowił zerwać stosunki dyplomatyczne z republiką Peru za obraźliwe 
słowa, wypowiedziane przez jednego z członków jej rządu o urugwajskim 
ministrze pełnomocnym Tosalba, który udzielił w czasie rewolucji schronie- 
nia prezydentowi Leguia i kilku jego zwolennikom. 

Dżuma w Mandżurii 
SZANGHAJ. PAT. — lak donosi Agence Indo-Pacifique, w północnej części 

Mandżurji wybuchła dżuma. Wobec tego, że dżuma pochłania setki ofiar zmarłych i 
rozszerza się szybko, połączenia kolejowe z okręgami, sąsiadującemi z terenem nawie- 
uzonym džumą, zostały przerwane. 

Zawalenie się trybun podczas corridy 
PUEBLA. PAT. — W czasie wałki byków, zorganizowanej tu z okazji meksy- 

kańskiego święta narodowego, zawaliły się trybuny. Dwie osoby zostały zabite, 42 od- 
uiosły rany. Przyczyną katastrofy miał być fakt, że z powodu burzy nadmierna ilość 
osób schroniła się na trybuny. 
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$ M 2 wk = rzadko kiedy będzie się miało do czynienia 
= kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, = 3 lotnictwem Ie a nowo- 

a i EE czesnych środków O. L. P. oraz akcję włas- 
od 5—7 lat, poszukuje do kompletu = nego lotnictwa myśliwskiego uniemożliwia- 
— przedszkola polsko-francuskiego. = ją ai WYRA na dalekie ty- 

LS ; i & ŽS |y we dnie, Im większą przestrzeń ten ostat- 
Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. s ni ma do przebycia, tem mniejsze jest praw- 

Pańska 4 m. 4, ЕЁ dopodobieństwo osiągnięcia celu przez nie- 
== yo, ze względu na nasycenie środkami obro 

TO [ij ny przeciwlotniczej, a celem najważniejszym 
ich będzie: stacje i mosty kolejowe, Środki 
przemysłu wojennego oraz wogóle wszy- 
stkie fabryki i centra przemysłowe, wielkie 
składy wojenne, wreszcie większe ośrodki 
adzninistracyjne. 

Do obrony obszaru krajowego używa 
się następujących rodzai broni: artylerji 
przeciwlotniczej, zgrupowań ciężkich karabi 
nów maszynowych oraz balonów zaporo- 
wych. 

Powyżej zaznaczyłem, że potrzebne jest 
również lotnictwo myśliwskie do obrony, 
jest ono największym nerwem obrony, bez 
którego nie będziemy mogli tak skutecznie 
się bronić, jak tego wymaga kraj. 

Chcąc mieć własne samoloty, któreby 
nam służyły jako obrona w czasie wojny, 
musimy mieć w pierwszym rzędzie własne 
lotniska, własne hangary, mechaników, pi- 
lotów — nie wspominam już o tem, że sa- 
me samoloty też nie przylatują do Polski 
„Za piękne oczy”. 

Znaczną część zadań obrony ludności 
cywilnej przejęła w swe ręce L. O, P. P., 
więc jeżeli w LOPP-ie pracują ludzie, któ- 
rzy są obarczeni swojemi sprawami 4ospo- 
darczo - materjalnemi, przeto ogół musi 
po im z pomocą. 

Należy pomagać 

Zakłady Wychowawczo-Naukowe Zgromadzenia 
5.5. Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie 

Gimnazjum żeńskie Humanistyczne, rozwojowe (Ii Ii kl.) wraz 
z internatem. 

Seminarjum Nauczycielskie żeńskie wraz ze szkołą ćwiczeń. 
Przedszkole. 

ŻOLIBORZ, ul. Stołeczna róg Krasińskiego (dojazd tramw. 14 i 15) 
V gmach Stow. im. Walerjana Kalinki. 

Internaty dła Akademiczek: ul. Sewerynów 5-b i na Żoliborzu. Tel. 90-78. 

— 

  

Sao Od i, pask iaszaną, J 
таг jum r 847 wo Š К LINE K A że Franklin zmarł już w r. 1847 wraz 

z 9 oficerami i 15 ludźmi załogi. ; 
Potožniczo-Ginekologiczna 

U. S. B. 

W następn e lata porobiono nowe 
odkrycia. a p son nowe zwłoki 
i przedmioty ale szukano wciąż dalej, 
irając nadzieję znalezienia Sziówiia = GE Rog owaka 9 

Z dniem 20 września b. r. rozpoczyna 

rzyjmowanie chorych, ciężarnych 

i rodzących. 

ekspedycji. 
Przed 50 laty Amerykanin Schwat 

rzychodnia kliniczna czynna codzie 

ie prócz niedziel i świąt od 10 do 1 

ka w drodze do kraju Króla Wilhelma 
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    spotkał się z Eskimosami, którzy mu 
opowiedzieli o „białych ludziach” 
zmarłych z głodu. Eskimosi wyruszyli 
ze Schwatką w kierunku południowym 
i wkrótce Amerykanin odnalazł grób, 
w którym !Ieżał szkielet ze srebrnym 
medalem na kręgach szyi. Był to po- 
rucznik z ekspedycji Franklina. 

Eskimosi opowiedzieli Amerykanino 
wi, że znaleźli masę książek i zeszytów 
które dali... dzieciom swoim do zaba- 
wy. 
Sosna wiadomością dotyczącą 

ekspedycji, były szczegóły opowiedzia 
ue przez innnych Eskimosów, którzy 
twierdzili że „biali ludzie oszaleli przed 
śmiercią i zabili swoich towarzyszy, 
których pożarli*. 

nietylko radą. Nie! 

gandę L. O. P. P., trzeba wmawiać i tłuma- 
czyć tym, którzy są jeszcze nieuświadomie- 
ni i nie wiedzą, jak poważne zadanie ma 
Liga, niech zapisują się wszyscy na człon- 
ków, niech wpłacają regularnie składki, z 
których potem Liga stawia wprost nieza- 
pomniane pomniki, jak: lotniska, hangary, 
szkoły dla pilotów i mechaników, zakupuje 
potrzebne narzędzia, sprzęt przeciwgazowy 
i dużo jeszcze innych rzeczy, które są nie- 
zbędne dla propagandy obrony. 

„ A więc póki czas, póki możemy zabez- 
pieczyć swe jutro, póki nie spadło nam nie- 
bezpieczeństwo na głowy, Śpieszmy wszy- 
scy zgodnym pochodem niezależnie od wie- 

ŻA narodowości pod sztandary L. O. 

TARGI PÓŁNOCNE 
zwiedzającym radzimy zwiedzić 

Polską Wytwórnię 
Obuwia 

Wacława Nowickiego 
Wilno, ul. Wielka 30 

Działy wykwintnej konfekcji 
i galanterji 

Towary zimowe, śniegowce i kalosze. 

— 

A kiedy Liga będzie liczyła miljony 
członków, wówczas powiemy: „Zrobiliśmy 
swoje”. 

w tej dziedzinie przyniesie przyszła wojna. ° 

Trzeba nam jak najwięcej szerzyć propa- | 

     

    
   

    

   

            

   

ne na kolonji wypoczynkowej w Ignali 
(powiatu  święciańskiego), zorganizowanej | 

i prowadzonej prze p. Kubarską, przewod- 
niczącą Koła „Rodziny Policyjnej* w Świę- 
cianach. 

W rozmowie z panią Kubarską miałem 
inożność dowiedzieć się, że przebywa na 
kolonji 16 dzieci tych policjantów, którzy | 
ze względu ną dużą rodzinę i trudne watun- 
ki życiowe nie mieliby możności dać dzie- 
ciom takiej pielęgnacji, jakiej potrzebowa- 
ły dla poprawy swego wątłego zdrowia, a 

jaką miały na wspomnianej kolonji. Pię- 
ciokrotne dziennie jedzenie, świeże i zdrowe 
powietrze, w jakie obfituje Ignalino, trosk- 
liwa opieka pani  Kubarskiej sprawiły, że 
wygląd zewnętrzny dzieci zmienił się nie- 
porównanie. 

Kolonię tę zwiedzili w końcu sierpnia 
r. b. komendant wojewódzki P. P. p. inspek- 
tor lLudwikowski, p. starošcina Mydlarzowa, 
i zastępca starosty Święciańskiego p. Jeś- 
man, z czego wnioskować należy, że koło 
nia ta, jak i jej cel, wzbudziły w nich zain- 
teresowanie * 

„W zdrowem ciele — zdrowy duch* — 

cjantów o wątłem zdrowiu były w igra 

oto hasło, którem niewątpliwie kierowała у | 
się pani Kubarska w powyższej pracy. 

Obserwator. 

POSTAWY 
— Koncert „Echa* wileńskiego. Praw-- 

dziwą ucztę mieliśmy w dniu 7 września. 
Oto wileński chór „Echo*, jeden z najlep- 
szych zespołów  śpiewaczych, zawitał do | 
nas po raz pierwszy. Program Koncertu był — 
bardzo bogaty i starannie dobrany, dość 
wspomnieć o utworach  Nowowiejskiege, 
Słowińskiego,  Lachmana,  połonez F-dur | 
Chopina, aby wyrobić sobie pojęcie o praw- | 
dziwym i szczerym zachwycie publiczności, 
tóra szczelnie zapełniła salę Macierzy 

Szkolnej. Z największem uznaniem trzeba 
podnieść pracę, trudy i starania zespołu, a 
przedewszystkiem dyrygenta prof. Władysła 
wa Kalinowskiego, że przy tak niesprzyja- 
jących warunkach, jak nieakustycznie zbu- 
dowana sala, mala i niska estrada oraz go- | 
тасо z powodu przepełnionej sali, potrafili 2 > 
i pół godziny wytrwać, to też zrozumiała są 
to dobrze nasza publiczność i każdy następ- 
iy punkt programu  darzyła niekłamanym |; 
aplauzem i manifestacyjnemi oklaskami. Je- - 
den z członków zespołu w swem przemówie = 
niu scharakteryzował działalność chóru 
„Echo“ na terenie Wileńszczyzny, r.awołu- 
jąc do szerzenia kultury pieśni polskiej 
przez zawiązywanie prowincjonalnych chó- | 
rów, dziękował publiczności za liczne przy- 
bycie oraz inicjatorowi urządzenia koncer- | 
tu w Postawach, panu sędziemu Sadowskie- | 
mu, mna których cześć chór odśpiewał | 
„Niech žyją nam!“ 7 

W odpowiedzi proboszcz tutejszy ks. į 
Kaczmarek wspomniał, iż pierwsze próby 
zawiązania chóru w Postawach już poczy- || 
niono przez klub sportowy policyjny oraz | 
stowarzyszenie młodzieży polskiej. I po- 
dziękował w imieniu społeczeństwa postaw- | 
skiego za przybycie „Echa* do nas, wzno- 
sząc okrzyk, entuzjastycznie podchwycony 
przez całą publiczność na cześć dyrygenta 
zespołu. W tem miejscu pozwalamy sobie: 
sprostować przemówienie ks. proboszcza, 
gdyż właściwym inicjatorem i wykonawc: 
myśli krzewienia pieśni polskiej w Posta: 
wach jest chór amatorski, założony prz 
urzędników w lutym r. b. 

U 

Panu sędziemu Cezaremu Sadowskiemu + 
należy się od nas szczere podziękowanie za | 
inicjatywę sprowadzenia chóru oraz za tru-. « 
dy i starania urządzenia koncertu, jak rów- 
nież p. staroście Niedzwieckiemu, p. Józefc + 

| 
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wi Kęstowiczowi, p. Ertmanowej, p. Łozi, 
czonkównie, p. Suchorzewskiemu, p. Perga* 
mentowi, Klubowi Urzędniczemu, Spółdzig 
ni „Wygoda“, które to osoby i insty! 
przyczyniły się w dużym stopniu do go J 
go przyjęcia miłych gości i umożliwiły I 
góle urządzenie koncertu, mając na uw Ё 
koszta przejazdu siedemdziesięciu 
osó» z Wilna do Postaw. 

Zbożnej pracy choru „Echo“ cześć! 

LUNA—PARK 
dawne „Wesote Miasteczko“ 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. į 

Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
w dnie powszednie od 7-ej wiecz., w 
soboty i w niedziele od 3-ej po poł. 

Wstęp 50 i 30 gr. 

     

  

    

  

M) : 

Zupełnie darmo! 
Zorza 1 pudełko pasty do obuwia |JJ" 

1 blaszankę płynu do metali 

otrzyma każdy kupujący 

na Il Targach Północnych ją 
1 puszkę zaprawy do podłóg | 

za I zł. 50 gr. 6 

| A M UM : 
Doktór ZARCYŃ | 

(chirurg) przeprowadził się © 
na ul. Słowackiego 10 

(dawn. Kaukaska) 

00000600000 
BEZWARUNKOWO . 

Nekrologi i wszelkie ogłoszenia @о ГОЙ 
„SŁOWA*' oraz do wszystkich innych | 
pism najwygodniej załatwiać za pośred- 
nictwem Biura Reklamowego Ste- 
fana Grabowskiego w Wilnie, Gar- 

barska 1, tel. 82. 

KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE! т
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
“MES 

1 skę przy równoczesnej poprawie konjunktu- 
UC(KWAŁY KONFERENCJI DRZEWNEJ A ry dla drewna polskiego. 

Е Odnošnie do wysokošci 
W sn. 8 i 9 bież. września odbyła się dychtowy, lecz że z drugiej strony produ- konferencja stwierdza, że jako oparta na 

w Minmsterstwie Rolnictwa konferencja drze- cenci olszyny nie mogą znajdować się na- kalkulacjach z okresu najlepszej konjunktury 
wra, na której powzięte zostały następują- dal w sytuacji w której nie mają moż- stała się ona bezwzględnie za wysoką w 
ce rezolucje: + ności sprzedaży we właściwym czasie nad- okresie głębokiej depresji cen na wszystkie 

wyżek eksportowych. materjały drzewne i wymaga obniżenia z 
1) REGULOWANIE PODAŻY SUROWCA. Uznając dzisiejszy system wykonywa- uwzględnieniem zasad jej prawidłowej kon- 

: AB nia reglamentacjj wywozu za wadliwy, strukcji przynajmniej na czas trwania Dokładne zorjentowanie się w stosunku konferencja prosi Pana Ministra Rolnictwa obecnego kryzysu. 
Żodaży do popytu na rynku drzewnym utru o zwołanie specjalnej komisji, złożonej z Odnośnie do kwestji nowej taryfy ko- dnione jest przez całkowity niemal brak przedstawicieli zainteresowanych władz i lejowej konferencja wyraża pogląd, że: dostatecznych danych statystycznych; do- stron i która, w terminie 4-tygodniowym а) w przewozach wewnętrznych  kon- tyczących wszelkich elementów produkcji opracować winna konkretne wnioski, zmie- strukcja taryfy winna sprzyjać przeróbce drzewa (obszar lasów, ich skład, wiek, eta- rzające do sanacji obecnego stanu rzeczy. drewna surowego jaknajbliżej miejsca jego ty rębne etc.) oraz jego spożycie. Celem Gdyby komisja w powyższym terminie pozyskania, aby w ten sposób zredukować Ausunięcia tych braków należy przeprowadzić nie zdołała opracować konkretnych wnio- do minimum _ udział kosztów transportu planowany oddawna spis lasów, zorgani- sków sanacyjnych, to konferencja uprasza w ogólnej cenie wyprodukowanego sorty- zować coroczną statystykę wyrębów Oraz Pana Ministra Rolnictwa o spowodowanie, mentu i podnieść cenę drewna na pniu. podjąć prace w kierunku bardziej szcze- aby sprawa ta zdecydowana została przez Licząc się jednak z obecnem  rozmieszcze- gółowego ustalenia norm zapotrzebowania zainteresowane czynniki rządowe przed roz- niem przemysłu drzewnego jako z faktem, drzewa w kraju. Ę R. poczęciem nowej kampanji zakupu olszyny którego nie da się zmienić w sposób gwał- Natomiast z obserwacyj przejawów ryn dychtowej. towny, konferencja nie mogłaby  zalecić ku drzewnego stwierdzić można, że po- takiej konstrukcji taryfy, któraby  utrudnia- daž i popyt na drzewo utrzymały Się 4) TRANZYT I TARYFY KOLEJOWE ła przewozy wewnętrzne drewna Surowe- naogół u nas do niedawna w stanie rów- o na dalsze odległości; ‚ Е * ё # ы g nowagi, przyczem dostosowywanie  się 1. Konferencja stwierdza, że wprowadze- * p) system taryf eksportowych winien obu tych czynników do Siebie odbywało nie polityki tarytowej prohibicji tranzytu wspókdzbniać 4 = avranii Poaakości 
się drogą naturalną i było wynikiem одб- drewna przez Polskę  mijałoby się 2 Ce- przecierania rodzimego surowca w kraju nych konjunktur krajowych i zagranicznych lem wobec możności przenikania obcego wobec eksportu w stanie nieobrobionym i Dziś jednak należy stwierdzić, że z powodu drewna przez inne szlaki kolejowe i nara- tą zarówno dla ośrodków, położonych u przesilenia światowego, dompingu obcego Ziłoby Polskę na komplikacje międzynaro- żródeł surowca drzewnego, jak też i leżą- oraz gwałtownego zwężenia pojemności dowe. Z drugiej strony nie zachodzą ża- cych w znaczniejszem od nich oddaleniu. rynku wewnętrznego, równowaga ta wy- dne przyczyny, któreby — usprawiedliwiały Natomiast taryiy te nie powinny uniemo- daje się hyć poważnie zachwiana. udzielenie tranzytowi jakichkolwiek przywi- žliwiač kalkulacyjnie eksportu surowca; 

W Kierunku regulacji podaży interwen- lejów taryfowych, czy też z dziedziny te- ^ c) wobec eksportu morskiego polityka cja Państwa, z wyjątkiem ewentualnego cliniki ruchu kolejowego, z których nie tarytowa stosować Winna ulgi _ portowe, zmniejszenia własnych etatów rębnych, po- korzysta naładunek drewna krajowego. wynikające z konieczności wyrównania sunięta już jest do ostatecznych ANC Zasadniczo taryfy tranzytowe powinny zwiększonych kosztów _ przeładunkowych 
przez wykonywanie nadzoru nad lasami Pry- dawač kolei maksimum dochodów, na ja- w portach oraz trudniejszych warunków 
NA „i dalej już rozwinięta być nie ki pozwala zasada konkurencyjności wobec zbytu na rynka** zachodnich w porówna- 

że. Natomiast istnieją możliwości re- innych szlaków tranzytowych,  równocze- niu z sąsień* rynkami kontynentalnemi gulowania przez Państwo intensywności po śnię jednak winny być tak skonstruowane, Pożadana  .vzpiętość taryfy portowej i 
pytu, przedewszystkiem przez  nieograni- aby towar tranzytowy nie posiadał  lep- taryfy przy eksporcie przez suchą granicę czenie dostaw „rządowych, zwłaszcza przez szych taryfowych warunków niż towar poł- nie może jednak być stwarzana przez nad- 
Miuisterstwo Komunikacji, przez  torso- gi, у mierną już dzisiaj wysokość tej ostatniej, 
wanie ruchu budowlanego i przez stwo - "Rozpiętość między taryfami tranzyto- uniemożliwiającą utrzymanie. się na najwa- 
rzenie jaknajszerszych możliwości eKSpor- węmi a wewnętrznemi powinna być tem žnieįszych dla Polski kontynentalnych ryn- 
towych. : „„Wieksza, im bardzieį grožna jest КопКигеп- kach zbytu; 

Nadto konferencja zwraca uwagę, że cja towaru tranzytowego dla produkcji kra- d) taryfy inzportowe nie powinny uła- 
przywóz drzewa na warunkach dumpingo- jowej. W wypadku  krańcowym taryfy twiać konkurencji drewna obcego z krajo- 
wych z zagranicy mógłby zachwiać stan tranzytowe mogą być obniżone do poziomu wem na rynku wewnętrznym, natomiast w 
równowagi między podażą a popytem. taryf wewnętrznych. porównaniu z tranzytowemi winny umożli- 

Tranzyt przez porty może podlegać wiać obrót uszlachetniający. 
2) POLITYKA CELNA specjalnym taryiom KIEGO: które ak Konstrukcja nowej taryfy winna 

Konferencja wyraża pogląd, że utrzy- nie powinny być w żadnym wypadku niż- poddana szczegółowemu zbadaniu - 
manie cen  surowca drzewnego na pozio- $Z€ niż portowe taryfy krajowe. W związku uwzględnieniem powyższych czterech prze 

i į & ы i 4). у słanek, a w wyniku tego badania winny snie gwarantującym opłacalność produ- Z tem przyznanie taryfy P. D. 2 tranzyto- słanek, y 
kcji leśnej, jest nietylko postulatem  wła- WYM przesyłkom 

  

być 

surowca sowieckiego, być podstawą do zaprojektowania w niej 
sności leśnej, lecz i przemysłu drzewnego, A nie udzielanie ich eksportowi surowca kra- odpowiednich zmian. 
który tylko w ten sposób może mieć za: jowego nie jest niczem uzasadnione, tem- Konferencja uważa za słuszny postulat 
bezpieczony, trwały dopływ surowca. Z dru- bardziej, że eksport krajowego surowca przyznania ulg eksportowi przez suchą 
giej strony konierencja stwierdza, że na Przez porty nie jest w stanie zaszkodzić granicę do krajów zachodniej Europy 
poziom cen drewna w Polsce * wpływają zaopatrzeniu w Surowiec krajowych  za- takim przesyłkom, które z uwagi na mały 
przedewszystkiem  konjunktury na zacho- Kładów przemysłowych. | rozmiar lub terminowość dostaw nie mo- 
dnich i środkowo - europejskich rynkach 2 drugiej strony nie jest takže celowe gą korzystać z transportu morskiego. 
zbytu i że stan ten utrzyma się tak Odmawianie tranzytowi taryfy portowej Konferencja zaleca w tym celu opracowanie 
długo, dopóki Polska nie przestanie być Przesyłkom sowieckiego drewna tartego, specjalnych taryf związkowych w obrocie 
krajem eksportującym drewno. Nie zmie- Zwłaszcza, gdy bliższa analiza kalkulacyj- z Francją, Belgją, i Holandja z odpowied- 
nia to faktu, że  dompingowy przywóz "A wykazała możność podniesienia stawek niem obniżeniem stawek dla przebiegów 
drzewa z zagranicy może obniżyć w Pol- taryfy P. D. 2 D k й polskich, względnie zastosowania syste- 

e cenę drewna poniżej granic wynika- Niedogodności wynikające z pierwszeń- mu zwrotu „części frachty_po udowodnio- 
jących z cen istniejących na rynkach StWAa podstawiania wagonów pod przesył- nym eksporcie do tych krajów. 
środkowo i zachodnio - europejskich, Och- ki tranzytowe dałyby Się usunąć przez po- Z uwagi na obecną nad wyraz trudną 
rona celna leśnictwa stałaby się  proble- Wiekszenie ilości wagonów platiorm tylko Sytuację eksportu kontynentalnego  kon- 
mem nader aktualnym, gdyby Polska mi- wtedy, gdyby P. K. P były finansowo w ferencja wypowiada się za natychmiastowem 
mo swego charakteru państwa eksportują- stanie zdobyć się jednorazowo w czasie wprowadzeniem specjalnej taryfy, vlgowej 
cego, narażona była na zbędny zwłaszcza  SZyDkim na tak znaczny wydatek. Ponie- na eksport materjałów drzewnych (nie wy- 
dompingowy przewóz drewna zagranicz- waż obecnie nie jest to prawdopodobne, łączając papierówki) przez granicę lądową. 

nego. PE GR PD ona z Ž as RA za nl ea OWA 
Stwi i ne i w stosunku do tranzytu w zakresie - nie podkładów kolejowych i sleeprów z =p dewiz OCE S dał stawiania wagonów jest nadal aktualna i mo miaterjałami tartemi przy eksporcie porto- 

szczalne przewóz pewnych / sortymentów że doznać ponownego zaostrzenia w razie wym. 
drewna z zagranicy dla celów uszlachetnie- dalszego wzrostu tranzytu drewna przez Pol (d. c. n.) 
nia i dla eksportu. Stwierdzając, że do- 
tychczasowe rozmiary tak pojętego  tran- 
Zytu uszlachetniającego były i są dotych- 
czas minimalne, konierencja uznaje, ' iż ist- 
nieję cały szereg naturalnych przesłanek, 
które mogą umożliwić jego rozwój w 

przyszłości (jak stopniowe zmniejszenie się 
wyrębów, ilościowy przerost zakładów 
przemysłowych w stosunku do zapasów 
surowca krajowego, istnienie dużych nie- 
uprzemysłowionych obszarów leśnych po 
drugiej stronie wschodniej granicy — ро!- 
Skiej i t. p. Państwowa polityka drzewna 
winna przeto unikać posunięć,  któreby 
uniemożliwiły w przyszłości odegranie przez 
Polskę aktywnej roli w / uszlachetnianiu 

„i sprzedaży obcych surowców na eksport 
towych rynkach zbytu. 

: Z tych przesłanek wynika, że Rząd winien 
r Być poc do inn 302 yta z dnia 17. IX. 1980 r. 

zenia Ceł przywozowyc na zbędne su- 
rowce drzewne przy ewentualnym zwrocie Ciśnienie średnie w mm. 755 
cła = Pa za wej RE Temperatura średnia -|- 13 

rowadzanych surowców do celów  re- 4 2 
E abarhi Podstawa do tych zarządzeń ist- Temperatura najwyższa -|-14 

nicje > Koss ai p 0 Temperatura najniższa -i- 11 
uregulowaniu stosunków celnych i odnośne 4 
A oliacai teo winno przystugiwać Rzą- OP:d w milimetrach: 1,7 
SP” i po wprowadzeniu nowej taryfy cel- 
hej. 

ny 

20 

du 

  

KRONIKA 
CZWARTEK 

18 Das 
— Z życia T-wa Opieki nad zwierzęta- do 

mi w Wilnie. Zarząd 1-wa Op. n. zw. w 
Wilnie komunikuje, że nieotrzymane fanty 
z loterji urządzonej podczas „Dnia dobroci 
dla zwierząt i ochrony przyrody* można 
odebrać w lokalu p. Wandy Swolkień Mic- 
kiewicza 19 m. 12 — w terminie do 15 paź- 
dziernika 1930 r. 

Zebranie Komitetu Pań sekcji T-wa Op. 
nad zw. odbędzie się w dniu 24 b. m. o 
godz. 18 w Sekretarjacie T-wa. 

Jednocześnie zarząd [-wa składa ser- 
deczne podziękowanie wszystkim tym, któ- 
rzy przyczynili się do uświetnienia „Dnia 
dobroci" a w szczególności Panu Wojewo- 
dzie i Pani Wojewodzinie, następnie wła- 
dzom administracyjnym i policyjnym, orga- 
nizacjom, miejscowej prasie, władzom szkoł 
nym, młodzieży szkolnej, Dyrekcji Polskiego 
Radja, T-wu Rybackiemu, p. profesorowi 
St. Jarockiemu i wszystkim członkom i sym- 
patykom za moralne i finansowe poparcie 
„Dnia dobroci dla zwierząt i ochrony przy- 
тоау“ oraz za czynny udział w pochodzie. 

— Dr. Hanusowicz Bolesław z 
powodu wyjazdu zagranicę wstrzymał 

Przenajświęt. Z dniem 16 września przyjęcia cho- 

W. stofica o godz. 5 m. 14 

Ireny 
Jutro 

Januarego 

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

ż. słońca o godz. 5 m. 46 

  

{ Е у 
ns przeważający 1 du zachodni 

3. CŁA WYWOZOWE Tendencja barometryczna; spadek 
Cła wywozowe ra surowiec drzewny za U wagi: pochmurno, przelotny deszcz 

sadniczo mogą mieć uzasadnienie jedynie * 
jako przejściowy środek państwowej po- 
lityki gospodarczej, powołany do wyrów- 
nywania ujemnego działania na jakościo- — Nieustanna adoracja 

wą stronę eksportu drewna z Polski Za- szego Sakramentu. Dnia 19 września w ko- rych. rządzeń celnych państw importujących. Nie sciele w Radoszkowiczach przypada cało- dz 
może natomiast być z celem ani a AA ECA Przenajświętszego Sakra- TEATR I MUZYKA „na intensywność wyrębów, ani też  dąże- mentu, dnia 21 września w kościele w Sze- = ei 

L nic do sztucznego utrzymywania cen dre- nnetowszczyźnie, dnia 20 września w ko- 4. — Teatr Miejski na Pohulance, Dziś 
wna na niskim poziomie. : ściele w Taboryszkach, dnia 22 września w CY „dalszym CZĘ doskonała Role czynnika uszlachetniającego wy- kościele w Rudziszkach. (k) nomedja Blizińskiego „Rozbitki", która za- wóz spełniają poniekąd łącznie z eks- kwi do rzędu najwybitniejszych utwo- portową polityką taryiową polskie cła wy- MIEJSKA W ych. Zarówno świetna gra ze- 
wozowe na kłody iglaste i liściaste, uła- Pr. ю nę SE аы yr. Zelwerowiczem na czele, jako | twiając pracę mad organiczną sanacją ek- — a pzedeiębiorstw. „Wydział =. i malownicza wystawa pędzła J. Hawrył- 
sportu i przemysłu drzewnego, lecz, cła Przemysłowy | R tów zada НОИ СО НЕ .'“""‘Ё' wywierają miłe i witana wra- 
te działają równocześnie jako czynnik ob- Stracji przedsię Bl Ч 22':'.31“11“1““" się na żenie. Początek o godz. 8-ej. Bilety zniżko- 
niżenia cen surowca. Dlatego też stopnio- terenie Wilna w celu stwierdzenia, czy wy- we i kredytowane ważne. 
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I ZA i 3 KG 7 iazek rejestracji, Najbliższą premjerą będzie głośna sztu- fa ich likwidacja jest zasadniczo pożą- N?nany został obowiazė om jerą będzie gi 
dana, ale tylko w drodze równorzędnych AKADEMICKA ka Szeriffa „Kres wędrówki". „Ra 
rekompensat dla eksportu polskich pół- E — Teatr miejski w „Lutni”. Dziś i dni о . i następnych pełna słońca i pogody aktualna 

# Ё( о'Ё Р‚?ЁЁЁЁЮЁЁ ‘;ЁЪоЁЁЁЁ“ЁХ komedja RO „Nad BORERA Bo 
jac na nie wysokie cła przywozowe, dą- wowstępujących, że wszelkich informacyj, zem w koncertowem wykonaniu całego 

4 do oparcia obrotu drzewnego z Pol- orycządych *studjów polonistycznych, mogą ai RY CZIEZO pod reżyserją dyr. A. 
ską przedewszystkiem na imporcie surowca zasięgnąć w informatorjum, które jest czyn- Aaaa AWARE” « dekomRUJE ои 

+ Konterencja wypowiada się natomiast już pu codziennie od godz. 11 — 12 w lokalu tek p gas, uzupełniają miłą całość. Począ- 
teraz za zniesieniem, względnie za zrów- Koła, Zamkowa 11— 7. 2 o R 8-ej. Wszystkie bilety na dzisiej- 
naniem z inemi liściastemi cła wywozowego 3 32 = stawienie sprzedane. ` 
na osikę zapalczaną i merlową. | ROŻNE. А Pie m otowaniu nieśmiertelne „dzieło 

W związku z kwestją ceł wywozowych wą я koaózcii m PES w_ oryginalnej 
konferencją wyraża pogląd, że cła wy- — Z Izby Przemysłowo-Handlowej w Koncepcji reżyserskiej dyr. Zelwerowicza. 
wozowe ulgowe stosowane być winny Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil — Występ Marjusza Maszyńskiego w 
cneralnie nietylko do państw które za- nie podaje do wiadomości osób zaintereso- „ł.utni”. Jutro o godz. 8-ej wiecz. wystąpi w 

warły z Polską specjalne układy drzewne, wanych, iż okólnikiem z dn. 6 września r. teatrze „Lutnia* znakomity artysta teatrów 
z i do tych, z któremi Polska uregulo- b. L. D. V. 3890 (4 Ministerstwo Skarbu warszawskich Marjusz Maszyński. Niezrów- 
ła cały swój obrót towarowy, a więc upoważniło Izby Skarbowe do obniżania na nany ten artysta cieszący się zasłużoną opi- 
rzewny na mocy ogólnych traktatów indywidualne podania płatników do 1/2 nią „najznakomitszego recytatora da się po- 

iandlowych. Brzmienie poz. 228 taryfy proc. stopy podatku przemysłowego od znać Wilnu w perłach 
łnej winno ulec przeto nowelizacji p й am wieczc 

tym kierunku. towych papierówką, dokonanych w r. 1929. także, żeby się uśmiać 
Odnośnie do kwestji ceł wywozowych Odnośne podania należy wnosić do dn. 30 AR .g0, i 

na olszę konferencja stwierdza przedewszy września r. b. | + go, A. Mickiewicza (wyjątki z „Pana Tadeu 
stkiem zgodnie z wyżej wymienioną ogólną Tymże okólnikiem obniżyło  Minister- sza”), W. Reymonta, (wyjątek z 
zasadą, że zasadniczo należy dążyć do stwo do 1/2 proc. stopę podatku przemysło pów*), H. Sienkiewicza (wyjątek z , „Pana przywrócenia wolnego handlu w stosunku wego od obrotu przypadającego od tranzak- Wołodyjowskiego"), Boy'a, Wierzyńskiego, 
do obrotu olszyną w Polsce równie jak i cyj eksportowych papierówką, dokonanych Tuwima, Lemańskiego i innych. Występy UJ. 
dla dyktv Polskiej w krajach odbiorczych. w okresie od i stycznia do 31 е 

Konferencja stwierdza dalej, że z kra- roku. Z ulgi ostatniej mogą korzystać tylko nadzwyczajnem powodzenien'. Bilety do na- 
jowego surowca powinien być zaopatrzo- przedsiębiorstwa prowadzące prawidłowe bycia w kasie teatru „Lutnia” od 11 do 9 
ny w pierwszym rzędzie krajowy przemysł księgi handlowe. wiecz. 

*fabrykatów i wyrobów drzewnych ze strony 
tych państw importujących, które, nakłada- styd. U. 
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Wszechpolski Zjazd 
prawników kolejowych 

śnia o godz. 10 min. 30 w O) 
wem otwarty zostanie V ogó! 

państwowych, poprzedzony uroczystą Mszą 
św., która odprawiona będzie o godz. 9 min. 

przedstawiciele ministerstwa komunikacji i 
wszystkich dyrekcyj P.K.P. z całego kraju. 
Obrady zjazdu potrwają trzy dni. 
say jest następujący: 

miszy św. w Ostrej Bramie nastąpi otwarcie 
zjazdu w Ognisku Kolejowem, wybór pre- ` 
zydjum zjazdu i przemówienia powitalne. 

podejmowani będą w górnych salach hotelu 
W przez komitet zjazdu. 

posiedzenie a następnie zwiedzanie Targów 
Północnych. 

nie. Uchwalenie rezołucyj. Ustalenie miejsca 
i terminu następnego zjazdu i zamknięcie 
zjazdu. W południe wycieczka autobusami 

w salonach Ogniska Kolejowego. 

TYTAN 
warstw społeczeństwa, odbędzie się w nie- 
dzielę nadchodzącą 21 b. m. o godz. 3 m. 30 

ściowe polskie komedje „Marcowy kawaler* 
Blizińskiego i „Majster i czeładnik* Korze- 
niowskiego, w obsadzie premjerowej. 

trze „Lutnia*. W niedziele najbliższą 21 b. 

wem po cenach zniżonych świetna komedja 
Zygmunta Kaweckiego 
Początek o godz. 3 m. 30 po poł. 

ypadki 
b. m. godz. 9 zanotowano wypadków 42, w 
tem kradzieży 4, opilstwa 10, przekroczeń 
administracyjnych 15. 

stąpiło zderzenie samochodu ciężarowego, 
należącego do fabryki drożdży Mozera z sa- 

a: polskiej. oedema osobowym 38041. Szofer samo- 
w obrotu przypadającego od tranzakcyj ekspor Bogaty program wieczoru pod tytułem „A chodu osobowego, który s 

wach o 1920 3 zawiera wartošcio- padek zbiegt. ochėd 
we utwory: J. Krasickiego, J. Kotarbińskie- uszkodzony. 

„Chło- chowski 
pracujący przy budowie koszar 

grudnia 1930 M. Maszyńskiego w całej Polsce cieszą się wysokości 2-go piętra doznając ogól- 
nych obrażeń. N 

a 

ga: 

W POLSCE 

U 

WARSZAWSKA FABRYCZNA FILJA MONTAŻOWA 

NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ FABRYKI SAMOCHO- 

DÓW ZAKŁADA SKŁAD FABRYCZNY W WILNIE. 

Wprowadzenie częściowej PRODUKCJI w POLSCE 

pozwala na 

Znaczne obniżenie cen 
Dogodne warunki spłat 
Wzorową obsługę 

Dostosowanie do wymagań 
miejscowych. 

SAMOCHODY Citroćn SĄ 

Skład Fabryczny w WILNIE—D. FISZKIiN 

MICKIEWICZA 31 

tel. 15-01. 

W najbliższą niedzielę dnia 21 wrze- 
Ki Kolejo- 
nopolski wal- 

zjazd związku prawników polskich kolei 
esobników ssaka ch się za ku, 
się wzbudzali pode 

w Ostrej Bramie. Na zjazd przybędą 

Program 
są nielada ptaszkami znan 

niedzielę 21 września: po uroczystej mi“ przeważnie w sklepaci 

Po południu tego dnia uczestnicy zjaz- 
zwiedzać będą miasto, zaś wieczorem 

ialek 0 godz. 9-ej plenarne 

We wiórókśOŚCEGGE śpiedamne! PSAZE zbadanie okoliczności wypadku. 

Trok a wieczorem pożegnalna herbatka 

temu nagła potrzeba. 

ATERJE 
Za złe utrzymanie autobusu od 

dE 

   

  

wał się do kursowania, 
nosić odpowiedzialność. 

Oględziny maszyny stwierdziły, 

  
rzenie tembardziej, że mieli 

kontaktu z osobami żle widzianemi przez policję. 
Zatrzymani wyłegitymowali się paszportami zagranicznemi wystawione- 

mi w Brukseli na nazwisko Ratnera i w Berlinie na nazwisko Millera. 
Po skomunikowaniu się z tamtejszą policją okazało się, 

mi międzynarodowymi włamywacza 
jubilerskich. 

Miliera I Ratnera osadzono w areszcie i zostan: 
niemieckich, bowiem są poszukiwani przez sądy berii 

Na podstawie zeznań świadków stwierdzono, 
winy bowiem uczynił wszystko by uratować dziecko. 

i Najdoskonalsze za najniższą cenę 

ńskie. 

  

Międzynarodowi włamywacze 
ARESZTOWANI NA TARGACH PÓŁNOCNYCH 

WYDANI ZOSTANĄ POLICJI NIEMIECKIEJ 
Na terenie Targów w ogrodzie Bernardyńskiem policja zatrzymała dwóch 

pców niemieckich, którzy swolm zachowaniem 
nieostrożność nawiązania 

że zatrzymani 

mi „pracujący- 

oni wydani w ręce władz 

Echa tragicznego wypadku na Zamkowej 
Tragiczny wypadek przejechania na Śmierć dziewczynki, co. miało 

miejsce przedwczoraj na ulicy Zamkowej, pociągnął za sobą szczegółowe 

że pod względem technicznym pozo- 
stawia ona dużo do życzenia, a szczególnie w autobusie źle działają ha-. 
mulce co każdej chwili grozi poważnem niebezpieczeństwem, bowiem szo- 
fer nie jest w stanie zatrzymać samochodu w momencie, gdy zachodzi ku 

że szofer nie ponosi tu 

powie właściciel, który zostanie pocią- 
gnięty do odpowiedzialności sądowej. 

Wyniki badania stanu autobusu nasuwają jednak pytanie: 
samochody kursujące na mieście nie są częściej kontrolowane i 
trzeba jakiegoś tragicznego wypadku by stwierdzić, że samochód 

dlaczego 
dopiero 

nie nada- 
czy w takich wypadkach tylko właściciel winien po- 

Wąski przesmyk od kościoła św. Jana do Skopówki, który otrzymał 
nazwę „przesmyku Śmierci" bowiem w r. ub. zabity tu został idący cho- 
dnikiem starszy mężczyzna, winien być poddany specjalnej pieczy. 

Szczególnie wylot Skopówki jest niebezpieczny i takich wypadków 

5 

— Przedstawienie popularne w Teatrze 

przez dwa dni głośną sprawę zabójstwa b. 
inspektora szkolnego Piotra Stadnika, zamor 
dowanego w czerwcu ub. roku w lesie ko- 
ło majątku Horodziłówka, w pobliżu Nowo- 
gródka. Stadnik otrzymał kilka kul rewolwe- 
rowych i, jak stwierdziła ekspertyza, gdy 
padł, sprawca widząc, że daje on znaki ży- 
cia podciął mu jeszcze gardło. Co do przy- 
czyn morderstwa, krążyły narazie różne wer 
sje nie wyłączając wersji, że zabójstwo zo- 
stało popełnione na tle politycznem.  Jed- 

nakże w toku dochodzenia policja natrafiła 
na ślady, że Stadnik mógł paść jedynie ofia 
rą zemsty osobistej, i że tylko taką ewen- 
tualność należy brać pod uwagę. 

Nastawione w tym kierunku śledztwo 

bez trudu już ustaliło, że Stadnika łączyły 

bliskie do niedawna stosunki z nauczycie- 

lem w gminie Horodczańskiej, Kazimierzem 
Trybusiewiczem, lecz z powodu zatargu o 

żonę, o której mówiono, że jest kochanką 
Stadnika, uległy one takiej zmianie, że stali 
się śmiertelnymi wrogami. Właśnie gdy za- 
targ doszedł do zenitu nastąpiło zamordo- 
wanie Stadnika. 

Podejrzenie skierowało się przeciwko 
Trybusiewiczowi i gdy policja znalazła kil- 
ku świadków, którzy widzieli Trybusiewi- 

cza w pobliżu miejsca zbrodni, został on 
aresztowany i stawiony przed Sąd Okręgo- 
wy w Nowogródku, który skazał go na 5 lat 
c. więzienia, uznając, że dokonał on zabój- 

stwa w stanie silnego wzburzenia. 

Jednym z głównych świadków oskarże-. 
nia była uczenica Marja Sakówna, która w 

poł. Repertuar zapowiada dwie warto- 

— Przedstawienie dniowe w Tea 

ukaże się na przedstawieniu popołudnio- 

„Para, nie para“. 

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 
— W w ciągu doby. Od 16 do 17 

derzenie się samochodów 
b. m. przy M. Pohulance i Zawalnej na- 

wodował wy- 
owy został 

-— Pijany spadł z rusztowania. Sta 
Kazimierz (Legjonowa 85) 

przy 
Nadleśnej spadł z rusztowania z 

Sam 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

jak przedwczoraj możemy spodziewać się więcej. 

TELESIS 

Kto zabił inspektora szkolnego Stadnika 
SĄD APELACYJNY W WILNIE UNIEWINNIŁ NAUCZYCIELA TRYBU- na z ne. Drugie w a> pas SIEWICZA. ri ajniższych (o z z B manai dn WANA Wileński Sąd Apelacyjny rozpatrywał momencie zabójstwa była w lesie horodzi- 

łowskim i widziała osobnika, który szybko 
wybiegł z zarośli w miejscu, gdzie znalezie 

no następnie ciało Stadnika. Sakówna, gdy 

ja skonirontowano z Trybusiewiczem pozna 
ła w nim tego, który uciekał. 

- Skazany odwołał się od wyroku i sprawa - 
ta znalazła się na wokandzie Sądu Apela- 

cyjnego. Do sprawy powołano 16 świadków 
ze strony obrony. 

Obrona w osobach adwokatów: Petru- 
sewicza,  Śmiarowskiego i Ujazdowskiego 
zdołała przeprowadzić dowód prawdy, że 
Trybusiewicz nie był tym, który uciekał w 
krytycznym dniu z lasu i na skutek tego 
Sąd Apelacyjny uchylił wyrok pierwszej in- 
stancji i Trybusiewicza uniewinnił. 

przebywał 

Trybusiewicz, 
w - więzieniu 

który dotychczas 
po  zalat- 

wienia niezbędnych formalności uzyskał 
wolność. ; 

Wyrok Sądu Apelacyjnego wywołał 
zrozumiałą sensację. 

EM Osiedliłem się w Wilnie 
ul. Mickiewicza 49 — tel. 15-16 | 

LEKARZ-DENTYSTA 

$tanistaw Gjntyłło 
major rez. 

Godz. przyjęć od 12 — 5 popoł. 
(oprócz świąt) 1 

T 
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LUBLIN — WILNO 4:2, 

(Mecz o Puhar P.Z.P.N.'u). 

Musimy przyznać bezstronnie, że re- 
prezentacja wileńska przegrała najzupełniej 
zasłużenie. 

Przegrała, bo była zespołem gorszym, 
a była gorszym, bo przy ustawianiu jej poz 
pełniono kilka błędów. 

Przedewszystkiem błędem było wsta- 
wienie do ataku Nikołajewa. Ten niewątpli- 
wie utalentowany napastnik był gwiazdą 
wileńską, obecnie jednak jest już gwiazdą 
zgasłą. 

Trzeba mu oddać sprawiedliwość, że na 
boisku zademonstrował kilka dobrych za- 
grań, całość jednak wypadła słabo. Jeszcze 
gorzej wydał Godlewski. Nieruchliwy, bez 
głowy psuł i psuł akcje ataku. 

Gdyby zamiast tej dwójki weszli Wasi- 
lewscy, Rejzin, lub młody Żebrowski, sytua 
cja przedstawiałaby się znacznie pomyślniej. 

Błędem też było wystawienie Trucha- 
na na centr pomocy, a Szwarca na lewego. 
Truchan z trudem dawał sobie radę, a bez- 

PASTATAS R EEE TS STN ROCZEK SAO 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie towarów z 

przemytu. W dniu wczorajszym organy 
służby celnej przeprowadziły na terenie Wil 
na szereg rewizyj w sklepach z galanterją i 
towarami łokciowemi poszukując przemytu. 

M. in. przeprowadzono rewizję w skle- 
pie Sory Kłok w dzielnicy żydowskiej. Re- 
wizja ujawniła większą ilość towarów spro- 
wadzonych z zagranicy drogą nielegalną z 
pominięciem opłat celnych. 

Zakwestjonowane towary przewieziono 
do składów celnych. 

— Podrzutek w kościele. W kościele 
Ostrobramskim znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 4 tygodni z kartką: 
„Dziecko niechrzczone. Matka prosi dać na 
imię Wanda. Nazwisko matki Jewierowi- 
czówna”. Podrzutka umieszczono w przytuł 
kn Dzieciątka Jezus. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Trot Annie 
(Belmont 25) skradziono z jej mieszkania w 
czasie nieobecności domowników różną bie- 
liznę damską i męską na sumę 415 zł. 

Wołejko Urszuli (Sierakowskiego 25) 
skradziono z mieszkania różną garderobę, 
zegarek damski srebrny i gotówkę na łącz- 
ną sumę 400 zł. 

Pietkiewiczównie Jadwidze (Moniuszki 
15) w czasie jej nieobecności w mieszkaniu 
wyłamano zamki od drzwi i skradziono gar- 
derobę oraz zegarek budzik na sumę 400 zł. 

— Zaopatrzyła się na zimę. Bonlewski 
Jan (Beliny 16) zameldował policji o syste- 
matycznej kradzieży drzewa przez Malinow 
ską Zuzannę (Legionowa 173). Metr drze- 
wa u Malinowskiej odnaleziono i zwrócono 
poszkodowanemu. 

Śmierć samobójczyni. Mo- 
gulska Julja, która popełniła samobójstwo 
przez wypicie spirytusu skażonego zmarła 
w szpitału Sawicz nie odzyskując przytom- 
ności. 

— Korzystał z okazji. Cabanowi Anto- 
niemu zam. w Warszawie, przy ul. Solnej 5 
skradziono nożyce z samochodu stojącego 
na Targach. Sprawcy Stankiewicz Piotr i 
Stefanowicz Józef (Połocka 4) zatrzymani. 

— Podrzutek. 14 b. m. przy ul. Tyzen- 
hauzowskiej 13 znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 1 miesiąca, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Bójka. Onegdaj mieszkańcy m. Mo- 
leadeczna Szczuplak Sierpiej i Nowasz Ma- 
ciej w czasie sprzeczki na tle porachunków 
osobistych dotkliwie pobili i poranili Koma- 
rowskiego Feliksa mieszkańca wsi Łazawiec. 

— Pożar. We wsi Chwiedziewicza, gmi 
ny smorgońskiej powstał pożar w zabudo- 
waniach Hryszkiewicza Michała. Następnie 
ogień przeniósł się na zabudowania Tołka- 
czowej Katarzyny i Tołkacza Władysława 
trawiąc je. Straty wynoszą przeszło 16 tys. 
złotych. 

— Uszkodzenie linji telefo- 
nicznej. Koło wsi Bukowicze została 
uszkodzona linja telefonu wojskowego a 
kabel skradziony, jak ustaliło dochodzenie 
przez pastucha Chomicza Romana. Nie jest 
to akt sabotażu, lecz zwykła kradzież, gdyż 
drut z kablu jest używany na wsi przez do- 
morosłych muzykantów do instrumentów 
muzycznych ra struny. i 

— Pożar wsi. 12 b. m. we wsi 
Pozydra spłonęło 9 gospodarstw, przy 
czyniając straty w sumie 18.000 zło- 
tych na szkodę kilku gospodarzy tej 
wsi. 

Okradzenie składu 
aptecznego. W Mołodecznie na 
szkodę Cukiermana Icka, właściciela 
składu aptecznego skradziono 6 obrą- 
czek złotych, 1 parę kolczyków  zło- 
tych, 1 zegarek damski kryty ze zło- 
tym łańcuszkiem, tabliczka złota pła- 
ska do zegarka męskiego, 25 rubli car 
skich w złocie, 2 monety starożytne, 
20 ao polskim bilonem, kilka talij 
kart. 

— Zagadkowe postrzelenie. Koło 
wsi Warysoki gm. Olkienickiej do idą - 

cego przez las Minkienisa Dominika 
oddano 3 strzały z broni automatycz- 
nej, z których 2 kule trafiły go w rękę 
i nogę. Minkienisa odesłano do szpita- 
ia św. |akóba w stanie ciężkim. Do- 
chodzenie w toku. > 

RADJO WILENSKIE 
CZWARTEK, DN, 18 WRZEŚNIA 

11.58 — : Czas. < 
1210 — 12,35: Tr. z Warszawy. Felje- 

ton (O czem wiedzieć powinna dobra go- 
spodyni.). 

12,35 —- 13,00: Gramofon. 
13,00 — : Kom. meteor. 
15,50 — 16,15: Tr. z Warszawy. Odczyt 

tur. - kraj. „Nowogródzkie jako teren tury- 
styczny — wygłosi A. Rogalewicz. 

17,15 — 17,20: Progr. dzienny. 
17,20 — 17,35: Kom. L. S. G. 
17,35 — 19,00: Tr. z Warszawy. Odczyt 

i koncert solistów. > 
19,00 -— 19,25: „Przegląd filmowy”. 
10,25 — 19,50: „Pogadanka radjotech- 

  

mezna“ — wygl. Mieczysław Galski. 
19,50 — 20,00: Program na piątek i 

rozm. 
20,00 -— 20,30: Tr. z Warsz. Pras. dzien. 

radj. i kwadr. liter. 4 
20,30 — 21,55: Koncert symfoniczny. 

Siowo wstępne — St. Węsławski. 1) Ry- 
szard Strauss — poemat symfoniczny „So- 
wizdrzal“, 2) Cezar Franck — warjacje sym 
fomiczre — ł. Un poco allegretto., I!. Alle- 
gretto quasi andante, III. Saińt - Saens — 
koncert g - moll op. 22. I. Andante 50 
to. Il. Allegro scherzando. III. Presto. — 
wyk Artliur de Greef (fortep.) 

    

21,35 — 24.00: Tr. z Warsz. Koncert 
(muzvka lekka), kom i muz. tan 
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Z 

| | 

spornie najlepszy centr pomocy Szwarc na 
bocznej wypadł słabo, nie umiał unieszko- 
dliwić skrzydła. 

W obronie Bućko wypadł słabo, Szwarc 
Ii byłby zagrał lepiej. 

  

Najlepiej z całej drużyny wileńskiej za- 
grał Pvzyno, podający celowo i uniemożli- 
wiający  skrzydłowemu przeprowadzenie 
akcyj. W ataku Zajdel i Pawłowski spisali 
się dobrze, w obronie Chowaniec poza kil- 

  jąc ostatnie momenty gry. Nasi reprezentan- 
ci dają za wygranę i miarkują grę. 

Keprezentacja Lublina była drużyną 
sympatyczną. Nie było w niej wybitnych ta- 
lentów, ale też nie było słabych punktów. 
Wszyscy chcieli grać, szli na piłkę, grali z 
glową — jednem słowem robili to, co musi 
robić piłkarz na boisku, nic więc dziwnego, 
że wygrali. ` 

Zawody prowadził b. dobrze p. Frank. 
Publiczności sporo. Mecz rozegrano piłką 

KIMO 

MIEJSKIE 

SALA MIEISKA 
al. Ostrobramska 3, 

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„HMerkules czarnych 
—GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy ' 

gór" 

człowiek świata — Elmo Lincoln. 
Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. !X. wł. 
Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 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. 1X. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Nast. program:„Martwy węzeł". 
  

ofiarowaną przez wystawiającą na Targach 
swoje wybory fabrykę „Astra* w Siedlcach. 

Osman 

TURNIE] TENISOWY NA TERENIE Н 
TARGÓW PÓŁNOCNYCH. 

W celu ożywienia ll-gich Targów Pół- 

Pierwsze Dźwięko= 
wę Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickie vicza 22, 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 

„Pieśń Żywiołó 
Dźwiękowo-Śpiewny. Ceny miejsc do godz. 6-ej: PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

66 .Ja kocham cię...* Pieśni śpiewane przez fascynującą Lupę Velez i Garry 
Coopera tchną żarem i namiętnością. W rolach głównych: urocza Łupe Ve- 
lez i ulubieniec kobiet Garry Cooper. Nad program: Rewelacyjny Dodatek 

  

nocnych, staraniem wileńskiego okręgowe- 
  

go związku Lawn-Tenisowego przy wydat- Pierwszy Dźwiękowy DZIŚ! Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter (2 i 3 m.)—1 zł. Rewelacyjny Przebój Dźwiękowy! 

  

  

  

    
  

      

    

   

  

   

  

     
    
      

  
  

aa 6 py - nej pomocy Dyrekcji Il-gich Targów Północ nów: = Wielki dramat mił „ W rol. główn.: epięk: Bel. 

koma „kiksami był pewny. Bramkarzowi nych, w dniach 20 i 21 bież. mies. odbędzie KRA CE Ž łotowłos An i oł УЛЕ dotai uitonny:_ W col. plona grzepickns Mariai JES 
Beż ża ŻY Wil ai, a się Turniej Tenisowy na kortach położonych „MELIOS* rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej. Ost. seans 10.1 
a ui (cie BS Liam pas PRE BEE NOCE a : 

A a. gowskiego. 
Za chwilę gra przenosi się pod bramkę Turniej obejmuje następujące gry: Polskie Kino Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Zakończenie superfilmu w-g powieści VICTORA HUGO „Nędznicy* p. t. 

gospodarzy, Zienowicz broni  brawurow. 1. Gra pojedyńcza panów. || WANDA: 5 66 i у z ieNEZDIECZA RE о 2. Gra pojedyńcza panów Il-giej klasy. ” erce 3 erni a przepiękny dramat w 12 aktach. W rol. gł. Gabriel Gabrio, 

. W ы i : 3. Gra pojedyńcza pań. Wielka 30. Tel. 14-81 | 89 Sandra Miłowanowa, Jan Touiant i inni. 5 
PRAW = „min. Pawłowski zdobywa prowa 4. Gra podwójna panów. A; 
dzenie. Goście zrywają się do ataku i w AG Ši оНОк 
rezultacie  lewo-skrzydłowy wykorzystuje DA Poczina, arai e dal Dziś i dni następnych. i 66 potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych 
niefortunny wybieg bramkarza i strzela KA A Ka REY Kino Kol Wielki film polski: 55 rzeszna miłość dwóch kobiet i dwuch mężczyzn w-g głośnej po- 
bramkę. žavias OG AE az tiżeżych AA A: wieści ANDRZEJA STRUGA p. t. „Pokolenie Marka Świdy*. W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA i Mis Po- 

Po przerwie Wilno słabnie wyraźnie. macyj teh sat i КЕ Sadowa 25 „OGNISKO lonja r. 1980 ZOFJA BATYCKA oraz inni artyści B. SAMBORSKI i J. KOBUSZ. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr 
Nic nie pomagają przesunięcia, jednak zu- Dożócia Pa Tele. ARK Gd Nalot R UI Kolejowa 10. halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig saimochodu z pociągiem! Imponująca bitwa lotnicza! Malownicze wesele 
pełnie niespodziewanie Nikołajew zdobywa nódz g CT, 8 ю м я J p na wsi! Wspaniały raut arystokratyczny! Początek seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 p. p. Następ- 
drugą bramkę. 3 Ganja у ny program: „Na zgubnej drodze* z Clarą Bov w roli głównej. 

a tego momentu lublinianie biorą ini- 
cjatvwę w swoje ręce i zdobywają trzy ko- 
lejne bramki. Zdobywają je zupełnie zasłu- 0 F Į A R Y 
żenie, PZ reprezentacja nasza po kon- w Y KA Zi M 0 WA, 

tuzjowaniu Truchana i Kozłowskiego traci Zamiast kwiatów na grób ś. p. Juljusza 
chęć do gry. Kozłowskiego na nędzę wyjątkową Składają 2 PIASKOWA ы 

Odnosi się przykre wrażenie obserwu- Aurelja i Stefan Jankowscy zł. 20. wysiana r IŠL pH 0 daje już 
w kwietniu obfite pokosy. 

»286609000090000099©098966 Posiada ją na składzie 

|BUSCH HEYDE_ Wileński Spółdzielczy 
Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie Syndykat Rolniczy 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — Wilno, Zawalna Ne9. —2 
= - = " - > m 

wielkiemi złotemi medalami 61 
2 : ; : 3 DO SPRZEDANIA 
& Podczas trwania П-сй Targów Północnych & pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
v GAR 098 IX) v nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
< * M ° < dd RECARO CROdAWA, kredens, 2 AE 

elabry bronzowe, różne żyrandole 
3 c E N Y Z N A c ZN I E Z N iż 0 N E 3 elektryczne, kilka "pierścionków z bry- 

lantami, broszka brylantowa, dywan, 

POLECAMY PRZYJEŻDŻAJĄCYM NA TARGI różne swetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 

ODWIEDZENIE NASZEGO SKŁADU FABRYCZNEGO mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane, Maszyna Reming- 

DZIAŁ OPTYCZNY: ton Fortable i elektrolux. LOMBARD 

"OKULARY “2 | 
z najlepszem' ŻĄDAJCIE 

SZKŁAMI we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków + 

: Prow. A. PAKA 

г ‚ JMODNIEJSZE 

FACE-A-MAIN, L L S 2-2 dęss= 22 ODNIESZE | KAPITAŁÓW 
0 Ž i S , konser- Apaszki---Szaliki | różnych poszukuje- 

LORNETKI teatralne i polowe wuje, doskonali, odswie- —— S$zaie jedwabne | my na solidne hi- 
Н itmi i rza usuwa braki i skazy. „Į poteki miejskie i Mikroskopy: trichinoskopy Y K i Gabinet „2 Artyst. chusteczki | ziemskie, 

9 3 Kosmetytitee AIG — lusterka i t. p.| Dom H.-K. „Zachę- 
EAN . Leczniczej wystawia i sprze- | ta% Mickiewicza 1, 

DZIAŁ FOTOGRAF: Wskutek śmierci Michała Baiera opróżniona zostałają 7 Hryniewiczowej. daje R tel. 9-05. 

T TOTO-APARAY i a a imis ы FOTO-APARATY 5 Przyj.wę.10-1i4-7 Wilon G 3000 dolarėw 

Busch, Zeiss-Ikon, 
Voigtlander i Nagel 

oraz wszelkie artykuły fotograficzne w największym 
wyborze. 

  

DZIAŁ GEODEZYJNY: 

Teodolity, 

niwelatory, 
astrolabje, 

godjomedry, 

Hojlepsze 

instrmenty 

GEODEZYJIE. 
    
ay НЕО И 

TAŚMY MIERNICZE, RULETKI I RZYBORY KREŚLARSKIE 
w WIELKIM WYBORZE 

Najstarsza firma w kraju 

„OPTYK RUBIN" 
WILNO, ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 

(EGZ. OD 1840 R.) 

<usuwo pległ 
opalenizrię, 
„аор 
ZmerizĘzki     

dzin kuratorskich, mianowanych w kodycylu Ossolińskie- 

go z 15]I 1824 r. — a w szczególności z 
niowskiego, Kasztelana 

Ossolińskiego, 

lińskiego, Starosty Drohickiego, 

tego wezwania pod rygorami prawnemi. 

Kurator literacki 
Zakładu Narodowego im. Ossoiińskich 

Lwów, dnia 15 września 1930 r. 

- PIERWSZORZĘDNI FRYZJERZY 

„LUDOMIR i FRANCISZEK" 
MICKIEWICZA 11-a tel. 17-54 

Pierwszorzędna obsługa, Salon Damski, Męski 
i Manicure. 

KONCERT 

K. Dąbrow 

  

codziennie 

WILNO, ul. NIEMIECKA 3, m. 6 
Celem zademonstrowania najlepszych fortepjanów i pianin 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą prof. A Zankiewi- 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

Zakład Pasów i Bandaży Leczniczych 
я 66 Mickiewicza 22 

„J EAN ETT poleca najnowsze 
modele otrzymane z Paryża do ostatniej 
mody obcisłych sukien, bardzo wygodne 
Pasy lecznicze gumowe. Pasy po opera- 
cjach brzusznych, oraz do stanu odmien- 

nego. Pończochy gumowe lecznicze.     

Zakroczymskiego, — Józefa 

Kasztelana Podlaskiego,—Jana hr. Oss o- 

wreszcie Antoniego 
Ledóchowskiego, kawalera orderu Leopolda—do zgłosze- 

nia i wykazania przed Sądem Okręgowym we Lwowie jako 

zwierzchniczym do L. cz. Off. 10|1419 praw do tej Kuratorji 

w terminie trzech względnie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia 

Głównym Pawilonie Il-gich 
Targów Północnych wwWilnie 

, twarzy i ciała (panie! 

W. Z. P. Aż 26, 

ПТ te. BAOTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 

„dopłaty do długu ban- 
Fabryka kowego za niedekreto- 

sA SA dom- 
* willę w ogrodzie. 4 

szali M oj mieszkania 3-pokojowe 
z  wygodami, placu 
1914 m2. Sprzedam bez 

dzielnicy: Korze- 

hr. 

: i. ae я Ceny fabryczne pośredników. Adres w 
ozgładzanie i odświe- „, . . „ _ Admini j > 

żanie twarzy. Leczenie Największy wybór aa a 
wągrów i pryszczy. = 
Elektryzacja W.Z.P. 85 

jAkuszerki 

  

Prosimy obejrzeć 
i przekonać się 

Węgiel 

  

Paryżanka 
z uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszuku- 
je lekcji francuskiego. , | 

  

  

górnośląski opałowy i Wielka 40. I ių 

AKUSZERKA = Kovalski, koks, drzewo — > 
szczapowe i rąbane. 

ŚMIAŁOWSKA Dostawa niezwłoczna w OSZCZĘędności* 
oraz Gabinet Kosme- zamkniętych wozach. swoje złote i dolary 

tyczny, usuwa zmarszcz .-H. ulokuj na  1i -proc, D. 
ki, piegi, wągry, łupież, i 66 rocznie. Gotówka two- 

Biala T wyć „Wilopał ja jet zabezpieczona 
jdanie włosów. Mic- złotem, srebrem padanie w. Mic Pon 1817 giemi I amieniatai. LOM- 

Kwiaty dendron złota, srebra, brylad“ 
i fikusy do sprzedania tów, futer, mebli, pia-TĄ 

do wynajęcia, tel. 14-78 

L k I pod pie- Potrzebna 
0 a karnię do nauczycielka  wycho- 

do wyna- ka, referencje. Jagiel- 
jęcia Mo-lońska 9 m. 2 od 10-ej 

  

   

    

od 12—2i 4—6 w 

  

  

ginął pies (wilczyca) | 
wabi się Norma, 

Znalazcę uprasza się o 
przyprowadzenie Anto- 
kol 4. Charkiewicz. 

kiewicza 46. 
z BARD Plac Katedralny, 

Biskupia 12. Wydaje 
— filo- pożyczki pod zastaw: 

LO KA L E tanio. Dzielna 30. —Onin, samochodów | i 
wszelkich towarów. 2 

Pokój ` | 1 
z telefonem i łazienką RÓŻNE. 
dla samotnego pana ZGUBY į 

wynajęcia. Ofiarna 4 u Wawczyni, przychodzą- 
dozorcy. —1 ca po południu. Konie- 

i czne francuski, muzy- 
ska 

  

  

stowa 5 m. 8. do 12-ej. REŻ Zgubiono 
dnia 17, IX wieczorem 

a Absolwentka na ulicach Kalwaryj- 
3 oko e k ska—Zawalna 5 dzien- 

ekonomii ników polowych niwe- | 
na piętrze odremonto- Lubelskiego Uniwersy-łacji precyzyjnej. Pr 
wane do wynajęcia odtetu poszukuje posady szę o odniesienie z 
20-go września. Wodo- biurowej. Adres w Re- nagrodą. Wielka P4 
ciąg, zlew, klozet, przy dakcji. —1 hulanka 41 m. 12. 
ni ZE Jasińskiego 7—3. 
Wiad. od 4—6 p: p. 

KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 Okazyjnie do sprze- 
m.4, | dania stół jadalny. 

Urodę a Zgłaszać się codzien- 
erwu- |, ke я 

je, doskonali, odświe- "ie od 3-ciej do 5-tej 

ża, usuwa jej skazy PO południu.  Biało- 

i braki. Mas eż stocka 6 m. 3. st 

Udzielę .;;';. 
hipotekę do 1100 do- 
larów. Oferty do adm. 
Słowa dla S. S.   

      

     
    
    

      
   

    Pokój lub 2, słoneczne, z osob- 
nem wejściem, mogą być z całodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz. Wiadomość: ui. Legjo- 
nowa 29-a m. 6. 0 

£ byplomowana nauczycielka 
_ muzyki 

z długoletnią praktyką w Polsce i za- 
granicą, posiadająca uzupełniające stu- 
dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 

Sztuczne opalenie ce- Nu enssndanią 
ry. Wypadanie włosów Do sprzedania 
i łupież. Najnowsze garnitur salonowych 
zdobycze kosmetyki ra- mahoniowych mebli z 

cjonalnej. dziesięciu przedmiotów Eat т 
Codziennie odg. 10—8,za 800 złotych Anto- @ deńskiem, poszukuje lekcyj. Łaskawe W, Z. P. 43. kolska 6 m. l-a. —2 |] oferty proszę kierować pod adresem: 

У 2 “I Kalwaryjska 1 m. 11 W. > 

   

  

    

      

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło | 
    

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2


