
| 
| 

i ‘ 

ROK 1Х. № 219 (2429) 

SŁOWO 
WILNO, Środa 24 września 1930 r. 

Redakcja i Administracja, Wilne Zamkowa 2i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 doś. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

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

  

Żydzi w Palestynie 
Osadnictwo żydowskie w Palesty- 

nie jest wyrazem religijnych, politycz- 

nych i narodowo-kulturalnych aspira- 

cyj ńarodu żydowskiego, a nie jest 

objawem tak częstego u żydów zmy- 

słu chwilowego geszeftu. Jest to nawet 

jeden z potężniejszych przejawów 

pracy ideowej w świecie dzisiejszym. 
W tem tkwi siła i słabość sjonizmu. 

Dzięki temu osadnictwo palestyńskie 

przybiera tak odmienny od każdej in- 

nej kolonizacji charakter, a temsamem 

* budzi bardzo wiele wątpliwości i za- 

strzeżeń. W Polsce, o ile się orjentuję, 

istnieje naogół dość sceptyczny  po- 

gląd na szanse osadnictwa palestyn- 

skiego i panuje przeświadczenie, że 

jest to twór... sztuczny, nie wytrzymu- 

jący zimnej kalkulacji gospodarczej. 

Jest w tej ocenie oczywiście pewna 

doza słuszności, ale wydaje mi się 

błędnym, zbyt daleko pod tym wzglę- 

dem posunięty sceptycyzm. 

Gdyby ruchowi sjonistycznemu ode- 
brać pierwiastek duchowy, gdyby 

organizacje prowadzące osadnictwo w 

Palestynie przekształcić na instytucje 

prywatno-gospodarcze obliczone na 

zysk, to niewątpliwie cała impreza na 

przyszłość uległaby likwidacji, pozo- 

stawiając mocne deficyty. Niemniej 

ostałby się liczny szereg osiedli miej- 

skich i wiejskich, które założone przed 

paru laty, są dziś już w pełni samowy- 

starczalne. a nawet uderzają rozkwi- 

tem i zamożnością. Domy Handlowe i 

przemysłowe 40 tysiącznego miasta 

Tel-Avivu, obliczone na handel z lud- 

nością miejscową towarem  europej- 

skim, piękne i bogate osady, jak Pe- 

tah-Tikwa kolo Jafiy lub np. Daganja 

koło jeziora Tyberjady, lub też wielkie 

instalacje elektryczne Ruttenberga na 

Jarmuku i Jordanie, są od subwencji 
niezależne i stanowią samoistne pla- 

cówki gospodarcze. Plantacje poma- 
rańcz w Petah-Tikwie, Ramat-Ganie, 

Bney-Braku i innych wsiach żydow- 
skich przynoszą niezgorsze dochody i 

dają stanowczo lepszą egzystencję jak 
posiadanie dziś kawałka ziemi w środ 

kowej Europie. Niemniej jest rzeczą 

bezsporną, że cały szereg osiedli za- 
kładany jest nakładem kapitału, który 
nie daje ani amortyzacji, ani nawet nor 

malnego oprocentowania. Praca dla 

idei nadwyraz ofiarna jest też cechą 
dominującą w całej akcji osadniczej w 

Palestynie. Balfourowski termin „Ogni 

sko narodowe" oddaje. dość dokładnie 
4 to, co Żydzi w Palestynie dziś tworzą. 

Sjoniści dumni są z tego, że wytwa- 
rzają życie żydostwa związane w or- 

ganiczną całość społeczną, gospodar- 

czą i kulturalną. Jest to naprawdę ruch” 
odrodzenia narodowościowego, chęć 
pokazania światu, że żyd zdolny jest 
żyć w skupieniu, życiem własnem bez 
pasożytowania na cudzym organizmie. 

To przeświadczenie rzeczywiście prze- 
mienia nietylko psychikę, ale sposób 
obcowania i wygląd zewnętrzny ży- 
dów tamtejszych. Mają oni, mimo, że 

" żyją w bardzo ciężkich warunkach ma 
terjalnych, poczucie godności i spoko 
ju wewnętrznego, zatracają zupełnie 
cechę arogancji z jednej, a poniżenia 
z drugiej strony, co tak niemile uderza 
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AUDJENCJE, PRZYJAZDY WYJAZDY 
WARSZAWA. PAT. — Pan minister rol 

„nictwa Janta-Połczyński Przyjął dziś kolej- 
| “0*0:1&%111:‘”81_3_80 dyr a Lasow Pat 

„StWOowyc) lowieży p. dy- 
sektorów Lasów Paźstwówini dyrekcji B 
ruńskiej, bydgoskiej, poznańskiej, ministra 
pomy Norwegji . р oraz. pa- 

nią Teresę Potocką i p. Wańkowicza w spra 
wie obchodu 25-lecia walki o szkołę polską. 

WYPADEK TRĄDU W WARSZAWIE 
. Chorobę tę przywiozła reemigrantka 

z Ni. 
o „Jak nas Indas e korespondent, aa w został w Warszawie wypadek 

Ofiarą tej strasznej i rzadkiej w nasz ym klimacie choroby, a jedna = służących 
В, reemigrantka z Brazylji. 
zona została do jednego ze szpitali war- 
szawskich, gdzie poddana zostanie staran- 
nym badaniom specjalistów. 
„ „Chora już przed kilku laty uległa zara- 
żeniu, lecz chorobie je nie przydano poważ 
niejszego znaczenia, identyfikując ją ze zwy- 
kłą chorobą skórną. 

Chora dostar- 

w _żydostwie pėlnocno-wschodniej 

Europy. Ucieczka od życia tułaczego, 

kieruje młodego inteligenta żydowskie 

go do pracy ręcznej na roli, daleko od 

miasta, w oderwaniu od wszelkich 

współczesnych zadowoleń życia. Stąd 

też osadnictwo ma tak wyraźne pięt- 

no, jakiegoś odpowiadającego ducho- 

wi czasu religjonizmu. Trudno powie- 

dzieć religji — gdyż większość sjoni- 

stów jest bezwyznaniowa. Mimo to 

osadnictwo nosi wyraźną cechę gmin 

wyznaniowych. Mglisto może ujęta 

idea odrodzenia narodowego na „„zie- 

mi ojców'* tak opanowuje całe jeste- 

stwo osadnika, że graniczy z pojęciem 

religji absolutystycznej. Dzięki temu 

możliwe jest istnienie wsi kolektyw- 
nych, nie mających przecież nic wspól 

nego z komunizmem, a zbliżonych ra 

czej do typu życia zakonnego. Ot tak 

— zbiera się grupa żydów i żydówek, 

csiedlaja się wspólnie, razem żyją i 

gospodarują, zysków indywidualnych 

nie ciągnąc, zadowoleni że są wolni i 

że uprawiają ziemię żydowską. Oczy- 

wiście trudno sobie wyobrazić, aby 

następna generacja utrzymała się na 

tym poziomie abnegacji i rezygnacji. 

Z punktu widzenia życia współczesne- 

go nie można uznać za rzecz trwałą 

; normalną osadnictwo rolne, prowa- 

dzone przez ludzi ściśle ideowych, któ 

rych poziom intelektualny i duchowy 

tak znacznie odbiega od poziomu każ- 

dego innego osadnika wiejskiego. W 

domach chłopów żydowskich najczę- 
ściej uderza wśród nadwyraz  prymi- 

tywnego umeblowania, zestawienie in- 

kuberatora do wylęgania jaj, obok 

starej zniszczonej bibljoteki, złożonej 

z dzieł ścisłej filozofji. Osadnik powra- 

ca od wyrzucańia gnoju i siada do 

czytania Schopenhauera. To są prze- 
cież zestawienia, które snobujący na 

normalność europejczyk uważać musi 

za aberację!! 

Najbardziej ciekawem zjawiskiem 

w całej akcji osadniczej jest odrodze- 

nie języka hebr. Język hebrajski, któ- 

ry wyszedł zupełnie z potocznego 

użycia żydostwa współczesnego, sta- 

je się znowu językiem żywym. Wy- 

obraźmy sobie co za poruszenie pow- 

stałoby w całym świecie, gdyby np. 

dziś wśród Francuzów, czy Włochów 

powstał ruch odrodzenia narodu rzym- 
skiego i wprowadzonoby łacinę, jako 

język nauczania i mowę potoczną. W 

Palestynie przed wojną szkolnictwo 

prowadzone przez Alliance Izraelite 

Uniwersalle było ekspozyturą francu- 

szczyzny. Napływający osadnicy mó- 
wią różnemi djalektami. Dziś wszyst- 
kie szkoły niższe dla 140  tysięcznej 
ludności prowadzone są w języku he- 
„brajskim, na Mont Scopus góruje ko- 
puła hebrajskiego uniwersytetu, szko- 

ły zawodowe prowadzone są po hebraj 

sku, w Haifie, największym gmachem 
w mieście jest hebrajska politechnika. 
Co za szalony nakład pracy dla przy- 

gotowania podręczników, wytworze- 

nia i odtworzenia terminologji hebraj- 

skiej! Następna generacja żydowska 

będzie w  całem znaczeniu oder- 

wania od kultury i obyczaju ży- 

dostwa europejskiego, a utworzy za- 
związek żydów wolnych, Żydów ży- 
dowskich. 

WI ten sposób obok odrodzenia na- 

rodowego, żydowski świat (mimo dzi- 
siejszego konfliktu z Arabami) powra 

ca do współżycia z narodami azjatyc- 

kiemi. Powrót do Wschodu, baza roz- 

wojowa wśród narodów Afryki i Azji. 
— dziś służąca za pomost dla Diaspo- 
ry europejsko-amerykańskiej w przy- 

Szłości... gdy... jeżeli...  nastąpiloby 

przesunięcie 

panującej w świecie, punkt oparcia dla 
zakorzenienia wpływu potęgi Żydów 

na dalsze losy świata. Jest to Arka 

Noego, która już przygarnęła rozbit- 
ków rosyjskich, a która gotowa będzie 

ratować w wypadku jakichś katakliz- 

mów naszej cywilizacji rozbitków se- 

mickich z reszty północnej półkuli. 

Adam Piasecki. 

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

lub zmiana cywilizacji 

BIENIAKONIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK —- Sklep „Jednošė“, 

towa uiszczona ryczałtem 

         
       

      
   

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

ITWIENIEC — Szlep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA -- nt. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

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

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — acl Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi lego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ru 
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*. 

ich“. 

. 40, Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Posiedzenie Rady Ministrów W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
WARSZAWA. PAT — We wtorek 23 b. m. odbyło się pod przewodnictwem p. 

premjera Marszałka Piłsudskiego posiedzenie Rady Ministrów. — Na posiedzeniu tem 
Rada Ministrów postanowiła znowelizować rozporządzenie ministra skarbu, przemysiu i 
handlu oraz rolnictwa z mies. lipca r. b. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, pro- 
duktów przemiału oraz słodu w kierunku przedłużenia obecnego systemu premjowania 
„ych produktów. Przediużenie to będzie miało miejsce aż do odwołania z tem, że uchy- 
lenie przyznanego zwrotu ceł może nastąpić za poprzedniem dwumiesięcznem  zapo- 
wiedzeniem. W dalszym ciągu Rada Ministrów wysłuchała expose ministra rolnictwa 
o międzynarodowej «onterencji rolniczej i przyjęła je do zatwierdzającej wiadomości 
oraz uchwaliła wyznaczyć na delegatów Polski do międzynarodowego komitetu studjów, 
ktorego utworzenie zostało zdecydowane na konierencji warszawskiej, p. Adama Ro- 
sego, dyrektora departamentu w Ministerstwie Rolnictwa, Mieczysława Sokołowskiego, 
dyrektora departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i Romana, naczelnika 
wydziału M. 5. Z. 

Likwidacja akcji sabotażowej w Małopolsce 
LWÓW. (Pat). W dniu 22 b. m. ekspedycja policyjna przepro- 

wadziła dalszą akcję okolicznych powiatów. W wyniku tej akcji 
zakwestjonowano pewną ilość broni, materjałów wybuchowych 
oraz kilka wozów sprzętu wojennego. Jako charakterystyczny 
moment podnieść należy fakt znalezienia w czytelni Proświty 
w Kozowej 2 granatów i licznego materjału wybuchowego, zaś 
w czytelni Proświty w Podmichałowicach znaleziono jedynie pa- 
czkę noży, służących do przecinania drutu kolczastego. Ponadto 
ekspedycja aresztowała w Zawałowie 3 osobników silnie podej- 
rzanych o podpalenie stert zboża w gminie Wierzbnowe, pow. 
podhajeckiego, aresztowała również niejakiego Ławtawa, u któ- 
rego w miechu kowalskim znaleziono 6 kawałków łomu, jakimi 
posługują się sabotażyści. W Otyniowicach, pow. bóbrskiego are- 
sztowano 1 mieszkańca za przechowywanie materjału wybucho- 
wego, innego zaś za rozdawanie ulotek podburzających. 

Ludność polska, a także znaczna część ludności ruskiej przy- 
jęła pojawienie się ekspedycji policyjnej z uznaniem dla energji 
władz i radością. Natomiast u nielicznej części ludności, która 
solidaryzuje się z akcją sabotażową zauważyć się dało przygnę- 
bienie, a nawet popłoch. Ludność ruska w niektórych miejsco- 
wościach samorzutnie się uzbraja w widły i inne narzędzia, aże- 
by bronić majątków zagrożonych przez sabotaż. 

Aresztowanie b. posłów „Undu“ 
LWÓW. PAT. — Ekspedycja policyjna w dniu 23 b. m. kontynuowała swą akcję 

na terenie powiatu Rohatyńskiego, Bóbrackiego, Podhajeckiego i Brzeżańskiego. W 
wyniku tej akcji znaleziono Kilka sztuk broni palnej i naboi, 38 metrów drutu  tolefo- 
nicznego, 5 metrów lortu, pocis« armatni, 30 dekagramów prochu strzelniczego oraz 
trzy furmanki sprzętu wojskowego, Wzeszcie korespondencję podejrzanej treści i niele- 
цаМа literaturę. Zatrzymano 8 osób, m. iu. byłego posła Kuzyka Stefana, byłego posła 
Aleksandra Jaworskiego, obaj z „Undu”, Eugenjusza Hładkiego i Prokopa Semaka — 
dwóch ostatnich podejrzanych o podpalenie stert. Ciekawy wynik rewizji w iokału gimn. 
ruskiego w Rohatyn'e, gdzie znaleziono na strychu między innemi jeden granat i trzy 
rakiety do podpalania stert. 

Echa zamachu na poselstwo Sowieckie 
w Warszawie 

LWÓW. (Pat). „Chwila* donosi, że wczoraj przewieziono przez Lwów 
do Warszawy Jana Polańskiego, sprawcę usiłowanego zamachu na posel- 
stwo sowieckie w Warszawie, aresztowanego w Jugosławji i wydanego 
władzom polskim. Ponieważ Polański stwierdził, że jest obywatelem  ru- 
muńskim transportowano go przez Rumunję, gdzie okazało się jednak, że 
twierdzenie jego jest nieprawdziwe. 

Wizyta hydroplanów angielskich w Pucku 
PUCK. (Pat) Angielska eskadra napowietrzna przybyła tu na 4 dużych hydroplanach 

z załogą składającą się: z 9 oficerów i 10 podoficerów. Wczoraj podejmowani byli goście 

przez dowództwo dywizjonu lotniczego morskiego, dzisiaj torpedowiec marynarki wojen- 

nej zabierze gości do Gdyni, gdzie zwiedzą port wojenny i handlowy, a następnie podej- 

mowani będą przez dowódcę floty komandora Unruga. 

Krajowy konkurs awionetek 
KRAKÓW. PAT. — W dniu 23 b. m. między godz. 10 a 11-tą wystartowały z 

nrakowa do Warszawy awionetki, celem wzięcia udziału w trzecim krajo 1 konkur- 
sie awionetek w składzie następujacym: pierwsza D.K.D. 4, pilot por. Kowalczyk, pa- 
sażer Mieczysław Działowski, druga — D. K. D. 5, pilot sierżant Stanisław Działowski, 
konstruktor, pasażer kpt. obserwato: Lisiewicz, trzecia R.W.D. 2, pilot Jan Sołtykowski 
z Aeroklubu Akademickiego krakowskiego w miejsce dr. Piotrowskiego, pasażer por. 
wlassak, czwarta — D.K.O. 3 (jednomiejscowa), pilot por. Gażdzik. Pozostały w Kra- 
kowie dwie awionetki z F. 1 z solnikiem Curtius i druga z silnikiem Zaleskiego. Odlecą 
one w dniu jutrzejszym z pilotem Sidą i kpt. Galeckim. | 

Sprawa Kłajpedy w Lidze Narodów 
GENEWA. PAT, — Sekretarz generalny Ligi Narodów otrzymał dziś 

odpowiedź rządu litewskiego w sprawie żądania rządu niemiecki o wnie- 
sienia w trybie nagłym na porządek dzienny Rady Ligi sprawy Pogwalce- 
nia praw autonomicznych Ktaipedy. * 2 ROA 

Rząd Litewski wyraża gotowość złożenia Radzie wszelkich wyjaśnień 
na ten temat, kwestjonuje jednak prawo mieszkańców terytorjum Kłajpedy 
do skarg odnośnie ewentualnych przekroczeń konwencji kłajpedzkiej oraz 
sprzeciwia się wnesieniu na porządek dzienny Rady powyższej sprawy. 

Odpowiedź powyższa została zakomunikowana dzisiaj członkom Rady, 
którzy prawdopodobnie zbiora się na poufne posiedzenie dla powzięcia de- 

          

  

PAKT ENDECJI Z CENTROLEWEM 

  Stronnictwo Narodowe zawarło blok wyborczy z Centrolewem w trzech woje- 

wództwach Małopolski Wschodniej. 
  

— Wybory w Niemczech są nie- 

zmiernie ciekawą ilustracją przegru- 

powań społecznych i zmian  poli- 

tycznych, jakie w ciągu ostatniego ro- 
ku nastąpiły w państwie  bojaźni 

Bożej. . Charakterystyczną cechą wy- 
borów jest ogólna radykalizacja i 

porażka stronnictw 0 umiarkowanym 

programie społecznym. Niespodziewa 

ny sukces wyborczy hitlerowców, 

którym przepowiadano przed wybo- 

rami zdobycie w najlepszym wypad- 

ku 40 mandatów, jest dowo- 
dem, jak niewdzięczną rzeczą jest 

snuć przepowiednie wyborcze i jak 

nieuchwytne są nastroje „ludzi uli- 

cy 

' Podczas obecnych wyborów fre- 
kwencja głosujących była bardzo 

wysoka. Ten wysoki odsetek  gło- 
sujących nie ratował jednakże stron 

nictw, które oddawna posiadały do- 

skonałą sieć organizacyjną. Oto np. 

socjal - demokraci, stronnictwo po- 

siadające świetnie zorganizowany apa 

rat agitacyjny, prasę, doświadczo- 
nych przywódców, straciło prawie w 
każdym okręgu wyborczym. Na 31 

okręgów tylko w trzech otrzymali so- 
cjal - demokraci nieznaczną nadwyż 

kę głosów w porównaniu do wyborów 

poprzednich, w innych natomiast stra 

ty niejednokrotnie dochodziły do 
20 proc. 

Z rezultatów głosowania w po- 

szczególnych okręgach wynika, że 

socjal - demokraci tracili na rzecz 

komunistów, a stronnictwa centrowe i 
hugenbergowcy na rzecz Hitlera. 

Wprost oszałamiający jest wzrost w 

niektórych okręgach wpływów  Hi- 
tlerowców zwanych inaczej narodo- 

wymi socjalistami. Oto np. we Wscho 
dnich Prusach w wyborach w roku 

1928 stronnictwo nar.-socjalistyczne 

zebrało zaledwie 8 tysięcy „głosów 

podczas, gdy obecnie padło na 9 - kę 
hitlerowską 235 tysęcy,, Hugenberg 

zaś w tym okręgu stracił przeszło 

100 tysięcy głosów. 

Ciekawą ilustracją stosunków 
społecznych w - Niemczech 
stanowi porównanie ilości głosów 

które padły na listę komunistyczną 

w ciągu ostatniego 10-cio lecia. 

Podczas pierwszych wyborów do 

Reichstagu w roku 1920 komuniści 

zebrali 590.000 i posiadali 4 mandaty 

W cztery lata później zrobili duży 

krok naprzód zdobywając 3.693.000 

i 62 mandaty. Podczas drugich wy- 

borów w roku 1924 liczba głosów 

komunistycznych uległa zmniejszeniu, 

zdobyto bowiem 2.709.000 i 45 man 

datów. W roku 28 na listy komuni- 

styczne padło 3.263.000 a roku 1930 

osiągnięto rekordową cyfrę 4.600.000 

i 76 mandatów. 
Taka sama tabelka porównawcza 

dla stronnictw umiarkowanych( stron 
nictwo ludowe bawarskie, partja pań- 

stwowa, dawniej demokraci) lub zor- 
jentowanych na prawo jak Deutch- 
nationale Hugenberga wykazuje albo 
zmniejszenie się głosów), jak Deutsch 
nationale, ludowcy, partja  demo- 
kratyczna, której nic nie pomogło 
połączenie .się z Zakonem młodych 

Niemców - Jungdo) albo, stanie na 
miejscu co również jest porażką wobec 
zwiększenia się wpływów innych 

stronnictw (komuniści i hittlerowcy). 

Pod tym względem wybory nie- 
mieckie są sygnałem ostrzegawczym 

dla Europy. Nigdzie bowiem mo- 

żliwość putchu komunistycznego, któ 

ryby miał szanse powodzena, nie jest 
tak wielka jak w Niemczech. Rewo- 

lucja komunistyczna w Niemczech lub 

zamach hitlerowców może mieć nie- 

obliczalne konsekwencje dla układu 

stosunków międzynarodowych w Eu- 

ropie. Oprócz tego ostrzeżenia, jakiem 
jest rezultat ubiegłych wyborów, do- 
wodzą one niezbicie, iż współcze- 

sna choroba społeczeństw na tak 

zwany kryzys parlamentaryzmu trwa 

ё 

Wybory nie przyniosły żadnej gru- 

pie zdecydowanego zwycięstwa. W 

nowym parlamencie nie może być 

utworzony rząd oparty o stałą więk- 

szość, pozostają chwiejne kombi- 

nacje koalicyjne i możliwość rządów 

pozaparlamentarnych, a więc ten 

sam stan co i dotychczas. Zróżni-     
  

  

czkowanie społeczeństwa na partje 

: partyjki trwa nadal i to nie wróży 

dla wewnętrznej sytuacji Niemiec spo 

koju, a raczej, jeżeli wolno zaryzy- 
kować przypuszczenie, będzie przy- 
czyniało się do dalszego zaostrzenia 

stosunków wewnętrznych i nowych 

wyborów, które w rezultacie swym 

muszą przynieść wyraźny podział na 

dwa lub trzy obozy. 

Na marginesie kampanji wybor- 

czej w Niemczech warto jeszcze za- 

notować pewien szczegół, a miano- 
Wicie Żydzi, którzy zawsze popierali 
„stronnictwo demokratyćzne, głosowa- 
li obecnie na listę katolickiego cen- 

trum, które oficjalnie wystawiło kan- 

dydata Żyda. Stało się to dlatego, 
że stronnictwo demokratyczne przed 

wyborami połączyło się z Zakonem 

Młodych Niemców nastrojonym an- 

tysemicko. Być może właśnie dla 

tego, że głosy żydowskie padły na 
listę centrum, lista ta zyskała kilka 
mandatów, podczas, gdy partja pań- 
stwowości (dawniej demokraci (Jung- 
do) straciła. 

— Obrady Ligi Narodów dobiega- 
ją końca. Toczyły się.one pod znakiem 
projektu unji europejskiej, której wy- 
prawiono pogrzeb pierwszej klasy. 
Historja inicjatywy francuskiej jest 
niezmiernie charakterystyczną, odbija- 
ją się w niej bowiem jak w soczewce 
wszystkie skazy obecnej sytuacji mię- 
dzynarodowej. Kiedy rok temu p. 
Briand po raz pierwszy wysunął pro- 
jekt federacji, wszystkie państwa w 
zasadzie go zaakceptowały. Postano- 
wiono wówczas, że rząd francuski 
opracuje memorjał, na który udzielą 
odpowiedzi państwa europejskie i to 
posłuży za podstawę przy rozważaniu 
tak doniosłej rzeczy jak projekt fede- 
racji europejskiej. 

Do dnia 15 lipca b. r. zostały ze- 
brane uwagi wszystkich państw na 
memorjał p. Brianda, ale uwagi te 
okazały się mniej entuzjastyczne niż 
były przemówienia szefów poszczegól 
nych delegacyj podczas ubiegłego 
Zgromadzenia Ligi. Podnoszono mię- 

dzy innemi sprawę stosunku federacji 
europejskiej do Ligi, a Włochy i Niem- 

cy wysunęły zaś ponadto kwestję 
wciągnięcia do federacji państw, któ- 
re do Ligi Narodów nie należą, a więc 
Sowietów i Turcji. Dla omówienia wy- 
ników ankiety przed otwarciem obrad 
Ligi, zebrała się konferencja europej- 
ska, na której już całkiem wyraźnie 
przystąpiono do ceremonji pogrzebo- 
wej. Najbardziej opozycyjnie była na- 

strojona Anglja. Minister Henderson 
zaznaczył, że Anglja nie poprze żadnej 
inicjatywy międzynarodowej, któraby 
konkurowała z Ligą Narodów i jeżeli 
może być mowa o unji europejskiej, 

to tylko w ramach Ligi. Briand próbo- 

wał bronić swojego projektu, nawet 
zrzekał się referowania go na posie- 

dzeniu Rady, ale później, gdy się zor- 

jentował, że nic nie poradzi wolał 

„uratować twarz” i zgodzić się na re- 

zolucję kompromisową. Rezolucja ta 

przyjęta została przez Zgromadzenie 
prawie jednomyślnie. Stwierdza ona, 
że współpraca państw europejskich 
jakąkolwiek przybrałaby formę, musi 

zawsze pozostawać w ramach Ligi. W 
dalszym ciągu rezolucja wzywa wszy- 
stkie państwa do kontynuowania roz- 
poczętej ankidty, przyczem techniczną 
rolę pomocnika odegrać powinien se- 
kretarjat Ligi. Rezultaty owej ankiety 
i pertraktacyj z państwami nie wcho- 
dzącemi w skład Ligi, mają być przed- 

stawione przyszłemu Zgromadzeniu 
Ligi Narodów. 

W ten sposób projekt unji europej- 
skiej na długo ugrzężnie pod suknem 
sekretarjatu Ligi Narodów, a jeżeli 
wypłynie na powierzchnię, to jako 

Sprawozdanie jednej z komisyj Ligi. 

"Federacji Europejskiej, jako organiza- 

cji odrębnej, skutecznie ukręcono łeb. 

Sprawa unji europejskiej przesło- 

niła obfity porządek dzienny obecnego 

Zgromadzenia, który załatwiono w 

myśl przysłowionej już w Genewie re- 

cepty odwlekania spraw większej wa- 

gi na później. Sz. 

ы 

    
      

   



ECHA KRAJOWE 
Okr. Tow. Organizacyj i Kółek 

Rolniczych w Brasławiu 

Rozpoczęta w lipcu 1929 r, w Warsza- 
wie unifikacja Towarzystwa Rolniczego i 
Związku Kółek Rolniczych dotarła tegoż 
roku aż do Brasławia, I zaraz stały się wi- 
doczne dodatnie skutki tego ruchu: znik- 
nęła z terenu pow. Brasławskiego szkodli- 
wa rywalizacja Wileńskiego Związku Kółek 
Rolniczych z Towarzystwem  Rolniczem, 
rozbijająca miejscowe rolnictwo na dwa od- 
rębne odłamy, a nastąpiła oczekiwana fa- 
za skoordynowanej, jednolitej, intensywnej 
—- bo wolnej od wszelkiego współzawodnic 
ctwa — i zwróconej w jednym kierunku 
pracy: nad podniesieniem poziomu kultury 
rolniczej. Radosną tę fazę zapoczątkowało 
tu Okręgowe Towarzystwo  Organizacyj i 
Kółek Rolniczych powiatu Brasławskiego 
-— z prezesem p. Witoldem Kwintą na czele 
—- powstałe w listopadzie r. ub. Organiza- 
cja ta — o skróconej nazwie O. T. O. i K. R. 
—— przy Ścisłej współpracy i gruntownem й- 
nansowem poparciu Sejmiku Brasławskiego 
z zadań swoich wywiązuje się dotychczas 
niespodziewanie pomyślnie. Z jednej stro- 
ny prowadzi ona rzeczową pracę wewnętrz 
ną, z drugiej — reprezentuje rolnictwo po- 
wiatu nazewnątrz, będąc jednocześnie po- 
średnikiem, łączącym ogólno - polski świat 
gospodarczy z wioską tutejszą. 

Praca wewnętrzna O. T. O. i K. R. pro- 
wadzona przez trzech agronomów rejono- 
wych (p. p. Łętowski, Suszyński, Trom- 
szczyński), personel nauczycielski szkoły 
rolniczej, instruktora hodowli (p. Szostakow 
ski), 4-ch kontrolerów obór, przy pomocy 
26 kółek rolniczych oraz pracowitszego nie- 
licznego ziemiaństwa (p. p. Kwinto, Dorę- 
gowski, Ciszewski i inni) — pod  facho- 
wem kierownictwem agronoma powiatowe- 
go p. Eljasza Trabszy — objęta jest ścis- 
łemi ramkami planu, od którego nie wolno 
jej się bardzo odchylać. Plan ten na rok 
1930 — 31 w zasadniczych konturach wy- 
gląda następująco: 

Projektuje się zorganizować 4 kółka 
rolnicze, 2 bibljoteczki rolnicze i 5 kursów; 
urządzić 120 odczytów i pogadanek w róż- 
nych organizacjach społeczno - oświato- 
wych: zorganizować 60 zespołów konkur- 
sowych (z czego 50 w organizacjach mło- 
dzieży wiejskiej) oraz wystawę prac kon- 
kursowych i 3 pokazy hodowlane; dalej 
urządzić z drobnymi rolnikamil wycieczkę 
poza granice powiatu do miejscowych go- 
spodarstw  wzorowych. Widać już z tych 
przytoczeń, że O. T. O. i K. R. nietylko, dba 
o iachową stronę rolnictwa w powiecie, ale 
także i o stronę — powiedziałbym — du- 
chową — o wychowanie rolnicze młodzie- 
ży. Ale na tem nie koniec — cytujmy plan 
dalej: prcjektuje się założyć 15 doświadczeń 
rolnych 30 poletek pokazowych; założyć 2 
ncwe punkty czyszczenia zboża i zreorga- 
nizować 3 stare oraz założyć 2 gospodar- 
stwa nasienne. Ostatnie obrazuje dobitnie 
dążenie O. T. O. i K. R. do stworzenia od- 
mian zbóż, najlepiej odpowiadających tutej 
szym warunkom naturalnym. Następnie za- 
mierza się założyć 3 spółki maszynowe 
oraz 3 punkty wypożyczania narzędzi rol- 
niczych (przy siedzibach agronomów rejo- 
nowych po jednym), 2 Kasy Stefczyka, 1 
spółdzielnię rolniczo - handlową oraz 2 spół- 
dzielnie mleczarskie. Ponadto przy wszy- 
stkich mleczarniach spółdzielczych projek- 
tuje się stworzyć zbiornice jaj. Hodowła w 
pow. jwskim  prześciga inne formy 
produkcji rolnej i wybija się coraz bardziej 
ną czoło — to też rubryka jej w planie wy- 
giąda dość pokaźnie: O. T. O. i K. R. sta- 
wia na porządku dziennym Jesienie 
miejscowych ras zwierząt. Projektuje się 
założyć w r. b. 3 punkty kopulacyjne z ogie 
rami sejmikowemi i 1 punkt z państwowe- 
mi oraz premjować, jako materjał rozpłodo- 
wy, 10 buhajów, 5 ogierów, 3 knury i 3 

, tryki; przyczem zorganizować 3 koła kon- 
troli obór, Z dziedziny Iniarstwa figuruje w ę 
planie: 1) wybór 2-ch gospodarstw w celu 
produkcji nasion, 2) założenie 3-ch doświad 
czeń z nawozami sztucznemi i 2-ch z od- 

_„mianami, 3) założenie spółdzielni Iniarskiej, 
bądź punktu przeróbki słomy lnianej przy 
spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu, 4) orga- 
nizacja konkursu uprawy lnu w północnej 
części powiatu Brasławskiego oraz konkur- 
su technicznej obróbki włókna i 5) szero- 
ka propaganda moczydeł i grzebieni Iniar- 

skich. W gałęzi upadającego wskutek ko- 
masacji ogrodnictwa, O. T. O. i K. R. po- 
stanowiło przeprowadzić obszerną propagan 
dę zakładania sadów młodych i podniesienia 
stanu ogrodów owocowych starych. Dal- 
sze i ostatnie punkty planu, to: warzywni- 
ctwo,  pszczelnictwo, i meljoracja; z tych 
zakreślono: założyć 4 pokazowe ogrody 
warzywne, zawiązać koło pszczelarzy i 2 
spółki wodne. 

  

Plan bardzo piękny! Lecz w jakim stop- 
niu jest on przez O. T. O į K. R yk 
wany? Może tak, jak to dzieje y 
le u nas?.. Otóż nie! Ku wielkiemu zbudo- 
waniu i pociesze, trzeba przyznać, że orga- 
AA. ta jakoś dziwnie szczęśliwie „wy- 

rodziła się*, bo niektóre punkty płanu swej 
pracy wykonywa — zamiast „niedociągnięć' 
jak to bywa u nas „zasadniczo” — z po- 
kaźnemi nadwyżkami (np. konkursy rolni- 
cze w 125 proc.). Przewrotna! Nie 
trzyma się tradycyjnej naszej „zasady“ 
pustego gadulstwa — układania planów bez 
zamiaru ich spełnienia. 

Jednak nic to — oby więcej było u nas 
takiego zgorszenia... a zła napewno będzie 
miniej.. (zastrzegam, że nie jest to żaden 
panegiryk). 

    
  

Każda, chociaż najświętsza i najdosko- 
nalsza rzecz ma na świecie zawsze coś „do 
życzenia" I O. T. O. i K. R. brasławskie ja- 
ko wzorowa organizacja, także nie może 
uchylać się od tej odwiecznej i powszechnej 
reguły. Tylko co tu wynaleźć?.. Aha! 
już mam.. 

«Dobrze byłoby, aby agronomowie rejo- 
nowi (nic im przez to nie zarzucam) wię- 
cej mieli ideowości w swej pracy — i częś- 
ściej, chociaż nadprogramowo, pozaplanowo 
odwiedzali organizacje młodzieży wiejskiej 
— oraz pociągali nauczycielstwo ludowe do 
współpracy na tem polu. Czynią oni potro- 
sze i to — nie przeczę — ale czynią to z ja- 
kiemš — dziwnym na agronomów — bra- 
kiem „prostoty”. A prostota przecie zdobi 
człowieka — prostactwo tylko szpeci. 

Tyle o pracy wewnętrznej. 

Teraz jak się przedstawia praca zewnę- 
trzna i reprezentacja? , 

Kierownictwo O. T. O. i K. R. słusznie 
docenia znaczenie przyjaźni i kontaktu z 
najbliższą polską zagranicą — Łotwą — z 
którą łączy powiat Brasławski pewna wspól 
ność interesów gospodarczych, polegająca 
chociażby (dla przykładu) na owem grem- 
mjalnem  angażowaniu pastuchów polskich 
de Łotwy, — co miało miejsce na wiosnę 
r. b. To samo dotyczy naszych robotników 
rolnych. Żeby taka  „amicycja” była zbyt 
karzystna i najmniej chociaż zaszczytna — 
tego twierdzić nie będę. Ale tak już jest, że 
służymy zagranicy nadprodukcją naszych..... 
pastuchow.... Przyznać się trzeba — niema 
rady. 

W ostatnich dniach odbyła się wyciecz- 
ka Polskiego Towarzystwa Rolniczego na 
Łotwie do powiatu Brasławskiego — na po- 
kazy hodowlane w Miorach i Plussach, zor- 
ganizowane przez O. T. O. i K. R. 

Łotewskie polskie Towarzystwo Rolnicze 
— га pśrednictwem O. T. O. i K. R. 

kształci synów swoich członków w szkole 
rolniczej Sejmiku Brasławskiego w Opsie — 
z czego należy się nam cieszyć, bo widać 
stąd, że nie samych pastuchów umiemy da- 
wać zagranicy — dając jej oświatę... 

O. T. O. i K. R. — jako odpowiednia in- 
stancja półurzędowa — łączy pozatem czyn 
niki wyższe, centralne z niższemi, regjonal- 
nemi (np. kółka rolnicze z Wojewódzkiem 
Tow. Org. i Kółek Rolniczych) — nadrzęd- 
ne z podrzędnemi — drogą wykonywania 
zleceń pierwszych w stosunku do drugich 
jak komunikowanie potrzeb drugich wzglę- 
dem tamtych pierwszych etc. — zapomocą 
odpowiedniej komunikacji i korespondencji. 

Biuro O. T. O. i K. R. — mieszczące się 
wspólnie 7 Działem Rolnym Sejmiku w 
Brasławiu —- reprezentowane przez kierow- 
nika p. E. Trabszę, agronoma powiatowego 
— tchnie miłą atmosierą prostoty i uprzej- 
mości, panującej wśród pracowników i ob- 
jawiającej się w ustosunkowaniu się ich do 
interesantów i gości. 
sztywności i arogancji (które  owładnęły 
dzisiaj światem urzędniczym) — to jedna z 
pierwszych jego zalet zewnętrznych. 

Pozostaje tylko życzyć O. T. O. i K. R. 
dałszej pomyślnej, owocnej a zbożnej pra- 
У. 

St. Szanter. 

    

  

trwać będą w dziale drobiu 

JEDŹ PAN DO GDYNI! 

        

# 

    

„ ciąg pošpieszny, 

(STRBA — NOWY KALISZ — WDZ YDZE W SERCU KASZUBSKIEM. — 
"1 ŁUSZCZARNIA RYŻU. — REFLEKSJA O NARODOWEJ WĄTROBIE). 

„ FENOMEN GDYŃSKI. — CHŁODNIA 

Z Mikulasza, stolicy Liptowa, po- 
czyli „rychlik“ 

zawiózł nas prędko do Strby, skąd 
'prześlicznemi  serpentynami w ciągu 
pół godziny wjechaliśmy autokarem 
do „Strbskiego Plesa“, czyli Szczyrb 
skiego jeziora. Na tę samą wyżynę 
prowadzi i „zubowana draha“, czyli 
kolejka zębata, ale mniej ciekawa, po 
wolna i dymiąca. Już nazajutrz, po 
 pobieżnem zwiedzeniu ślicznych okolic 
jeziora, musiałem wracać kolejką ko- 
szycko - bogumińską przez Cieszyn do 

_. Katowic. W następnych dniach zawa- 
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dziłem o Kalisz, dobrze mi znaną, sta- 

rą, ale brudną dziurę przedwojenną. 
Otwierałem oczy: miasto zbombardo- 
wane bestjalsko w pierwszych dniach 
wojny przez wojska niemieckie, wrea- 
2. odrodziło się w przedziwny spo- 
sób. W 1914 roku niemal kamień ta 
nie pozostał na kamieniu; na tych zgłł 
szczach wykwitło rozumnie rozpla- 
nowane, czyste, szerokouliczne, jasne, 
polskie, wesołe miasto, zupełnie no- 
we, do tamtego nie podobne. Tylko 
gdzieniegdzie ślady ruin jeszcze nie- 
zatarte, odbudowane kościoły, stary, 
śliczny, wielu najstarszych drzew 
pozbawiony park miejski nad rzeką 
Prosną — świadczą o przeszłości. Na 
murach nowego, pięknego ratusza ró- 
nesansowego widnieje tablca: „Nie- 
winnym ofiarom barbarzyństwa pru- 

_ skiego pierwszych dni wojny świa- 
_ towej tablicę te poświęca miasto“. 

Nazajutrz, minąwszy Poznań - w 
mocy, znalazłem - się na Pomorzu. 1 

az chcę opowiedzieć o niezwykle mi 
й wycieczce z pod Torunia, samo- 

  

— nia na północ. 
chodem przez całe Pomorze z połud- 

Pomorze jest prze- 
piękne, ogromnie malownicze i bo- 
gate w atrakcje natury. lm bliżej 
morza, wzdłuż majestatycznej i bar- 
dzo już szerokiej Wisły, tem wyżej 
faluje teren, a Śliczna droga przez 
Grudziądz i  Kościerzynę  finiszuje 
pod Gdynią, na wzór iście górskiego 
pejzażu, wśród licznych lasów i ma- 
lowniczych serpentyn. Szosy prawie 
wszędzie wspaniałe, choć nieszerokie 
Przygód samochodowych mało: tylko 
jeden trup kury, jedna, mówiąc języ- 
kiem  szoferskim, „nawalona kicha” i 
jeden rotmistrz na motocyklu lekko 
poturbowany, bo wjechał najdokład- 
niej pod koła powolnie posuwającego 
się / naszego samochodu... ) 

Zboczenie do niezwykle malowni- 
czej wsi kaszubskiej, położonej na 
uboczu wielkich traktów, opłaciło się 
sowicie. Wieś ta nazywa się Wdzy- 
dze, a opada na stromem zboczu ol- 
brzymiego, wieloramiennego jeziora 
tejże nazwy. W tych Wdzydzach jest 
wielka osobliwość, o której mało kto 
wie, szczególnie w Wilnie. Małe, ale 
z wielką pieczołowitością staraniem 
państwa Gulgowskich zebrane mu- 
zcum kaszubskie, mieszczące się w 
starej, autentycznej chacie, dziś 
własność państwowa. Pani Teodora 
Gulgowska, wdowa, mieszkająca obok 
i kierująca miejscowem  hafciarstwem 
ludowem, jest kustoszem tych zbio- 
rów, które wyjeżdżają od czasu do 
czasu na wystawy, jak P. W. K. i 
Komtur. 

Oprowadza nas z entuzjazmem po 

Brak wymuszonej В 

  

Uwaga rolnicy! ! 
Targi Hodowlane przy li-ch Targach Północnych w Wilnie 
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Komisja studjów 

177 WA 

Unji Europejskiej 
GENEWA. PAT. — (Szwajcarska Agencja Tel.) Dnia 23 b. m. zebrała 

się 
gen 

na posiedzenie konstytuujące komisja europejska. Posiedzenie 
neralny sekretarz Ligi Narodów sir Eric Drummond. Na wniosek Hender- 

otworzył 

sona Briand został jednomyślnie mianowany przewodniczącym komisji, któ- 
rej nadano tytuł „komisji studjów do spraw unji europejskiej". Briand, obej- 
mując przewodnictwo, oświadczył, że komisja otwarta jest dla wszystkich 
państw, będących człoakami Ligi. Sprawa udziału pozaeuropejskich państw 
członków Ligi Narodów w obradach będzie łącznie ze sprawą, dotyczącą 
Rosji sowieckiej i Turcji, figurowała na pierwszym punkcie porządku dzienne 
go styczniowej sesji. Sir Eric Drummond został upoważniony 

potrzebnego politycznego i gospodarczego ma- na styczniową sesją komisj 

  

do zebrania 

terjału, z uwzglednieniem zbierającej się w listopadzie r. b. konierencji mi- 
nistrów handlu różnych rządów. Styczniowe posiedzenie komisji odbędzie 
się w związku z sesją Rady Ligi Narodów. Briand pełni funkcje przewodni- 
czącego komisji do chwili zebrania się 
g! Narodów. 

przyszłorocznego Zgromadzenia Li- 

Uchwały związku separatystów w Lotaryncji 
BERLIN. PAT. — Według doniesień z Metzu, związek separatystów zbiegłych 

do Lotaryngji po opróżnieniu Nadrenji, zwrócił się do Ligi Narodów z następującą re- 
zolucją: 

Wszyscy nadreńczycy, którzy musieli opuścić swój kraj z powodu pruskiego te- 
reru, zawiadamiają Ligę Narodów, że są nadal stronnikami idei republiki nadreńskiej. 
Protestują oni kategorycznie przeciwko gwałtom pruskiego rządu w stosunku do człon- 

Sensacyjny proces polityczny w Lipsku 
BERLIN. PAT. — Przed trybunałem Rzeszy w Lipsku rozpoczął się we wtorek 

sensacyjny proces polityczny przeciwko trzem oficerom Reichswehry, aresztowanym na 
wiosnę 1. b. w Ulm za zorganizawanie jaczejek hitlerowskich wśród oficerów tamtej- 
szego garnizonu. Oskarżeni ppor. Scheringer i ppor. Ludin oraz por. Wendt odpowia- 
dają za zbrodnie zdrady stanu i nakłanianie żołnierzy do nieposłuszeństwa wobec wła- 
dzy. Obronę oskarżonych objął między innemi zastępca prawny Hitlera dr. Frank, czło- 
nek zarządu partji narodowo-socjalistycznej. Pojawienie się dr. Franka na sali powitali 
podsądni powstaniem z miejsc i podniesieniem dłoni na sposób faszystowski. 

Ze względu na możliwość starć spowodowanych niezwykłem podnieceniem, jakie 
wywołał proces w kołach młodzieży radykalno-prawicowej i komunistycznej, wzimoc- 
пюго ochronę gmachu sądowego, utórego strzegą oddziały policjantów, złożone z 200 
ludzi. Dzisiejsze rozprawy wypełniły zeznania oskarżonych. Tłumaczą się oni, że w 
działalności swej kierowali się oni nie motywami osobistemi, lecz nastrojami, nurtują- 
cemi już oddawna w kołach całei Reichswehry. Koła oficerskie uważały oddawna po- 
litykę rządu Rzeszy, polegająca na wypełnianiu zobowiązań traktatowych, za 
1 sprzeczną z wolą narodu 

         

        

  

         
       

      

       

  

Wilnem odbędą się 

NOWOCZESNEGO TRAKTATU ” 

    

  

        

    

    
   

  

     

od 25 do 28 b. m. 

zaś w dziale - koni, bydła i trzody chlewnej od 27 do 28 b, m. 

Przyjezdnym z prowincji przysługuje w drodze powrotnej zniżka kolejowa 
w wysokości 50 proc. 

tych plonach wieloletniej pracy męża 
i swojej. Dziś już niestety po wsiach 
większość tych swojskich wyrobów 
została bezpowrotnie zastąpiona przez 
ianią tandetę fabryczną. Oglądamy z 
podziwem tutejszą prastarą ceramikę, 
malarstwo na szkle, malowane skrzy- 
nie i szafy, haftowane serwetki i kap- 
turki niewieście, kołowrotki, kołyski 
do robienia masła, cudowny piec zro- 
biony zamiast z kaili, z bronzowych 
powyginanych garnuszków, czerpaki, 
drewniane łyżki, rożna, a nadewszy- 
„stko niespotykane nigdzie plecionki z 
korzeniŚtalerze, tacki, pudełka, dzban 
ki do wody,. plecione z niezwykle twar 
dych, mocnych, nieprzemakalnych i 
chyba na wieki trwałych włókien 
korzennych. Z chaty - muzeum któ- 
ra ma zachowane zupełne urządzenie 
z przed dwustu pono lat, a sama kryta 
jest słomą i budowana z doskonale 
zachowanego drzewa, bez jednego 
gwoździa — wychodzimy, nisko schy- 
lając się, pod stylowy ganek o trzech 
harmonijnych łukach i przedziwnie 
wiązanych belkach. Pod gankiem po- 
dziwiamy autentyczną sochę, zdu- 
miewamy się fantastycznym: zamkiem 
w drzwiach, a potem odwiedzamy 
pobliską szopę, 
zabytki: trzy dawne łodzie kaszub- 
skie, zrobione z olbrzymich wydrą- 
žonych sosen, każda z jednego pnia. 
Przypomina mi to czytane w dzie- 
ciństwie opisy łodzi dzikich  Indjan. 
Dziś już naturalnie na Kaszubach 
nikt w tak żmudny sposób łodzi nie 
wyrabia. 

Uprzejma pani Gulgowska opro- 
wadza nas jeszcze po założonym 
przez siebie parku, pełnym  wzgór- 
ków ialtan, tarasików, alejek i ma- 
lowniczych widoków na śliczne jezio- 
ro, po którem suną łódki rybackie. 
Na krańcu tego parku jest grób za- 
łożyciela tutejszego muzeum, a zara- 

Poraz pracy trakofi FordgON 
W piątek 26 września b. r. 
na polach fermy Uniwersyteckiej „K u p 

DEMOŃSTRACYJNE POKAZY PRACY NA ROLI 

W Czasie trwania pokazów będą kursowały między 
Wilnem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9.30—10.30—14,30 
przed południem oraz o 2, 3 i 4 po południu z rogu ulic Gdańskiej i 

leńskiej. zbiórka w biurze Inżyniera W. MALINOWSKIEGO, Wileńska 23. 
Uprzejmie prosimy najszerszy ogół panów rolników oraz sfery zaintereso- 

wane motoryzacyją pracy w rolnictwie na te pokazy PRACY 

„Fordsona“. 
DOM P|H W. MALINOWSKI Inž. 

chroniącą osobliwe: 

błędna 

    od 10 rano 
do 5 po poł. 

rįaniszki“ pod 

FORDSON". 
Kuprjaniszkami a 

Wi- 

Autoryzowane Przedstawicielstwo 

Wilno, Wileńska 23 tel. 310. 

  

Lwiedzajie Il-ie Targi Północne 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 

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

zem autora Wydanej przed wojną ilu- 
strowanej broszury o kaszubskiej sztu 
ce ludowej p.t. „Landlicher Haussfleiss 
in der Kaschubei*. Dlaczego niema 
takiej książki po polsku? 

Po zwiedzeniu jeszcze innego do- 
mu we wsi, gdzie jest pracownia ka- 
szubskich -haitów (pięknych, ale dro- 
gich) i gdzie ma być wkrótce otwar- 
te letnisko — żegnamy piękne Wdzy- 
dze, życząc im, by każdy Polak od- 
wiedził je w najkrótszym czasie. Pięk- 
na jest ta nasza Polska, bogata i jak- 
że różnorodna. Porównać chatę kra- 
kowską, łowicką, kujawską, kaszubską 
huculską i wileūską!.i.. 

Ale jazda, dalej, czeka nas atrak- 
cja ostateczna. Wężowinami wijącej 
się wśród lasów szosy zbliżamy się 
do... Gdyni. Gdynię widziałem ostat- 
ni raz w r. 1921, kiedy miała 1000 
mieszkańców, a wśród nędznych cha- 
tynek powstawały pierwsze wielkie 
budowle pensjonatów, poczty, reustau 
racyj. Nie przesadzę nic, skoro po- 
wiem, że oczom się nie wierzy. To nic 
że dziś Gdynia ma zgórą 40 tysięcy 
mieszkańców, że z ubogich  strzech 
rybackich pozostały tylko już tu i 
ówdzie groteskowe, na zagładę ska- 
zane zabytki. To nic, że ulice sa 
szerokie, asfaltowane albo równą ko- 
stką brukowane, że samochód ślizga 
się jak po bilardzie (o Wilno, drogie 
miasto moje....), że wzdłuż tych ulic 
stoją wielkie hotele, wspaniałe domy 
+ kawiarniami, sklepami wykwintne- 
mi, istne pałace różnych urzędów 
miorskich, wojskowych i handlowych, 
zarządów fabryk i przedstawicielstw, 
pensjonaty i wille prywatne. Zdumie- 
wające jest tempo — tempo, które 
imponuje nawet Poznańczykowi, a od 
którego Wilnianin dostaje  straszli- 
wego zawrotu głowy. Tu można wyjść 
na spacer, widząc wyrastający za- 
ledwie z fundamentów dom, a po po- 

„nych. 

V ogólnopojski zjazd 
prawników P.K. P. 
W niedzielę rozpoczęły się w Wilnie 

obrady V - go ogólnopolskiego Zjazdu 
Związku Prawników, pracujących na kole- 
jach państwowych. 

Obrady w sali „Ogniska* poprzedziła 
nisza św. w Ostrej Bramie. 

Otworzył Zjazd naczelnik wydz finan- 
sowego Wil. Dyr. K. P. p. Siekierski, prze- 
kazując następnie 
Wróblowi. 

Po przemówieniu p. dyr. Wróbla, zabie 
rali głos, aby powitać Zjazd: delegat Min. 
Komunikacji, vice - minister Czapski, Dy- 
rektor Wil. Dyr. Kolejowej inż Falkowski, 
przedstawiciele J. E. ks. Arcybiskupa, p. Wo 
jewody, i władz miejskich. 

Dłuższe przemówienie wygłosili następ- A 
nie: dziekan wydziału prawnego U. S. B., 
prof. S. Ehrenkreutz, dziekan Rady Adwo- 
kackiej miec. Strumiłło i delegat Generalnej 
Prokuratorji p. Kopeć. 

W godzinach popołudniowych uczestnicy 
Zjazdu, który n. b. trwać będzie przez trzy 
dni, zwiedzali Wilno pod przewodnictwem 
prof. Ruszczyca. 

ARESZTOWANIE FAŁSZERZY 
W KASYNIE SOPOCKIEM 

Korespondent agencji PRESS dono 
si z Gdańska: Od wielu tygodni to- 
czy się śledztwo w sprawie fałszo- 
wania żetonów  5-guldenowych, wy- 
dawanych przez kasyno w Sopotach. 
Stwierdzono, że już w lutym tego 
rocku pojawiły się w klubie 5-gulde= 
nowe fałszywe żetony, jednakże tak 
doskonale podrobione, że nawet za- 
rząd kasyna miał trudności w odróż- 
nieniu prawdziwych żetonów od 
fałszywych. 

Gdy wreszcie ustalono, które 
żelony są fałszywe, okazało się, że 
kasyno poniosło bardzo duże straty 
Policja gdańska z polecenia zarzą- 
du kasyna, rozpoczęła bardzo ostroż 
ne śledztwo, które posuwało się z 
trudnością naprzód, gdyż — jak się 
później okazało — falsyfikaty były 
puszcane w obieg codziennie zaled- 
wie w 3 — 5 egzemplarzach. 

Gdańscy urzędnicy policji krymi- 
nainej aresztowali kilka osób, jednak 
że nie mogli im niczego udowodnić. 
Dopiero wczoraj w nocy aresztowa- 
no kupca Bornatza i asystenta po- 
cziowego Junghansa, jako podejrza- 

Istotnie w mieszkaniach ich 
w Sopotach znaleziono prasę do 
wyrabiania falsyfikatów. Ciekawe 
jest, że zarząd kasyna zużył ogromne 
sumy na poszukiwania fałszerzy że- 
tonów w Berlinie i Hamburgu nie 
przypuszczając, aby fabryka fałszy- 
wych żetonów mogła produkować je 
w najbliższem sąsiedztwie kasyna. 

Japoński proszek 

KATOL 
jest jednym z najlepszych 
Środków, który radykalnie 
tępi nietylko pchły, mszy- 
ce na kwiatach pokojo- 
wych i na roślinach ш- 
spektowych, lecz zabija 
PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy. 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

wrocie być do tego domu zaproszo- 
nym na kolację z węgorzami. „Grzy- 
by po deszczu?* Cóż za powolny przy. 
kład rozrostu w porównaniu z naszą 
Gdynią. O, właśnie: nasza Gdy- 
nia. Oto co zachwyca i napełnia nas 
wielką dumą, niemądrą złością prze- 
Syca Serca najzawziętrzych Gdań- 
szczan - Niemców, a szacunkiem przy- 
jezdżających tu cudzoziemców. — Рго- 
szę wszystkich rodzimych pesymistów 
którzy trwają żywot na narzekaniu 
na władze, na stosunki, na podatki, i 
na drożyznę, nic nie budując, a tylko 
w zgryźliwem sercu własnem wszyst- 
ko obniżając, brudząc i niszcząc 
proszę ich usilnie, aby pojechali do 
Gdyni. Gdynię jako kurację choro- 
by malkontenctwa narodowego po- 
winni przepisywać wszyscy krajowi 
lekarze. Wrócisz uzdrowiony. Już 
nigdy nie powiesz, że gdzieś tam, kie- 
dyś było... lepiej. Już nie będziesz stę- 
kał, pluł sobie w brodę, jęczał i na- 
rzekał obrzydliwie, kochany rodaku. 
Zobaczysz gdzie się kuje nasza przy- 
szłość i buduje bogactwo całego kraju. 
Jedź do Gdyni! : 

Z oglądanych w Gdyni rzeczy po- 
wiem tylko o, rosnącym wielkim porcie 
że wre w nim praca, mimo kryzysu 
europejskiego. Wielkie okręty handlo- 
we pod flagami wszystkich państw 
świata ładują i wyładowują. Dymią 
statki handlowe, dymią statki szkolne 
polskiej marynarki, dymią nieliczne, 
ale skłonne do rozmnażania się nasze 
okręty wojenne. Chwała niech będzie 
Rządowi naszemu, chwała ministrowi 
Kwiatkowskiemu, chwała zespołom i: 
jednostkom, inżynierom, kupcom i ro- 
botnikom, którzy to wielkie dzieło 
tworzą. я 

W porcie gdyūskim oglądatem do- 
kładnie dwa gmachy, jak mi mówiono 
szczególnie godne zwiedzenia: Łu- 
szczarnię ryżu i Chłodnię wraz ze skła 

przewodnictwo p. dyr. | 

  

„różne metamorfozy, 
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dawne „Wesołe Miasteczko* 
na P. W. K. 

Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

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

Wstęp 50 i 30 gr. 

WAŻNE DLA POSIADACZY PAPIERÓW 4 
PROCENTOWYCH I DYWIDENDOWYCH. 

Pocztowa Kasa Oszczędności przyjmu- 
je od swoich uczestników tak zwane zlece- 
nia giełdowe, to znaczy, że każdy uczestnik 
P. K. O. może za pośrednictwem tej insty- 
tucji dokonywać tranzakcji kupna i sprzeda- 
ży papierów na giełdzie. 

‚ Zaznaczyć należy, iż otrzymane zlece- 
nia P. K. O. wykonuje na wyjątkowo ko- 
rzystnych warunkach dla zlecającego, po- 
nieważ operacje te zarachowywane są Ściś- 
ślę według kart umowy (szlusów giełdo- 
wych). 

„Jak z powyższego widać, P. K. O. i w 
tej dziedzinie swego zakresu działania daje 
klientom możliwie najdalej idące udogod- 
nienia. Ten system pracy powoduje, że In- 
stytucja ta, ciesząca się całkowitem zaufa- 
niem społeczeństwa, zajmuje tak poważne 
stanowisko w życiu gospodarczem Kraju. 

5. 

21-а LOTERJA PANSTWOWA 
Tabela nieurzędowa 

V-ta KL., 12 - ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 
Przed przerwą 

ia 10.000 zł. wygrały N-ry: 140192 
1 10: 

Po 5.000 zł. wygrały Nry: 56307 155661 
Po 3000 zł. wygrały N-ry: 14616 129794 
Po 2000 zł. wygrały Nry: 107797 144422 
Po 1000 zł. wygrały Ń-ry: 9830 17374 

24677 36394 45136 49294 67002 85667 
121107 144686 146774 152644 163168 
2. 

o 600 zł. wygrały М-гу: 12726 18128 
20460 33210 44174 45018 57967 108335 
109037 111407 119043 124407 124742 128454 
131703 140766 161153 165386 167385 
185830. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 124 4955 9671 
16680 27236 28156 29398 30710 35638 
37823 43304 49798 50869 52384 53955 
56945 62413 63115 67160 72081 75560 
15136 76126 78229 78661 82852 85493 87431 
90238 92802 100961 101486 104573 105970 
108865 109466 111607 112082 112523 113488 
119365 122775 134640 136511 141455 141983 
149209 149833 158862 159260 159291 161189 
168961 169015 174768 176992 178964 180045 
182298 185289 191408 191905 194532 195456 
195506 
205944 209525 209713 

Po przerwie 
350,000 ZŁ. WYGRAŁ NR 177375 
25,000wygrał Nr: 131204 
5000 zł, wygrał nr.: 33204 
Po 3000 zł. wygrały N-ry: 199211 204108 
Po 2000 zł. wygrały N-ry: 10711 50570 

68521 69919 
Po 1000zł. wygrały Nry: 3644 14528 

22401 44577 74950 81497 99837 109889 
124048 146432 1679000 186562 192372 

Po 600 zł. 
19458 19863 25211 38169 56441 76068 
106105 108878 132858 133366 136752 173939 
184334 185260 196418 198143 

Po 500 zł. wygrały Nry: 22549 23354 
25263 29148 33272 40957 40499 48521 49315 
53606 54164 57340 57382 63066 65373 72956 
76009 76697 77583 81207 86550 87153 68221 
888833 90531 98329 99670 104432 116023 
116921 119939 121894 124300 124700 

127301 131683 132681 134553 136444 
130588 141722 142687 149210 157135 
157292 157859 162086 167853 175051 175662 
181265 188172 190458 199643 201706 204371 

GŁÓWNIEJSZE WYGRANE W 13 
DNIU CIĄGNIENIA. 

: WARSZAWA. PAT. W 13-tym dniu 
ciągnienia 5 klasy 21 Polskiej Państwowej 
Lvterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 

75 tysięcy złotych — 30.163, 20 tys. zł. 
— 115.755, po 10 tys. zł. 28.956, 92.667. 

/ 

  

dami portowemi. Łuszczarnia ryżu 
jest — słuchajcie, słuchajcie! — naj- 
większą w Europie. Ryż przychodzi z, 
Indyj i Bóg wie skąd jeszcze, w stanie 
pierwotnym, tak, jak się go z pola 
zbiera, razem z brudem, w łuskach; 
podobny jest zupełnie do naszego zbo 
ża, kolor ma szaro - żółty. W łuszczar 
ni przechodzi przez różne skompliko- 
wane młyny, sita, młocarnie, wiewal- 
nie (czy jak się to nazywa); winduje 
się go na najwyższe piętra, by potem 
mógł spadać na niższe i przechodzić 

aż w czystych 
workach ujrzymy lśniące, Śnieżne 
ziarna, połyskujące, jak perły, posor- 
towane według wielkości i innych przy 
miotów. Jest taka jedna maszyna, któ- - 
ra przepuszcza cały ryż i zatrzymuje 
zapomocą silnych magnesów wszelkie 
drobiazgi metalowe, jak gwoździe, 
opiłki i t. p., by te złośliwe intruzy nie 
rozpruwały późnie worków i ludzkich 
żoł adków. W całym tym kolosalnym 
młynie jest niezrównany ład, czystość, 
precyzyjność, biel, jak w butonierce. 
Pomyśl, codzienny zjadaczu ryżu, że 
każde białe ziarenko, które połykasz 
przy potrawce z kury albo w zupie 
pomidorowej, przeszło przez najwię 
szą w Europie Łuszczarnię ryżu w 

Gdyni. 2 
A drugi pałac — to Chłodnia. Nikt 

by nie pomyślał, że potrzeba ta- 
kich gmachów, — tylko dlatego, by 
wysyłane zagranicę mięso, jaja czy 
masło, tu przechowywać w odpowied 
niej temperaturze. Uprzejmości dyrek- 
tora, inż. Rostkowskiego, zawdzięz 
czam dokładne zwiedzenie tych urzą- 
dzeń. 

Chłodnictwo w Polsce nie miało 
dotychczas należytego zrozumienia i 
dopiero powoli zaczyna wywalczać 
sobie to miejsce, które mu z racji gos 
spodarczej struktury kraju przysługu- 
je. 

197690 198083 198140 200601 203281; 
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Uwaga wyborcy!!! 

  

Uwaga wyborcy!!! 
Od dnia 27 września do 11 października r. b. zostaną wyłożone przez Obwodowe Komisje Wyborcze spisy 

wyborców do Sejmu i Senatu do publicznego przeglądu. 

Każdy obywatel ma prawo i obowiązek sprawdzać, czy został wpisany na listę wyborców. 

Uwaga wybercy!! 
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vW IRENY GAWĘCKIEJ 
(WYWIAD WŁASNY „SŁOWA*.) 

Przypadek zdarzył, że na premjerze „Ka 
wałera papy' w teatrze Polskim mój fotel 
znalazł się obok fotela Ireny Gawęckiej W 
przerwie skorzystałem i nawiązałem miłą po 

gawędkę. | į > 
— Pani w Warszawie długo zabawi? 

E — Do ukończenia filmu „Wiatr od mo- 
rza” — gram w nim pod dzielnym kierun- 
kiem reż. Czyńskiego popisową dramatycz- 
ną rolę kaszubki. 8 

— Сгу zadowolona pani z roli? 
— Bardzo, aczkolwiek do tej pory by- 

— Зат niewłaściwie obsadzana, mój „genre* 
— to rołe salonowe. Jednakże w roń w 

  

„„Wietrze* znalazłam duży popis. Grając nie 
zważałam na wygląd zewnętrzny, a wzo- 
rując się na wielkiej Poli Negri starałam 
słę wżyć się w rolę, przeżywać i dać z sie- 
bie maksimum artystycznego wysiłku. 

Gdym zaznaczył bohaterce — wampi- 
rowi filmu „Magdalena”, że robię z nią wy- 
wiad dla „Šlowa“, zawołała: 

— „Slowo“ wileńskie, znam je. Pisano 
w niem obszernie po mym filmie „Z dnia 
ma dzień”. Cieszę się, że to do „Słowa* pan 
pisze. Przyślę jutro rano fotografję z dedy- 
kacją dła „Słowa” i jego czytelników. 

— Co pani myśli o polskiej produkcji 
filmowej? 

С 7е ciągle posuwamy się naprzód. 
Nasze filmy już zdobywają sobie zagranicz 

4 me rynki. Wiele dobrego słyszałam o „Jan- 
ku muzykancie* i jego tytułowym bohate- 
rze Witoldzie Conti. Okazuje się, że mamy 
wśród Polaków pierwszorzędny materjał ak- 
torski. Teraz doszły mnie wieści, że w rea- 
fizowanym filmie dyr. Bredschneidra „Ry- 
cerze mroku“ da się poznać nowa gwiazda 
w osobie Toma Brezy. Miejmy nadzieję, że 
z wiosną, gdy nasza produkcja się rozwinie 
jeszcze bardziej, będzie głośno w polskich 
filmach na całym Świecie. Ja pracuję obec- 
nie z prof. Dobrowolskim nad głosem, aby 
Śpiewać w dźwiękowcach. 

Tak, ink obiecała, a SMS 
na iazda — przysłała swój piękny fo- 
s” Leopold Brodziński 

  

Kilka słów o „Spół- 
dzielni” autobusowej 

Przed dwoma mniej więcej miesiącami 
władze administracyjne Wilna i pow. Wil.- 
Trockiego (Starostwo Grodzkie) i Starostwo 
powiatowe) zezwoliły „Spółdzielni* autobu- 
sowej na uruchomienie linji Wilno — N. Wi- 
lejka. Dziwiono się ogólnie, że „„Spółdzielnia”* 
niestety, nie umiejąca dać sobie rady z upo- 
rządkowaniem ruchu miejskiego zachłannie 
obejmuje i linje podmiejskie obsługiwane 
dotychczas przez poszczególne przedsiębior- 
stwa. 

Podniosły się przeciwko temu głosy za- 
znaczające słusznie, że skoro przedsiębior- 
com, obsługującym te linje (Podbrzezie — 
Czarny .Bór — Rudomino i Wilno — N. Wi- 
lejka) wydano zezwolenia na uruchomienie 
maszyn i skoro przedsiębiorcy ci zaciągnęli 
zobowiązania pieniężne, to niema absolutnie 
żadnej racji, aby kosztem ich egzystencji tu- 
czyć kieszeń „Spółdzielni* mającej zgoła - 
ne zadanie. а к 

Jak widać, zdrowy głos opinii pubiicz- 
nei doszedł do uszu władz, gdyż zamiejskie 
koncesje „Spółdzielni* zostały cofnięte. | 

Skoro się już mówi o „Spėldzielni“, nie 
od rzeczy będzie zwrócić uwagę na szereg 
nedomagań naszego ruchu autobusowego, 
iak usilnie starającego się o ekspansję na 
prowincję. 

Nie będziemy mówili о brudzie, roz- 
paczliwie twardych siedzeniach z wystają- 
cemi sprężynami, ani o rozklekotanych bu- 
dach, brzęczących przy każdym silniejszym 
wstrząsie. 8 

Na ten raz pomówmy o zachowaniu się 
obsługi. 

Zjawiskiem coraz częściej dającem się 
zauważyć, są „znajomi* szoferów. Siada ta- 
ki pan blisko szofera, mruga porozumie- 
wawczo konduktorowi (na temat: pan mnie 
zna, ja jeżdżę zawsze bez biletu) i rozpo- 
czyna rozmówkę z szoferem. Jakich tam 
tylko zwrotów niema, aż „uszy  więdną*. 
Znudzony rozmową z szoferem „znajomy“ 
robi głośno swoje uwagi o pasażerach. 

Oto przykład: Ż2 b. m. godz. 15, linia 
Nr. 1. Pada deszcz . Przy ul. Sierakowskie- 
go wsiada uczenica S.S. Nazaretanek. Pła- 
ci i prosi konduktora o zatrzymanie maszy- 
nv przy ul. Jasnej, na co ten się n. b. zgadza. 

„Žnajomemu“ daje to powód do zro- 
bienia złośliwej uwagi. Patrzy _„ bezczelnie 
na panienkę i mówi głośno: wie pan co, 
jutro Spółdzielnia wydaje rozkaz żeby za- 
trzymywać się przy każdej bramie. Konduk- 
tor parska śmiechem, panienka rumieni się, 
szofer wychyla głowę i odwraca się mimo, 
że maszyna jest w ruchu. 

A jak zachowuje się obsługa autobusów 
na stacjach końcowych. Aż strach. Walki 
francuskie, krzyki, bijatyki i... „spłosznaja 
erań', rodem *z nad Wołgi. 

Pozatem nasuwa się pytanie, czy prze- 
pisowe czapki dla konduktorów są jedynie 
poto aby wisiały w kątach autobusu i spa- 
dały na głowy publiczności? 

Przecież na czapkach powinien być umie- 
szczony numer, aby poszkodowany pasażer 
mógł dowiedzieć się nazwiska konduktora. 

  

  

Potyczka   patrolu KOP'u z bandą | 
przemytników 

W rejonie Marcinkańców, w pobiiżu strażnicy Krochmalino miała miejsce 
krwawa potyczka z przemytnikami. Oddział KOP'u patrolując granicę natknął 
się na grupę przemytników usiłujących skryć się w zaroślach. 

Komendant patrolu rozdzielił Oddziałek na dwie grupy chcąc obejść z 
dwóch stron krzaki służące za schronisko tajemniczym osobnikom. 

Manewr nie udał się. Ukrywający się poczęli uciekać oddając w kierunku 
żołnierzy szereg strzałów. Wywiązała się obustronna strzelanina, w wyniku 
której został raniony jeden żołnierz I jeden przemytnik. 

Banda zdołała zbiec za granicę pozostawiając na miejscu znaczny tran- 
sport jedwabiu. 

ROA S TEST POZ ITS ИБ С S RI Z SESTO TE WRZOSEK 

Polska, jako kraj rolniczy, ekspor- 
„tujący duże ilości produktów rolni- 

4 czych, łatwo psujących się, musi stwo 
„rzyć system chłodniczy, obejmujący 
*h=jmujocy całą przebywaną przez 
towas arogę, od producenta aż do za- 
granicznego spożywcy. Jest to konecz 
na rękojmia dobroci produktu w chwi 
li jego dojścia na rynek, a co za tem 
idzie, osiągnięcia za towar ceny wed- 
ług pełni jego wartości. 

Chłodnia umożliwia nadto regulo- 
wanie podaży przez przechowywanie 
towaru przez czas dłuższy, bez oba- 
wy o zepsucie. 

Jednem z ogniw wspomnianego sy 
stemu chłodniczego jest uruchomiona 
w końcu maja b. r. Chłodnia Portowa 
w Gdyni, zbudowana u wybrzeża por- 
towego. 

Produkty złożone, natychmiast po 
*. wyprodukowaniu, w miejscowej chłod 

ri- składnicy, zostają następnie prze- 
wiezione wagonami - chłodniami do 
chłodni eksportowej w Gdyni i stam- 
tąd, w miarę potrzeby, na statkach - 
chłodniach dostarczane są na rynki 
zagraniczne, angielskie, francuskie, 

g"emieckie it. p. 3 
Razem ma Chłodnia 

kw. powierzchni ładownej, co umoż- 
liwia równoczesne zładowanie w Chło 
dni 700 wagonów towarów. 

Samo chłodzenie odbywa się przy 
bezpośredniem _ parowaniu njaku 
w wežownicach i w  chłodnicach, 
przez które wentylator przedmuchuje 
powietrze. Powietrze to stale krąży w 

« Systemie kanałów, wpychane do ko- 
imór, po ochłodzeniu towarów zosta- 
je wyssane jako cieplejsze i wraca do 
chłodnicy, gdzie oddaje ciepło paru- 
jącemu amonjakowi i gdzie wilgoć 
osiada na wężownicach w postaci 
szronu. Przez to samo uzyskuje się 
osuszanie powietrza, a zarazem i jego 

10,000 m. 

oczyszczanie, gdyż kurz i bakterje 
przylepiają się wraz ze szronem do 
wężownic i tem samem wyłączane są 
z obiegu. 

Chłodnia jest typowym  przykla- 
dem twórczej rozbudowy naszego 
portu. 

Nakoniec kilka wniosków ogól-- 
nych z mojej wakacyjnej wycieczki. 
Zauważyłem, że stan ekonomiczny u 
naszych sąsiadów wcale nie jest lep- 
Szy niż u nas, — że ten kryzys, który 
przeżywamy obecnie w Polsce, dale-. 
ko boleśniej odczuwają inne państwa, 
n. p. Czechosłowacja i Niemcy. Jest 

to ogólno - europejskie zjawisko. Za- 
uważyłem delej, że propaganda tury- 

styki jest w Czechach postawiona 
bardzo dobrze — i że turystów przyj- 
muje się tam wszędzie z otwartemi 

ramionami, udzielając im daleko idą- 
cych ułatwień i ulg. Jednem słowem, 
kraj miły, piękny i grzeczny. Warto 
go zwiedzać. 

A w kraju zauważyłem rzeczy tak 
budujące — dosłownie. budujące: na 
Śląsku, w Kaliszu, w Gdyni — że mi 
Serce rosło radością. Mówiłem o nich 
szeroko. I teraz chyba nikt mi za złe 
nie bierze, że na wstępie tych feljeto- Półn 
nów powiedziałem, że będę mówił o 
kraju najbardziej egzotycznym: o Pol- 
sce. 

Nie mogę inaczej zakończyć, jak 
jeszcze jednem wezwaniem: jedźcie 
tam. Jedźcie, szczególnie, pesymiści! 
Patrzcie, słuchajcie,  zastanawiajcie 
się. Jest to najlepsza, radykalna, bez- 
bolesna, niezawodna kuracja na oby- 
watelską żółć i narodową wątrobę. 

Witold Hulewicz 

NE 

  

KRONIKA 
      

     
    BŁ. Ładysławaj 

trzeženia Zakładu U:S,B. Spos' = Meteorologji 

z dnia 23. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 764 

Temperatura Średnia -l- 12 

Temperatura najwyższa -|-14 

Temperatnra najniższa -1- 9 

Opad w milimetrach: 13,1 

Wiatr { 

przewažający | 

Tendencja stan stały: wzrost 

Uwagi: pochmurno. 

północny 

  

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. wojewody. Wojewoda 

Raczkiewicz wyjechał we wtorek w spra- 
wach służbowych na kilka dni do Warszawy 

— Anonimowe reklamacje nie bę- 
dą przyjmowane. Ze względu na to, że 
wkrótce rozpocznie się sprawdzanie 
list osób uprawnionych do głosowania 
uastąpi specjalne ogłoszenie o sposo- 
bie zgłaszania zażaleń. 
_ Anonimowe reklamacje, protestu- 
jące przeciwko umieszczeniu na liście 
wyborczej, nie będą zupełnie brane 
pod uwagę. 

— P. wojewoda zlustrował budowę Do- 
min Dziecka. We wtorek p. wojewoda Racz- 
kiewicz w towarzystwie prezesa wojewódz- 
kiego Związku Międzykomunalnego p. Wę- 
dziagolskiego oglądał postępy, budowy Do- 
mu Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego na 
Antokolu. 

P. wojewoda stwierdził znaczny postęp 
w budowie, który daje gwarancję, że jeszcze 
przed nastaniem zimy budowla będzie dopro 
wadzona pod dach. 

KOLEJOWA 
— Dyrektor Kolei Państwowych inž. 

Kazimierz Falkowski w dniu 22 września, 
wyjechał na kilka dni w sprawach  służbo- 
wych do Warszawy. 

RÓŻNE. 

— żerowanie na nieświadomości ludz- 
kiej. Od pewnego czasu znów wpłynęło do 
władz policyjnych szereg meldunków o wy- 
kupywaniu przez oszustów u nieświado- 
mych obywateli banknotów 5-cio złotowych 
po cenie znacznie mniejszej od nominalnej. 

„ W związku z tem, władze centralne po- 
leciły uświadomić ogół, że banknoty 5-cio 

złotowe z datą 1 maja 1925 r. mogą być 
wymieniane do 30-Vi 1931 r. z datą 25 
października 1926 r. do 31-VI 1932 r. 

„ — Pomyślne łowy gen. Zosik-Tenaro. 
Gen. Zosik-Tenaro przeprowadzając inspek- 
cję pogranicza w pow.  Mołodeczańskin: 
wziął udział w polowaniu na wilki zabijając 
dwie sztuki. ч 

— Z Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil 
nie komunikuje, że od dnia I do 16 listopada 
r. b. odbędzie się w Dijon we Francji jar- 
mark gastronomiczny. Obejmie on artykuły 
następujące, masło, iaja, szynki i kiełbasy, 
kasze i jarzyny, zboże, grzyby, ryby, kon- 
serwy rybne, konserwy z owoców, jarzyn i 
grzybów, zioła lecznicze, nasiona i inne. 

.. Zainteresowane firmy zechcą się zgło- 
sić do Izby (ul. Trocka 3) celem uzyskania 
szczegółowych informacyj. A 

— Nowy punkt kontroli transportów 
szczeciny ustanowiła Wil. Izba Przem.-Han- 
dlowa. W związku z rozporządzeniem Min. 
Rolnictwa o wykazie instytucyj, za pośred- 
nictwem których będą wydawane zaświad- 
czenia za bezcłowy wywóz szczeciny, wło- 
sia i sierści. Izba Przem. -Handłowa w Wilnie 
ustanowiła w Białymstoku punkt kontroli, w 
którym będą czynni rzeczoznawcy dla ba- 
dania transportów wychodzących zagranicę. 

TEATR I MUZYKA 

‚ ‚ — Teatr Miejski na Pohulance. Dzi- 
siejsza premjera. W dniu dzisiejszym wcho- 
dzi na repertuar Teatru na Pohulance nad- 
wyraz interesująca, RE sztuka Szerriff'a, 
w świetnym przekładzie F. Sobieniowskiego 
„Kres wędrówki”, odźwierciadlająca całą 
grozę wojenną, oraz przeżycia duchowe ofi- 

ŚRODA 
24 Dziś W. słońca o godz. 5 m. 28 

pa Z. słońca o godz. 5 m. 29 * 

cerów angielskich podczas wojny  Świato- 
wej. Przygotowania do wystawienia tej 
skomplikowanej sztuki, odbywały się od 
dłuższego czasu pod reżyserją R. Wasilew- 
skiego. 

Utwór Szerrifi'a, posiadający wiele scen 
bardzo efektownych, grany był w całej Eu- 
ropie z nadzwyczajnem powodzeniem. 

Premjera dzisiejsza wzbudziła ogólne 
zainteresowanie. Początek o godz. 8-ej w. 

Bilety kredytowane i zniżkowe ważne. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. „Pan Jo- 

wialski*. |utro odbędzie sie premjera nie- 
śmiertelnej komedji A. Fredry „Pan Jowiał- 
ski”, w nowej oryginalnej inscenizacji dyr. 
Zelwerowicza, wzbogaconej muzyką i pan- 
tominą. 

Obsadę komedji tworzą czołowe siły 
zespołu z dyr. Zelwerowiczem na czele. No- 
wo stylizowane dekoracje pomysłu J. Ha- 
wryłkiewicza. Oryginalna muzyka kompozy- 
cji E. Dziewulskiego. Początek o godz. 8 w. 

Bilety kredytowane i zniżkowe ważne. 
— Przedstawienia popularne w Teatrach 

Miejskich. Niedzielne przedstawienia popo- 
łudniowe po cenach zniżonych wypełni: w 
Teatrze na Pohulance komedja J. Blizifskie- 
go „Rozbitki*, w Teatrze „Lutnia“ aktual- 
na komedja J. Rączkowskiego „Nad polskiem 
morzem“. Bilety juž są do nabycia w kasie 
zamawiań. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — W sidłach kłamstwa 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Grzesznicy 

Wanda — Don Juan (Wieża miłości). 

Kino Miejskie — Martwy węzeł 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Złodzieje w mieszkaniu 
prot. M. Zdziechowskiego. W 
un. 22 b. m. Skoczat Michał, dozorca domu 
Nr. 42 przy ul. Antokolskiej zameldował, że 
tegoż dnia pomiędzy godz. 16.30, a 20 za 
pomocą otwarcia drzwi dobranym kluczem, 
nieznani złodzieje dokonali kradzieży garde- 
roby i bielizny wartości około 500 zł. z miesz 
kania protesora Zdziechowskiego. 

— Nieudany występ kieszonkowca. W 
dniu 22 b. m. Rajszo Leon, Zgoda Nr. 4 za- 
meldował, iż w czasie jego bytności na 
bocznicy wojskowej przy ul. Ponarskiej, z 
kieszeni palta skradziono mu 24 zł. gotówką. 
Pachodzeniem ustalono, że kradzieży doko- 
nał Karpowicz Aleksander, Koszykowa Nr. 
58, który został zatrzymany. Pieniądze od- 
naleziono i zwrócono poszkodowanemu. 

— Dezerter ujęty przez policję. W dniu 
22 b. m. został zatrzymany urejkowicz 
Antoni bez stałego miejsca zamieszkania, 
«tóry był poszukiwany za dezercję z woj- 
ska, Turejkowicza przesłano do płutonu żan- 
darmerji wojskowej w Wilnie. 

Duch na Szawelskiej 
Ostatnią sensacją ghetta wileńskiego jest 

tajemnica domu Nr. 2 przy ul. Szawel- 
skiej, 

W domu tym mieszka wraz ze swa ro- 
dziną krawiec nazwiskiem Dandas. 

Przed kilku dniami wieczorem, kiedy żo- 
na Dandesa wyszła do teatru, a on sam, 
korzystając z upragnionego spokoju, poło- 
żył się spać, zastukano do drzwi. 

Na pytanie, kto to, nikt nie odpowie- 
dział, a nie zdążył się jeszcze — гохеврапу 
gospodarz położyć do łóżka, kiedy stuk po- 
wtórzył się. 

Zdenerwowało to p. Dandesa. Ubrał się, 
onudził sąsiada, wspólnie obudzili jeszcze 
jednego, przeszukali caluski dom od piwnic 
do strychu. Nigdzie ani śladu tajemniczego 
psotnika. 

Wróciła z teatru p. Dandesowa, dowie- 
działa się o tajemniczej przygodzie męża, i 
— jak przystało na niewiastę — zemdlała, 
zademonstrowawszy przedtem  'atak histe- 
rjl. 

Sprowadzono policję. Poszukiwania 
trwały do 4-tej rano i znów z wynikiem ne- 
gatywnym. 

Ducha nie znaleziono, jednak wystra- 
szy: się on i uspokoił. Kilka dni było cicho. 
Kumoszki przestały o tem mówić, p. Dan- 
desowa uspokoiła się zupełnie, aż tu, przed- 
wczoraj... 

Huk, stuk.... KE gó”: 
Znów lament, zwoływanie się sąsiadów, 

gremjalna obława i znów nic.. 
A wczoraj znowu. 
Cała dzielnica o tem tylko mówi. Lu- 

lziska biedza sobie głowy nad tem, czyja 
też to dusza pokutuje, tłukąc się po klatce 
schodowej. 

  

  

Z Il-gich Targów Północnych 
POSIEDZENIE SĄDU KONKURSOWEGO 

PRZY Il TARGACH PÓŁNOCNYCH 

Wczoraj o godzinie 6 - ej wieczorem od 
było się pod A pana preze- 
sa inżyniera Henryka  Jensza pierwsze od 
czasu ukonstytuowania się plenarne posie- 
dzenie Sądu Konkursowego, wyłonionego 
przez Komitet Wykonawczy Й 

nocnych. W posiedzeniu tem wzięli udział przedstawiciele wszystkich sekcyj, 
które również dopiero wczoraj zakończyły 
swe prace. 

Zdecydowano, że ze względu na trud- 
ności natury technicznej, oficjalnie powiado 
mieni wystawcy zastaną o odznaczeniach 
wc czwartek dnia 25-go b. m. W tym dniu 
każdy nagrodzony wystawca otrzyma pro- 
wizaryczny dyplom, który będzie mógł wy- 
wiesić na swem stoisku. 

BILANS CORSA KWIATOWEGO 

Pomimo niepewnej pogody i przecho- 
dzących deszczów, zapowiedź Corsa ścią- 
gnęła na teren Targów tłumy publiczności, 
która zdecydowała się przemoknąć do nit- 
ki, byle tylko być świadkiem i uczestnikiem 
sx estetycznej, barwnej i tak rzadkiej w 
Wilnie zabawy. 

\ 

-ich Targów - 

Z charakterystycznem dla nas półgodzin 
nem opóźnieniem korowód a 
wozów wyruszył z pod bramy kościoła Ber 
nardyńskiego, przejechał łejami ogrodu i 
pod drobnym deszczem zaczął okrążać plac 
przed gmachem Teatru Letniego, na które- 
go stopniach zgromadzone byłp konkurso- 
we Jury. 

ury, składające się z Dytekcji Targów 
i przedstawicieli Komitetu Corsa, za piękną 
dekorację nagrodzili następujące osoby: 

1) Pani Sumorokowa (pięknie w kolo- 
rach jesieni udekorowane auto) — duż: 
złoty medal. 2) P. inż. Janowicz ne), 
dekoracja firmy  Moczulak. — mały złoty 
medal. 3) P. inż Malinowski (traktor — de 
koracja firmy Weller) — mały złoty medal. 
4) Firma Citroen (auto, dekoracja Państw- 
Szkoły Ogrodniczej) — duży srebrny me- | 
dal. 5) P. Szeliga - Szafrański (auto, deko- 
racja tirmy Weller) — duży srebrny me- 
dal. 6) P. Szeliga - Szafrański syn (dzie- 
cięce auto, dek. firmy Weller) — bronzo- 
wy medal. 7) P. Mich. Antoszewiczowa 
(powóz, dek. własna) — mały srebrny me- 
dal. 8) Syndykat Rolniczy (traktor, deko- 
1acja własna) — mały srebrny medal. 9) 
P. p. Rutkowski i Domagała ( wózek, dek. 
własna) — bronzowy medal 10) P. Anto- 
szewicz (powóz) — list pochwalny. 

KONFERENCJA PREZE- 
SÓW IZB SKARBOWYCH 

Z inicjatywy p. wiceministra skar- 
skarbu Stefana Starzyńskiego odbyła 
się w Wilnie konferencja prezesów 
izb Skarbowych położonych na terenie 
północno-wschodnim państwa, najbar 
dziej zbliżonych pod względem gospo 
darczym. 

Na konferencji tej, w której brali 
udział prezesi Izb Skarbowych: w Bia- 
łymstoku, Brześciu n/Bugiem, Nowo- 
gródku i w Wilnie, omówiońo  sze- 
reg aktualnych zagadnień z dziedziny 
gospodarczej i ustalono ogólne wytycz 
ne w zakresie polityki podatkowej na 
najbliższą przyszłość (egzekucje, ulgi 
podatkowe e.t.c.) 

Ponadto powzięto szereg uchwał, 
mających na celu ujednostajnienie 
trybu postępowania administracyjne- 
go, oraz dotychczasowej praktyki 
władz skarbowych w wymienionych 
okręgach skarbowych. Po zakończeniu 
konferencji, uczestnicy jej zwiedzili II 
Targi Północne. 

RADJO WILEŃSKIIE 
ŚRODA, DNIA 24 WRZEŚNIA. 

12.30 — 13: Tr. z Warszawy. Audycja 
dla dzięci. 

15: Komunikat meteorologiczny. 
17.30 — 17.35: Program dzienny. 
17.35 — 19: Trans. z Warszawy. Radjo 

kronika i koncert (utwory Straussa). 
19 — 19.25: Ciotka Albinowa mówi. 
19.25 — 19.50: „Powrót* — cz. IV z 

cyklu „Moje wakacje* — H. Hohendlinge- 
równy. 

19.50 — 20: Program na czwartek i roz 
maitości. 

20 — 20.15: Transm. z Warszawy Pras. 
dziennik radjowy. 

20.15 — 20.45: Feljeton humorystyczny 
w wyk. W. Malinowskiego art. dram. 

20.45 — 24: Transm. z Warszawy. 
Kwadrans literacki, koncert, komunikaty i 
muzyka taneczna. z 

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI. 
Księdzu S. K. autorowi nadesłanego 

nam artykułu „Duchowieństwo a wybory”. 
Prosimy o łaskawe przysłanie nam dokład- 
ego nazwiska, którego na rękopisie odczy- 
tać nie możemy, a bez znajomości którego 
artykułu drukować nie możemy. 

    

E. p. WŁADYSŁAW GLINKA] 

Zmarł w Warszawie Prezes Komi- 
tetu Tow. Kred. Ziemskiego Ś. p. Wła- 
dysław Glinka. 

Zmarły urodził się w r. 1864 w ma- 
jątku rodzinnym Szczawin, w ziemi 
Łomżyńskiej. 

Wykształcenie średnie i wyższe 
odebrał we Francji, kończąc z najwyż- 
szem odznaczeniem liceum Louis le 
Grand, a następnie wydział prawny 
w Paryżu. 

Od r, 1890, odziedziczywszy ma- 
jątek Susk Stary oddał się z całym 
zapałem pracy na roli, jednocześnie 
biorąc bardzo czynny udział w życiu 
społeczno-narodowem, jako inicjator 
i organizator licznych instytucyj — го!- 
niczych i oświatowych, zyskując so- 
bie powszechny szacunek i sympatje. 

Podczas wojny był czynnym bar- 
dzo członkiem Centr. Kom. Obywa- 
telskiego. Pracy tej nie przerwał i po 
przymusowem wygnaniu z domu ro- 
dzinnego przez nawałnicę wojenną. 
Na emigracji w Rosji dalej prowadził 
akcję pomocy dla wygnańców, a je- 
dnocześnie brał udział czynny w ży- 
ciu politycznem emigracji. Po wybu- 
chu rewolucji osadzeny został za 
współudział przy wysyłaniu łegjoni- 
stów polskich na Murman w więzie- 
niu Butyrki, ą następnie w więzieniu 
Tagańskim. Groziła mu śmierć za 
ofiarną pracę narodową. Przypadkowo 
uwolniony z więzienia, powrócił do 
kraju z nadwątlonem zdrowiem, lecz 
nie ustawał w pracy. 

Od r. 1919 zamieszkał na stałe w 
Warszawie powołany, jako wybitny 
działacz ziemiański, na stanowisko 
Prezesa Komitetu Gł Tow. Kred. 
Ziem. Od tej chwili poświęcił się spe- * 
cjalnie sprawom kredytu długotermi- 
nowego. Był też prezesem Zw. Insty- 
tucyj Kredytu Długoterminowego. 

Za zasługi na polu pracy narodo- 
wej odznaczony został komandorją 
Orderu „Polonia Restituta". Był ró- 
wnież komandorem Legion d'Honneur. 

    

Wysiedlenie recydywistki — szmuklerki 
Antonina Gorczyńska obywatelka litewska znana jest władzom granicznym jako 

notoryczna przemytntczka karana już niejednokrotnie. Przed kilku tygodniami ujęto ją 
na granicy w chwili, kiedy szła do Polski, jak zeznała następnie sama, po nowy tran- 
sport towaru. 

Po odbyciu kary za samowolne przekroczenie granicy została ona wysiedlona z po- 
wrotem. 

Państwowy Monopol 
Spirytusowy 

WÓDKI CZYSTE | 
w butelkach 

pojemn. 

  

ZWYKŁA 
400 6.— 3.20 1.80 — 
450 6.60 3.50 1.90 0.76 

WYBOROWA 
400 6.90 3.70 2.— — 
500 7.60 4.— 2.20 — 

LUKSUSOWA 
a : 450 10.40 550 — — 

SPIRYTUS 
na cele lecznicze i domowe 950 14.50 7.504.__ — 

DENATURAT 
(spirytus skażony) 1.60 0.85 — 2 

L. 11 1/2 1/4 110 

ZŁOTYCH 

     » 

1 pudełko pasty do obuwia 
Zo rza; Sake ati do metali 

otrzyma każdy kupujący 
na Il Targach Pomoca» 

1 puszkę zaprawy do podłóg 
za 4 zł. 50 gr. 

  

| upelio lam 
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i i Od dnia 24 do 27 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
Kącik Grafologiczny a INO ar w w ze 66 RE ORA w 10 Aach. W rolach Aika Eli 

MIEJSKIE M t V e Į ol, Jola Jolanta, K. Junosza-Stępavsk Weri Prai 
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ZNÓW PORAŻKA „OGNISKA* 

Nie można powiedzieć, żeby „Ognisku 
powodziło się w walkach o wejście do Li- 

1. 

> W niedzielę, kontynuując swój „pochód 
do Ligi, rozegrali wilnianie w Brześciu mecz 
z tamtejszym mistrzem 82 p. p. 

Jakkolwiek „Ognisko” było początkowo 
drużyną  równomierną i nawet prowadziło 
3 2, to jednak końcowy wynik brzmi 
8 : 4 na jego niekorzyść. Na usprawiedli- 
wienie „Ogniska* należy zaznaczyć, że gra 
ło ono, po utrąceniu  Zienowicza, Bućki i 
Zienkiewicza w dziewiątkę. & 

W najbliższą niedzielę wyjeżdża „Ogni- 
sko” do Białegostoku na mecz z 42 p. p. 

Teoretycznie przy szczęśliwym zbiegu 
okoliczności, „Ognisko* może jeszcze zdo- 
być mistrzostwo swej grupy. Ale to tylko 
teoretycznie. 

PRZED RAIDEM AUTOMOBILOWYM PAŃ 
I ZJAZDEM GWIAZDZISTYM. 

Z zapowiedzianych na dnie 27 i 28 b. m. 
w Wilnie imprez samochodowych raid pań 
budzi obecnie znacznie większe  zantereso- 
wanie niż zjazd gwiazdzisty. REDA 

Nic w tem dziwnego. Raid pań jest im- 
piczą, mającą wielkie znaczenie i b. poważ- 
ne zadanie — wyłonienie najlepszej kierow- 

czyni polskiej. Będzie to zresztą największy 
z dotychczasowych raidów pań, najpoważ- 

niejsza próba umiejętności, wytrwałości i 

nerwów na przestrzeni 1159 klm. I wreszcie 

"da wilnianom możność poznania (choć na 
odległość) najlepszych  automobilistek Pol- 

ski, a wśród nich pań: Koźmianowej, de La- 
vaux, Regulskiej, Gebethnerowej, Marjań- 

skiej i wielu innych. ||| 
Zjazd gwiazdzisty jest imprezą w po- 

równaniu z raidem drugorzędną. 
Ktoś, kto ma jaką — taką maszynę, tro- 

chę czasu i sporo pieniędzy pojedzie, nie 

śpiesząc, w stronę Wilna — przejechać się 

i plakietę zdobyć dla udekorowania ma- 
szyny. ) ы 

Asy automobilowe nie przyjadą, to pew 
ne, ale dobre i to co jest. | * 

Gorzej jest z motocyklistami zwłaszcza 
motocyklistami wileńskimi. Jest ich sporo, 
wszyscy niemal są, powiedzmy to szczerze, 

niemowlętami w swoim „zawodzie“, wielu 
ma okropną chęć startować, cóż, kiedy re- 
gulamin uniemożliwia im to. 

Z SĄDÓW 
DALEKIE ECHO PROCESU 

Wielki proces białoruskiej „Hramady* 
zakończył się. Nadszedł dzień, w którym 
Sąd miał ogłosić wyrok, nic więc dziwnego, 
że sala posiedzeń Sądu zapełniła się po 
brzegi. 

Wśród publiczności było niemało b. hra 
madowcow, lub przynajmniej sympatyków. 
Nie zabrakło w ich liczbie nauczyciela szko- 
ły białoruskiej Mikołaja Siniawskiego, entu- 
zjasty ruchu hramadowskiego. ф 

iNiespokojnie spoglądając na wszystkie 
strony, oczekiwał on na wyjście Sądu, a kie- 
dy wyrok został już odczytany, (wszyscy 
pamiętamy( że z mocy tego wyroku wszy- 
scy niemal członkowie „Hramady* otrzymali 
zasłużone kary), Siniawski rzucił na skaza- 
nych wiązankę kwiatów, wznosząc  jedno- 
cześnie okrzyk na ich cześć. 

Pociągnięto go za to do odpowiedzial- 
ności karnej. 

Podczas rozprawy w Sądzie Okręgo- 
wym, Siniawski przyznał się do rzucania 
kwiatów, stanowczo jednak zaprzeczył, ja- 
koby miał wznosić okrzyki na cześć skaza- 
nych wywrotowców. 

Sąd wyniósł wyrok skazujący Sieniaw- 
skiego na 1 miesiąc więzienia. 
artykulik 

  

„HRAMADY“ 

— Sąd zatwierdzil koniiskatę. Sąd Okrę 
gowy w Wilnie zatwierdził areszt nałożony 
przez wil. Starostwo Grodzkie na Nr. 197 
„Dziennika Wileńskiego* za artykuł p. t. 
„Chamstwo“ oraz na Nr. 545 „Naszej Żyźni” 
za umieszczenie korespondencji p. t. „Listy 
z drogi". . 

  

A. ARMANDL 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Proszę zostawić mnie w spo 
koju! 

— Ach, tak! Mój leśniczy odpro- 
wadzi ciebie do policji. 

— Tak! 
— Ależ panie... 
— Bez żadnych gadań! 
— Chciałbym to widzieć! 
— Zaraz zobaczysz. Hubercie, weż 

tego człowieka. 
Leśniczy oparł ciężką dłoń na ra- 

mieniu kłusownika, który spoglądał. 
niezdecydowanemi oczyma to na pa- 
na, to na sługę. Wreszcie złośliwe 
iskierki zamigotały pod jego krzacza- 
stemi brwiami. 

-— Naprawdę, pan tego nie zrobi. 
„— Nie zrobię? Będę się z tobą 

bawił żartował. 
— Pan by mógł wpakować czło- 

wieka do więzienia dla jakichś trzech 
marnych królików? 

— To będzie dobra nauczka dla 
ciebie. 

— Może 
Fortiolis 
ny? 

— Op- Nieznasz go, mój chłop- 
cze! 

Dziwny uśmiech przemknął po 

ustach włóczęgi. Nie śpiesząc włożył 
króliki do torby, zarzucił ją na plecy 
i rzekł z filozoficznym spokojem: 

— W takim razie, idźmy. 

Markiz odprowadził leśniczego i 
swoją ofiarę aż do drogi. Ofiara szła 
skanie nie próbowała uciekać. 

arkiz Estranblot skierował się 
ku domowi i zaraz zasiadł przy biur- 
ku, by napisać list następująsej tre- 
ści: 

„Szanowny Sąsiedzie. 
Dziś rano przechodząc koło gra- 

nicy pańskiego lasu (gdzie dawniej 
moja kuzynka pozwalała mi zawsze 

przyjaciel pana i pan 
będzie bardziej  miłosier- 

Wydawca St. Mackiewicz. 

Dla zdobycia bronzowej plakiety, trze- 
ba przejechać 150 klm. Nie byłoby to trud- 
nem, gdyby nie następująca klauzulka regu- 
laminu: „Startowanie do Zjazdu Gwiazdzi- 
stego do Wilna, odbywać się będzie przez 
afiljiowane z A. P. Automobilkluby oraz 
ptzez uznane Kluby Motocyklowe. 

Gdzie biedny motocyklista znajdzie w 
promieniu 150 — 200 klm. Auto- — lub Mo- 
tocykloklub. 

Chcesz startować, pędź bracie do War- 
szawy i tam zaczynaj. Tysiąc kilometrów 
jak obszył. 

W tych warunkach wileńscy motorzy- 
ści, a przynajmniej wielu, zrezygnowało z 

  

udziału w zjeździe. A szkoda. Gdyby prawo 
startowania przyznano któremuś z klubów 
grodzieńskich, nasi motorzyści mogliby spró- 
bować sił, co byłoby i przyjemne dla nich 
i pożyteczne dla dobra sprawy propagandy 
sportu motorowego. Osman. 

PIERWSZE JASKÓŁKI MODY 
Na zimę 1930 roku już przygotowują 

domy mody w Paryżu i Londynie nowe ary- 
ginalne modele sukien, płaszczy i kostju- 
mów. Żywe manekiny upadają ze znużenia. 
Od rana do wieczora mistrze i mistrzynie 
igły ubierają je w stroje, od modnej piżamy 
począwszy do wytwornej sukni wieczoro- 
wej. Drapują zwoje materjałów, przypinają 
przymierzają, zmieniają.... 

W niektórych pracowniach zapowiadają 
rewolucyjną zmianę: mają podobno zniknąc 
długie suknie wieczorowe — panie nie chcą 
ianczyć w sukniach, wlokących za sobą po 
posadzce treny, wystarczy suknia, sięgająca 
kostek. 

Drugą zasadniczą zmianą będzie znik- 
nięcie tak ulubionych w lecie materjałów de- 
seniowych. Eleganckie panie  znienawidziły 
już nadmiar barw i niepokój, jaki sieją de- 
seniowe wełny i jedwabie. Tweedy już się 
ostatecznie opatrzyły. 

A więc materjały gładkie zatryumiują. 
Prócz zawsze modnych barw czarnej i bia- 
łej, powodzeniem cieszyć się ma ciemno-fio- 
letowy, bronzowy, granatowy i zielony. 

Fasony są bardzo wykończone, lecz nie 
przeładowane szczegółami. Prostota i nadal 
wysmukła linja — oto hasłą mody zimowej. 
Dłngość sukien nieprzesadna, zależeć będzie 
od pory dnia, znikną jednakże zbyt fanta- 
zyjne szczegóły, fruwające i wiszące dołem 
spódnice. Popołudniowa suknia ma być dłu- 
ga do połowy łydki, wieczorowa — do ko- 
stek. Sportowe modele i komplety będą mia 
'y wielkie powodzenie. „ 

Nowošci Wydawnicze 

Numer 38 „Świata”. 
Bieżący numer „Świata* otwiera arcy- 

dowcipny feljeton powakacyjny Kornela Ma 
kuszyńskiego „Po Śnie nocy letniej". W. Bru 
biński, Z. Norblin-Chrzanowska, 1 Lorento- 
wicz, M. Kasterska, ]. Makarczyk, Z. Grab- 
ski, J. Podoski i prof. A. Wrzosek, oto na- 
zwiska utworów feljetonów i artykułów, za- 
mieszczonych w tym numerze. у 

'W dziale ilustracyjnym, poza fotografja- 
mi aktualnemi z ostatnich wydarzeń krajo- 
wych i zagranicznych, widzimy reprodukcje 
obrazów Tadeusza i Adama Styków. 

W dziale belestrystycznym „Świat* dru 
kuje „Żółty krzyż” A. Struga i „Mayerling" 
Claude Anet'a. 

  

polować), znalazłem w krzakach włó- 
częgę, wyjmującego swą zdobycz, z 
nastawionych już poprzednio sidet. v 

„Uważając, że obowiązkiem  kaž- 
dego ziemianina jest solidarne poma 
ganie swym sąsiadom w wyłapywa- 
niu kłusowników i włóczęgów, psu- 
jących nam polowanie, pozwoliłem 
sobie kazać leśniczemu mojemu, by 
odprowadził włóczęgę do policji. 

„Mam nadzieję, że pan będzie za- 
dowolony z mego postępku i naprzód 
już dziękuję panu, jeśli pan zechce 
to samo uczynić w analogicznym wy- 
padku, na moich ziemiach. 

Z poważaniem 
Estranblot. 

Przeczytał list raz jeszcze. Uprzej- 
iny i pełen godności ton listu zado- 
wolił go. Wkładając już kartkę do 
koperty , przypomniał sobie o szafie, 
po którą nikt, się dotąd nie zjawił, 
dodał więc jeszcze: 

„Odkąd się rozeszło, że odstąpi- 
łem panu jeden z okazów mojej ko- 
lekcji, ze wszystkich stron oblegany 
jestem przez antykwarjuszy, którzy 
zasypują mnie  propozycjami.... Pro- 
szę więc zabrać szafę, która ich tak 
nęci. 

Czek może pan przesłać przez 
posłańca, który zabierze szafę”. 

Leśniczy, po odprowadzeniu włó- 
częgi do policji, zaniósł list do 
„Madriny* z rozkazem oddania do 
"ąk własnych właściciela. 

Powrócił przygnębiony i zawsty- 
dzony: 

— Wpadliśmy w miłą historję! — 
ięknął, stając przed swym panem. 

—Kto to „wpadliśmy? — zapytał 
surowo, oburzony poufałością markiz. 

— ©о Ю та znaczyć? 
— Sąsiad podaje skargę na mnie 

za bezprawny areszt, a na pana za 
polowanie na cudzej ziemi, bez ze- 
zwolenia właściciela! 

-- Upiłeś się chyba? 
— Niestety, czy to mi picie w gło 

wie? 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woeydyłło 

Janina m. Proszę bardzo, panno Janko, 
przeczytać dokładnie nagłówek kącika. Do- 
widzenia — czekam. 

„Stokrotka poina. Kwiatuszku mały, jaki 
niiły nabytek do bukiecika grafologa. Dużo 
kobiecości, brak jednak programu życiowe- 
go, cel bardzo wątpliwy, chwiejność. — Wy 
trwałość w pracy, opanowanie się. Skłon- 
ność do wyolbrzymiania zawodów życio- 
wych. Trzeba, kwiatuszku, nad sobą dużo 
pracować. 

m. w. x. y. Usposobienie artystyczne, 
talenty — tak wyraźny dar Boży, charak- 
ter równy, zamiłowanie porządku, czysto- 
ści, ładn. Dużo odczucia piękna. Trochę 
skłonności do  fantazjowania. Panie drogi, 
co do płci pięknej, proszę się zwrócić do 
fakira indyjskiego — ja osobiście sądzę, że 
potrafi się pan podobać — trzeba tylko 
chcieć. Zresztą, nie wiem, nigdy tem się nie 
zajmowałem — jestem ascetą (!!). 

medyczka. Trzeba koniecznie ukończyć 
studja medyczne — ma Pani wszelkie dane 
po temu, by się stać wzorowym kobietą - 
lekarzem... Opanowanie, wytrwałość, dużo 
serca i odczucia, wierzyć w siebie więcej, 
ufać fali życiowej, po której się żegluje. — 
Energja i zamiłowanie pracy.. stanowczość 
-- Proszę rozszerzać horyzonty swej wie- 
dzy — nie być jednostronną.— mało tek- 
stu! 
ja). Grafolog bardzo przeprasza za opóź- 
nienie — ale to naprawdę nie z mojej wi- 
ry. 

Pod skorupką powierzchowności i cech 

„Orzeszek* Mój orzeszku, — twardy i 
trochę uparty (orzeszki zawsze takie bywa- 
ją. Serduszko dobre często w 
życiu kołaczące. Łamliwość i łatwa zmiana 
postanowień życiowych, a to nie dobrze. 
Orzeszku, trzeba wytrwać! 

Orzeszek lubi wygodę, spokój, lubi rze- 
czy piękne, domowe gniazdko i jest praco- 
wity. 

Zamiłowanie piękna i do tego bezpo- 
średniego, które się w naturze przejawia. — 
Usposobienie  refleksywne, dużo samokr' 
tycyzmu. Czy Orzeszek gra na jakim instru- 
mencie? — zaobserwowałem — talent mu- 
zyczny. -— Warto popracować nad tem. Do 
widzenia, Orzeszku! 

Wci. Inteligencja, pracowitość, system: 
tyczność. Pewnego rodzaju jednostronno: 
w wydawaniu sądu o życiu i otoczeniu. — 
Zdolności dyplomatyczne, dyskrecja, umie- 
jętność postępowania z ludźmi. 

Zalecona praca nad sobą — należy być 
bardziej wszechstronnym. — Za mało tek- 
stu, panie kochany. — 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA?! 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

    
Furmoto Solitaire London 

Uniwersalny płyn oczyszczający skórę 
wszelkiego rodzaju, konserwujący meble i 
przedmioty politurowane, nadaje pierwotny 
kolor i połysk. Impreza reklamowana przez 
akademików W. S$. H. Z. ze Lwowa ciesząca 
się na Targach powodzeniem i ogrom- 
nem zainteresowaniem, posiada stoisko na 
Targach Północnych w Wilnie (teatr Letni). 

Zwiedzajcie! — Zwiedzajcie! 

Palarnia kawy 
„BRAZYLJA* 

WARZSAWA. Poleca swoje pierwszo- 
rzędne mieszanki a także rozmaite 

gatunki kawy 
Co 3-ci dzień świeży transport 
Ceny od zł 6.50 za kilogram sprzedaż 

D|H. St. Banel i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 23. tel. 8-49. 7 

— No, to tłomacz się jaśniej: ja 
nie nie rozumiem. 

— Cóż może być jaśniejszego? Ja 
będę pozbawiony prawa być leśni- 
czym, a pan pójdzie pod sąd! 

będziesz mówił jaśniej? 
— (o zrobiłeś z listem? 
— Oddałem według adresu. 
— Widziałeś p. Fortiolisa? 
-— Naturalnie widziałem, a raczej, 

zobaczyłem się z nim znowu, ale 
©  pragnąłbym już nigdy więcej 
nie widzieć go! 

—Czy źle ciebie przyjął? 
—- Przeciwnie, bardzo grzecznie! 

Ale jak on z nas zażartował, panie 
markizie! 

— Nie rozumiem, co się stało? 
— Opowiem po kolei: otóż przy- 

byłem do zamku jednocześnie z po- 
licją, która przyprowadziła tam na- 
szego włóczęgę. Musieli się poro- 
zumieć w tej sprawie z właścicielem. 

Markiz Estranblor wzruszył ramio 
nami: 

-— A to idjotyczny pomysł! 
— Ale nie o to chodzi. Policjanci 

zapytali, czy mog» widzieć p. For- 
tiolisa? Tymczasem włóczęga roz- 
siadł się spokojnie w kuchni, popija- 
jąc białe wino. Dziewki kuchenne 
parskają śmiechem. Czekamy, cze- 

› kamy, pana niema. Policjanci zaczę- 
li wymyślać, a on nic: 

Wypije szklaneczkę i naleje je- 
szcze, pod światło popatrzy mlaśnie 
językiem... 

— A cóż pan zamku? 
— Zaraz. Minęło dużo czasu, włó- 

częga mówi: 
„Tym biedakom też pewnie pić 

się chce. Podajcie, proszę, jeszcze 
buteleczkę i trzy szklanki. „Do pio- 
runa“. Tu już i policjanci oburzyli się: 
„Patrzcie, — mówią, — rozkazuje, jak 
by był we własnym domu!* A tym- 
czasem służba posłusznie przynosi bu 
telkę i szklanki. 
Patrzymy, — nic nie rozumiemy! A on 

   

       
   

        

   

   
     

  

    

   

    

  

SALA MIEJSKA 
nl. Ostrobramska 3. į 

(Chińczyk) 
(i. Płater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych przygód czło: 

wieka bez rąk. P|g scenarjusza 4. Hr. Piater-Zyberka. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „JA JESTEM DZIEWCZYNĄ". 

   
   
    

     

  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„KELIOS“ 

olšni Wilno najpiękn. 
melodjami w arcy- 

dziele 

  

Arcydzieło dzwiękowe, które wzbudziło zachwyt całego świata! Niezrównany Mistrz Pieśni AL JOLSON 

Spiewak jazzband 
Nad program: REWEL dodatek dźwiękowy. 

    

    

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

  

  

Dźwiękowe Kino 

Mickiewicza 22. 

Rewelacyjny przebój dźwiękowy! Ulubieniec tłumów mistrz EMIL JANINGS w wzruszającym dźwiękowym dramaci 

„HOLLYWOOD: | „W SIDŁACH KŁAMSTWA” w pozostałych 
COOPER. Nad 

tek o godz. 4ej, ost. seans 10.30. Do godz. 6-ej ceny miejsc Balkon 80 gr. Parter 1. 

    
   

rolach głównych ESTHER RALSTON i GARR 
program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. Począ: 

  

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81 Don Juan 
Dziś! Nieporównane arcydzieło ze złotej serji! Superfilm o wybitnej wartości artystycznej. p. t. 

(Wieża miłości) Epokowy dramat w 12 akt. w roli 

kniejszy tytan ekrąnu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor. 

      

  

głównej: największy i majpię 

  

A 

Północnych w Wilnie 

BYDGOSZCZ 

  

wystawia pierwszorzędne pianina na Il Targach 

I M r M M A M M 

DENFELI, 

w pawilonie Teatru. 

  

CM M A M 

codziennie 

KONCERT 
Urządza firma 

K. Dąbrowska 
WILNO, ui. NIEMIECKA 3, m. 6 

fortepjanów i pianin 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą prof. A Zankiewi- 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

Celem zademonstrowania najlepszych 

  

WILEŃSKIE TOW. HANDLOWO- 
ZASTAWOWE 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dniu 8,9 i 10 
października w lokalu Lombardu przy 
ulicy Biskupiej — 12 o godzinie 
5 p. p. odbędzie się licytacja zastawów 
od N* 24238 do Ne 75481 opłaconych 
do czerwca 1930 r. 0 

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI 

A,PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

  

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

nalewa do szklanek, podnosi swoją i 
mówi: 

— „Za wasze zdrowie, panowie. 
Ale żeby wygodniej było pić, zdejmcie 

"ze mnie te bransoletki. 
— Niech cię djabli wezmą! Czy' Policjanci poszeptali i, nic nie 

rozumiejąc zdjęli kajdanki. Wtedy 
tamten wstał i powiedział: „Witam 

was, moi panowie u siebie". Dziew- 
czyny pokładają się ze śmiechu, a my 
już zupełnie 

Policjant zapytał: 
— „Przepraszam, 

był... 
— „Właścicielem tego domu, 

podpowiedział włóczęga. — Do usług 
-— „Ale pan nazwał siebie wujem 

Corabem? 3 
— „Bo to jest moje przezwisko”. 
— Dosyć było spojrzeć na służ- 

"bę, żeby przekonać się że to wszy- 
stko prawda. Nie było żad- 
nych wątpliwości. > 

Policjanci zaczęli przepraszać, a 
potem rzucili się na mnie: „Cóż to 
głupca udajecie? Chcesz trafić pod 
klucz?* Chciałem odpowiedzieć, ale 
wmieszał się sam pan. 

— „Nie trzeba — powiada, do- 
kuczać mu, nie jestem obrażony. Ale 
może skorzystamy z obecności leśni- 
czego, aby spisać protokół, o który 
panów poproszę: pan jego polował 
bez pozwolenia na moich ziemiach. 

Markiz Estranblot zerwał 
oburzony: 

— I ty zgodziłeś się być šwiad- 
kiem przeciw mnie? 

—- Cóż miałem robić? 
rzysięgłym leśniczym! 

х o tylko brakowało! Cóż ty 
sobie myślisz, że ja ci płacę, daję u- 
trzymanie i mieszkanie, na to, żebyś 
świadczył przeciwko mnie?  Zabieraj 
manatki i wynoś się stąd. 

Leśniczy obraził się: : 
— Pan markiz zapomina, že termin 

mojej służby kończy się dopiero na 
Boże Narodzenie. 

— No, to co? 

czyżby pan 

się 

Jestem 

Głównym Pawilonie II-gich 
Targów Północnych wWilnie 

zrozumieć nie możemy. 

od 12—2i 4—6 w 
DOKTOR 

W. Dmiasiowski 
wznowił przyjęcia cho- 

rych (choroby płuc) od 

6—7 Żeligowskiego 5 

R 
GABINET 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilgo, Mickiewicza 31 

LEKARZE) Urodę 
Dr. medycyny je, 

A. Cymbier;” braki. Masaż 
Choroby weneryczne, twarzy i ciała (panie). 
skórne i narządu mo- Sztuczne opałenie ce- 
czowego. Mickiewicza ry. Wypadanie włosów 
12, róg Tatarskiej przyj-i łupież. Najnowsze 
muje 9—2 i 5—7 i pół zdobycze kosmetyki ra- 

  

           
4. 

kobiecą 
konserwu- 

usuwa jej skazy 

wiecz. —4 cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. 

KOSMETYKA 

у „» КФа В Masaże, | 
ręczne, wibracyjne i pla- 

с ; AKUSZERKA styczne. Eptlacje. 
Gabinet gy. s. ŚMIAŁOWSKA 

Kosmetyki Gedi6 oraz Gabinet Kosme- 
Leczniczej tyczny, usuwa zmarszcz 
J. Hryniewiczowej. R PiE wc” 
ul. WIELKA X.18 m9.: OSSOSY ОСН У° adanie włosów. Mic- Przyj. w g. 10-11 4-7 kiewicza 46. 

W. Z. P. Aż 6, 

— Więc pensja należy mi się aż 
do Bożego Narodzenia. 

Markiz chciał zwymyślać go i wy- 
pędzić, ale przypomniał sobie prawa 
republikańskie, które stałyby bez- 
względnie po stronie tego bezczelne- 
go człowieka, który poza tem mógł 
w sądzie świadczyć ostro przeciw nie 
mu. й 

Opanował się więc i rzekł 
ścią: 

—- Dobrze! Zostaniesz, a tą spra- 
wą sam się zajmę. 

Ale pogodzić się z leśniczym nie by 
ło rzeczą łatwą. Musiał mu dać pod- 
wyżkę, którą obiecał już przed dwo- 
ma miesiącami. Nienawiść markiza do 
właściciela „„Madriny* doszła do naj- 
wyższych granic. Jedynie, co powstrzy 
mywało go od natychmiastowej i gwał 
townej zemsty, to była świadomość, 
że mu pieniądze za szafę nie były je- 
szcze wypłacone. 

Następnego dnia rano, markiz Es- 
tranblot dostał dwa listy, z których 
pierwszy głosił co następuje: 

„Szanowny Sąsiedzie, 
„Dziękuję panu za opiekę nad mo- 

ją zwierzyną. Ale proszę się nie niepo 
koic: ja sam potrafię jej przypilno- 

wać. 
„Co dotyczy staroświeckiej szały, 

z pańskiej kolekcji, to, proszę mi wie 
rzyć, cenię bardzo pańską uprzejmość 
z jaką gotów mi pan jest ustąpić tak 
cenną i drogą rzecz. 

Jednak mało znając się na tych rze 
czach, i nie chcąc wykorzystywać 
pańską wspaniałomyślność, zwróciłem 
się do antykwarjusza po radę, posy- 
łając mu totografję pańskiej szafy, 
wraz z wyjaśnieniem od kogo chcę 
ja nabyć i za jaką cenę. 

Mój znajomy antykwarjusz w Pa- 
ryżu odpisał mi, że cena dziewięćdzie 
sięciu tysięcy jest nieco wygórowana 
za kopję, której oryginał znajduje się 
w muzeum w Louvre. Poza tem, pro- 
ponuje mi taką samą szafę za 1.200 
franków, licząc z przesłaniem a za 

z godno- 

Drukarnia Wydawnictwa, „Stowo“) Zamkowa 

doskonali, odšwic- 

dalny Zgłaszać się co-| Dom H.K. „Zachę- 
BE dziennie od 3 do 5-tej| ta“ Mickiewicza I, 

po południu. Białostoc- tel. 9—05. 

  

rozwścieczony markiz 
słem o ziemię, przeklinając 
zbiegłą kuzynkę, antykwarjuszy i ca- 
ły ustrój republikański. 

  

     
      

   

  

= KTS a 
LOKALEJ WINO 
Dwa pokoje „rumuńskie | 

do wynajęcia z dużym ?3S"ego, importu 34 
litra zł. 3.75. Francu- 

emi skie gronowe cała litro- 
: am; Wa butelka zł. 7 poleca towej, ze wszystkiemi NA p 

wygodami — od zaraz. DI" St. Banel i S-ka 
я Wilno, Mickiewiczc 24, 

Adres: Bankowa (od 3 
Makowej) d. 1 m. 14161 849. - 
oglądać można cały 

dzień. 

Do wynajęcia 3 po- 
koie z używal- 

nością kuchni. Zaut. 
Bernardyński 3 m. 1. 

dniej z uwzględnieniem 

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

języka francuskiego. 
R a s y wyżeł Zgłoszenie do Adm. 

(suka) Słowa dla W. M. —5 
bardzo ładna do sprze- 
dania, ul Marcowa 25, 
dom Kaczyńskiego 

          Poszukuję 
dzieci do kompletu 
przygotowującego do 
1-szej klasy szkoły śre- 

  

| Ea szkoły pow. 
lat 12 prosi 0 u- 

okolica Rossy. dzielenie jej bezpłat- 
nie obiadów. Dowie- 

Kwiat — fiło- dzić się w Administra- 
V dendron cji „Słowa* ©. М. 

i likusy do sprzedania - 
tanio. Dzielna 30. CH sztucznie 
A rozdarte suknie 
PIANINA najsłynniej- ubiory i dywany. War- 
szej wszechŚwiatowej szawa, Twarda 24 Kel- 
łirmy „Erard* oraz Bet-ler. Proszę nadesłać 
tinga i K. A. Fibi- pocztą, my odsyłamy 
gera, uznane za  naj- pocztą. — 
lepsze w kraju, sprze- 
daję na dogodnych wa- Miłosierdziu naszych 
runkach i odnajmuję. Czytelników polecamy 
Kijowska 4 Abeiow. wdowę, obarczoną pię- 
—————--ciorgiemn dzieci, znajdu- 
0 ier pół krwijącą się w krytycznych 

g arab, ciem- warunkach matecjal- 
ny kasztan — z rodo-nych Ofiary przyjmuje 

  

  

    

  

wodem  wierzchowiec, Adm. „Stowa“, — 
reproduktor—do sprze- 
dania. Wilno, ul Zyg- Rfapelusze damskie, 

duży wybór. Obsta- j 
—2 lunki—przeróbki, tanio. 

Zofja Moszczyńska. 
Prosi ta pół Uwaga!  Bernardyūski 

ę krwi zaułek Nr. 10 m.1. —1 
ang. do sprzedania Za ————— — — 
raz zamówienia przyj- 
mują się do 27 6 m. 
Wilno, ul.' Fabryczna 
32|4. . —Т 

Okazyjnie 
do sprzedania stół ja- 

muntowska Nr. 8 m. 6 
od 14—16-tej 
  

  

Pieniądze 
w każdej sumie lo- 
kujemy na korzysi- 
ne oprocentowanie 
u osób solidnych— 
gwarancja zupełna. 

  

  
ka 6 m. 3. 

NA SEZON JESIENNY 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flanele, 
jedwabie, georgetty oraz materjały bie- 
BOA: Žyrardowskie, kołdry watowe 
i koce. | 

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. 

    

  
dwie 2.200 fr. gdyż tego rodzaju szaty 
iabrykowane są serjami. 

„Nie zgodziłem się na jego pro- 
pozycję, ale pan rozumie, że i pańska 
Szala, wobec takiej różnicy cen, nie 
nęci mnie. 

„Proszę przyjąć, szanowny sąsie- 
dzie, wyrazy szacunku i przyjaźni. 

Florestyn Fortiolis & 
P. S. -— Ceniąc pańską uprzej- 

mość, prosiłem policję, by zatuszo- 
wała rozpoczętą przeciw panu spra- 

Pozatem, aby uniknąć dalszych 
nieporozumień tego rodzaju postane- 
wiłem ogrodzić płotem swoją zie- 
mię. 

Drugi list miał stempel ffirmy „Br. 
Sairmaytte et C-ie" znanych  antyk- 
warjuszy paryskich. 

„Panie Markizie, 
„Zdziwiła nas bardzo wiadomość 

o tem, że pan proponował p. Fortio- 
lisowi, właścicielowi zamku „Madri- 
na*, jednemu z najbardziej szanow 
nych naszych klijentów, kupno szafy. 

„Przypominamy paragraf 5 naszej , 
umowy, na mocy której meble i sta- 
roświeckie przedmioty, pozostawione 
u pana czasowo przez naszą firmę, 
nie mogą być sprzedawane nikomu, 
bez porozumienia z nami, a tembar- 
dziej naszym klientom. Aby uniknąć 
tak przykrych konsekwencyj Oraz och 

ь 

we wę. 

ronić naszego klienta przed strateq; 
musieliśmy wyjawić mu prawdę 
oraz, wskazać wartość prawdziwą 
będących u pana na przechowaniu ko 
pij szaf. 

„Mamy nadzieję, że na przyszłość 
zechce pan lepiej pamiętać swych zo- 
bowiązań. 

Jeremi Sairmaytte*. 
Po przeczytaniu obu tych listów, 

rzucił krze- 
sąsiada, 

* 
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