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W PERSPERTYOIE ECHA STOLICY 77ZA KORDONÓW 
TYGODNIA 
26 VIII. — 11X. 

Zamknięcie konierencji w Hadze. 

Jak przewidywaliśmy konferencja w 

Hadze dla likwidacji t. zw. skutków 

wojny światowej zakończyła się kom- 
promisem w którym Angija zawdzię- 

czając stanowczej pozycji S$nowdena 0- 

trzymała ógółem 84 proc. swych pre- 

tensyj kosztem Francji, Belgji i Włoch. 

Plan Younga został w ogólnych zary- 

sach utrzymany i to zdaje się było głó 

wnym atutem w rękach p. Brianda pod- 

czas niedługiej opozycji ministra Stre- 

semanna, który w podnieceniu konie- 

rencyjnym pragnął jeszcze coś nie coś 

utargować w dziedzinie ustępstw poli- 

tycznych dla Niemiec. P. Stresemann 

aczkolwiek w ciągu całego przebiegu 

konierencji grał rolę ofiary o skórę 

. której idzie targ nie jest znowuż kom 
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promisem haskim tak bardzo pokrzy- 

wdzony. Wskutek dojścia do skutku 

planu Younga Niemcy nie tylko zyska- 

ły w porównaniu do obowiązującego 

dotychczas planu reparacyjnego Dawe- 

sa znaczną zniżkę rat, ale zyskały bez 

porównania więcej w dziedzinie poli- 

tycznej. Dość powiedzieć, że p. Stre- 

semann przywozi z sobą do Berlina u- 

kład w sprawie przedterminowego 0- 

próżnienia Nadrenji co ma całkowicie 
nastąpić najpóźniej w czerwcu roku na 

stępnego. jeżeli chodzi a stronę finan- 

sową zobowiązań niemieckich w planie 

Younga należy zawsze pamiętać jedno 

bardzo szczere oświadczenie p. Strese- 
| manna kiedy: powiedział, że plan Youn- 

ga realny jest właściwie na lat dziesięć 

mimo że reguluje dług niemiecki w 0- 

kresie lat 58. Po tych dziesięciu latach 

‚ sytuacja może ulec takiej zmianie, że 

znowuż będzie okazja do opracowania 

innego planu jeszcze wygodniejszego 

dla Niemiec. 

Nie można było nie zauważyć, iż 

podczas konierencji Haskiej najwięk- 

szym orędownikiem i adwokatem planu 

Younga był p. Briand przy współudzia- 

le delegatów włoskiego i belgijskiego. 

Ta troska Francji, aby konferencja nie 

uległa załamaniu miała całkiem realne 

podstawy. Należy pamiętać, że tuż 

przed rozpoczęciem narad w Hadze 

parlament francuski rafitykował układ 
Melon - Berenger na mocy którego 

Francja zobowiązuje się wpłacać ol- 

brzymie sumy Ameryce na rachunek 

swoich długów. Układ ten w wypadku 

dojścia do skutku planu Younga tem 

samem przestaje być dla Francji nie- 

bezpieczny ponieważ dług irancuski 

wobec Ameryki będzie pokryty przez 
odszkodowania niemieckie. 

Również i Ameryka jest zadowolo- 

na z rezultatu obrad w Hadze. Plan 

Youngą gwarantuje Stanom Zjednaczo 
nym zwrot długów b. sojuszników, a 

następnie przez powołanie do życia 
Banku Reparacyjnego ułatwia kapitało- 

wi amerykańskiemu finansowe opano- 
wanie Europy. 

Tylko mniejsze państwa na tym 

targu wielkich mocarstw przy akom- 

panjamencie trazesów pacyfistycznych 

__ wyszły jak zwykle bywa w takich wy- 
Padkach najgorzej. 

Szczególnie interesa Polski dotkli- 
wie zostały narażone. Przedewszyst- 
kiem w dziedzinie bezpieczeństwa na- 

szych granic zachodnich nie uzyskaliś- 
my nic takiego co stanowiłoby pewną 

rekompensatę za przedterminową eWa 
kuację Nadrenji. Nie można bowiem za' 

taką gwarancję uważać powołania ko- 
misji konstatacyjno-pojednawczej po 

nego w charakterze organu kontrolne 

go dla Nadrenji. Wiemy dobrze z prak 

tyki jak tego rodzaju komisje pracują. 

Jeżeli dotychczas Nadrenja zajęta przez 

wojska okupacyjne była tym hamulcem 

odwetowych zapędów niemieckich to 

teraz ten hamulec już nie istnieje i na- 

sze granice zachodnie mają gwarancję 

tylko własnych bagnetów. 

Również i pod względem go- 

spodarczym wyszliśmy na tar- 

gach haskich źle. Oto bowiem Włochy 

zobowiązując się do zakupywania w 

Angiji przez 3 lata po miljonie ton wę- 

Herbafa w Zamku 
WARSZAWA. 2.9. (PAT). Dziś 

w godzinach południowych powrócił 
ze Spały da stolicy Pan Prezydent Rze 
czypospolitej w towarzystwie adjutan- 
tów przybocznych mjr. Jurgielewicza i 
rotm. Calewskiego. O godz. 17 pan 
Prezydent oraz p. Mościcka podejmo- 
wali na Zamku herbatą bawiących w 
stolicy parlamentarzystów irancuskich. 
Na przyjęciu oprócz gości fracuskich, 
obecni byli między innemi prezes Ra 
dy Ministrów K. Switalski z małżon- 
ką, ministrawie Boerner, Kuhn, Nieza- 
bytowski, Staniewicz, podsekretarz 
stanu MSZ dr Wysocki, marszałek 
Sejmu Daszyński, wicemarsz. Dąbski, 
liczni posłowie i senatorowie, członko- 
wie ambasady francuskiej z ambasado- 
rem Laroche na czele, członkowie ko- 
mitetu przyjęcia, wyżsi urzędnicy Pre- 
zydjum Rady Ministrów i MSZ., ks. 
bisk. Szlagowski, zastępca . komisarza 
rządu Olpiński, przedstawiciele władz 
ministerjalnych, gen. Jacyno, p.o. do- 
wódcy garnizonu płk. Więckowski, ko- 
mendant policji płk. Jagrym-Malczew- 
ski, dyrektor PKO Gruber, oraz grono 
dziennikarzy z prezesem Zw. Syndyka 
tów Dziennikarzy Polskich red. Zdzisła 
li się w sali Audjencjonalnej oczekując 
wem Dębickim Zaproszeni goście zebra 
na przybycie Głowy Państwa. O g. 5 
m. 15 wszedł na salę Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie p. 
Mościc kiej. Głowę Państwa powitał 
ambasador Laroche, przedstawiając 
prezesa grupy parlamentarnej francu- 
sko - polskiej p. Locquin, który z kolei 
przedstawił Panu Prezydentowi depu- 
towanych i senatorów francuskich. Po 
krótkich powitaniach obecni przeszli 
na taras Zamku, gdzie podejmowani 
byli herbatą. 

Z pobyfu parlamenfarzysfów 
francuskich w Warszawie 
WARSZAWA. 2.9. Pat. Delegacja 

parlamentarzystów francuskich w to- 
warzystwie wiceprezydenta miasta prof. 
Błędowskiego oraz urzędników Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych zwie- 
dziła dziś rano miasto, zatrzymując 
się dłużej w parku i pałacu Łazien- 
kowskim na Starem Mieście i Cyta- 
deli. O god. 13 p. marsz. Daszyński 
podejmował  parlamentarzystów fran- 
cuskich śniadaniem w hotelu Bristol, 

w którem wzięli udziął wicemin. Wy- 

socki, wicemarszałek Sejmu Dąbski, 
ambasador Laroche z członkami am- 
basady, wielu posłów, wyżsi urzędni- 

cy Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
oraz przedstawiciele prasy. 

Przy deserze zabrał głos marsz. 
Daszyński, który poruszył sprawę 
stosunków ekonomicznych  polsko- 
francuskich, stwierdzając w konkluzji 
przemówienia konieczność solidarnoś- 
ci obu narodów. Po marszałku prze- 
mawiał prezes grupy parlamentarnej 
francusko-polskiej p. Locquin, którv 
podkreślił, że jednem z  najważniej- 

szych zadań delegacji francuskiej jest 
zorjentowanie się, co można uczynić 

dla dalszego zacieśnienia stosunków 

ekonomicznych między obu krajami. 
Następnie deputowany Barth wy- 

głosił dłuższy roferat na temat sto- 
sunków handlowych  irancusko-pol- 
skich. 

Z danych cyfrowych referatu wy- 
nika, że wymiana między Polską a 
Francją w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy r. b. przedstawia się nastę- 

pująco: eksport polski do Francji 
wyniósł 132 miljony wobec 84 mil. 

za ten sam Okres w roku ubiegłym. 

O ile chodzi o eksport francuski, to 

zniżył się on 259 miljonów na 233. 

W czase Śniadania odbyło się wrę- 

"czenie orderów Legii Honorowej rad- 

cy M. S. Z. Sokolnickiemu oraz rad: 

cy М. S. Z. Fiedlerowi, którzy zostali 

mianowani oficerami Legii Honoro- 
wej. 

Parlamenfarzyści francuscy na 
odsłonięciu pomnika śp. marszał- 

ka Focha w Toruniu. 
WARSZAWA, 2 9. Pat. Na uroczystość 

odsłonięcia tablicy pamiątkowej marszałka 
Focha w Toruniu, dziś wieczerem wyjecha- 
li z Warszawy w towarzystwie posta Czet- 
wertyńskiego i radcy Min. Spraw Zagranicz 
nych Strzałeckiego deputowani Pezet, Pic, 
Caujole i Anguetil. 

Zgon Stanisława Barcewicza 

WARSZAWA, 2 9. Pat. W dniu 1 wrze- 

śnia zmarł po dłuższej chorobie w wieku 

ląt 70 znakomity skrzypek profesor i b. 

długoletni dyrektor konserwatorjum war- 

szawskiego Stanisław Barcewicz. Nabożeń- 

stwo żałrbne odbędzie się w głównym ko- 

ściele Św. Krzyża dnia 4 bm, w środę o 

godz. 11-ej bm. Po skończonem nabożeń- 

stwie nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

cmentarz Powązkowski. 

Woldemaras udaje się do Genewy 
KOWNO, 31-8. Elta. Dzisiaj po- 

ciągiem rannym Prezes Ministrów i 
Minister Spraw Zagranicznych prof. 
Woldemaras udał się do Genewy. 
Prezesowi ministrów towarzyszą se- 
kretarz deligacjj p. L. Dymsza i 
dwóch adjutantów: kapitan lotnictwa 
Jabłonskis i kapitan kawalerji Matu- 
lewiczus. 

W zastępstwie proi. Woldemarasa 
obowiązki Prezesa Ministrów pełni 
Minister Rolnictwa p. Aleksa, obowiąz- 
ki Ministra Spraw Zagranicznych— 
Generalny Sekretarz Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych dr. Zaunius i 
Ministra Obrony Krajowej — Minister 
Spraw Wewnętrznych pułkownik Mu- 
stejkis. 

Prezesa Ministrów żegnali na 
dworcu członkowie Gabinetu Mini- 
strów, wyższe dowództwo wojskowe 
i wyżsi urzędnicy. 

Protestacyjne wiece żydowskie w iownie 
Z Kowna donoszą: Wczoraj wieczorem 

w kowieńskiej synagodze chóralnej odbył 
się wielki wiec protestacyjny z powodu wy- 
padków w Palestynie. Synagoga była na- 
pełniona do ostatecznych granic i ogromne 
tłumy skupiły się na ulicy nie mając możno 
ści przedostać się do synagogi. ь 

Na wiecu wygłoszono wiele przemówień 
nacechowanych smutkiem i oburzeniem z 
powodu wypadków w Palestynie. Wielkie 
wrażenie sprawiło przemówienie przedstawi- 
ciela  sjonistów-rewizjonistów Kachmilewi- 
cza, który we wszystkiem oskarżał rząd pa- 
lestyński i egzekutywę. 

Po przemówieniu odprawiono uroczyste 
nabożeństwo żałobne za ofiary wypadków 
w Palestynie. Podczas nabożeństwa ze wszy 
stkich stron napełnionej synagogi rozlegał 
się płacz. 

Pierwsza kobieta członkiem <lifewskiej 
delegacji dyplomatycznej 

„Liet. Aides“, podając wiadomość o no: 

litewskiej na sesję plenum Ligi Narodów 
pisze, iż po raz piarwszy w Litwie kobieta 
jest członkiem tak ważnej delegacji. W 
związku z temffeministki litewskie z wiel- 
kiem zadowoleniem stwierdzają fakt, że 
obecny rząd pierwszy poczynił piękny gest 
w stronę kobiet litewskich. Gazeta przy- 
puszcza jednak, iż rząd, mianując p. Czur- 
lanisową, nie chciał wcale przypodobać się 
w ten sposób kobietom litewskim, lecz u- 
czynił to wyłącznie w zrozumieniu zalet 
osobistych p. Z. Czurianisowej i jedynie ze 
vzzlędu na realne zrozumienie reprezenta 
cji Litwy. P. Z. Czurlanisow a, dodaje pismo, 
już niejednokrotnie wykazała swe zalety na 
międzynarodowych zjazdach kobiecych i 
zdobyła uznanie nie tylko w Litwie. 

owe inwestystycje w poruie Gdańskim 
GDAŃSK. 2.9. (PAT). Biuro prasowe w. 

m. Gdańska komunikuje, że rada portu i 

dróg wodnych w Gdańsku uzyska w dwóch 
bankach gdańskich, a mianowicie w banku 

Ryszard Damme i w Polsko - Angielskim 
Banku w Gdańsku pożyczkę w wysokości 
125 tys. f. st. o kursie emisyjnych 93 1/4 

przy stopie 7 proc., zwrotną w ciągu 4 lat. 

Za pieniądze, uzyskane z tej pożyczki, ma 

ją być wybudowane nowe składy, żórawie 

oraz nadb-zeża w porcie gdańskim. 

Wiadomość powyższa świadczy o „stałej 

tendencji do rozwoju portu gdańskiego, a 

równocześnie jest stanowczem zaprzeczeniem 

uprawianej przez niektóre koła gdańskie pro- 

pagandy, jakoby Polska zaniedbywała port 

gdański, nie eksploatując go całkowicie i 0- 

pierając się na Gdyni. Z doniesień prasy 

gdańskiej, omawiających powyższą pożycz- 

kę, wynika, że port gdański znajduje się 

stale w stadjum rozwoju, przyczem coraz 

bardziej zwiększa się ruch tranzytowy, zwła 

szcza do Czechosłowacji. Pozatem toczą się 

od dłuższego czasu rokowania w sprawie roz 

szerzenia komunikacji towarowej między 

Gdańskiem a Rumunją, oraz Jugosławią. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. i 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Kaięgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
MUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
WIENIEC — Sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jedność. 
LUA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WOŁKOWYSK — 

azdesłane milimetr 50 

X ogólne zgromadzenie Lig! Narodów 
Inauguracja obrad. 

GENEWA 2—9. Pat. W kilka minut po godzinie 11-ej otwarte zo- 
stało 10:te ogólne zgromadzenie Ligi Narodów. Otwarcia dokonał obecny 

przewodniczący Rady Ligi Narodów delegat Persji Ali-Khan-Forughi, wy- 

głaszając przemówienie, które wywarło silne wrażenie. Zgromadzona przed 

gmachem Ligi publiczność owacyjnie witała przewodniczących głównych 

delegacyj, a w szczególności Mac Donalda, Briaada i Hymansa. 

Delegat San-Salwadoru Guerrero przewodniczącym 
Zgromadzenia 

GENEWA, 2 9. Pat. Przewodniczącym 10-tego Zgromadze- 
nia Ligi Narodów wybrano 43 głosami na ogólną ilość 51 gło- 
sujących przewodniczącego delegacji San-Salwadoru p. Guerrero. 

Wynurzenia do prasy Mac Donalda 

GENEWA. 2.9. Pat. Mac Donald oświadczył przedstawicielom prasy, 
że sytuacja polityczna w roku bieżącym jest lepsza od sytuacji w roku 

/ 1924, zwłaszcza od czasu podpisania paktu Kelloga. Premjer wypowiedział 
slę jako zwolennik częstych spotkań szefów rządów, jako doskonałego 
środka wyrównywania wszelkich różnic. Premjer dodał, że główne wysiłki 
Anglji skierowane są ku rozbrojeniu morskiemu. Żywi też nadzieję, że w tej 
mierze uzyska aprobatę Włoch i Francji. 

Zepowiedź przyjazdu Stresemanna i mowy Mac Donalda 

GENEWA, 2 9. Pat. Delegacja niemiecka została telegraficznie zawiadomiona, że 
min. Streseman przybędzie do Genewy nie wcześniej, niż we środę. Mac Donald za- 
powiedział swą mowę na jutro na godz 16. 

W Palestynie niecoś spokojnie] 
"_ Dóezwa wysokiego komisarza brytyjskiego 
SPRAWA „ŚCIANY PŁACZU'* ROZSTRZYGNIĘTA BĘDZIE WEDŁUG 

ZASAD „BIAŁEJ KSIĘGI". 
‚ JEROZOLIMA. 2.9. (PAT). Wysoki komisarz brytyjski wydał odezwę 

do ludności, potępiającą w ostrych siowach akty zbrodnicze, dokonane przez 

elementy krwiożercze i wprowadzone w błąd. Odezwa wyraża silne postano- 

wienie rządu przywrócenła porządku i surowego ukarania winnych. Wysoki 

komisarz brytyjski oświadcza dalej, że zbrodnia palesyńska oburzyła wszyst- 

kie cywilizowane społeczeństwa. Wysoki komisarz stwierdza, że „wobec wy- 

padków w Palestynie musiał zaniechać dyskusji z rządem brytyjskim na temat 

zmian konstytucyjnych, proponowanych przez niego w swoim czasie na pod- 

stawie obietnicy, danej komitetowi wykonawczemu arabów. W końcu odezwy 
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minacji p. Czurlanisowej w, skład delegacji .. WYSOKi komisarz wyraża zamiar rozstrzygnięcia sprawy „Ściany Płączu'* zgo 

dnie z zasadami, zawartemi w „Białej Księdze' z miesiąca listopada rb. 

Arabowie spalili kolonję żydowską koło Tyberjady 

JEROZOLIMA, 2. JX. PAT. Według niesprawdzonych dotychczas wia- 

domości, arabowie spalili wczoraj kolonię żydowską w pobliżu Tyber- 

jady. о 

Echa wydarzeń palestyńskichwśórd żydów londyńskich 

LONDYN, 2. 1X. PAT. Wśród społeczeństwa żydowskiego w Lon- 

dynie wypadki palestyńskie wywołują zrozumiałe echo. KA 

W sobotę wieczorem w dzielnicy żydowskiej odbył się wiec sjonistów- 

rawizjonistów, którzy krytykowali kierunek egzekutywy sjonistycznej, jako 

odbiegający od czysto żydowskiego. Przemówienia na tym wiecu wygla- 

szano tylko po żydowsku. Mówców, którzy usiłowali mówić po angielsku, 

nie dopuszczono do głosu. : > 

W niedzielę wiczorem koło Hyde-Parku odbył się wiec bogatszej 

sfery żydowskiej, zorganizowany przez egzykutywę sjonistów. W obu wie- 

cach brało udział około 15 tysięcy żydów. W sferach rządowych wypadki 

palestyńskie traktowane są bardzo poważnie. : 

Gen. Smuts prezesem rządowej komisji śledczej 

jaką wagę rząd obecny przywiązuje „do roz: 

wiązenia sprawy palestyńskiej, jest mianowanie na prezesa komisji šled- 

czej zajść w Palestynie gen. Smutsa, b. szefa rządu południowo-afrykań 

skiego, przywódcy partji południowo:airykańskiej. Gen. Smuts, pochodzenia 

holenderskiego, przywódca boerów, jest jednym z najwybitniejszych współ" 

czesnych mężów stanu, który odegrał wybitną rolę na konferencji poko- 

jowej w Wersalu, jako projektodawca paktu Ligi Narodów. 

W Jerozolimie spokój. 

WIEDEŃ, 2 9. Pat. Według doniesień dzienników z Jerozolimy, spokój w mie- 

ście utrzymuje się. Oddziały wojskowe i policyjne patrolują ulice. Nad miastem de- 

monstrowało dzisiaj 12 samolotów wojskowych. Wygląd miasta przybiera powoli cha- 

rakter normalny. 

Nowe dane co do ofiar w ludziach w czasie zamieszek 

LONDYN. 2.9. Pat. Urząd kolonjalny z Jerozolimy donosi, że straty 

w ludziach w walkach w Palestynie do 31 sierpnia włącznie wynoszą zabi- 

tych lub rannych zmarłych wskutek ran 83 arabów, 4 chrześcijan i 110 

żydów. Rannych, zgłoszonych w szpitalach jest 122 muzulmanów, 10 

chrześcijan i 183 żydów. 

WIEC I INTERWENCIA ŻYDÓW BUKARESZTASKICH. 

BUKARESZT. 2.9. (PAT). Odbył się tu wiec przedstawicieli organizacyj żydow- 

skich w celu zaprotestowania przeciwko wypadkom w Palestynie. W wiecu tym wzięło 

udział około 5 tys. osób. Przyjęto szereg rezolucyj, między innemi w sprawie ochrony 

miejsc świętych w Jerozolimie. Rezolucje zakomunikowane zostały poselstwu angielskie- 

mu w Bukareszcie. Na znak żałoby w dniu 4 bm. zamknięte. zostaną wszystkie sklepy 

żydowskie i synagogi w Rumunji. Odbędą się również nabożeństwa za dusze ofiar rozru 

chów w Palestynie. 

avi 

M 8 Najlepszym dowodem, 

i 

Posiedzenie gabinefu niemieckiego 
prawdopodobnie bez udziału Stresemanna 

BERLIN. 2.9. Pat. Jak donosi prasa berlińska, posiedzenie gabinetu 

Rzeszy zwołano na wtorek rano. Na posiedzeniu tem delegacja niemiecka 

ma złożyć sprawozdanie o roxowaniach „| wynikach konferencji haskiej. 

„Vossische Ztg.“ podkreśla, że nie jest rzeczą pewną, czy sprawozdanie 

to przedkładałby sam minister Stressemann. „Minister zamierza odjechać 

do Genewy jutro wieczorem, a może nawet jutro rano. Dziennik donosi 

w związku z tem, że trzytygodniowe prace na rokowaniach haskich nadwy- 

rężyły poważnie fizyczne i nerwowe siły min. Stresemanna, który pomimo 

tego już dzisiaj pracował w urzędzie spraw zagranicznych. 

(A RI ATSITIKTINIS API IRASRE AAS 

Międzynarodowy turniej szachowy w Budapeszcie 
UDZIAŁ 14 MISTRZÓW, W TEM 3-CH Z POLSKI. 

BUDAPESZT. 2.9. (PAT). Wczoraj rozpoczął się tu międzynarodowy turniej sza 

chowy w udziałem 14 mistrów. Turniej ten obudzi w Polsce niewątpliwie duże zaintere- 

waniii ledu na udział w nim trzech najlepszych graczy polskich Rubinszteina, 

ra aps, W pierwszej rundzie spotkali się mistrz Poiski z, roku 1927 

Rubinsztein z mistrzem Polski z roku 1926 Przepiórką. Partja ta zakończyła się na remis. 

NEEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwihskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miiimetrowy jedneszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. Kronika reklamowa milimetr 50 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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

gla odpadną jako nasz poważny odbior 

ca tego artykułu. Będzie to sianowiło 

poważną lukę w naszym eksporcie i 

tem samem zaważy na naszym bilan- 

sie handlowym. 

Uspokojenie w Palestynie. Krwa- 

we rozruchy antyżydowskie w Palesty- 

nie wywołane incydentem pod history- 

czną „Ścianą płaczu* zostały jak 

brzmią ostatnie depesze całkowicie 0- 

panowane przez władze kolonialne. 

Stan naprężenia - jednak nie ustąpił. 

Wybuch pogromu żydowskiego jakby 

u nas rozruchy takie nazwano, odbił 

się głośnym echem w całym świecie mu 

zułmańskim wywołując wszędzie pod- 

niecenie wśród ludności arabskiej. jest 

to zrozumiałe ponieważ przyczyny an- 

tagonizmu żydawsko - arabskiego kry- 

ja się głęboko i nie dadzą się tak łatwo 

usunąć. Arabowie patrzą na przyby- 

szów żydowskich jako na pasożytów, 

którzy przychodzą im utrudniać egzy- 

stencję, odbierac zarobki i rządzić się 

jak u siebie w domu. 

Dziesięć lat temu podczas obrad w 

Wersalu przedstąwiciel Arabów ówcze 

sny emir a obecny Sułtan Mezopota- 

mji Fejsał głośno oświadczył, że Ara- 

bowie współczują żydom i powitają 

ich powrót do ojczyzny otwartem ser- 

cem. Obecnie stosunki te zmieniły się 

gruntownie. Nie bez wpływu jest tutaj 

polityka angielska, która przekonała 

się już dawno, że stawka na żydów 

w Palestynie doprowadzi jedynie do ru 

chów Arabów skierowanych przeciw- 

ko Anglji, nie dając wzamian nic. Za- 

rzucono tedy forytowanie żydów w Pa- 

lestynie, wysoki komisarz angielski- 

żyd ustąp'ł ze swego stanowiska. Od- 

tąd datuje się wzrost antysemityzmu 

arabskiego w Palestynie. W interesie 

polityki angielskiej w Palestynie zaró- 

wno jak i w-Egipcie, leży obecnie u- 

trzymanie dobrych stosunków z Ara- 
bami. Anglja w ten sposób zabezpiecza 

sobie drogę do lndyj. jednakże Angli- 

cy są dżentelmenami i zobowiązania 

swoje pragną dotrzymać. Oświadcze- 

nie ostatnie rządu angielskiego wobec 

przedstawicieli Agencji żydowskiej da- 

je żydom całkowitą satysiakcję zapo- 

wiadając usunięcie wszystkich urzędni- 

ków, którzy zachowali się biernie pod- | 

czas rozruchów i wypłacenie odszko- 

dowań zrabowanym żydom. 

Konilikt sowiecko - chiński wchodzi 
zdaje się w iazę likwidacji. Po potycz- 

kach i koncentracjach wojsk, olbrzy- 

mich przygotowaniach w Rosji do po- 

kazania Chińczykom, ca znaczy „gniew 

proletarjatu*. Stalin zdecydował się 

przyjąć propozycję rokowań. Rokowa- 
nia te zaproponowały Chiny za pośre- 

dnictwem poselstwa niemieckiego. So- 

wiety zgadzają się zamianować nowe- 

go dyrektora i zastęp cę na kolei 

Wschodnio - Chińskiej, Chiny zaś za 

mianują nowego przewodniczącego za- 

rządu, pozatem wszystkie sprawy mają 

być zlikwidowane na podstawie trak- 
tatu chińsko - sowieckiego z r. 1924. 

Śladem Trockiego. Coraz mniej po- 
zostaje w Rosji ludzi którzy wraz z Le 

ninem tworzyli bolszewicki  ekspery- 

ment. Chytry gruzin Stalin Dżugasz- 

wili, oficjalny generalny sekretarz par- 

tji komunistycznej a faktyczny dykta- 

tor powoli ale systematycznie unieszko, 

dl' wia swych ewentualnych konkuren- 

tów do władzy. Trockiemu zarzucano, 

że pad pozorem lewicowej irazeologji 

usiłuje przemycić drobno - burżuazyj 

ne tendencje do polityki partyjnej, że 

jest ideologiem sowieckiego Thermido- 

ra. Bucharin oskarżony jest o wręcz coś 
przeciwnego. Zarzucają mu udział w 

t zw. odchyleniu prawicowem. Ten 

„ukłon* na prawo wyrażał się w tem, 

że Bucharin był przeciwnikiem  za0- 

strzania walki klasowej na wsi, że Bu 

chalin liberalnie interpretował Nep, że 

był przeciwnikiem represyj w kampan- 

jach „chlebozagotowok*. Takie 

terpretatora testamentu Lenina i Lp. 

Oczywista że te „grzechy' Bucharina 

oficjalnie ogłoszone nie odzwierciadla 

ją istotnych motywów jego usunięcia. : 

Powodem tym jest stala walka 0 wla- 

dzę na Olimpie sowieckim. Sz. 

=——= 

są 

grzechy Bucharina jednego z najwy — 

bitniejszych teoretyków komunizmu, M         
ty 
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ECHA KRAJOWE 
Trzeba być sprawiedliwym 

NIEŚWIEŻ 

„W, „Głosie prawdy" i „Życiu Nowo- 
gródzkiem* ukazały się korespondencje pt. 
„Z Ziemi Nowogródzkiej — garść wrażeń 
wakacyjnych*. — Opisane tam były obec- 
ne stosunki panujące w województwie No- 
wogródzkiem. 

Szereg uwag trafnych, na inne nieko- 
nieczniebym się zgodził. Ale nie chcę wszczy- 
nać dyskusji ogólnej. — Natomiast zupeł- 
nie nie mogę zgod ię na dygresje histo- 
ryczne i w tej materji chciałbym słów kilka 
powiedzieć. 
у Autor notatek, ów korespondent zbiera- 
jący zapewne przygodnie wrażenia z Nowo- 
gródczyzny, nie zna widać zupełnie historji 
naszego kraju, a nie zadał sobie trudu, by 
ja zbądać gruntowniej. — I pisze tak: 
Ę „Województwa wschodnie, a przede- 
wszystkiem Nowogródzkie i Poleskie, gdy 
wchodziły w skład Rzeczypospolitej, pozba- 
wione były zupełnie tego, co nazywamy 
społeczeństwem i akcj publiczną. Przed 
wojną bowiem n. 2га warstwę kultural. 
ną stanowiło nia 
polskie, a więc obce ludr 
turą, religją i narodowość 
to od wszelkiego udziału w 
nem i społecznem k 
rytorja te nie p 
brak by! wszelk 
miasteczek 

  

   

     
   

      

  

    

      
    

        

      

  

   , usunięte ponad- 
ciu politycz- 

= ch miast te- 
ją, a co zatem idzie, 

g przemysłu. Ludnoś 
ydowska, wegetowała w 

swej bied zabobonach sfia.0. Po 
zostawaio wł aństwo, jak już wspomnia. 
łem, stojące na bardzo ni n poziomie kul- 
turalnym,, ciemne i apa zne. — Stan rze. 

jes bardziej po woj- 
i nalazła na 

społecz. 
stwo — 

doszczętnie ruinę swy: 
dworów — pozbawione warsztatów p 
— w 0gromnej większości było nieobecne 
Żydowska ludność mi czek — w star- 
szem swem pokoleniu ciemnem i zabobon. 
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nem — obojętna, w młodszem zrusyfiko- 
wanem, sympatyzującem z ideami komuni. 
stycznemi — wręcz wrogo usposobiona by- 

  

ła wobec Polski. O nastrojach włościańs 
już pisałem. W tych warunkach administra- 
cja pozostawiona była sama sobie; na nią 
spadł w ogromnej mierze ciężar gruntowa- 
nia na tych ziemiach polskiej państwowo- 
wości”. 

Otóż twierdzenia te nie są... Ścisłe! 
Bo ze słów wyżej przytoczonych należało 

by sądzić, że społeczeństwo polskie, że duch 
polski powstał na Kresach dopiero z chwilą 
przyłączenia tych ziem do Państwa Polskie- 
go. — Takie postawienie kwestji jest dla 
każdego z nas Polaków tu urodzonych i 
osiedziałych bardzo bolesne i krzywdzące. 
— Przez setki lat Polska kultura promienio- 
wała na wschód i zdobywała drogą poko- 
jowaą olbrzymi szmat ziemi zwany dziś „Kre- 
sami“ i „Kresami zakordonowymi“. I kraj 
ten dzięki pokoleniom całym stopniowo sta- 
wał się integralną częścią Polski; dopiero 
obcej brutalnej siły zaborców było potrzeba, 
by go od macierzy oderwać. 

   

  

W trudnych i ciężkich bardzo warun- 
kach trwał Polak w „kraju zabranym*. Tu 
przemoc moskiewska silniejsza, tu też wal- 
ka toczyła się z największym uporem, choć 
może, zgodnie z naturą naszą, ciszej i głę- 
biej niż gdzieindziej. Z zaciśniętemi zębami 
ojcowie nasi wal c i gęsto padali, nato. 
miast prawie nigdy nie cofali się! Nie moż- 

kiego co dobre i polskie 
przypisyw ylko/ latom ostatnim. Po 
letnim deszczu bujnie ruń zielenieje, ale 
tylko wtenczas, gdy przedtem rola była 
dobrze uprawiona; w przeciwnym wypadku 
błogosławiona wilgoć i cuche słońce przy. 
czynią się tylko do wybujania chwastów i 
kąkoli zamiast złotej pszenicy. — Gdyby bez 
długiej i mozolnej pra egu pokoleń 
Polaków kresowych przyszły tu nagle rzą- 
dy polskie, to byłyby albo trudne, albo na. 
wet pop u niemożliwe! — Więc nie moż- 
na mówić, że „województwa wschodnie po- 
zbawione były zupełnie tego, co nazywamy 
społeczeństwem i akcją publiczną”! — Spo- 
łeczeństwo to było? Myśmy tu byli! 

Autor, p. T. H. pracę pol 
jenną bardzo zacieśnia, przypisując ją pra- 
wie wyłącznie sferze ziemiańskiej. — Bez. 
warunkowo ziemianstwo polskie prym dzier- 
żyło w tajemnej pracy narodowej; ono by- 
ło najbardziej uświadomione, ono rozporzą- 
dzało stosunkowo największemi Środkami, 
więc też z natury rzeczy wysunęło się na 
pierwszy plan. — Ale mnie można zapo- 
minać o takich czynnikach jak inteligencja 
miejska i szlachta zašciankowa. — Pierw- 
sza miała ścisły kontakt ze sferą ziemiań. 
ska, najczęściej węzłami krwi z nią związa- 
na, to też stanowiła integralną część fron- 
tu polskiego. — Lekarz Polak w zapadłej 
mieścinie, drobny urzędnik  kancelaryjny, 
korepetytor dworski, rzemieślnik, to. wszy- 
stko byli żołnierze tej samej Polskiej Armii! 

W przejeździe przez Nowogródczyznę 
nie spotkał się widać p. T. H. np. ze sta- 
tutem Koła Młodzieży Polskiej w Kaczano- 
wiczach, ongiś organizacji nielegalnej, a ma- 

  

   
   

  

    
      

    
    

  

      

   

        

   

jącej w statucie paragraf, że żaden członek 
Koła nie może nigdy i nigdzie rozmawiać 

jak tylko po polsku. — Ta młodzież 
ach tęsknila i czekała na 

przyjście Polski nie można więc mówić, że 
wogóle jej nie było! 

Dalej autor twierdzi, że przed wojną 
ziemiaństwo było oddzielone do ludu nie- 

tą przepaścią, była w większości 
a więc obce ludnošci“. — Śmiem 

że tak nie było: stosunek dawne- 
go chłopa białoruskiego do ziemianina pol- 
skiego był wtenczas bez porównania lepszy, 
niż jest dziś, chłopa polskiego do ziemiani. 
na polskiego. jest to zresztą zupełnie zro- 
zumiałem; wtenczas bowiem nie była tak 
rozhukana fala nienawiści socjalnych, chłop 
więc mimo judzeń ze strony uradników czy 
ówczesnego popa-obrusitiela ostatecznie od- 
nosił się dość przychylnie do dworu, widząc 
tam z jednej strony światło a z drugiej od- 
czuwając instynktem przychylność i dobrą 
wolę. Transponowanie dzisiejszych nie- 
naw klasowych na ówczesne czasy 
terpretowanie dość dowolne nie moż 
prawdziwego obrazu, a więc zaciemnią tyl. 
ko perspektywę. 

Najbardziej może rażącą jest nieścisł 
p. T. H. gdy mówi: „ziemiaństwo doszczęt- 
nie zniszczone przez ruinę swych domów, 
pozbawione warsztatów pracy w ogromnej 

iększości było nie obecne". — Takich 
y to już naprawdę mówić nie można! 
Widać p. T. H. absolutnie nic nie wie, 

jak wyglądały dwory polskie w czasie wiel.. 
kiej wojny. Na tyłach frontu niemieckiego 
ziemiaństwa w prawdzie prawie nie było, 
gdyż je Moskal siłą wypędził na wschód, 
natomiast tuż zą frontem rosyjskim pod ob- 
stęzałem nieomal  nieprzyjacielskim w każ. 
dym prawie dworze ktoś siedział; jeżeli 
mąż czy syn byli na wojnie, to broniła 
gniazda rodzinnego kobieta — Polka. Więc 
ziemiaństwo wtenczas było! 

A później przyszedł pierwszy okres 
bolszewizmu. — Może wygodniej byłoby 
dzieś sobie wyjechać i przeczekać najgor- 

szy Okres, jednak nikt z ziemian tego nie 
uczynił; każdy stał się towarzyszem swe. 
go dawnego parobka, brał jakąś bez porów- 
nania gorszą od niego ordynarję, ale się 
nie ruszał z rodzinnego gniazda. To też, 
gdy tylko możność się po temu nadarzyła 
gdy tylko barbarzyństwo pognębiono, wten- 
czas jakby z pod ziemi powychodzili zie- 
mianie i ziemianki, z jakichś zapadłych le- 
śniczówek, z jakichś strychów, z więzień i 
stanęli do pracy. — Urzędy polskie w pier- 
wszej chwili tworzenia się były u nas w 
ogromnej większości obsadzone przez zie- 
mian! 

Przyszedł 1920 rok, z nim zdawałoby 
się zagłada polskiego imienia. — A jednak... 
a jednak gdy tylko nowe władze polskie 
znowu tworzyć się zaczęły, bardzo wielki 
procent urzędników polskich, to znów daw- 
ni ziemianie kresawi; stanęli do pracy pu. 
blicznej, swoją zawodową może nawet nie- 
słusznie odkładają na potem. — Prawda, 
wielu z nich nie było w domu, ale nie by- 
ło dlatego, że walczyli w szeregach wojska, 
co nie może im być chyba za winę poczy- 
tywane! 

Cały aparat administracyjny polski po- 
wstał w ogromnej części ze społeczeństwa 
mniejszościow. z in. dzielnic mało kto chciał 
jechać na „polski Sybir", jak wtenczas mó 
wiono. Pracowali ludzie miejscowi i to 'mo- 
że znacznie lepiej od przyjeżdnych, gdyż ci 
wtenczas dla idei tu nie szli bądź była to 
dla nich kara, bądź ciągnęły „dodatki kre- 
sowe“. Dobrych kilka lat upłynęło, póki ide- 
owi dyletanci mogli spokojnie opuścić swe 
miejsca i przekazać je wykwalifikowanym 
następcom. 

Dużo codziennie, co tydzień, co miesiąc, 
co rok się u nas robi! Wygląd kraju zmie- 
nia się szczęśliwie ustawicznie na lepsze i 
tak iść będzie dalej. Ale zasług niczyich nie 
można z tego tytułu monopolizować. Wspól 
nv wysiłek dokonał i dokaże jeszcze cudów, 
ale właśnie trzeba umieć go wktzesać! Po- 
ięcia takie jak pana TH. obce nam duchem 
nie przyczynią się do zespolenia spoleczen.- 
stwa. 

Lepiej cementować społeczeństwo, niż 
wstawiać w mur cegły ze świetnego może 
lecz obcego materjału,' którego wapno ro- 
dzime nie chwyta? Dom. 

GŁĘBOKIE 

— lle klas jest w gimnazjum Polskiem 
w Głębokiem? jak nam donoszą, do dyrek- 
cji Gimnazjum polskiego koedukacyjnego im. 
Unji Lubelskiej w Głębokiem zewsząd na- 
pływają zapytywania, dlaczego nie będzie 
6 i 7-ej klasy, a tylko 4 i 5ta. Takie wiado 
mości rozgłaszają żydzi. 

Owszem wiemy, że gimnazjum żydow- 
skie w Głębokiem posiadało jedną klasę 
czwartą, a teraz organizuje 5-tą. | 

Ze źródła miarodajnego wiemy, że 8-io 
klasowe polskie koedukacyjne gimnazjum im. 
Unji Lubelskiej w Głębokiem posiada wszyst 
kie klasy. Są jeszcze wolne miejsca w kla- 
sach 3, 4, 5, 6, i 7-ej. Zapisy do 2 września. 

Gimnazjum polskie otrzymało zapomogi 
bezzwrotnej 3000 zł. i jeszcze otrzyma sub- 
sydjum. Wkrótce gimnazjum polskie im. Unii 
Lubelskiej uzyska prawa publiczności. 

     
   

    

       

     

  

       

      

  

   

  

  

  

Lot powróty „Lepnelina” 
NOWY JORK, 2 9. Pat. Otrzymana z Filadeifji o godz. 1.25 

podaje, że sterowiec „Zeppelin* znajdował 
Lake Hurst. Rządowe biuro meteorologiczn 

1 nodróży dookoła świata 
depeszą iskrowa 

się w odległości 1560 mil na wschód od 
e ogłosiło, że sterowiec napotkał na po- 

myślne wiatry zachodnie i na piękną pogodę. Dzienniki donoszą, że w powłcce ste- 
rowca znajduje się otwór od kuli, zrobiony w czasie przelotu nad Texasem, w drodze 
z Los Angelos do Lake Hurst. O sprawie tej załoga sterowca nie chce mówić, zazna- 
czając, że uszkodzenie zostało naprawiono i nie wpłynie ono na dalszą podróż. 

Tajemniczy zbrodniarz morduje małe dzieci 
Najświeższa sensacja kryminalna z niemieckiego Świata 

przestę pczego 
BERLIN, 2 9. Pat. W największem mieście Nadrenji Diisseldort panuje od paru 

dni prawdziwa panika z powodu mnożących 
przechodniów i dzieci. W ciągu ostatnich 1 

się tajemniczych napadów na samotnych 
0 dni około 5 osób zostało napadniętych 

i ciężko poranionych nożem. Czynów tych dopuścił się nieznany osobnik, który do- 
tychczas zawsze zdołai umknąć wśród panujących ciemności. W ubiegłym tygodniu 
znaleziono dwoje dzieci z poderżniętym gardłem. "W niedzielę w nocy pewna służąca 
powracając na rowerze przez mniej ożywione ulice została napadnięta przez owego 
nieznanego napastnika. który strącił ją z roweru i poranił ciężko nożem głowę. Po» 
licją dusseldorfska wszczęła energiczną akc 
jak przypuszczają—jest jakiś obłąkany. 

ję celem schwytania napastnika, którym— 

  

Lekcyj muzyli 
Informacje od 11-eį — 1 

iod 4 — 5 po poł. 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

S-to Jakóbska G—1. 
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FORTEPJAN 
historja, teorja i estetyka 
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Nauka gry na instrumentach solowy: 
nowa: Spiew sołowy. 
— Zespoły: kameralny. chóralny 
nauczycielskie. Opłata kwartalna. Sek 

Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 
(Z PRAWAMI), ul. DOMINIKAŃSKA 5. 

Wykłady przedmiotów 
ch i orkiestrowych, — Klasa orga- 

teoretycznych. 
orkiestrowy. Pie wszorzędne siły 
retarjat czynny od g. 4 7w. —0 

  

  

BSTĘGRRAMIA 

KAZIĄŃIERZA RUT$KIEGO 
WILEŃSKA 38 POLECA WSZELKIE 

PODRECZNIKI SZKOLNE 
Nowe i używane oraz materjały piśmienne | 

Katalogi udziela bezpłatnie 

Zamówienia z prowincji załatwia odwrotną pocztą 
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kigme JÓŻEKA ZAWAdZKIESO w wine 
ZAMKOWA 22 (naprzec. kośc.,Św. Jana) TEL 6 60. 

podręczniki szkolne | 
NOWE i UŻYWANE 

zwracając uwagę Sz. Klijenteli NA DOGODNOŚCI związanej 
z nabyciem tychże w księgarni: 

1) oszczędność na czasłe dzięki szybkiej obsłudze i możności 
zaopatrzenia się we wszystkie podręczniki w jednem miejscu; 

2) zamiana podr. używanych na nowe przy uwzględnieniu 
do 50 proc. wartości katalogowej; 

3) dostawa do domu w przeciągu 12 godz. na zlecenie te- 
lefoniczne lub piśmienne podręczników dla poszczeg. klas 
wszystkich szkół za povraniem należności, z prawem za: 

WYKAZY podr. do poszczeg. 
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    szkół — GRATIS. 
  

Życie jednego dnia na Jamhorze 
Międzynarodowym zlocie skautów w Anglji w 19291.) 

Chcę przedstawić żywot zwykłego har- 
cerza na Jambo (Dżambo), t.zn. nie komen- 
danta, nie obožnego, nie harcmistrza ani 
podharemistrza służbowego ani też kucha- 

  

   

  

   
   

rza. G m bowiem chciał o losie tego - 
statn musiałbym do tego użyć pa-    go 
lących łez, jakie obficie on wylewał. był 
to bowiem najnieszczęśliwszy człowiek. Bu- 
dzono go w pół godziny wcześniej. Dawano 
mu drzewo od urodzenia odporne na ogień, 
które z tego powodu użyto na jakąś budowę 
— impregnując je uprzednio w płynie prze- 
ciwpainym. Po zawaleniu się budowy zło- 
żono je na deszczu a gdy nastał czas zlotu, 
oddano go harzom. 

Gdy człowiek normalny o godz. 7 rano 
był budzony eksplozją rakietv, widział przez 
otwór namiotu kuchnię spowitą kłębami gę- 
stego dymu i co chwila wylatującego Ки- 
charza z zaczerwienionemi oczami i stru- 
mieniami łez na policzkach. Widok ten na- 
tychmiast napełniał się świadomością szczę- 
Ścia, że nie ty dziś jesteś kucharzem i do- 

zytowej pracy — czy: 
byłeś upodobnionym 

sta, bo wiedziałeś, że owoc twojej 
pracy zniknie, gdy zechcesz ruszyć z miej, 

otoczony morzem błota uczyni 
nogi Angielek z deszczu i gliny 

.A było tak przez siedem dni i 
> których nastąpiło siedem dni su- 

  

   

    

  

    
    

    

  

    

  

   

   

     

  

trwania twojej toalety zbiegał się 
mniej j z czasem męki tworzenia - 
dania pr kucharzy. Na angielską-modłę, 
czekało cię o godz. 8 m. 30 obfite šniada- 
nie o następującym mniej więcej menu: śledź 
marmolada, chleb, kawa. Były jednak dnie, 
że śledź z marmoladą — nie łączono razem. 

Po śniadaniu na obozowym majdanie do- 
wiadywałeś się — czego władza od ciebie 
chce i jaki będzie dzień. Jeśli w dniu tym 
ks. Walji nie włożył rano mundura skauto- 
wego, to spodziewali się, że go i przez c: 
ły dzień nie włoży. Wizyta więc ksi 
padała. Gdy większych uroczystości nie spo- 

dziewano Się, — na ciało obozu rzucała S 
cała chmara reżyserów rozrywając całość 
na cząstki: jedni do wesela śląskiego, dru- 
dzy do wesela kurpiowskiego a jesz in- 
ni do wesela krakowskiego. Naogół najwię- 
cej było wesel i tem pewnie tłómaczy się 
olbrzymia ilość Angielek w obozie polskim. 
Gdy ty siedziałeś człowieku w namiocie 
usilnie pracując nad wynalazkiem, który po- 
zwoliłby ci prz do sąsiedniego namiotu 
pie pogrążając się — w błocie powyżej ko- 
stek. panie angielskie brnęły najspokojniej 
po największem błocie. 

    

  

   

     
  

  

    

   

   

   

Największem cudem, jakie widzialem w 
Angiji, to był dzień, w którym było najbar- 
dziej mokro, a w którym jednak 17.000 pu- 
bliczności odwiedziło obóz. A 3 

Wróćmy jednak do tematu, bo już pró- 
by pokazów dobiegają końca, reż 
rozpaczliwie jęczą nad skandalem, jaki bę- 
dzie przy występie. .Nie pogrąża to jednak 
nikogo w ropazczy, wobec ustalonej sławy 
tych panów. Niema zresztą czasu na roz- 
trząsania, bo kucharze zawiadamiaj а o dru- 
giem Śniadaniu. Reszta czasu do obiadu u- 
pływa na ustawicznem pozowaniu olbrzy- 
miej rzeszy amatorek i amatorów od fo- 
tografowania. 
„Po obiedzie idziesz na arenę, na codzien- 

ną defiladę barw. Każdy naród wysyła jed- 
ną drużynę reprezentacyjną ze sztadarami, 
która o godz. 14 m. 30 defiluje przed trybu- 
nami pod dźwięki orkiestry i oklasków pu- 
bliczności. Po defiladzie, jeśli sam nie wy- 
stępujesz, możesz przyjrzeć się występom 
innych na tejże samej arenie. 

Przesuwa się przed tobą barwny kalej- 
doskop. Joanna d/Are wiedzie za sobą Francu 
zów na zwycięstwo. Jakieś plemię Indjan 
tańczy taniec rytualny. Kilkaset szkotów w 
spodniczkach pod podniecające dźwięki or- 
kiestry szkockiej odtwarza tańce narodowe. 
Wykwitą barwny tłum polskich strojów. 
PłŁyną pieśni o soboace. Skoczne dźwięki or 
kiestry porywają do tańca. Przed oczami 
międzynarodowego tłumu ukazują się tańce 
ludowe śląskie, mazur i zbójnicki. Tłum już 
nie klaszcze lecz ryczy. 

Z areny sprowadza cię chęć obejrzenia 
innych obozów. Postanawiasz odwiedzić np. 
Japonię i Indje. Nim zrobiłeś pięć kroków 
na swojej drodze, już cię dwie urocze 
„miss* proszą o autograf. Spełniasz prośbę 

wpisując swoje rodowe nazwisko, 
kraj i miasto, podnosisz głowę i spostrze- 
gasz, że cię już otacza cały tłum. Po wpisa- 
niu kiłkunastu autografów, gdy już pot kro- 
plisty operlił twoje czoło, kładziesz zamaszy- 
sty ostatni podpis i pędzisz udając, że ci 
bardzo śpieszy się. W pędzie wpadasz na 
ustawiony aparat fotograficzny. Ładny uš 
miech, przytakujące skinienie głowy i już 
jesteś uwieńczony na kliszy. Ё 

Jeśli miałeś dużo czasu na zwiedzanie, to 
jednak dojdziesz do celu. Znając z japoń- 
skiego jedno słowo „Bauraj* zaczynam mimi 
czną rozmowę z Japończykiem. 

Drugie słowo znane wszystkim narodom 
na Jambo jest „czener“ (change), co ozna- 
cza zamianę, sport najbardziej na Zlocie u- 
prawiany. Žamieniają Się nie tylko odznaki 
za odznaki lecz nawet części ubrania. Kurs 
przytem bywa b. różny i nie przytrzymuje 
się tradycji. Krążyły niesprawdzone pogłoski 
że amerykański dolar został zamieniony na 

  

   

    

    

  

  

Na pokładzie „Krakusa" 
EMIGRANCI. 

Wyjazd z własnego portu okrętem 
transatlantyckim do Ameryki Południo 
wej stanowi dużą przyjemność, która 
miło gładzi samopoczucie narodowe. 

Z Gdyni do Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo i do Buenos Aires chodzą 
okręty Chargas-4s Ri "is, Krakus i Świa 
towid, które na podstawie koncesji 0- 
trzymanej przez tę kompanję od rządu 
polskiego przewożą emigrantów pol- 
skich do Ameryki Południowej. 

To też oczywiście pierwsze wraże- 
nie radości na widok okrętu transat- 
lantyckiego w porcie w Gdyni zostaje 
zcieniowane reileksją na temat koniecz- 
ności emigracji z Polski tak znacznych 
ilości rąk roboczych. 

Byłoby oczywiście milej witać w 
Gdyni okręty linij amerykańskich prze- 
wożące towary lub pasażerów, nie emi- 
grantów. Emigracja uchodzi naogół za 
zjawisko ujemne. W naszych warun- 

„kach jednak jest ona koniecznością i 
nie widzę powodu aby umiejętnie kie- 
rowana nie miała być z po- 
żytkiem dla Państwa. Przy tak słabym 
zasobie kapitału i dość niepewnem sa- 
mopoczuciu w Polsce większych kapi- 

tałów ze względu na tendencje socjali- 

styczne znacznie rozwinięte w naszem 

społeczeństwie a przy wielkiej rozród- 
czości emigracja jest czemś zupełnie 
naturalnem. 

Mussolini zakazał emigracji z Włoch 
do Ameryki, tak że obecnie Włosi nie 
przybywają tam prawie zupełnie. Jest 

to posunięcie bardzo doniosłe obliczo- 
ne na wielkie prace techniczne mające 
umożliwić zakładanie nowvch osiedli 
na terenach dotąd nieuprawnych wew- 
nątrz kraju i na wybrzeżu afrykań- 
skiem. Wydaje mi się że już to jednak 
duże ryzyko z punktu widzenia stabi- 
lizacji stosunków społecznych Włoch. 
Ryzyko które jedynie wielka skala ini- 
cjatywy gospodarczej prywatnego ka- 
pitału może zneutralizować. 

Roke 

Wyjazd z portu rodzinnego okrętu 
emigranckiego przedstawia się odmien- 
nie od obrazu jaki przy trochę roman- 
tycznem podłożu widzi się oczami wy- 
obraźni. 

" Moment rozłąki z ojczyzną, niepo- 
kój o własne jutro, bojaźń przed obce- 
mi ludźmi i stosunkami nie znajduje 
właściwie zadnego wyrazu. 

Emigranci przyje żdżają do portu 
z różnych okolic kraju wtłoczeni w 
Warszawie do osobnych wagonów 
Il klasy. — wyładowywani sią w por- 
cie przy samym okręcie i odrazu dają 
się ogarnąć uczuciu dość bezmyślnej 
ciekawości. Są karni i posłuszni, swe- 
mu zdziwieniu nie dają wyrazu, rzad- 
ko kiedy się o coś pytają — widać że 
wierzą w swój chytry, zdrowy rozum i 
spokojnie powoli dążą do stworzenia 
sobie własnego zdania o tem co ich o- 
tacza. 

Gdy okręt odbija od brzegu i powo 

li mijając Hel, opuszcza wybrzeże pol- 
skie, wśród emigrantów nastrój raczej 
zadowolóny, żadnych łez, żadnych na- 
rzakń. 

A iluż jest między ni mi takich dla 
których życie jakie rozpoczną opuści- 
wszy oktęt jest jednym znakiem zapy- 
tania. Perspektywa dłuższej jazdy daje 

jakby poczucie pewności swego lo- 
su. Co będzie dalej o tem narazie nie 
myślą. 

Najbardziej mieokrzesany chłop, 
który jedzie do Ameryki gdy zaintere- 
sować się jego losem niejednokrotnie 
da wyraz niepokoju co będzie dalej, w 
gruncie rzeczy jednak w duszy jego 
panuje jakaś przyrodzona wiara, że ja- 
koś on sobie poradzi. Ma dziwnie sil- 
ną wiarę w swój zdrowy instynkt, w 
swą metodę ustosunkowywania się do 
ludzi. 

Na okręcie „Krakus“ komenderowa 
nym przez kapitana du Maroche dawne 
urządzenia pierwszej i drugiej klasy 
granci ulokowani są dobrze i roz- 
porządzają właściwie całym pokładem 
porządzają wreszcie całym pokładem 
z wyjątkiem niewielkiego górnego po- 
kładu, zarezerwowanego dla ewentua|- 
nych kilku pasażerów I kl. i dla ofice- 
rów okrętu. 

Poziom kultury zewnętrznej na-- 
szych emigrantów jest opłakany, 
duch w kabin ach straszny, na co żad- 
na wentylacja pomoc nie jest w sta- 
nie. Niektórzy przez *całą drogę, włą- 
cznie do gorącego pasa równikowego 
bywają stale w butach. Kabiny zajęte 
przez żydów zapowietrzają cały okręt 
przeważnie wiktuałami jak cebula i śle 
dzie. Natomiast trzeba podkreślić iż z 

za“ 

niezmierną układnością nasi emigranci 
wykonują wszelkie polecenia policyj- 
ne, sanitarne, celne, paszportowe i t.d. 
Poza tem żyją w zgodzie, w spokoju 
—bardzo dużo śpiewają, przeważnie 
w kółko jedną nutę, znajdzie się paru 
muzykantów — grają, tańczą na po- 
kładzie. Czem dalej odjeżdża się od 
lądu spotyka się zaledwie co drugi, 
lub trzeci dzień daleko na horyzoncie 
przepływający -okręt, tak że mewy na- 
wet opuszczają okręt, a jedynie ryby 
latające i satamby, małe, chyże czarne 
ptaki, zwane duszami złych kapitanów, 
towarzyszą okrętowi. Emigranci popa- 
dają w stan bezwładnej wegetacji — 
po za godzinami posiłków leżą, lub 
siedzą na pokładzie, bezmyślnie i znu- 
dzenie. ie czytają nic. Wziąłem ze 
sobą trochę książek popularnych, aby 
je im rozdać w czasie podróży, trudno 
jednak było znaleźć amatorów. 

Natomiast z wielką. gorliwością 
chodzili emigranci na misje, które z 
całem oddaniem i zapałem odprawiali 
im jadący „Krakusem* do Ameryki księ 
ża misjonarze ks. Szymbor z Paryża i 
ksiądz Biernaltz z Poznania. 

* * * 

Elementem najbardziej rozgarnię: 
tym wśród emigrantów są ci, którzy 
niesieni przez burzę wojny  europej- 
skiej widzieli różne kraje, żyli i p ra- 
cowali wśród obcych. Jest wielu ta- 
kich, którzy jadą do Ameryki nie zna- 
jąc jej zupełnie, ale mają tam już osia- 
dłych znajomych lub krewnych. Ci są 
względnie pewni swego losu. Ale jest 
też wielu, których wyjazd z kraju jest 

zupełnie nieuzasadniony. Miraż zarob- 
ków, pożądanie posiadania  zie- 
mi i szczególnie iegenda o darmowej 
ziemi w Ameryce, podsycone agitacją 
rywalizujących ze sobą linij okręto- 
wych po wsiach i miasteczkach, stwa- 
rzają, że duży procent emigrantów wy 
jeżdża zbyt uiny w swe sily po to, 
aby tam zginąć, lub w najlep- 
szym razie, jeżeli ktoś w kraju się 
ulituje i na czas przyśle pieniądze po- 
wrócić ' zpowrotem. 

Na pytanie dlaczega wyjeżdża emi: 
grant bardziej rozgarnięty, odpowia- 
da, albo że chce zrobić pieniądze, albo“ 
że w kraju złe zarobki, a tam za mo- 
rzem życie łatwiejsze. | rzeczywiście, 
ci którzy chcą pracować, a nie mają 
rodziny, są wolni i niezależni nie mają 
trudności ze znalezieniem pracy. 

„ Emigrant — chłop rolny z rodziną 
nie może określić pa co jedzie — w 
« głębi jego duszy tli nadzieja posia: 
dania, ale z tem się stara nie 
zdradzać. Odpowiada że Bartek, czy 
Wojtek pojechali, albo że „a dyć ja 
wim* — albo „gadali, że tam wszy- 
stko co trza człowiekowi dają do go- 
spodarowania“. 

Jedzie sobie taki chtop z babą i Z 
dzieciakiem sam nie wie poco i na co. 

Jedzie gospodarz z U:zędówa — 
miał 6 morgów gruntu — grunt wy: 
dzierżawił, inwentarz sprzedał za otrzy 
mane pieniądze kupił „Schifkartę' 
wziął żonę i dwoje małych dzieci i 
jedzie... Chłop jest naogół mrukliwy i 
nieufny. — Łatwiej się dogadać z 
babami. Pytam, czy ziemię w Urzęda- 
wie sprzedali; wzięli pieniądze na 
osiedlenie się w Ameryce. 

polski grosz. Uśmiechem na twarzy upewni- 
y Japończyka o przyjacielskich uczuciach 

na kolację aby nie spóźnić się na 
wego sub. Campu lub do obozo- 

go teatru. 

, Tam ustawione mikrofony dźwięczą pieś- 
nią murzyna.z Konga. Sztuczne Światła 0- 
świetlają taniec Siamczyków. W uszach 
dźwięczy ci różnojęzyczna gwara, oczy chło 
ną kolorowy tłum. į 

Po sygnale na ciszę nocną — zjawia się 
z cieniów nocy odtworzona przez wyobraż- 
nię twarz 

   

    

     

   

      
    z człowieka o łagodnym uśmiechu, 
i zy ludzkoś- 

5 zwaniem do 
16.000 ska- 
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utów całego Św 
rodów oddały t 

  

interesuje każdą panią. 
_ Piękności i elegancji nie można 

osiągnąć przez użycie pudru, szminki 
i ołówka, również nie przez noszenie 
eleganckich kostjumów, gdy ramiona 
nogi i szyja zeszpecone są włoskami 
i puszkiem. Pani , których ciało w 
„widocznych miejscach  pokryte jest 
włoskami, nigdy nie zostaną uznane 
za piękne. Używanie brzytwy nie jest 
odpowiednie, gdyż ona jest niebez- 
pieczną i drażni skórę, następstwem 
czego jest to, że tworzą się pryszcze. 
Inne środki aepilacyjne są niewygod- 
ne w użyciu i wydają wstrętną woń. 
TAKY 1929 jest tym idealnym środ- 
kiem, który czyni ządość wszelkim 
stawianym doń wymaganiom. TAKY 
jest miękkim kremem, gotowym do 
użycia bezpośrednio po wyciśnięciu 
go z tuby, który po nałożeniu ną 
skórę w przeciągu 5 minut usuwa 
włoski 1 puszek i czyni skórę białą 

i delikatną. TAKY 1929 jest wynikiem 
długotrwałych studjów i przewyższa 
w swej doskonałości wszystkie do- 
tychczas znane środki tego rodzaju. 

Krem TAKY jest do nabycia we 
wszystkich aptekach, drogeriach, per- 
fumerjach i t. p. sklepach w cenie 
5 zł. za tubę. Do każdej oryginalnej 
tuby kremu jest dołączony bon gwa- 
rancyjny. 

Generalne Przedstawicielstwo na 
w. m. Gdańsk i Polske: 

A Bornstein 8 Co. Gdańsk, 
Bóttchergasse 23|27. 

| Zalety kremu TAKY 1929, - 
| Odznacza się przyjemnym zapachem. 

Działa skutecznie. Może być używa- 
ny aż do zupełnego wyczerpania tu- 
by. jest pod gwarancją bezpieczny 
dla skóry. 

"242 u 

L 
W ALAGA 19 LOTERI PAŃSTWOWEJ 
Co drugi los wygrywa 

GŁÓWNA WYGRANA 

750.000 zi. 
cena 1|4 losu 50 zł. 

» 2 „ 100 zł. 
„ całego losu 200 zł. 

Giągnienie 7 września 
Pozostała niewielka ilość losów 

u kolektora 

K. Lorztelowskiego 
WILNO, Zamkowa 9. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą 
Konto PKO. Nr. 80.365. 9996-1 

— „Gdziebyta, jabym chyba umar- 
ła, jakby ziemię sprzedali" — odpo- 
wiada baba. 

— Więc co chcecie zrobić w Ame- 
ryce? 

— A dyć ja wim — on od roli, 
to niechby w roli pracował, od dzie- 
cka na wsi“. 

— A gdzie wypedacie w Rio czy 
w Buenos? 

, —»A my ta w Ryjowcu** — już so 
bie spolszczyli Rio na Lubelski Rejo- 
wiec. " 

Po chwili baba pyta: — „A cy to 
z Ryjowca do Hameryki daleko, bu 
tam jego wuj miska? 

Pod względem informacyj o wa- 
runkach pracy, i życia w Ameryce na- 
sza organizacja emigracji jest bez- 
względnie nie dociągnięta. Opieka nad 
emigrantami nie powinna polegać na 
wtykaniu polskich druków i widocz- 
ków ojczystych, ale przedewszystkiem 
powinno — czy emigrant chce, czy 
nie chce informować go o tem, co za- 
stanie w kraju imigracyjnym. 

Wydawanie paszportów -emigran- 
tom odbywa się u nas po dokonaniu 
pewnych formalności — między innemi 
wymagane jest okazanie Ślonej 
surmty pieniędzy. W rzeczywistości jed- 
nak emigranci wyjeżdżają mając nie- 
raz zaledwie po kilka dolarów;w kie- 
szeni. Kontrola pieniężna mogłaby być 
prowadzona jedynie przez przymus 
przekazywąnia wymaganej sumy dro- 
gą bankową do Ameryki Ale mniej 
sza o pieniądze. Państwo: nie może 
nakładać nadmiernych pęt na swego 
obywatela — jeżeli kto chce emigro- 
wać, nie można mu tego zabronić — 
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AURJER GOSPODARCZY ZIN WSCHODNICH pyęzceczeee zzz zez 
ZIEMIE WSCHODNIE 

Literatura o ziemiach wschodnich 

stale się wzbogaca. Jednocześnie z pra- 

cą p. St. Brzostowskiego o. Inie na zie- 

miach wschodnich, o której pisaliśmy 

przed kilku dniami, ukazało się w dru 

„ku studjum p. Wł. Studnickiego o sta- 

nie gospodarczym i widokach rozwo- 

ju ziem wschodnich, wydane w Warsza 

wie nakładem tygodnika „Przemysł i 

Handel“ (WŁ Studni „Ziemie 

Wschodnie', W. 1929, str. 79). Ksią- 

żka p. Studnickiego jest całkiem na cza 

"sie, poprzednia bowiem praca tegoż 

autora: „Zarys statystyczno - ekonomi- 

czny ziem północnó-wschodnich* z ro 

ku 1922 wymagała już uzupełnienia — 

i za takie właśnie uzupełnienie jej u- 

ważaimy omawianą broszurę, 

Zawiera ona jedenaście rozdziałów, 

poświęconych bądź specjalnym zagad 

nieniomi ogólno - państwowym potrą- 

cającym o ziemie wschodnie, bądź po 

szczególnym dziedzinom produkcji na 

tym terenie (prawa Polski do ziem 
wschodnich, zniszczenie wojenne, cha- 

rakter gospodarczy, hodowla, lasy 

przemysł i warunki uprzemysłowienia, 

meljoracje, kolonizacja ziem wschod- 
nich). 

Książkę otwiera rozdział a prawach 

Polski do ziem wschodnich, 

zaś ją rozdział o kolonizacji tych ziem. 

Nie wiem, czy autor, stosując ten układ 

kierował się specjalną intencją, — 

wskazuje to jednak, w związku z bez- 

stronnem oświetleniem potrzeb ziem 

wschodnich, na dążenie do połączenia 

| interesów ogólno - państwowych z in- 

teresami odcinku wschodniego. 

  

Kiedyś pisząc o regjonaliztnie, wy: 

powiedziałem zdanie, że podstawą 

zdrowego regjonalizmu powinna być 

zasada: „łączność w rozbieżności”, to 

znaczy, że uświadomienie i uwzględ- 

- nienie odmiennych stosunków i warun- 

ków bytu i rozwoju poszczególnych 

rejonów powinno prowadzić do tem 

"większego zespolenia. całego terytor- 

um pomimo nieraz bardzo dużej roz- 
ieżności, i nawet  przeciwstawności 

interesów — na tym bowiem tle, o ile 

państwowa polityka gospodarcza i spo 

łeczna uwzględnia odrębności ustro- 

jowe rejonów, wyrasta kulturalno - go- 

spodarcza kooperacja wewnątrz pań- 

stwa, cementująca poszczególne rejo- 

ny. Książka p. Studnickiego, jakkolwiek 
inne ma zadanie, akcentuje właśnie ta- 

ką łączność, wskazując jednocześnie na 
odrębne cechy ziem wschodnich. 

   х 

„Pierwiastkiem prawa do danej 

rzeczy — mówi na wstępie atu- 

tor — jest potrzeba tej rzeczy. 
Nie jest to jednak pierwiastek — 

Jedyny i decydujący.  Subjektywnem 
| prawem do kraju i prowincji jest miłość 

do niego — objektywnem prawem uczy 
nienie go najbardziej produkcyjnym, 

SPowodowanie największej wydajności 

Jego dóbr materjalnych, jego dóbr cy- 

nich jest uwarunkowana obszarem tych 
ziem, ich potencjonalnemi siłami go- 

spodarczemi oraz przesiąknięciem ich 

pierwiastkiem polskim, który ma natu- 
ralną hegemonję w tym kraju”. 

‚ Ta potrzeba nakłada równocześnie 

chodzi tylko o to, aby jego decyzja 
była powzięta z całą świadomością i 
znajomością rzeczy. Przy niskim  po- 
ziomie umysłowym naszego ludu — 
kandydata na emigranta, a później emi- 
Sranta — trzeba objaśniać i pouczać, 
niezależnie od tego, czy on tego żąda, 
czy nie. : 

, Oczywiście, są tacy, którzy tego 
lie potrzebują, ale to są wyjątki. W 
Stosunku do niektórych, to nie odnie- 
Sie rezultatu. Tak np. na Krakusie je- 
Chał chłop do Brazylji, który się obra- 

Įziin Kazali mu zapłacić 14 zł. podat- 
u na drogę. 
+ Zgniewał się — „mnie bo droga 

tie potrzebna, niech se kobita płaci 
Jak chce“. 

Zostawił babę z dziećmi na gospo” 
dąrstwie i wyjechał zdążając pewnie 
do pracy przy budowie dróg w Bra 
zylji!! 

Ale wielu jest takich, którży opie- 
kĄ wyjaśnienia i informacyj potrze- 

ą. 

O możliwościach  kolonizacyjnych 
| warunkach pracy w krajach imigra- 

| Cyjnych koniecznem byłoby  iniormo- 
|Wać storostów wydających paszporty 

sposób żywy i aktualny, tak aby 
Włądza wydając paszport mogła choć 

1 części mieć przeświadczenie, że 
Ułątwia wyjazd człowiekowi, który 
Przybywszy do obcego kraju nie zgi- 
lie w nędzy z głodu lub chorób. Na- 
Sminny charakter syfilisu w Południo- 
Wej Ameryce wymaga też odpowied- 

|fieh sanitarnych wskazówek. 
Dużą pomocą dla emigrantów mo- 

kłoby być też z.eformowanie naszych 

4   
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wilizacyjnych. Potrzeba ziem wschod-- 

   

obowiązek iroski o rozwój. Ziemie 

wschodnie ihają charakter / wybitnie 

rolniczego rejonu. Autor, omawiając 

kolejno stan poszczególnych dziedzin 

produkcji rolniczej, szkicujś 

nie możliwości rozwojowe na polu rol- 

nictwa — konkretyzując przytem jega 

potrze Sporo miejsca 

dnicki również warunkom ur 

  jednocześ 

    

wienia ziem wschodnich.  Jakkolwiel 

z pos inemi 

można nie godzić 

kształcie widoki 

wschodnich uchwycone są na właści- 

wej płaszczyźnie. 

Książkę, jak nadmieniłem 

rozdział o kolonizacji ziem wschodnich. 

Słabe zaludnienie wymaga takiej kolo- 

nizacji, nie tylko wiejskiej ale i miej- 

skiej. Możliwości w tej mierze omówi- 

my w następnym artykule. 

autord     
  

jednak w cało 

rozwojowe 

  

ziem 

  

Harski. 
  

MFORMACJE 
ULGI W PODATKU OBROTOWYM. 

Resturacje Il rzędu, t. zn. zakłady restau 
пе z obsługą I — 20 osób, dalej cukier- 
karczmy i domy zajezdne, posiadające u- 

na deta ią sprzedaż napojów 
yszynkiem obowiązane są 

do sprzedaży wyrobów Państwowego Mo- 
nopolu Spirytusowego w naczyniach zam 
kniętych zarówno dla celów konsumcyjnych 
na miejcu, jak również do spo: a poza 0- 
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czerpiąc swój 

z i oznaczonej 
Ministerstwo Skarbu. 

Prz y tego rodzaju znacznie 
obrotach suma podatku pr: 
obrotu, obliczona w wysoko: 
>gólnej wartości „arów, może przewyż- 

zdoln zą odnośnych przed- 

przez 

   
     

     

      

siębiorstw tauracyjnych. 
Wobec powyższego Ministerstwo Skar- 

bu okólnikiem Nr. 274 zarządziło, aby przy 
wymiarze podatku przemysłowego od obro- 

, począwszy od roku podatkowego 1928 
wspomnianych wyżej przedsiębiorstw 

ch, była odrębnie ustalana 
obów Monopolu Spirytusowego 

h zamkniętych (sprzedaż butel 

    

    tałej sprzedaży tri 
artych należy oblicz 

proc. od całkowitej kwoty 

  

   
/ wyrobów Monopolu 

'niach zamkni © = 

    

      

   

    

    u od prowi nie pociąga za sobą 
ku wykupienia oddzielnego šwiade- 

słowego na sprzedaż wyrobów 

że wymiary podatku 
g tu za rok 1928 zo- 

z reguły ukoi e, poleca się sto- 
wskazówek niniejszeg okólnika 

/ rozpatrywaniu odwołań przedsiębiorstw 
nych II rzędu, przyczem podania 

rostowanie wymiarów, wniesione w ter 
ie do końca 15 sierpnia 1929 r., mależy 

traktować narówni z odwołaniami. 

Rówroc ie zarządza się, aby przy 0- 
bliczaniu zaliczek na podaeek przemysłowy 

obrotu za rok 1929, za podstawę obli 
czenia t zaliczek dla przedsiębiorstw re- 

I! rzędu brano sprostowane w 
у i zego zarządzenia wymiary podat 

ku na rok 1928. 
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 SDRZEEOZAYW OWSA КЦвБ ZDGZAF ADAC TROSZE NEO PZATY KTOS POR ZODYTRCZZ 

Manifestacje komunistyczne w dniu 1 bm. 
W związku z przypadającym na dzień I bm. obchodem międzynarodowym 

dla młodzieży, święconym przez Związek Młodzieży Komunistycznej (Komso- 
moł) organizacja ta zorganizowała w Wilnie kilka demonstracyj ulicznych. De- 
«sorstracje te stłumione zostały w zarodku przez policję. 

O godz. 12 przy zbiegu ulic Gdańskiej i Portowej zebrała się grupa człon- 
kow „Komsomołu*. Ponieważ ujawniono, że demonstranci rozrzucają bibułę 

*omunistyczną zorganizowano obławę, w wyniku której aresztowano siedmiu 
demonstrantów i skonfiskowano sztandar oraz znaczną 
stycznej. 

ilość bibuły komuni- 

Ponadto w przeciągu dnia policja kilkakrotnie zmuszona była interwenjo- 
wać, aby nie dopuścić do zebrania się wiekszej ilości demonstrantów. 

Na ogół tegoroczne święto „Komsomołu* wypadło blado. Ilość uczestni- 
ków-manifestantów w porównaniu z latami ubiegłemi zmalała b. znacznie. Zro- 
»umiałe to jest, gdy się weźmie pod uwagę, że za udział w podobnych demon - 
stracjach Sąd karze surowo. 

Na terenie województwa panował 
sztandarów nie ujawniono. 

najzupełniejszy spokój. Ani odezw, ani 

  

KRONIKA 
| WTOREK | 
į 3 Dzis 

Bronisławy. 
jutro | 

Rozalji. 

"Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

Wsch6d si. g. 4 m. 30 

Zach. si. o g, 18 m. 06 

zania 2 IX 10244 

Keita m į 12 
' 

Kaska ji 
Opad za do. : 3 
bę w mm. | 

Wiatr Południowy przeważający į 

Uwagi:  Pozodaie, wieczor. grad, de:zcz 
Maximum za dobę ++ '1 
Minimum za dobę -|- 27 C 

Tendencja barometryczna: bez zmian: 

MIEJSKA 
— (0) Konkurs na stanowisko kierowni- 

ka apteki miejskiej. Magistrat postanowił o0- 

  

RPP a I TT RODE OT TA OPERY ZOZOLE AOR DINNER SAT EO 

delegatur na okrętach wiozących emi- 
grantów. 

Obecnie do zadań delegatur urzędu 
emigracyjnego należy pilnowanie aby 
kompanja okrętowa należycie emigran- 
tów traktowała, aby było świeże je- 
dzenie, czysta woda, kinematograi i 

t. d. Kontrola z tego punktu widze- 

nia jest także wskazaną, ale ona daje 

bardzo mało emigrantowi. Konkuren- 
cja dość zaostrzona między towarzy- 
stwami okrętowemi 0 koncesję na 
przewóz emigranta polskiego daje już 
sama przez się w pewnym stopniu 
gwarancję wystarczających warunków 
na okręcie. 

Natomiast 3 czy 4 tygodnie pobytu 
na morzu mogliby emigranci doskona- 
le wykorzystać dla zorjentowania się 
w warunkach kraju, do którego jadą i 
rodzaju pracy jaką będą mogli otrzy- 
mać. 

W tym celu byłoby wskazane aby 

delegaci urzędu emigracyjnego rekru- 
towali się z pośród ludzi doskonale 

obznajmionych ze stosunkami Brazylji 

i Argentyny i spędzając czas podróży 

z emigrantami byli dla nich tak po- 

trzebnymi informatorami i nauczycie: 

lami. IŻ 13 
Jest to dziś bardziej potrzebne niż 

dawniej, gdyż dbałość o los A 
ze strony władz tak Brazylii jak i. 
gentyny jest znacznie mniejsza niż Dy" 

ła przed wojną, a organizacja placó- 
wek polskich wydaje się zupełnie nie- 
dostatecznie rozwinięta. й 

Adam Piasecki. 

MI. 
  

głosić konkurs na stanowisko kierownika 
apteki miejskiej. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Rekrutacja robotników do Frencji. 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w 
Wilnie podaje do wiadomtości, iż w dniu 16 

у rb. w m. Brasławiu i w dniu 18 
września rb. w m. Głębokiem o godz. 9 rano 
odbędzie się rekrutacja na wyjazd do Fran- 
cji robotników silnych i zdrowych do ko- 
palń rudy, węgla do fabryk i do robót rol. 
nych oraz małżeństw do kopalń węgla. 

Kobiety samotne przyjmowane nie będą. 
Przyjmowani będą kandydaci zupełnie 

zdrowi od 21 — 45 lat. Małżeństwa do ko- 
palń mogą być z dziećmi (do 4 dzieci nie 
wyżej 14 lat). Żona powinna się stawić na 
rekrutację wraz z mężem, celem zbadania 
przez lekarza. 

Wszyscy chętni na wyjazd mieszkańcy 
powiatu Brasławskiego i Dziśnieńskiego win 
ni posiadać książeczkę wojskową oraz 
dowód osobisty łub wyciąg z ksiąg stałej 
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ludności z fotografją poświadczoną przez 
wiadze gminne. 

Od kandydatów wyjeżdżających z ro- 

  

dzinami wymagane są następujące dokumen- 
ta: dowód osobisty dła siebie i dla żony, 

ki czkę wojskową, świadectwo ślubu, me 
tryki urodzenia dzieci oraz świadectwo zdro 
wia dzieci. 

Mężczyźni, którzy nie mają ukończonych 
26 lat a są zdolni do służby frontowej (kat. 
A i B.) oraz ci którzy przed Komisją Wojsko-. 
wa jeszcze nie stawali, muszą posiadać ze- 
zwolenie na wyjazd Powiatowej Komendy 
Uzupełnień. 

Wyjazd robotników zarekrutowanych w 
m. Brasławiu nastąpi z m. Wilna w dniu 17 
września rb. 

Wyjazd robotników zerekrutowanych w 
m. Głębokiem nastąpi z m. Wilna w dniu 21 
września rb. 

    

  

   

  

Zgłaszać się na Komisję należy umytym 
oraz w stej bieliźnie. 

Wszy robotnicy wyjeżdżający do Fran 
  cii winni posiadać po 15 zł. na opłacenie pół 

biletu kolejowego z Wilna do 'Mysłiwc, jak 
również dla dzieci, którzy ukończyli 4 lata. 

Zezwala się na przewóz tylko ręcznego 
bagażu, który z łatwością pomieścić można 
na półkach wagonu. 

UNIWERSYTECKA. 

— Wpisy w Uniwersytecie Stefana Ba- 
torego trwać będą na wydziałach humanisty- 
cznym i Teologicznym od 15g0 do 30-go 
września włącznie, na wydziałach Prawa i 
uk Społecznych oraz Matematyczno-Przy- 
rodniczym od 10-g0 do 25-g0 września wlą 
cznie, na Wydziale Lekarskim od 2-g0 do 14 
września włącznie, a na wydziale Sztuk Pię 
knych od 9 do 23 września włącznie. Do po- 
dań na ws ie wydziały dołączyć należy 
metrykę i świądectwo dojrzałości w orygi- 
nałe, kwestjonarjusz (do nabycia u portjera 
przy ul. Uniwersyteckiej 3) — 3 fotografje. 
Nadto przy przenoszeniu się z innej szkoły 
akademickiej świadectwo odejścia, w razie 
przerwy w studjach świadectwo moralności 
i dla kandydatów w wieku poborowym za 
świadczenie władz wojskowych o stosunku 
do służby wojskowej. Na Wydziale lekarskim 
liczba nowoprzyjmowany jest ograniczo. 
na i z tego powodu w czasie od 16-go do 25 
w ia odbędzie się egzamin konkursowy 
z ii chemii dla kandydatów na medycy 

botaniki i chemii lub fizyki na farmacię 
ch informacyj udzielaja  Sekretarjat 

ogólny i kancelarja Dziekanatów. 
— Nagroda im. Flory Rozenthal Effron. 

Wobec tego, że w niektórych pismach poia- 
wila się wzmianka o fundacji p. Koschnitz- 
kego nader niedokładna, sekretarjat Uniwer 
sytetu Stefana Batorego prosi o umieszcze- 
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Prezydent Mościcki przyjedzie do . ilna 
Na zjazd Przyrodników Polskich który jak wiadomo odbędzie się w 

ziału w zieździe. (b). 
w celu wzięcia 

Będziemy mieli dwa teairy 
Jak rozwiązano sprawę teatralną. 

Zaogniona sprawa przesilenia te- 
atralnego w Wilnie została narazie 
rozwiązana w sposób następujący: 

Z dniem 1.IX b. r. nastąpiła fuzja 
teatru, prowadzonego przez Dyr. 
Rychłowskiego w Lutni z Teatrem 
Miejskim, prowadzonym przez Dyr. 
Zelwerowicza, reprezentanta Z.A.S.P.-u 
na Pohulance. 

Od tej daty zaczynają pracować 
dła Wilna pod wspólnym  kierownic- 
twem p.p. Rychłowskiego i Zelwero- 
wicza dwa teatry miejskie: Teatr 
Wielki na Pohulance o poważniejszym 
repertuarze i Teatr Miejski w Lutni 
o repertuarze raczej komedjowym. 

Cały prawie zespół teatru Lutni 
pozostaje w Wilnie. 

Sezon rozpoczną: 1) w Teatrze 
Wielkim na Pohulance „Dziady“ Ada- 
ma Mickiewicza, w opracowaniu sce- 
nicznem St. Wyspiańskiego, w piątek 
dn. 20 b. m., przyczem czysty do- 
chód z tego widowiska Dyrekcja 
przeznacza na fundusz budowy pom- 
nika Adama Mickiewicza w Wilnie; 

2) w Teatrze Miejskim w  Lutni 
już od dawna nie grana znakomita 
komedja Al. Fredry „Wielki człowiek 
do małych interesów". Obie sztuki 
wystawia i w obydwu gra Dyr. Al. 
Zelwerowicz.x 

„ nie następującej notatki kronikarskiej: Nagro 
da naukowa im. Flory Rozenthai Effron. Rek- 
torat Uniwersytetu Stefana Batorego podaje 
do wiadomo: że p. Leon Koschnitzky, oby 
watel belgijski, wraz z bratem swym i matką 
złożył Uniwersytetowi wileńskiemu w zwią- 
zku z jego tegorocznym jubileuszem, 20.000 
zł. tworząc kwotę tej fundacji pod nazwą 
„Nagroda naukowa im. Flory Rosenthal Ef- 
fron*. Fundację tę utworzył p. oC i 
dla uczczenia pamięci zmarłej niedawno bab 
ki swej Fłory Rozethal  Effron, 
która pochodziła z Wilna i zawsze nie tylko 
dla Wilna, ale w szczególności dla pamięci 
dawnego Uniwersytetu Wileńskiego uczucia 
trwałe i cześć głęboką żywiła. Fundacja prze 
znaczona jest na nagrody dła studentów lub 
byłych studentów Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego za najlepsze prace w języku polskim, 
przedewszystkiem o Goethem, a w braku 
pracy na ten temąt także z zakresu literatur 
niemieckiej z okresu po roku 1700 i francu- 
skiej lub angielskiej z okresu po roku 1550. 
Nagroda ma być wypłacana raz na dwa lata 
w dniu rocznicy śmierci Flory Rozenthal Ef- 
fron i każdorazowo jedna tylko w wysokoś- 
ci całego procentu od funduszu fundacyj- 
nego. Przyznawanie nagród należy do Wy 
działu Humanistycznego Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego. я 

Tem samem Rektorat prostuje uprzednie 
wzmianki w prasie 6 tej fundacji, które nie 
pochodziły z Rektoratu i zawierały wiele 
nieścisłości. 

SZKOLNA 

—Zmiany w materjale nauczania w szko- 
łach publicznych. Ministerstwo WR i OP. 
wydało ok: ólnik adresowany do kuratorjów 
w którym omawia zmiany przewidziane w 
materjale nauczania w siedmioklasowych 
publicznych szkołach powszechnych i gimna 

zjach państwowych w 1929 — 30 roku szk. 
— Dziś rozpoczyna się rok szkolny. W 

dniu dzisiejszym rozpoczyna się rok Szkol- 
ny we wsz ich powszechnych i śred- 
nich szkołach. Pierwszy dzień pracy powa- 
kacyjnej poświęcony zostanie zapoznaniu się 
z opracowanym: rozkładem zajęć w wspól- 
nem poznaniu się, т 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (SS. 
Nazaretanek) po daje do wiadomości, że е- 

gzamina wstępne odbędą się dnia 3 wrze- 

Śnia. Kancelarja przyjmuje podania od g. 9 

do 12 codziennie do wszystkich klas z wy- 

jątkiem 7 i S-ej. Z 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. Cza- 

ckiego z prawami gimnazjów państwowych 
gmach własny, ul. Wiwulskiego 13 tel. 10-56 

otwiera klasę podwstępną i wstępną. Do kla- 

sy podwstępnej przyjmowane są dzieci, które 

dn. 1 lipca ukończyły conajmniej 7 i pół lat, 

do wstępnej 8 i pół lat. Zapisy przyjmuje 

kancelarja codziennie od g. 10 — 13 do dn. 
6 września. 

Egzamina 

    

    

  

   

     

  

  

wstępne do wszystkich klas 
prócz ósmej odbędą się w dodatkowym ter: 
minie dn. 6 i 7 września. ю 

Liceum handłowe i liceum ogó!nokształ 

cące i m. Filomatów w Wilnie ( z prawa- 
ni szkół państwowych) przyjmuje zapisy co- 

dziennie od g. 12 — 2ej (ul. Żeligowskiego 

Nr. 1 m. 2) Egzamina wstępne odbędą się dn 

3 września. Od kl. 4-ej dla życzących wpro- 
wadza się równolegle gimnazjalny kurs ła 

ciny i matematyki. ч 
"Kandydatki do Liceum Handlowego win- 

ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 

klas szkoły Średniej. 

    

KOMUNIKATY 

— Zarząd Stowarzyszenia oficerów prze- 
niesionych w stan spoczynku (emerytów woj 

skowych) ninniejszem powiadomia członków 

iż w dniu 25 września br. o godzinie 10 rano 
w pierwszym terminie, i o godzinie 10 m. 30 

w drugim terminie, odbędzie się Nadzwyczaj 
ne Walne Zgromadzenie w lokalu Klubu (ul. 
Ostrobramska 8). 

Porządek dzienny wywieszony w lokalu 
Zarządu: ‚ : 

Ze względu na decydujące postanowie. 
nia Zarząd uprasza o jaknajliczniejsze przy- 
bycie. 

RÓŻNE 
— Wycieczka urzędników Urzędu Woje- 

wódzkiego P.W.K. W dniu wczorajszym wy- 
jechała na PWK do Poznania wycieczka u- 
rzędników Wileńskiego Urzędu Wojewódz 
kiego na czele z p. wicewojewodą S. Kir- 
tiklisem. W wycieczce tej biorą udział pp. 
naczelnik wydziału ]. Rakowski, zast. staro- 
sty M. Łukaszewicz, oraz pp. Al. Żyłko, Re- 

miszewski i K. Protassewicz. Wycieczka w 
Poznaniu zabawi około tygodnia. 3 

— (0) Dokoła nadużyć w wydzia- 

le opieki społecznej „Magistratu. w 
niedzielnym numerze jedno z pism wi 

leńskich podało wiadomość, że sprawa 

b. kierownika wydziału opieki społe- 

cznej Magistratu, po przeprowadzeniu 

dochodzenia przez władze miejskie, zo 

a stała skierowana do władz sądowych. 

Otóż ze źródeł miarodajnych dowia 

dujemy się, że sprawa powyższa jesz- 

cze nie została skierowana do władz 

sądowych, wobec tego, że trwa dalsze 

dochodzenie Magistratu w tej sprawie, 

które wykazało cały łańcuch nadużyć i 

przestępstw, w związku z czem oneg- 

daj został zawieszony w pełnieniu о- 

bowiązków i referent wydziału opieki 
społecznej p. Kowalewski. 

— Podziękowanie. 8-y Oddział Towarzy- 
stwa Pań Miłosierdzia $-go Wincentego a 

Paulo, składa niniejszem stowarzyszeniu ofi- 

cerów przeniesionych w stan spoczynku ser 

deczne „Bóg zapłać” za hojny dar 300 zł. 
na najbiedniejszych wyżej wymienionego Od 
działu. 
cd TEATR I MUZYKA 

    

— Występy Zuli Pogorzelskiei. Znako- 

mitą artyst ka teatru Qui pro Quo Zula 
Pogorzelska w otoczeniu znanych i cenio- 

nych artystów stolicy, a mianowicie: M. Że- 
Iskiej, W. Macherskiego, A. Rapackiego i L. 

Z SĄDÓW 

Nie słej tytoniu, nie falszuj 
piwa. 

  

Sprawy karno-skarbowe rzadko 
kiedy bywają tematem sprawozdania 
podanego przez sprawozdawcę sądo- 
wego. Tak jakoś weszło w zwyczaj, 
że Sprawozdawca szuka sprawy kar- 
no-kryminalnej mimo, że dzięki temu 
wpada w szablon podając codzień 
niemal o strasznych zbrodniach, mal- 

am) lub nieposzanowaniu wła- 
zy. 

Dziś mówić będziemy o dwóch 
sprawach karno-skarbowych. 

Jan Wierocki ze wsi Jurkiance 
gm. Olkienickiej nie zważając na su- 
rowy zakaz zasiał tytoń na przestrze- 
ni 20 mtr. 2. Zapobiegliwy gospodarz 
cieszył się w duchu z dobrego uro- 
dzaju, a tym czasem władze mono- 
polowe sporządziły przeciwko niemu 
protokół, w konsekwencji czego orze- 
czeniem karnym skazany został na 
200 zł. 

Wierocki apelował po Sądu lecz 
itu przegrał jakkolwiek karę tę 
zmniejszono mu do 60 zł. 

O ile można jeszcze stawać w o- 
bronie niefortunnego konkurenta Mo- 
nopolu Tytoniowego o tyle nikt chy- 
ba nie będzie żałował drugiej oskar- 
żonej odpowiadającej w tym że dniu 
przed sądem. 

Marja Koleśnikowa, właścicielka 
„jadłodajni* przy ul. Mostowej upra- 
wiała nie przynoszący jej zaszczytu 
proceder. Oto do butelek po piwie 
dobrego gatunku nalewała piwa tan- 
szego, a wiec gorszego. 

Niejeden z piwoszów dziwił się 
dlaczego to ostatnio Haberbusch lub 
Okocim fabrykują takie świństwo. 

Sprawki te wykryły się i niesu- 
mienna restauratorka otrzymała karę 
trzystu złotych. Sąd złagodził tę ka- 
rę do stu złotych. 

Wyrok ten oskarżona przyjęła z 
rezygnacją, a Stali bywalcy „jadłodaj- 
ni* oraz poszkodowane browary z 
niemałą radością. 

WLAZŁ PRZEZ DZIURĘ W DACHU I CO 
Z TEGO WYNIKŁO. 

Przykrą jest rzeczą mieć tylko 
dziesięcinę ziemi gdy ma się znaczne wy- 
datki, nie znaczy to jednak aby poprawę 
doli należało „uskuteczniać* przy pomocy 
cudzej krzywdy. 

J. Szematowicz z gm. Turgielskiej za- 
miast jąć się pracy na swojej dziesięcinie, 
a w wolnych chwilach postarać się o jakiś 
godziwy zarobek wpadł na pomysł nie po- 
zbawiony pewnej dozy fantazji, ale w rezul- 
tacie swym zły. Wlazł on na słomiany dach 
swego sąsiada, zrobił w nim (w dachu, a 
nie w sąsiedzie — bo i tak bywa) dziurę, 
dostał się do mieszkania i skradł różne rze- 
czy. 

Przyłapany trafił na ławę oskarżonych, 
z której znów na rok do więzienia. Całe 
szczęście, że zdążył już odsiedzieć trzy mie- 
siące, które mu Sąd zaliczył. 

AD RMI T TA 4, Uli TU OS Is 

Bartasówny a z dwoma _ wieczorami 
własnemi w Wilnie w Teatrze Polskim. Pier 
wszy wieczór wyznaczono na czwartek, dru- 
gi zaś na piątek bieżącego tygodnia. Po- 
czątek o godz. 8 min. 30. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heijos — Płomień miłości. 
Miejski — Przeznaczenie. 
Lux — z dymem pożarów. 
Piccadilly — Siódmy cud świata (Gro- 

bowiec najdroższej żony maharadży). 
isko kol. — Hotel Imperjal (Pola 

Negri). 
Światowid — Romans w sleepingu. 
Wanda — Powojenny mężczyzna, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Zderzyły się taksówki. Wczoraj 
o zmroku na ulicy Wileńskiej wpadły na 
siebie aż trzy taksówki. Jedna z nich uległa 
uszkodzeniu. A : 

— Awantury na ul, Wielkiej i Raduńskiej. 
W ubiegłą sobotę późnym wieczorem koło 
Ratusza na ulicy Wielkiej kilku pijaków 
wszczęło burdę która w rezutacie przybrała 
takie rozmiary że musiano wyzwać większy 
oddział policji. Konny policjant podczas in. 
terwencji omal że nie został zrzucony z konia 
i poturbowany. Bijących sie między 
sobą musiano Siłą rozdzielać i nieść do a- 
resztu. у ję: "rą 

Podobne zajście miało miejsce na ulicy 
Raduńskiej gdzie grupa awanturników rzuci- 
ła się na policjanta, bijąc go i kopiąc. 

Napadnietv użył broni palnej co do pe- 
wnego stopnia spowodowało że zdołał on 
wydostać się z opresji i wezwać pomocy. 

Kilku awanturników aresztowano. " 
— (c) Kradzieże z mieszkań. Z mieszka. 

nią Marji Piotrowiczówny (Szpital kolejowy 
na Wilczej Łapie) skradziono garderobę war 
tości 300 zł. Podobna przykrość spotkała 
p. Michała Słobóckiego (Bazyljańska 6) któ- 
remu wyniesiono garderobę wartości 200 zł. 

— (c) Piwiarnia, gdzie okradają. Do po- 
licii wpłynęło zameldowanie Albina Bujnic- 
kiego (Piłsudskiego 34) o okradzeniu go ze 

    

CHODZĘ PO MIEšCIE.. 

JESZCZE 0 ZAMKOWEJ 
„„ Kiedym dni temu z dziesięć, z piętna- 
ście, pisał o „regulacji* ulicy Zamkowej, i 
narzekał, że się ją, ni stąd ni zowąd, to 
zwęża, to rozszerza, rąz dodając chodnika, 
innym razem znowuż ujmując go, ani m 
przez głowę nawet przeszła myśl, że Się 
coś podobnego stać może, co się prawie, już 
stało. 

Wszyscy pamiętamy, że wąska od po- 
czty ul. Zamkowa, mniej więcej na linji za- 
ułka Bernardyńskiego gwałtownie rozszerza 
się, tworząc szeroki wyłot na plac  Kate- 

dralny. + 
Otóż wyobraźcie sobie państwo, co 

zmyślili nasi miejscy inżynierowie 
Oto ulicę Zamkową przy jej wylocie 

na plac Katedralny przefasonowuje się w 
ten sposób, że szerokość jezdni w tem miej- 
scu dostosowuje się do szerokości jezdni w 

ym punkcie ulicy, resztę zaś miej- 
y jezdnią a murami, z jednej stro- 

ny gmachu województwa, z drugiej — gma- 
chów Kapitulnych, wypełnia szerokiemi tro- 
tuarami. 

W ten sposób chodniki zajmą dwie 
trzecie szerokości ulicy, jezdnia resztę, , 

Komu. potrzebne są nadmiernej szero- 
kości chodniki na początku Zamkowej, gdy 
dalszy ich ciąg zwęża się tak dalece, że 
dwie osoby mijając się ocierać się muszą © 
siebie? 

Jaki sens ma zwężenie jezdni w naj. 
szerszem miejscu Zamkowej do szerokości 
jezdni w jej najwęższem miejscu? 

Czemu postarano się o uniewygodnie- 
nie ruchu kołowego, tam gdzie mógł się on 
wygodnie odbywać? 

Gdzie zostanie przeniesiony postój do- 
rożek samochodowych, znajdujący się obec- 
nie na roku Zamkowej i Placu Katedralnego, 
skoro w najbliższym rejonie wszystkie ulice 
są wąskie, a postój taksówek ze względu 
na wygodę publiczności jest konieczny. 

Są to wszystka pytania, które aż się 
cisną, prosząc odpowiedzi, które to odpo- 
wiedzi ja osobiście znaležč nie potrafię. 

Może mnie ktoś miarodajny wyręczy. 
Pisałem też kilkanaście dni temu o tłu- 

czeniu szabru na placyku za pocztą koło 
cerkiewki. Wskazywałem na to, że robota 
ta. zupełnie niepotrzebnie w tem miejscu 
wykonywana, zakurza centrum miasta, po- 
zatem dla przechodniów jest niezupełnie bez 
pieczna, ze względu na odpryski małych 
kamyczków, które przy tłuczeniu kamieni 
„fruwają* w powietrzu, wyrzucane na kilka 
nieraz metrów. 

Niech taki kamiuszczek trafi kogoś np. 
w oko — kalectwo gotowe. 

Jak na kpiny, — nietylko nie skasowa- 
no tłuczenia kamieni tam gdzie to tłuczenie 
rozpoczęte było, ale jeszcze, na dodatek, 
przed kościół św. Jana przywieziono nowe 
hurby, takoż niewątpliwie do tłuczenia prze- 
znaczone. 

Słowem, jak na złość. Ty sobie pisz, 
ile chcesz, a my swoje robimy. Jeśli ci pi- 
sanie zbrzydnie — to porzucaj sobie gro- 
chem © ścianę. Miłe stosuneczki! Ani słowa. 

Kamieni za miastem gdzieś stłuc nie 
można było. Gotowego szabru zwieźć też 
nie można było. Ale mieszkańcom śródmie- 
ścia zabierać resztę i tak skąpego świeżego 
powietrza, można. Zakurzać ulice można. 

Ładna opieka nad miastem, ładna dba- 
łość o zdrowie mieszkańców! Mik. 

[1 п ‘н й J 
i chor. uszu, nosa i gardła į 
l PO WRÓCIŁ 

ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp. 

į magazyn z to- i 
Sprzedam warem i urzą- 
dzeniem. Szczegóły w Biurze 

i Reklamowem  S. Grabowskiego į 
Garbarska 1 

EZEZEJEZEGESESCZCZEG WARAGÓW 
KĄPELUSZE 

Borsalono, Habig, Hiickeliin. od 9 zł. 

CZAPKI 
jesien. i ucza. ` 

‚ Е MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22. 

  

  

     

    

jedną ! 

Wszystkie podręczniki szkolne i 
materjały piśmienne 

oleca 

Й оер Pasio Marie | 
į Szkolnej į 

$ Ludwisarska 1, tel. 6-98 

Ch. Krasnosielski 
4 Wielka 21 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 
i 4i pół—7 i pół. 

KYYWIEE OZETIZEWEW RZESZA DOSI CZA WIEKZOIZAWAZZEI | 

110 zł. w piwiarni przy ulicy Końskiej 
5. Jeśli „Bujnicki nie buja to zła reklama dla 
piwiarni. 

. — Czas zwrócić uwagę na ulicę Wielką 
i Niemiecką. Istnieją u nas przepisy o nieta- 
mowaniu ruchu pieszego a niestosujących 
się do tego zarządzenia policja kara manda- 
towo. Przepis ten jednak stosowany jest do 
pewnego stopnia należycie jedynie na ulicy 
Mickiewicza. 

Natomiast na ulicy Wielkiej i Niemieckiej 
wszyscy zachowują się tak jak im się ży. 
wnie podoba, tamując ruch przez wystaw a- 
nie na chodnikach całemi grupami nie zwra- 
cając wcale uwagi na tych którzy z tego 
powodu zmuszeni są schodzić na jeźdnię 
chcąc umożliwić sobie przejście. Szczególnie 
tyczy się to ulicy Wielkiej w dnie świąte- 
czne. Energiczne zarządzenie policji bez- 
względnie położyłoby temu kres. 

— (a) Sprostowanie. Do notatki zamie- 
szczonej w niedzielnym numerze „Slowa“ p. 
t. w sprawie informowania prasy“ wkrad 
się błąd. Końcowe zdanie „dopiero na drugi 
dzień okazało się że Brygada o wypadku nie- 
wiedziała” winno brz mieć „Brygada 0 wy- 
padku wiedziała”, 8 

— (b) Wilki porywają bydło. Wpobliżu 
Klecka we wsi Małe Mickiewicze pokazał się 
wściekły wilk, który rzucił się na bydło i 
pokąsał kilka krów. 

— (b) Burza pod Nieświeżem. Nad gmi- 
ną Tańską pod Nieświeżem przeszła burza z 
piorunami podczas której zostali zabici: we 
wsi Ogrodniki Maksym Kordon i 15 letni Ja- 
kób Owsiejczyk. 

Natomiast we wsi Pochabowszczyzna od 
pioruna spłonęło 20 gospodarstw. ja 

—(b) Požar miasteczka. Onegdaj w dzień 
w miasteczku Kamień koło Iwieńca powstał 
pożar który mimo akcji ratowniczej zniszczył 
300 budynków wraz ze zbiorami i inwenta- 
rzem. Straty narazie nie obliczone, lecz są 
znaczne. я 

— (c) Zatruło się benzyną. Zatruł че 
benzyną półtoraroczny Leonard Bombel 

Lekarz-Dentysta 
  

  

który został ulokowany w szpitalu Dzieciat- 
ka Jezus. Dziecko uległo zatruciu przez nie- 
uwagę. 

— (c) Usiłował się utopić. W ubiegłą 

 



  

SŁ O w oO 
  

  

niedzielę z mostu Zielonego rzucił się do Wi- 
lji Kazimierz Wieromiej (Gimnazjalna 10) 
Koło szpitala św. Jakóba samobójcę wydo- 
byto. 

— (c) Podrzutek. Na klatce schodowej 
domu Nr. 6 przy ulicy Arsenalskiej znalezio- 
no podrzutka płci żeńskiej w wieku około 
miesiąca. 

— (c) Zatrzymanie podejrzanego. W 
mielinie złodziejskiej przy ul. Tyzenhaqzow- 
skiej 12 zatrzymany został niejaki Jan Stan- 
kiewicz który zeznał, że przybył nielegalnie 
z Łotwy (Dyneburg). 

— (a) Zatarg u fryzjerów. Związek fry- 
zjerów z ulicy Wileńskiej zażądał оф pra- 
codawców podwyżki płac, ustawowych, ur- 
lopów i innych udogodnień. 

Fryzjerzy grożą strajkiem w razie  nie- 
uwzględnienia ich żądań. Wybrali już na- 
wet komitet strajkowy. 

RADJO. 

Wtorek, dnia 3 września 1029 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po- 
pularnej. Orkiestra pod dyr. Leona Di- 
mantt'a. 12,50— 13,00: Wystawa Poznańska 
mówi. 13,00 : Komunikat meteorolo- 
giczny z Warszawy. 16,55 - 17,15: Program 
dzienny, repertuar i chwiłka litewska. 17,15 
17,25: Traasm. z Warsz: Feljeton uzdrowi* 
skowy wygł. Tadeusz Strzetelski. 17,25 — 
17,50: Kronikę z życia młodzieży wygł. 
Wróżka Dzieciolubka. 17,50—18—00: Wy- 
stawa Poznańska mówi. 18,00 19,00: Trans: 
misja muzyki lekkiej z kawiarni B. Sztralia 
w Wilnie, 19,00- 10,25: Kącik dla Panów 
wygł Karol Wyrwicz.- Wichrowski. 19,25 - 
19,50: Wolna trybuna. 19,50—20,00: Pra- 
gran na dzień następny i sygnał czasu z 
Warszawy. 20,00—20,25: „350 lat Uniwersy- 
tetu Wileńskiego" odczyt I z cyklu „Jubile- 

usz USB.* wygłosi Walerjan Charkievicz. 
20,30 22,00: Transmisja z Warszawy. Kon- 
cert wieczorny. 22,00 22,45: "ransmisia z 
Warszawy. Komunikaty. 22,45— : „Spa” 
cer detektorowy po Europie* (Retransmisje 
stacyj, zagranicznych przez Salon Radjo 
i Światło Phihpsa w Wilnie). 

k O S AROSA AR 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 września 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88,5  8,90,5 8,86,5 
Belgja 123,96 124,27, 123,65 

Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 35735 .. 358,25 356,45 

Londyn 43,23, 43,34 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,87,5 34,965  34,78,5 
Praga 26,41,5 26,48, 26,35, 

Szwajcarja 171.63, 171,60, 172,03 
Stokholm 238,85, 230,45 4 f 238,25 

Wiedeń 125,55 125,86, 125,24 

Włochy 46,65, 46,71, 46,53, 
Marka niemiecka 212,36 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 11850—117,75 
Premjowa dol. 57,25. |5 proc. pożyczka 
konwersyjna 48,75—49. 6 proc. dolarowa 
83. Stbilizacyjna 91,50..10 proc. kolejowa 
102,50. .8 proc. L. Z. В. Gosp. Kraj. i 
Banku Roln. obligacje B. Gosp. Kraj. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. 
L. Z. ziemski 49 8 proc. warszawskie 67 

„104 

Akcje: 

Bank Polski 166,25. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Elektryczność 33—34. Firley 51 
—51.50. Wegiel 65—65,50. Norblin 142,50— 
144. Ostrowiec 83,25. Rudzki 32,50. Stara- 
chowiec 27,75 — 27,25. 

OFIARY. 
Z powodu Imienin dr. Stefana Rygla pra- 

cownicy Uniwersyteckiej Bibljoteki 
5) w Wilnie składają dla najbiedniejszych 

15 zł. 
Bezimiennie. Na Komitet „Chleb dzieciom““ 

zł. 5, Na żłobek im. Marji zł. 5, Komitet Po- 
mocy ludności dotkniętej nieurodzajem w 
Brostowszczyźnie zł. 10. $ 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Antoni Marczyński, nowa gwiazda 

na niebie belletrystyki polskiej, może nie 
pierwszorzędnega blasku lecz niezmiernie 
już dziś popularna wśród naszej publiczno- 
ści pochłanianej masowo powieści, Antoni 
Marczyński ugruntowawszy , odrazu Swój 
rozgłos zaraz pierwszą powieścią „Czarna 
Pani', okrzyknięty w prasie „fenomenem*, 
nazwany „Polskim Londonem*, utrzymuje 
się nieprzerwanie na... rekordzie płodności 
autorskiej i bogactwa wyobraźni. 

Głównym dostarczycielem powieści Mar- 
czyńskiego na rynek księgarski jest Towa- 
rzystwo Wydawnicze Rój. Oto więc: powieść 
egzotyczna „W podziemiach Kartaginy* (str. 
250), oto „Świat w płomieniach" (str. 309) 
oraz dalszy ciąg tej powieści „Zemsta ba- 
rona von Richthofen“, oto „Aloha“, historja 
o miłości i zemście hawajskiej dziewczyny; 
oto „Pieczeń antylopy"; oto „„Książę Wa - 
Tungh* oraz dokończenie tej powieści, nad- 
zwyczajne przygody współczesnego. korsa- 
rza z Borneo. Tytuł: „Ostatnia torpeda". 

Instytut Wydawniczy Renaissance wydał 
dwutomową powieść Marczyńskiego „Perłę 
Szanghaju”. 
z Zagadnąć kogo o książkę autora „„Czar- 
nego lądu*, ,Przeklętego statku” etc. etc. 
odpowie bez namysłu: „Czyta się jednym 
tchem!* A już gdy zechce wyrazić się je- 
szcze mocniej, powie: „każdą książkę Mar- 
czyńskiego czyta się z zapartym oddechem, 
przeżywając ją wśród dreszczów i nieustan- 
nych wzruszeń”. 

SPORT 
Skład reprezentacyj Warszawy i 
Wilna na mecz lekkoatletyczny 

Warszawa— Wilno. 

Dziś już możemy podać ostateczne 
składy reprezentacyj Warszawy i Wilna na 
międzymiastowy mecz lekkoatletyczny ma- 
jący się odbyć w dniach 7 i 8 bm. 

Bieg 100 mtr. Warszawa: Sikorski, 
Szenajch - Wilno: Gniech, Wieczorek. 

Bieg 200 mtr. Warszawa: Sikorski, 
Szenajch — Wilno: Gniech, Wojtkiewicz. 

Bieg 400 mtr. Warszawa: Żuber, Ma- 
szewski - Wilno: Gniech, Wojtkiewicz. 

Bieg 800 mtr. Warszawa: Żuber, To- 
ryś Wilno: Sidorowicz, Halicki. 

Bieg 1500 mtr. Warszawa: Patkiewicz, 
Mędrzycki — Wilno: Sidorowicz, Halicki. 

Bieg 5000 mtr. Warszawa: Patkiewicz 
Sarnacki Wilno: Żylewicz, Rudek.; 

Bieg 110 przez płotki. Warszawa: Bie- 
Jecki, Pietkiewicz - Wilno: Wieczorek, Sa- 
dowski. 

Sztafeta 4 x 100. Warszawa: Sikorski 
Szenajch, Maszewski, Zuber Wilno: Wie 
czorek, Wojtkiewicz, Herhold, Gniech. 
. Sztafeta Olimpijska. Warszawa: Skład 
jak na 4 x 100. Wilno: Wieczorek, Wojtkie 
wicz, Gniech, Sidorowicz. 

Skok wdal. Warszawa: Sikorski, Lo- 
kajski—Wilno: Wieczorek, Wojtkiewicz. 

Skok wwyž. Warszawa: Lokajski, Wró 
bel—Wilno: Białkowski, Miller. 

, Skok o tyczcę; Warszawa: Cejzik, Lo- 
kajski-- Wilno: Wieczorek, Wojtkiewicz. 

Rzut dyskiem. Warszawa: Cejzik, Gór- 
ski—Wilno: Wieczorek, Nowojczyk. 

Rzut oszczepem. Warszawą: Cejzik, 
Lokajski—Wilno: Wieczorek, Wojtkiewicz. 

_ Pchnięcie kulą Warszawa: Górski, 
Cejzik—Wilno: Nowojczyk, Wojtkiewicz. 
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  r POPYCZYESZ - gran 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie 
poszukuje w śródmieściu na mieszkanie lo- 
kalu, składającego się z 4 — 6-ciu pokoi, z 
oświetleniem elektrycznem i wszelkiemi wy 
godami. Oferty należy nadsyłać w terminie 
do dnia 10 września br. pod adresem Od- 
działu Gospodarczego Dyrekcji Poczt i Te- 
legrafów w Wilnie, Sadowa 25, gdzie też 

można otrzymać bliższe informacje. Pośred- 
nictwo wykluczone. 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 

ailejsti: Elmenmatogat 
Kuliuraina-Ošwlatowy 

Od dnia I do 4 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany tilm: 

Według powieści Leo Belmonta. Dramat w 12 aktach krajowej produkcji. W 

> 30. Kasa czynna od godz. 5 m. 
od g. 3 m. 40. Początek seansów od gocziny 4-ej. czvnna 

„„Drzeznaczenie““ 
rolach głównych: 

Mała Marta: Bianka Dodo i Mały Zbyszko: Musia Dajches. 
Początek seansów od g. ó6-ej. W niedzielę i święta kasa 

  

A. Haas — naczelnik wydziału 

OGŁOSZENIE. 

KINO-TEATR 

HELIDS" э   

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 

dramacie erotycznym 
w fascynującym „PŁOŃIEŃ MIŁOŚCI 

UWAGA: Wymarzona para kochanków, ulubieńcy publiczności VILMA „ANKY i RONALD COLMAN 

Rzecz dzieje się 
współcześnie 

Atrakcyjna wyjątkowo fascyn. treść. Koncertowa gra. Nadzwyczajna wystawa. Wszechświatowy sukces 
Seansy o godz, 4, 6, 8 i 10. 15: 

  

stanowisko Kierownika Wydziału _ Opieki 

Społecznej z uposażeniem według 7-go Sto- 

pnia służbowego wraz z 10 proc. dodatkiem 

komunalnym. 
Od kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego. 

2)Wyższe wykształcenie, względnie u- 
kończenie gimnazjum, 

3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Dziale Opieki Społecznej. 
4) Nieprzekroczalny wiek 50 la życia 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 
czonemi odpisami świadectw o ukończeniu 

studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 

syłać do Magistratu — Sekcja Ogólna, Wil- 

no, ul. Dominikańska Nr. 2 do dn. 30 wrze- 

śnia 1929 r. 

„„ ŚWiatówić 
Kino - Teatr | 

ul. Mickiewicza 9. 
   

Magistrat m. Wilna. 

IAEA TEL 

OGŁOSZENIE. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 
stanowisko kierownika Apteki Miejskiej z 
uposażeniem według 6-go stopnia službo- 
wego wraz z 10 proc. dodatkiem komunał- 

nym. 
Od kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego 
2) wyższe wykształcenie. 

3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych 

stanowiskach w Aptekach rządowych lub 

prywatnych. у 

4) Nieprzekraczalny wiek 50 1 życia, 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 

czonemi odpisami świadectw o ukończeniu 

studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 

syłać do Magistratu m. Wilna, Sekcja Zdra 

wia, Wilno, ul. Dominikańska 2, do -dnia 30 

września 1929 r. 
Magistrat Miasta, Wilna. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 
rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg 
ofertowy na urządzenie kanalizacji i wodo- 

ciągów w budynkach dla posterunków Poli- 

cji Państwowej w. następujących  miejsco- 

wościach: 1) w Stołpcach i Zasulu pow. 

stołpeckiego, 2) w Zaostrowieczu, Howežnie 

i Sołtanowszczyźnie pow  nieswieskiego. 

Oferty należy składać na każdy poszcze- 

gólny budynek lub wszystkie razem w za- 

pieczetowanych kopertach w Dowrekcji Ro- 

bót Publicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 
6 w Nowogródku do dnia 9 września 1929 

roku do godziny 12 z załączeniem kwitu na 

wpłacone wadjum w wysokości 5 proc. za- 

oferowanej sumy. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 

oferenta bez względu na wynik przetargu. 

Slepe kosztorysy ioraz projekt urządzenia 
można otrzymać w Dyrekcji. 

"Dyrekcja inż. A. Zubelewicz. 
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Zegiestów 

Nowo-wybudowany 
SZAWIANKA“ Tel. 
w centrum Zakłądu 

  

     

  

  

  

  

   

  

    

DZIŚ! Aktualny i atrakcyjny film ilustru- 

BB PTT PETRY PETE A PTY PTY 
© 

   
Rolniey pamiętajcie o tem: 

DOBRA 

MŁOCARNIA 

Wyłączne przedstawicielstwo na B. Kongresów 

DOM ROLNICZY, 

Mazowiecka 7, tel. 5235-00. 

kiss Aikido As Auka A ls ki i i io L i L kawi A | 

Tanio rasowe koty 
do sprzedanią. 
miecka 3 m. 3: 

  

kąpiele mineralne kwasu węglowego 
i borowinowe. 

fortem poleca pokoje z utrzymaniem 
po cenie od 12zł. do 1) zł. 

  

+ 

iącytdzieje współczesnych garęonek NIE OZERIĘ ŚB 

LOIS MORAN i urodziwy NEIL HAMILTON. Urozmaicona atrakcja!!! 
Początek seansów 4, 6, 8 i 10.15. A 

  

  
  

KORZYŚĆ RBIEZRBWODNA, 
ŁATWOŚĆ PRACY i OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, 

WYŻSZA CENA ZBOŻA, 
WIELKA WYGODA DLA 

GOSPODARSTWA @ 0: 
  

Młocarnie parowe I motorowe LANZA przy zastosowaniu wszystkich NOWOCZESNYCH 

urządzeń technicznych, najnowszej konstrukcji i trwałości budowy, GWARANTUJĄ każdemu 

ROLNIKOWI, poza wymaganą wydajnością, NAJDOKŁADNIEJSZY OMŁOT oraz. IDEALNĄ 
CZYSTOŚĆ ZIARNA 

Wieloletnia masowa produkcja fabryczna. ALS, ° 

IFABRYKA MASZYN i 

— WARSZĄWĄ 

2 i 4 pokoje 
umeblowane duże 

""g DoktócMedycyny Internat 
B. GYMBLER Od 1-go września b. ;)nęczne, solidnym 

choroby skórne, wa r. otwiera się inter- MOSiowa. 9 m. 23 

amryczne | moczo- nat dla uczniów gim- mma = 

PA: U CA й czter ch 

pja, słońce górskie, starszych klas przy З 

diatermja. SSollux. ulicy Mickiewicza 19 dla aspirantów do. 

Mickiewicza 12, róg m. 0. Opieka męska Stau duchownego. 
Tatarskiej 9-2 15—8i korepetycja na miej- Zarzeczna 28 m. 3 

- Zdrój 

Pensjonat „WAR: 
Nr. 3, położony 
z pełaym kom- 

    

    

  

  

  

  
  

     

  

  
  

УГ OTW LWP оар «Ар УАР 

kę, Kresy I Małopolskę 
ODLEWNIA ŻELAZA 

н. KÓHSAĄK, $P. AKC., WŁOCŁAWEK. 
ODDZIAŁ — LWÓW 

Rutowskiego 1, tel. 66-02. 

  

Persil w czasie jednorazowego 
krótkiego zagotowania wy= 

    

        

        
   
  

  

Poszukujemy mieszkania 

  

  

Leczniczej b. wsp. il) mieszkanie 3 po- = > я оКой . 71е 
asystentki Klimeckie- koje, przedpokój i ЗО1О ба 2Е mia pszenna, zabu- 

  
  

  

  

  
  

  

w rolach głów- 
nych czarująca 

Efektowne pomysły. 

Nie- 
—0 

Tani Колу/К! А ТАНа 

RÓŻNE 

  

  

załatwia Biuro Re- | - 
klamowe | Stefana 
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Do wynajęcia także pokoje bez 5 т у Н > > E 

35,00.000 dolarów za rozwód. a ————— TTT a utrzymania. > Zie ROS: Pr jn 2—3 uczenice НАЧА 

> Е m Przyjmię na mieszkanie z pełnym m RZA UUKTOR świąt od g. 10—12 || L: całodzen- Uczenicę przy jmie in- 

Że rozwód jest w Stanach Zjednoczo- M utrzymaniem jedną lub 2 'czenice @ A Bi i Mickiewicza 19 m. 2 nem * ulrzymaniem teligeatna _ rodzina. | 

nych zgoła niezwykłym 'interesem. o tem g z inteligentnej rodziny a a в . UMOWICZ 089g -o Fortepjan na miejscu. Opieka serdeczna i | 
najleniej świadczą wysokie kwoty odszko- M Troskliwa opieka zapewniona, suchy, © Choroby weneryczne, ————=———— Opieka i pomoc w fachowa. Podgórna 3. 

dowań, jakie na mocy wyroków sądów mu- B <wiatły pokój, pianino. Wszelkie B * r E skórne, i syfilis. Przy” p kój umeblowany do naukach zapewnione: —14, = 

szą płacić ci z pośród Yankiesów, którym gm wygody z łazienka. Telefon N. 736 a Państwowa Szkoła (hemiczno- jęcie: Od 9 —1 13—17. 0 | wynajęcia — zStawiūska, Artyleryj- om 
z tych, czy innych względów własna żona M od godz. 9.ej do 4-ej. u 2 | Wilno, niekrępującem = wej-ska 8-2. —0 ; 

wydała się nieodpowiednia. Ostatnio np. © Ašies: UI, Slūcka 1%. E | Przemysłowa W Warszawie | ul, Wielka 21.555 z" >, Ochmistrzyni 
znany miljarder, „król żelatyny, О. Е. ® ы -— | u ° B a « wiąd. u dozorcy. - o w starszym wieku, 

Publi- Wood A długim procesie uzyskał roz- SS O BELĖ ul. HOŻA Nr. 88 | (Telet. 921). A. R WAWAGAW w S mo 

w swą żoną, musiał jej zapłacić jed- ah 1 2 K i „я że rządzić  samo- 
nak dwa miljony dolarów OdsżkddoWAGIA, INTERNAT Tow. Wychow. Oświato Szkota posiada wydziały: 1) a a po 0 e KPA I SPRZEDA dzielnem  gospodar- 
a oprócz tego po 750 tysięcy dolarów za |] W£SO „PRZYSZŁOŚĆ* dla uczniów CHEMICZNY i 2) CERAMICZNY | оа) Ž S ichai 2 stwem. Tyzenhauzow- 

każde z dwaj Il zie razem więć roc | o ah wa tżednch mzyicpnych ra c AWAWAARA A 5 mi. 
w osztował „króla żelatyny* ч pujących na warunkach przystępnycū. E p , > woerinninc iR 

glą sumę 3 1 pół miljona dolarów: o * Wilno, ul, Zarzeczaa 5-a tel. 11-49. p || Wydział chemiczny kształci | maa zwani O sredniciua poszuki- | Sklad mehli GE na 
: techników chemików dla wielkie- ABE a WE : ; oprocentowa- 

в go przemysłu chemicznego Mgzortaśmfałowsta Reklamowa, "Wilno, В 1“][”][…“8‘“ в przyjmujemy 
аУ ann U Wileńska 23 najpewniej zabeż- 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE Wydał Z ksztalei LN Gabliet Kośnie- Poszukuję POLECA - ace bez 

techników-ceramików dla prze: . wielki Wybór , wiegzkić * Bi 
; +. || tyczny usuwa zmar- pOKOJU łądnie ume- BU! | Wileńskie Biuro || 

do wszystkich Zakładów Naukowych poleca w mysłu ceglarskiego i ceramiki || szczki, piegi, wRgY, blowanego, ze wszel- mebli, Ióżek | Komisowo - Handl. | 
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