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BIENIAKQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

HORODZIEJ 

KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — 
MOŁODE 

    

    CENY OGŁOS 
nades 
Zag 
miejsca. 

  

     

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

t Suwalska 13 — S. Mateski. 
2NO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. i 

ZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltow 
1е milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych я | 

graniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego 

NOWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  NAWWZ 

stronie 2-ej i 3 
TRA 

у па 

  

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polsi 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubow: 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

kiej Macierzy Szkolrej. 
skie A. Micóewicza 12, 4 

     

    

    

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

ZYROWICE—ŁASK KRYNICE... 
W 200-letnią ROCZNICĘ KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU 

Dwieście lat... Niemały okres... 

W życiu narodów, jak zresztą i w 
życiu poszczególnych ludzi, przeszłość 
mierzy się nietyle czasem, ile inten- 
sywnością przeżyć. | dlatego można 
powiedzieć, że między datami 1730 — 
1930 jest większa przestrzeń, niż mię- 
dzy r, 1530 — 1730. 

Tyle nas dzieli od r. 1730 zdarzeń, 
przeżyć, przeobrażeń, że aż się dziw- 
nem wydaje, jak można było to wszy- 
stko zmieścić w bądź co bądź cias- 

Przebyliśmy długą, ciężką drogę, 
szliśmy nieraz omackiem, mkraczali- 
śmy w tragiczne bezdroża, ale i prze- 
byliśmy jasne, pełne słońca przestrze- 
nie, wchodziliśmy na zawrotne szczy- 

ty 
W tej mozolnej drodze niejeden 

zdobyliśmy skarb, ale niejeden i ... 
zgubiliśmy, nawet nie uświadamiając 
sobie ogromu straty... 

A z tych strat wielkich czy nie naj- 
większą jest: 

— zapomniana sława Żyrowic?,.. 

  

Nie będziemy powtarzać dziejów 
Żyrowic i cudownego obrazu Najświę 
Żyrowic i cudownego obrazu Naj- 
świętszej Panny  Żyrowickiej, przez 
Młochów Madonną del Pascolo nazwa 
nej; tych, którzy nie znają tych cie- 
kawych dziejów, odsyłamy do. bro- 
szurki p. t. „Żyrowice — łask kryni- 
ce“... Dziš tylko przypominamy, że 
pierwszym fundatorem Świątyni żyro- 
wickiej był Aleksander Sołtan, pod- 
skarbi litewski, kawaler orderów Zło- 
tego Runa i Grobu Bożego. Za jego to 
czasów (w r. 1470) na leśnej gruszce 
znaleźli pastuszkowie  jaśniejący ob- 
raz Najświętszej Panny, który dwu- 
krotnem cudownem ukazywaniem się 
na tej samej gruszce wskazał na miej- 
sce, gdzie miała stanąć świątynia. 

Jeden z potomków. tego Sołtana, 
Iwan Soltan, starošcic  ostrzynski, 
sprzedał Żyrowice Janowi Mieleszce, 
kasztelanowi  najpierw  brzeskiemu, 
później zaś smoleńskiemu i ten dopie- 

'na zakonowi pomienionemu 

Oto początek: 
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świe 

tego, Trójcy Najświętszej. Amen. 
Ja, Bohdana  Joankówna Mielesz- 

kówna Andrzejowa Przecławska, kasz 
telanka  smoleńska, oznajmuję tym 
moim dobrowolnym wieczystym listem 
wszystkim, komuby o tem wiedzieć 
należało, teraz i w potomne wieki bę- 
dącym ludziom, którzy ten list mój 
czytać będą, albo czytany usłyszą, — 
iż co JM. Panowie Sołtanowie z imie- 
nia swego ojczystego  Żyrowickiego 
na cerkiew przeczystej Boga Rodzice 
1 na monaster Żyrowicki z pobożności 
swojej chrześcijańskie nadali gruntów 
i poddanych, potem zaś JM. sławnej 
pamięci pan ojciec mój wielmożny 
kasztelan natenczas brzeski, Joan Mie- 
leszkokupnem prawem połowicę imie- 
nia Żyrowic od JM. pana Iwana Soł- 
tana, starościca ostrzyńskiego, nabyty 
aby chwała Boża ustawicznie i z przy- 
stojnem nabożeństwem na tem šwię- 
tem miejscu odprawowała, jako czło- 
wiek pobożny, chrześcijański, co Bo- 
żego Bogu oddając, zaraz po objęciu 
połowice Żyrowic, na części swojej 
jako do połowice podawania prawo 
inając. znowu tegoż nabożeństwa, 
którego i sam Pr.: greckiego w jedno- 
ści świętej z Kościołem rzymskim be- 
dących, reguły św. Bazylego zakonni: 
ków roku 1613, miesiąca oktobra dwu 
dziestego dziewiątego, z: przez słu- 
gę swego pana Jana Mizgirda wpro- 
wadził i ś. p. Ojcu Jozefatowi Kunce- 
wiczowi, zesłanemu na ihumeństwo z 
Przewielebnego J. M. Ojca Józeia Rut- 
skiego, biskupa wtenczas  helickiego 
a protoarchimandryty zakonu św. Ba- 
zylego cerkiew Żyrowicką i monaster 
z ziemią, z poddanymi i z folwarkiem, 
do niego nałeżącym, ze wszystkiemi 
zgoła przynależnościami, jako zdaw- 

służyło ( 
w posesje podał, oddał i srebro, i zło- 
to, i klejnoty z Obrazu, kielichy, krzy- 
że, srebrne ryzy i insze. apartamenta 

ro zaczął budować murowany kościół cerkiewne, ewangelję i innych wiele 
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PORTRET ALEKSANDRA SOŁTANA 

Z oryginału, który się znajdował w Żyrowicach, w celi 
archiereja Hermogenesa, rysował w r. 1913 Wacław Wejtko 

Na portrecie był napis: 

ALEXANDER SOŁTAN 
‚ _ « Kawaler Grobu 

° Bożego i Złotego Runa Podskarbi W. X. L. 
za którego Obraz Cudowny 
Panny Najśw. Zjawił się 

w Żyrowicach roku Pańskiego 1470 

„|! založyl klasztor dla bazyljanów, któ- 
kę sprowadził do Żyrowic w roku 
1539. 

Bazyljanie zjawili sie do Žvrowic 
pod przewodem św. Józefata Kunce- 
wicza, który otrzymał od Mieleszki 
akta darowizny. Te cenne dokumenty 
niestety, zaginęły w r. 1623, w okre- 
się rozruchów  witebskich, podczas 
których śmierć męczeńską poniósł Św. 

( Józefat, arcybiskup połocki i opat ży- 
„ rowieki. Jan Mieleszko wówczas. już 

nie żył, dlatego też jego córka, Bohda- 
na, Sporządziła w r. 1624 nowy akt 
darowizny, którego urzędowy odpis 
udało się nam niedawno znaleźć. 

ksiąg cerkiewnych, jako szerzej na 
inwentarzu ojcom podano jest, nic so- 
bie nie zostawiwszy, wszystko, a 
wszystko w dozór im i posesję i uży- 
wanie oddał''... 

Bohdana z Meleszków Przecław- 
Ska w dalszym ciągu wymienia do- 
kładnie grunty, należące do klasztoru, 
Ściśle zaznacza granice posiadłości i 
potwierdza darowiznę ojca, zrzekając 
się na przyszłość wszelkich pretensyj 
w imieniu własnem i potomstwa. Koń- 
czy zaś w ten sposób: 

„A ten mój list ktoby znieważył i 
i przodków moich fundację w 
jakimkolwiek i teraz | najmniej- 

ZS 
PUPY A 

Ende; fe AS 
kie W.)   ч 

„Wizerunek y miara Obrazu P. M. żyrowickiego W. X. L,“ 

szym punkcie naruszy” z dzieci mo- 
ich, powinnych, bliskich krewnych, 
albo ktokolwiek inszy ubliżenie jakie 
uczyni, niech mu Pan Bóg dni żywota 

jego skróci i z ksiąg żywota wiecz- 
liego imię jego zgładzi, i takowego na 
sąd straszny Pański, jako gwałtowar- 
ka dóbr cerkiewnych powolywam“... 

  

KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU 
MATKI BOSKIEJ ŻYROWICKIEJ 
Koronacje cudownych obrazów w 

Polsce początkiem swym sięgają pier- 
wszej połowy XVIII w. Pierwszym 

był obraz M. Boskiej Częstochowskiej 
koronowany w 1717 r. 

Uroczystości koronacyjne, odpra- 
wiane z wielką pompą, przypadły do 
serca naszym  pradziadom, kochają- 
cym się w okazałości kultu. 

To też w ciągu”kilkunastu lat od- 
było się aż sześć takich uroczysto- 
ści. Żyrowicka, odprawiona 19 wrześ 
nia (8 — IX według star. stylu) 1730 
r. pod względem wspaniałości może 
być porównana tylko z częstochowską 

Ponieważ Żyrowice były ściśle 
związane z unją, koronacja ta ma nie- 
tylko swoje wyjątkowe lokalne zna- 
czenie, lecz jest jakby żywiołowym ob 
jawem żywotności i potęgi Unii, 
ostatnim wspaniałym błyskiem słońca, 
które tak tragicznie w sto lat później 
przez wrogie siły zostało zaćmione. 

Koronację obrazu  żyrowickiego. 
opisał w sposób bardzo sumienny i 
drobiazgowy o. Teofil Jętkiewicz w 
swej ciekawej książeczce p. t. Aquila 
grandis, wydanej w Supraślu w 1730 
r. 

Uroczystości koronacyjne zgroma- 
dziły do Żyrowic ogromne tłumy piel- 
grzymów. Jechali ludzie wszystkich 
stanów ze wszystkich stron. Zjeżdża- 
li książęta, senatorowie, szlachta, wa- 
lit ttumnie lud. 

. Miasteczko same i sąsiedni Sło- 
nin nie mogły pomieścić wszystkich 
gości. Wioski odległe na kilka mil by- 
ły przepełnione. 

Pola i lasy sąsiednie przekształci- 
ły się w jedno ogromne obozowisko. 

W ciągu oktawy przystąpiło do 
komunji św. według obrządku zachod 
niego i wschodniego razem sto czter- 
dzieści przeszło tysięcy ludzi. 

W samym dniu koronacji przyjęło 
Przen. Sakrament 38,063 osób. Są to 
imponujące cyfry. 

. , Podczas koronacyjnych uroczysto- 
ści w Częstochowie 1717 (8 — 9) ko 
munikowano w ciągu oktawy 148 tys. 
osób). : 
Wielość pielgrzymów w dniu korona- 
cji Madonny Żyrowickiej przypuszczal 
nie wynosiła około 200 tys. 

Patnicy szli zdaleka: ze Żmudzi, 
Inflant, Wołynia, Królestwa, a nawet 

'z zagranicy. Ciągnęły na kilka mil 
rozciągnięte procesje. 

Rojno i gwarno było w Żyrowi- 
cach już kilka dni przed koronacją. 

15 września według now. stylu 
zjechał metropolita kijowski i „całej 
Rusi* Atanazy Szeptycki. Później przy 
byli dwaj  biskupi:Teofil  Godebski 
protatroni kijowski, biskup  włodzi- 
mierski, oraz nowokonsekrowany Je- 
rzy Bułhak piński onże i turowski. Zje 
chali również w licznym orszaku do- 
mownikow i stug książęta Radziwiłło- 
wie, Sapiehowie, Wiszniowieccy, Chod 
kiewicz Adam i masa innych. 

Kanclerz i W. Regimentarz W. Ks. 
L. ks. Michał Wiszniowiecki przy 
dzwięku ochoczej kapeli i bębnów 
wprowadził do Żyrowic pułki piecho- 
ty cudzoziemskiej i jazdy. Strażnik pol 
ny W. Ks. L. Łukasz Baranowicz nad- 
ciągnął z jazdą oraz z ciężką artyle- 
rją i zajął górę św. Jerzego. 

Codzień odbywały się w kościele 
uroczyste ' celebry, a u metropolity 
przyjęcia dla znakomitych gości. Wi- 
gilję uroczystości lud spędził na cało- 
nocnem czuwaniu. Z miasta, jak rów- 
nież z pól i lasów płynęła rzewna me- 
lodja pieśni pobożnych, rozpływając 
się w mroku zimnej, burzliwej nocy. 

Zaraz po północy zagrały dzwony 
kościelne i lud ruszył do miasta. O 
2-iej w nocy dzwonami i strzałami ar- 
matniemi dano znak na rozpoczęcie 
jutrzni. Zaczęły się odprawiać bez- 
ustanku msze. 

Gdy wzeszło słońce, ks. Hieronim 
Radziwiłł, jako legat papieski, miał 
zainscenizować swój przyjazd z Rzy- 
mu i wręczyć korony metropolicie. 

W tym celu udał się do gaju zwa- 
nego Wiknia. 

O godz. 7-ej ukazał się on w oto- 
czeniu licznych powozów dygnitar- 
skich, jeźdzców i dworzan, dźwigając 
na poduszeczkach ze złotogłowia dro- 
gocenne korony — dar ks. Radziwił- 
łowej z Sanguszków. Za nim szło woj- 
sko. Witany hukiem armat i salwą ka- 
rabinową żołnierzy, wszedł do namio- 
tu, ustawionego na górze św. Jerzego 
i tam, po pięknem przemówieniu, wrę- 
czył korony metropolicie. 

O ósmej rozpoczęła się z pagórka 
św. Jerzego triumfalna procesja z ko- 
ronami, które niosło dwóch prałatów. 
Padosne wykrzykiwanie ludu, bicie 
dzwonów, wystrzały armatnie i kara- 
binowe oraz dzwięki licznych orkiestr 
podnosiły uroczysty nastrój i cały 
czas towarzyszyły procesji. 

W drodze do miasta wystawione 

Jakże się musiały cieszyć i rado- 
wać dusze poczciwych i pobożnych 
fundatorów katolickiego klasztoru w 
Żyrowicach, jeżeli wiedziały o wciąż 
rosnącej sławie „drugiej Częstocho- 
WY os 

Niezwykłe cuda, wciąż się dokony- 
wujące przy cudownym obrazie Matki 
Boskiej Żyrowickiej, olbrzymie rzesze 
patników, tłumy przy koniesjonałach, 
pielgrzymki do Żyrowic prawie wszy- 
stkich królów, zaczynając od Włady- 
sława IV, cudowne ukazanie się obra- 
zu żyrowickiego w Rzymie, a wreszcie 
dzień szczytowy: koronacja obrazu w 
dniu 19 września 1730 roku. 3 

W dniu tym do komunji świętej 
przystąpiło 38063 osób, w tem kato- 
lików rzymskich — 13060, greckich— 
25003. 

Oto miara sławy Żyrowic, oto 
najpiękniejszy dar, złożony przez ma- 
luczkich u stóp Królowej Niebios. A 
w ciągu oktawy koronacyjnej do Sto- 
łu Pańskiego przystąpiło 140352 
osób... 

Nie trzeba komentarzy... 

Dzisiejsze żyrowice napewno za- 
smuciłyby poczciwych Sołtanów i Mie 
leszków, którzy niegdyś obserwowali 
pierwsze brzaski sławy żyrowickiej i 
nie mogli przypuszczać, w jakich wa- 
iunkach nastąpi zmierzch Żyrowic. 

Po kasacie unji kościelnej kościół 
i klasztor żyrowicki przeszły do pra- 
wosławnych, w których posiadaniu 
znajdują się do dziś dnia. 

Ustały cuda, rozproszyły się wiel- 
kie rzesze wiernych, zatraciła się pa- 
mięć o dawnej świetnej przeszłości... 

Cudowny obraz Najświętszej Pan- 
ry Żyrowickiej, koronowany przed 
dwoma wiekami na zasadzie brewe pa. 
pieża Benedykta XIII, stanowi dziś 
osobliwą prawosławną „ikonę Bogo- 
matieri", niezgodną z tradycjami grec- 
kiemi, gdyż jest rzeźbą w  jaspisie; 

PZŻ { 

Z yrnOrtć 

Pasterze naiduia —- Panu go swemu daruią 

  

kopja tego obrazu w Rzymie jest kato- 
licką ,„Madonną dee Pascolo““. 

Główni opiekunowie cudownego 
obrazu i gospodarze klasztoru żyro- 
wickiego, synowie zakonu Bazylego 
Wielkiego, opuścili ten kraj, który tak 
kochali i któremu tak wiernie służyli... 

Z murów wileńskiego klasztoru 
Swiętej Trójcy nie wyjdzie natchniony 
oracz, nowy Józefat Kuncewicz, który- 
by znów połączył Żyrowice z Wilnem' 
ku chwale i potędze Narodu Polskie- 
go i wiary katolickiej.... 

Przeorana srebrnym pługiem ci- 
chej Szczary, zamyśliła się ziemia ży- 
rowicka... Pochyliły się stare drzewa 
nad łagodnym brzegiem i słuchają 
szeptu fal, nie znających śmiesznych 
ludzkich tam i granic, i otwierających 
drogę od morza aż do morza... 

O czem szumią ciche fale, które 
nieraz krwią ludzką się  czerwieniły, | 
łzami ludzkiemi słodycz swych wód 
zatruwały, a teraz płyną jasne, spo- 
kojne?... 

Może o tem, że wszystko w życiu 
płynie i przemija, wszystko, z wyjąt- 
kiem tylko tej Potęgi, którą tak do- 
brze zna stara ziemia żyrowicka. . 

Na zegarze dziejowym mija druga 
chwilka: kończy się drugi wiek, od 
chwili największego triumfu żyrowic- 
kiego... 

Kto wie, czy nie nadchodzi czas, 
kiedy w Żyrowicach znów wytryśnie 
ożywcze, źródło wiary i nie popłynie 
szeroką falą, hen, od morza i do mo- 
rza, zrywając wszelkie ludzkie tamy 
1 łącząc zwaśnionych i poróżnionych?.. 
l czy znów, jak przed wiekami, nie 
zadźwięczy radosna Pieśń żyrowicka, 
głosząca triumf Marii: 

„Ty, Słonimie, i ty, Rzymie, 

Pieśń Maryi śpiewajcie! 

jej stolicę, Żyrowice, 

Serdecznie wychwałajcie!*... 

W. Charkiewicz. | 

  

„ni. kaznodzieje witali metropolitę sto- 
sowną oracją. 

Bramy triumfalne stanowiły wspa- 
niałe upiększenie miasta. Budowali je 
własnyni kosztem magnaci (Radziwił- 
łowie,  Wiszniowieccy,  Sapiehowie, 
Pociejowie, metr. Szeptycki i zakon 
bazyljanów wraz ze szlachtą słonim- 
ską). 

Odznaczały się one wspaniała i 
pomysłową architekturą, niektóre wy- 
sokie do dwustu łokci, o sześciu łu- 
kach et. c. Ozdobione one były boga- 

były sześć bram, przy których wymow to rzeźbą i malowidłami, głoszącemi 

chwałę Maryi, jak również chwałę fun 
datora i jego całego rodu. 

Nie żałowano werniksu, srebra, ani 
złoceń. Były to nadzwyczaj charakte- 
rystyczne budowle w stylu baroko- 
wym. Tworzono je fundamentalnie, 
chociaż z drzewa. Wiszniowiecki swo- 
ją budowzł dwa lata. Zachowało się 
nazwisko twórcy jednej z tych bram. 
Był nim tnistrz, któremu „nikt w ca- 
łej Litwie nie dorówna,, Mateusz Oso- 
viuis z zakonu o. o. franciszkanów. 

Kościół był niemniej wspaniale 
pizyozdobiony. Wszystkie ściany i fi- 

(dokończenie na stronie 2-giej) 
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ECHA KRAJOWE Wrokw procesie b. pos. Kosmowskiej 

LIDA 

+  — Posiedzenie Rady Miejskiej nie zu- 
pełnie doszło do skutku. Po raz trzeci zwo- 
łane posiedzenie Rady Miejskiej w Lidzie 
w dniu 10 września znowu niezupełnie do- 
szło do skutku. Posiedzenie zagaił nowo- 
nianowany burmistrz p. dr. Ordyłowski 
Szczepan, który w swem krótkiem przemó- 
wieniu zaznaczył, że obejmując nowe sta- 
nowisko, bedzie miał tylko dobro nuiasta 
na względzie. Na wniosek radnego d-ra 
Sopoćki zmieniony został porządek dzienny 
wobec czego wybory ławników i vice - 
burmistrza przesunięto na ostatni punkt ob- 
wodowych Komisyj Wyborczych 
czionków i dwóch zastępców do Okręgowcei 
— 

    

į Pomnik Powstańców 1863 r. w Kurzeńcu 

Komisji Wyborczej oraz członków i zastęp- 
ców do 8-iu Obwodowych Komisyj Wybor- 
czych. 

Następnie dokonano wyboru 2-ch ław- 
ników w osobach p. Przybytki Antoniego i 
Karczmara Marka, dotychczasowych ławni- 
ków Magistratu lidzkiego. W sprawie wybo- 
ru vice - burmistrza radny p. Bergman wy- 
stąpił w imieniu wszystkich ugrupowań 
chrześcijańskich i złożył oświadczenie, że 
radni chrześcijanie nie wezmą udziału w 
wyborach, albowiem według art. 43 regu- 
laminu wyborczego zastępca burmistrza 
miał być mianowany równocześnie z bur- 
mistrzem. 

Wobec powyższego, stanowisko vice - 
burmistrza m. Lidy zostało nieobsadzone aż 
do czasu powzięcia decyzji w tej sprawie 
przez władze nadzorcze. 

— Wybór członków do Okregawai komi 
sji Wyborczej w Okręgu Lidzkim. Na po- 
siedzeniu Sejmiku  lidzkiego w dniu 11 
września dokonane zostały wybory 2-ch 
członków i 2-ch zastępców do Okręgowej 
homisji wyborczej w osobach p.p. Zadur- 
skiego Józefa i Najdy Bolesława, jako człon- 
ków, oraz p.p. Stawiarskiego Lucjana i 
Mojsoka Michała, jako zastępców. Z ramie- 
mia Rady m. Lidy do Komisji weszli p. p. 
Szymielewicz Michał i Karczmar Marek, ja- 
ko członkowie, oraz p.p. Bergman Rudolf i 
Stasiewicz Zygmunt, jako zastępcy. 

— Krwawe wesele w  Gierwielańcach. 
Onegdaj we wsi Gierwielańce, gminy 

raduńskiej, w dorau Kowalewskiego cdby- 
wało się wesele, podczas którego wywiąza- 
ła-się bójka pomiędzy uczestnikami. W 
pewnym momencie niejaki Andrukonis ze 

  

wsi R.dziuńce dobył noża i zatopił go w 
zyi Feliksa Lubieńca, mieszkańca okolicy 

ce. 
Ciężko zranionego przewieziono do szpi- 

tala rejonowego w Ejszyszkach, gdzie miej- 
stowy lekarz udzielił mu pomocy. Lubia- 
niec walczy ze śmiercią na łożu szpital- 

Andrukonisa zaś zatrzymano do dys- 
cji władz sądowych. 

    

    

  

GŁĘBOKIE 
— Podatek dochodowy. Pierwsze posie- 

dzenie Komisji Szacunkowej do podatku 
dochodowego zakończyło się w parę go- 
dzin po otwarciu wycoianiem się przedsta- 

= 7 

wiciela Samorządu i członka Komisji z no- 
niinacji, którzy  oŚwiadczyli, ze nie widzą 
żadnej możliwości pracy i: lojalnego wyko- 
nywania swych obowiązków według prze- 
konań własnych, wobec zaproponowanych 
przez Urząd Skarbowy wygórowanych norm 
rentowności łąk i pastwisk. Normy te za- 
iste horrendalne dla powiatu z kilkcletnim 
nieurodzajem,  największem w Wojewódz- 
twie obciążeniem samorządowem i w obli- 
czu ogólnego kryzysu gospodarczego. OŚ- 
wiadczenie spowodowało brak „quorum* i 
posiedzenie przewodniczący wyznaczył za 
@й 9. 

  

LIST DO REDAKCJI. 

W numerze 209 poczytnego pisma Pań- 
skiego z dnia 12 września r. b. zamieszczona 
notatka pod tytułem „Kurzeniec ma głos". 

Z wielką przykrością stwierdzamy, że 
przy wysyłaniu zaproszenia na wyświęce- 
mie pomnika zaszedł błąd, który niniejszem 
prostujemy. 

Uroczystość wyświęcenia rzeczywiście 
była wyznaczona na dzień 31 sierpnia r. b. 
iccz z przyczyn od nas niezależnych odłożo- 
no ją na 22 września 1930 r. Wysyłając no- 
we zaproszenia, przez pomyłkę do koperty 
było włożone zaproszenie pierwsze na dzień 
31 sierpnia, a nie ostatnie na 22 września. 

Prosząc o sprostowanie powyższej no- 
tatki, cieszymy siebie nadzieją, że wielce 
Szanowny Pan nie odmówi zaszczycić na- 
szej uroczystości Swą obecnością. 

. Vice-prezes A. Syraniówna 

0 obrazę Marszałka Piłsudskiego 
LUBLIN. (Pat). Dzisiaj o godz. 2.30 nad ranem sąd wydał 

wyrok mocą, którego irena Kosmowska uznana została winną 
przestępstwa zarzuconego jej w akcie oskarżenia z art. 154, cz. 2 
i skazana została na karę 6-cio miesięcznego więzienia. Proku- 
rator i obrońca złożyli apelację. 

Obrońcy aresztowanych przywódców 
Centrolewu u ministra Card 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 18 września zgłosili się do ministra sprawiedliwości 
adwokaci Nowodworski, Śmiarowski, Berenson i Urbanowicz. 

Podczas audjencji wymienieni adwokaci poruszyli kwestję zatrzymania 10 b. m. 
grupy b. postów w więzieniu wojskowem w Brześciu n/Bugiem. Zapytywali czy jest 
zamierzone przeniesienie zaaresztowanych do więzienią, pozostającego pod zarządem 
władz wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wymienieni adwokaci poruszyli kwestję sto- 
sowania do zaaresztowanych regulaminu więziennego. 

Minister sprawiedliwości oświadczył, że na podstawie istniejącego stanu praw- 
nego zatrzymanych w więzieniu wojskowem nie jest sprzeczne z obowiązującemi prze- 
pisami, które przewidują zarówno możność umieszczania osób wojskowych w więzie- 
niach cywilnych, jak i odwrotnie — osób cywilnych w więzieniu wojskowem; że zaa- 
resztowani byli posłowie pozostają w dyspozycji władz sądowych, które w całej pełni 
korzystają z uprawnień, służących im na mocy obowiązujących przepisów; że; proku- 
rator sądu okręgowego w Warszawie, w celu zapewnienia zaaresztowanym możności 
korzystania z praw obrony, przesłał do więzienia w Brześciu n/Bugiem blankiety pełno- 
mocnictw, które po wypełnieniu przez oskarżonych będą doręczone wybranym przez 
nich obrońcom; że stan sanitarny więzienia, jak również stan zdrowia, zaaresztowanych 
jest zupełnie zadowalniający, co stwierdza lekarz, mający dozór nad więzieniem i wizy- 
tujący je codziennie;nadto wszyscy aresztowani korzystają codziennie ze spaceru i 
żadnych zażaleń ani lekarzom, ani władzom wojskowym nie zgłosili; że udzielenie ze- 
zwolenia na widzenie i dostarczanie przesyłek w obecnem stadjum sprawy jest zależne 
od zezwolenia władz sądowych, które nadały sprawie bieg ściśle zgodnie z obowiązu- 
jącemi przepisami Kodeksu Post. Karnego. 

— — — — —н 

Sprawy polsko-litewskie na posiedzeniu 
Rady Ligi 

GENEWA. (Pat). Na czwartkowem posiedzeniu Rady Ligi załatwione 
zostały z dużą szybkością bardzo liczne sprawy. Między innemi postano- 
wiono zwołać ogólną konferencję w sprawie zwalczania handlu opjum i 
jego pochodnemi na koniec maja 1931 roku. Pozatem w końcu marca ma 
być zwołana europejska konferencja ruchu, na której poruszone być mają 
sprawy ujednostajnienia tarcz i sygnałów ruchomych, przepisy ruchu samo- 
chodów ciężarowych, sprawa ujednostajnienia obciążenia podatkowego i t d. 
Dla rozpatrzenia reklamacyj szeregu węgierskich kolejek regjonalnych po- 
wołane być mają sądy rozjemcze. ' 

Następnie Rada przyjęła do wiadomości treść układu, zawartego po- 
między Szwajcarją a Ligą Narodów w sprawie zbudowania stacji Ligi Na- 
rodów w pobliżu Genewy, po ostatecznem usunięciu różnicy zdań i uzgo- 
dnieniu całości tego projektu. Zkolei, na życzenie wyrażone zgodnie przez 
przedstawicieli Polski i Niemiec Rada Ligi skierowała do byłego radcy 
związkowego Calondera, przewodniczącego polsko-niemieckiej komisji mie- 
szanej na Górnym >ląsku wezwanie do cofnięcia zgłoszonej prośby o dy- 
misję i dalsze spełnianie jego ciężkich obowiązków. 3 

Posiedzenie zakończyło odczytanie sprawozdań o stosunkach polsko- 
litewskich, poruszających sprawę zajść granicznych oraz utrudnień komuni- 
kacyjnych, które przyczyniają się do utrzymania istniejącego między temi 
dwoma państwami stanu naprężenia. Oba państwa wezwane zostały do pod- 
jęcia bezpośrednich rokowań. W sprawie zajść pogranicznych przedstawiciel 
btewski min. Zaunius zaakceptował sprawozdanie ministra Zaleskiego i 
przyłączył się do przedstawionych w nim wniosków. Sprawa swobody tran- 
zytu polsko-litewskiego odroczona została do styczniowej sesji Rady Ligi. 

Oganiczenia żywnościowe w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — Od dnia 19 b. m. mięso ma być wydawane. w 

Moskwie tylko robotnikom i dzieciom na podstawie kuponu Nr. 7. Wydawa- 
nie mięsa odbywać się będzie w sklepach rozdzielczych o zamkniętym cha- 
rakrerze. 

"22-24 

Odnalezienie obrazu Rembrandta 
w Warszawie 

WARSZAWA, 18. IX. (tel. wł. Słowa). Przed kilku dniami pod- 
czas robót restauracyjnych w kościele Wszystkich zwiętych zna- 
leziono na strychu stary obraz. Malowidło całkowicie było pokry- 
te kurzem, jednakże po powierzchownem odczyszczeniu powzię- 
to podejrzenie, iż obraz musi być dziełem znakomitego pędzla. 

Po starannem oczyszczeniu malowidła znaleziono na nim 
podpis Rembrandta, a prof. Rutkowski po szczegółowem zbada- 
niu stwierdził, iż jest to rzeczywiście oryginalne płótno Rem- 
brandta. Malowidło przedstawiające Błogosławieństwo Jakóba na 
patryarchę Izraela, jest własnością parafji kościoła Wszystkich 
Świętych i w przybliżeniu stanowi wartość około 800.000 zł. 

NAPIĘTNOWANIE OSZCZERSTW „ROBOTNIKA“ 
LIST P. TADEUSZA HOŁÓWKI 

WARSZAWA. 18-IX (tel. wł. „Słowa). 
Redakcja Aj. „Iskra* otrzymała od p. Та- 
deusza Hołówki list, w którym piętnuje on 
metody wałki politycznej stosowane przez 
naczelny organ Centrolewu. „Robotnik*, któ 
ry w notatce jakiegoś anonimowego pasz- 
kwilanta p. t. „Pieniądze, pieniądze* ogło- 
Sił, iż Marszałek Piłsudski w latach 1923— 
24 podczas zamieszkiwania w Sulejówku 
oddając swoje pobory marszałkowskie na 
cele publiczne, żył z pieniędzy robotniczych, 
które mu przysyłano z Ameryki, gdzie orga- 
nizacje P.P.S. zbierały w tym celu składki. 

Stwierdzam — pisze p. Hołówko, że re- 
dakcja „Robotnika* umieszczając notatkę 
świadomie, wiedziała, jakie łajdactwo — ро- 
pełniła i uważam za swój obowiązek przy- 
pomnieč fakty, które może nie są znane szer 
szemu społeczeństwu. 

W latach 23 — 24 byłem dyrektorem fir- 
my wydawniczej „Ignis* wobec zaangażo- 
wania w niej pewnych kapitałów społecz- 
nych i pieniędzy osób należących do ów- 
czesnego obozu .demokratycznego. Udało 
mi się wówczas pozyskać zgodę Marszałka 
Piłsudskiego, aby prace swoje w naszej wy- 
dawał firmie. Otrzymywane za nie honora- 
ijum było wtedy jedynem źródłem osobi- 
stych dochodów Marszałka Piłsudskiego i 
jego rodziny. 

Gdy firma „Ignis przeszła w inne rę- 
ce, ja osobiście wyjechałem zagranicę. Pra- 
ce Piłsudskiego cieszyły się wielką poczytno 
ścią i przedstawiały dla wydawców dosko- 
nały interes handlowy, mimo to jednak ho- 
norarja autorskie, które Piłsudski otrzymy- 
wał, starczyły jedynie na skromne życie, 
które prowadził wraz ze swoją rodziną w 
Sulejówku. Układ zawarty pomiędzy firmą 
„Ignis* powiadał, że honorarja będą płaco- 
ne w równych ratach miesięcznych począt- 
kowo jako zaliczki na płacę. Regularnie co 
rmiesiąc zawoziłem osobiście należną ratę 
do Sulejówka i wpłacałem ja na rece p. 
Aleksandry Pilsudskiej. Každy, kto miat ten 
wielki zaszczyt i szczęście bywać w tym 
czasie w Sulejówku, wie jak skromnie pro- 
wadzono ten dom, jak życie Marszałka Pił- 
sudskiego z rodziną było przystosowane i 
oparte na tych dochodach z pracy pisarskiej 
wielkiego człowieka. 

Fakty, które przedstawiłem nie były ni- 
gdy żadną tajemnicą. Marszałek Piłsudski 
kilkakrotnie publicznie stwierdzał, że nie 
przyjmuje żadnych poborów państwowych, 
a ma dość jeszcze sił aby zapracować na 
życie. 

Pozostaje sprawa funduszów otrzymy- 
wanych od Polaków z Ameryki. Marszałek 
Piłsudski istotnie w tym okresie czasu dość 
dużo otrzymywał pieniędzy od Polonji ame- 
rykańskiej do wyłącznej swej dyspozycji. 
Mam prawo stwierdzić z całą stanowczością 
że ani jeden cent nie był użyty przez Mar- 
szałka na potrzeby własne i jego rodziny. 

Jeden z takich amerykańskich czeków 
opiewający na większą sumę wręczył mi 
Marszałek przeznaczając go na wydawni- 
ctwo politycznych broszur p. t. „U  żródeł 
mocy Rzeczypospolitej". Wszystkie docho- 
dy ze sprzedaży broszur obracane były na 
finansowanie dalszych tomów tego wydaw- 
nictwa i na prace Instytutu Badań Najnow- 
szej Historji, który dzięki tej pomocy wydał 
dwa tomy wspomnień legjonowych. 

Za pośrednictwem p. Marszałkowej Pił- 
sudskiej przesyłano pewne sumy pieniędzy 
na pomoc różnym instytucjom społecznym, 
a przedewszystkiem instytucjom opiekującym 
się sierotami po legjonach i inwalidach. Wie 
o tem dobrze b. poseł P.P.S. Arciszewski, 
od któregio osobiście słyszałem, że p. Pił- 
sudska stale przychodzi z pomocą właśnie 
z tych amerykańskich przesyłek czerpiąc 
fundusze. Jeżeli się mylę, to p. Arciszewski 
niezawodnie zaprotestuje. 

„Tak wygląda w świetle prawdy ohyd- 
na insynuacja anonimowego autora z „Ro- 
botnika**, który chciał swojem  brudnem 
szczerstwem splugawić piękny odruch  ro- 
botników polskich w Ameryce, którzy wie- 
dzieli, że Marszałek Piłsudski ceniąc wyso- 
ko ten dowód pamięci i zaufania, nie chciał 
brać dla siebie z krwawicy robotniczej żad- 
nego grosza, zwracając pieniądze te w ca- 
łości na prace społeczne, przychodząc bez 
rozgłosu z pomocą w wielu wypadkach nę- 
dzy klasy robotniczej. Wstyd i pogarda —., 
uczciwych ludzi — kończy swój list p. Ho-* 
łówko, niech będzie udziałem tego dzienni- 
ka, który walczy tak brudnemi metodami. 

Litwini wileńscy 
WYWIAD Z PREZESEM T-WA ŚW. 

wobec wyborów 
KAZIMIERZA KS. SZAMBELANEM 

WISKONTEM 
Nie ulega wątpliwości, że organi- 

zacje społeczne mogą zaważyć na wy- 
niku wyborów w miejscowościach, 
gdzie one rozwijają swoja działalność. 
To też, pomimo że jeszcze nie jest 
wiadome, czy Litwini wileńscy wezmą 
udział w wyborach? Z takiem pyta- 
niem zwróciliśmy się do Prezesa T-wa 
Św. Kazimierza ks. Szambelana Wi- 
skonta, które pod względem  liczeb- 
mym, jest rzekomo  najpotężniejszem 
ze wszystkich zrzeszeń litewskich w 
Wileńszczyźnie, posiada bowiem po- 
dobno piętnaście tysięcy członków i 
więcej niż 300 oddziałów. 

Ks. Szambelan Antoni  Wiskont, 
prezes zarządu centralnego pomienio- 
nego towarzystwa, przyjął nas z 
uprzejmością. Kiedy objawiłem mu cel 
mojej wizyty, narazie odpowiedział 
tylko, że towarzystwo, któremu ma 
zaszczyt przewodniczyć, stojąc na 
giuncie wyraźnie katolickim, zajmuje 
się wyłącznie pracą oświatowo-kultu- 
ralną i że jest zupełnie apolitycznem. 
Ale na moją uwagę, że przecież dla 
tego rodzaju pracy nie może być rze- 
czą obojętną, jacy ludzie wejdą do in- 
stytucyj tej miary, co sejm i senat, ks. 
prezes odpowiedział co następuje: 

— Jużciż, to też od dosyć dawna 

uważałem, że społeczeństwo litewskie, 
biorąc udział w wyborach do ciał 
ustawodawczych R.P., miałoby korzy- 
ści, a przed ostatniemi wyborami, dy- 
skutując na ten temat z ówczesnym 
prezesem Tymczasowego Komitetu Li- 
tewskiego, mówiłem między  innemi, 
że, kiedy po przyłączeniu „bez za- 
strzeżeń' ziem b. w. księstwa 
skiego do R.P., dla usprawiedliwienia 
tego aktu, ciągle tu i ówdzie powta- 
rzano wersję o znikomej ilości Litwi- 
nów w Wileńszczyźnie, to fakt wpro- 
wadzenia po kilku przedstawicieli spo 
jeczeństwa litewskiego do ciał usta- 

litew- › 

wodawczych R.P., zadałby kłam w 
sposób najbardziej jaskrawy wszelkim 
tendencyjnym wywodom  statystycz- 
nym w tym względzie. и 

„— Gdyby Litwini wileńscy mieli 
wziąć udział w najbliższych wyborach 
to jakiej taktyki powinniby się trzy- 
mać w kampanji wyborczej? 

,, — Uważam, że powinniby wystą- 
pić z własną listą kandydatów i poro- 
zumieć się z mniejszościami i ugrupo- 
waniami oraz stronnictwami polskie- 
mi, bardziej rzeczowo i przychylnie 
traktującemi społeczeństwo litewskie, 
i rozumie się samo przez się, ze stron- 
nictwem katolickiem krajowem, gdyby 
takie istniało. Sądzę, że w ten sposób 
Litwini mogliby najwięcej zyskać. 

-— Coby Ksiądz Prałat powiedział, 
gdyby ktokolwiek wystąpił z zarzu- 
tem, że obecny rząd nie jest katolic- 
kim? 

— Odpowiedziałbym, że nie znam 
antykatolickich zarządzeń rządów po- 
majowych. A fakt powołania ks. prof.. 
Żongołłowicza na stanowisko wicemi-- 
nistrą wyznań religijnych i O. P. zda- 
je się świadczyć, że sprawy katolickie 
obecnemu rządowi nie są obojętne. 

Wkońcu, uważam za stosowne za- 
znaczyć, że nie wiem, czy Litwini wi- 
łeńscy staną do wyborów w tym roku, 
gdyż społeczeństwo litewskie dotych- 
czas ostatecznie w tej sprawie nie wy- 
powiedziało się. Jednolitość postępo-; 
wania całego społeczeństwa litewskie- 
go, jestem pewny, będzie zachowana. 

21 PaństwowaLoterjaKlasowa 
Główniejsze wygrane w 9 dniu ciągnienia. 

‚ WARSZAWA. (Pat). 18 b. m., w 9-tym 
dniu ciągnienia 5 klasy 21 Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej, główniejsze wygrane 
padły na numery następujące! 

150 tysięcy zł. — Nr. 152.353, 20 tys.— 
Nr. 145.049, 10 tys.—94.340, 171.569, 206.391 

и 

lary zawieszono perskiemi, przetykane 
mi złotem lub srebrem dywanami. Oł- 
tarze wielki i boczny tonęły w powo- 
dzi światła świec i błyszczały od zło- 
ta, srebra i drogich kamieni. Zwłaszcza 
ołtarz Cudownej Madonny Żyrowickiej 
pod baldachimem z drogiej materji 
śnił się od bezcennych precjozów. 

Oprócz licznych lamp i kandelab- 
1iów pozłacanych, dwunastu ogrom- 
nych, lanych ze srebra aniołów roz- 
swiecało mrok blaskiem świec, trzy- 
inanych w ręku. 

Ż frontu ołtarza cztery piramidy, 
wysokie 36 stóp każda, pokryte srebr-- 
nemi i złotemi wotami — wymowne 
świadectwo łask, jakie z Żyrowic pły- 
nęły przez stulecia. Nad carskiemi 
drzwiami  jaśniała ogromna, ponad 
wzrost człowieka, lana ze srebra figu- 
ra św. Jozafata. 

Pośrodku kościoła z kopuły zwisa- 
ło 48 dużych, stale płonących, srebr- 
nych lamp, tworzących dwa ogniste, 
koncentryczne koła. 

Siedem ogromnych metalowych 
tarcz z wyrytą na nich historją znale- 
zienia obrazu i znakomitszych cudów 
(między innemi zwyciestwo pod Po- 
łonka) upiększało potężne filary koś- 
cioła. Przy jednym z nich ustawiono 
wspaniały szkarłatny tron dla korona- 
tera i siedzenia dla dostojników świec 
kich i duchownych. Nad chórem wisia 
ły portrety Benedykta XIII, Klemensa 
Х!, króla Augusta I! i kard. Albani'ego 
protektora zakonu bazyljanów. 

Po trzech godzinach dotarła 
svreszcie procesja do kościoła. Za- 
brzmiała muzyka i chóry. Potem prze- 
mówił piękną łaciną metropolita, prze- 
kazując korony zakonowi i polecając 
mu, aby ten „zadatek święty Rzymu” 
ze czcią zachowywał i był wdzięczny 
za niego Stolicy Apostolskiej. Udzie- 
lił następnie błogosławieństwa przy 

named lua. |. „Julki oda ża ialkÓał 

dzwiękach: „Mnogie lata Panie". 
Ogłoszono przywilej koronacyjny, 

Po poświęceniu koron według rytuału 
rzymskiego, choć modlitwę przetłuma- 
czono na słowiański, przy uroczystym 
hymnie św. Jana Damascena: „Któż 
Cię nie błogosławi”, śpiewanym przez 
chór i duchowieństwo przy akompa- 
njamencie bębnów, muzyki i armat- 
uich wystrzałów metropolita po odda- 
niu należnej adoracji przytwierdził ko- 
rony do Cudownego obrazu. Następ- 
nie lud wśród nieopisanego entuzjaz- 
miu odśpiewał po słowiańsku: „Pod 
Twoją obronę*, zaintonowane przez 
metropolitę na prośbę magnatów. Ko- 
ronator odprawił summę i procesję z 
Przenajśw. Sakramentem. Poczem ka- 
zanie wygłosił Józef „z książąt na Ko- 
zielsku* Puzyna. Ogłoszono odpusto- 
we breve ij metropolita udzielił błogo- 
sławieństwa. O. Herakljusz  Lirański 
wygłosił bardzo uczenie panegiryk o 
Najśw. Maryi Pannie i następnie dru- 
kowany rozdał magnatom i ludowi w 
kościele. Metropolita po zdjęciu szat 
liturgicznych rozdawał książętom, se- 
natorom, szlachcie i ludowi medale 
złote i srebrne, wybite na pamiątkę 
koronacji. To samo czynił również i 
legat apostolski — Hieronim Radziwiłł 

Po nabożeństwie metropolita 
podejmował ucztą dostojników świec- 
kich i kościelnych. 

Nieszpory z uroczystą  procesją 
cum sanctissimo i śpiewaną litanją do 
M. Roskiej przed Cudownym Obrazem 
zakończyły wspaniałe nabożeństwo te 
go dnia. 

W następne dnie oktawy nabożeń- 
stwa odbywały się w podobnie uro- 
czysty sposób. 

W celu uczczenia Nowokoronowa- 
nej polockie studjum filozoficzne Zako 
nu św. Bazylego W. urządziło w koś- 
ciele wobec metropolity, gości i ludu 

dysputę panegiryczną „tezami z całej 
tilozofji,,. я 

23 wrzešnia wyjechat metropolita 
i wielu dygnitarzy na Sejm Grodzień- 
ski. Nabożeństwa trwały całą oktawę, 
a ponieważ zaraz po oktawie wypada- 
ło św. Jozafata, obchodzono ten dzień 
z wyjątkową pompą. 

Skończyły się uroczystości. 
Pobożnych pielgrzymów tłum, jak 

barwna rzeka, popłynął z Żyrowic dro 
gami i ścieżkami, zanosząc do cichych 
dworów i chat niezatarte wspomnie- 
nie Cudownej Madonny. I poszli lu- 
dzie różnych obrządków i różnych 
klas społecznych w pokoju, jedności i 
ukojeniu. Wszystkich łączył jeden Bóg 
jedna wiara, jedna wspólna Królowa- 
Mogarodzicielka w żyrowickim cudow 

rym obrazie Łaskawa. Poszli daleko: 
do Korony i Litwy, Żmudzi świętej i 
Podola, Inflant i Ukrainy. Wszędzie 
ponieśli sławę Żyrowic i ideę jedno- 
ści kościelnej. 

„Žyrowice — to druga Częstocho- 
wa'' powiedział o. Guepin. Powiedze- 
nie to znajduje swoje uzasadnienie ze 
względu na rozpowszechnienie kultu 
M. B. Żyrowickiej, ze względu na licz- 
ie cuda (podczas oktawy koronacyj- 
nej też się kilka zdarzyło) i rolę, jaką 
Żyrowice odgrywały w historji Unji..( 

„Życie i powodzenie. Unji ściśle 
się wiążą z tem miejscem cudownem 
Maryi" —-. powiada Knypiakiewicz. 

Od chwili osiedlenia się w Żyrowi- 
cach bazyljanów stają się one bastjo- 
nem Unii. 

Po koronacji obrazu minął wiek je- 
den...W Žyrowicach coś się załamało. 
Stały się one terenem gorszących 
walk kleru unickiego świeckiego z za- 
konnikami. Ustały cuda. W Żyrowi- 
cach parochowie przy pomocy rządu 
rosyjskiego odnieśli pierwsze zwycię- 
stwo nad bazyljanami. W Żyrowicach 
ostatecznie pogrzebano Unję 

Siemaszko 
czenie Żyrowic. Od zdobycia tej waż- 
nej placówki rozpoczął swoją strasz- 
ną robotę „nawracania *. 

Częstochowa ongiś zwycięsko od- 
parła ataki zewnętrznego wroga. 

Żyrowice — tę Częstochowę litew 
ską, drogą podstępu za cenę carskich 
orderów zdobył wróg wewnętrzny, sto 
kroć od zewnętrznego niebezpieczniej 

  

  Ogólny widok Żyrowic 

zrozumiał dobrze zna-. 

szy — zdrajca w mitrze biskupiej. 
Nowi panowie i posiadacze cudow 

nego miejsca starali się zatrzeć wszel- 
kie ślady katolickiego kultu. Umilkły 
ianfary, które rozbrzmiewały przy 
otwarciu Cudownego Obrazu, na dłu- 
go, na długo umilkły organy. 

Kościoł ze wszystkiemi kaplicami 
„kapitalnie“ odremontowat archiman- 
dryta Mikołaj Redutto w połowie ub. 
stulecia. Architektura jednak do dziś 
dnia nosi cechy katolickiej świątyni. 

Jeszcze w 1880 r. nieśmiały, zalęk- 
niony lud dawnym zwyczajem obcho- 
dził w kalwaryjskiej kaplicy żyrowic- 
kiej święte stopnie — scala sancta — 
gdzie na każdym stopniu pod szkłem 
złożone były relikwje i katolickie ob- 
razki, rozpamiętywał mękę Cierpiące- 
go. Chrystusa i ze łzami 
święte relikwje całował. 

+ 

Arcybiskup  Makarij nakazal usu- 
jąć te obrazki pod szkłem, które tak 
bardzo przypominały zakrzepłe łzy 
prześladowanych za wiarę unitów, bo 
„przekształcają oni prawosławną (?!) 
świątynię w katolicka kalwarję. x 

„A jednak — dodaje szczery pra- 
wosławny autor — i w czasach obec- 
nych (1880 r.) lud nie inaczej wcho- 
dzi na te stopnie, jak tylko na kola- 

*nach, po przeczytaniu pewnych mod- 
litw, do czego wielu używa katolic- 
kich książek do nabożeństwa”. 1) 

Te kilka kart, wyrwanych z epoki 
rozkwitu  Żyrowic, niech przypomną, 
tym, którzy zapomnieli o jedności wia 
ry i zdradziecko oszukani oddali wrę- 
ce przeciwników tę „twierdze świętej 
iedności*, tę, swojego czasu, litewską 
Częstochowę. 

Bolesław Gramz. 

Lit. Jeparch. Wiedomosti 1830 nr. 49. 

boleści te p
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LISTY Z AMERYKI 

WALKA 0 SUROWC 
New Jork, wrzesień 

Podstawą życia wielkich narodów 
jest dziś przemysł, a niemasz przemy- 
słu bez surowców. Od tego, czy dane 
państwo posiada potrzebne surowce, 
zależy stopień jego niezależności i po- 
myślność jego obywateli. Podstawa 
wcemi surowcami są dziś węgiel i nai- 
ta -— a więc paliwa, będące źródłami 
energji; żelazo i inne metale, oraz kau- 
czuk, — surowce odzieżowe, a wresz- 

* przemysłu; wełna, bawełna i jedwab 
-— surowce odzieżowe, a wreszcie — 
drzewo. Rozpatrzymy kolejno rozkład 
tych surowców na Świecie, szczegól- 
nie uwzględniając, jak są w nie upo- 
sażone Stany Zjednoczone i Wielka 
l:rytanja. 

Węgla jest jeszcze na świecie dość. 
Starczy go conajmniej na tysiąc lat. 
Stany Zjednoczone mają wprawdzie 
2.700 miljardów tonn zapasów, a W. 
Brytanja „tylko“ 190  miljardów, ale 
nie tu leży jeden z powodów angiel- 
sko - amerykańskiej walki o surowce. 
W porównaniu z 1913 r. produkcja 
węgla w krajach, zajmujących pod 
tym względem pierwsze miejsca ** 
przedstawiała się w 1928 r. jak nastę- 
puje (w milj. tonn). 

  

  

    

Kraje 1913 1928 

Stany Zjednoczone . 517 570 

Wielka Brytanja . 292 240 

> Niemcy . 140 160 

Francja . 45 61 

Ponieważ produkcja _ światowa 
wyniosła w 1928 r. około 1,300 miljo- 
nów tonn, przeto na Stany Zjednoczo- 
ne przypada 44 proc.; Stany spożywa- 
ją prawie całe swoje wydobycie i wy- 
wożą rocznie tylko 22 milj. tonn. Na- 
tomiast dla W. Brytanji wywóz węg- 
la jest pozycją niezmiernie ważną. 
Otóż wywóz ten bardzo się zmniej- 
szył, bo w latach 1913 — 28 spadł z 
30 do 50 milį. tonn. W 1929 r. sytu- 
«cja się poprawiła, albowiem produk- 
cja wzrosła do 260, a wywóz do 58 
milj. tonn, ale będzie dla Anglików 
rzeczą bardzo trudną, jeśli nie niemoż- 
liwą, osiągnąć wysokość wywozu 
przedwojennego. Nietylko z powodu 
obcej konkurencji, nietylko z powodu 
nałej stosunkowo wydajności górnika 
angielskiego, oraz wielkiego ciągle 
rozdrobnienia przestarzałych sposo- 

4 bów wytwórczości angielskiego prze- 
mysłu węglowego, ale także dlatego, 
że choć handel światowy wzrósł w 
latach 1913 — 28 o 20 proc., to spo- 
życie węgla zwiększyło się tylko o 4 
proc. Wszystkie bowiem kraje starają 
się wyzyskiwać o wiele tańszą energję 
hydro - elektryczną, a 38 proc mary- 
narki handlowej świata opala dziś swe 
maszyny mazutem (przed wojną ta- 
kich statków było tylko 3,4 proc.). 

To nas prowadzi do drugiego su- 
rowca, będącego źródłem energji me- 
chanicznej, a mianowicie do nafty. 
Nafty, a raczej ropy naftowej, jest na 
świecie o wiele mniej, niż węgla. Kie- 
dy rocznie spożywa się zaledwie 0,17 
proc. znanych na świecie zapasów 
węgla, to przy nafcie stosunek ten wy- 
nosi aż 1,8 proc. Zapasy światowe 
nafty oblicza się na 9 miljardów tonn, 
produkcja w 1929 wyniosła 1,467 mil- 
jonów baryłek  (barrels), czyli 200 
milj. tonn; jeśliby produkcja szła da- 
lej w tem samem tempie, a nowe zło- 

* ża ropy nie zostały odkryte, to zapa- 
sy światowe wyczerpią się za 45 lat! 
Otóż światowa produkcja ropy stale 
wzrasta; od czasu wojny powiększy- 
ła się o 50 proc. 

Stany Zjednoczone stale dominu- 
ją, wydobywając zgórą dwie trzecie 
światowej produkcji ropy. choć w ia- 

“ tach 1923 — 1929 ich udział zniżył się 

” kampanji, do ktėrej 

{ 

'& 72 д0 68 proc. (w 1929 r. na ogól- 
ną produkcję 1,467 milj. baryłek, Sta- 
sy wydobyły 1,010 miljonów). Stany 
Zjednoczone + niektóre produkty naf- 
towe wywożą, inne przywożą; w SU- 
mie można powiedzieć, że całe swoje 
wydobycie zużywają na miejscu. Otóż 
wysoce dla nich niepokojącym jest 
takt, że przy tak ogromnem spożyciu 
posiadają tylko 12 proc światowych 
4asobów ropy na swem terytorjum. 

Anglicy pierwsi się zorjentowali, 
że zastosowanie nafty i jej produktów 
szybko wzrastać będzie; że jest nie- 
tylko dobrym interesem, ale również 
nakazem przewidującej polityki obro- 
ny narodowej opanować jaknajwięcej 
pól naftowych. I jeszcze przed wojną 
paru ludzi wybitnych — lord Curzon, 
sir John Cadman, lord Cowdray i sir 
Marcus Samuel, a więc dyplomata, 
uczony i dwu businessmen'ów — za- 
brało się dyskretnie do organizowania 
oiensywy kapitałów angielskich. Nie 
miejsce tu na opisywanie przebiegu 

wygrania wojna 
walnie się przyczyniła. Dnia 24 lutego 
1920 r. londyńskie Financial News 
rzuciły okrzyk triumfu, obwieszczając 
swiatu, że kapitały angielskie, kontro- 
iujące przed wojną tylko 2 proc. świa- 
towych zapasów ropy, są dziś w po- 
siadaniu 75 proc. tych zapasów. A w 
Times'ach z 3 marca 1920 r. czytali- 
śmy: „Za lat parę Amerykanie będą 

zmuszeni kupować u towarzystw an- 
gielskich za miljony funtów sterlingów 
naftę, której już 'u siebie nie znajdą. 
Poza Meksykiem i częścią Ameryki 

środkowej, cały świat mocno jest za- 
barykadowany przeciwko wszelkim 
amerykańskim przedsięwzięciom.. Po- 
życja angielska jest nie do zdobycia. 
Na ich nieszczęście, ale na szczęście 
dla naszych kieszeni, Amćrykanie 
otwarli oczy zapóźno,.... 

Tak się zaczęła druga, już jawna 
iaza walki naftowej angielsko - ame- 
rykańskiej, walki trwającej do dziś, 
pomimo przejściowych / „zawieszeń 
broni*. Amerykanie siedzą mocno w 
Meksyku, a jeśli jego produkcja паНу 
stale spada, to głównie dlatego, że ka- 
pitaliści amerykańscy postanowili dać 
„nauczkę*  czyniącemu im trudności 
imeksykańskiemu nacjonalizmowi. Po- 
zatem usadowili się An:erykanie w 
wenezueli, której produkcja  olbrzy- 
mie w ostatnich sześciu latach uczy- 
iiła postępy. Podali rękę (za pośred- 
nictwem Standard Oil of New York) 
sowieckiemu Neftsyndykatowi, któ- 
rego produkcja poważnie wzrosła, 
a nafta rosyjska konkuruje dziś z 
naftą trustu  angielskiego Royal 
Dutch - Schell nie tylko na Dalekim 
i Bliskim Wschodzie, alei w Eurepie 
Amerykańsko - sowiecka współpraca 
naftowa jest dla Anglików tem przy- 
krzejsza, że Rosja posiada najwię- 
ksze na Świecie zapasy nafty (25 
proc.). 

Wreszcie, przewidujący Standard 
Oil nawiązał stosunki z niemieckim In- 
teressen Gemeinschaft Farben - Indu- 
strie nietylko zakupując jego paten- 
ty na nowy sposób wydobywania ben- 
zyny z ropy, ale także blisko się inte- 
resując pracami chemików  niemiec- 
kich nad otrzymaniem płynnych ma- 
terjałów opałowych drogą hydracji 

węgla. 
Jeśli dodamy do 

energiczne stanowisko dyplomacji 
amerykańskiej, domagającej się od 
Anglików szanowania zasady open 
door — to będziemy mieli w najogól- 
niejszym zarysie obraz amerykańskiej 
„kontrofenzywy** naftowej. Daleko 
przecież Amerykanom od zwycięstwa 
„Pozycja angielska trzyma się nadal i 
ewentualność deficytu naftowego Sta 
nów bynajmniej nie została odsunie- 
ta. 

Przejdźmy do metali. Zacznijmy 
od żelaza. Rud żelaznych jest na 
świecie jeszcze około 146 miljardów 
tonn, co przy obecnem tempie zapo- 
irzebowania wystarczy jeszcze na ty- 
siąc lat. Z punktu widzenia nas in- 
teresującego ważnym jest fakt, że 
złoża rudy żelaznej w Anglji zaczy 
nają się wyczerpywać, kiedy Stany 
Zjednoczone mają jej dość. 

Oto tabliczka w której zestawiliś- 
my wytwórczość stali pięciu głów- 
nych producentów świata .(w tysią- 
cačh tonn): 

tego stałe i 

  

  

Kraje 1913 1928 

Stany Zjednoczone. 32.400 | 52.400 

Wielka Brytanja . 7.800 8.600 

Niemcy . 12.000 14.400 

Francja . $ 6.720 9.600 

Belgja-Luksemburg . 3.600 6.360     
W połowie zeszłego stulecia, kiedy 

światowa wytwórczość stali wyno- 
siła 3 miljony tonn, na Anglję przy- 
padało 50 proc. Ale prędko Anglja 
swe miejsce straciła: Stany  Zjedno- 
czone przekroczyły jej produkcję w 
roku 1897, Niemcy — w roku 1903, 
a Francja — w 1921. W 1928 r. świa 
towa produkcja stali wynosiła 107 
milj. tonn. Na stany Zjednoczone 
przypada 48 proc., na Niemcy — 13 
proc., na Francję — 9 proc., a na W. 
Brytanję tylko 8 proc. 

, Wzrastające szybko uprzemysło- 
wienie Świata pociąga za sobą Coraz 
większe spożycie i innych metali. 
Wzrost tego spożycia znacznie, rzecz 
jasna, przekracza przyrost ludności 
Świata. Kiedy w ostatnich stu latach 
zaludnienie kuli ziemskiej wzrosło o 
30 proc., to spożycie ołowiu zwięk- 
szyło się ponad 80 proc., cyny o 117 
proc., cynku o 196 proc., miedzi o 
241 proc., a glinu aż o 3.137 proc. 

Światowa produkcja sześciu głó- 
wnych metali pomocniczych przedsta 
wiała się jak następuje (w tysiącach 
tonn) : 
  

  

    

Metale 1913 1928 

Miedź. 991,8 | 1.728,0 

Ołów. 1.229,2 | 1.588,6 

Cynk . 1.138,8 | 1.571,4 

Glin . 65.3 227,6 

Cyna e 135,7 182,2 

Nikiel. . . 30,0 52,3 

Stany Zjednoczony przodują jako 
Światowy producent miedzi (53 proc. 
w 1928 r.), ołowiu (38 proc.), cynku 
(40 proc.) i glinu (40 proc.), przy- 
czem nie uwzględniliśmy w tem ob- 
liczeniu uzależnionych od kapitałów 
amerykańskich kopalni rud i hut mie- 
dzianych w Meksyku, Chile i Peru, 
rud i hut ołowianych w Meksyku, oraz 
rud i hut cynkowych w Polsce. Po- 
krywają oczywiście Stany Zjednoczo 
ne pod tym względem całkowite 
swe zapotrzebowanie, a nawet do- 
starczają Europie dwie trzecie spo- 
żywanej przez nią miedzi: 31 proc. 

„OCHRONA KOBIET 03 5POMIEŚCIE 

Szpecenie Wilna E 
amerykańskiego wywozu miedzi idzie 
do Niemiec, a 22 proc. do Anglji, 

W dziedzinie produkcji i zapotrze 
bowania ołowiu nikt właściwie nie po- 
siada hegemonji, albowiem Europa 
sama pokrywa 5 proc. swego  za- 
potrzebowania, a kraje brytyjskie (Au- 
stralja, Kanada, Indje) dostarczają 
35 proc.; ze Stanów, względnie z Me 
ksyku, idzie tylko 15 proc. 

Podobnie kształtują się stosunki w 
zakresie spożycia cynku. | 

Co do glinu, to Stany są jeszcze 
samowystarczalne, ale ich zapasy 
rudy (bauksytu) już się wyczerpują. 

Cyny, której spożywają 52 proc. 
produkcji Światowej, nie posiadają 
Stany Zjednoczone zupełnie i zale- 
żą od producentów angielskich, do- 
starczających z jednych tylko kopalń 
na półwyspie Malakka 33 proc. šwia- 
towego spożycia; Boliwja, dostarcza 
jąca 26 proc. spożycia, jest terenem 
walki kapitałów angielskich i ame- 
rykańskich. 

Co do niklu wreszcie, 90 proc. 
produkcji światowej przypada na 
Kanadę; ponieważ kanadyjskie ko- 
palnie niklu znajdują się w sąsie- 
dztwie Wielkich Jezior, w prowincji 
Ontario, zmniejsza to siłę tego atu- 
tu angielskiego, ałbowiem transport 
do Stanów nic prawie nie kosztuje. 

Podobnie jak nafta, kauczuk jest 
surowcem, o który walka amery- 
kańsko - angielska przybrała formy 
dramatyczne. Światowe spożycie kau 
Czuku stale wzrasta: ze 120.000 tonn 
w 1912 r. podskoczyło na 55.000 
w 1928 r.; 65 proc. spożycia przy- 
pada na Stany Zjednoczone, ale An- 
glicy kontrolowali jeszcze parę lat 
temu 60 proc. światowej produkcji, 
dzięki rozwinięciu sztucznych plan- 
tacyj drzewa kauczukowego (hevea 
braziliensis) na Malacce i Cejlonie. 
Nazajutrz po wojnie produkcja ma- 
lajska wzrastała za szybko, wobec 
czego Anglicy postanowili ją w: 1922 
r. ograniczyć stosując t. zw. Steven- 
son Restriction Plan. Plan ten zaczął 
dawač šwietne wyniki, albowiem ce- 
na sprzedażna kauczuku podskoczyła 
z 1 sh. 3 d. do 4 sh. za funt. W li- 
stopadzie 1925 r., przemawiając w 
Erie, p. Herbert Hoover, wówczas 
minister handlu, rozpoczął ostrą kam 
panję przeciwko „niemoralnemu pla- 
nowi“ brytyjskiemu i zapowiedział 

represalja. Nie była to zapowiedź go- 
łosłowna, bo nazajutrz po wprowadze 
niu planu Stevenson'a, Amerykanie 
zaczęli faworyzować kauczuk  Indyj 
holenderskich, którego produkcją wy 
nosząca 100.000 tonn w 1922 r., po- 
dwoiła się w ciągu trzech lat. Przed 
sięwzięli również krok i na 
obliczone metę. 

P. Harvey Firestone, dyrektor wiel 
kiej fabryki pneumatyków Firestone 
Tyre and Rubber Co., , uzyskał w Li- 
berji, afrykańskiej republice murzyń- 
skiej całkowicie od kapitałów ame- 
rykańskich uzależnionej, koncesje 
4.000 km. kw. terenu, na którym od 
1925 r. sadzi się drzewo  kauczuko- 
we, a za lat kilkanaście produkcja Li- 
berji ma wynieść 200.000 tonn! 

P. Henry Ford, fabrykant samo- 
chodów, uzyskał w 1927 koncesję 
12.000 km. kw. w Brazylji nad rzeką 
Tapajoz, prawym dopływem  Ama- 
zonki, gdzie zaczął pracę od kar- 
czowania dziewiczego lasu, ale. za 
lat dziesięć ma być jednym z więk- 
szych producentów kauczuku in the 
world! 

Angielski „monopol”*. prędko się 
więc skończy, a zresztą w 1928 r. 
plan Stevenson'a został zaniechany 
Walka c kauczuk już jest przez Ame- 
rykę wygrana. 

Po surowcach - paliwach, po me- 
talach i kauczuku, przejdźmy do su- 
rowców koniecznych dla fabrykacji 0- 
dzieży. Bawełna wybija się tu na 
plan pierwszy. Jej produkcja w 1928 
r. wynosiła 25 miljonów bal (bala = 
5000 funtom ang., czyli 225 kg.), z 
czego na Stany Zjednoczone przypa- 
da 14 milj. (56 proc.), na Indje an- 
gielskie — 5 milj. (20 proc.), a na 
Egipt — 1,5 milj. (6 proc.). Otóż Sta 
ny spożywają tylko 33 proc. swej 
produkcji, eksportując resztę. Nato- 
miast W. Brytanja, spożywająca ro- 
cznie 1,5 milj. bal, pokrywa 62 proc. 
swego zapotrzeb. dowozem ze Sta- 
nów. Można powiedzieć, że całe 
Lancashire, czyli jedna piąta lud- 

ności robotniczej Anglji zależy od 
amerykańskiej bawełny. Aby tę za- 
feżność zmniejszyć, Anglicy usilnie 
pracują nad rozwinięciem produkcji 
bawełny w Egipcie i Sudanie egip- 
skim, ale nie wystarczy  rozporzą- 
dzać surowcem, aby mieć wielki prze 
mysł: musi jeszcze być zapotrzebo- 
wanie na towar. Otóż przemysł włó- 
kienniczy angielski ma coraz wię- 
cej za morzami konkurentów: rozwi- 

nęły się  przerabiające bawełnę 
przemysły w Chinach, w Japonji i w 
Indjach, rozwija się także — КопКи- 
rencyjny przemysł amerykański. W 
1900 r. Anglja posiadała 43 proc. 
ogólnej ilości wrzecion pracujących 
w przemyśle włókienniczym  baweł- 
nianym na świecie; w 1927 r. sto- 
sunek ten spadł do 34 proc. W tym 
samym okresie czasu ilość wrzecion 
amerykańskich podnosiła się z 18 
do 22 proc. Anglja posiada dziś 

dalszą, 

   

Filja warszawskiej Centrali, wileń- 
ski oddział Tow. mającego za cel 
ochronę kobiet przed namowami agen- 
tów i handlarzy żywym towarem, 
przyjął, nową nazwę Polskie Katoli- 
ckie Tow. Opieki nad Dziewczętami. 
Nie znaczy to że akcja stojąca z na- 
tury rzeczy na gruncie międzynarodo- 
wym, ma się zacieśnić do granic wy- 
znaniowych. Każda opuszczona lub 
obałamucona kobieta, ma i może mieć 
prawo do opieki, pomocy i dobrej 
rady. Na ostatniem zebraniu z dn. 12 
b. m. w sali Województwa, ze słów 
Prezeski Tow. p. Iwaszkiewiczowej i 
p. Butkiewiczowej kierującej akcją 
t. zw. Misji Dworcowej, dowiedzieli 
się zebrani jak owocną jest praca 
grona osób które już od czterech lat 
prowadzą energiczną walkę z wszyst- 
kiemi zgubnemi prądami, namowami 
i pokusami jakie czyhają na młode 
kobiety na wsi i w mieście i wyrzu- 
cają je masami z domów rodzinnych, 
najczęściej bez grosza, w chęci szu- 
kania łatwych zarobków lub po pro- 
stu w drodze do międzynarodowych 
lupanarów, które niestety są gęsto za- 
silane memorjałem z Polski. 

Od IV 1929 r. do IV 1930 r. przez 
ręce i ewidencję opiekunek dyżurują- 
cych na wszystkich pociągach w Wil- 
nie, przesunęło się aż trzy tysiące 
kobiet, z których 1206 skierowano do 
Schroniska, 200 do szpitali inne do- 
stawały w miarę możności pracę i 
opiekę rozmaitego rodzaju. 

Tragedją całej akcji jest konie- 
czność wynalezienia dla zgarniętych 
dziewczyn pracy, i możność przetrzy- 
mania dłużej w Schronisku, które jest 
zasadniczo używalne tylko na dwa 
tygodnie. Konieczne są jakieś war- 
sztaty pracy, nauka gospodarstwa do- 
mowego, założenie dochodowej pralni, 
słowem czegoś, coby mogło dając 
zarobek zatrzymać dziewczęta na dro- 
dze występku. 

Tow. ma zamiar.w dniach 15 pa- s 
ździernika 11 listopada odwołać się 
(po raz pierwszy) do społeczeństwa 
w formie kwesty i loterji. Akcja tak 
owocnie prowadzona i sumiennie wy- 
konana, a tak bardzo potrzebna, za- 
sługuje na energiczne poparcie. R. 

CZŁOWIEK, KTÓRY OBAWIAŁ 
` SIĘ SOBOTY 
Dla mnie wszystkie dni są sympatyczne. 
Poniedziałek wcale nie jest ciężkim 

aniem, gdy za dużo nie pracuję, a w pia- 
tck zwykle reguluję swoje rachunki i jest 
nii wtedy... bardzo lekko. 

Jednakowoż pewien 
się bał soboty. 

Już po powrocie z fabryki do domu 
czuł się nieswojo, portiel z pieniędzmi ob- 
Ciążał nieznośnie jego kieszeń. Pod wie- 
czór było mu coraz gorzej, czuł swędze- 
nie dłoni, zwykle prawej, miał wielką chęć 
do spaceru po mieście w dzielnicach, gdzie 
najwięcej było barów, teatrów i innych in- 

robotnik formalnie 

„stytucyj, stworzonych na pociechę ludzko- 
ści. I kiedy ten robotnik pomyślał sobie, że 
jutro w niedzielę będzie jeszcze więcej pokus 
i silniejsza chętka do wydawania pieniędzy 
—- nie wahał się dłużej. 

Zostawiał sobie bardzo niewiel., a całą 
gotowiznę pieniężną wkładał do koperty, 
wypisywał starannie swój adres, nalepiał 
znaczek i. wrzucał do skrzynki pocztowej. 

Po upływie niebezpiecznej dla jego pie- 
riędzy doby — spał spokojnie, a na rano, w 
poniedziałek otrzymywał swoje pieniądze 
z powrotem. 

jest to niedoskonały sposób oszczędzania. 
Nasz polski robotnik, chcąc uchronić 

swój tygodniowy zarobek przed dniami 
pełnemi pokus dla wolnego od pracy czło- 
wieka, postępuje inaczej. 

Wie on dobrze, że istnieje największa 
w. tym rodzaju instytucja oszcędnościowa, 
mianowicie P. K. O, gdzie do 7-ej wie- 
czór może złożyć swoją kwotę oszczędno- 
ściową. Wie, że książeczka oszczędnościo- 
'wa b. K. O. jest nietylko miarą jego wy- 
trwałości, lecz daje godziwy procent ucze- 
stnikc.n obrotu  oszczędnościcwege i że 
złożone pieniądze zwróci mu, gdy będzie 
trzeba z pokaźnym naddatkiem. J. 

Pawilony otwarte od 

  

wrzecion 57 miljonów, a Stany 
38 miljonów. Bezwzględnie obydwie 
cyfry wzrosły w latach  1900—27: 
W. Brytanja — o 125 proc., Stany 
Zjednoczone — o 188 proc. 

Anglja zależy więc od Stanów, 
kiedy chodzi 0 bawełnę, ale Stany 
zależą od Anglji, a raczej od Imper- 
jum Brytyjskiego, kiedy chodzi o 
wełnę. Światowa produkcja tego su- 
rowca w 1928 r. wynosiła 3.467 miij. 
funtów angielskich (1 funt = 453 gr.) 
z czego połowa przypada na Domin- 
ion'y brytyjskie: Australję, Nową Ze- 
landję i Południową Afrykę. Stany 
Zjednoczone wytwarzają wprawdzie 
10 proc. produkcji Światowej, ale 
mają duży deficyt, bo pochłaniają 17 
proc. światowego spożycia. Na An- 
glię przypada 20 proc. światowego 
spożycia, ale jej dostawcami są brat- 
nie Dominion'y. Spożywając wełnę 
surową, wywozi, Anglja w znacznych 
ilościach wyroby wełniane, bo  po- 
siada największy na świecie wełnia- 
ny przemysł włókienniczy (275.000 
robotników, 6,7 miljonów wrzecion). 
Stany Zjednoczone pod tym wzglę- 
dem drugie zajmują miejsce (196.000 
robotników, 4,7 milj. wrzecion), ale 
mimo to importują jeszcze wyroby 
wełniane. 

Trzeci surowiec w przemyśle włó- 

   

Oto tak właściwie, jak na naszej fotogra- 
fji, wygląda fronton jednego z gmachów, 
należących do kompleksu kolonji p.p. urzęd- 
nikow Wil. Dyr. Rob. Publ. na Antokolu. 

ładne to? Prawda? A jak cudownie har- 
monizuje z tłem antokolskiem?.Ani słowa. 

Właśnie na ten temat słów parę chcę 
r.apisać. 

Widzi się w Wilnie sporo domów brzyd- 
kich. Są to budowle, wznoszone przed woj- 
ną, przez domorosłych architektów o wschod 
nich upodobaniach stylowych. Człowiek 
Siara się na nie nie patrzeć. Ale to są domy 
stare. 

Tymczasem na Antokolu wznosi się 

Współnej, Hożej, czy też na Wilczej, jak na 
Żórawiej. 

A nie odgadnie dlatego, że wszystkie 
te ulice są do siebie podobne, mają wspól- 
ny szablon. 

Weźmy w Wilnie człowieka, jak się юЙ 
mówi,  „urżniętego w sztok*, zawieźmy 
gdziekolwiek, w wąskie miasta zaułki i 
spytajmy o to samo, co warszawiaka. Rę- 
czę, że się nie pomyli — mimo „zawiania”. 
I stanie się to dlatego, że ulice Wilna pozba- 
wione są szablonu, że każda z nich ma 
swoją fizjognomję, swój wyraz. 

To też wyraz taki posiada także i An- 
tokol. Antokol prosi o dworki, a tu stawia 

  

gmachy nowe, na które patrzy się również 
z przykrością. 

Wolnoć Tomku w swoim domku — 
głosi przysłowie. I, słusznie. Nie mam zamia- 
ru wtrącania się do gustów właścicieli kolo- 
nji  antokolskiej. Gdyby im się chciało, 
mogliby jeszcze coś brzydszego postawić 
Nie o to więc chodzi, żeby p. p. urzędni- 
kom Dyr. R. P. tłumaczyć: Nie róbcie tak, 
róbcie inaczej. Bynajmniej. Chodzi o rzecz 
inną. 

Antokol nasz jest, jeśli nie najpiękniej- 
szą, to w każdym razie jedną z piękniej- 

h dzielnie Wilna. s 

  

° Ап'оКо! ma swą tradycję, tradycję 
dworków. 

Mówiło się kiedyś: Moja ciotka ma 
swój dworek na Antokolu. 

Chodźko pisał: „Dworki na Antokolu". 
Pozatem: położenie dzielnicy, jej ma- 

lowniczość. 
Gdy się trafi na  Antokol, wzrok sam 

prosi o dworki, szuka ich. Niewiele ich, nie- 
stety, już znajdzie. 

Ale są ich tradycje. Tradycje te są mi- 
łc. Trzeba je szanować. 

Wiino — jako miasto — cechuje brak 
szablonu. To jest może najistotniejsza ce- 
cha Wilna, cecha bardzo ludziom przypa- 
dająca do gustu. 

Weźmy w Warszawie kogoś, nawet 
urodzonego w stolicy,  zawieżmy, dajmy 
sobie, na Żórawią, i zapytajmy: gdzie je- 
steś, na jakiej ulicy? Rozejrzy się i z rów- 
nem powodzeniem może powiedzieć: Na 

   

    

się na nim ordynarne, nowcczesne, pozba- 
wione dachów kamienice. Pasuje to da tła 
antokolskiego, jak komin fabryczny dosta- 
wiony do pałacu. 

Pamiętam, lat temu kilka, firma jubiler- 
ska Perkowskiego chciała wymalować front 
wego magazynu farbą olejną. Przyszedł p. 

konserwator zabytków i powiedział, że ta- 
kie malowanie nie pasuje do tła placyku 
przed św. Janem. 

Sprawa w on czas była głośną. Nie pom- 
nę. jak się zakończyła, ale w każdym razie 
była symptomatyczną. Myślano o tle wileń- 
skiem. Mogły być „wtedy zdania i zdania. 
Nie o to chodzi. Chodzi o tendencję. Dziś 

{а tendencja nie istnieje. Dziś zapaskudza 
się rzeczami brzydkiemi piękny Antokol * 
nikt powołany nie ujmie się za urokiem 
dzielnicy. 

* Gdzie jest konserwator rządowy, gdzie 
architekt miejski? Mik. 

  

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko” 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

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

Wstęp 50 i 30 gr. 

  

  |. Lipełnie darmo 
Z l pudełko pasty do obuwia 
orza 1 blaszankę płynu do metali 

otrzyma każdy kupujący 
na Il Targach Północnych 

1 puszkę zaprawy do. podłóg 
za i zł, 50 gr. 5     

LEKCYJ MUZYKI FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

Informacje od 11-ej—1 
i od 4—5 po poł. Ś-to JAKÓBSKA 6--1. 
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DZIECI 
Zapisy codziennie od 10 

=
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kienniczym używany — to 
artykuł luksusowy, 
masach przez oba 
kie spożywany. W1928 r. Stany Zjed 
noczone skonsumowały 75 proc. pro- 
dukcji światowej jedwabiu, która wy- 
niosła 32 miljony kg. |aponja dostar 

jedwab, 
ale w olbrzymich 
narody anglosas- 

czą 60 proc. światowego  zapotrze- 
bowania, a faktycznie jest głównym 
dostawcą Stanów Zjednoczonych, 
dzięki czemu w statystyce handlu za- 
granicznego Stanów Zjednoczonych 

zajmuje trzecie miejsce według  kra- 
jów. 

Nie wyczerpaliśmy całego tema- 
tu. Są jeszcze inne surowce niezbęd- 
ne dla przemysłu lub rolnictwa, któ- 
re są w ręku Amerykan atutem, lub 
w których zakresie zależą oni jeśli nie 
od Anglji, to w każdym razie od Eu- 
ropy. | ' 

W rezultacie stwierdzamy, že W 
walce światowej o surowce  niczyim 
atutem nie jest węgiel, którego  za- 
1ówno Stany Zjednoczone jak Wielka 
Brytanja mają dość; nie są atutami 
ołów i cynk, bo te metale w obecnym 
stanie produkcji nie są ani w angiel- 
skim, ani w amerykańskim 'monopolu; 
nie jest atutem żelazo, bo choć an- 
gielskie złoża rudy się wyczerpują, to 
W. Brytanja z łatwością w ten su- 
rowiec zaopatruje się w Szwecji, Hi- 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 

— przedszkola 

Pańska 4 m. 4. 

(J M M A M M M 

Iwiedzajcię II-ie Targi Północne 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 

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

polsko-francuskiego. 

do 12 i od 3 do 5 p. p. 

        
szpanji i Algierze; nie jest nim wre- 
szcie drzewo, bo dostawcami W. 
Brytanji są kraje europejskie. 

Mocnemi atutami w ręku Wielkiej 
Brytanji są dziś: wełna, kauczuk, 
nikiel i cyna; w ręku Stanów  Zjed- 
noczonych — bawełna i miedź. Pod 
względem kauczuku Stany z każ- 
dym rokiem wyzwalają się od angiel- 
skiej zależności, ale popaść w nią 
mogą w zakresić glinu: stwierdziliš- 
my, że północno - amerykańskie zło- 
ża bauksytu się wyczerpują, a zatem 
bauksyt Gujany może stać się w 
ręku Anglji atutem. (Pozostaje nafta: 
dziś Stany są w tej dziedzinie nieza- 
leżne od Anglii, ale jutro będzie za- 
pewne inaczej. 

Nie mówiąq już o tem, że ani Sta- 
ny Zjednoczone, ani Wielka Brytanja 
nie rozporządzają ani u siebie, ani 
w swych posiadłościach poważniej- 
szemi ilościami takich surowców, jak 
antymon, mangan, platyna, kamfo- 
ra, jodyna, jedwab lub kawa, 
stwierdzić trzeba, że oba mocarstwa 
zależą od siebie w zakresie tych pod- 
stawowych surowców, którym więceę 
poświęciliśmy uwagi. Ta okolicznoś 
nakazywałaby im nie dalszą walkę, a 
raczej porozumienie. 

Kazimierz Smogorzewski  



NOWOŚCI W ZAKRESIE 
WYROBÓW TYTUNIOWYCH 
Papierosy odciągane — Kolekcje papierosowe — Nowe opakowania arty 

styczne — Nasze papierosy w Belgji— Specjalne pudełka do papierosów 

na morzu 

Do najpomyšlniej rozwijających 
się państwowych instytucyj gospodar 
czych należy Polski Monopol Tytu- 
niowy. Ogół wykształcony winien 
zdawać sobie sprawę z utrwalającego 
się coraz bardziej znaczenia tej wiel- 
kiej organizacji przemysłowo - han- 
dlowej, która stanowi jedną z pod- 
walin Skarbu Państwa i która ugrun- 
towawszy się na rynku krajowym, 
stopniowo i zwolna, ale pewnym kro- 
kiem wstępować zaczyna na rynki za- 
graniczne. Usilna praca, a stąd i sta- 
ły postęp znamionują działalność na- 
szego monopolu tytoniowego. 

W obecnej chwili mamy specjal- 
" nie do zanotowania kilka bardziej cha 
rakterystycznych nowości i udosko- 
naleń, wprowadzonych w ostatnim 
czasie przez Polski Monopol Tytonio- 
wy. Nie wszystkie są jednej miary i 
wagi. Najbardziej imponującą z po- 
śród tych nowości jest niewątpliwie 
wypuszczenie z początkiem czerwca 
r. b. papierosów odciąganych, czyli 
odnikotynizowanych. Trzeba wiedzieć 
że Polska po Austrji i Francji jest 
trzecim krajem, który u siebie zapro- 
wadził tę nowość. Próba wypuszcze- 
nia papierosów odciąganych dała u 
nas w ciągu trzech miesięcy dotych- 
czasowych wyniki wprost nieoczeki- 
wane, które znacznie przekraczają po- 
czątkowe przewidywania dyrekcji mo 
nopolu, wysnute z doświadczeń  za- 
granicznych. 

Wprowadzone z dniem 1 czerwca 
r. b. papierosy odciągane spotkały się 
odrazu, dzięki zaletom hygienicznym, 
z tak dużem powodzeniem wśród szero 
kiego ogółu palaczy, że już w pierw- 
szych tygodniach po wypuszczeniu 
odciąganych gatunków  „Ergo* i 
„Egipskich* zapotrzebowanie znacz- 
nie przewyższyło możność dostarcze- 
nia tych papierosów przez Państwo- 
wą Fabrykę Wyrobów Tytuniowych w 
Warszawie na Dzielnej, gdzie zainsta- 
lowano specjalny aparat do ich wy- 
konywania. 

O wzroście powodzenia papiero- 
_ sów odciąganych najlepiej świadczą 

cyfry. W.maju r. b. Polski Monopol 
Tytoniowy wykonał 1.062.000 sztuk 

„Ergo'i 885.000 sztuk „Egipskich*, 
razem 1.947.000 sztuk; w czerwcu 
1.184.000 „Ergo“ i 1.517.000 sztuk 

_" „Egipskich* razem 2.701.000 szt.; w 
° lipcu zaś — 2.000.000 szt. „Ergo* i 

1.000.000 sztuk „Egipskich', razem 
3.000.000 szt. t. j. tyle, na ile była 
obliczona najwyższa wydajność zain- 
„stalowanych przyrządów. Doświad- 
czenie dotychczasowe poucza, że ca-, 
łą wytwórczość z każdego miesiąca w 
następnym miesiącu rynek wchłania 
bez reszty, odczuwając nawet chwila- 
mi niedostateczne nasycenie:- 

Wskutek tego dużego popytu pa- 
pierosów odciąganych powstała ko- 
nieczność zainstalowania dalszych 
aparatów i zaprowadzenia szeregu 
nowych urządzeń. Prace nad rozsze- 
rzeniem wytwórczości papierosów od- 
ciąganych zakończą się w październi- 
ku r. b. i od listopada b. r. będzie mo- 
żna wytwarzać około 6 milj. sztuk pa- 

 pierosów miesięcznie. Gdyby i ta 
zwiększona podwójnie _wytwórczość 
nie zaspokoiła zapotrzebowania, wów- 
czas Dyrekcja Monopolu przystąpiła- 

_ by, jak słychać, do zainstalowania dal: 
szych zespołów przyrządów odciąga- 

_ jących. 
To powodzenie papierosów odcią- 

ganych należy przypisać zarówno za- 
_ letom, jakie posiada ten papieros, jak 

i szybkiej, inteligentnej orjentacji na- 
szych palaczy. Polski papieros odcią- 

 gany — w przeciwieństwie. do odcią- 
_ ganych papierosów zagranicznych — 

nie traci nic na smaku, a zawiera- 
jąc znacznie zmniejszoną zawartość 

- nikotyny (do 30 — 40 proc. pierwot- 
nej), nie szkodzi ani trochę płucom, 
nerwom, żołądkowi, co ma znaczenie 
dla palaczy o słabszym organizmie 
czy nadwyrężonem zdrowiu. 
"W ostatnich czasach wprowadził 

_ Monopol także nowość sprzedażną w    

Za kulisami 
Na Olimpjadzie kobiecej w Pradze 

zajęliśmy drugie miejsce — po Niem- 
' czech. Nasze paniusie zdobyły 27 punk 

_ tów, Niemki 58, Angielki 19 i t. d. — 
aż do 17-go państwa, które nie miało 
żadnego punktu. 

Zasługa tej zaszczytnej lokaty spa- 
da wyłącznie na Walasiewiczówną i 
Konopackę. Pierwsza zwyciężyła na 

60, 100 i 200 metrów, — czyli we 
wszystkich krótkich biegach, udowod- 

  

  

  

   

  

   

  

ta. Pani ministrowa palnęła dyskiem 
36 m. 80 cm. i choć wynik ten jest 
03 metry gorszy od jej własnego re- 

-_ kordu, — odsadziła się od drugiej zko 

lei, grubachnej Niemki, o cały metr. 
"Te cztery pierwsze miejsca dały nam 

20 punktów, pozostałe nasze zawod- 
niczki niewiele wskórały. 

  

° Walasiewiczówna jest bezsprzecz- 
nie najznakomitszą lekkoatletką na 
świecie, jeżeli to komu sprawia przy- 

     

_niając, że jest najszybszą kobietą świa 

postaci t. zw. kolekcyj papierosów. I 
ten pomysł okazał się trafnym. Wnet 
zjednał sobie publiczność — oczywi- 
ście publiczność zamożniejszą. Kole- 
kcje papierosowe są to starannie wy- 
kończone pudełka zawierające po 200 
szt. papierosów, dobranych z najprzed 
niejszych gatunków. Nic dziwnego, 
że takie kolekcje, doskonale nadające 
się na podarunki, upominki, do wyłoże 
nia na stole w wytwornem towarzyst- 
wie i t. p., zyskują sobie coraz więk- 
sze powodzenie. Zapotrzebowania na 
kolekcje rosną z miesiąca na miesiąc. 

O powodzeniu kolekcyj nietylko 
śród naszych palaczy  zaświadczyć 
może m. in. następujący fakt. W 
ubiegłym miesiącu zawitała do Gdyni, 
przejazdem do Finlandji, eskadra Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Pół- 
nocnej. Załoga eskadry po wyjściu 
na brzeg polski w ciągu jednego dnia 
wykupiła dosłownie wszystkie kolek- 
cje papierosów z Gdyni, tak że trzeba 
było sprowadzić nowy transport ze 
Starogrodu. 

Ogółem sama załoga eskadry za- 
kupiła około 1000 kolekcyj. 

Trzecią nowością handlową  Pol- 
skiego Monopou  Tytoniowego jest 
przygotowywana obecnie zmiana opa 
kowań. W tym celu odbył się ostatnio 
wielki konkurs na opakowania, w 

którym wzięło udział około 200 ucze 
stników. Sąd konkursowy składał się 
z wybitnych artystów i znawców oraz 
przedstawicieli monopolu pod prze. 
wodnictwem obecnego dyrektora De- 
partamentu Sztuki prof. Skoczylasa. 
Najlepsze prace, które otrzymały sze- 
reg wysokich nagród, zakwalifikowa- 
no do wykonania. Fabryka opakowań 
Polskiego Monopolu Tytoniowego w 
Poznaniu wykonywa obecnie pudełka 
podług nowych wzorów. Już w naj- 
bliższych zapewne tygodniach  zo- 
baczymy papierosy w tych nowych, 
artystycznych opakowaniach. 

Dbałość o szatę zewnętrzną opa- 
kowań ma duże znaczenie w wywozie 
papierosów zagranicę. Jakeśmy już 
swego czasu donosili, polski papie- 
ros zyskuje na rynkach zagranicznych 
coraz większe wzięcie. Wywóz na- 
szych wyrobów tytuniowych, głównie 
papierosów, zwolna ale stale się zwię 
ksza. Na obecnej wystawie w Leod- 
jum, gdzie wśród innych eksponatów 
przemysłu polskiego, są również wy- 
roby Polskiego Monopolu Tytoniowe- 
go , nasze papierosy spotkały się z 
dużem zainteresowaniem wśród pa- 
laczy belgijskich. Pociągnęło to za 
sobą zaraz zainteresowanie - kupców. 
Do przedstawiciela polskiego mono- 
polu tytoniowego, zatrudnionego na 
wystawie, zgłosili się przedstawicie- 

le kilka poważnych firm belgijskich, 
proponując, aby powierzono im zastęp 
stwo na Belgję i Wielkie Księstwo 
Luksemburskie. W wyniku rokowań 
generalne zastępstwo naszych wyro- 
bów na Belgję i Wielkie Księstwo Luk 
semburg otrzymała Światowa firma 
tytuniowa Philippart. Przed paru ty- 
godniami Polski Monopol Tytuniowy 
skierował do Belgji większy transport 
papierosów, zawierających wszystkie 
gatunki — od najtańszych aż do naj- 
wykwintniejszych. Jest to niejako 
transport doświadczalny: ma wyka- 
zać, jakie gatunki naszych  papiero-, 
sów będą miały największe wzięcie 
u Belgów. Pomimo dużej konkurencji 
jaką spotyka polski. papieros na ryn- 
ku belgijskim, gdzie niema monopolu 
i gdzie napływ wyrobów  zagranicz- 
nych jest właściwie nieograniczony, 
nasz wyrób poczyna sobie w tem 

współzawodnictwie zwycięsko, zdo- 
bywając sobie coraz więcej zwolenni- 
ków. 

Bardzo pomyślnie rozwija się ostat 
nic również sprzedaż papierosów pol- 
skich na zagranicznych linjach okręto- 
wych, utrzymujących stałą komunika- 
cję między większemi portami świa- 
ta. Do rozpowszechnienia polskich pa 
pierosów wśród podróżnych i mary- 

sportowemi 
jemność — może być tego pewien.. 
Tak, jak nikt nie neguje supremacji, 
Nurmiego czy Cocheta, tak i Walasie- 
wiczównę zgodnie uważają wszyscy 
za fenomena -- bezkonkurencyjna dzi- 
siaj sprincerka. 

„Przed igrzyskami praskiemi wszy- 
stkie nasze reprezentantki spędziły 
miesiąc na Bielanach w С. I. W. F. 
(Centralny Instytut Wychowania Fi- 
zycznego), gdzie oprócz jedzenia, 
spania i treningu nie miały innych za- 
jęć. Walasiewiczówna przybyła z 
Ameryki prosto na Bielany. Jako z 
mistrzynią cackano się z nią bardzo: 
dano jej osobny pokój, nie przymusza- 
no w niczem. 

Trener Klumberg miał ciężkie chwi 
ie: tłumaczy to, owo, klaruje, perswa- 
duje —  Walasiewiczówna robi po 
swojemu, mrucząc: „mnie tak uczył 
Bob Paix w Cleveland“ i nie dawała 
się przekonać, upór jej okazał się iś- 
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Wsród pawilonów i stoisk na Il. Targach Północnych: 

owo 

„STANISŁAWÓW" 
Z szeregu stoisk na Targach Północnych w 
rposób mniej lub więcej jaskrawo urządzo- 
nych zwraca powszechną uwagę skromny 
pawiłon przy głównej alei z napisem,, 
„Stanisławów. 

Skromny, jak każda wielka zasługa, nie 
krzyczący kakafonją barw reklamy, mówią- 
cy sam za siebie, mieszcąc w bloku stoi- 
ska owoce wielkiej i ofiarnej pracy 
dwóch ludzi X. Jana Drucko-Lubeckiego 

Dóbr Stanisławowskich 
nieodstepnego i gorliwego współpracow- 
nika p. E. Srzednickiego. 

W nadniemeńskich rejonach grodzień- 
szczyzny powstał ręką dwuch tych ш- 
dzi zbudowany warsztat owocnej pracy 
sctek ludzi, aprowidujący całą Polskę 
zdrowym, wzorowym i specjalnie do klima- 
tu dostosowanym gatunkiem drzew owo- 
cowych we wszystkich odmianach krzewów 

oraz plenipotenta 

spodarcze, ale również specjalnie fachowo 
i umiejętnie prowadzony dział nasion wa- 
rzywniczych promieniuje na całe Kre- 
sy wyborną gatunkowością swych nasion. 

Idąc po linji 'jaknajwiększego uprze- 
niysłowienia dóbr  „Stanisławowskich'* 
owiany wielką ideą obywatelską  stwo- 
rzył X. ]. Drucki - Lubecki fabrykę kaflar- 
nię (obok istniejących już cegielni). 

Kaflarnia  stanisławowska produkuje 
wszelkiego rodzaju wyroby z tej dzie- 
dziny, dając rynkowi dotąd importowane 
z zagranicy kafle t. zw. „berlińskie* pod 
każdym względem towar zagraniczny 
przewy jące. 

Podkreślić nam wypada to, że cały 
tak bardzo różnorodny aparat produkcyj- 
ny powstawał w nader trudnych  warun- 
kach, dziś zaś rozrósł się w miarę wiel- 
kiej stacji hodowlanej drzewek i nasion 

  

   

  

u fachowców  wzbu- które 
dzały podziw, a doczekały się uznania w 
owocowych, 

licznych dyplomach i medalach. 
Nietylko nasze sadownictwo, które tak 

bardzo przez wojnę ucierpiało, zaniedba- 
ne dzięki małemu uświadomieniu rolni- 
ków, oraz przez trudne warunki go- 

którego produkcja z miesiącem 
wzrasta ku pożytkowi kraju. 

Wysiłek i praca organizatorów  znala- 
zły oddźwięk w licznych dyplomach,  na- 
grodach i medalach na wszystkich wysta- 
wach krajowych oraz u sier gospodar- 
czych. 

każdym 

  
  

Ciekawa Konferencja 
na ll-ich Targach Półn. 

Przedwczoraj o godzinie 10-ej odbyła 
się w stoisku Zrzeszenia Hurtowników Że- 

1: Kresów Wschodnich konferencja, po- 
święcona propagandzie żelaza i wyrobów 

aznych, krajowej produkcji oraz budow- 
1ictwa żelazo - betonowego. Na konferencji 
tej byli obecni: prezes Izby Przemysłowo - 
Handlowej p. Roman Ruciński naczelnik 
Mydziału Przemysłowego Urzędu Woje- 
wodzkiego inž. Sławiński, dyrektor Robót 
Publicznych inż. Siła - Nowicki, naczelnik 
Wydziału Budowlanego Dyrekcji Robót 
Publicznych, inż. Przygodzki, przedstawiciel 
szkół technicznych i rzemieślniczo - handlo- 
wych w Wilnie, prasy i t. d. Również re- 
prezentowany był Syndykat Polskich Hut 
2elaznych w osobach p. p. inspektora Wi- 
tolda Turkułła, i gen. sekretarza Syndykatu 
p. J. Wawrzyniaka, który specjalnie przybył 
z Katowic. ; 

Po krótkiem przemówieniu prezesa Zrze-. 
szenia Hurtówników Żelaza p. dyr. D. Kap- 
łas - Kapłańskiego wyjaśnień, związanych 
z ruchem budowlanym na Ziemiach Północ- 
no - Wschodnich, udzielał inż. Przygodzki. 
Co do zakresu prac szkół zawodowych in 
formował inż. Janowicz. Konferencję, zakoń- 
czył przemówieniem p. prezes Izby Przemy- 
słowo - Handlowej Ruciński, życząc Zrze- 
szeniu owocnych wyników podjętej akcji 
propagandowej. / 

  

Zwiedzającym Wystawę 
rzuca się w oczy 
ZAKŁAD KEFIROWY 

PRZEMYSŁAWA ' TRĄMSZCZYŃSKIEGO 
agr. chem. (z stałą siedzibą przy ul. 

Ostrobramskiej 16), który w dwu kioskach 
wystąpi: na Targach Północnych roz- 
przedając kefir, cukierki mleczne własne- 
go wyrobu „Krówka* w smaku i jakości 

niezrównane. 

narzy niewątpliwie przyczynia się 
wprowadzenie świeżo przez Dyrekcję 
Polskiego Monopolu  Tytoniowego 
umyślnego opakowania blaszanego, ja 
kiego wymagają warunki przewozu 
morskiego. 2 

Takie oto są najnowsze zdobycze 
techniczne i handlowe Polskiego Mo- 
nopolu Tytoniowego. Torują one co- 
raz szerszą drogę polskiemu papiero- 
sowi na rynki zagranniczne, co mo- 
że bardzo poważnie wpłynąć na czyn 
ność naszego bilansu . handlowego. 

cie osiołkowy. „Gdyby wszystkie by- 
ły podobne do tej Wali, — mówił 
Klumberg powiesiłbym się po 
dwóch treningach, ale na szczęście 
inne słuchały s., przykładnie, co nie 
przeszkadzało, że uparta zwolennicz- 
ka metod Boba Paix'a lała je we wszel 
kich możliwych konkurencjach. 

Walasiewiczówna / intrygowała 
bardzo swe koleżanki— nigdy się nie 
przebierała przy nich, nie zapraszała 
nikogo do swego pokoju.. Potrenowa- 
ła i zamykała się u siebie, gdzie czy- 
tała, pisała, czy też djabli wiedzą, co 
robiła. Uprzejma dla każdego, nie pod 
trzymywała sama nigdy rozmowy: 
podsunięto jej Konopacką, by dwie 
mistrzynie świata pogawędziły solid- 
nie. Po 5 minutach Konopacka uciek- 
ła — jej żywy temperament nie mógł 
wytrzymać z tą ilegmą, odpowiadają- 
cą systematycznie: „czegoooo?; tak; 
nie;“ 

Czy Wala jest prawdziwą kobie- 
tą? — medytowały koleżanki. Ta jej 
niechęć do przebierania się w ogólnej 
szatni, fakt, że mimo regulaminu nie 

$ż. Akselrod i Szwarc 
Udane tranzakcje handlowe na Tar - 

gach Północnych należy zapić dobrem wi- 
nem. Dobre wino jak kwiat subtelny wy- 
maga pielęgnacji i fachowości. Znaną jest 
w Wileńszczyźnie fama, że tajemnicę konser 
wacji win posiada firma Sz. Akselrod i 
Szwarc -— Wilno, Niemiecka 22, która na 
"Targach wystąpiła w efektownym pawilc - 
nie przy głównej alei. 

Ocena Miodów i win posialanych 
przez firmę znalazła oddźwięk w  dy- 
plomie uznania z 1928 r. oraz w wielu li- 
stach dziękczynnych. 

Obok firmy Sz. Akselrod i Szwarc mie- 
ści się wytwórnia miodów i win „Vinax*, 
posiadająca na składzie pierwszorzędne ga- 
tunki win eksportowych. 

Polski Monopoli Tytoniowy 

Pó. 

W głównym pawilonie Targów zwraca 
powszechną uwagę zwiedzających swą ul- 
tramodernistyczną, a tak gustowną  archi- 
tekturą pawilon  Monopolu  Tytoniowego. 
Jak dowiadujemy się, wielką zasługę przy 
propagowaniu wyrobów tytoniowych Mono 
polu na obecnych Targach Północnych na- 
leży przypisać naczelnikowi Wydz. IV Mono 
polu Tytoniowego, p. L. Liebrachowi, któ- 
ry — jak zresztą zawsze, nader czynny — 

  

i na terenie obecnych Targów stoisko Mo- 
nopolu na europejską skalę zakroił. 
. Musimy wyrazić swój szczery podziw 
i uznanie p. Szadebergowi, który z trudne- 
go zadania udekorowania pawilonu wywia- 
zał się w przeciągu zaledwie dni kilku,, d. 
jac — jako wynik swej pracy — zwiedza- 
jącym efektowny i ładny objekt wystawo- 
wy. 

  

   

„HABERBUSCH i SCHIELE“ 
W gustownym pawilonie, zakończonym 

efektowną glorjetą, eksponuje znana « stara 
firma  „Haberbusch i .Schiele* wytwory 

„swych browarów, wyborowych piw i wódek 
Na tarasowo zbudowanej podstawie pawilo 

nu, gdzie umieścił się zakład gastronomicz= 

ny Restauracja „Ziemiańska” z gorącym bu- 

fetem i różnorodnymi  zakąskami,  sta- 

nowi, miłe miejsce odpoczynku dla zwiedza- 

jących i spacerowiczów którzy znajdują 

przy znanym ze swej jakości piwie sma- 

czną zakąskę i miły odpoczynek. 

Pawilon Firmy  Haberbuscha i Schile 

specjalnie efektownie prezentuje się wieczo- 

rem od wnętrza oświetlony, tworząc dzięki 

witrażom gustowną plamę świetlną na tle 

ciemnej zieleni drzew wzgórz sąsiednich. 

  

„ZORZA” 
„ Poznać pana po cholewach* — sta- 
to maksyma, ale i cholewy winny 

ć należycie pielęgnowane. Należytej kon- 
wacji skóry, połysku oraz pierwotnego 

j zabarwienia nadaje pasta „Zorza* we 
wszystkich kolorach. 

Na Targach wśród licznych stoisk zwra- 

ra 

   
   
   

Znaną już od wielu lat w kraju zapra- 
wę do podłóg „Zorza* nabyć można na 
miejscu w stoisku, przy tej okazji otrzymu-- 
jac —- jako bezpłatną ргепуе — pudełko 
pasty do butów oraz płyn do czyszczenia i 
konserwowania metali, tak, że się opłaci 
sowicie wejście na tereny Targów. 

  

ca ogólną uwagę pawilon fabryki „Zorza” 
budowany i pomyślany bardzo efektownie, 
posiadający prócz tego z rozmachem ame- 
rykańskim reklamę w postaci dwu parasoli, 
obok których barwnie ubrani czyścibuty za- 
chęcają przechodniów do gratisowego po- 
kazu czyszczenia obuwia, propagując w ten 
sposób pastę firmy. 

poszła ani razu do doktora, (oczywi- 
scie nie śmiano jej przymuszać), nie 
dawała się nigdy masować powyżej 
kolan, —- i jeszcze parę innych intym- 
niejszych spostrzeżeń  zaplątywały 
uwagę i języki pensjonarek C. I. W. F. 

Bo kobiety, czy to w skórze mi- 
strzyń lekkoatletycznych, czy w innej 
zawsze są przedewszystkiem kobieta- 
mi. „Biega ta Kilosówna dobrze, — 
no tak... ale jaka ona biedaczka brzyd- 
ka, zeby, nos, uszy....* Bezlitosna ana- 
liza tych defekcików trwa stokrotnie 
dłużej, niż zachwycanie się jej mię- 
śniami i wynikami. Kłapoucha, skoś- 
nooka, koszlawa ' Walasiewiczówna 
dawała pod tym względem pełny re- 
wanż przyjaciółkom za swe talenty 
nożne. 

Po swych wspaniałych triumfach 
nad Czechami Bocheński przychodził 
a basen A. Z. S.-u w parku Skary- 
szewskim. Nie wygląda on zbyt im- 
ponująco -— taki sobie przeciętny ga- 
moń, co chce się wykąpać. 

Niejaka panna Zeta, tępa gęś, umie 
pływać crawlem od pół roku, jąca 

Dyrekcja fabryki 
szczęśliwym pomysłem, używając do rekia- 

wystąpiła z nader 

mowania i rozdawania ulotek firmowych 
karła, który jako żywy znak ochronny fir- 
niy krąży po terenie Targów, spotykając 
się z zainteresowaniem zwiedzających. 

Pomysł i projekt kostjumu wykonał M. 
Kopelowicz, 

obrała go za objekt drwin — nie wie- 
dząc oczywiście, że to Bocheński. By- 
ła wprawdzie na zawodach, ale z wro- 
dzoną nierozgarniętością nie poznała 
w niepozornym młodzieńcu oklaskiwa- 
nego mistrza. 

Boi się pan wejść do wody, he? 

Pewnie, panienko! Napiłem się jej 
wczoraj o pięć litrów za wiele. 

Że też panu nie wstyd być taką 
niezdarą! Mężczyzna, co nie przepły- 
nie 100 metrów, — fe! 

Co? Ja nie przepłynę 100 metrów? 
Wczoraj posiadłem sztukę Crawla, 
jeśli się uprę, to i panią nawalę. 

Panna Zeta odparła, że takiej ło- 
madze może dać 30 metrów fory,że 
wogóle wstydby jej było ścigać się z 
kimś, co pije wodę, że wreszcie wyzy- 
wa go na mecz i robi zakład — a dis- 

cretion. : 

Wszyscy zaśmiewali się pocichu, 
odradzając głośno Bocheńskiemu zuch 
wałej próby, przygotowano koła ra- 
tunkowe, proszono pannę Zetę, by w   

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

  

„TRIUMEĘ“ 
W dniu otwarcia Targów Północnych z 

chwilą gdy przybyli na uroczystości P.P. 
Ministrowie zwiedzając pawilony do wej- 
scia głównego kompleksu wkroczyli, po- 
witał 1ch szereg barwnie ubranych dziew- 
cząt trzymających — па tacach cukry i 
pomadki fabryki „Triumt* w miejscu Sto- 
isko fabryki nader gustownie urządzone zain 
teręsowało przedstawicieli władzy, którzy 
zechcieli swe uznanie wyrazić dla  na- 
prawdę doskonałych w swej jakości cuk- 
rów i czekoladek. 

Fabryka „Triumt* założona w roku 
1905, rozszerzając z roku na rok swą pro- 
dukcję, dostarcza rynkowi zbytu, doskona- 
łe w swej jakości czekolady, drożetki, cu- 
kry, biskwity, dropsy. 

Dbając o wygląd zewnętrzny opakowa- 
wań, daje swoim konsumentom  estetycz- 
ne i efektowne pudełka firmowe. 

Należy przypuszczać, że pracując ciąg 
le nad ulepszeniem swych wyrobów z jed- 
nej strony, z drugiej zaś umiejętną rekla- 
mą propagując swe wyroby znajdzie się 
T-wo „Triumi* niezadługo na czołowem 
miejscu w fabrykacji słodyczy. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

stosownej chwili podała rękę nieszcze 
śliwemu topielcowi. 

Z całego stadjonu zbiegli się wi- 
dzowie: lekkoatleci, tenisiści, piłkarze 
-— panna Zeta była uradowana, że jej 
występ stanowi taką atrakcję. Stanę- 
li wreszcie oboje na barjerce — strzał 
-— gdy nachalna panna Zeta wynu- 
rzyła się z wody Bocheński był już o 
10 metrów przed nią. Obejrzała się w 
tył — nikogo; co jest? W rezultacie 
kończyła ona akurat pierwszą pięć- 
dziesiątkę, gdy Bocheński wyłaził już 
z wody — bez pośpiechu pobił ją o 
50 parę metrów. 

Zadowolenie z konfnzji  nieznoś- 
nej panny Zety było powszechne. Bo- 
cheński wygrał zakład, ale że uroda 
panny Zety jest wprost proporcjonal- 
na do jej tępoty, więc nawet nie starał 
się wyzyskać umowy a discretion. 

DIE 
Karol. 

p
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
UCHWAŁY KONFERENCJI DRZEWNEJ 
W poprzednim  N-rze  „Slowa“ 

podaliśmy uchwały konferencji drzew- 
nej w Ministerstwie Rolnictwa z dn. 
8 i 9 września, dotyczące regulowania 
podaży surowca, polityki celniej, ceł 
wywozowych oraz tranzytu i taryf ko- 
lejowych. Poniżej przytaczamy dalsze 
uchwały konferencji w odniesieniu do 
spraw kredytowych i podatkowych. 

5) KREDYT 

Konferencja stwierdza, że rozwiązanie 
sprawy finansowania produkcji i eksportu 
drewna stanowić powinno na czas naj- 
bliższy najpilniejsze i najważniejsze za- 
danie państwowej polityki drzewnej. W 
szczególności akcja. ta polegać winna na 
stworzeniu odpowiednich form kredytu, 
dostosowanego do potrzeb drzewnictwa 
oraz do zmobilizowania na ten cel wy- 
starczających kapitałów. 

W tym celu powinien uzyskać jaknaj- 
Szybciej moc obowiązującą gotowy już 
projekt ustawy o rejestrowym  zastawie 
drzewnym drogą wydania go w formie roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

na podstawie art. 44 Konstytucji.  Konfe- 
rencja stwierdza, przy tej sposobności, iż 
uważa za całkowicie nieuzasadniony i 
szkodliwy postulat  nieprzyznania  wła- 
ścicielom lasów prawa korzystania z 
instytucji rejestrowego zastawu  drzewne- 
Z0. 

Akcja kredytowa dla drzewnictwa, opar- 
ta o zastaw rejestrowy, powinna być 
potraktowana przez banki państwowe i 
Bank Polski równie poważnie jak akcja 
rolniczych kredytów  zastawowych. W 

tym celu banki te winny bezwłocznie przy- 
stąpić do przestudjowania całej sprawy, 
aby po ukazaniu się rozporządzenia i nie 
później, jak z końcem roku kalendarzowego 
1950 można było przystąpić do rozprowa- 
Gzenia kredytów. 

Rozpoczęcie tej akcji przez banki pań- 
stwowe, choćby w małych rozmiarach. 
Sianowić «będą niewątpliwie impuls do zaję 
cia sie tą kwestją przez banki prywatne, 
które już dziś zainteresowanie 
tą formą kredytu. 

W rozie przeprowadzenia nowego rozpo 
rządzenia nieaktualną stanie się sprawa 

rozszerzenia na drzewo rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z roku 1928 
o rejestrowym  zastawie rolniczym,  któ- 
re wprawdzie możliwe jest do przepro- 
wadzenia, lecz które mogłyby stanowić 
tylko niekompletny surogat zastawu drze- 
wnego, dostępny tylko dla producentów 
urzewa. 

Kredyt warrantowy stanowić może do- 
Skonałe uzupełnienie zastawowego kredy- 
ta rejestrowego, zwłaszcza dla cenniej- 
szych półfabrykatów i wyrobów  drzew- 
rych i przyczynić się może bardzo powa- 
żuie do poprawy stosunków w ekspor- 
cie tych towarów. 

Akcją uruchomienia składów _ warran- 
towych zająć się winny poszczególne sil- 
ne firmy eksportowe lub  syndykaty firm 

okazują 

słabszych, tworząc, zgodnie z wymaga- 
„lami ustawy, towarzystwa warrantowe 

e składami w najważniejszych punktach 
węzłowych i stacjach granicznych mają- 
cych znaczenie dla eksportu drewna, wy- 
Posażone w prawo taryfowej reekspedycji. 
Konferencja. stwierdza bardzo słabe za- 
interesowanie się akcją kredytową dla 
produkcji leśnej i drzewnej ze strony 
istniejących w Państwie banków i wyra- 
ża pogląd, że należy poprzeć podejmowa- 
ne z wielu stron usiłowania skierowania 
działalności jednego z banków prywatnych 
przedewszystkiem w kierunku finansowania 

kcji drzewnej. Konferencja wyraża 
Drzekonanie, że wyniki działalności takiej 
instytucji rozwieją całkowicie atmosferę nie 
ufności i rezerwy, z jaką sfery bankowe m. się do spraw kredytu  drzew- 

_ Nadto dla zwiększenia środków pie- 
niężnych na cele kredytu drzewnego, zwła 
szcza dla finansowania produkcji eksporto- 
wej i eksportu, należałoby dążyć do stwo rzenia konsorcjum kilku najpoważniejszych 
banków. Konsorcjum takie powierzyłoby 

gestję wspólnie udziełanych kredytów drze wnych jednemu z banków. Skierowywało- 
by ono część otrzymywanych, przez banki konsorcjalnie krótkoterminowych lokat za- granicznych, chętnych do zaangażowania 
Się w finansowaniu produkcji i handlu drzewa, pełnić funkcje powiernicze. 

<_ Tę konsorcjalną akcję kredytową na- leżałoby ewentualnie związać z utworzeniem 
i funkcjonowaniem „Open price association“ 
obejmującej najpoważniejsze  przedsiębior- 
stwa drzewno - przetwórcze. 

Należy zalecić bankom państwowym, by przy udzielaniu kredytu krótko i średnio - terminowego nie stosowano form przyjętych przez banki ziemskie kredytu długotermino- 
„wego, opartego na listach zastawnych i 
aby przy zabezpieczaniu hipotecznem mająt- 
ków leśnych dla kredytu średnio j krót- 
ko terminowego przyjmowano w szacunku 
tych majątków nietylko wartość gruntów 
ornych i podleśnych, lecz także wartość 
lasu na pniu. 

Konferencja zwraca się do Rządu z apelem o wprowadzenie wszelkich środków 
w celu ochrony praw wierzyciela. 

Konierencja zwraca się z apelem do 
z Wiat RO na obniżenie stopy 

wej ieranej e i 
kredytach AERnych. R REY 

6) PODATKI 

Podatek przemysłowy, Konferencja stwier dza konieczność sukcesywnego zniesienia 
podatku przemysłowego od obrotu. 

Do czasu zasadniczej reform należ 
przedewszystkiem: 1 > A 

Znieść zupełnie podatek obrotowy 
od eksportu papierówki. 

2) Artykul 7 punkt a ustawy o podatku *obrotowym rozszerzyć przez zastosowanie 
ulgowej stawki do przedsiębiorstw, komu- 
nikacyjnych, jak również do sprzedaży 

przez przedsiębiorstwa przemysłowe przed 
siębiorstwom państwowym i przemysło- 
wym. 

3) Zastosować na przyszłość 1 proc. 
stawkę przy tranzakcjach i sprzedaży drze 
wa kopalnianego bezpośrednio kopalniom 
ww myśl wyraźnego Przepisu art. 7 us- 
tawy ustęp przedostatni i par. 24 rozpo- 
rządzenia wykonawczego w przeciwień- 
stwie do okólnika Ministerstwa Skarbu 
Nr. 190'z dn. 29 marca 1927 r. L. D. P. 
3826 a wstrzymania wszelkich kroków eg- 
zekucyjnych w sprawach zaskarżonych w 
drodze odwołań oraz skarg do Najwyż- 
szego Trybunału Administracyjnego. 

4) Konferencja stwierdza, że zastoso- 
wanie art. 94 nie dało się odczuć szerego- 
wi zagrożonych przedsiębiorstw przemy- 

słu i handlu drzewnego. Ze względu na 
krytyczny: stan drzewnictwa należy arty- 
kul ten fiberalniej i szerzej zastosować bez 
względu na brzmienie artykułu 93  usta- 
wy. * 

5) Konferencja stwierdza konieczność 
ścisłego zastosowania się urzędów skar- 
bowych do okólnika M-stwa  Śkarbu po- 
lecającego powoływanie rzeczoznawców ze 

spisu tychże przedłożonych przez organi- 
zację zawodową względnie Izbę Przemy- 
słowo - Handlową. 

6) Należy bezwzględnie wprowadzić 
przy podatku przemysłowym jawność po- 
stępowania wymiarowego w I i II instan- 
cji analogicznie do podatku  dochodowe- 
go. 

Należy utworzyć specjalne sądy skar- 
bowe zamiast dotychczasowych  komisyj 
odwoławczych, a aż do chwili zrealizowa- 
nia tegoż koniecznem jest powiększenie ilo- 
ści komisyj odwoławczych przy poszczegól- 
nych Izbach Skarbowych celem załatwienia 
odwołań do 6 miesięcy w myśl przepisów 
ustawy. 

8) Zmniejszyć odsetki za zwłokę rów- 
nież przy rozkładaniu na raty: poszczegól- 
nych podatków do 10 proc. w stosunku 
rocznym, oraz zmniejszyć odsetki pobierane 
przy kosztach egzekucyjnych. 

9) Przepisy wykonawcze przewidujące 
dla uzyskania zwolnienia od podatku obro- 
towego przy eksporcie przedłożenia wła- 
dzom skarbowym kart wywozowych, wyda 
nych przez urzędy celne są zbyt rygory- 
stycznie traktowane przez władzę skarbo- 
wą I instancji. Obowiązujące przepisy za- 
kazujące urzędom celnym w razie zagubie- 
nia karty wywozowej przez firmę  wysta- 
wienia dublikatu winny ulec rewizji. 

10) Konferencja uważa za konieczne 
wprowadzenie okresowych świadectw prze- 
mysłowych dla tartaków gospodarczych 
opartych na źródłach własnego surowca. 

PODATEK DOCHODOWY. 

1) Koniecznem jest oględniejsze stoso- 
wanie art. 64 ustawy o podatku dochodo- 
wym, na zasadzie którego wymierza się po- 
datek na podstawie oznak zewnętrznych. 

2) Należy przy ustaleniu czystego zy- 
sku potracać straty i wydatki wynikłe z pro- 
testowanych weksli, otwartych rachunków, 
kosztów techników leśnych,  geometrów, 
kosztów notarjalnych związanych z kupnem 
drzewostanów w przeciwieństwie do inter- 
pretacjj władz skarbowych, że wydatki te 
zwiększają wartość przedsiębiorstwa. 

3) Konferencja stwierdza konieczność 
ingerencji Ministerstwa Rolnictwa w spra- 
wie poinformowania władz skarbowych, w 
jaki sposób określić podatek dochodowy o 
wyrębach leśnych, by oprócz kosztów z wy- 
rębem związanych, potrącane były koszty 
administracji leśnej, ciążącej bezwzględnie 
na wyrębach. 

2)Wobec depresji na rynku drzewnym 
konferencja uznaje za konieczne, by Mini- 
sterstwo Rolnictwa  ingerowało u władz 
skarbowych, by podatek dochodowy od tar 
taków był oznaczony według najniższej skali 
ustawowo przewidzianej. 

OKÓLNIKI MINISTERSTWA SKARBU. 

Stojąc na stanowisku, że okólnik Mini- 
sterstwa Skarbu może wyjaśniać ustawę, a 
nie zinieniać, podczas gdy cały szereg okól 
ników dotychczas wydanych stoi w rażą- 
cej sprzeczności z ustawą o podatku prze- 
mysłowym i dochodowym, konferencja uwa- 
że za konieczne rewizję wszystkich okólni- 
ków oraz uzgodnienie tychże z ustawami 
przy udziale naczelnych organizacyj gospo- 
darczych oraz izb przemysłowo-handlowych. 

  

Sensacyjne aresztowanie komunistów 
litewskich w Świecianach 

Władze bezpieczeństwa zwróciły ostatnio uwagę, iż K. P. Z. B. rozpo- 

częła wydawać druki w języku litewskim oraż perjodyczny organ p. t. „Ran- 
Чопо! МеНама“. Jednocześnie z tem centralny komitet K. P. Z. B. zawarł z 

komunistyczną partją Litwy umowę o współzawodnictwo co do werbowania 
członków Litwinów do partji komunistycznej. 

Akcja komunistyczna na terenie pow. święciańskiego dotarła nawet do 

Litewskiego Tow. św. Kazimierza Wychowania i Opieki nad Młodzieżą. Osta- 
tnio władze bezpieczeństwa z uwagi na całkowity brak ingerencji ze strony 
zarządu centralnego wspomnianego Towarzystwa zmuszone były dokonać 
licznych aresztowań wśród członków wspomnianego Towarzystwa już wcią- 
gniętych do akcji komunistycznej. 

Na terenie pow. święciańskiego w dn. 17 b. m. aresztowani zostali 2 se- 
kretarze kół Towarzystwa św. Kazimierza (w Krykjanach i w Auguciszkach) 

oraz 4 członków tego Towarzystwa, u których w czasie rewizji znaleziono 
ogółem około 30 kg. bibuły komunistycznej, wydanej przez K. P. Z. B. I Zwią- 
zek Młodzieży Komunistycznej. W tej sprawie zdołano stwierdzić, iż całą akcję 
kierował pewien żyd ze Święcian, który również został aresztowany. 

  

KRONIKA 
PIĄTEK 

1 9 Dziś "W. słońca o godz. 5 m. 16 

Januarego 
Jutro Z. słońca o godz. 5 m, 44 

  

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

z, dnia 18. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 759 

Temperatura średnia -|- 10 

Temperatnra najwyższa -|-15 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 1,3 

Wiatr f 
Północno-zachodni przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 
  

KOŚCIELNA 
. — J, E, Biskup Sufragan Wilenski Ka- 

zimierz - Mikołaj Michalkiewicz w dniu po- 
zawczorajszym powrócił ze Szczawnicy. 

KOLEJOWA 
— Warsztaty kolejowe pracować będą 

cały tydzień. Jak się Su na zjeź- 
dzie dyrektorów Kolei Państwowych w War 
szawie uchwalono wniosek o0_ zniesienie 
ograniczeń dni, -stosowanych obecnie w 
warsztatach kolejowych, który to wniosek 
zatwierdzony został przez ministra komuni: 
kacji. M. in. na zjeździe rozpatrywana była 
sprawa budowy domów mieszkalnych na 
stacjach, gdzie obecnie odczuwa się brak 
mieszkań. Sprawa ta w najbliższym czasie 
ma być zrealizowana. 

SZKOLNA 
— Ulgowe egzaminy dla czeladników. 

Na skutek starań Izb Pnie dniczych Mini- 
ster przemysłu i handlu wydał rozporządze- 
nie, na mocy którego ci rzemieślnicy, któ- 
rzy dotychczas nie mogli przystąpić do eg- 
zaminu czeladniczego, gdyż nie ukończyli 
szkoły zawodowej dokształcającej — będą 
mogli składać ten egzamin po przedstawie- 
niu w Izbie Rzemieślniczej zaświądczenia 
władz szkolnych, że w czasie kiedy ukoń- 
czyli oni termin, nie istniała jeszcze odpo- 
wiednia szkoła dokształcająca zawodowa, 
lub, że do szkoły tej uczęszczać nie mogli 
z powodu braku miejsca, albo zaświadcze- 
nie urzędu wojewódzkiego, że z innych waż 
nych powodów nie mogli oni szkoły takiej 
skończyć. 2 

Rozporządzenie powyższe ustanawia 
również specjalne ulgi dla tych terminato- 
rów, którzy obecnie terminują w miejsco- 
wościach, w których niema szkół zawodo- 
wych dokształcających. c 

Postanowienia powyższe wypełniają po 
ważną lukę naszej ustawy przemysłowej i 
otwierają droge do uzyskania pełnych praw 
rzemieślnika, wielu młodym czeladnikom i 
terminatorom. 

— VIII Walny Zjazd Delegatów Oddzta- 
iu Wileńskiego Stowarzyszenia Chrz. - Na- 
rod. Nacz. Szkół Powsz. odbędzie się dnia 
41 września r. b. Zjazd rozpocznie się uro- 
czystem nabożeństwem w kośc. św. Micha- skie 
ła o godz, 9 rano. Otwarcie Zjazdu o godz. 
10 w sali Śniadeckich U. S. B. (ul. Ś-to 
Jańska 12). 

RÓŻNE. 
— Wadysław Studnicki przyjechał 

ra stałe do Wilna i zamieszkał przy 
ulicy Teatralnej 5 mieszkania 3. 

— Osobiste, Bawił w Wilnie wojewo- 
da białostocki p. M. Zyndram-Kościałkow- 
ski celem zwiedzenia Il Targów Północnych. 

s s RE 

W dniu 18 b. m. powrócił z Warsza 
dyrektor Kolei Państwowych inž. K. Fal- 
kowski, który brał udział w dniu 17 b. m. w 
zjeździe dyrektorów Kolei Państwowych. 

— Zarząd Związku Rodzin Katolickich 
w Wilnie podaje do wiadomości, że Sekreta 
rjat związku czynny jest i przyjmuje zapi- 
Sy na członków oraz udziela informacyj w 
lokalu własnym przy ul. Bakszta 2, we wtor 
ki, środy i piątki od godz. 6 do 7 wiecz. 

W każdą sobotę od godz. 8 wiecz, od- 
bywają się zabawy taneczne, na których 
młodzież przy udziale starszych może go- 
dziwie i przyjemnie spędzić czas, zaś w nie- 
dziele odbywają się zebrania towarzyskie, 
połączone z odczytem i atrakcjami wokalno- 

ycznemi dla członków i wprowadzonych 
gości. 

Wstęp na zabawy i zebrania towarzy- 
skie bezpłatny. 

Zaproszenia otrzymać można w Sekre- 
tarjacie związku oraz w firmie „Ogniwo* 
przy ul. S-to Jańskiej 9. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Warto- 
ściowa komedja Blizińskiego „Rozbitki*, wy 
pełni repertuar dni najbliższych. Świetnie 
zgrany zespół artystyczny z dyr. Zelwerowi 
czem na czele podnosi wszystkie walory tej 
nieśmiertelnej komedji polskiej. 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety ulgo- 
we i kredytowane ważne. 

— „Kres Wędrówki". W przyszłym ty- 
godniu ukaże się po raz pierwszy w Wilnie 
pacyfistyczna sztuka Szeriff'a „Kres wędrów 
ki”, która w tryumialnym pochodzie obiegła 
większe sceny Świata. 

Reżyserję prowadzi R. Wasilewski. Do 
sztuki tej pracownie teatralne przygotowują 
nową wystawę. 

"Teatr miejski w „Lutni*, Dzisiejszy 
występ Marjusza Maszyńskiego. Wielkie za- 
interesowanie wzbudziła zapowiedź dzisiej- 
szego występu niezrównanego  recytatora 
Marjusza Maszyńskiego. 

Znakomity i zasłużony ten artysta da 
się poznać Wilnu w perłach literatury pol- 
skiej: Bogaty program wieczoru p. t. „A 
także żeby się uśmiać* zawiera wartościo- 
we utwory: J. Krasickiego, J. Kotarbińskie- 
go, A. Mickiewicza (wyjątki z „Pana Tadeu 
sza*), W. Reymonta (wyjątek z „Chło- 
pėw“), H. Sienkiewicza (wyjątek z „Pana 
Wołodyjowskiego"), K. Junoszy, Wierzyń- 
skiego, _ Makuszyńskiego, Lemańskiego. 
Boy'a, Tuwima i innych. 

Pozostałe bilety nabywać można dziś, 
od godz. 11 rano w kasie teatru „Lutnia”, 
bez przerwy. Bilety zniżkowe i kredytowane 
nieważne. 

— „Nad polskiem morzem”. Jutro w so- 
botę w dalszym ciągu polska komedja J. 
Rączkowskiego „Nad polskiem morzem”. 

— Przedstawienie popularne w Teatrze 
na Pohulance. W niedzielę nadchodzącą 21 
b. m. @ godz. 3 m. 30 po poł. odbędzie się 
w teatrze na Pohulance drugie w sezonie 
przedstawienie popularne po cenach najniż- 

ych (od 30 gr.), wystawione zostaną dwie 
polskie „Marcowy kawaler* Bliziń- 

i „Majster i czeladnik*  Korzeniow- 

  

   ciego. 
Bilety są do nabycia w kasie teatru 

„Lutnia“ od 11 do 9 wiecz. 
— Przedstawienie popołudniowe w tea 

trze „Lutnia”*. W niedzielę najbliższą 21 b. 
m. ukaże się na przedstawieniu popołudnio- 
wem po cenach zniżonych, po raz ostatni 
w sezonie, wyborna komedja Z. Kaweckie- 
go „Para nie para“. Obsada premjerowa. 
Początek o godz. 3 m. 30 po poł. 
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SPORT 
RAID AUTOMOBILOWY PAŃ 

I ZJAZD GWIAZDZISTY DO WILNA 
Przed kilku dniami podawaliśmy 

wiadomość o tem, że w dniu 28 b.m. 
„zawadzi“ o Wilno raid automobilo- 
wy pan organizowany przez Automo- 
bilklub Polski. 

Z okazji tego raidu, oraz odbywa- 
jących się Targów Wileński Automobil 
klub zwołuje na ten dzień automobi- 
lowy i motocyklowy zjazd gwiazdzi- 
sty do Wilna. 

Zjazd ten otwarty będzie dla auto- 
mobilistów i motocyklistów, którzy 
przybędą do Wilna (na plac Katedral 
ny) w dniu 27 b. m. od godziny 16 do 
18-ej. 

tie nagrody wyznaczono: plakie- 
ty bronzowe dla automobilistów, któ- 
rzy przejadą nie mniej niż 250 klm. i 
motocyklistów — 150 klm., plakiety 
srebrne dla automobilistów za przeje- 
chanie 750 klm. w przeciągu 24 godz. 
i motocyklistów za 400 klm. w przecią 
gu 12 godzin. ! 

Prėcz tego Wil. Automobilklub wy- 
znaczył specjalne nagrody dla zawod-    
ników, którzy przejadą największą 
ilość kilometrów, jednak nie mniej niż 
750 klm. dla automobilistów i 400 dla 
motocyklistów każdy w swej grupie. 

Raid pań oraz zjazd gwiaździsty 
budzą u licznych rzesz interesujących 
się sportem automobilowym ogromnie 
zainteresowanie. 

W dniu 28 przewidziany jest wy- 
jazd na spotkanie raidu do Trok i 
wspólny obiad, 29-go „pogoń za li- 
sem“. 

Jak słychać w zjeździe motocykli- 
stów, wezmą udział miejscowi moto- 
rzyści. Może zjazd ten przyczyni się 
do rychlejszego stworzenia klubu mo- 
tocyklistów. Osman. 

Ognisko jedzie do Brześcia 
W sobotę piłkarska drużyna Ogniska wy- 

jeżdża do Brześcia n|B aby rozegrać tam 
mecz o wejście do Ligi z miejscowym mi- 
strzem — 82 p. p. 

Poprzednie spotkanie tych drużyn w Wil- 
nie zakończyło się, niezasłużonym zresztą 
zwycięstwem Ogniska. Obecnie trudno się 
spodziewać aby Ognisko grając na cudzym 
boisku zdołało wywalczyć dwa punkty, zwła- 
szcza, że drużyna 82 p. p. była w Wilnie 
znacznie lepszą. 

Spotkanie mistrzów okręgu brzeskiego i 
białostockiego: 82 p. p. i 42 p.p. zakończyło 
się wynikiem remisowym. 

  

Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym Zz najlepszych 
środków jakie dotychczas 
egzystują na rynkach, bo 

ja  KATOL nietylko tępi muchy 
GĘŁA i pchły, lecz zabija PLUSKWY 
m» prusaki i karaluchy. 
Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -6 

— Najbliższa premjera w teatrze „Lut- 
nia". Zespół artystyczny od dłuższego cza- 
su przygotowuje nieśmiertelne dzieło A. 
Fredry „Pan Jowialski* w nowej oryginal- 
nej koncepcji reżyserskiej dyr. A. Zelwero- 
wicza. 

CO GRAJĄ 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 

— śliczny rezerwista. W dn. 17 b. m. 
rlicki Antoni, ogniomistrz 3 p. art. c. zam. 

przy ul. Kalwaryjskiej 39, zameldował о 

kradzieży przez rezerwistę Biwojna  Anto- 

niego, który odjeżdżał po ukończeniu ćwi- 

czeń, ubrania wojskcwego wartości 12 zł. 

Sprawcę kradzieży zatrzymano. Rzeczy od- 

ualeziono. 

  

Łódzcy kieszonkowcy 
„"wiedzają“ Targi.  Wywiadowcy 
wydz. śledczego na Targach Północnych 
Graz na dworcu kolejowym zatrzymali mię- 
dzynarodowych kieszonkowców złodziei Bi- 
renbawma Abrama, rzekomo zam. w Łodzi, 
Perłowicza Moszka, zam. w Łodzi, ul. No- 
waka Nr. 6 i Krasnopola Icka bez stałego 
miejsca zamieszkania, którzy byli kilkakrot- 
tnie karani i daktyloskopowani przez urząd 
śledczy w Łodzi za kradzieże kieszonkowe. 
Krasnopol Icek jest poszukiwany przez 
Kom. Rządu na m. Łódź jako uchylający się 
g wojskowej. Wysłano ich do 

odzi. 

— Samobójstwa. W dniu 17 b. m. na 
podwórku domu Nr. 4 przy ul. Popławskiej 
usiłował pozbawić się życia przez wypicie 
esencji octowej Alechno Adolf, Połocka 4. 
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szej pomocy przewiozło desperata w stanie 
ciężkim do szpitala żydowskiego. Przyczy- 
na — brak środków do życia. 

We wsi Gudele gm. Hoduciskiej, pow. 
Święciańskiego 27-letnia Anna  Boblisowa 
popełniła samobójstwo rzucając się do głę- 
bokiej studni. 

Przyczyna rozpaczliwego kroku — nie- 
snaski rodzinne.   

it L w U7 
Wejście na korty tenisowe w ogrodzie im. gen. Żeligowskiego 

    
  

Obchód 10-ej rocznicy zwycięstwa 
żołnierza 

Rzeczpospolita, jak długa i szero- 
ka, czyni przygotowania do święcenia 
10-ej rocznicy wielkiego triumfu Żoł- 
nierza Polskiego. 

Jako dzień święta obrany został 
18 października, data rozejmu, zamy- 
kającego zwycięską wojnę i zupełny 
pogrom hord bolszewickich: W dniu 
4ym r. 1930 i w następującą niedzielę 
19 października skoncentrują się wszy 
stkie obchody. 

Dla Wilna i Ziemi Wileńskiej ob- 
chód ten zbiega się w tym samym 
miesiącu z rocznicą ' czynu generała 
Żeligowskiego (9-X). 

Wojewoda Raczkiewicz powiado- 
mił zebranych przedstawicieli wszyst- 
kich stanów na konferencji w Urzędzie 
wojewódzkim we czwartek 18- b. m., 
że życzeniem generała Lucjana Żeli- 
gowskiego jest, aby obchód obydwu 
rocznic połączony był na Wleńszczyź- 
niew jednym i tym samym dniu, w 
jednym terminie. W tym celu zwołał 
p. wojewoda zebranie, ażeby Wilno 
ukonstytuowało wojewódzki komitet 
obchodu, który unaocznić ma bohater- 
skie walki całego narodu polskiego z 
najazdem bolszewickim, unaocznić 
ogrom zwycięstwa wiekopomnego nie 
tylko w dziejach naszego narodu, lecz 
i w historji całej Europy, przypomnieć 
tohaterstwo i poświęcenie poległych 
na polu bitwy żołnierzy polskich i 
uczcić ich pamięć, oddać hołd żyjącym 
hohaterom, uczestnikom wojny. 

Do najodleglejszych zakątków wo- 
jewództwa naszego, najbardziej odda- 
lonych gmin i wiosek dotrzeć winien 
w te świąteczne dni uroczysty nastrój 
miljonowych mas narodu polskiego. 
Na terenie powiatów województwa 
naszego — informował dalej p. woje- 
woda, rozpoczęły się już przygoto- 
wąwcze prace do obchodu, do przy- 
pomnienia i uwiecznienia imion boha- 
terów na terenie każdej ich rodzinnej 
wioski i miasteczka. 

Biuro historyczne, które opracowu- 
je historję wojen, wydeleguje na Wi- 
leńszczyznę w czasie od 9 do 19 paž- 

polskiego 
dziernika b. r. współpracowników 
swych z szeregiem odczytów, w któ- 
rych specjalnie uwzględnione będą 
walki o Wilno i ziemię wileńską. A 

Dalsze obrady toczyły się pod 
przewodnictwem rozszerzonego  pre- 
zydjum, do którego p. wojewoda za- 
prosił z pośród obecnych: p. prezy- 
denta m. Wilna Folejewskiego, rekto- 
ra U. S. B. prof. Januszkiewicza, p. 
gen. Mokrzeckiego, p. płk. Kruszew- 
skiego. 

Zgromadzeni w liczbie stu kilku- 
dziesięciu osób utworzyły pełny komi- 
tet obchodu, wybierając na przewod- 
niczącego ściślejszego komitetu obcho, 
dn p. rektora U.S.B. prof. Januszkie- 
wicza i wybierając do komitetu wy- 
konawczego szereg tutejszych działa- 
czy obywateli i obywatelek. 

Wszystkie uroczystości odbędą się 
pod patronatem Komitetu Honorowe- 

do którego postanowiono zapro- 
sić: p. gen. broni Łucjana Żeligow- 
skiego, p. wojewodę  Raczkiewicza, 
Witolda Abramowicza (b. prezesa 
Tymcz. Kom. Rządzącej Litwy Środk.) 
biskupa Bandurskiego, Dęb-Biernackie 
go, prez. Bzowskiego, prorektora ks. 
Fałkowskiego i prez. Folejewskiego, 
ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego, re- 
ktora Januszkiewicza, gen. Konarzew- 
skiego, wojewodę  Kościałkowskiego, 
gen. Litwinowicza, dyr. A. Łokuciew- 
skiego (b. marszałka sejmu wileńskie- 
go), A. Meysztowicza (b. prez. Tymcz 
Kom. Rządzącej Litwy rodk.), bisku- 
pa Michalkiewicza, gen. Mokrzeckiego 
(b, prez. Tymcz. Kom. Rządz. L. Śr.) 
Jana Piłsudskiego, kuratora Pogorze- 
skiegó, ministra Prystora, b. marszał 
ka pref. Szymańskiego, prof. M. Sie, 
dleckiego (rektora USB z roku 1919-21) 
prof. Wiktora Staniewicza (rektora USB 
w r. 1921-22), płk. Sławka, gen. Rydz- 
Śmigłego, ministra Witolda Staniewi- 
cza i M. Zdrojewskiego, prezesa koła 
wojew. Federacji Zw. Obr. Ojczyzny. 
W dyskusji wyłonił się szereg proje- 
któw obchodu, które rozpatrzy komi- 
tet wykonawczy. 

ga 

      

— Taj czego pochodzenia bielizna. 
W dniu 18 b. m. nad ranem post. Siemaszko 
zatrzymał dwie nieznane kobiety, które pod 
płaszczem miały ukrytą mokrą bieliznę nie- 
wiadomego pochodzenia. W _ komisarjacie 
kobiety obie nazwały się  Dołęgowskiemi 
Marją i Jadwigą bez stałego miejsca za- 
mieszkania. 

— Podrzutek. Przy ul. Bufałowej 19 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 2 miesięcy, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Różne drobne kradzieże. W dniu 17 
b. m. Niewiadomski Borys, zam. w Dziśnie 
przy ul. Wileńskiej Nr. 4 zameldował o kra- 
dzieży skóry podeszwowej wagi 31 klg., 
która znajdowała się w -przedpokoju zajaz- 
du, należącego do Kaganowicz Fejgi, Za- 
aa 57. Poszkodowany oblicza straty na 

Zi. 

W dniu 17 b. m. Pabiacz Totro stale 
zam. w Rumunji, chwilowo w Wilnie w ho- 
telu Anglja, Kwiatowa Nr. 7 zameldowała, 
że tegoż dnia o godz. 18 m. 30 gdy prze- 
jeżdżała dorożką z hotelu „Łódź” do hotelu 
„Anglja* skradziono jej paczkę z zawarto- 
ścią 4 kap na łóżko oraz innych rzeczy łącz 
nej wartości 300 zł. 

W dniu 17 b. m. Kožnicka Wiktorja, 
Bakszta 14 zameldowała, że ze spiżarni jej 
chlebodawcy Przygodzkiego Augustyna skra 
dziono nabiału wartości 10 zł. Sprawca kra- 
dzieży Tamulewicz Maciej, Połocka 4, zo- 
stał zatrzymany. Nabiał odebrano. 

W dniu 17 b. m. Hirsz Kozer, Zawalna 
45 zameldował o dokonanej kradzieży sy- 
fonu wartości 3 zł. przez  Walentynowicza 
Piotra, zam. Sadowa 4. Syfon odnaleziono. 

W. dniu 17 b. m. Popławski Henryk, 
zam. w folw. Konin, gm. Rzeszańskiej za- 
meldował o kradzieży, w czasie gdy prze- 
jeżdżał dorożką ul. Kalwaryjską i Zawalną 
w kierunku dworca paczki zawierającej 5 
dzienników polowych i inwestycje pracy 
należących do Min. Robót Publicznych. 

Co słychać na Targach 
W przeciągu pierwszych czterech dni 

przybyło na Targi kilkanaście wycieczek za- 
miejscowych. Są to przeważnie wycieczki 
szkolne za wyjątkiem może kilku, a miano- 
wicie: 18 kolejarzy z Gdańska, 48 członków 
Zw. Polaków z Łotwy, oddzielna wycieczka 
składająca się z 18 osób z Lipawy. 

Naogół frekwencja, za wyjątkiem pier- 
wszego dnia nie była nadzwyczajną. Trzeba 
przyznać, że Luna Park gromadzi znacznie 
więcej osób. Wczorajsza pogoda przyniosła 
wzmożenie się ruchu na Targach. 

* x + 

Pod przewodnictwem b. senatora Bohu- 
szewskiego obradował w lokalu zakładu etno- 
logji U.S.B. zjazd przedstawicieli towarzystw 
popierania przemysłu ludowego z szeregu 
miast, 

Tematem obrad było, ujednostajnienie 
pracy na terenie Polski z uwzględnieniem 
właściwości poszczególnych regjonów.. 

* * * 

Zjazd burmistrzów. 
Z okazji Targów Północnych odbędzie 

się w Wilnie zjazd burmistrzów z terenu woj. 
Wileńskiego, Nowogródzkiego, Białostockiego 
i Poleskiego. 

   

    

  

    

   

  

TABLETKI 
SĄ SKUTECZNYM SRODKIEM 

PRZECIWKO + 

REUMATYZMOWI. PODAGRZE, 
i BŪLOM GLOWY MIGRENIE 

i PRZEZIĘBIENIOM. 
według rejentainego poświaćczenia przeszło 
6000 ieharzy wyraziśo suoje uznanie dla 

a skuteczności dnalena TO GALU? 
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Specjalny wysłannik kominternu 
ARESZTOWANY NA POGRANICZU 

W rejonie Iwieńca, na pograniczu pol- 

sko-sowieckiem w ręce patrolu  KOP'u 

wpadł pewien osobnik (nazwisko jego nie 

zostało dotychczas ujawnione), który jak 

wynika z materjału znalezionego przy nim 

podczas rewizji jest specjalnym  wysłanni- 

kiem władz sowieckich. 

Ujęto go w chwilę po przekroczeniu 

granicy. Przy rewizji znaleziono przy nim: 

kilka paszportów fałszywych oraz szereg 

instrukcyj i rozkazów przeznaczonych dlą 

K.P.Z.B. M i instrukcjami ciekawe są dwie 

dotyczące akcji poświęconej specjalnie wy- 

borom do Sejmu i Senatu. 

Instrukcje te mówiły szczegółowo o za- 

daniach jaczejek i komitetów rejonowych 

wobec wyborów.



_ przez przyjażń... 

SŁOW oe 

Kącik Grafologiczny Nowości Wydawnicze RADJO WILEŃSKIE 
Grafolog dziękuje za zainteresowanie się 

kącikiem niemniej jednak zmuszony jest po- 
wtarzać przy każdej sposobności że tekstu 
Szan. Czytelnicy przesyłają za mało. Zdanie 
grafologa zostaje tym samym nader utru- 
dnione. Proszę pisać więcej. Na odpowiedź 
należy załączyć znaczków poczt. na 1 zł. 

Lu. P. Proszę pracować nad sobą, wyra- 
biać charakter być mniej łomliwą. Bezprze- 
czne zdolności muzyczne... wrażliwość dużo 
fantazji. Usposobienie wesołe Brak stałości 
w poczynaniach życiowych, więcej realizmu. 
Tchórzostwo — nie raczej dużą dozę zama- 
szystości i burażu. 

Ema. Z grafologją ma się rzecz podo- 
bnie jak dyagnozą lekarską, im więcej esku- 
lapów pytać będzie o zdrowie tym więcej 
wad organicznych odkryje się w sobie. Nale- 

wybrać jednego — dobrego — napisać 
tak jak zwykle się pisze i zaufać ekspertyzie. 
Prosi Pani o wyczerpującą charakterystykę— 
grafolog musi się streszczać na łamach Słowa. 
A więc. 

Intellekt duży, nerwowość, duże oczy- 
tanie i dużo wiadomości nabytych trochę 
dylentantyzmu,  uczuciowość usposobienie 
nmiefrasobliwe, poważniej należy zapatrywać 
się na życie. Zmysłowość. Dużo ambicji. 

Janka. Nie Panno Janko porównanie fa- 
talae. Napoleon i kucharka — Fe! fe! Pismo 
wielkiego Cesarza jest tak charakterystyczne, 
że Panią posądzam oto że nie widziała Pani 
ani jednego prawdziwego fascimile człowieka 
Europy. A teraz o Pani. 

Trzpiotowatość, dobre serduszko, brak 
wyrobien a życiowego, umiejętność ujmowa- 
nia sobie ludzi, dużo taktu i rozsądku, zami- 
łowanie piękną, zainteresowauie wied 4. Pro- 

   
szę nad sovą pracować będziem zbierać 
stukrotny plon. Zdoln — zdolaość. 

Matce Wandy B. List ze znaczkami 
otrzymałem bardzo dziękuję. 

St. Z. K. Wytrwałość. Dużo wiedzy i za- 
miłowanie jej. Staaowczość. Umiejętność i du- 
żo samozaparcia się przy osiąganiu celu w 
życiu. Przewaga rozumu nad sercem. Skłon- 
ność do marzycielstwa. 

R. M. Kałkuny. Z okazania się wiłków 
bardzo się cieszę jestem bowiem myśliwym— 
ale czy to ma być próbką pisina. Nie -to tro- 
chę za mało. No ale trudno. Nerwowość — 
inteligencja, dużo stanowczości, uczuciowość — 
względną. Zalecona praca nad sobą. Skłon- 
ność do depresji i łatwa zmiana kierunków 
życiowych. 

!. Т. Wilno. Panno Jreno wolałbym 
Pani ustnie udzielić odpowiedzi, niektórych 
rzeczy pisać nie chcę. Nerwowość — przy 
wielkiej uczuciowości i odrobinie przewrażli- 
wienia. Zamiłowanie rozrywek. Talent sceni- 
czny. Domatorstwo. Dążenie do posiadania 
własnego ogniska rodzinnego. O ile by Panią 
zainteresowało moje niedomówienie proszę 
pisać (bez znaczków) i adres podać. Napiszę. 

J. M. Grodno. Drogi Panie! chciałbym po 
gwarzyć obszerniej a tego mi nie wolno w 
ciasnych ramach „Kąciku'*. Talent bezprze- 
cznie — duży. Wytrwałość. Skłonność do 
fantazjowania, która przejawia się omał w 
każdem słowie jak i w utworach zapewne. 
Prak materjalizmu— nieumiejętność życia i 
gospodarzenia. Usposobienie nierealne. Mi- 
łostkowość. Brak  słowności niepłynący ze 
złej woli jedynie li tylko przez roztargnienie 

  

PRZETARG 
2 Wileński Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robėt 
"nych w Wilnie, uł. Magdaleny, Nr. 2 ogłasza przetarg na dzier 
żawę lokali handlowych (sklepów) » 

przy ul. żydowskiej 10, 
przy „ Żydowskiej 15 i Ostrobramskiej Nr. 16. ч 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września r. b. o godz. 
32 w lokalu Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, pokój Nr. 78. 
Pisemne oferty winny być złożone w tymże dniu do godz. 11-ej 
w kancelarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92 па . 
każdy lokal oddzielnie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na 
wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. zacłrc: 
wanej -sumy rocznego komornego. 

Wadjuin podlega zwrotowi po 

rzenia w Dyrekcji, pokój Nr. 93. 
W celu obejrzenia lokali należy zgłaszać się do dozorcy 

domu w godzinach od 9-ej rano do 6-ej wieczorem. 
Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oferen- 

ta bez względu na zaoferowaną sumę dzierżawną, uzależnia- 
iąc to od rodzaju przedsiębiorstwa i finansowych zdolności 
oierenta. 
3732—1 

za Wojewodę 
Dyrektor Inżynier (—) A. Przygodzki. 

A. ARMANDI. 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Chłopiec zaczął kręcić się koło 
tablicy z telefonami biurowemi, wi- 
docznie praca w biurze wrzała. Co 
chwila rozlegał się dzwonek telefoni- 
czny. Chłopak zdawał się 4 , dwoič i 
troić, tak był zapracowany. Z poza 
drzwi dolatywały urywki rozmów, z 
których Stawton Meer mógł wnosić, 
jak bardzo ważne sprawy polecano 
agentom Overluca. 

' „Nie, nie, drogi Holkinsie, to nie- 
możliwe... Doprawdy nie mogę! Pan 
sam rozumie doskonale, że nie jest 
mi łatwo odmówić usług Scotland - 
Yardowi, ale mam pracy po uszy ... 

Co pan mówi? To niemożliwe! ..... 
Przyznaję, że bardzo mi się udała 
sprawa maharadży, ale daleko mi je- 
szcze... Ale, ale, czy odebraliście 
brylanty lady B., które odesłałem ty- 
dzień temu? O! to była zabawka dzie 
cinna: tancerz z kabaretu schował je 

w matowej żarówce. W czasie rewi- 
zji zauważyłem, że lampka się nie pali 
Była to lampka z nad umywalni. A 
przecież zawodowy tancerz żyje wła- 
ściwie w nocy, musi się golić wieczo- 
rem. Zwróciłem więc odrazu uwagę na 
to dziwne zaniedbanie. 
‚ I wszystko poszło bardzo 
nie, jak pan widzi... 

Pan mi pochlebia! 

skład- 

Pan to mówi 

Nie, proszę mnie nie prosić: — ^ 
„. "ie mogę! Pan sam da sobie 

"rady doskonale. — Żałuję bardzo ale. 

nie mogę nic zrobić. Żegnam pana. Z 
Londynem, panienko, rozmowa skoń- 
czona, teraz proszę o Hamburg". 

Po dziesięciu minutach oczekiwa- 
nia Amerykanin zdecydował się przer- 
wać rozmowę z prefektem policji: bez 

Wydawca St. Mackiewicz. 

1 d Z zakończeniu 
ofertowej. W razie coinięcia oferty w czasie rozprawy. ofertc- 
wei luh odmowy podpisania umowy, wadjum przepada 
rzecz Skarbu Państwa. Oferta winna zawierać sumię roczne- 
go czynszu dzierżawnego, wyrażoną w złotych. 

Wzór oferty, jak również warunki dzierżawy są do przej- 

— Numer 37 „Świata”*. Bieżący numer 
„Świata* otwiera artykuł j. Lorentowicza o 
współczesnej literaturze rosyjskiej. 

Wewnątrz numeru znajdujemy  wraże- 
nia J. Rogali z przedstawienia pasyjnego w 
Cberammergau, _Z. Norblin-Chrzanowskiej 
„Nowe oblicze Rzymu”, M. Samozwaniec, 
„Pani i pan na plaży” oraz szereg feljeto- 
nów: „Na widnokręgu*, „Wspólna platfor- 
ma“, „Drogi“. : 

W dziale teatralnym „Świat* omawia 
zmianę kierownictwa w warszawskich tea- 
trach miejskich i ostatnie nowości repertua- 
ru warszawskiego i lwowskiego. 

Ilustracje wystawy obrazów w „Zachę- 
cie“, fotograije ostatnich wypadków w In- 
djach, na Węgrzech, w Peru i Niemczech, 
oraz kolekcja podobizn monarchów  euro- 
pejskich na wywczasach dopełnia omawia- 
ny numer „Świata'. q 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 18 września 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.94 1/2 — 8.96 1/2 — 8.92 1/2 

Franki fr. 35.05 1/2 — 35.14 142. Funty 
ang. 43.36 3/4 — 4347 3/4 — 43.25 3/4. 
Holandja 359.45 — 340.35 — 358.55. Kopen 
haga 238.80 — 239.40 — 238.20. Londyn 
43.36 3/4 — 43.141 3/4 — 42.25 3/4. No- 
wy York 8.912 — 8.932 — 8.882. Paryż 
36.05 1/2 — 35.14 1/2 34.96 1/2. Praga 
26.41 1/4 — 26,53 1/4, — 26.41 1/4. Nowy 
York kabel 8.922 — 8.942 — 8.902. Szwaj 
carja 173.12 1/2 — 173.55 1/2 — 172.69 1/2 
Stokholm 239.70 — 240.30 — 239.10. Wie- 
deń 125.93 1/2 — 126.25 1/2 125.62 1/2. 
Berlin w obrotach prywatnych 212.60. 

Akcje: 

Bank Polski 164 — 163 — 163.50 Elek- 
trownia w Dąbrowie 42.50. Ostrowiec s B. 
54, Kluczewska Fabr. Papieru 37 Spirytus 22 

  

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

Proszę o pozwolenie napisania do siebie na 
adres prywatny. Czekam. 

Wuem. Proszę znaleźć człowieka o któ- 
rego zdecydowany charakter i indywidual- 
ność będzie się można silnie oprzeć. To 
jest konieczna * czujemy się same słabe mi 
no pozornej pewności siebie i humoru.. 

Nie rozpraszać się. Zamiłowanie ładu i 
składu. Dużo pracować na d sobą. Wy- 
bitny intelektualizm — nie wyrobiony. Sąd 
o świecie, rzeczach i ludziach stwarzaj sobie 
sama. Nie zawsze sercem otwiera się ży- 
ciowe furty. 

P. S. Opóźnienie w nadesłaniu odpo- 
wiedzi wynikło nie z winy grafologa, gdyż 
były już one od dwu dni gotowe, jedynie li 
tylko z powodu braku miejsca w Nr. wczo- 
rajszym. Listy łaskawie nadesłane do Re- 
dakcji dla grafologa znajdą odpowiedzi w 
Nr. następnych. 

Publicz- 

WILN 

rozprawy 

na 

pytania wszedł do gabinetu szefa. 
— Przepraszam, jestem  Stawton 

Meer z Ameryki. 
Nieco zmieszany, Archibald Overluc 

krzyknął w słuchawkę: „ja jeszcze do 
pana zatelefonuję!* Kazał chłopcu 
zamknąć drzwi i zwrócił się do goś- 
cia: 

— Proszę mi wybaczyć panie Me- 
er, że musiał pan czekać: ale do- 
słownie nie mam ani minuty wolnej! 

-— Widzę to, — odrzekł ten, z 
ledwie dostrzegalnym uśmiechem. 

Rozmawiali po angielsku. 
— Przepraszam, pan w jakiej spra 

wie- zmarszczył brwi Overluc. Ach, 
tak! Rozumiem.  Florestyn Fortiolis, 
nieprawdaż? Tak, tak, jeśli pamięć 
mnie nie myli, chodziło o zaginionego 
spadkobiercę! Spadek po bracie... 
Doskonale! A więc pan by chciał? 

- Stawton Meer nie odpowiedział od 
razu. Rozsiadł się jak najwygodniej, 
o ile to było możliwe w fotelu, którego 
skófa była naciągnięta jeszcze chyba 
za czasów Merowingów, skrzyżo- 
wał nogi i drwiąco patrzał w twarz 
mówiącego. Detektyw zmieszał się, za 
dzwonił: 

— Pan wybaczy. Przynieś akta 
sprawy Fortiolisą — rozkazał chłop- 
cu. 

Amerykanin poczekał aż drzwi za 
chłopcem się zamknęły i niedbałym 
tonem, przyglądając się swym błysz- 
czącym trzewikom zapytał: 

— Pan sądzi, że to ko- 
nieczne? 

Detektyw zdziwił się: 
— Nie rozumiem pana, Sir. 
— To znaczy: pan myśli, że cała 

ta inscenizacja jest konieczna dla na- 
szej sprawy? 

— Inscenizacja?... wybelkota! de- 

jest 

te т 
— No tak, — rzekł Stawton, — 

bo, widzi pan, u nas, w Ameryce, to 
się robi o wiele zręczniej! 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

„katurze. (Parodja 

"KONCERT 

Celem zademonstrowania najlepszych 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą proi. A Zankiewi- 

czowa i prof, K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

PIĄTEK, DN. 19 WRZEŚNIA 

11,58 — : Sygnał czasu. 
12,05 — 13,00: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych, 
13,00 — : Kom. meteor. 
16,45 — 16,50: Program dzienny. 
16,50 — 17,20: Transm. z Warszawy. 

z nieczu Nnrmi — Petkiewicz. 
17,20 — 17,35: Kom. L. O. P. P. -u. 
17,35 — 18,00: „Gonitwa za repertua- 

rem — odczyt wygłosi Tadewsz Byrski. 
18,00 — 19,00: Transm. z Warsz. Kon- 

cert (muzyka lekka). 
19,00 — 19,25: „Skrzynka pocztowa nr. 

123“. Listy radjosłuchaczy omówi W. Hu- 
lewicz, dyr. progr. W. R. 

19,25 — 19,50: Aud. liter. wesoła „Pod- 
Farnasie polskie" — polska poezja w kary- 

współczesnych poetów 
pióra K. Wroczyńskiego). — wykonają H. 
Hohendlingerówna i Wacław Malinowski. 
Conferencierka Teodora Bujnickiego. 

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

20.00 -— 22,30: Transm. z Warsz. Pras. 
dziennik radj., koncert (Transm. z Filharm, 
warsz. —- dyr. O. Fitelberg. W progr. We- 
ber, Dworzak, Prokofjew, R. Strauss) .Po 
koncercie kom. 

22,30 — 22.45: Transm. z Genewy. 
Przemówienie min. A. Zaleskiego ze studja 
Radio - Geneve. 

SOBOTA, DNIA 20 WRZEŚNIA 

11,58 — : Czas. 
12.05 — 13.00: Gramofon. 
13.00 — : Kom. meteor. 
17.15 — 17.20: Progr. dzienny. 
17,20 — 17,35: Kom. Wil. Tow. org. i 

Kół. Roln. 
17,35 — 18.00: „Gdynia* — cz. III z cyk 

lu „Moje wakacje* — pog. wygł. H. Ho- 
herdlingerówna. 

18,00 — 19,00: 
szawy. 

10,00 — 19.15: Kwadrans literacki. Au- 
dycja poetycka — utwory własne odczyta 
Stefan Wierzyński. 

- 19,15 — 19,40: „W šwietie rampy“ no- 
wości teatr. — omówi T. Łopalewski. 

19,40 — 20.00: Program na tydz. nast. i 
rozm. : 

20,00 — 21,10: Koncert symfoniczny. 
Słowo wstępne: St. Węsławski. — I. Ry- 
szard Strauss — poemat symfoniczny „S0- 
wizdrzal“. 2. Franck — Warjacje symfonicz 
nt. a) Un poco allegretto. b) Allegretto 
Guasi andante. c) Molto piu lento — wyko- 
na Alfred Cortet (fortep.). d) Saint - Sa- 
ens — koncert g-moll op. 22 a) Andante 
sostenuto. b) Allegro seherzando. c) Presto 
-- wykona Arthur de Greef (fortep) 

21.15 — 24.00: Tr. z Warszawy. Kon- 
cert (muzyka lekka), komun. i muzyka ta- 

Aud. dla dzieci z War- 

„ neczna. 

Uwaga: Dnia 18 we czwartek transmi- 
tujemy operę z Wiednia, wobec czego kon- 
cei symfoniczny z płyt gramof. został prze- 
niesiony na 20 - go (sobota) na godzinę 
20-tą. 

codziennie od 12—2i 4—6 w 
Głównym Pawilonie Il-gich 
Targów Północnych wwWilnie 

Urządza firma 

K Dąbrowska 
O, ul. NIEMIECKA 3, m. 6 

fortepjanów i pianin 

PIERWSZORZĘDNI FRYZJERZY 
„LUDOMIR i FRANCISZEK" 

MICKIEWICZA 11-a tel. 17-54 

Pierwszorzędna obsługa, Salon Damski, Męski 

в i Manicure. 

  

— Nie rozumiem pana... 
—. Niech pan nie zaprzecza. Mia- 

łem już pewne wątpliwości, widząc 
warunki w jakich pan pracuje. Zbyt 
jasne dla mnie! Dom, zupełnie nie- 
możliwy, a schody!... Natomiast dział 
ogłoszeń opracowany doskonale i z 
wielką pomysłowością. Złapałem się 
na tę wędkę. 

Ale to wszystko niema znaczenia: 
najważniejsze jest dla mnie to, że pan 
znalazł tego człowieka. Czy pan go 
znalazł naprawdę? 

Czując nagle twardy grunt pod 
nogami, Archibald Overluc oburzył 
się: 

— Ja nie pozwalam, Sir... 
— Dobrze! — uspokoił go Amery- 

kanin. — Przypuśćmy, że pan go 
odnalazł. Reszta nie interesuje mnie. 
Przeciwnie, może łatwiej będzie po- 
rozumieć się w ten sposób. 

Wyciągnął się na fotelu i zapytał 
z uśmiechem: 

— Drogi przyjacielu, czy pan lubi 
pieniążki? 

Overluc  rozpromienił się i wy- 
ciągnął rękę ku leżącemu na stole no- 
tesowi: 

— Jak wszyscy śmiertelnicy, pa- 
nie Meer. Grzechem byłoby zaprze- 
czać. Moje rozchody w tej sprawie 

wynoszą .... 
— Niech się pan nie denerwuje. 

Nie zamierzam panu oddawać te pie- 
niądze. Zbyt cenię pieniądze, abym 
miał płacić za usługi, które sam ko- 
muś oddaję. 

— Pan oddał usługi? 
Amerykanin spochmurniał 
— Panie Overluc, czy pan 

człowiekiem rozumnym, czy nie? 
-— Proszę zapytać o to tych, któ- 

rzy mieli ze mną do czynienia. 
— Czy pan uważa mnie za głup- 

ca? ; 
-— Naturalnie, że nie. 
— Jedno z dwojga:, 

jest 

albo pan 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul, Ostrobramska 5. 

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

„Herkules czarnych gór” 
—GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli 

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 II i [V—W obliczu śmierci. Szalony pościg Efmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się ad 16 do 19. 1X. wł. 
Serja V i VI—Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 

świetla się od 20 do 23. IX. wł. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g.6. Nast. program:„Martwy węzeł*, 
  

  

  

zr Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD" 
Mickiewicza 27 

  

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

lez i ulubieniec kobiet Garry 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 
£6 „Ja kocham cię..." Pieśni śpiewane przez fascynuią 

Coopera tchną żarem i namiętnością. W rolach głównych: urocza Lupe Ve- 
odatek 

  

Lupę Velez i Garry 

Cooper. Nad program: Rewelacyjny 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS" 

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

Złotowłosy Anioł 
sny. W rol. główn.: przepiękna Karina Bel, 

ulubieniec kobiet Gaston Modot i Michał Czechow. Sziagie- 
rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej. Ost. seans 10.15 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA* 

Wielka 30. Tel. 14-81 „Serce Galernika" 
Jeszcze tylko dziś! Zakończenie superfilmu w-g powieści VICTORA HUGO „Nędznicy* p. t. 

przepiękny dramat w 12 aktach. W rol. gł. Gabriel Gabrio, 

Sandra Mitowanowa, Jan Toulant i iani. . 
  

  

Kino Kol Wielki film polski: 

„OGNISKO“ 

Ul. Kolejowa 19.   
Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja żywnościowa dla Wilna, Nowo-Wi- 

lejki i Podbrodzia odda w drodze nieograniczonego przetargu 
dostawę mięsa, jarzyn, tłuszczu, siana i słomy dla wszystkich 
oddziałów garnizonu Wilno, Nowo-Wilejka 
przeciąg trzech miesięcy t. j. od dnia 1 października do dnia 
31 grudnia 1930 roku. 

Miesięczne zapotrzebowanie wynosi około: 
50.000 klgr. mięsa 

Dziś i dni następnych. „Grzeszna miłość” 

ty program: „Na zgubnej drodze* z Clarą 

Kwiaty «ców 
i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30, —-0 

LEKARZE] 

  

i Podbrodzie na 

   
10.000 „ tłuszczu (słoniny) i = 

3.000 kaszy jęczmiennej, względnie perłowej 
3000 ; pecaku Dr Ginsberg 
3.000 „, kaszy hreczanej Choroby skórne, We- 

* 3.000 ryżu neryczne i moczopłcio- 
3,000 ,, makaronu we. Wileńska 3 _od 
3000 ‚„ grochu polnego 8-114 — 8. Tel. 

6.000 „, mąki pszennej 567. 

3.000 ., fasoli 
3.000 s kaszy jagłanej względnie grysiku pszennego DOKTOR _ 
3.000 ., cebuii 

200 „  włoszczyzny suszonej Blumowicz 

100 „korzeni Ro e 

600.000 ,„, siana syfilis i skórne 

200.000 „ słomy na karmę WIELKA 21 

100.000 ,„, słomy na ściółkę tel. 921,0d9—11i3—% 

700.000 „, ziemniaków МО0 
200.000 ‚„ БитаКб\уу 
20.000 p kapustv kiszonej. ‚ 2 DOKTOR 

Dopuszczalne są oferty na jeden lub kilka oddziałów w Szyrwindt 
garnizonie, jak również oferty na poszczególne artykuły dla 
całego Garnizonu. choroby weneryczne, 

Oferty na powyższą dostawę należy wnosić do Przewod- Re ROCCO 
niczącego Garnizonowej Komisji Żywnościowej (3 pułk Arty- ielka 19, od 9—1 i 
lerji Čiežkieį im. kr. Stefana Batorego Wilno, ul. Pióromont Nr. 
32) w terminie do dnia 3 października 1930 r. godzina 9-ta, 
w którym to dniu o godzinie 10-tej odbędzie 
otwarcie ofert i przeprowadzenie przetargu. 

W ofercie należy podać cenę stałą na 
umowy z dostawą do oddziałów. 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Dowód wpłacenia wadjum w wysokości 5 proc. warto- 

ści jednomiesięcznej ofiarowanej dostawy. 
2) Świadectwo przemysłowe. 
3) Wyciąg z rejestru handlowego. 
Dla niniejszego przetargu obowiązują następujące przepisy: 
1) Zestawienie warunków ogólnych przy dostawach woj- 

= 

| KOSMETYKA 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

Urodę korserw.. 

się  komisyjne 

  

cały czas trwania 

  

  

skowych. je, doskonali, odświe- 
2) Zestawienie warunków ogólnych i specjalnych  obo- ła, usuwa jej skazy 

wiązujących przy dostawie arendacyjnej mięsa i tłuszczu. i braki, Masaż 
3) Przepisy.» warunkach obowiązujących przy składaniu twarzy i ciała (panie). 

ofert. ? Sztuczne cpalenie ce- 
/ 4) Przepisowy wzór oferty. › ry. Wypadanie włosów 

( Garnizonowa Komisja Żywnościowa zastrzega sobie pra- i łupież. Najnowsze 
wo wyboru oceny przyjęcia, względnie odrzucenia oferty, jak zdobycze kosmetyki ra- 
również ewentualpego przeprowadzenia przetargu ustnego. cjonalnej, 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: - Kodzieunie об й. 10-—8, 
Kwatermistrz 3 Pułku Artylerji Ciężkiej im. Kr. Stefana W, Z. P. 43. 

Batorego koszary imienia Józefa Poniatowskiego, ul. Pióro- 
mont Nr. *2. AR 34 
Wilno, dnia 16-IX 1930 roku. Jiasaąże i 

ży, 

37310 

Popierajcie l. 
nie s.paaRoać etaoihsndrlushrdluw 
nie wyciągnął żadnej korzyści ze 
sprawy, którą panu dałem, w 
takim razie jest pan głupcem... 

— Sir!,... 
—-..Mlbo chce pan mnie oszukać 

czyli uważa mnie za głupca. Proszę 
wybierać. 

Overluc zmieszany wzruszył tylko 
ramionami: 

— Ani jedno, ani drugie, sir. Nie 
twierdzę, że sprawa Fortiolisa nic mi 
nie przyniosła... 

— Domyślałem się tego. 
— ..Ale dała mi o wiele mniej, 

niż pan przypuszcza. 
-— To już pana wina. 
— Przy prowadzeniu tego rodza- 

ju sprawy, zawsze wydają zaliczkę. 
Pan zaniedbał tej formalności. 

— Ja myślę! — mruknął Meer. 
— A jednak podjąłem się tego 

zadania. : 
— To dowodzi, że pan widział tu 

wielkie korzyści dla siebie. 
— Straciłem moc czasu, energji i 

pieniędzy... 
— Mam nadzieję, że nasz miljoner 

zwróci je panu?. 
— Nie przeczę. 
— A rachunek pan przygotował 

odpowiedni do fortuny? 
— Zaokrągliłem rozchody, nie 

wychodząc poza normalne granice. 
— Cóż pan chce więcej? On za- 

pewnie, prócz tego dołączył jakąś 
sumkę, przez wdzięczność? 

— Hm... tak, podziękował mi. 
Czekiem? Doskonale! Pan 

przyznaje chyba, że dając panu tak 
dobrą sprawę, am prawo do po- 
łowy dochodów? 

— Panie Meer... ja naprawdę... 
— Dobrze, pan zgadza się. Ale pro 

szę się się uspokoić, nie poto tu przy 
jechałem. t 

Overluc westchnął z ulgą: 
— Proszę mi wierzyć, że jestem 

a 

Garnizonowa Komisja żywnościowa Wilno. 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Eptlacje. 
Gabinet 

Kosmetyki Cedić 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 
ul. WIELKA Ne 18 m.9. 
Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. № 26, IL 
gotów do usług. 

— Przypuščniy, že tak jest. A 
więc, co pan zamierza teraz uczy- 
nić? 

— Ależ... wracam do mych zwy- 
kłych zajęć Utwierdzić i, jeśli to mo- 
żliwe, rozszerzyć. sławę mego biura... 

. Spojrzenie Amerykanina w sposób 
niepokojący prześlizgnęło się po ta- 
niem biurku i całem ubogiem umeblo- 
waniu pokoju. 

— A jednak ta sława nie bardzo 
się panu popłaca — zadrwił, — i my- 
ślę, że świat ma rację... 

— A jednak znalazłem Fortiolisa 
-— zaprzeczył detektyw. 

— Znalazł pan, ale nie umiał tego 
wykorzystać. 

Jakto? Pan przynosi mu miljony 
(dzięki mnie oczywiście), a nie umie 
tego wykorzystać i zadawalnia się jał- 
mużną. I teraz pan chce uważać sie- 
bie za człowieka umiejącego prowa- 
dzić swe interesy! Naprawdę, żal mi 
pana. 

A zresztą czego można oczekiwać 
od Francuza? — dodał pogardliwie. 

Detektyw zaprotestował żywo: 
— Pan się myli, sir. Moje na- 

zwisko.... 
— Pańskie nazwisko należy do in 

scenizacji, a muszę panu zwrócić uwa 
gę, na wielka nieuwagę Zz pana stro- 
ny: pański akcent... 

— Mój akcent? 
— Pańscy rodacy tego nie czują, 

ale czyż Amerykanin rodowity może 
się omylić? 

-- Nacóż więc tak pracowałem 
nad uzyskaniem angielskiego dyplo- 
mu! —- jęknął Overluc. \ 

Biedak był zupełnie zmiażdżony. 
Doświadczone oko Meera widziało g0, 
jak pod mikroskopem. : 

— Panie Overluc, czy pan. nie žy- 
czyłby sobie zostać miljonerem? 
‚ — Tu niema mowy 0 życzeniu, to 
jest moja namiętność! 

  

    

potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych 
dwóch kobiet i dwuch mężczyzn w-g głośnej po- 

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

Malownicze wesele 

Bov w roli głównej. 

Akuszerkil K U P N O 
AKUSZERKA SPRZEDAŻ 

  

   
           

ŚMIAŁOWSKA O, da 
oraz Gabinet Rome dowie: ai Re 
tyczny, usuwa zmarszcz o : 

si, piegi, wągry, łupież, Zgłaszać się codzien- 
brodawki, kurzajki, wy- nie od 3-ciej do 5-tej 
padanie włosów, Mic- po 
kiewicza 46. 

Biało- 

ast 

południu. 

stocka 6 m. 8. 

Wydzierżawi lub ku- 
pi kilkaset hektarów 
dobrej ziemi rolhik z 
dobremi inwWentarzami, 
Adres: p. Snów, woj. 
Nowogródzkie, Aleksan 
der Sudnik. —2 

  

MIESZKAŃ 
mniejszych i więk- 
szych poszukujemy 
dla solidnych reflek- 
tantów, zgłoszenia 
przyjmujemy  bez- 

łatnie. 

  

Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza i, 
tel. 9-05. 

POKÓJ 
do wynajęcia, można z 
utrzymaniem. Ul. św. 
Ignacego 14—1. 

Bardzo zdolna 
krawcowa przyjmie za- 

      

jęcie prywatnym 

domu. Beliny 16 m. 4. 

w 

  

Bezpłatnie 
lokujemy wszelką 
gotówkę na mocne 
zabezpieczenie hipo 

teczne. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta", Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. k 

  

2—3 pokojowego 
mieszkania poszukuje 
solidny urzędnik, nie- 
zbyt daleko od centrum 
Oferty do Redakcji 
„Słowa* pod W. U. 

# 

      

     

  

Dyplomowana nauczycielka 
: „ muzyki 

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

" ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. Ь 

DR: MED. 

MARJAN MIENICKI 
Adjunkt Kliniki Skórno-Syfil. 

Uniwer. $. B. - 
powrócił i wznowił przyjęcia. 

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

  

  
    

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

—- A, czy pan jest bardzo wybred- 
uy, co do środków zdobycia 
ku? 

— Hnm.... jestem uczciwym człowie 
kiem, panie Meer. 

-— Co to ma znaczyć? 
. — Przecież uczciwość jest rzeczą 
jasną. 3 

— O nie, są rozmaite kategorje 
uczciwości. Przypuszczam, że pań- 

$Ка polega na niechęci zetknięcia się 
z władzami sprawiedliwości? 

— Tak jest. 
— Doskonale. Ja również jestem 

uczciwym człowiekiem w tem zaacze- 
niu i nie mam zamiaru zmieniać pań- 
skie zasady. Czy chce pan pracować 
ze mną i stać się miljonerem? 

— Co mam robić? 
— Wystuchač mnie 

stkiem. 
— I-co jeszcze? 
—I odpowiedzieč mi. 

— Proszę mówić. 
— Pan nadal utrzymuje z nim sto 

sunki? 
>> 2 kimi? 
— Z Fortiolisem, do djabła! 
— A więc, pan chce jego spa- 

dek... 
Stawton 

nie brwi: 
— Są tylko trzy sposoby zrobienia 

pieniędzy: być dyrektorem banku 
państwa, fałszerzem pieniędzy, albo 
umieć wyciągnąć je z tych kieszeni, w 
których się znajdują. Pieniądze są te- 
1az Fortiolisa —on zawdzięcza je 
nam. Jest to podwójny powód, aby 
wybór nasz padł na Fortiolisa jako 

naszą ofiarę. Czy pan utrzymuje z 
uim stosunki? в 

—- Ja myšlę! Mam nawet prowa- 
dzić jedną sprawę dla niego. 

Stavton Meer zaniepokoił 
— Sprawę? Jaką sprawę? 

aw 

przedewszy- 

^ 

Meer zmarszczy!  grož- 

się: 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2 

głównej: najsilniejszy | 

mająt- |


