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*. LISTY Z AMERYKI 
  

| New Jork, wrzesień. 

9 Dojrzawszy do roli mocarstwa 
_" światowego, jakiem są obecnie, Sta- 

ny Zjednoczone poprostu nie mogły 
_ nie zabrać się do rozbudowy swej flo- 

_ ty handlowej, oraz nie postarać się o 
_ własne kablowe czy bezdrutowe z 

resztą świata połączenia. Linje żeglugi 
morskiej i telegraf lub telefon — to 
naczynia krwionośne i nerwy nietylko 
handlu międzynarodowego, ale i... 

dzinach sieci angielskie były przed 
wojną najgęstsze i najlepiej funkcjonu 
jące. Dziś stan posiadania W. Brytanii 
bardzo się skurczył. 

O zmianach, jakie zaszły w mię- 
dzynarodowym tonażu ' marynarki 
handlowej, da nam pojęcie poniższa 
tabliczka (w milj. tonn) : 

o 

go w r. 1920 jest skutkiem niezapeł- 
nienia luki, spowodowanej przez nie- 
mieckie łodzie podwodne w czasie 
wojny; zaś tonaż amerykański, który 
wzrósł sześciokrotnie w okresie 1914 
— 20, nie mógł się na tym poziomie 
utrzymać, bo część statków była budo 
wana w czasie wojny z drzewa i w. 
tak pośpiesznem teinpie, że zgóry wia- 
domo było, iż najwyżej 10 lat będą 
mogły pozostać w użyciu. Atoli dane 
z r. 1928, można już uważać. ża po- 
siadające cechy trwałości. I stwierdzić 
należy, że w minionem czternastole- 
ciu tonaż angielski w stosunku do to- 
nażu światowego spadł z 42 proc. do 

| 31 'proc., „kiedy tonaż amerykański 
_4 podniósł się z 4,5 do 16,5 proc. 
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Tonaż światowy. . . 

Wielka Brytanja . 

Stany Zjednoczone, . 

Cyfry powyższe obejmują wszy- 
stkie statki morskie powyżej 1000 
tonn. Znaczna część statków amery- 
kańskich nie uczestniczy w handlu za- 
granicznym, ograniczając się do żeg- 
lugi między wschodniem a zachodniem 
wybrzeżem Stanów po przez Kanał 
Panamski, co jest właściwie komuni- 
kacją wewnętrzną. Pozatem w latach 
1921 1928 Anglicy zbudowali 
9,800,000 nowych statków, czyli od- 
nowili połowę swego tonażu z r. 1920; 
natomiast Amerykanie zbudowali w 
tym okresie czasu zaledwie 400.000 
nowych statków. Statki towarowe sta- 
nowią 56 proc. tonażu angielskiego, 
a 62 proc. tonażu amerykańskiego; na 
statki pasażerskie przypada w Anglji 
24 proc. tonażu, w Stanach — 12 proc 
Reszta tonażu — to statki - cysterny 
(tankers), których Amerykanie dnia 1 
stycznia 1929 r. mieli 339 (2,284,776 
t), a Anglicy — 376 (2,302, 980 t.), 
oraz statki - lodownie, których Ame- 
rykanie mieli 14, a Anglicy — 122. 

O wzroście amerykańskiej żeglugi 
dają nam pojęcie takie przykłady: w 
1914 r. tylko 6 statków o łącznej po- 
jemności 70,000 tonn uczestniczyło w 
handlu z Europą; w r. 1929 krążyło 
stale mędzy portami amerykańskiemi 
a portami europejskiemi 233 statki o 
łącznej pojemności półtora miljona 
tonn. W handlu z Ameryką Południo- 
wą liczba okrętów wzrosła od 5 
(23.000 t.) do 90 (550,000 t.); w 
handlu z Azją — od 5 (55.000 t. ) do 
140 (miljon tonn); w handlu z Afry- 
ką flaga amerykańska była wogóle 
nieobecna, a dziś żegluje tam 32 stat- 
ki o łącznej pojemności 125,000. Ogó- 
łem, amerykańska marynarka ocea- 
niczna (ocean - going marine), w sta 
łych linjach żeglugi zatrudniona, liczy 

‹ 671 statków o łącznej pojemności 
3,855.000 tonn, czyli 5 i pół razy wię- 
cej niż przed wojną. 

Statki pasażerskie stanowią jedną 
piatą tonażu światowego. W 1925 r. 
było ich razem 2,109 i żeglowały one 
pod 33 flagami narodowemi. Tylko 12 
mero przekraczato  pojemnošė 

<5.000. Z tej liczby 8 należało do An- 
£lii z Majestic'iem na czele (56.500 t.) 
oraz po jednym do Stanów Zjednoczo- 
nych, Francji, Niemiec i Holandji. 

_ — Dziś tych oceanicznych olbrzymów 
Już jest 14, albowiemNorddeutscher 
loyd zbudował Europę i Bremen po 

46.000 tonn każdy (1). Niemcy mogli 
dała 

        

+ 
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jez Jak wiadomo, wszystkie wielkie lin- 
NASZ, niemieckie stały się łupem wojennym 
Najwi sprzymierzonych i stowarzyszonych 
Asas) okrętów niemieckich dostała W. 
SY ania: Berengarja T-wa „Cunard Line“ 
a Šwnylmperator; Majestic i Homeric 
ROA hite Star Line“ — to dawne Bis- 
zdobył į Olumbus. — W roku 1929 Breraen 
DOBA 1 a „niebieską wstęgę", te znaczy 
аВ ekorq szybkości przejazdu przez At- 
17 Yk, przepływając go w 4 dni 18 godzin 
З A Rekord poprzedni ustanowiony 
został w 1907 r. przez Mauretanię (Cunard 
line) 5 dni 5 godzin. 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu łub z 
nicę 7 zł. Konto czekowe P, K. O, 

Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

obrony międzynarodowej. W obu dzie. 

Zmniejszenie się tonażu angielskie. 

Walka o komunikacje 
tego dokonać tylko dzięki poparciu 
kapitałów amerykańskich. W 1928 r. 
na 42 miljony dolarów kapitału akcyj- 
nego Norddeutscher Lloydu — 30 
milj. należało do Amerykan; wHam- 
burg Amerika Linie Amerykanie posia 
dają 14 miljonów dolarów na 40 miljo 
nów. Bardzo ciekawie pobudki amery 
kańskich kapitalistów motywuje p. 
Ludwell Denny w swojej książce Ame- 
rica Conquers Britain (New York, 
1930): „Stany Zjednoczone — pisze 
-- odbudowały niemiecką marynarkę 
handlową... Osiągnęły tym sposobem 

trzy cele: po pierwsze, Wielkiej Bry- 
tanji coraz trudniej jest ciągnąć ko- 
rzyści z jej marynarki; po drugie, ka- 
pitał amerykański dużo zyskuje na lo- 
kacie w tańszych i skuteczniej od na- 
szych konkurujących linjach żeglugi 
transatlantyckiej; po trzecie, rozporzą- 
dzamy tym sposobem większym tona- 
żem amerykańskim dla lepiej się ren- 
iującej żeglugi między dwoma nasze- 
mi wybrzeżami po przez Kanał Panam 
ski (s. 336)". 

Naturalnie, Amerykanie nie zanie- 
dbują jednocześnie swych własnych 
linij transatlantyckich. United States 
Lines, posiadająca Leviathan'a, (daw 
ny niemiecki Vaterland), największy 
dziś na świecie linjowiec, liczący 
60,000 tonn pojemności — buduje 
obecnie dwa nowe liner'y o pojemno- 
ści conajmniej takiej samej. 

Wielka Brytanja, posiadająca je- 
szcze 44 proc. światowego tonażu pa- 
sażerskiego. wszełkie czyni ze swej 
strony wysiłki, aby w transatlantyc- 
kim ruchu pasažerskim pierwsze utrzy 
mać miejsce: Cunard Line buduje ko- 
losa o 70,000 tonn, White Star Line 
(właścicielka Majestic'a) wykańcza 
Oceanic, o 60.000 tonn pojemności, a 
uzależniona od kapitałów angielskich 
Canadian Pacific Company już za rok 
uruchomi Empress of Britain (45.000 
Н 

Przejdźmy teraz do innej dziedzi- 
ny komunikacji transoceanicznej, a 
mianowicie do kablį telegraficznych. 
Przed wojną Anglicy byli właściciela- 
mi zgórą 50 proc. światowej sieci kab 
lowej,, kiedy Amerykanie posiadali tyl 
ko niecałe 20 proc. Otóż Ameryka- 
nin Cyrus W. Field pierwszy rzucił w 
1852 r. ideę podmorskiego kabla mię- 
dzy Stanami a Anglją, co zostało urze 
czywistnione w 1866 r. Ale Ameryka- 
nom nie wystarczyło wówczas kapita- 
łów na opasanie całego Świata siecią 
kabli. Natomiast Anglicy z pasją się 
do tej pracy zabrali, a ich towarzy- 
stwa uzyskiwały pieniężne poparcie 
ze strony rządu, który odrazu zrozu- 
miał, jak ważną dla Imperjum jest rze- 
czą, aby ten nowy system „nerwowy* 
był w angielskim ręku. 

„Aczkolwiek już na długo przed 
wojną sprawa podmorskich połączeń 
telegraficznych nieraz była przedmio- 
tem interwencyj rządu amerykańskie- 
go w Londynie, nie na wiele się to zda 
ło. Wydrzeć Anglikom ch hegemonię 
było rzeczą niezmiernie trudną, bo za- 
kładanie nowych kabli jest kosztowne 
a ich rentowność niezawsze jest pew- 
na. Podział kabli niemieckich po woj- 
nie poprawił nieco stosunek stanu po- 
siadania amerykańskiego. do angiel- 
skiego, a wraz z nowemi kablami, za- 
łożonemi po wojnie, stan rzeczy w 
1928 r. był następujący: na ogólną 
liczbę 361.631 mil morskich kabli, An- 
glicy posiadali 168.193 mile (46 proc) 
a Amerykanie — 93,203 mile, czyli 
jedną czwartą sieci światowej. 

Wynalezienie przez  Marconi'ego 
telegrafji bezdrutowej i szerokie jej w 
czasie wojny zastosowanie dało Ame- 
rykanom nową broń do ręki w ich wal 
ce z angielską hegemonją w transmi- 
sji telegramów. 

Nazajutrz po wojnie, z inicjatywy 
amerykańskiego departamentu mary- 
rarki wojennej, General Electric zało- 
żyła Radio Corporation oi America ( 
(R. C. A.), na czele której stanął p. 
Dawid Sarnoff, b. chłopiec do posyłek 
w Commercial Cabłe Co., urodzony w 
1891 r. w Mińszczyznie. 

Niemal jednocześnie płk. Sosthe- 
nes Rehn, z oddziału telegrafistów ar- 
mji amerykańskiej, założył Internatio- 
na: Telephone and Telegraphe Corpo- 
ration. Kozpoczął skromnie od połą- 
czenia kabłowego Kuby ze Stanami; 
w1924 r., I. T. T. uzyskała od Hisz- 
panii koncesję na zaprowadzenie w ca 
łym kraju telefonów automatycznych 
i związała się z American Telephone 
and Telegraphe Co. a przez nią z tru-, 
stem Western Electric; w 1927 r. na- 
byłaAll America Cabies, a w 1928 r. 
sprzymierzyła się z t. zw. „Mackay 
Combine“, t. zn. z siecią Postal Tele- 
graph na terenie Stanów, oraz z Com- 

    

  

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

PRZED WYBORAMI 

KANDYDATURY UWIĘZIONYCH 

PRZYWÓDCÓW 'CENTROLEWU. 

„Robotnik* stwierdza, że wszyscy 
uwięzieni przywódcy centrolewu je- 
szcze przed ich aresztowaniem za- 
łatwili wszelkie formalności związane 
ze sprawą ich kandydowania do Izb 
Ustawodawczych. Należy się z tego 
domyślać, że na liście centrolewu znaj 
dą się wszystkie nazwiska b. posłów 
osadzonych w Brześciu. 

SĄD ODRZUCIŁ SKARGI INCYDEN- 
TALNE ARESZTOWANYCH POSŁÓW 

Sąd Okręgowy na t. zw. posiedze- 
niu gospodarczem rozpoznawał w ub. 
poniedziałek skargi incydentalne aresz 
towanych b. posłów. 

Przewodniczył wice-prezes 
wydziału karnego sędzia Neuman. 

Sąd Okręgowy wszystkie skargi 
rzeciwko zastosowaniu aresztu jako 

środka prewencyjnego — odrzucił. 

W ten sposób aresztowani b. po- 
słowie pozostają w więzieniu. 

Skargę b. posła Kiernika odrzucił 
już sąd po raz drugi. 

B. poseł Lieberman skargi 
nie wnosił. 

ZAMKNIĘCIE DRUKARNI „A. B. C.“ 
„Drukarnia Literacka“ w Warsza- 

wie, w której drukują się pisma opo- 
zycyjne „A. B. C.* i „Wieczór War- 
szawski“ ma być zamknięta z polece- 
nia Wydziału Przemysłowego . Magi- 
stratu. Jednocześnie Starostwo Grodz 
kie zabroniło dokonywać ekspedycji 
tych pism w domu, gdzie mieści się 
drukarnia przy ul. Nowy Świat 22. 

Według oświadczenia komisarza 
rządu na m. Warszawę zamknięcie spo 
wodowane zostało wobec skargi lokato 
rów za zakłócenie spokoju przez pracę 
maszyny drukarskiej oraz awantury 
wyprawiane przez sprzedawców obu 
gazet: jednocześnie zaś komisja wyde- 
legowana przez Urząd Przemysł. Ma- 
gistratu stwierdziła niebezpieczeństwo 
grożące domowi skutkiem czynności 
maszyny rotacyjnej. 

PRZESZKOLENIE WOJSKOWE В. 
POSŁÓW. 

Powiatowe komendy uzupełnień t. 
zw. P.K.U. powołały ostatnio szereg b. 
posłów na ćwiczenia wojskowe. Po- 
wołani zostali zarówno oficerowie re- 
zerwy jak i szeregowi tych roczników, 
które w tym roku odbywają ćwiczenia 
wojskowe. W czasie trwania kadencji 
sejmowej posłowie korzystali automa- 
tycznie z odroczeń, związanych z wy- 
konywaniem mandatu poselskiego. 

Jak się dowiadujemy, między inny- 
mi powołany został na ćwiczenia b. 
poseł P.P.S. C.K.W., Rychlik, z zawo- 
du nauczyciel, który otrzymał urlop z 
Kuratorjum dla akcji wyborczej. 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko* 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. ! 

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

Wstęp 50 i 30 gr. 
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Japoński proszek 

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

karaluchy. 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

        

                    
      

   

        

    

Do w Niemiecka 28 ja ul. 
najęc lokal "Aišku 
(dawn. sklep firmy „Quadrat*) lokal 
może być podzielony na 2 oddzielne 
sklepy. Dowiedzieć się: ul. Jakóba Jasiń- 
skiego Nr. 1-а т. 4 ой 9—1 1 2—5 w. 

  

    

        

miercial Cables na Atlantyku i Pacyfi- 
ku. Dziś 1. T. T. jest potęgą reprezen- 
tujacą ogromną większość amerykań- 
skich lądowych i morskich połączeń 
telegraficzno - telefonicznych. _ Aby 
bezpłodnie nie konkurować z R. C. A. 
w kwietniu 1929 r. w Paryżu, w cza- 
sie prac komitetu ekspertów, do któ- 
rego obaj należeli, p. Owen D. Young 
w imieniu R. C. A. (General Electric) 
i p. Thomas W. Lamont w imieniu I. 
T. T. (Western Electric) zawarli umo 
wę, na której podstawie obie grupy 
ściśle ze sobą współpracują. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. į NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytonioewy S. Zwierzyński. 
KLECK —: Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numera 

  

    
   

  

   

    
   

  

miejsca. Terminy druku mogą 

  

Likwidacja akcji sabotażowej w Galicji 
REZULTATY EKSPEDYCJI POLICY JNEJ. 

LWÓW. PAT.— W dniu 24 b. m. ekspedycja policyjna przeprowadzi- 
a szereg dalszych rewizyj w powiatach rohatyńskim, podhajeckim, bóbrec- 
kim, i brzeżańskim. Wynik ich przedstawia się jak następuje: Znaleziono 
znaczną ilość prochu strzelniczego, lontów, dość znaczną ilość bawełny strzel 
niczej, pewną ilość kwasu siarkowego, karabinów, strzelb, krótkiej broni pal 
nej, znaczną ilość części składowych broni, i sprzętu wojskowego, nożyce 
do cięcia drutu i pewną ilość „surmy* i innych wydawnictw nielegalnych. 
Przytrzymano 14 osób, w tem podejrzanego o akcję sabotażową Włodzimie 
rza Bułkę, z Hrehorowa w pow. rohatyńskim, u którego znaleziono flaszkę 
z kwasemi siarkowym. Ustalono, ze Bułka utrzymywał kontakt z przytrzy- 
manym wczoraj b. posłem Knzykiem z partji „Undo. 

Z akcji, przeprowadzcnej w ciągu dnia wczorajszego podnieść należy 
że iudność jednej z gmin w pow. podhajeckim od kilku dni opuściła swoje 
dorny i przebywała z całym dobytkiem w okolicznym lesie. W gminie Lasz- 
ki, pow. Bóbrka, znaleziono broń i sprzęt wojskowy rozrzucony po lasach 
przez miejscową ludność w obawie przed rewizją. W Brzeżanach znalezio- 
no w lokalu miejscowej kooperatywy, tn. in. kilka pudełek bawełny strzelni- 
czej, służącej do podpaleń. W budynku towarzystwa „Bojań* znaleziono 
znaczną ilość „Surmy“. 

W Leśnikach, pow. brzeżańskiego znaleziono w lokalach tamtejszej 
kooperatywy i czytelni Proświty bawełnę strzelniczą oraz pewną ilość „Sur- 
my“. Do gminy Sinowicze, pow. brzeżańskiego, która odgrażała się z po- 
wodu przeprowadzonej w dniu wczorajszym akcji pacyfistycznej, odeszła 
jedrai kompanja policji państwowej w celu zaprowadzenia spokoju. Jako 
cnarakterystyczny objaw podkreślić należy, że ludność ukraińska w pow. 
rohatyńskim objawia chęć zniszczenia kooperatyw i czytelń Proświty, do- 
patrując się w nich organizacyj akcji sabotażowej. Również godny uwagi 
jest fakt, że delegacje ludności kiiku gmin pow. podhajeckiego złożyły wczo 
raj va ręce starosty powiatowego prośbę o zaniechanie w tych gminach re- 
Nizyj, bierąc na siebie obowiązek utrzymania zupełnego spokoju. 

ZMNIEJSZENIE SIĘ WYPADKÓW SABOTAŻU 

LWÓW. PAT. — Dzisiejsza prasa stwierdza, że akcja władz bezpie- 
czeństwa przeciwko sabotażowi terorystów ukraińskich wydała już rezulta- 
ty. W pierwszym rzędzie organy policyjne zdołały w szeregu miejscowości 
ując wielu podpalaczy oraz skonfiskować proch i materjały, służące do pod- 
paleń. Jako wynik tej akcji nałeży również stwierdzić zmniejszenie się wy- 
padków sabotażu, co zostało ustałone w dniu wczorajszym. Mianowicie na 
terenie wojew. tłwowskiego, zanotowano wczoraj tylko dwa podpalenia, tak- 
sanio tylko 2 wypadki podpalenia na terenie wojew. tarnopolskiego. 

"DYMISJA GABINETU AUSTRJACKIEGO 
MIN. VAUGOIN KANDYDATEM NA KANCLERZA 

WIEDEŃ. PAT. — W dniu 25 b. m. po południu ukazał się następujący komu- 

nikat urzędowy: Rada ministrów rozważyła na dzisiejszem posiedzeniu jeszcze raz sy- 

tuację, wytworzoną wskutek dymisji wicekanclerza i ministra spraw wojskowych Vau- 

goina, jako też ministra handlu i komunikacji Schustera. 
Po krótkiej naradzie upoważniony został kanclerz, do wręczenia prezydentowi 

dymisji rządu związkowego. Kanclerz Schober udał się natychmiast do prezydenta 
Miklasa, aby mu przedłożyć dymisję całego gabinetu. Jak siychać, dyskusja na radzie 
munistrów trwała bardzo krótko. Zjawili się na posiedzenie wszyscy ministrowie, jak 

rownież min. spraw wojskowych Vaugoin, który podpisał podanie o dymisję. 
Dzienniki zwracają uwagę w nadzwyczajnych wydaniach na fakt, 

przed rokiem, 25 września objął gabinet Scfobera rządy. Jako najpoważniejszego kandy 

data na satnowisko kanclerza wymieniają ministra spraw wojskowych Vaugoina. 

POGŁOSKI © ROZWIĄZANIU PARLAMENTU 

WiEDEN, PAT. — Do godziny 14 min. 30 przesilenie gabinetowe nie 

zostało zlikwidowane. Posiedzenie sady ministrów, naznaczone na czwartek 

przed południem, zostało odroczone do południa. O godzinie 11 przed po- 

łudniem ódbyło się plenarne posiedzenie klubu  chrześcijańsko-socjalnych. 

Które trwało do godz. 13. Dalszy ciąg posiedzenia naznaczony został na go- 

dzinę 15-:ą. : : LO Paa 
Przed połućniem prezydent Miklas starał się pośredniczyć między kan- 

cierzem Schoberem a wicekanclerzem Vaugoin. Pośrednictwo 'to, wobec 
niezwykle ostrego ataku organi  chrześcijańsko-socjalnych  „Reichspost“ 
przeciw kaucierzowi Schoberowi, nie odniosło, jak się zdaje, rezultatu. 

: Prasa lewicowa twierdzi, że następcą Schobera będzie Vaugoin; mię 
dzy chrześcijańsko-socialnymi a wszechniemcami i związkiem chłopskim 
toczą się rokowania celem utrzymania dotychczasowej większości mieszczań 
skiej. Z innej strony twierdzą, że kanclerz Schober zamierza rozwiązać par- 
lament i rozpisać nowe wybory. Decyzji oczekują w czwartek w godzinach 
wieczornych. 

KSGENI TK EAT 

Zaszczytne odznaczenie uczonego Polaka 
GENEWA. PAT. — Prof. Rostworowski został wybrany 34 głosami 

sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. 

Dziś plenarne posiedzenie Sejmu Śląskiego 
KATOWICE. PAT. — Kancelarja Sejmu Śląskiego komunikuje, że pó- 

siedzenie plenarne Sejmu odbędzie się w sobotę 27 b. m. o godz. 15 po poł. 
Na porządku dziennym znajduje się drugie czytanie budżetu. 

  

WYKONAWCY WYROKU PARTYJNEGO 
* SKAZANI NA KARĘ ŚMIERCI 

LUBLIN. PAT. Bielski Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę Symchy z Sosnowca, 
Kagana Abrama i Niebieskiego kia odcówych O ak w dniu 31 maja w 
Radzyniu wyroku Śrnierci na osobie Dawida Siedlarza, członka komunistycznej раг 

'skiej. 
p, Sąd wydał wyrok, skazujący wszystkich trzech oskarżonych na karę śmierci przez 
powieszenie. Obrona zapowiedziała wniesieni: apelacji. 

Siedłarza zamordowano z premedytacją, zadając mu 23 rany kłute, Wymienieni 
skazani po wykonaniu wyroku mieli zapewnioną ucieczkę do Rosji sowieckiej, zaś ro- 
dziny ich pełne zabezpieczenie materjalne przez komunistyczną partję polską. 

  

poważnie stoją w szyku bojowym...) 
Amerykański generał Harbord, je- 

den z dyrektorów R. C. A., odpowie- 
dział mu jak następuje: „Orzeł ame- 
rykański nie może siedzieć między no- 
gami brytyjskiego Iwa i spokojnie pa- 
trzeć, jak mu'ta szląchetna bestja nad 
711 dziobem ogonem wymachuje. Ob- 
rona narodowa St. Zjedn. musi prze- 
ciwdziałać światowej hegemonji bry- 
tyjskiej w zakresie komunikacyj У 
(U./S. Daily, Washington, 25. VII 
1929). 

Rewanż  amerykanski 
Anglików zaniepokoił. Już w 1928 r. 
zwołana została do Londynu Imperial 
Wireless and Cable Conference, 4 
radzić nad sposobami skutecznej wal- 
ki z koncernem amerykańskim. Ucze- 
stnik tej narady, dyrektor jednego z 
angielskich towatzystw telegrafu bez 
diutu, p. Roland Belfort, pisał w stycz 
niu 1929 r. na łamachUnited Empire, 
organie „Royal Empire Society: ,„To- 
day the British and the Americans are 
again standing in battle array,........* 
(Dziś Brytyjczycy i Amerykanie znów Kazimierz Smogorzewski 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty orsż 
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 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

że właśnie. 

Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa GE 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Вупек ® — ` 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

N. Tarasiej 

   
   
   

    

  

HITLEROWCY 
A KOMUNIŚCI 

Rewelacje Biesiadowskiego o sub- 
weacjonowaniu Hitlera przez III Mie- 
dzynarodówkę nawei gdyby sciśle od- 
powiadały prawdzie, stanowią sensa- 
cię tylko dla ludzi, którzy nie są zbyt 
dobrze obznajmieni z metodami dzia- 
łalnosci Kominternu. Ili Międzynaro- 
dówka z zasady popiera moralnie i 
materjalnie wszystkie organizacje za- 
granicą, których działalność może przy 
czynić się do wywołania fermentu i 
anarchji. Jest to zasada stała. Komin 
tern nie zraża się tem czy program da- 
nej organizacji jest wrogi komunizmo- 
wi czy nie, jest to sprawa nieistotna, 
ponieważ Komintern interesują skutki 
działalności danej grupy politycznej a 
nie jej hasła polityczne. U podstaw tej 
takryki leży dążenie do stworzenia w 
państwach europejskich jaknajwiększe 
ge chaosu ponieważ anarchia stosun- 
ków wewnętrznych stanowi najlepszą 
gwarancję powodzenia akcji komuni- 
stów, stwarzając podatny grunt dla 
wybuchu rewolucyjnego. 

Historja ostatnich lat dziesięciu za- 
wiera wiele pouczających pod tym 
względem przykładów. Dwoista takty- 
ka Kominternu czy Sowietów, jest od- 
dawna znana i nikogo już prawdopo- 
aobnie w błąd wprowadzić nie może. 
Określanie hitlerowców jako faszy- 
stów i wrogów komunizmu stosowane 
w prasie sowieckiej bynajmniej nie 
przeszkadza popieraniu ich finansowo. 
Wszystko to są tk. zw. manewry poli- 
tyki sowieckiej. г 

Subwencjonowanie hitlerowców 
przez Sowiety jest jeszcze jedną prze- 
szkodą do nawrotu polityki Rappalo. 
Do chwili bowiem, w której hitlerow- 
cy będą w opozycji, fakt subwencjono- 
wania ich akcji przez Sowiety może 
tylko wpłynąć na dalsze oziębienie 
stosunków niemiecko-sowieckich.  Je- 
żeli zaś hitlerowcy obejmą rządy, po- 
wtórzą oni to, co przed paru latv zro- 
„biło w Chinach stronnictwo Kuo-Min- 
Tang, a mianowicie po umocnieniu się 
w kraju przystąpiło do likwidacji ja- 
czejek swych, byłych przyjaciół i pro- 
tektorów. 

Dopóki grupa Hittlera była nielicz- | 
iia, mogła ona w myśl zasady: cel | 
uświęca środki, czerpać fundusze na : 
swoją robotę z kas Kominternu, ale | 
po zdobyciu prawie jednej czwartej 
mandatów do Reichstagu, wobec mo- 
żliwości udziału w rządzie, hitlerowcy | 
są zbyt silni, aby potrzebna im była | 
ukryta pomoc finansowa Sowietów. 
Dla nich Komintern odegrał rolę mu- | 
rzyna, który zrobił swoje i jest juz — 
więcej niepotrzebny. Jako zapłate za 
dolary i marki nadsyłane z Moskwy, 
zastosują hitlerowcy metody komuni- 
styczne w pierwszym rzędzie do ko- 
munistów niemieckich. Na możliwość 
takiego obrotu sprawy wskazują liczne 
przykłady z historji ubiegłego dziesię- 

ciolecia. | 
Czy sowiecka stawka na anarchję | 

wewnętrzną w Niemczech powiedzie 
się, czy też Hittler i jego przyjaciele 
umiejętnie wykorzystali rewolucyjny | 
zapał Sowietów dla swych własnych 
celów, najbliższa przyszłość pokaże. 
Jaz mówią Francuzi: kto dożyje — 
en zobaczy. r. ą 

TRPRZKNWRIK WORKI WAPRSZNWAKZZIROONEOWOWOKJ 

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
14-ty dzień ciągnienia * 
PRZED PRZERWĄ 

20.000 zł. wygrał Nr. 115204. ść 
10.000 zi. wygrał Nr. 15610. 39 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 9030 154327 | 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 78740 99585 | 

171538 19607. | 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 21628 102923 

    

  

      

   

     
   

   
   

        

        

   
    

    

115264 120687 149605 165169 171207 
л000 а grały . o . wy. n-ry: 14880 19158 | 
30459 47464 96528 133107 152586 170613 
173775 184361 198708 206588 
zk Po 600 zł. wygrały nry: 5318 13896 | 
aoi Z a” 54104 91035 94116 | 

39 # 10827 200230 X 161570 194118 

с PO PRZERWIE 
.000 zł. wygrał nr. 1265. 

Po 10.006 zł. kry: Ę 154627 wygrały n-ry 44117 — 

o 5.000 zł. wygrały n-ry: 44117 
130800 133330. e й, ; 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 40763 124734 
130638 156069 185214. : 

Po 1000 zi. wygraly n-ry: 17894 20828 | 
38299 40803 97449 38299 40803 70380 | 
97449 110749 117784 118657 148874 175868 | 
191345 197914 204356 м 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 48066 49223 — 
53972 50600 62920 105388 121554 | 
126391 128022 130200 155068 164305 169266 — 
179279 187580 189950 201012 

GŁÓWNIEJSZE WYGRANE W 15-ym 
DNIU CIĄGNIENIA. ; 3 

WARSZAWA. PAT. 25 b. m. w 15-tym | 
dniu ciągnienia 5 kiasy 21 Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane 
padły na następujące numery: 

100 tysięcy zł. — 88.623. 15 tys. zł. — 
117.096, 10 tys. zł. 60.374, 5 tys. @ — 
150.091. 

 



    

ECHA KRAJOWE * 
RUS IN 

W umieszczonej poniżej korespondencji, 

oinawiającej stosunki w szkolnictwie śred- 

niem, na szczególną uwagę władz duchow- 

nych zasługuje ustęp ze skargą na zły do- 

nór prefektów szkolnych. Skarga ta nabie-- 

ra coraz większej aktywności. Wieści, 

otrzymywane przez nas ze wsi z różnych 

okolic świadczą o powolnem zanikaniu ka- 

techizacji dzieci w szkołach powszechnych, 

uawet w tych wypadkach, gdy szkoła znaj- 

duje się tuż obok kościoła. Zdarzają się 

wypadki, iż rekolekcje wielkopostne w 7-mio 

klasówce w kościelnem miasteczku odby- 

wa nauczycielka. , Dopis Red. 

Wracam z dziećmi na zimę do miasta. 
Wszystko po staremi.... Mundurów, uchwa- 
lonych przez Kuratorjum i Centralę Opiek 
Rodzicielskich na kilku zebraniach i osta- 
tecznie zatwierdzonych przez Kuratorjum, 
—- ani śladu, natomiast triumfują nadal 
chydne, niebywałych rozmiarów daszki na 
nowych jaż czapkach. 

Nie wiem, czyja to wina? Podobno p. 
naczelnik Bobka na urlopie... Ale cóż ro- 
bią dyrektorowie, którym wprowadzenie od 
nowego roku szkolnego mundurów, a prze- 
dewszystkiem czapek  uniformowych. wed- 
ług nowego wzoru, było przez p. naczelni- 
ka Bobkę wyrażnie nakazane?. 

Spotkałam w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego, idących przez całą szerokość 
chodnika, 5 uczniów gimnazjum państwo- 
wego, w czapkach nowych z olbrzymiemi 
daszkami, trzymających się pod ręce i Śpie- 
wających głośno i bardzo wyraźnie jedną z 
chrzydliwych piosenek kabaretowych. Daw- 
niej takich widowisk nie bywało. 

Biorę do ręki szumnie tak zwany „wileń- 
ski* numer „Tygodnika Ilustrowanego, 

Wywiad z Kuratorem. 
Powiadają, że mowa jest dana człowie- 

kowi, aby ukrywał swe myśli, mam wraż 
nie, że wywiady wszelkie mają na celu 
ukrycie istotnego stanu rzeczy, a to w spra 
wie tak doniosłej, jak szkolnictwo, jest rze- 
czą niedopuszczalną, i usypianie czujności 
społeczeństwa — grzechem, i dlatego nie 
podzielam optymizmu p. Kuratora. Rapor- 
ty, sprawozdania na piśmie lub ustne opo- 
wiadania najczęściej indywidualnie inter- 
pretowanych faktów, nie dają wyraźnej syl- 
wetki dzisiejszego ucznia szkół średnich w 
Potsce. Biurokratyzm, wszechwładnie panu- 
jący w szkolnictwie, łak zresztą we wszy- 
stkich dziedzinach życia naszego, tamuje 
zetknięcie się z istotą życia szkoły i napraw- 
dę dobrzeby było, żeby p. Kurator zechciał 
bezpośrednio pokonferować od czasu do cza 
su z poszczególnemi opiekami rodzicielskie- 
mi, może wówczas więcej trwogi, a mniej 
optymizmu zabrzmi w udzielanych przez 
niego wywiadach. 

Ze szkołami wileńskiemi jestem w blis- 
kim kontakcie od szeregu lat, nikt i nie w 
zyciu szkół tutejszych nie jest mi nieznane 
lub obce i dlatego pozwalam sobie zunkt 
po punkcie zaznaczyć istotne różnice między 
tem, co jest w wywiadzie, a rzeczywisto- 
ścią, a więc: postępów szkolnictwo wileń- 
skie nie robi wcale. Jesteśmy w ciągłym 
chaosie tworzenia i przewartościowywania, 
w znacznej mierze dzięki ciągłym zmianom 
na stanowisku ministra oświaty; niema wy- 
raźnej linji w ministerstwie, niema jej w 
szkolnictwie. Poziom pedagogiczny i dy- 
caktyczny nietylko nie podniósł Się, lecz 
upadł — świadczą o tem coraz to zwięk- 
szające się skargi uniwersytetów na igno- 
rancję zastraszającą maturzystów — niedo- 
kształcenie ich zaczyna być poprostu aneg- 
dotycznem. 

W ciągu 11 lat niepodległości nie moę- 
liśmy się zdobyć na profesorów historji 
polskiej, władajacych jako - tako. językiem 
polskim. Wogóle stały brak profesorów, a 
szczególniej historykowi polonistów,  ob- 
miża coraz bardziej pozióm dydaktyczny i 
tak już niewysoki szkoły średniej. 

Strona pedagogiczna pozostawia jeszcze 
więcej do życzenia. Kardynalną przyczyną 
tego jest bezwątpienia brak odpowiednich 
sił pedagogicznych, tak. wielki, że gimna- 
zjum jedrio miało jako wykładowców dwóch 
zasuspendowanych księży katolickich, któ- 
rzy zmienili religję i pożenili się. Wygląda 
to na koszmar, a było rzeczywistością. Brak 
bardzo dotkliwy odpowiednich sił daje się 
odczuć także na stanowiskach dyrektorów i 
Gyrektorek. (0 jednej z dyrektorek mówi 
się, jako o rzeczy znanej że jest bezwyzna- 
niowa. Chwała Bogu, Polska nie jest je- 
szcze Francją, a przyszłemi ' matkami pol- 
skiemi nie powinna kierować kaleka ducho- 
wa, bo kalekim jest człowiek, a szczegól- 
niej kobieta, która żyje tylko samym chle- 
bem demokratycznych i socjalnych zagad- 
nień i haseł, które, niestety, stale zazębia- 
ią się, a nawet przechodzą w socjologicz- 
ne, —- istotą ich bowiem jest bolszewizm, 
chodzi tylko o styl zewnętrznej 

  

WRAŻENIA TEATRALNE. 

„Kres wędrówki” 
Sztuka w trzech aktach (6 odsłonach), 
R. C. Sherrifia, przekład H. Sobieniow- 
skiego, w teatrze miejskim na Pohu- 

lance. = 
. 

Z powodzi t. zw. literatury wo- 
jennej nie wiele zapewne pozostanie 
dzieł trwałych, o wyraźniejszych zna- 
mionach artystycznych. Większość 
tych wspomnień, wrażeń, doznań, pa- 
miętników zachowa niewątpliwie war 
tość dokumentu, bezpośredniego prze- 
życia, reagowania psychiki ludzkiej na 
zjawisko wojny — ale, powtarzam, 
nieliczne będą utwory, które zasłużą 
na miano dzieł z powodu swoich 

" wartości artystycznych. 
W literaturze wogóle, a w utwo- 

rach t. zw. wojennych specjalnie, ła- 
two jest odróżnić czynnik natchnienia 
od mozołu roboty literackiej. Wraż- 
liwy czytelnik żywo odczuwa prawdę 

„artystyczną (będącą jednocześnie pra- 
wdą życia) od anemji koncepcji sztu- 
cznej, lub ozdoby literackiej. w pierw 
szym wypadku, przemawia życie, w 
drugim — szeleści papier i czuje się 
atrament. 

Obok książki Remarque'a „Na za- 
chodzie nic nowego sztuka Sherriffa 
będzie drugiem dziełem 0 bardzo 
trwałej wartości. Autor sięgnął naj- 
prostszemi środkami do istoty du- 
szy ludzkiej i wydobył z niej całą 

      

    
     

URBE 
mnie lub więcej kulturalny, wschodni czy 
zachodni: 

Nieskończenie bolesną i niebezpiecz- 
ną rzeczą jest brak odpowiednich księży 
na stanowiskach prefektów. Ważniejsze to 
znacznie, niż sprawy unijne i misje chińskie, 
czy nasza młodzież zarazi się dżumą bol- 
szewicką od swojego sąsiada, kolportowa- 
ną, może nieświadomie, bezmyślnie, przez 
rozmaite postępowe żywioły wszędzie — w 
szkole, w domu, na ulicy, w przeróżnych 
związkach sportowych i t. d., czy też wyj- 
dzie z tej strasznej epidemji zwycięsko. 

W. ubiegłym roku szkolnym komitety 
rodzicielskie złożyły memorjał na ręce ra- 
dy dyrektorów, wskazując w nim na cały 
szereg braków i bolączek życia szkolnego. 
Jednym z głównych braków był nieodpo- 
wiedni stusunek dyrektorów i nauczycieli 
do uczniów, uskarżano się na grubijańskie 
obejście i używanie wprost nieprzyzwoitych 
wyrazów przez pedagogów. Kiedy łajał 
dawniej profesor moskal, to — mówiono — 
taje, bo moskal, kiedy łaje polski nauczy- 
ciel (a leksikon połajanek jest nader boga- 
ty) — to mówią, że jest zły i szkodliwy, bo 
obniża ogólną obyczajność i tak już mocno 
zachwianą, i szacunek do siebie, co prowa- 
dzi do bolszewizmu, podrywajac autorytet 
profesora. Drugim brakiem jest stawianie 
dwójek, tak zwanych „na zapas”, i zbyt 
pożne i niedokładne informowanie rodziców 
o postępach i postępkach ich dzieci. żądania 
komitetów rodzicielskich zostały zignoro- 
wane i przy końcu roku szkolnego odbyła 
się istna rzeź niewiniątek bez uprzedniego 
zawiadomienia lub poinformowania rodzi- 
ców przez wychowawców. Stosunki w szko 
łach średnich pozostawiają tak dużo do ży- 
czenia, że mowy nawet być nie może o ele- 
nientarnej nawet pedagogice, a cóż mówić 
o jakichś postępkach w tej dziedzinie! Kry- 
minalne pokłosie ubiegłego roku szkolnego 
posiada wypadki  nożownictwa, bójek, pi- 
jaństwa, arogancji bezczelnej i wprost 
zdziczenia, o czem świadczy fakt następu- 
jący: w kościele przy Towarzystwie Dob- 
roczynności w trakcie odbywających się re- 
koiekcyj wielkopostnych, jeden z uczniów 
pozwolił sobie zagrać na organach podczas 
mszy fox-trotta. Ksiądz się nie spostrzegł, 
a koledzy oburzeni przerwali to bezeceń- 
stwo. Konieczne dest, by w czasie reko- 
lekcyj uczniowie byli pilnowani przez pro- 
fesorów. 

| Ma rację p. Kurator, mówiąc, że mło- 
ózież dzisiejsza jest inna. Inna jest, bo in- 
nym jest świat ją otaczający, którego jest 
1efleksem, a że on jest gorszy, więc eo ip- 
so i ona jest gorsza. Dwuświat w duszy star 
szej generacji, o którym p. Kurator wspo: 
mina, wytworzył się skutkiem  zatracenia 
granicy między zdrowym, rozumnym postę- 
pFem wolnego ducha ludzkiego, a zachłanno- 
ścią demokratyczno - demagogiczną pano- 
wania materji. Starsza generacja popełnia 
błąd zasadniczy demokracji rosyjskiej, bo, 
zamiast podnosić młodzież, — zniża się do 
jej poziomu, często wbrew własnym poglą- 
dom i upodobaniom, często przez snobizm 
postępowości, a często pijrez wygodę, bo 
ten postęp, to jednak w wielu wypadkach 
rozgrzesza, dużo pozwała, a tak mało wy- 
maga, mówi o wolności szczęścia osobiste- 

jo, a nie o pracy i obowiązkach względem 

  

  

     

Ze starszem pokoleniem nie jest jeszcze 
tak zupełnie źle, bo ono odczuwa jednak od 
czasu do czasu „poezję romantyczną”, bo 
widziało wcieloną w życie ideę romantyzmu, 
ale młodzież nasza, żywiąca się Tuwimem i 
Słonimskim, których prelegentem omal nie 
został zalecany przez Ministerstwo i Kura- 
torjum, Kaden - Bandrowski, jest pow 
zagrożona. 

Sport wypełnia w życiu młodzieży luke 
bezideowości, która jest naturalnym  skut- 
kiem niepomiernego wysiłku starszego po- 
kolenia w tym jednym kierunku całopale- 
ria na ołtarzu niepodległości. 

Nie zdobywa się domu już zdobytego, lub 
odzyskanego szczęśliwie, ale normalnie pra- 
cuje się nad udoskonaleniem wnętrza. Mło- 
dzież nasza skłonna jest do pracy realnej, 
zrobi bezwątpienia dobre stoły i krzesła, 
łóżke wygodne, krzyczące radjo, doprowa- 
dzi wymagania komfortu i higieny do dos- 
skonałości, ale na upiększenie tego domu 
już się nie zdobędzie. Sztuka się wykoszla- 
wiła, literatura wyjałowiała z pierwiastków 
prawdziwego piękna, stała się żerem dla 
tłumu. Srokowscy,  Kiedrzyūscy, Irzyckie, 
Tuwimy, Iwaszkiewicze  zašmiečili swojemi 
nowemi pseudo-drogami wspaniałą świąty- 
nię literatury ojczystej, porżnęli błotniste- 
mi koleinami piękno przeczyste polskiej po- 
ezji..... ` 

I najsmutniejsze jest to, że starsze poko 
lenie przez jakiś, niezrozumiały, a bardzo 
szkodliwy snobizm,  doszukuje się w tym 
literackim towarze piękna, którego jest on 
najjaskrawszą antytezą, wprowadzając tem 
chaos w pojęciach etycznych i estetycznych 
młodzieży. Więcej odwagi i trzeźwości 

sukienki, przydałoby się i pedagogom i rodzicom, a 

na jest ona, akcji w przyjętym ogólnie 
sensie dramatycznym, nie rozkłada 
działania scenicznego na poszczególne 
punkty — a pomimo to jest bardzo 
głębokim, skondensowanym dramatem 
o istocie człowieka. ` 

Bo to, że jest to t. zw. sztuka, wo- 
jenna nie powinno nas mylić. Słyszy- 
my w niej wciąż o wojnie, widzimy 
okopy, odczuwamy całą grozę wojny 
—- а pomimo to treść jej wybiega da- 
leko poza ten temat i jego konsek- 
wencje. Nie wojna bowiem iest jej 
tematem, a dusza ludzka. Z poza tych 
wszystkich akcesorjów wojennych wy 
łania się szerszy świat i na jego tle 
dramat człowieka, czy ludzi, postawio- 
nych w obliczu pewnych, określonych 
zagadnień życia. To stanowi najgłęb 
szy sens sztuki. 

I byłoby wielkim błędem mniemać, 
ze jest to sztuka pacyficzna. Gdyby 
tak było musiałaby ona stanowić pro- 
dukt literatury tendencyjnej, podczas 
gdy jest wybitnie 

sztuką, poruszającą zagadnienie sto- 
sunku człowieka do zjawisk otaczają- 
cych w tym wypadku — wojny. 

Właściwy dramat człowieka odby- 
wa się w tej sztuce w obliczu śmier- 
ci. Każdy z jego bohaterów postawio- 
ny jest u kresu swej wędrówki życio- 
wej i w obliczu doczesnego końca wy- 
biega myślą w ten lub tamten świat. 
Koło życia stopniowo się zmniejsza- 
jąc zamyka ich w kręgu śmierci i w 
obliczu tego faktur ujawnia się czło- 
wiek w całej swej duchowej Ak 

a   

   

psychologiczną 
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łodówka w więzieniu białostockiem 
BIAŁYSTOK. PAT. W związku z szeregiem notatek w prasie o od- 

bvwającei się w więzieniu białostockiem głodówce więżniów politycznych, 
przedstawiciel PAT. zwrócił się do p. i prokuratora Sądu Okręgowego w 
Białvmstoku z prośbą o udzielenie bliższych informacyj. 

Prokurator stwierdził, że aczkolwiek głodówka ma miejsce, to jednak 
cyfra głodujących jest wvolbrzymiona. Z pośród tych, którzy przystąpili po- 
czątkowo do głodówki dla zachowania solidarności, większość cofnęła się 
całkowicie, pozostałych zaś opornych karmi lekarz. 

Stan zdrowia wszystkich głodujących jest dobry. Wobec tego wersja 
o smierci kilku z pośród głodujących jest zmyślona, gdyż nikt z głodujących 
nie zachorował. 

Głodówka wywołana została z nakazu partji komunistycznej dla stwier 
dzenia żywotności partji i wywotania wrażenia wśród zwolenników 
komunistycznego, który w ostatnich czasach na tutejszym terenie 
zemarł 

Wilnem odbędą się 

NOWOCZESNEGO TRAKTORU 

Pokaz pratytraktonn „Fr 
W piątek 26 września b. r. 
na polach fermy Uniwersyteckiej ‚„ К и р 

DEMONSTRACYJNE POKAZY PRACY NA ROLI 

„FORDSONY". 
W czasie trwania pokazów będą kursowały między 
Wilnem autobusy, które będą odchodziły z Wilna o godz. 9.30—10.30—11,30 
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 motoryzacją pracy w rolnictwie na te pokazy PRACY 

„Fordsona“. 
DOM P|H W. MALINOWSKI inż. 
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Autoryzowane Przedstawicielstwo 

Wilno, Wilenska 23 tel. 310. 
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plika OWOCOWE | KrZEWY 
znane ze swej dobroci i wielokrotnie odznaczone 

Gospodarstwo Sadowe Józefów 
n|Wisłą (Województwo Lubelskie). 

Katalogi i oferty wysyłane są gratis na pierwsze żądanie. 
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ZDROWE 

Bł drzewa owocowe i róże 
polecają nagrodzone najwyższemi nagrodami 

EJszxóżi „LEMSZCZYZNA-SZCZEKARKÓW* 
й Biuro sprzedaży: WARSZAWA, ul. Boduena 2. ! 

1! Prosimy obejrzeć stoisko na Targach !! 
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| Lunolnie darmo! 
2 1 pudełko pasty do obuwia 
orza 1 blaszankę płynu do metali 

otrzyma każdy kupujący 
na Il Targach Północnych 

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

  

Nagrodzone najwyższemi nagrodami na wystawach, a także ostatnio 
DUŻYM MEDALEM ZŁOTYM na II Targach Północnych 

SZKÓŁKI 

„LEMSZCZYZNA - SZCZEKARKÓW" 
WARSZAWA—Buduena 2 

(własny pawilon na Ii Targach Północnych) 

posiadają do sprzedania drzewka ewocowe pienne i pół pienne, 
krzewy jagodowe, róże i t. p. 
  

wtedy refleksy będą wyglądały inaczej. 
Na ostatnim zjeździe  nauczycielstwa 

szkół powszechnych wyniesiono rezolucję 
walki o nową szkołę,..... a więc zawsze to 
samo — nos dla tabakiery, a nie tabakiera 
dla nosa. 

Szkoła, prosze Państwa, jest dla na- 
szych dzieci, i musi być taka, jaką my, ro- 
dzice, będziemy chcieli mieć i upewniam, że 
w tym wypadku przejdziemy ponad gło- 
wami wszelkich możliwych związków pe- 
dagogicznych i związkowych pedagogów. 

M. Z 

daje barwną odmianę charakterów 
ludzkich. W ostatecznym rozrachunku 
życiowym zarówno  tchórzliwy Hib- 
bert jak i odważny Stanhope będą 
bohaterami: giną w ogniu nieprzyja- 
cielskich pocisków, wypełniając bez 
szemrania rozkaz dowództwa  nie- 
opuszczania linji okopów. Ale róż- 
nemi drogami dochodzą do tego boha- 
terstwa. 

„Stanhope, dowódca kompanii 
piechoty, to typ zwycięskiego czło- 

wieka, opanowującego swoją bujną 
i bogatą naturę wolą przymusu i 
obowiązku. Jest on nietylko formalnym 
dowódcą kompanji piechoty, ale nie- 
wątpliwie moralnym wodzem i zdo- 
bywcą. 

Przepiękny w swej szlachetności 
typ stanowi porucznik  Osborn. Z 
najwyższą prostotą, bez żywiołowo- 
ści i bujności natury Stanhopa, wy- 
pełnia z uśmiechem do ostatka swój 
obowiązek na wojnie tak, jak pełnił 
go w reprezentacyjnej drużynie spor- 
towej Anglji. A idzie na pewną 
śmierć w towarzystwie młodego ko- 
legi, który mógłby być jego uczniem w 
szkole (Osborn był dyrektorem szko- 
ły w czasie pokoju). 

Porucznik Trotterr to osobistość 
niemal groteskowa! Zapalony domator 
i smakosz o dużym brzuszku, jowialny 
mieszczuch i burżuj, hodujący malwy 
w ogródku, typ słoneczny i pogodny z 
dobrodusznością pełni swe obowiązki, 
nie tając znacznej lękliwości. Ale i on 
w obliczu śmierci opanowuje się i sta- 
je do boju z godnością i prostotą. Ta    

      

    

Osborna obejmuje zastępstwo dowód- 
cy kompanji — pręży się w rozkazie 
wojskowym z całą powagą i odpowie- 
dzialnością wobec nowego zadania. 

Porucznik Hibbert daje tolgę ner- 
wom. Chce się wyraźnie zadekować, 
udając chorobę, ale przyparty do mu- 
ru przez Stanhopa otrząsa się z tchó- 
rzostwa i ginie jak bohater, wypełnia- 
jąc do ostatka swój obowiązek. Wre- 
szcie najmłodszy z oficerów — Ra- 
leigh, to porywający odzew młodości, 
wyrastający na bohatera pod dowódz- 
twem ukochanego Stanhopa. 

Właściwa myśl utworu, jak i osąd 
autora, co stanowi bohaterstwo, znaj- 
dujemy w rozłożeniu świateł i cieni w 
charakterystyce wyżej wymienionych 
oficerów i w stosunku Stanhopa do 
swoich podwładnych. Do scen kapital- 
nych zaliczyć należy starcie pomiędzy 
dowódcą kompanji a Hibbertem. 

.Ten okrzyk Stanhopa, że zrobiłby 
to samo co tchórzliwy Hibbert, gdyby 
nie działanie alkoholu na nerwy, a 
przeto i na wytrzymałość ich — nic 
innego nie znaczy, jak to, że znieczu- 
lenie tych nerwów z jednoczesnem 
działaniem woli utrzymuje go w po- 
czuciu obowiązku i daje wytrwanie. 
Tę wolę narzuca i innym podwładnym 
i stwarza przez to z nich wszystkich 
bohaterów. 

I zdawałoby się, że ten zdobywczy, 
o nadludzkiej woli typ człowieka jest 
z innej gleby urobiony: ale ou sam te- 
mu zaprzecza, a zwycięstwu woli za- 
wdzięcza zwycięstwo obowiązku. I 
zdawałoby się dalej, że ze starszych 
oficerów tylko on i Osborn są ludźmi 

   
  

WOJNA PRZYSZŁOŚCI 
Krwawe opary wojny światowej 

nie rozeszły się w ciągu długich dwu- 
nastu lat: niszczycielski ludzki gen- 
jusz wynalazczy, wsparty organiza- 
cyinej myśli potęgą, w doskonale strze 
żonych specjalnych laboratorjach kon- 
densuje ich widome resztki w niewi- 
dzialne, nowe mordercze możliwości, 
króre od czasu do czasu tylko migają 
ziowrogo przed  ciemnemi oczyma 
przerażonego świata w suchych licz- 
bach i zestaweniach. 

J. Jones, sprawozdawca wojenny 
iządu Stanów Zjednoczonych z roku 
1918 - go, zadał sobie niedawno trud 
zbadania, czem byłaby wojna najbliż- 
Sza w porównaniu z ostatnią. Dzięki 
swym wpływom mógł on zebrać ma- 
terjał faktyczny, znakomicie ułatwiają 
cy mu ogarnięcie całokształtu jej gro- 
zy w zmienionej skali udoskonaleń wo 
jennych, osiągniętych od chwili za- 
warcia pokoju.. 

Jones zwiedził najsamprzód twier- 
dzę Sandy Hook, ważny punkt nad At 
lantykiem, i stwierdził, co nastepų“ 
Jė: 

Olbrzymie działa 30 - centymetro 
we na podstawach cementowych, gru- 
bości 10 metrów, z których każde ko- 
sztuje 120.000 dolarów, uważane są 
już za staromodne i traktowane z lek- 
ka pogardą: wprowadzone obecnie 
działa niosą na odległość 40 kilomet- 
rów, przytem celować z nich rów- 
nież można w niebo prawie piono- 
wo. Przy takiej dalekonośności wy- 
tzucony pocisk może trafić w cel, 
znajdujący się 127 metrów poniżej 
widnokręgu, jak to wynika z oblicznia 
krzywizny kuli ziemskiej. Celem tym 
jest okręt nieprzyjacielski, który trze- 
ba zniszczyć, a który w krzywiźnie 
ziemi szuka dla siebie osłony. Dlategc 
tež w cementowej głębi fortecy znaj- 

duje się pomieszczenie, mające pałą- 
czenie telefoniczne i radjowe, gdzie 
przez fachowców oficerów dokony- 
wane są ścisłe operacje matematy- 
czne, rozsyłane w formie rozkazów 
obsłudze arteleryjskiej, jak w poszcze- 
gólnym wypadku ustawić i nacelować 
olbrzymy strzelnicze. 

Jones dostał się potem do minister 
stwa wojny i od generał-majora Wil- 
liamsa szefa departamentu materja- 
łów wojskowych, uzyskał odpowied- 
nie, rozleglejsze informacje: Działa 
posiadane mają szerokość luf 40 
cm. Zapalniki pocisków są albo tak 
czułe, że wybuch następuje przy 
najlżejszem bodaj otarciu się o ba- 
lon wojskowy, wypełniony powie- 
trzem, albo tak oporne, że eksplo- 
dują dopiero po przebiciu płyty pan- 
cernej. Właściwości te dostosowane 
zostały — oczywiście — do ewentu- 
alnych potrzeb. Proch będący w uży- 
ciu nie podlega działaniu  wilga.ci, 
wybucha nie dając ognia u wylotu lu 
ty, Bomby o różnej wadze, docho- 
dzącej do 2 tonn, spreparowane są 
w ten sposób że eksplodują przy że- 
tknięciu się bądź z wodą bądź z zie- 
mią, bądź z budynkiem lub okrę tem, 
zależnie od miejsca i momentu. Środ 
ki chemiczne — gazy — których w 
ostatniej wojnie nie odważyła się 
zastosować w pełni żadna ze stron 
wojujących w obawie przed rewan- 
żem przeciwnika, gromadzone są w 
coraz większej i bardziej urozmaico- 
nej ilości, począwszy od gazów, 
wywołujących kichanie, śmiech lub 
płacz, a skończywszy na straszli- 

Iwiędrajcie H-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. 

ERA PATI SDK TIA AINA STI ЛОВО ТЕНА 

wszyscy uniknąć pragną niebezpie- 
czeństwa, wszyscy są podszyci strż- 
chem, ale od czego jest ta wola, co 
zwycięża! A jeszcze dalej zdawaćby 
się mogło, że w Stanhopie brak uczuć 
ludzkich, że wojna go znieczuliła, tak, 
jak on swe nerwy dawkami whisky: 
tymczasem widzimy odruchy jego ludz 
kiej duszy i w chwili, gdy otrzymuje 
wieść o śmierci Osbornai w chwili gdy 
zwycięski Raleikh, znużony  śmiertel- 
nie, siada na brzegu łoża nieżyjącego 
już porucznika. „Czy nie znalazłeś in- 
nego miejsca?* — wykrzykuje.... 

W tej pięknej filozofji bohaterstwa 
i równości wobec śmierci, mieści się 
głęboki sens utworu: tak różnorodne 
psychiki, tak odmienne charaktery, po- 

staci tak sobie obce właściwościami 
— jednakie są w ostatecznym wyniku: 
spełnionego do końca obowiązku. To 
ich spowinowaciło i to im dało pra- 
wc do miana bohaterów. ‚ 

Jak subtelnie i jak głęboko umie autor 
prowadzić wątek utworu i charaktery- 
zować bohaterów jego — niech świad 
czy ich odmienny stosunek do  nie- 
wiast, występujący w dramacie wy- 
raźnie, choć niema w nim żadnej po- 
staci kobiecej... Co więcej — niewia- 
sta nieobecna jest czynnikiem ułożenia 
siosunku Stanhopa do Raleigha. 

I ta właśnie prawda życia, ten głę- 
boki sens moralny utworu nadaje mu 
jednocześnie wybitne piętno artystycz- 
ne. 

Nie jest to sztuka, powtarzam, ten- 
dencyjna. Nie doradza wyrzeczenia się 
obowiązku wobec ojczyzny w obliczu 
wojny, ale bezmyślność wojny wysta- 

i i i bohaterstwa   

wych gazach, które powodują śmierć 
w najsroższych mękach. 

Wojenne udoskonalenie chemicz- 
ne byłoby niczem bez należytych 
udoskonaleń mechanicznych Pod tym 
względem inwencja wojenna idzie w 
2-ch kierunkach: tanki i aeroplany 
— oto teren jej zdobyczy. Tank nowo 
czesny, dzięki swej szybkości i wy- 
trzymałości wykonywa pracę 80 tan 
ków z ostatniej wojny. 

Strzelanie z tanku przed kilku- 
nastu laty było bardzo trudne, celo- 
wanie prawie niemożliwe  naskutek 
chwiania się broni w ciągłych podry- 
gach maszyny, toczącej się po przez 
wielkie przeszkody: trudność tę usu- 
nięto obecnie, zawieszając narzę- 
dzie strzelnicze na sprężynach. Mógł 
więc powstać plan wyprowadzenia 
w przyszłej wojnie tysięcy tanków 
z dwoma żołnierzami i karabinami ma 
Szynowemi w każdym z nich, które 
byłyby lotnemi placówkami zbrojnemi 

Tanki te będą również zakładać 
druty telefoniczne, tak jak okręty 
kable. 

Oprócz tanków przygotowuje się 
w znacznej liczbie opancerzone wo- 
zy transportowe, w których żołnierze 
dostawiani będą do samego frontu. 
Walka w okopach w tych warunkach 
pizejdzie — naturalnie do zapomnia 
rej historji: wobec floty napowie- 
trznej z góry i nacierających tanków 
z przodu Żadna dyscyplina militar- 
na nie utrzymałaby żołnierzy w ro- 
wach strzeleckich. Każdy jednak wy- 
nalazek zmierzający do zniszeczenia 
przeciwnika musi być uzupełnionym 
wynalazkiem, który paraliżuje jego 
siłę na wypadek, gdyby i przeciwnik 
(a tak wszak zawsze bywa) zastoso 
wał go u siebie. Doskonalenie tan- 
ków pociągnęło za sobą konieczność 
unieszkodlliwienia tych potworów 
Wynaleziono tedy bomby, które szar- 
pią płaszczyznę ziemi, tak iż y  naj- 
szybszy i najwytrzymalszy tank po- 
wstrzymany zostanie w swym zwycię- 
skim pędze. Najmniejsza z tych bomb 
wyrywa 60 tonn ziemi, ryjąc dół o 
2 nietrach głębokości, 7 metrach 
średnicy. A są i takie, które wyrywają 
4.000 tonn ziemi. 

Większy jeszcze wysiłek wyna- 
lazcy poświęca się unieszkodliwianiu 
ataków floty napowietrznej, która 
już w ostatniej wojnie odegrała tak 
wybitną rolę. w przyszłej wojnie zaś 
odegra bez wątpienia — nieobliczal- ° 
nie wybitniejszą. Ostrzeliwanie aero 
planów wojennych staje się też co- 
raz pewniejsze: baterja z 4 dział, 
ustawianych elektrycznie przeciwko 
samolotowi nieprzyjacielskiemu, wy- 
rzuca w ciągu jednej minuty 72 po- 
ciski eksplodujące zasypując niemi 
przestrzeń w której on się porusza, 
przytem tak wysoko, jak tylko 
wznieść jest w stanie. W nocy za po- 
mocą włączonych automatycznie 
świateł można ostrzeliwać aparat nie 
gorzej niż w biały dzień. 
Zaznajamiając się choćby pobieżnie 

z wynikiem badań Jonesa, widzimy, 
że w gigantycznym obrazie  przy- 
szłej wojny główne linje zmagań za- 
czepnych i obronnych zarysowują się 
już dziś aż nazbyt realnie. 

Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił przyjęcia chorych 

ul. Wielka 21. 

  

   

  

      

bez gestu i pozy w obronie swoich 
ideałów, ale podkreśla dyskretnie jak 
to bohaterstwo i jak te ideały drogo 
trzeba okupić. Na tem właśnie polega 
ów głęboki jej sens móralny. 

Zrodziła się tu sztuka z głębokiego 
natchnienia i przyoblekła się w kształ- 
ty prawdziwie artystycznę. Dlatego jej 
idealna tendencja całkowicie się roz- 
płynęła w wizji artystycznej — a po- 
mimo to, czy słuszniej dlatego właś- 
nie głęboki sens moralny dzieła tego 
odniósł całkowite zwycięstwo:  prze- 
niknął w dusze słuchaczy i dał im chwi 
le przeżyć podniosłych. 

Atmosfera sztuki odbiła się w in- 
scenizacji i grze zespołu. Wykonawcy 
z całą prostotą dramatyczną przepro- 
wadzili swe role. P. Wasilewski jako 
kpt. Stanhope raz jeszcze dał się po- 
znać jako bardzo nieprzeciętna siwy 
aktorska i reżyserska; p. Wyrwicz w 
roli por. Osborna ujawnił nową stronę 
swego dużego talentu; p. Budzyński 
(iHibbert) już w Reducie zapowiadał 
się jako bardzo ciekawy i inteligentny 
aktor; p. Jaśkiewicz w charakterystycz 
nej roli czuł się wyśmienicie; p. Wy- 
rzykowski z zapałem oddał przeżycia 
Raleigha; bardzo dobrym kucharzem 
Masonem był p. Łubiakowski; z przy- 
jemnością też witamy powrót do Wil- 
na p. Łacińskiego. 

Wystawa bardzo staranna. Zasłu- 
guje na podkreślenie jej umiar arty- 
styczny. Słowem — dyr. Zełwerowicz 
zdobył pierwszorzędną pozycję reper- 
tuarową. Zastępca. 
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[i polskiego widoczne jest 

W.Ks. LITEWSKIEM 
EFERAT HR. MAŁACHOWSKIEGO - 

ŁEMPICKIEGO. 

W dn. 23 b. m. na posiedzeniu po- 
ączonem Wydziału III T. P. N. Oddzia 

ln Wil. Polskiego T-wa Histor. Stani- 
sław hr. Małachowski-Łempicki refe- 
iował pracę swą p. t. „Wolnomular- 
stwo w W. Ks. Litewskiem'*. 

  

      

Omawiając wiek XVIII prelegent 
wrócił uwagę na ścisły związek wol- 
lomularstwa litewskiego z Warszawą. 

zarządzie głównym  wolnomular- 
trakto- 

wanie W. Ks. Lit. jako najważniejszej 
części Polski, a Wilna jako drugiej 
stolicy Rzplitej. Tylko w Warszawie i 
Wilnie powstają komandorje zakonu 
Chėvaliers de St. Charles i podział 
imiłarstwa na trzy loże — polską, fran 
cuską i niemiecką. 

Wolnomularstwem lit. w w. XVIII 
kierowali M. Ogiński, Ad. Czartoryski 
i L. Gutakowski, władza zaś spoczy- 
wała faktycznie w rękach Żyniewa, 

 Przeździeckiego i Godin'a. Kanonik 
Michniewski był uniwersalnym mów- 
cą lożowym, a przyszli biskupi Puzy- 
na i Stroynowski jałmużnikami. 

Gdy wówczas do mularstwa lit. 
należała nieliczna garstka arystokracji 

„1 inteligencji w znacznej mierze pocho- 
dzenia cudzoziemskiego, w wieku XIX 
do lóż należą prócz obywateli ziem- 
skich, wojskowych i urzędników, miej- 
scowi kupcy, lekarze i aptekarze. 
Udział duchowieństwa w lożach był 
nader liczny. Rządzili wówczas mular- 
stwem lit. Dłuski i Rómer. 

Gdy za Królestwa Kongresowego 
Litwa odgrodzona była od Warszawy, 
wolnomularstwo było jednem z czyń- 
ników je łączących i wywierało wpływ 
na związki tajne na Litwie, zwłaszcza 
wśród młodzieży. Ciekawe światło rzu- 
cił prelegent na wewnetrzne życie wol- 
nomularstwa, dodając wiele szczegó-   

so jeden epizod kampanji przeciwma- 

- przez duchowieństwo wileńskie. 

4 
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łów do dziejów reformacyjnych usiło- 
wań d-ra Szymkiewicza, zmierzają- 
cych do wyzwolenia mularstwa z wię- 
zów tajemniczošci i czynienia posie- 
dzeń pożytecznemi dla członków. 

Prelegent drugi, prof. Pigoń, omó- 

sońskiej (z r. 1817), prowadzonej 
Po- 

wodem wzmożenia się kampanji była 
troszura jednego z filarów wolnomu- 
łarstwa prałata Dłuskiego, ogłoszona 
tp. t. „List Rabina Lisbońskiego*) w 
obronie ideologji związku. Kampanja 
objęła uniwersytet, gdzie wytoczono 
sprawę prof. Grodkowi, który jako cen 
zur zatwierdził broszure do druku; 
dostała się do kościołów, gdzie ka- 
znodzieje (zwłaszcza dominikanie i 
misjonarze) wypowiedzieli ostrą wal- 
kę masonerji. Głównym wszakże  te- 
renem walki była publicystyka. Pre- 
łegent omówił szerzej dwie zwłaszcza 
rzadkie broszury antymasońskie („Pro 
sia odpowiedź prostego chrześcijani- 
na" i „Odpowiedź Izaaka Ben Mo- 
szech''), starał się ustalić ich autor- 
stwo, przypisując pierwszą ks. Pohlo- 
wi, a drugą ks. Korzeniewskiemu, wy- 
dobył z ich treści główny zrąb argu- 
mentacji, którą się w owej kampanii 
posługiwano. Polemika wileńska 1817 
r. stanowi ostatnią fazę walki z dzia- 
łalnością lóż wolnomularskich przed 
ich rozwiązaniem 1822 r. i jako taka 
winna mieć swą kartę w dziejach ży- 
cia umysłowego Polski w XIX w. 
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OLNOMULARSTWO Zuchwała kradzież w „Europie“ 
BALETMISTRZ „OCZYSZCZA* KIESZENIE GOŚCIA". 

Ostatnią sensacją Wilna jest okradze: 

nie inż. F. w restauracji przy hotelu „Eu- 

rpa“. 

Jak nas informują, sprawa przedstawia 

się w sposób na stępujący: Pan F. przy- 

szedł do restauracji, aby spożyć kolacyjkę 

1 odpocząć trochę po całodziennej pracy 

przyglądając się popisom kabaretowym ar- 

tystów estradowych. 

Jak widać wesoły nastrój panujący na 

sali udzielił się p. inżynierowi, to też uprzy- 

krzywszy sobie samotność przy stoliku za- 

prosił do towarzystwa dwie baletnice. 

Towarzystwo przeniosło się do gabine- 

netu. 
Wystrzeliły korki. Szampan zaperlił się 

w kielichach, a w miarę opróżniania się bu- 

telek wzrastała werwa biesiadników. 

Panienki zaprosiły do towarzystwa swe- 
go szefa, „dyrektora* baletu. 

Młody człowiek (jak to już wypada z 

roli takich panów, lubiących zjeść kolacyjkę 

na rachunek adoratorów panien), opowia- 

dał przczabawne kawały, jadł, pił, pobudzał 

wszystkich do śmiechu słowem starał się 

być miłym kompanem. 

Nad ranem, kiedy całe towarzystwo by- 

łe już mocno „zawiane” inż. F. (w przystę- 

pie kolejnego przebłysku świadomości) zau 

ważył, że miły kompan wyjął mu z kiesze- 

ni 1000 złotych. 

Dlaczego poszkodowany odrazu nie 

zrobił larum, trudno zrozumieć, dość, że do- 

piero po pewnym czasie zawezwano  poli- 

cję. 
Maestro nazwiskiem Kotowski nie mógł 

zrozumieć jakim cudem (znów cud) pienią- 

dze znalazły się u niego w kieszeni. Panien- 

ki. jak to panienki — wybuchnęły płaczem 

i zarzekały się, że nigdy już nie pójdą do 

gabinetu. 

W rezultacie pomysłowy baletmistrz po- 

wędrował do kozy jakkolwiek nadal upiera 

się przy swojem — pieniędzy nie brałem i 

nie rozumiem skąd się one u mnie wzięły. 

Pan F. będzie na przyszłość ostrożniej 

szy w doborze towarzystwa. 

Szuszkiewicz, herszt bandy złodziejskiej 
PODRABIAŁ DLA SWOIC H KAMRATÓW DOKUMENTY. 

Swego czasu aresztowany został nieja- 
ki Szuszkiewicz, którego tryb życia zwrócił 
uwagę władz śledczych. 

Wkrótce ujawniono, że  Szuszkiewicz 
wziął udział we włamaniu do plebanii w 

Bujwidzach. 

Aresztowano go, lecz mimo usilnych 

poszukiwań nie zdołano udowodnić mu 

udziału w innych, tego rodzaju imprezach. 

Przed kilku dniami aresztowano nieja- 

kiego Tumaka, przy którym znaleziono fał- 
szywą książeczkę wojskową. 

Badany nie umiał początkowo wyjaśnić 
skąd wziął książeczkę, jednak następnie, w 
toku krzyżowych pytań, zeznał, że otrzymał 
ja od Szuszkiewicza. + 

Jak się okazuje, Szuszkiewicz  trudnił 
się  podrabianiem dokumentów, w które 
następnie zaopatrywał członków swojej 
bandy. 

Wyniki dochodzenia policyjnego prze- 
kazane zostały władzom sądowo-šledczym. 

  

nie osoby do tego zobowiązane. Surowo 
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URZĘDOWA. 
— Jak należy zachowywać się na ulicy. 

W związku z ostatniemi  nieszczęśliweni 
wypadkami samochodowemi, wśród których 
były śmiertelne, wileński Urząd Wojewódz- 
ki wydał odpowiednie żarządzenie, mające 
na celu zapobieganie nieszczęśliwym wypad 
kom i katastrofom, dając odpowiedniej in- 
strukcje podwładnym organom. Cały jednak 
wysiłek władz w kierunku unormowania ru- 
chu kołowego i pieszego nie da pożądane- 
go rezultatu, jeżeli ludność, nie będzie prze- 
strzegała ściśle postanowień  normujących 
ruch pieszy. 

Najważniejsze postanowienia są: Oso- 
by piesze, idące winny korzystać wyłącznie 
z chodników, pamiętając o tem, że chodze- 
nie po jezdni, zatrzymywanie się na jezdni 
jest połączone z niebezpieczeństwem. Stanie 
na jezdni oraz chodzenie wzdłuż jezdni bę- 
dzie karane grzywną do 1000 zł. lub aresz: 
tem do sześciu tygodni. Tym samym karom 
ułega pozostawianie bez opieki starszych, 
dzieci (niżej lat 7) na ulicy, za co odpo- 
wiedzialni są rodzice, opiekunowie względ- 

ISIN ATARI DIT TI AI TSKKK TNT SSG TI 

PRZERÓBKA LNU w BELGJI 
Uprawa Inu na Zachodzie nie zajmuje 

tak dużych obszarów jak u nas, gdzie w 
jednem tylko województwie wileńskiem po- 
wierzchnia, obsiewana lnem w niektóre lata 

  

dochodzi do 40.000 ha, przewyższając całko- 
мйу obszar pod lnem w Bełgji prawie o 
160 proc. 

Jakkolwiek obszar zajęty pod len w Bel- 
& ше jest duży, to jedynie dzięki udosko- 

nałonej uprawie i przeróbce Inu nad rzeką 

Lys, osiągają tam wysokie plony i produku- 
ja bardzo cenne włókno. | 

Na filmie, który zostanie wyświetlony 

26, 27, 28 i 29 września r. b. w Kinie Miej- 
skiem w godzinach 12 — 14, zostanie za- 
demonstrowana praca Iniarzy belgijskich. 
Film ten wzbudza duże zainteresowanie w 
sferach fachowych i rolniczych. Podajemy 
poniżej kilka fragmentów z tego filmu. 

Uwaga wyborcy!!! 

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

Uwaga wyborcy!!! 

zabronione iest i tak samo karane tamowa- 
nie lub utrudnianie ruchu przez dzieci (nie- 
letnich) przez układanie i rzucanie na jezdnię 
względnie na przejeżdżających samochoda- 
mi — kamieni, szkła, butelek i t. d. za co 
również będą pociągani do odpowiedzialno- 
ści karno-administracyjnej rodzice. 

KOLEJOWA 

— Urzędowe rozkłady jazdy można na 
być u zawiadowców stacyj. Dyrekcja kolei 
państwowych w Wilnie podaje do wiadomo- 
ści, że wyszły z drukji opracowane przez 
Ministerstwo komunikacji rozkłady jazdy 
pociągów towarowych i dalekobieżnych w 
komunikacji międzynarodowej na r. 1930 — 
31. Rozkłady te można nabywać w cenie 
po 3 zł. u zawiadowców stacyj, Wilno, Mo- 
łodeczno, Królewszczyzna, Wołkowysk, Li- 
da, Czeremcha, Białystok, Grodno, Suwałki, 
Grajewo, Brześć centralny, Baranowicze, 
Stołpce, Pińsk i Łuniniec. 

RÓŻNE. 
— Do Pań Ziemianek Województwa 

Wileńskiego. Zarząd wileńskiego wojewódz- 
kiego Koła Zjednoczonych Ziemianek, zwra- 
ca się z gorącą prośbą do wszystkich człon 
kiń o podtrzymanie materjalne rozpoczętej 
pracy społecznej, W bieżącym roku, praca 
rozwija się głównie na terenie powiatu Wi- 
leńsko-Trockiego, a polega na prowadze- 
niu czterech przedszkoli, skupiających ogó- 
łem 200 dzieci. Praca ta winna objąć całe 
województwo, a w szczególności tereny po- 
granicza. Wobec braku funduszów na dal- 
Sze prowadzenie przedszkoli, prosimy o po: 
moc finansową, a przedewszystkiem o re- 
gularne opłacanie składek. 
EK: Sekretarjat Koła czynny specjalnie dla 
Pań przyjezdnych w piątek i sobotę t. j. 26 
i 27 b. m. od godz. 12 — 14. Mickiewicza 
19 m. 2, przyjmuje składki i udziela wszel- 
kich informacyj, związanych z pracami Koła. 

— Nieprzyjemna sprawa... W, dniu dzi- 
siejszym, ogłoszony został list gończy sę- 
dziego okr. śledczego w Postawach za b. 
plenipotentem dóbr Konstantego hr. Przeź- 
dzieckiego Aleksandrem Wardeńskim. 

Jest to dla społeczeństwa wileńskiego 
sprawa niesłychanie przykra, gdyż poszu- 
kiwany cieszył się dotąd zaufaniem swego 
szefa i miał wśród społeczeństwa  Wileń- 
szczyzny opinję człowieka uczciwego, czego 
najlepszym dowodem, jest, że był przed dłu- 
gi czas wiceprezesem zarządu wileńskiego 
Actomobilklubu. 

Sytuacja zmieniła się. Zaczęto przebąki 
wać to i owo. 

P. Wardeński zginął z horyzontu. Jedno 
z przedstawicielstw samochodowych w Wil- 
nie, w którem poszukiwany kupił luksuso- 
wą maszynę pięknego „Oaclanda* — zapła- 
ciło nagrodę za wskazanie adresu „solidne- 

gu” do niedawna jeszcze a ukrywającego 

się obecnie klienta. 

W międzyczasie Automobilklub zawie-. 

sił p. Wardeńskiego w prawach członka, a 

następnie skreślił z listy członków. 

O malwersacjach dało się słyszeć coraz 

cześciej, aż wreszcie doszło do listu goń- 

czego. 
Jeszcze kilka dni upłynie, a mury wię- 

zienia na Łukiszkach wchłoną nowego, nie- 
codziennego lokatora. 

Fortuna kołem się toczy. 

— Osobiste. Bawiący w Wilnie general 
ny reprezentant Ford Motors C-o p. inż. Mia 
nowski po zwiedzeniu Targów Północnych 
wyjechał do Grodna, Białegostoku i Bara- 
nowicz na inspekcję tamtejszych przedsta- 
wicielstw Forda poczem wróci do Wilna. 

w au 

W drodze do naprawy 
stosunków autobusowych 

Niejednokrotnie pisaliśmy o okropnym 
Stanie autobusów wileńskich, wskazując na 
to, że ze względu na bezpieczeństwo publicz 
ne stać się więcejproccentu е 6 ji, 
ne władze odnośne powinny stać sie więcej 
wymagającemi, dokonując technicznego prze 
gladu autobusów. 

Władze, jakkolwiek  podzielały nasze 
zdanie, długi czas pobłażliwie patrzały na 
te niedociągnięcia, licząc widać na to, że 
„Spółdzielnia* sama uzna za potrzebne 
zwrócenie uwagi na stan techniczny wozów 
(głównie chodzi tu o sprawność działania 
hamulców). Nie doczekano się jednak tego, 
to też kierownik ruchu kołowego st. przod. 
auman wycofał wczoraj z linij sześć auto- 

busów. Badanie techniczne przepr owadzo- 
ne przez nacz. referatu samochodowego woj. 
wileńskiego p. inż. Krukowskiego potwier- 
Gziły słuszność zarządzenia p. Baumana. 

Wozy okazały się w stanie wyraźnie 
zagrażającym bezpieczeństwu. Właścicielom 
ich odebrano książeczki rejestracyjne, unie- 
możliwiając tem samem dalsze kursowanie 
maszyn. przed dokonaniem gruntownego re- 
nontu i ponownem zbadaniem komisji tech 

nicznej. 
Wycofane wozy należą do następują - 

cych osób: Nr. 38171 i 38172 inž. J. Lucz- 
kowskiego, 14393 — Kamermachera, 14420 
Tuczyńskiego, 14371 J. Paszkiewicza i 
14420 Jacewicza. C6ž mėwič o sprawności 
technicznej wozów „Spółdzielni* skoro aż 
dwie maszyny należące do założyciela „Spół 
dzielni" i b. jej prezesa p. Łuczkowskiego 
zakwalifikowano na szmelc. Jeszcze gorzej 
est zapewne z maszynami przedsiębiorców, 
którzy słabiej orjentują się w tem co to jest 
bezpieczeństwo publiczne i jaka jest odpo- 
wiedzialność prawno-cywilna i moralna eks- 
ploaiującego maszyny. 

SZARY CZŁOWIEK 
Bohaterów ludzkość ma niewielu, a ci, 

co nawet ukazują się na widowni dziejowej, 
tež muszą Się opierać na pracy tysięcy czy 
miljonów. Genjusz daje tylko myśl twórcza, 
kierownictwo, wykonanie zaś należy już 
do szarej, bezimiennej rzeszy. Widzimy więc 
że i te masy ludzkie poważną mają misję do 
spełnienia. 

, Ludzie z szarej masy posiadają faktycz- 
nie sporo cech śmiesznych, wszystkie ich ро- 
jęcia mieszczą się na bardzo ograniczonym 
horyzoncie. A jednak ludzie ci są potrzeb- 
ni. Nie dlatego tylko, by pracować w biu- 
rze, czy robić obuwie. 
. Przyjrzyjmy się choćby Francji przedwo 
jennej, była ona bankierem świata. Składały 
się na to nie sumy dawane przez wielkich 
magnatów, broń Boże. Szary człowiek we 
Francji finansował carów rosyjskich w ich 
zamierzeniach. Rozumny Francuz nie zamie- 
rza, jak to u nas jest przyjęte, pracować aż 
do dnia śmierci, czy ciężkiej niemocy. Nie, 
pogłądy jego sa znacznie rozumniejsze. 
Niech dorabiają się młodsi, a ja pragnę po- 
siadać, gdy ukończę 55 czy 60 lat, pewną 
sumę, która mi pozwoli na wypoczynek. 

Oszczędności _ drobnych ludzi wszędzie 
prawie i poza Francją stworzyły dobrobyt 
kraju. Pozwalają one na użycie ogromnych 
sum na różne produkcyjne cele, dające spo- 
łeczeństwu możność zarobku i bogactwa. 
U nas idea oszczędności czyni duże postępy; 

niestety, nie możemy, narazie, równać się 
z innemi krajami Europy Zachodniej. Ma- 
my jednak nadzieję, że to nastąpi, oczeku- 
jemy tego właśnie po tych skromnych, ci- 
chyeh ludziach pracy. + 
„Bezimienny szary człowieczek, składa- 
jąc uciułane grosze na rachunku oszczędno- 
ściowym w b. K. O., buduje swoją własną 
przyszłość, a jednocześnie kładzie podwali- 
ny potęźnej przyszłości Polski. M, Cz. 

D-r E. Globus 
(choroby skórne i weneryczne) po- 

wrócił ul. Wileńska 22. 

  

  

    
   

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po 
raz 3-ci ciesząca się nadzwyczajnem powo- 
dzeniem głośna sztuka z okresu wielkiej woj 
ny światowej „Kres wędrówki" Szerriff'a. 

Sztuka ta odniosła na naszej scenie 
prawdziwy tryumf artystyczny, dzięki do- 
Skonałej grze całego zespołu, oraz nadwy- 
raz efektownej wystawie. 

й Ze względu na interesujący problem, 
jak również nawierne odzwierciadlenie gro- 
zy wojennej, fascynująca ta sztuka niewąt- 
pliwie zainteresuje całe Wilno. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety kre- 
OP i zniżkowe ważne. 

przygotowaniu „Młody las* — sztu- 
ka |. A. Hertza, 2 ' 

‚ — Teatr Miejski w „Lutni*. Wystawie- 
nie nieśmiertelnego dzieła A. Fredry „Pan 
Jowialska“, w nowem ujęciu reżyserskiem i 
oryginalnych stylizowanych _ dekoracjach, 
spotkało się z uznaniem tłumnie zebranej na 
premierze publiczności. 

_. Pierwszorzędna obsada sceniczna kome- 
dji z dyr. Zelwerowiczem na czele, oraz ory- 
ginalne ilustracje muzyczne E. Dziewulskie- 
go, dostosowane do pantominy i ewolucyj 
tanecznych, tworza prawdziwie artystyczną 
całość. 

Nowa wystawa według projektów J. 
dawryłkiewicza. Początek o godz. 8 wiecz. 
Bilety kredytowane i zniżkowe ważne. 

W przygotowaniu „Pierwsza pani Fra- 
zerowa”, najnowsza komedja angielska Er- 
wina, w przekładzie F. Sobieniowskiego. 

— Popołudniówki w Teatrach Miejskich. 
W niedzielę nadchcdzącą odbędą się w Te- 
atrach Miejskich przedstawienia popołud- 
niowe po cenach zniżonych. W teatrze na Pohulance grana będzie wartościowa kome- 
dja J. Blizińskiego „Rozbitki“, w Teatrze zaś 
„Lutnia" pogodna polska komedja j. Rącz- 
kowskiego „Nad polskiem morzem. 

Początek o godz. 3 m. 30 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heljos — Śpiewak Jazzbandu. 
Światowid — Grzesznicy 
Wanda — Don Juan (Wieża miłości). 
Kino Miejskie — Martwy węzeł 

Jakóba nzstąpi dn. 26 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 27 b. m. o godz. 9.30 rano, 

nastąpi pogrzeb na cmentarz św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

O.czem zawiadamiają pogrączeni w głębokim smutku 

Syn, córka, zięć i wnukowie. 

sfer. 

Mieczysław Januszkiewicz 
Pułkownik emerytowany W. P. zasnął w Bogu dnia 24 września 

1930 r. w wieku let 70. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Lwowskiej 7 do Kościoła św. 

b. m. o godz. 5.30 p.p. 
poczem 

      

   

    

        

  

i Pawła. 

a ® ” а” 

Wymiana więźniów 
ODBĘDZIE SIĘ 10 PAŹDZIERNIKA 

Ustałony został definitywnie termin, w 

którym dokonana zostanie wymiana między 

Poiską a Litwą więźniów politycznych. 

Wymiana ta nastąpi 10 października (w 

Šš. + P. 

Mieczystaw JANUSZKIEWICZ 
Pułkownik Emeryt Wojska Polskiego Członek Stowarzyszenia 

Oficerów przeniesionych w stan spoczynku * 
po ciężkich cierpieniach zmarł dnia 24 września 1930 r. w wieku lat 70. 

Exportacja zwłok z domu żałoby do Kościoła św. Jakóba odbędzie się w 
dniu 26 września o godz 18. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 27, września 
o godz. 9 rano poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok ua cmentarz Ś. Piotra 

Oczem zawiadamia przyjaciół i znajomych Zarząd: 

politycznych z Litwą 

pobliżu Zawias) przyczem do wymiany 

wyznaczono trzy dziestu więźniów m. in. 

kilka osób uprowadzonych przez litewskie 

straże graniczne. 

Z ll-gich Targów Północnych 
Jutro otwarcie Targów Hodowlanych 

Jutro o godzinie dziesiątej Pan Wo- 
jewoda Raczkiewicz dokona  uroczy- 
stego otwarcia działu hodowlanego II 
rargów Północnych. 

W stoiskach nad Wilenką, honoro- 
we niejako miejsce zajęły konie. Wy- 
1óżnia się tam liczebnością i doborem 
materjału stajnia Państwa Skindero- 
stwa z Lebiodki w powiecie Szczuczyń 
skim i stajnia pana Karola Wagnera z 
Wielkich Solecznik. W dziale bydła 
przeważa rasa czerwono-polska z te- 
renu białostockiego. Trzodę chlewną 
reprezentuje 60 eksponatów, dostar- 
czonych przez ©: ks. Józefa Druckie- 
go-Lubeckiego z -Żyrmun. powiatu 
1 idzkiego i pana Aleksandra Żylińskie- 
go z Dokurniszek, powiatu Oszmiań- 
skiego, pana Słotwińskiego  Mirosła- 

wa z Hnieżdziłowa, z powiatu Dziś- 
nieńskiego oraz p. K. Piaszczyńskiego 
właściciela dominjum Snopki pod Lu- 
blinem. 

Licznie również obesłany jest pod 
względem doboru materjału dział dro- 
biu, w którym dominujące miejsce zaj- 
inują gołębie pocztowe. 

Szkółki „Lemszczyzna — Szczekarków”. 

Z uznaniem powitać należy starania ma- 
ło u nas znanej szkółki drzew i rkzewów 
owocowych „Lemszczyzna— Szczekarków”, 
która wprowadza odporną podkładkę i 
uszlachetnia zrazami miejscowego doboru 
odmian sadzonki i drzewka owocowe. 

Lemszczyzna — Szczekarków  wystąpi- 
ła na Il Targach Północnych, uprzejmie 
udzielając fachowych. informacyj, wszystkim 
zainteresowanym. @ per 

  

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zawód miłosny przyczy- 
na samobójstwa. Naruszewicz Anna 
lat 23, służąca hotelu „Bristol*, zam. w Wil 
nie, Mickiewicza 22 w celu samobójczym wy 
piła esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe 
w stanie ciężkim przewiozło desperatkę do 
szpitala Sawicz, gdzie tegoż dnia zmarła. 
Przyczyna — zawód miłosny. 

— Zamach samobójczy w  Cielętniku. 
Sierakowski Wacław, lat 20, zam. Strychar- 
ska Nr. 20, w ogrodzie Cielętniku usiłował 
popełnić samobójstwo przez wypicie esencji 
cctowej. Pogotowie Ratunkowe desperata w 
stanie niezagrażającym życiu przewiozło do 
szpitala Żydowskiego. Przyczyna targnięcia 
się na życie — nieporozumienia rodzinne. 

— Motocykl w morzu ognia. 

W dniu wczorajszym przechodzący ul. Wiel- 

ką w pobliżu zaułka Szwarcowego byli 
świadkami okropnej sceny. 

Oto motocyklista jadący ulicą upadł. 

Zanim zdołano się zorjentować co się stało, 

wybuchnął płomień, a za chwilę cały moto- 

cykł stanął w ogniu. 

Natychmiast zawezwano straż ogniową, 

jednak mimo natychmiastowego przybycia 

jej, motocyki spłonął doszczętnie. 

Niefortunnym motorzystą, a może tyl- 

ko pechowcem był p. Zimmerman. 

— Nowy lokator przytułku Dzieciątka 
Jezus. Kwiatkowska Bronisława, Beliny 40 
na podwórku tegoż domu znalazła podrzut- 
ka płci żeńskiej w wieku około 6 tygodni. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzieciąt 
ka Jezus. 

— Wokół kradzieży w miesz 

kaniu prof Zdziechowskiego. Z 
mióbzkania prof. Zdziechowskiego, jak już 
donosiliśmy, wykradziono w poniedziałek 22 

b. m. wieczorem całe srebro stołowe, bieliz- 
nę i znaczną część garderoby. Straty wyno- 
szą 3.500 zł. Poszukiwania policji są dotych- 
czas daremne. 

OCZOM OWPZYOCZEAZY ZK WOT ZR RY DKRŁOK KTO TTOPORAOZA 

Dlaczego traktor MUNKTELLS 
lepszy jest od traktorów 

innych. 
dlatego że: 

1) Munktelis pracuje na ropie a ro- 
pa przy tej samej sile pędnej nie tylko 
że jest o połowę tańszą od nafty, lecz 
jako nie nadająca się do oświetlania, 
niema własności latniania się do 
lampek. 

2) W Munktellsie pracują dwa cy- 
lindry, a że tylko dwa więc w dodatku 
są o wiele mocniejszej budowy. 

3) Munktelis robi na minutę obro- 
tów o połowę mniej od traktorów na- 
ftowych. 

4) Munktelis o ile ma być zastoso- 
wany do pracy lżejszej (np. przy ma- 
szynach rolniczych, piłe poprzecznej 
it. p.) może pracować o jednym cylin- 
drze (13 K. M.). 

5) Amortyzacja Munktellsa nawet 
przy całodziennej stałej jego pracy, 
może być rozłożona na lat 12-cie. 

6) Munktelis dzięki silnym motorom 
i szerokim kołom niema tendencji do 
zakopywania się nawet na gruntach 
bardzo lekkich. 

7) Munktells jest najłatwiejszy do 
obsługi, ma niezawodne zapalanie, naj- 
trwalsze części składowe, oraz bez po- 
równania msiej zużywa smarów. 

Wszystko to potwierdzić mogą dotych- 
czasowi nabywcy: PP. St. Oskierko, 
R. Rymsza, Inż. Szołkowski, Mecenas 

Al. Lednicki, Mackiewicz i inni. 

Do nabycia w Firmie 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

w Wilnie. 
MUNKTELLS posiada kompletny przy- 
rząd do oświetlenia elektrycznego (dy- 
namo, reflektory, kable i t. d.) co umo- 
żliwia pracę nocną jak np. orkę, mło- 

ckę we młynie i t. d. 

  

  

Katastrofa samolotowa w Lidzie 
LIDA, 25. IX. (tel. wł. Stowa). Dzisiejszej nocy podczas ćwiczeń nocnych 

samolot typu Breguet pilotowany przez st. sierżanta Henryka Mozdzenia i ob- 
serwatora kaprala Wojnarowicza podczas lądowania uległ katastrofie. Pilot 
sierżant Mozdżeń został ciężko ranny doznając złamania ręgosłupa obserwa- 
tor zaś kapr. Wojnarowski wyszedł bez szwanku. Samolot uiegł zniszczeniu. 

Napad rabunkowy 
LIDA, 25. IX; (tel. wł. Słowa). W nocy na 25-go b. m. we wsi Repniki gm. Tarnow- 

skiej dwaj nieznani osobnicy wpadli do mieszkania Dwojry Koreń i zagroziwszy jej rewol- 
werami zażądali wydania pieniędzy. Koreń oddała im 300 zł. poczem bandyci po związa- 
niu jej splądrowali cale mieszkanie zabierając cenniejsze rzeczy. Po dokonaniu rabunku 
bandyci zbiegli do pobliskiego lasu. Zawiadomione władze bezpieczeństwa zarządziły poscig. 

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. 

   Uwaga wyborcy!!! 

    
    

   



RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DN. 26 WRZEŚNIA. 

11,58 — : Sygnał czasu. 
12,05 — 13.00: Muzyka z płyt. 
13.00 — : Kom. meteor. 
17,15 — 17,20: Progr. dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. L. O. P. P. -u. 
17,35 — 18.00:Pogadanka przyrodnicza 

dla dzieci — Irena Łubiakowska. 
18.00 — 19.00: Tr. z Warszawy Koncert 

(Muzyka lekka). 

19.00 — 19.25: „Skrzynka pocztowa Nr 
124“ — Listy radjosłuchaczy omówi W. Hu- 
lewicz, dyr. progr. R. W. 

NALEŻAŁOBY 
la ciekawości obejrzeć na Targach 

piękne i solidne ręczne prace 

| KOBIET z Więzienia 
w Fordonie 

Nie zaszkodzi coś i kupić. 

PP. Oficerom i PP. Urzędnikom 
na raty. 

  

      

Furmoto Solitaire London 
Uniwersalny płyn oczyszczający skórę 

   

ŁO W O 

PRZETARG 

Sąd Okręgowy w Wilnie ogłasza prze- 
targ na dostawę węgla górnośląskiego kost- 
ka I w ilości około 200 tonn, koksu grube- 
go około 80 tonn oraz drzewa opałowego 
sosnowego, suchego 200 metrów. 

Oferty należy składać na imię Prezesa 
Sądu Okręgowego w Wilnie, pokój 104 w 
godzinach urzędowych do dnia 1 paździer- 
nika r. b. 

W ofertach należy podać nazwę. kopalń 
oraz kaloryjność oferowanego węgla. Cena 
winna być podana loco piwnice. 

  

  

  

Od dnia 24 do 27 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
KINO 66 Sensacyjny dramat w 10 aktach. W rolach głównych: Elina 

MIEJSKIE Martw W zeł Set, Jola Jolanta, K. Junosza-Stępowski i Weri Prati 
55 (1. Piater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykły: h przygód czło- 

  

-Zyberka. 

WCZYNĄ*. 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 3, 

(Chińczyk) wieka bez rąk. Pjg scenarjusza I. Hr. Piat 

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

  

  

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

olśni Wilno najpiękn. Spiewak jazzband Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
JRE OC CY biecej prześliczna MAY AVOY. " 

Nad program: REWEL dodatek dźwiękowy. 

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„Й Е ВГО $“ dziele 
Dła młodzieży dozwolone. 

  

  

UROCZYSTA PREMIERA   

  

  

  

  

      

е аМх Ё т Е Równocześnie z ofertą mają być złożo- я 
19.25 — 19.50: Aud. wesoła „Pierwsza Wszelkiego rodzaju, konserwujący meble i ne w Kasie Sądu, pok. Nr. 2, wadja w wy- > ‚ 

РГЁУК?ЁЫ\&‘{Ші'Ш?гЁ ze R kiesy Log pałka ma pierwotny sokości 10 proc. kosztu oferowanych mate- Dźwiękowe Kino CUD FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! 
wela K. Makuszyńskiego, zradjofon. H. Ho- 59! „Połysk. mowana przez: rjąłów. WO który wszystkich je! Ca- 
aoacówao, wyk. Z. D. R. W. a e ao W. S. H. Z. ze Lwowa ciesząca Bliższych informacyj co do warunków HOLLYWOOD" й RAMON NOWARRO łe Waco pędzić wie: „Mi- 

WE 0 — 20.00: Program na sobotę i roz AS zd e WAR PE dostawy i płatności należności udziela Inten- * : łosną pieśń*. Arcydzieło to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 
maitości. д 3 . „оа na dent Sadu (pokój 18). Lp iesięcy, ( й . 4-е}. 

2000 — 23.00: Tr. z Warszawy. Pras, Targach Pėlnocnych w Wilnie (teatr Letni). 3848 —0 Mickiewicza 22. i a 1080. D dziennik radj., koncert symf. z Filharm. i Zwiedzajcie! — Zwiedzajcie! w roli głównej bożyszcze kobiet Ost. seans o godz. 10.30. 

kom. 

Polskie Kino Dziś! Nieporównane arcydzieło ze złotej serjil Superfilm o wybitnej wartości artystycznej. p. t. = 

z „WANDA* (Wieża miłości) Epokowy dramat w 12 akt. w roli głównej: największy i uajpię- | ( 
PAŃSTWOWY BANK RO LNY Wielka 30. Tel. 14-81 on uan kniejszy tytan ekrąnu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor. { 

; ! 
komunikuje, iż: w lokalu Wydziału Agrarnego P. B. R. P. B. R. za uzdolnione do prawidłowego prowadzenia dane- * lemy. | sziuczni 
Oddział w Poznaniu, przy ul. Fr. Ratajczaka 14 — odbędzie go gospodarstwa, List gończy TAA Okazyinie KORKI mka 
się sprzedaż gospodarstw wzorowych, utworzonych z parce- 
lacjj Dóbr Krotoszyńskich, położonych w powiecie Kroto- 
szyńskim, z Dóbr Runowo Kraińskie, położonych w powie- 
cie W oraz z majątku Pszczółczyn, w powiecie Szu- 
bińskim. 

Sprzedaż odbędzie się w drodze ograniczonego ustnego 
przetargu, poprzedzonego składaniem w dro” 
zamiany na inny objekt, nadający się na cele reiormy 
rolnej. 

1) MACIEJEW — pow. Krotoszyn. 

— stacja kolejowa Koźmin (11 klm.) 
torowej Krotoszyn — Pleszew w miejscu. — Obszar 
151,98 ha. w tem roli — 143,27 ha., łąk — 4,97 ha., 
1,45 ha., podwórza 2,47 ha. 

Cena wywoławcza 357.000 zł. w złocie — łącznie z budyn 
kami, drzewostanami, ogrodzeniami, zasiewami ozimemi i 
uprawami — Nabycie inwentarzy żywych i martwych w 
zależności od uzgodnienia z nabywcą gospodarstwa  wzo- 
rowego. 

'2) DĄBROWA — pow. Krotoszyn 
— stacja kolejowa wąskotorowa Krotoszyn — Pleszew 2 klm 

stacja kolejki wąsko- 
około 

ogrodu 

— Obszar około 121,61 ha., — w tem roli 113,04 ha., 
ae. ha. ogrodu 0,54 ha, wody 0,08 ha., podwórza 

CH 
Cena wywoławcza 332.000 zł. w złocie — łącznie z budyn- 

kami, drzewostanami, uprawami, zasiewami ozimemi, in- 
wentarzem żywym (z wyłączeniem krów) i martwym. 

3) KLARYNOWO — pow. Wyrzysk у 
— stacja kolejowa Runowo—Kraińskie (4 kim.). — Obszar 
około 77,38 ha., w tem roli 53,94 ha., łąk 17,50 ha., ogrodu 
0,54 ha., podwórza 1,78 ha., wody, drogi, i t. p. 3,52 ha. 

„Cena wywoławcza 185.500 zł. w złocie.łącznie z budyn- 
kami, drzewostanami, ogrodzeniami, uprawami,  zasiewami 
ozimemi, inwentarzem żywym i martwym. 

4) DŹWIERSZNO — pow. Wyr'zysk (osada rybacka) : 
— stacja kolejowa Runowo—Kraińskie (4 klm.) obszar około 
202,93 ha. w tem roli 19,84 ha., józiora 183,09 ha. 

Cena wywoławcza 151.500 zł. w złocie z drzewostanami i 
budynkami, uprawami, obsiewami ozimemi i zapasami żyta, 
jęczmienia, słomy. 

5) PSZCZOŁCZYN — pow. Szubin 
— stacja «olejowa Rynarzewo (8 kim.) Obszar około 75,32 
ha. w tem roli 50 ha., łąk 25,32 ha. 

"Cena wywoławcza 121.500 zł. w złocie z drzewostana- 
mi i budynkami, uprawami, obsiewami i zapasami żyta, 
słomy i siana. 

Na poczet należności nabywcy zaliczy się pożyczkę 
długoterminową w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego: 

w wysokości na Maciejew — około 164.700 — zł. nomin. 
” > „ Dąbrowę — , 135.100 — , > 

s " „ Klarynowo — , 77700 — ‚ * 

» ” „ Dźwierszno — ‚ 23.100 — ‚ s 

2 s „ Pszczółczyn — , 40.500 — ‚ » 

przyczem Państwowy Bank Rolny zastrzega spłatę wzgl. 
uznanie przez nabywcę ośrodka różnicy kursu przy realiza- 
cji listów. 

Państwowy Bank Rolny zastrzega, że obszary wyżej 
wymienionych gospodarstw mogą ulec drobnym  zmia- 
nom w wyniku ostatecznych pomiarów i że zasiewy i uprawy 
oddane zostaną nabywcy takie, jakie będą na gruncie w 
dniu wprowadzenia w posiadanie. 
z Nabywca gospodarstwa  wzorowego 
ogłoszenia niniejszego przetargu. 

Do udziału w przetargu wymienionych gospodarstw do- 
puszczeni będą zawodowo wykształceni rolnicy, niebędący 
właścicielami samodzielnych gospodarstw rolnych. — Za 
zawodowo wykształconych uznaje się rolników, którzy 
ukończyli wyższą lub średnią szkołę rolniczą lub ogrodni- 
czą, albo też szkołę rolniczą lub ogrodniczą niższą, jednak 
przynajmniej przez 5 lat gospodarowali z dobrym wynikiem 
w jednostkach gospodarczych o typie zbliżonym do objektów 
będących przedmiotem przetargu. — Do przetargu  dopusz- 
czeni będą poza osobami odpowiadającem warunkom wy- 

żej podanym, także te osoby, które jakkolwiek nie odpowia- 
dają powyższym warunkom, jednak uznane zostaną przez 

ponosi koszty 

Kandydaci winni zobowiązać się: 
a. do utrzymywania przynajmniej w dotychczasowym sta- 

nie zakładów przemysłu rolnego, trwałych zabudowań lub 
specjąy/fe cennych kultur, których istnienie spowodowało 
utworzenie gospodarstwa wzorowego, 

b. dc osobistego zarządzania gospodarstwem wzorowem, 
c. do wpłacenia Państwowemu Bankowi  Rolnemu po 

utrzymaniu się przy przetargu 5 proc. ofiarowanej ceny, 
oraz w Ciągu dni 14 — po wykonalności przetargu najmniej 
15 proc. ofiarowanej ceny, tytułem wpłaty na poczet ceny 
kupna sprzedaży. — Jako warunek dopuszczenia do prze- 
targu poza warunkami wymienionemi powyżej — stawia się 
złożenie wadjum przetargowego w gotówce w wysokości 

5 proc. ogłoszonej ceny szacunkowej sprzedawanego gospo- 
darstwa, oraz złożenia w Państwowym Banku Rolnym, Od- 
dział w Poznaniu — w opieczętowanej kopercie oferty, ja- 

ką najwyższą cenę ofiaruje się za jedno z wyżej wymie- 

nionych gospodarstw wzorowych. — Oferty zawierające ce- 

nę niższą niż wyżej podane ceny szacunkowe — nie będą 
1ozpatrywane. & 

Utrzymujący się przy przetargu zostanie « wprowadzony 
w posiadanie nabytego objektu po uskutecznieniu wpłat 
uwidocznionych pod c — a nadto o ile resztę ceny kupna 
poza pożyczką długoterminową w listach zastawnych za- 
bezpieczy, czy to dobremi wekslami z dobremi  żyrami, 
czy też gwarancją bankową lub hipoteczną, podług uznania 
P. B. R. Oddział w Poznaniu, przyczem do dnia 1 lipca 1931 r. 
winien nabywca wyrównać swoje zobowiązania, wynikają- 
ce z udzielonego zabezpieczenia w wysokości 15 proc. ceny 
kupna, reszta zaś należności może być zahipotekowaną na 
ll-im miejscu po pożyczce długoterminowej w listach za- 
stawnych w księdze wieczystej z terminem całkowitej spłaty 
w 16-tu ratach w ciągu 8-iu lat, począwszy ©'4 1 lipca 
1931 r. z oprocentowaniem 8 proc. w stosunku rocznym. 

Stawający do przetargu winni do dnia 1 listopada 1930 r. 
złożyć w Oddziale Państwowego Banku Rolnego w Pozna- 
niu — Wydział Agrarny, ul. Fr. Ratajczaka 14 — w zalakowa- 
nej kopercie oferty z napisem: 

„Oferta do nabycia gospodarstwa wzorowego 
PRUE SONS KS 

Do koperty tej nie należy wkładać żadnych innych  doku- 
mentów prócz wiaściwej oferty. — Łącznie z kopertą zawie- 
rającą oiertę, należy złożyć następujące dokumenty: 

A. dokumenty stwierdzające, że zgłaszający 
przetargu jest zawodowo wykształconym rolnikiem, 

B. deklarację, że zgłaszający się nie jest właścicielem 
samodzielnego gospodarstwa rolnego, lub też że obowiązuje 
się do sprzedania posiadanego gospodarstwa, 

й С. zobowiązania na piśmie odnośnie punktów wyżej 
podanych pod a. b. c. 

D. dowód złożenia wadjum, 
E. dowody udziału w pracy 

dziedzinie rolniczej, 
F. dowód obywatelstwa polskiego, 
G. curicułum vitae. 

Nadesłanych dokumentów nie zwraca się, dlatego wskazane , 
jest składanie uwierzytelnionych odpisów, a nie oryginałów. — 
Deklaracje winny być składane w oryginałach. 

Reflektanci będą powiadomieni o dopuszczeniu ich do 
przetargu ustnego, który odbędzie się w dniu 15 listopada 
1930 r. o godz. 11-ej w lokalu Państwowego Banku Rolnego, 
Oddział w Poznaniu, ul. Fr. Ratajczaka Mi 

Państwowy Bank Rolny zastrzega sobie prawo swobod- 
nej oceny złożonych ofert, niezależnie od zadeklarowanej 
sumy. 

Wszelkie koszty związane z notarjalnym kontraktem 
kupna, który spisany będzie z nabywcą bezpośrednio po 
zakończeniu przetargu, ponosi całkowicie nabywca, 

Państwowy Bank Rolny Oddział w Poznaniu komuni- 
kuje, iż niezależnie od powyższego przetargu skłonny jest 
zamienić poszczególne wyżej wymienione ośrodki na in- 
ne objekty rolnicze, nadające się do parcelacji. 

Reflektanci, którzy pragnęliby dokonać powyższej tran- 
zakcji, winni zgłosić proponowane do zamiany  objekty 

rolne, z podaniem swych warunków oraz wskazaniem, na 
xtóry z wyżej podanych ośrodków pragną zamienić swój 
objekt.. 

Szczegółowych wyjaśnień udziela Wydział Agrarn 
AE Banku Rolnego, Oddział w Poznaniu, ul. Fr. 

czaka 14. 

w ma- 

się do 

społecznej, 

Pań 
ataj- 

  

    
      
    
    
            
    
        
        
            
       

zwłaszcza w 

Sędzia Okręgowy Śledczy w Postawach poszu- 
kuje Aleksandra Wardeńskiego, osk. o nadużycie peł- 
nomocnictw i przywłaszczenie sum pieniężnych na 
szkodę Konstantego hr. Przeździeckiego w kwocie 
około 500.000 zł. 

Poszukiwany Aleksander Wardeński, s. Stefana 
i Marji, 1. 47, zam. dawniej w Woropajewie, pow. 
Postawskiego, wzrostu małego, szczupły, szatyn, bro- 
dę i wąsy golił, oczy szare nos duży. 

Na mocy art. 190 lit. f. k. p. k. wzywam każde- 
go, kto zna miejsce pobytu Aleksandra Wardeńskiego, 
do zawiadomienia o nim władzy policyjnej lub sądo- 
wej i do zatrzymania w miarę możności. 

Postawy, dn. 24. IX. 1980. 

Cezary Sadowski 
Sędzia Okręgowy Śledczy 

na pow. Postawski 

Kursy wieczorowe 
jednoroczne Meljoracyjne, Miernicze, Dro- 
gowe i Żeńskie Kreślarsko-Techniczne 

tylenowego z dniem 25.X 1930 r. otwiera Towarzystwo Kur- 
sów lcchnicznych w Wilnie w gmachu Państwowej Szkoły 
"Technicznej przy ul. Holendernia 12. Wykłady rozpoczną się 
25-% i trwać będą do 15 maja; po ukończeniu Kursów i zło- 
ženiu egzaminu, absolwenci otrzymują świadectwa. Nauka od- 
bywa się od godz. 17 do 21. Oprócz wykładów teoretycznych, 
uczniowie odbywają także ćwiczenia praktyczne w zakresie 
swej specjalności. Na kursy nowoczesnej obróbki metali przyj- 
mowani są kandydaci posiadający praktykę warsztatową i 
umiejętność czytania i pisania oraz rachowania w zakresie 4-ch 
działań; na pozostałe Kursy kandydaci muszą mieć świadectwo 
ukończenia Szkoły powszechnej, a nadto poddani będą egza- 
minowi sprawdzającemu z polskiego i matematyki. Podania od 
kandydatów przyjmowane będą do dnia 15-X. Szczegółowych 
informacyj udziela kancelarja Kursów w godzinach od 17—19. 

Głównym Pawilonie Il-gich 
KO N CER Targów Północnych wWiinie 

Urządza firma 

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

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

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

     

  

    
      
        

codziennie od 12—2i 4—6 w 

   

oraz półroczne Nowoczesnej Obróbki Metali i spawania ace- 

  

do sprzedania stół ja- ubiory i dywany. War- 
dalny Zgłaszać się co- szawa, Twarda 24 Kel- jAkuszerkii 

и dziennie od 3 do 5-tejler. Proszę nadesłać 

AKUSZERKA po południu. Białostoc- pocztą, my odsyłamy 

ŚMIAŁOWSKA ka 6 m. 3. pocztą. 4 

arxz Gavinet Kosme- 

    
  

   

     

czny, usuwa zmarszcz Ą(apelusze damskie, 

i, piegi, wągry, łupież, K duży wybór. Obsta- : „SOTOWKE 

brodawki, kurzajki wy. lunki—przeróbki, tanio. | 1okujemty bezpłatnie 

padanie włosów. Mie- Zofja | Moszczyńska. | Z pełnem zabezpie- 

tiewicza 45. Uwaga!  Bernardyński czeniem ma Фрго- 

zaułek Nr. 10 m. 1. —1| centowanie. Dom 

PEYZ O RACOAACA PE H.-K. „Zacheta“. 
Mickiewicza 1, tel. 
9-5.       

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wiłno, Mickiewicza 31 

„READER, 
Poszukuje 

Przyjmujemy się inteligentna słn- 
żąca do wszystkiego do wszelkie roboty do > 

m. 4. i „lat. 50 na wyjazd do 
d kobiecą W  Wileńskie Biu- Warszawy. Dowiedzieć 

Uro e A0nseCNU- r Komisowo-Handlo- się Zygmuntowska 29 

je, Roa O WE. Mickiewicza 21, 2 L Od 57 poł. 
PE ZAS ie: 162 Hi 
i braki. 

zy i ciała (panie). 
e opalenie ce- 
padanie wiosów 

4. Najnowsze 
Wolne 

ао 005@0 е 4 tel. 17-80. 
Čo PZ 2: POWAŻNE wydawni- 

+ 4ł 4. 48. ctwo poszukuje kilku 
zdolnych inteligen- Poszukuję 

Brwi irzęsy tnych, energicznych dzieci do kompletu 
długotrwa panów oraz agentów przygotowującego do 
ja henną podróżujących. Zyski |-szej klasy szkoły śre- 

! duże. Zgłoszenia: Wil- dniej z uwzględnieniem 
5 S no Jagiellońska 38 m. języka i: Gabine p zd a 
kosmyki Le JIG 19 godz. 10—1 i O. o ak ь 

Leczniczej ZR ŻE 

J. Hryniewiczowej. Ulgowe warunki 

ul, WIELKA Ne 18 m.9. przy zaciąganiu poży- SA chód przy lokowa- 
10-11 4-7 czek osiąga każdy przy niu oszczędności na 

P. № 26, pośrednictwie Wileń- naj pewniejsze zabezpie- 
0 3! skiego Biura Komiso- czenie osiągnąć można 
———-——wo-Handlowego. _ Mi- przy pośrednictwie Wi- 

ckiewicza 21, tel. 152.leńskiego Biura Komi- 
—4 sowo-Handlowego. Mi- 

Wan Okonia». CKŁOYKCZE: ZlŻEŁ MOZ. 

Poszukiję posady go- —2 
spodyni, mam dłu- 

goletnią praktykę i do- 
bre świadectwo. Adres: 

Okazyjnie stare wlo- Giedyminowska Nr. 41 
skie skrzypce Stradi- Chrzanowiczowa. —l 

EIU EEE Dejzoaci woda 
ileń —63. —! ojrzałości e ме -6 T Kurs KlaSY pe: Gim. z Ag | 

p Г t pół przedwstępuej komplet sta w Wilnie w 1930 r. 
rosię @ krwi 24 dzieci inteligentnych na imię Aleksandra 

p” założenia przemy- 
słowego pszczełni- 

ctwa poszukuję spółmi- 
ka z kapitałem od 6000 
—10000 zł. Wiadomość 
„Polkres* Królewska 3 

    

   

  

  

  

       

  

Jaguillage. 

  

Ri wielkości do- 

      

SPRZEDAŻ 
ZGUBY 
Zo świadectwo     
  

  

    

ang. do sprzedania Za- EU Pržyjas jeszcze Yi uniewa- 

OKTO! raz zamówienia przyj- 2-je. J. Jasińskiego 10 żnia sie. 

Boć s Dr Ginsberg mują się do 27 6 m. —28. - 

№ Blumowicz Choroby skórne, we- ilno, ul. Fabryczna ubiono ksiąžeczkę 

choroby weneryczne, neryczne i moczopłcio- 324. —T | |czenica szkoły pow. śe wkładową Wiłeń- 

skórne i moczopłciowe we. Wileńska 8 od 3 ia 12 E oaoat. Bao A emu a 

LKA 21 8 — 114 — 8. Те!. 5 6! krwi dzielenie at- Banku Handlowego 

DOKTOR a, rodė 11135567. Ogier „5, ciem nie obiadów. Dovie-Nr. 1191 unieważnia 
"W. Z. P. 29. ny kasztan —- z rodo- dzić się w Administra- się. 

W. М — —октох 
wznowił przyjęcia cho- Szyrwindt 

rych (choroby płuc) od choroby weneryczne, 
IRE skórne i moczopłciowe Mickiewicza 

6—7 Żeligowskiego 5. Wielka 19, od 9—1 i tel. 1.90. 
3-7. Od 9—12 i 4—8 

Dr. Kenigsberg 
choroby skėrne, wene- dania. Wilno, ul 
ryczne i moczopłciowe muntowska Nr. 8 m. 9 

cji „Słowa* C. M. 

Majątek Wielkie Sołeczniki | 
poszukuje solidnego odbiorcę ua wię- | 

  

wodem  wierzchowiec, 
reproduktor--do sprze- 

„Zyg- 

  

kszą ilość mleka dostarczanego do 
Wilna. Zgłoszenia nadsyłać do Zarządu 

pocz. W. Soleczniki. 

4, od 14—16-tej = 
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  SPRAWOZDANIE 
NAJNOWSZA WIADOMOŚĆ! | z działalności Komitetu Odnowienia Świątyni Ostrobramskiej w Wilnie od czasu rozpoczęcia robót 

\ 00 dnia 1-g0 stycznia 1930 roku. 

    

  

  

  

  

    

  

WPŁYWY WYDATKI Wczoraj w 15-łym dniu ciągnienia 5 klasy 
` ` 21 Lot. Państwowej 

z 

śm u * В : : 
*.| a SA я Wielka 5 Lp. Treść Szj | 8 |RAZEMJ| Lp. Treść a 8 RAZEM wygrana " na Nr. 8623 
З об s > gS oś = У9 
EE S Os ы Znów padła u nas na los naszej kolektury 

A s Id | Hallo Obywatelel!! gdzie grać na toteri? UJ NASIIŁ 
1. pływy ze skarbon i tac „| 12059.40| 12425.22| 2448462] * 1. Wydatki na urządzenie loterji reali 190420] — 1307.25 SZCZĘŚCIE TYLKO U NAS!!! 
= Ke PŁ RE a LE 18647.26| 15069.66| 33716.9 2 Wydatki na urządzenie przedstawień i kon- Polecamy Aišdai (ės 64 2 5 klasy—Ciągnienie trwa do 14 

4. Dociiód:2 doch Diet] = a 1 LĄ SO a 3 Wi S6ŻnE. (tu wchodzą p  GuNiėS wyć 18100 RI 181.00 października r. b. włącznie. Kolo szczęścia posiada oprócz 2 PS 

5. Dochód z przedstawień i koncertów . J 806.55] 28 : Ki sp; - ж w Su- dużo, dużo wielkici 3 

6. Ofiary na Msze (wpłacone łącznie z innemi ER Soweścią NSE BOCH BORY 8) 2504,70] _ 7997.34| 10502.04 mie 250.000 i 150.000 złotyc wygranych. 
Х Ё/рг_уша;т M Lo AAA vada a — 35.00) 35. 4 Wydano ks. proboszczowi wpłacone ofiary Jedyna w Polsce Największa, Najstarsza ajszczęśliwsza kolektura 

- aciągnięto pożyczek . . . . . . . .| 19000.00| 17025.00| 36025. a Na a a S — 35.00| 35.00 > 
> OE 08. obiótu gotówki. oczłowej 5 Spłata zaciągniętych długów ‚ . . . . +| 2000.00] 23425.00| 25425.00 E L į ( H T E N | N я 5.„ 

Kasie Oszczędności OS 0 A FF 1.04 104] 6 | Remont dachu, roboty stolarskie i drobnej i 1 
naprawy ka a sm, sr 10198.95| .2973.03) - 18101:98 Wilno, Wielka 44. Warszawa, Marszałkowska 146. 

7 Wydatki kancelaryjne (tu wchodzą również) 
i wydatki na druki, znaczki pocztowe, foto- 
grafje, druki pamiątek i t. p.) . «. . + «| 1747.84] 18200.80| 14948.64 

: 8 Wynagrodzenie za zbieranie ofiar do skare 
bonki przy stolikach i za prowadzenie kan-| 
celarji (opłata personelu) . . . . . . .| 1055.00] 2233,00] 3288.00 

® 9 Za roboty pozłotnicze  (przyszykowaniej : 
X wszystkich i pod farby a asa B 

oraz częściowe pozłocenie wszystkich przed-| oso » FR ‘ 
miotów z drzewa) —. „ . . . . + . | 26800.00) 18790.00] 45790.00 ZRODŁO PIEKNOSCI | ы 

10 Za oczyszczenie, zbadanie stanu i częścio- ' й Г KRZ 
we odnowienie malatur . . . . . . - 7710.00] 58855.00| 63565.00 1 | 

11 Za urządzenie rusztowań, ich przesuwanie, 
oskrob «anie ścian, oraz oczyszczenie i napra- й 
wa rzežby i ornamentacvį gipsowych 11481.90 170.00)  11651.90 

12 Na instalację elektryczną CEE — 4898.55 324,40] 5222.95 
13 Prowizje od obrotu gotówki w P.K.O. . 24.05 348.50 372.55 

14 wydatkowano: . . . . . .| 60889.24| 128852.07|  198191.31 
Gotówka w P.K.O. — 1472.60) 1472.60 

Pozóstałość na dz. 1-1 1930 r————— 
Saldo do Kasy a 81.24 81.24 

RAZEM: | 70:28.23] 120421.92| 1907451 RAZEM: | 69839.24| 129905.91| 199745,15               
Niniejsze sprawozdanie ogłoszonem zostało z opóźnieniem, dla przyczyn od Komitetu niezależnych. 

Skarbnik Ks. Józef Wojczunas. 

Komitet Ostrobramski. 

Prezes Komitetu Ks. St. Zawadzki Prob. Ostrobramski.     
"Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2    "į


