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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

  

Wilno, Wtorek 3 Września 1929 r. Cena 20 groszy. 

  

  

  KURIER WILENSK 

    

Rok WI. 
  

Prawda hist 

Rozróżniać a nie rozdzielać, a co 

zatem idzie przeciwstawiać. To ha- 

tak konieczne dla 

rozwiązywania wielu bardzo powi- 

kłanych zdawałoby się kwestyj, ja- 

kiemi npkł. były w pewnych okre- 

sach myśli ludzkiej stosunki rozumu 

i wiary, filozofji czy nauk przyrod- 

niczych i teologji, jakiemi być one 

nie pozostają dla wielu, odnosi się 

również i do sądów historycznych i 

sło filozoficzne, 

do dziedziny polityki czynnej. Moż- 

na więc i trzeba dla jasności roz- 

różniać rzeczy w sobie odrębne, jak 

interes historyczno-polityczny daw- 

nej Rzeczypospolitej, 

odwieczne Kościoła 

a postulaty 

Katolickiego, 

ale oddzielać je aby je sobie prze- 

ciwstawiać, jest już choćby dla tego 

niebezpieczne, że żyły one równo- 

cześnie, choć może nie równomier- 

nie, w tych samych historycznych 

osobistościach i że platońskiej idei 

Polaka samego w sobie nigdy nie 

było, a byli tylko konkretni Polacy, 

z tego lub owego wieku, i że ich 

konkretny interes, ich zainteresowa- 

nie się czemś trzeba mieć na 

uwadze. 
Otóż powracając do idei tak 

zw. Jagiellońskiej, przyznać trzeba, 

że wychodziła ona z pomysłu reli- 

gijnego. Mógł ten pomysł odzwier- 

ciadlać specyficzne reakcje „polskie“ 

na czynnik religijny, ale działalność 

tego czynnika jest niezaprzeczalną, 

tak jak idea jedności rosyjskiej jest 

znów pojęciem o podłożu religijnem. 

Tam z religji, wziętej partykularys- 

stycznie, naturalny prąd ludzki do 

uogólnienia wytworzył pojęcie jakie- 

goś masowego zszeregowania wiel- 

kości różnych na jednem partyku- 
larnem podłożu. Podobnie rewolucja 

francuska, wychodząc z założenia 

religijno - filozoficznego, że natura 

ludzka jest jedną i że wciela się 

ona w rewolucyjną Francję, stwarza 

pojęcie i rzeczywistość „jedynej 

- niedielimoj* — Francji — France une 

et indivisible. ldea Jagiellońska wy- 

pływała z przedłużenia na pewien 

obszar historyczno-geograficzny po- 

jęć katolickich o jedności wiary w 

różności obrządków i jednolitości 

Kościoła przy zachowaniu indywi- 

dualności typów poszczególnych. I 

zupełnie jasno się do tych swych 

natchnień przyznawała w najpier- 

wotniejszych swych dokumentach. 

Podobnie się zresztą rzecz miała z 

początkami Szwajcarskiego Związku, 

którego treść była społeczna, geo- 

graficzna, polityczna, a którego fun- 

damentalne idee całkiem jasno bra- 

ne były, przez podnietę czy też 

przez analogję, że świata religijnego. 

Nic też dziwnego, ,że skoro różnoli- 

tość religijna zerwała po Reformacji 

ten wspólny węzeł porozumienia się, 

Związek Szwajcarski na długie wie- 

ki począł się rwać i dzielić na wro- 

gie sobie obozy, które każden ze 

swej strony, chciały bądż secesji, 

bądź supremacji unifikacyjnej, nić 

bowiem wspólnego natchnienia była 

już rozszczepiona. 

Dziwićby się więc nadmiernie 

nie należało z tego, że i w Polsce, 

wobec podobnego .niebezpieczeń- 

stwa, pomyślano o wzmocnieniu 

przez nowy przykład trwałości pier- 

wotnych natchnień: o zabezpiecze- 

niu samego fundamentu idei Jagiel- 

lońskiej, skoro w pewnej choćby 

tylko niestety mierze, stała się ona 

konstytucyjną podstawą państwa. 
Jest w tem wszystkiem niezabez- 

pieczalna logika, a dziwić się jej nie 

należy nie dlatego, że nikt wów- 

czas nietylko nie rozdzielał, ale na- 

wet należycie po katolicku nie roz- 

różniał polityki od natchnień wiary 

i wypływających stąd interesów re- 

ligijnych, a powtóre, że wszelkie 

nawet czysto polityczne zrzeszenia 

różnych ustrojów i narodowości— 
weźmy choćby w dawnej Grecji 

próby religijne w swych założeniach 
federacji greckich miast lub kult 

NIEZALEŻNY ORGA% DEMOKRATYCZNY 

  

Augusta i Romy w „Pax Romana*— 

były zawsze w historji wywoływane 

i mniej lub więcej dobrze lub źle 

'uskutecznione na podłożu religij- 

nem. Taką jest już ludzka natura. 

A zatem historycznie błędnem mi 

się wydaje przeciwstawiać interes 

idei Jagiellońskiej, t. j. dawnej Rze- 

czypospolitej interesowi religijnemu 

Watykanu. Błędnem i w psychice 

ludzi ówczesnych i w presupono- 

wanem wyodrębnieniu interesu po- 

litycznego i od interesu religijnego, 

Možna przeciwnie powiedzieč, že 

pojęcie idei Jagiellońskiej — bardzo 

naturalnie zresztą — zostało niedo- 

ciągnięte w Polsce, boć zaden kraj 

nie jest kościołem iż nie może nim 

nim być; — boć natura ludzka jest 

bardzo egoistyczną i ekskluzywną; — 

boć idea Jagiellońska dała ziemię 

tym. którzy ich chcieli, i bogactwa, 

a co za tem idzie, wyczerpała się 

w egoizmie posiadających jej dzie- 

dzictwo. 

Nie starczyło jej Į katolickošci, 

powszechności, Polakom-katolikom 

ówczesnym nie starczyło katolicyz- 

mu, z którym się reklamowali, aby 

iść poza granice dotychczasowych 

ich zadowolnień, podobnie jak daw- 

nym wojskom Rzeczypospolitej nie 

starczyło nigdy patrjotyzmu, aby 

iść dopełnić wygranej poza wytknięte 

granice — i choćby w ich obronie 

tylko — granice ziemi, którą wla- 

dały jako zrzeszenia obywateli - żoł- 

nierzy. 

lgdy po dualizmie polityczno- 

kościelnym  polsko-litewskim przy- 

szła chwila na trialicyzm polsko- 

rusko-litewski, który w formie  ob- 

oryczna o Unii kościelnej. 
rządkowo-kościelnej. głęboko religij- 

nej (Wschód jest bardziej synte- 

tyczny niż Zachód) wnosił przesłanki 

równości politycznej i odrębności 

narodowej, tchu w Polsce nie star- 

czyło. Trzeba było wyjść poza 

swoje walory codzienne, a szczegól- 

ponad niechęcią do 

narodu Unja występo- 

wała w jednym bloku. Rozbił się 

ten blok o krzesła senatorskie, któ- 

rych kler polski nie chciał za nic 

przyznać hierarchom unickim. mimo 

niej przejść 

ruskiego. 

woli Rzymu i zapewnień króla. Nie 

o Ostrogskiego rozbiła się jedno- 

litość Unji, — lecz o senatorskie fo- 

tele, odmówiono Bałabanowi i Ko- 

pystyńskiemu. | gdzie tu mówić o 

podporządkowywaniu się polityce i 

interesom Rzymu wbrew interesom 

państwa?! Tych właśnie nie umiano 

doceniać, bo nie chciano iść za prą- 

dem idei Jagiellońskiej, tego funda 

mentu dawnej Rzeczypospolitej, gdy 

prąd ten chciała samorzutnie wyko- 

nać i Ruś. I wbrew Rzymowi, 

wbrew najelementarniejszej logice i 

politycznej i katolickiej, zepchnięto 

Unję na coś podlejszego, bo chcia- 

no ziem ruskich, a nie ruskiego na- 

rOdu, a to on właśnie w Unji wołał 

o głos, o hasło „równi z równymi, 

wolni z wolnymi", o niezależność 

kilku narodów w jednej Rzeczypos- 

politej. Jak Kamiński wydany przez 

Szczurała słusznie zaznacza, wstręt 

do ludu ruskiego stanął tu w po- 

przek uśmiechowi historji. I dzisiaj 

po dawnemu staje. To jest sekret 

istotny historji dość smutnej — Unii 

wziętej jako „niepowodzenia”. 

(—) Piotr Lasocki, 
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Wybuch bomby w gmachu Reichstagu. 
BERLIN, 2. IX. (Pat), O godz. 4,30 rano w niedzielę, rozległa się na 

skrzydle północnem Reichstagu mocna i donośna detonacja. Przybyła na- 

tychmiast na miejsce policja ustawiła kordon i wezwała władze zwierzch- 

nie. Na miejsce wypadku przybył wice-prezes policji berlińskiej w towa- 

rzystwie wyższych urzędników i stwierdził, że w wentylatorze skrzydła 

północnego wybuchła bomba. 

Skutki tego wybuchu były stosunkowo niewielkie. Jedno tylko okno 

zostało wyrwane wraz z ramami, szyby zaś w całym szeregu innnyc 

okien, w piwnicach, na parterze i na pierwszem piętrze Reichstagu zostały 

rozbite. Na miejscu wybuchu znaleziono resztki bomby, m. in. kawałki 

maszynerji i baterję elektryczną. 

Na słupie od przewodów tramwajowych wykryto nalepkę, stanowiącą 

oznakę faszystów niemieckich, t. zw. hackenkreutzlerów. Na nalepce 

znajdował się napis: „Wielkie Niemcy, zbudżcie się!* Policja wezwała na- 

tychmiast rzeczoznawców, którzy mają zbadać resztki materjału wybu- 

chowego i określić, czy obecny wybuch pozostaje w związku z bombami 

w Szlezwigu i Liineburgu. Prezydent policji berlińskiej wyznaczył nagrodę 

25 tys. marek, z czego 10 tys. przeznaczonych jest za wykrycie sprawcy 

dzisiejszego wybuchu, zaś 15 tys. dla tych osób, których informacje po- 

szlezwickim. 

„służą do wykazania związku między wybuchem berlińskim a zamachem 

Skutki zamachu bombowego. 
BERLIN, 2.IX (Pat). Wczorajszy 

zamach bombowy na gmach Reich- 
stagu, który wyrządził stosunkowo 
niewielkie szkody, wywołał jednak 
olbrzymie wrażenie w Berlinie i stał 
się głównym przedmiotem zaintere- 
sowania prasy i opinji berlińskiej. 
Komunikat półurzędowy zapowiada, 
że sprawa tego wybuchu będzie 
przedmiotem obrad wtorkowego po- 
siedzenia gabinetu. Polityczne koła 
niemieckie uważają zamach bombo- 
wy za wypadek, posiadający zna- 
czenie nieproporcjonalnie większe, 
niż szkody rzeczowe, przezeń wy- 
rządzone. Jest rzeczą prawdopodob- 
ną, że gabinet uchwali specjalne za- 
rządzenia, które miałyby na celu 
zapobieżenie dalszym atakom tero- 
rystycznym. Dzienniki demokratycz- 

ne uważają z całą pewnością zamach 

bombowy za demonstrację politycz- 

ną, zorganizowaną przez faszystów 

niemieckich z grupy hittlerowcow. 

Większość dzienników jest pewna, 

że wybuch pozostaje w związku z 

poprzedniemi wybuchami petard i 

bomb w ŚSzlezwigu, Olsztynie i Ol- 

denburgu. Komunistyczna „Welt am 

Abend zapowiada, że wybuch nie- 

dzielny jest tylko wstępem do całej 

serji tego rodzaju zamachów, przy- 

gotowywanych w Berlinie. Dziennik 

zapowiada m. in. podobny zamach 

na pruskie m-stwo spraw wewn. 

berlińskie prezydjum policji, na sejm 

pruski, a nawet twierdzi, że przy- 

gotowywany jest bezpośrednio za- 

mach i na ministra spraw wewn. 
Rzeszy, Seweringa. 
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KOEDUKACYJNE GIMNAZJUM 
im. T. CZACKIEGO 

Z PRAWAMI GIMNAZJOW PANSTWOWYCH 

gmach własny, ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56 

otwiera klasę podwstepną i wstepną 
Do klasy podwstępnej przyjmowane są dzieci, które dnia | lipca 
ukończyły conajmniej 7!/ą lat, do wstępnej—8'/, lat. Zapisy 
przyjmuje Kancelarja codziennie od g. 10—13 do dnia 6 września. 
Egzaminy wstępne do wszystkich klas prócz ósmej odbędą się 

w dodatkowym terminie dnia 6 i 7 września r. 

Chwilowe ożywienie w Sejmie. — Projekt 
endencji zwołania nadzwyczajnej sesji. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj jak każdego pierwszego 
dnia miesiąca w gmachu Sejmu 
spokojnie dotąd żyjące nudy za- 
pełniły się poczęści posłami, którzy 
przybyli ze swoich okręgów do 
Warszawy, by odebrać djety posel- 
skie. Przy tej okazji, zgodnie z tra- 
dycją odbyły się nieoficjalne i pół- 
oficjalne posiedzenia klubowe. 

Jedynie klub narodowy zgroma- 
dził się w komplecie i odbył ofi- 
cjalne zebranie, na którym uchwa- 
lono zwrócić się do innych klubów 
celem wspólnego wystąpienia do 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej o 
zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmu. 
Pismo prezydjum Klubu Narodowe- 
go, zawierające temat tego wniosku, 
będzie rozesłane w najbliższych 
dniach innym klubom i podane do 
wiadomości publicznej. 

Według opinji posłów Klubu Na- 
rodowego, na program sesji nad- 
zwyczajnej, złożyły się  przede- 
wszystkiem sprawy polityki gospo- 
darczej rządu, następnie sprawa 
Trybunału Stanu i sprawa b. min. 
Czechowicza, sprawa dekretu pra- 
sowego i t. p. 

Zatem, jak widać, Endecja chcia- 
łaby przed jesienną sesją budżeto- 
wą uczynić rozgrywkę między rzą- 
dem a Sejmem. Czy jej się to uda 
należy raczej wątpić, opierając się 
na nastrojach, panujących dziś wśród 
posłów obecnych w kuluarach Sej- 
mu. Jak wiadomo, Klub Narodowy 
nieraz, pierwszy występując, podej- 
mował inicjatywę zwołania sesji 
nadzwyczajnej, jednak zwykle ini- 
cjatywa ta spotykała się z biernym 

oporem innych klubów, a szczegól- 

nie opozycyjnych klubów lewico- 

wych i ponosiła fiasko i tym razem 
przypuszczać należy, że akcja klu- 
bu Narodowego nie odniesie skutku. 
Zgodnie z konstytucją dla zwołania 

sesji nadzwyczajnej Sejmu z inicja- 
tywy poselskiej potrzeba 148 pod- 
pisów posłów. 

Takiej ilości członkowie klubu 
Narodowego nie posiadają nawet 
wziąwszy pod uwagę ich przybu- 
dówki w postaci Hadecji i N. P. R. 
prawicy. Zatem bazować musi, zło- 
żywszy swoją inicjatywę na lewico- 
wą opozycję, gdzie taka ilość pod- 
pisów prawdopodobnie mogłaby się 
znaleźć. 

Zachodzi jednak pytanie czy le- 
wica pójdzie na pasku Endecji? 

Najsilniejszy klub grający pierw- 
sze skrzypce w opozycji P.P.S. nie 
powziął uchwały w tej sprawie i u- 
zależnił ją od opinji swoich okrę- 
gów prowincjonalnych. W okręgach 
tych zaś panuje doś duża rozbież- 
ność zdań co do polityki władz par- 
tyjnych w stosunku do rządu. 

Pozostają wtedy pozostałe dwa 
stronnictwa na lewicy, stronnictwo 

Chłopskie i Wyzwolenie. Jednak w 
łonie samych klubow istnieją dość 
duże różnice zdań co do opozycji 
wobec rządu i taktyki na terenie 
Sejmu. A zatem rozgrywka o sys- 
tem, który rękami lewicowej opozy- 
cji chce przeprowadzić słaba Ende- 
cja itym razem nie dojdzie do skut- 
ku.i usunięta zostanie znowu na ja- 
kiś dalszy termin. 

  

Pierwsze posiedzenie Ligi Narodów. 
GENEWA. 2.IX, (Pat). W kilka minut po godzinie ||-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, 
przed gmachem Ligi publiczność 

które wywarło 
owacyjnie witała przewodniczących 

silne wrażenie. Zgromadzona 

głównych delegacyj, a w szczególności Mac Donalda, Brianda i Hymansa. 

Oświadczenie 
GENEWA, 2-IX. (Pat). Mac Do- 

nald oświadczył przedstawicielom 
prasy, że sytuacja polityczna w ro- 
ku bieżącym jest lepsze od sytuacji 
w roku 1924, zwłaszcza od czasu 
podpisania paktu Kelloga. Premjer 
wypowiedział się jako zwolennik 

Mac Donalda. 
częstych spotkań szefów rządów, 
jako doskonałego środka wyrówny- 
wania wszelkich różnic. Premjer do- 
dał, że główne wysiłki Angli skie- 
rowane ku rozbrojeniu morskiemu. 
Żywi też nadzieję, że w tej mierze 
uzyska aprobatę Włoch i Francji. 

  

Rozruchy w Palestynie. 
Spalenie kolonji żydowskiej. 

JEROZOLIMA, 2.1X. (Pat). W-g 
niesprawdzonych dotychczas wiado- 

mości, Arabowie spalili wczoraj ma- 

łą kolonię żydowską w pobliżu Ty- 
berjady, 

Wrażenia w Londynie. 
LONDYN, 2.1X (Pat). Wśród spo- 

łeczeństwa żydowskiego w Londy- 
nie wypadki palestyńskie wywołują 
zrozumiałe echo. W sobotę wieczo- 

rem w dzielnicy żydowskiej odbył 

się wiec sionistow - rewizjonistow, 

którzy krytykowali kierunek egze- 
kutywy sionistycznej, jako odbiega- 
jący od czysto żydowskiego. Prze- 
mówienia na tym wiecu wygłaszano 

tylko po żydowsku. Mówców, któ- 

rzy usiłowali mówić po angielsku, 
nie dopuszczono do głosu. 

W niedzielę wieczorem koło Hy- 
de-Parku odbył się wiec bogatszej 
sfery żydowskiej, zorganizowany 
przez egzekutywę sionistów. W obu 
wiecach brało udział około 15 tysię- 

cy Żydów. W sferach rządowych 
wypadki palestyńskie traktowane są 
bardzo poważnie. Najlepszym dowo- 
dem, jaką wagę rząd obecny przy- 
wiązuje do rozwiązania sprawy pa- 
lestyńskiej, jest mianowanie na pre- 
zesa komisji śledczej zajść w Pale- 
stynie gen. Smutsa, b. szefa rządu 
południowo-afrykańskiego, przywód- 
cy partji poludniowo-afrykanskiej. 
Gen. Smuts, pochodzenia holender- 
skiego, przywódca boerów, jest jed- 
nym z najwybitniejszych współczes- 
nych mężów stanu, który odegrał 
wybitną rolę na konferencji pokojo- 
wej w Wersalu, jako projektodawca 
paktu Ligi Narodów. 

  

Ofiary rozruchów. 
LONDYN, 2.1X (Pat). Urzęd ko- 

lonjalny z Jerozolimy donosi, że 
straty w ludziach w walkach w Pa- 
lestynie do 31 sierpnia włącznie 
wynoszą w zabitych lub rannych 

zmarłych wskutek ran 83 Arabów, 
4 chrześcjan i 110 Żydów. Rannych, 
zgłoszonych w szpitalach jest 122 
muzułmanów, 10 chrzešcjan i 183 
Žydėw. 

Odezwa wzywająca do uspokojenia. 
JEROZOLIMA, 2.9. (Pat.) — Wy- 

soki komisarz brytyjski wydał odez- 
wę do ludności, potępiającą w ost- 
rych słowach akty zbrodnicze, do- 
konane przez elementy krwiożercze 
i wprowadzone w błąd. Odezwa 
wyraża silne postanowienie rządu 
przywrócenia porządku i surowego 
ukarania winnych. Wysoki komisarz 
stwierdza, że wobec wypadków w 
Palestynie musiał zaniechać dysku- 

sij z rządem brytyjskim na temat 
zmian konstytucyjnych, proponowa- 
nych przez niego w swoim czasie 
na podstawie obietnicy, danej ko- 
mitetowi wykonawczemu arabów. 
W końcu odezwy wysoki komisarz 
wyraża zamiar rozstrzgnięcia spra- 
wy Ściany Płaczu zgodnie z zasa- 
dami, zawartemi w „białej księdze" 
z miesiąca listopada r. b, 

  

Spokój w mieście. 
WIEDEŃ, 2-1X. (Pat). Według 

doniesień dzienników z Jerozolimy, 
spokój w mieście utrzymuje się. 
Oddziały wojskowe i policyjne pa- 

trolują ulice. Nad miastem demon- 
strowało dzisiaj 12 samolotów woj- 
skowych. Wygląd miasta przybiera 
powoli charakter normalny. 

Bie. 200 (1545) 

  

Wizyty ministrów 
przemysłu i handlu. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

„Ze źródeł miarodajnych dowia- 
dujemy się, że zamieszczone w 
części prasy wiadomości o mającym 
się jakoby nastąpić przybyciu do 
Polski 14 ministrów przemysłu i 
handlu państw europejskich są nie- 
prawdziwe. Natomiast oczekiwane 
jest przybycie w połowie b. m. mi- 
nistrów przemysłu i handlu Francji 
j Czechosłowacji, którzy zwiedzą 
Powszechną Wystawę Krajową i 
większe ośrodki przemysłowe Polski. 

Posiedzenie gabinetu Rzeszy. 
BERLIN. 2,9. (Pat). Jak donosi 

prasa berlińska, posiedzenie gabine- 
tu Rzeszy zwołano na wtorek rano. 
Na posiedzeniu tem delegacja nie- 
miecka ma złożyć sprawozdanie o 
rokowaniach i wynikach konferen- 
cji haskiej. 

Stresemann przybędzie 
we Środę. 

GENEWA, 2.9. (Pat). Delegacja 
niemiecka została telegraficznie za- 
wiodomiona, że min. Stresemann 
przybędzie do Genewy  niewcześ- 
niej, niż we środę. Mac Donald za- 
powiedział swą mowę na jutro na 
godz. 16. 
RSKEAASZARY I ODREDIRCZYKO ACO ЫОУ УОЕНЕ 

Giełda warszawska z dn. 2 IX. b. m. 
WALUTY 1 DEWIZY: 

  

Belgja 123,96—124,27—123,65 
Kopenhaga | ‚ 237.35—237,95—2936,75 
Londyn ,. 15,:3—43,54—43,124 
Nowy Jork ź > 8,90—8,92 - 8,88 
Paryž 34,571/,— 34,961/,—34,78!/, 
Szwajcarja 171,68—171.60—172,03 
Stokholm 238,05—239,42— 238,25 

Wiedeń 125,55— 125,86—125,24 
Włochy RÓ +. 46,65—46,77—46,53 
Marka niemiecka , $ 212,80 

Papiery procentowe: Pożyczka inwe- 
stycyjna 118,—117,/5. Premjowa dol. 57,25. 
5% „konwersyjna 48,75—4y. 69/, dolar. 83. 
stabilzacyjna 91,50. 10%/, kolejowa 102,50. 
8%, L. 4, banku Gosp. krajowego i Banku 
Roinego, obi. Banku Gosp. Krajowego 94. 
Te same 19/,—83,25. +1/,0/, L. Z. ziemskie 49. 
b%% warszawskie 66 — 67,45. 

Akcje: Bank Polski 166,25. Spółek 
Zarobkowych 78,50. Elektryczność 38- 34, 
Firley 51—51,50. Węgiel 65—65,50, Norblin 
142,50 — 144. Ostrowiec 85,25. Rudzki 32.50 
Starachowice 27,75—27,25, 

  

    

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

ГУ НОО 
A. BILDZIUKIEWICZA 

w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 5 

Zapisy przyjmuje sekretarjat kursów 
od godziny 6 do 7 wieczór.  2434-1 

  

    

WSZYSTKIE 

PODRĘCZNIKI 
szkolne 

i MATERJAŁY PIŚMIENNE 
poleca 

KSIĘGARNIA 

Polskiej Macierzy Szkolnej 
Ludwisarska 1, tel. 6-98. 5 

  

   

    

  

       
НОМГО zt 

dła wszystkich szkół poleca 

KSIĘGARNIA 

мейейтега 1 МОН I Ei 
Wilno, ul. Mickiewicza 7, tel. 6-24. 
2407 O 

  

  

4 ODDZ. POLSKA SZKOŁA POCZĄTKOWA 

MALINY SIEWICZOWEJ 
UL. UNIWERSYTECHA 1 

Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 12 
codziennie od godziny 10 do 5 popoł.   
    
Dr. FEJGENBERG Gs; dzieci) 

wznowił przyjęcia od 8—9'/, rano i 3—5 pp. 

Szopena 6, tel. 12-27. 

DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 
weneryczne, skórne 

powrócił i wznowił przyjęcia chorych 

ul. Ad. Mickiewicza 24 tel. 277. 

 



List z Anglji. 

Londyn żyje nastrojami konferen- 
cji haskiej. Już dawno nie czuło się 
społeczeństwo angielskie tak zespo- 

lone z rządem, jak w ciągu ostat- 

nich tygodni jego energicznych wy- 

stąpień. Wielkie reklamowe tablice 

dzienników stołecznych pełne są 

zwartych i mocnych haseł chwili, 

podkreślających konieczność żądań 
Snowdena, a wszelkie rozmowy ka- 

wiarniane skupiają się w konkluzji 
na tematach politycznych. Odnosi 

się wrażenie, że Anglicy, spostrze- 

gający początek zachodu swego słoń- 

ca, starają się uchwycić sposobność 

do zamanifestowania mocy Imper- 

jum brytyjskiego. Bo chociaż przed 

pałacem Buckinghamskim tak samo, 

jak za czasów Jerzego III i Wielkiej 

Królowej — codziennie w południe 
odbywa się z wielką pompą zmiana 

w czerwień i złoto ubranej warty, 

chociaż olbrzymi pomnik Wiktorji i 

Alberta po dawnemu otaczają czte- 

ry marmurowe postacie, symbolizu- 
jące cztery części świata — to jednak 

widocznem jest dla każdego Angli- 

ka, że historja w ciągu ostatniego 

dziesięciolecia zrobiła olbrzymi krok 
naprzód i centrum świata przesunię- 

te zostało o 3000 klm. na zachód 
od londyńskiej City. 

Polaka przybyłego do Anglji u- 
derza podobieństwo haseł ekono- 
micznych bogatej Anglji i ubogiej 
Polski. Oto setki tablic, szyldów i 

napisów z innych sklepów: „Kupuj 

wyroby krajowe". „Tu sprzedawane 
są tylko towary polskie", są jakby 

żywcem przeniesione z Anglii. 
Londynie, tak samo zresztą jak w 

całem zjednoczonem królestwie, has- 

ło samowystarczalności gospodarczej 
jest od szeregu lat najpopularniej- 
szem hasłem społecznem. Ma ono, 

tak samo jak w Polsce, chronić pań- 

stwo przed zgubnemi skutkami u- 

jemnego bilansu handlowego, który 

towarzyszy budżetowi angielskiemu 
od szeregu lat. Olbrzymia rzesza 
bezrobotnych jest również jedną z 

najpoważniejszych trosk, z jakiemi 
ciężko walczyć musi powojenna 
Anglja. 

Jednak gmach mocarstwowy i po- 

tęga finansowa imperjum narazie 
nie okazują na zewnątrz żadnych 
odchyleń i zmian. Życie lońdyń- 

czyków wykazuje dawną zamożność 
i dostatek. Piccadilli Circus w go- 
dzinach teatralnych zalegają tłumy 

ubranych w cylindry gentelmanów 
i lśniących strojami lady, zaś na- 

' wykwalifikowani robotnicy, 

Londyn, w sierpniu 1929 roku, 

krańcach przedmieść powstają, jak 
grzyby po deszczu, dziesiątki i setki 
kolonij mieszkaniowych urzędniczych 
i robotniczych. 

Kolonja polska w Londynie jest 
może najmniej licznem środowiskiem 
polskiem, jakiem spotkać można w 
stolicach europejskich. | nawet ta 
nieliczna grupa składa się w prze- 
ważnej mierze polskich Żydów, 
którzy stanowią 75"/, klijenteli kon- 
sulatu. Wogóle zaś Polaków w 
Anglji jest tak niewiele, że jedna 
tylko placówka polska konsulnrna, 
jaka się tu znajduje, najzupełniej 
wystarcza do zaspokojenia potrzeb 
obywateli polskich. Przyczyna nie- 
liczności żywiołu polskiego w An- 
glji leży zarówno w drożyżnie ży- 
cia, unimożliwiającego przyjazd mło- 
dzieży akademickiej na studja oraz 
utrudniającego turystykę, z drugiej 
zaś i to ważniejsze — w niedostęp- 
ności Anglji dla ruchu emigracyjne- 
go, co czyni niemożliwym przyjaz 
tutaj robotnika polskiego. 

Przeludniony, dźwigający |'/» mi- 
ljonową rzeszę bezrobotnych, kraj 
nie nadaje się absolutnie do żadnej 
emigracji. Ci z pośród Polaków, 
którzy znaleźli na terenie angiel- 
skim pracę i osiedlili się, dokonali 
tego przeważnie w ostatnim dzie- 
siątku XIX i w pierwszym dziesiąt- 
ku XX wieku. Są to drobni lub 
średni kupcy i przemysłowcy oraz 

którzy 
wżyli się już w społeczeństwo an- 
gielskie. 

Nic więc dziwnego, że przecięt- 
ny Anglik, nie stykający się zupeł- 
nie z Polakami, mało o Polsce in- 
formowany przez prasę — nie ma 
o niej elementarnych wiadomości. 
Do przysłowiowej już ignorancji an- 
gielskiej można dorzucić nową a- 
negdotę, podaną zresztą przez ko- 
respondenta-Anglika do angielskie- 
go pisma z racji odziedzenia prze- 
zeń obozu harcerzy polskich, ba- 
wiących tu w pierwszej połowie 
sierpnia na międzynarodowym zlo- 
cie skautowym. Dziennikarz angiel- 
ski, spacerujący między namiotami 
skautów polskich, miał słyszeć takie 
pytanie nadane przez jakąś starszą 
angielkę: 

— Panie, co znaczy wyraz Po- 
land? Od jakiego to pochodzi bie- 
guna — („pole“—biegun po angiel- 
sku) północnego czy południowego? 

  

SATA SON DS TSS RES NETTO T AS AN A OT ATR TASTE 

Co oznacza S. 0. S. 

5. ©. S. jest skrótem angielskich 

słów „save our souls*, co oznacza 

po polsku „ratujcie nasze dusze". 

Żnak ten powstał z chwilą wy- 

nalezienia przez Marconiego tele- 

grafu bez drutu, który dzisiaj na 

morzu jest jedynym środkiem ko- 

munikacji między okrętami, a także 

między okrętami i lądem. 
Dzięki zastosowaniu telegrafu 

bez drutu wiele okrętów tonących, 
wzgl. ich pasażerowie i załogi zo- 
stało uratowanych, 

: Dzisiaj niema prawie ani jedne- 

go okrętu pasažerskiego, „ktėry nie 

mialby radjostacji, a nadto zastoso- 

wuje się ją również w nawigacji 
powietrznej. 

Znaki $. O. S. wysyłał w swoim 

czasie „Tytanic*, który zginął tra- 

gicznie od zderzenia z górą lodową, 

także Nobile podczas wyprawy do 

bieguna północnego, Amundsen i 

dużo innych lotników i podróżników. 
Znaki S. O. S. jest międzynaro- 

dowo przyjęty i może być używany 

jedynie w wypadku grożącej kata- 
strofy. 

Rola operatora radjotelegrafisty 

jest wtedy bardzo odpowiedzialną 

aż do ostatniej chwili winien on 

być na swoim posterunku i wzywać 
pomocy do ostatniego tchnienia 
swego życia. Historja ma zapisane 

złotemi zgłoskami bohaterskie czyny 
tych ludzi. którzy, tonąc, do ostat- 
niej chwili wzywali pomocy. 

Obecnie T-wo Marconiego w 
Anglji zastosowało w celu nadawa- 
nia SOS specjalne automaty, które 
somoczynnie bez pomocy operatora 
wzywają pomocy. Automat taki 
może nadawać tylko S. O. S., ale 
nie może nadać miejsca położenia 
okrętu, z tego względu rola opera- 
tora radjowego na okręcie pozostaje 
nadal bardzo odpowiedzialną. 

W nawigacji powietrznej (samo- 

loty, zeppeliny) używa się zwykle 
radjostacyj telegraficzno-telefonicz- 
nych (nie jak na okrętach tylko 
telegraficznych) i przeważnie używa 
się telefonji, gdyż, jak wykazała 
praktyka, na samolotach jest to 
najszybszy i najpewniejszy sposób 
komunikacji. 

Z tego powodu samoloty, ulega- 
jące katastrofie lub zmuszone do 
lądowania, wysyłają telefonicznie 
S. P. S. lub w inny sposób popro- 
stu telefonują, że są „en detresse“. 

Prześliczną ekspresję na temat 
tragedji okrętowego radjotelegrafisty 
znajdujemy w sierpniowym zeszycie 
miesięcznika „Wynalazki i Odkry- 
cia . 

  

Popierajeie przemysł krajowy 

K UR IE: R I Lb N S K.l 

Tryumfalny powrót Snowdena. 
LONDYN, 1-1X (Pat.) Mimo wcze- 

snej pory przybycia do Londynu kan- 
clerza skarbu p. Snowdena, witało na 
dworcu około 4000 osób. W chwili, 
gdy pociąg wjechał na peron, rozle- 
gły się owacyjne okrzyki na cześć 
wracającego z Hagi ministra. Okrzy- 
ki powtórzyły się gdy minister ukazał 
się w drzwiach swego wagonu salo- 
nowego. Ponieważ wiedziano, że p. 
Snowden czuje się niezdrów, przygo- 
towano fotel na kołach, jednak p. 
Snowden nie skorzystał z niego i prze- 
szedł o własnych siłach do samo- 
chodu. 

Na dworcu witali p. Snowdena 
lord Thompson, sekretarz stanu do 
spraw lotnictwa, -oraz pan Mac Do- 
nald, syn premjera i prywatny sekre- 

tarz premjera, jako przedstawiciele 
szefa rządu. Kanclerz skarbu podzię- 
kował za owacyjne przyjęcie w krót- 
kich słowach, a zwracając się do 
przedstawicieli prasy oświadczył, że 
w Hadze osiągnięto ściślejsze poro- 
zumienie międzynarodowe i cel, o 
który oddawna już walczono, a mia- 
nowicie uświęcenie pokoju międzyna- 
rodowego. > 

Prace konferencji zakończono w 
atmosferze bardzo przyjaznej, ku jed- 
nomyślnemu zadowoleniu w wyników 
prac wszystkich uczestników konfe- 
rencji. 

Kanclerz odjechał na 
Street, żegnany głośnymi 
zebranych. 

Downing 
okrzykami 

  

TRAIN LITS SET S TRS IINTAT T TTT SIRDIS 

Przebieg dnia młodzieży komunistycznej 
w Wilnie. 

Próby niedołęźnych demonstracyj — mieszkańcy ul. Lwow- 
skiej kijami rozpędzili komunistów. 

W ubiegłą niedzielę jako w dzień międzynarodowego dnia mło- 
dzieży miejscowi komuniści usiłowali urządzić na mieście „demonstrację* 

w celu wykazania swej żywotności, no i spełnienie polecenia władz par- 

tyjnych. Cala ta akcja wobec rozproszenia przed kilku dniami posiedze- 

nia komitetu obradującego nad programem obchodu o czem dowiedzie- 

liśmy na drugi dzień po wyjawieniu zebrania w sekretarjacie białoruskiego 

klubu poselskiego przy ulicy Piwnej, spaliła się na panewce, także na- 

dzieja komunistów w podniesieniu ducha wśród swoich zupełnie się 

nie udały. 
W niedzielę już od samego rana grupki komunistów, usiłowały urzą- 

dzić masówki w różnych punktach miasta lecz dopiero około godziny 12 

udało się grupie wyrostków zebrać na ulicy Gdańskiej i wywiesić sztan- 

dar. Nie zdążyli jednak należycie zorganizować się, a już byli otoczeni 

przez policję. Siedmiu bardziej aktywnych aresztowano przyczem ode- 
brano sztandar i odezwy komunistyczne. 

Poraz drugi usiłowali komuniści urządzić demonstrację na ulicy 

Lwowskiej o godzinie 17. Tym razem poza policją, która była w pogoto- 

wiu, zebranych zauważyłi tamtejsi mieszkańcy, którzy samorzutnie wystą- 

pili przeciwko nim bijąc opornych kijami i deskami. Kilku wyrostków od- 

niosło rany, jeden zaś z nich otrzymał poważniejszy cios w głowę, wo 

bec czego musiano mu udzielić pomocy lekarskiej. Tylko szybkiej inter- 

wencji policji muszą zawdzięczać komuniści że nie oberwali więcej: 

Również nie doszły do skutku demonstracje na ul. Sierakowskiego 

i Szpitalnej. 
Na terenie zaś wojewódstwa dzień |-go września przeszedł w 

najzupełniejszym spokoju. Żadnych odezw lub sztandarów nie ujawniono. 

Nie ztwierdzono również prób urządzania pochodów. (o) 

    

g| Księgarnia JÓZEFA ZAWADZKIEGO w Wilnie 
s ZAMKOWA 22 (naprzec. kośc. Św. Jana) TELEFON 660 

o POLECA: 
“ 

ч PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
= NOWE i UŻYWANE 

I zwracając uwsgę Sz. Klijenteli na dogodności związane z nabyciem 
tychże w księgarni: 

a 1) oszczędność na czasie dzięki szybkiej obsłudze i możności zaopa- 
a trzenia się we wszystkie podręczniki w jednem miejscu; 

3 2) zamiana podręczników używanych'na nowe przy uwzględnieniu 
do 500/, wartości katalogowej; 

2 3) dostawa do domu w przeciągu 12 godzin na zlecenie telefoniczne 
z lub piśmienne podręczników dla poszczególnych klas wszystkich szkół 
a za pobraniem należności, z prawem zamiany w ciągu dni 3-ch. 

N Wykazy podręczników do poszczególnych szkół — gratis. V
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2418-1     
Zalegalizowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wil. 

dn. 12.X. 1926 r. L. II. 28007. 

KURSY DLA 
przy Gimnazjum Hum.-Koed. 

Kancelarja Dyrekcji— 
ul. Orzeszkowej 3, czynna od 10--11 g. 

2390 5 

DOROSŁYCH 
im. J. 1. KRASZEWSKIEGO. 

Wykłady w gm. przy ul. Ostrobramskiej 27 

od godziny 17.30 do 21.30. 

Nauka na podstawie programów Minist. W. R. i 0. P. dla państwowych gimnazjów 
typu humanistycznego, realnego, neoklasycznego i nechumanistycznego. 

ORGANIZACJA: 
Ustrój semestralny. 

1. Stopień przygotowawczy obejmuje repety- 
torjum 1—IlI kl. gimn. Czas nauki za- 
leżny od poziomu przygotow. słuchaczy. 

II. Stopień średni—1V, V, VI kl. gimn.—trwa 
3 semestry. 

Ill. Stopień wyžszy—VII, VIII kl. gimn—trwa 
2 semestry. ь 

IV. Repetyterjum maturalne — powtórzenie i 
zsyntezowanie całego materjału potrze- 
bnego do matury—czas 1 semestr. 

V. Kurs dla specjalnych egzaminów, dających 
prawo skróconej służby wojskow., obli 
czony na okres 2 semestrów. 

SYSTEM: 
System przedmiotewy. Szablonowy system 

klasowy nie meże usunąć ogólnie spotyka- 
nych nierówności w przygotowaniu z posz- 
czogólnych przedmiotów. Usunąć je może 
system przedmiotowy. Słachacz winien stu- 

djować dany przedmiot na tym poziomie, 
do którego jest dostatecznie przysposobiony. 
Realizacją tego postulatu są u nas lekcje 
wyrównawcze. 

Metoda akreamatyczna i tabelowa będą 
stosowane na repetytorjum maturalnem. 

Zapisy codzień z wyjątkiem świąt ustaw. 
Warunki majdostępniejsze. — Pełnoletni 

podpisują blankiet podaniowy sami, za nie- 
pełnoletnich ustawowi opiekunowie. 

Nr. 200 (1545) 

Boćki odleciały. 
Boćki odleciały. Poczciwe, długo- 

nogie i długonose bociany opuściły 
nas. Te boćki, co zwiastują nam ry- 
chłą wiosnę, a wróżą schyłek lata 
i powoli skradającą się jesień — odle- 
ciały. 

Jeszcze panują upały, jeszcze na 
plażach legalnych i nielegalnych roz- 
legają się wesołe okrzyki, jeszcze wa- 
kacje trwają — a one odleciały. Mie- 
szczuch zakamieniały, znający przy- 
rodę z książek i letnisk podmiejski 
nie uwierzy, by mogło się to stać. 
kie gorąco, takie jeszcze rozkoszne la- 
to, a one juź lecą. 8 

A tak jest. Jeszcze wczoraj długo 
krążyły, pływały w przezroczystem 
powietrzu, a dziś już ich niema. Poże- 
gnawszy wysiedziane gniazdko, obfi- 
tujące w żer, bagniska i łąki — porzu- 
ciły nasze strony. 

A przed odlotem niby człowiek 
udający się w daleką, dłuższą podróż, 
z której może nie powrócić, poważnie 
i smutnie przechadzały się po da- 
chach. Jeden — schowawszy głęboko 
dziób, przykucnąwszy na jednej no- 
dze — marzył na dachu kościelnym; 
drugi usadowił się na wierzchołku ka- 
miennego krzyża i wzrokiem pożeg- 
nalnym badał okolice; trzeci dziwacz- 
nie trzymając się na gzymsie wieży, 
spogląda ironicznie na snujących 
się w dole ludzi, czwarty zaś, może w 

przeczuciu nieubłaganej śmierci, w 
głębokiej zadumie pogrążony, stał sa- 
motnie w szarem gnieździe, jakhy 
drzemiąc, jakby nadsłuchując pieśni 
dożynkowej — gdzieś w dali dźwię- 
czącej. 

A dziś już ich niema. Gniazdo opu- 
stoszało. Nie jeden wzruszy ramiona- 
mi. Wielka rzecz — bocian! 

O, nie mówmy tak obojętnie o od- 
locie boćków, tych ptaków świętych, 
nietykalnych, © wiele bardziej niż po- 
seł na Sejm. Bo poszukajmy człowie- 
ka, co by się ważył rękę podnieść na 
bociana. Nie znajdziemy. Zabić, ska- 
leczyć „boćkę*, grzech śmiertelny — 
całości i dobrobytowi gospodarza za- 
graża. Więc i dziw, że żadnego ptaka 
nie witają z taką radością na wsi — 
jak długonosego „boćkę*. Już zawcza- 
su ciągnie wieśniak, a chociażby i fol- 

warczanin na ustronne drzewo, bronę 

nie zdatną do użytku, koło nadłamane 

by położyć fundament pod przyszłe 
gniazdo bocianie. A gdy się zjawi ten 
gość oczekiwany, ileż to radości, ileż 
to hałasu dziecinnego, a razem i uś- 
miechu pobłażliwego na twarzy do- 
rosłych. Bo nie darmo. Przyleciał 
zwiastun wiosny, zwiastun niechybne- 
go zmartwychwstania przyrody, zwia- 
stun nadejścia okresu pracy mozolnej. 
A gdy się zobaczy tego gościa niesa- 
mowitego na zaledwo zieleniejącem 
bagnisku, lub łące jeszcze roztopem 
wiosennym zalanej gdy nie bojąc 
się — zamoczyć butów czerwonych— 
safjanowych i zaziębić długiego nosa 
z taką powagą, a razem i zawziętością 
na żabki polującego — czyjeż serce 
nie zabije radością, a zarazem i trwo- 
żnem oczekiwaniem. 

Ale też trwoga i smutek nieprzy- 
zwyciężony ogarnia gospodarza, gdy 
klekot donośny nie rozlegnie się w je- 
go osiedlu, a bociek ominie przygoto- 
wane gniazdo. Wtedy czeka człowiek 
jakiegoś niepowodzenia, nieszczęścia, 
może nawet śmierci w domu. 

Zdumiewa czasem psychika tego 
ptaka niesamowitego. Czasem jeszcze 
mróz się sroży, bagniska i łąki powło- 
ką lodową okryte, nad polami kurza- 
wa śnieżna dymi, a on już przyleciał. 

Dwa—trzy dni przed Zmartwych- 
wstaniem (według starego stylu) obo- 
wiązkowo musi przybyć bocian. Do- 
wodzi to, że już lada dzień wiosna 
prawdziwa zapanuje. A gdy zakocha- 
na parka zatroszczy się o nowe poto- 
mstwo — jeszcze baczniej się przyglą- 
da gospodarz. Bo oto „boćka* jajko 
wyrzucił, — odetchnie wolniej czło- 
wiek, — rok urodzajny będzie! Jeżeli 
zaś nieżywe, nieopierzone bociątko 

      

   

  

pod drzewem się znalazło. — Czeka 
gospodarz nieurodzaju, a nawet gło- 
du. Znak to nieomylny — wiekami 
spraktykowany. Kto wie, czy nie pew- 
niejszy od wszelkich przepowiedni as- 

tronomicznych i meteorologicznych. 
Jak że tu się boćkiem nie radować, 

albo rękę na niego podnieść. Święty 
to ptak, napewno spokrewniony z ibi- 
sem egipskim, świętym ptakiem Fa- 
raonów. 

W mgnieniu oka mijają dni wios- 
ny i lata. Nie spostrzeże człowiek — 
już i Spas (Przemienienie Pańskie u 
prawosławnych) odszedł. Patrzy na 
gniazdo, a boćków niema! Wczoraj 
jeszcze były a dziś już ani śladu. Bo 
i cóż masz do roboty, boćku, u nas 
kiedy i gospodarzowi pracy ubyło? 
Ty ptaku w podróż do dalekich kra- 
jów się szybujesz, a ty człowieku go- 
tuj się do długiej jesieni i zimy, bo 
jedna i druga już powoli skradają się 
z dalekiej surowej północy. Zaczaiły 
się ot tam — za wstęgą lasów czar- 
nych na północnym widnokręgu wy- 
stających i czekają chwili, nieodwo- 
łalnie bliskiejj by mszcząc się za 
uroczą wiosnę i pyszne lato — zalać 
ich ślady deszczem bezprzestannym, 
a wspomnienia zasypać, zanieść, wy- 
równać puchem białym, chłodnym. 
Boćki odleciały. Odleciała dawna 
wiosna miła, dogorywa latko złociste 

Spójrz człowieku wokół siębie, w 
odlot boćków myślą się zagłębij. Tak 
oto w pośpiechu przechodzi twoja 
wiosna różowa, nieznacznie przemija 
lato purpurowe, a po przez srebrzyste 
nicie — na skroniach pełznie jesień 
monotonna, gdy już się myśli o zimie 
bliskiej, co pokryje całunem śmierci 
twą powłokę ziemską, o zimie, po któ- 
rej nie nastanie wiosna i nie przylecą 
boćki. 

Starsi może nie wrócą, ale młodsi 
niezmierzone przebiją przestrzenie 
żywioł rozhukany przebrną, w polocie 
sił świeżych nabiorą i zawsze do pra- 
cy staną gotowe. Zwyciężą zimę po- 
zorną, a wiosnę odwiecznie młodą, 
czarującą, na skrzydłach wzmocnio- 

nych przyniosą. Tę wiosnę, eo życie 
obudza i moc rządzącą w stężałą zie- 
mię wlewa. 

  

  

   

  

M. Nikiforowski. 
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G o r e! 
Jakże często teraz w lecie rozlega 

krzyk ten na 

  

się о- 
I cichej wsi polskiej. Okrótny los 

nie oszczędza dorobku kmiotka, burzy wzno- 
szony w c m znoju lat całych gmach do- 
brobytu włościańskiego, Kto nie i 
nie żył z naszym ludem, wyoł 
wet nie może tego gromu poś 
wkłada ten prosty, często a 
wiek w ukochaną ziemię. Nic w tem dziw- 
nego. Ukochanie ziemi jest dziedziczne, od 
tysięcy lat w tej społecznej, czerpiącej 
wszystko z gleby ojczystej. Ona mu daje ży- 
to na chleb, pokarm dla bydląt, pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży nabiału, czy warzyw, 
słowem wszystko! Tylko żywioł wiejski rak 
miłość tę krwawym opłacać potem. 

Biedny kmiotek pracuje ponad siły, nie 
doje nie dośpi, a wtem jakaś n czni u- 
cona zapałka spycha go w otchłań ostatecz- 
nej n y. 

Jak się ratowaćć? 
Istnieją coprawda straże pożarne. Nie roz- 

porządzają one jednakże na wsi doskonałym 
sprzętem technicznym, nieraz się przytem 
zdarza, że są zbyt odległe od miejsca wypad- 
ku, i pomimo całej swej ofiarności, nie mogą 
uratować całkowicie dobytku chłopskiego. 
Znamy ubezpieczenia ogniowe, ale czyż waż- 
dy kmiotek jest w inch faktycznie asekuro- 
wany? Tak długo zresztą trwa odbudowa, 
tyle sił roboczych pochłania. Zresztą i wzra- 
stająca wciąż, niestety, drożyzna ma tu ccś 
do powiedzenia. Zdarza się także iż gospo- 
darz dobuduje nieraz jakiś objekt, którego 
nie zdążył jeszcze ubezpieczyć. Pozatem mo- 
że też przechowywać jakieś zapasy ziarna, 
które nie są uwzględnione w polisie, może to 
się również wydarzyć i z inwentarzem ży- 
wym.. Nie lekceważymy bynajmniej war- 
tości ubezpieczenia od ognia, ale, zdannem 
naszem, ono nie zawsze wystarcza. 

Najlepszem oparciem dla człowieka są 
rezerwy pieniężne na czarną godzinę. U- 
zyskać je można składając choćby najdrob- 
niejsze sumki na szarą książeczkę oszczęd- 
nościową w Pocztowej Kasie Oszczędnościo- 
wej. Wkłady te przyjmują poza centralą p. 
K. O. i jej oddziałami, każdy urząd poczto- 

wy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzię- 
Dzięki tym właśnie groszom, które lud nie 
zaniesie do karczmy, powstają oszczędności, 
— zabezpieczenie przed wszelkiemi rujnują- 
cymi ciosami losu. M. Czer 

   
   

      

   

  

      

   
   

     

  

     

   

      

JAN BUŁHAK 
artysta-fotograf. 

Jagiellońska 8, tel.968. Przyjmuje 9—6. 
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Memorjał emigrantów litewskich. 
Organizacja litewskich socjalnych 

demokratów zagranicą nadsyła nam 

poniższy memorjał, podpisany przez 

prezesa J. Popłauskasa i sekretarza J. 

Januszkisa, wyjaśniający stanowisko 

politycznej emigracji litewskiej i zbi- 

jający oskarżenie obecnego rządu li- 

tewskiego o organizowaniu przez nią 

zbrojnych zamachów i aktów terro- 

rystycznych. Memorjał ten został je- 

dnocześnie przesłany do Sekretarjatu 

Generalnego Ligi Narodów oraz do 

szeregu organizacyj socjalisycznych w 

Europie. 

I. 
W związku z tem že litewski Pre- 

zes Rady Ministrów, oraz Minister 
Spraw Zagranicznych prof. Woldema- 
ras w nocie swojaj, złożonej do Sekre- 
tarza Generalnego Ligi Narodów z 
dnia 18 lipca 1929 r. skarży się na 
działalność litewskich emigrantów so- 
cjalistycznych, my litewscy emigrar- 
ci polityczni, złączeni od dnia 22 8. 
1928 r. w organizację litewskich soc- 
jal-demokratów zagranicą, pozwala- 
my sobie wyłuszczyć poniższe rozwa- 
żania, z których, ufamy, że wyjaśni 
się prawdziwy stan rzeczy co do na- 
szej działalności. 

Prof. Wołdemaras twierdzi, iż 
Rząd Polski rekrutuje pod nazwą 
„Emigranci Litewscy** uzbrojone ban- 

dy i kształci je po wojskowemu. W 
przyszłości mają te bandy rzekonio 
być użyte w celu obalenia dyktaters- 
kiego rządu Woldemarasa na Litwie. 
Wobec tego musimy przytoczyć co na- 
stępuje: 

Organizacja nasza łączy w obec. 
nym czasie około 100 politycznych 
socjal demokratów z Litwy. Oprócz 
tego znajduje się organizacja nasza 
w kont akcie z 70 prawie emigranta- 
mi politycznymi z Litwy, którzy są 
sympatykami litewskiej partji socjal- 
demokratycznej. Wszyscy członkowie 
i sympatycy naszej organizacji zamie- 
szkują na Łotwie, w Niemczech i Pol- 
sce. Przypuszczamy, (z zastrzeżeniem 
że z powodu trudności komunikowa- 
nia się cyfry niezupełnie będą ścisłe), 
iż w danej chwili zamieszkuje na Ło- 
twie około 25, w Niemczech 50 i w 
Polsce 90—100 politycznych emigran- 
tów socjal-demokratów i ich sympaty- 
ków. Litewscy emigranci polityczni 
pracują zarówno w Polsce jak i na 
Łotwie oraz w Niemczech w różnych 
miejscowościach w przemyśle i na roli 
oprócz socjal-demokratów i ich sym- 
patyków musiała opuścić Litwę także 
część członków włościańskiej partji 
ludowej, (partja demokratyczna byłe- 
go Prezydenta d-ra Griniusa) i innych. 

Zaprzeczamy jednak z całą stano- 

wczością, jakoby wśród politycznych 
emigrantów socjalistów i demokratów 
z Litwy znajdował się chociażby jeden 
człowiek, któryby rekrutowany był 
przez Rząd Polski i przez nią uzbro- 
jony. Wszyscy emigranci polityczni 
musieli opuścić Litwę z tego powodu, 
że ze względu na okropny, krwawy 
terrror na Litwie i ze względów na 
nieokrzesaną samowolę obecnych 
władców, samo pozostanie na Litwie 
granicą zarabiają emigranci na swoje 
stało się dla nich niemożliwością. Za- 
utrzymanie w rolnictwie i przemyśle. 

Prof. Woldemaras twierdzi, iż u- 
ubiegłą wiosną grupy emigrantów 
ćwiczone były w Wilnie w rzucaniu 
bomb, używaniu broni etc. My o ta- 
kich grupach obsolutnie nic nie wie- 
my io ile jakiekołwiek uzbrojone giu- 
py rzeczywiście w Wilnie były ćwi- 
czone, to niema to z emigrantami soc- 
jalistycznymi z Litwy nic wspólnego. 
Pan Woldemaras przedstawia histo- 
rję emigracji w ten sposób, jakoby о- 
na wątek swój miała zagranicą. W 
rzeczywistości zaś jest litewska emi- 
gracja polityczna produktem panują- 
cych na Litwie stosunków od cz asu 
udania się wojskowego zamachu sta- 
nu w dniu 17 12. 1926. r. 

Przyczyny, które prowadziły do pow- 
stania i zwiększenia się emigracji poli- 

tycznej z Litwy. 

wojskowy za: 

  

Nacjonalistyczny, 

mach stanu i trwający aż do dziś 0- 
kropny i szalony terror, są przyczy: 
ną, dlaczego mała Litwa posiada tak 
liczną emigrację polityczną (około 400 
ludzi). Dzięki rozterkom w ówczesnej 
koalicji demokratycznej, i dzęki upro: 
czystym, lecz tak kłamliwym przyże 
czeniom Smetony i Woldemaras 0 po- 
szanowaniu konstytucji państwa, ła- 
two udało się zamachowcom z 17 12, 
1926 r. ster ręądów ująć w swoje ręce, 
lecz z powodu stronienia i wrogiego u- 
sposobienia narodu litewskiego wo- 
bec dyktatury militarystycznej, mogą 
zamachowcy trzymać się przy sterze 

rządów, tylko przy pomocy okropne- 
go terroru i samowoli. 

Pierwszym dziełem rządu Wolde- 
marasa było proklamowanie stanu 
wojennego, który jeszcze dotychczas 
nie został zniesiony, i rozwiązanie 
większości związków zawodowych. 
Wśród rozwiązanych związków znaj- 
dował się także najsilniejszy zwązek 
socjal demokratyczny, pracowników 
kolejowych, który w czasie rozwiąza- 
nia liczył powyżej 4.000 członków. 
Związkom nierozwiązanym oraz par- 
tji socjal-demokratycznej Litwy unie- 
możliwiono, drogą proklamowanego 
stanu wojennego, wszelką możliwość 
działania legalnie. Prasa zawodowa 
została zabroniona, a prasa partyjna 
została podporządkowana prewencyj- 
nej, nieinteligentnej, dochodzącej cza- 
sami do śmieszności, draetycznej cen- 

zurze militarystycznej. Zebrania nie 
mogą się odbywać, strejki ekonomicz- 
ne eą zabronione. 

Wolność prasy, słowa, zebrań i or- 
ganizacyj egzystuje w teraźniejszej 
Litwie tylko dla drobnej gromady 
sympatyków obecnego rządu. Naród 
litewski pozbawiony jest wszystkich 
praw i wolności obywatelskich. 

Podczas całego czasu panowania 
dyktatorskiego rządu Woldemarasa, 
dążył on przedewszystkiem do osła- 
bienia partji socjal-demokratycznej 
Litwy, albowiem z tej strony widzia- 
ła dyktatura dla siebie największe nie- 
bezpieczeństwo. W tym celu walezy- 
ła dyktatura militarystyczna przeciw- 
ko socjal-demokracji, nietylko środ- 
kami krwawego terroru, lecz faktycz- 
nie rozporządzając monopolem pra- 
sowym, dzięki twardej cenzurze mili- 
tarystycznej, chwyciła się także środ- 
ka brudnej nsynuacji i oskarżania o 
zbrodnię zdrady ojczyzny. Oczekiwa- 
nia jednak zawiodły, albowiem roz- 
pisane na jesieni roku ubiegłego wy- 
bory do Zarządów Kas Chorych wyka- 
zały wszędzie większość socjal-demo- 
kratyczną. 

Wówczas zaostrzył p. Woldema- 
ras terror przeciwko socjal-demokra- 
cji i ubiegłej wiosny została partja 
socjal-demokratyczna Litwy, po 33- 
letniej egzystencji rozwiązana przez 
rząd niepodległej Litwy i przez to 
zmuszona, jak w czasie jarzma cars- 

kiego, z tą różnicą, że obecny terror 
jest o wiele ostrzejszy — chwycić się 
z koniecznoścąi form egzystencji nie- 
legalnej. 

Okropne prześladowania socjal- 
demokratów rozpoczęły się jeszcze w 
pierwszych dniach dyktatury. Dede- 
ktywi i sądy wojskowe pracują ręka 
w rękę, aby tylko możliwie więcej so- 
cjal-demokratów „unieszkodliwić”. W 
tym roku został krwawy terror jeszcze 
więcej zaostrzony i poczynając od m. 
kwietnia aresztowano powyżej 100 li- 
tewskich socjal-demokratów i bądź 
to skazano na śmierć, bądź na długo- 
letnie więzienie. W obecnym czasie 
siedzi w więzieniach Litwy około 600 
socjal-demokratów litewskich i ich 
sympatyków. Męczą się w więzieniach 
jedynie dla tego że wystąpili oni za 
demokratyczny system rządów. 

Około 70 socjal-demokratów mę- 
czy się w punkcie koncentracyjnym 
w Worniach (Varniai), przyczem nale- 
ży zaznaczyć, iż do tego punktu kon- 
centracyjnego wysyłają komendanci 
komendanci wojenni i wygnanie to 
trwa zwykle od 6 miesięcy do jednego 
roku oraz dłużej. Do dziś dnia odby- 
ło ygnanie w punkcie koncentracyj- 
nym w Worniach przeszło 300 socjał- 
demokratów. Słyny punkt koncent- 
racyjny w Worniach jest to zwykłe 
więzienie, w którem więzniowie trzy- 
mani są w najgorszych warunkach. 

d. Can. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Przygotowania do przyjęcia P. Prezydenta 

w Nowogródku. 
Posiedzenie Woj. Kom. Obywatelskiego. 

Na wieść, iż P. Prezydent Rze- 

<zypospolitej Ignacy Mościcki od- 

wiedzi w drugiej połowie września 

r. b. Ziemią Nowogródzką, utwo- 

rzył się w ubiegłą niedzielę | b. m. 

w Nowogródku Ogólno Wojewódz- 

ki Komitet Obywatelski przyjęcia 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Na organizacyjne posiedzenie po- 

śpieszyli z wszystkich stron woje- 

wództwa nowogródzkiego przedsta- 

wiciele wszystkich sfer, wszystkich 

narodowości i wyznań, zgromadziło 

się stokilkanaście osób, bardzo wie- 

łu rolników, przewodniczących or- 

ganizacyj rolniczych. przybył szereg 

osób z województwa wileńskiego, 

ponadto nadeszło mnóstwo depesz 

i listów od osób, które nie mogąc 

przybyć, zgłosiły pisemnie swój 

udział w komitecie. Zagaił posie- 

dzenie p. wojewoda nowogródzki Z. 

Beczkowicz, podkreślając uroczysty 

charakter zebrania ze względu na 

przyczynę jego, na szeroki odgłos 

jaki na terenie Ziemi Nowogródz- 

kiej wywołała wiadomość o przyjeż- 

dzie Naczelnika Państwa, budząc 

radość, iż nadarza się sposobność 

serdecznego przyjęcia Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, i otwartem 

sercem, przedstawienia Mu swej do- 

Ji. Gdyż nie dla odbierania hołdów 

— rzekł wojewoda — Pan Prezy- 
dent do nas zawita, lecz po to, aby 

nas jeszcze bliżej poznać, jeszcze 

bliżej przyjrzeć się naszej rzeczywi- 

stości, wysłuchać naszych zwierzeń, 

naszych planów. 
P. wojewoda nowogródzki wyra- 

ził w końcu przekonanie, że jest 

rzecznikiem tak licznie tu zebranych 

reprezentantów wszystkich sfer, na- 

rodowości i wyznań, jesli stwierdzi, 

że będzie to zasadą, punktem hono: 

ru Komitetu przyjęcia Głowy Pań- 

stwa zorganizować je tak,aby przy- 

jęcie to cechowała ta wielka bez- 
pośredniość, wielka szczerość, gdyż 

powszechnie jest znana dostępność 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

Mościckiego, chęć zbliżenia się do 

każdego, chęć wysłuchania i poz- 
nania wszystkich. 

Rozwinęła sią ożywiona kilku- 

godzinna dyskusja nad sposobami 

godnego przyjęcia Głowy Państwa, 

który zabawi na terenie wojewódz- 

twa nowogródzkiego mniejwięcej ty- 

dzień, i wtym czasie — być może— 

odwiedzi na krótko Wilno i zapo- 

wiedziany tam w ostatnich dniach 

września wielki zjazd przyrodników. 

Wjazd Pana prezydenta: Mościckie- 

go w granice województwa nowo- 

gródzkiego nastąpić ma w dniu 19 
września. 

Pan Prezydent zwiedzić ma ko- 
lejno poszczególne powiaty woje- 
wództwa nowogródzkiego, zaszczyci 
swą obecnością uroczystości poświę- 
cenią kamieni węgielnych pod szko- 
ły powszechne (w powiecie słonim- 
skim), poświęcenia kamienia wę- 
gielnego pod sanatorjum - pomnik 

X-lecia Niepodległości w Nowojelni. 

Na cześć Pana Prezydenta mają 

być urządzone tradycyjne „Dożynki". 

Szczegółowem _ opracowaniem 

przyjęcia Pana Prezydenta zajmi 

się Komitet Wykonawczy, podczas 

gdy Komitet pełny tworzą wszyscy 

uczestnicy zebrania organizacyjnego, 

który na swego przewodniczącego 

ogólno-wojewódzkiego Komitetu O- 

bywatelskiego powołali wśród okla- 

sków p. wojewodę nowogtódzkiego 

p. Beczkowicza. 
Na przewodniczącego Komitetu 

Wykonawczego powołano wicewo- 

jewódę Godlewskiego, na wicepre- 

zesów posła Rdułtowskiego i bur- 
mistrza Wolnika, na sekr. p. Sal- 
monowicza. Sekcja finansowa skła- 
dać się będzie z 18 osób, po dwóch 

delegatów wszystkich. 8 powiatów i 
miasta Nowogródka. Przewodnictwo 
sekcji finansowej objął prezes Para- 
fijanowicz, sekcji gospodarczo-apro- 
wizacyjnej pani Godlewska, sekcji 

technicznej dyr. Zubelewicz, sekcji 
porządkowo-kwaterunkowej inspek- 
tor Jaroszewski. sekcji dożynkowej 
poseł Rdułtowski. Na przewodni- 
czącego komisji rewizyjnej, w której 
skład wejdą 'po jednym przedsta- 
wicielu ze wszystkich powiatów, za- 
proszono p. prezesa Waszyńskiego. 
Postanowiono zaprosić konserwatora 
dr. Lorentza na przowodniczącego 
podsekcji dekoracyjnej. 

Po ogólnem zebraniu nastąpiło 
ukonstytuawania się poszczególnych 
sekcyj. które już rozpoczęły swe 
prace. 

  

Katastrofa autobusowa pod Lidą. 
W sobotę dnia 31 b. m. o godzinie 

wpół do siudmej wieczorem, na krań- 

cach miasta przy ulicy Wyzwolenia 

(zarzecze) wydarzyła się katastrofa z 

autobusem N-r.79111, kursującym na 
linji Iwje Lida. Autobusem kierował 
jego właściciel p. Szymczak Władys- 
ław. Jadąc z szybkością 40 kilometr. 
chciał tę szybkość utrzymać i na krań- 
cach miasta. Auto było przepełnione 
i kierowanie niem pzry takiej szyb- 
kości było, naturalnie, dość trudne. 

GŁĘBOKIE 
+ Zakończenie kursu budownictwa ognio- 

trwałego. W dniu 29 sierpnia roku bieżącego 
odbyły się tutaj egzaminy z ukończenia dru- 
giego 10-ciodniowego kursu budownictwa о- 
gniotrwałego. Do egzaminów stanęło 33 słu- 
chaczy, z których 31 zdało naogół z wyni- 
kiem dobrym. Egzamin zdali i otrzymali świa 
dectwa następujący słuchacze: Kiszenia Ba- 
zyli, Pilarski Antoni, Spieronek Piotr, Hry- 
dziuszko Włodzimierz, Jakubionek Józef, 
Gonczaronek Mikołaj, Rodźkowski Jan, Dzie- 
walicz Józef, Kuźmier Aleksander, Minałto 
Jóżef, Sojki Grzegorz, Dojlidzionek Paweł, 
Simankowicz, Albin, Krawczonek Aleksan- 
der, Rymkiewicz Wacław, Giziko Józef, Du- 
<howicz Paweł, Bućko Rufim, Jermakowicz 
Edward, Kaziniec Paweł, Redźko Dymitr, 
Grypsztejn Chaim, Cheński Stanisław, Iliń- 
<czyk Józef, Ilińezyk Wincenty, Papkin Cha- 
im, Simankowicz Józef. 

Na kursie wykładane były następujące 
przedmioty: w zakresie szkód wyrządzanych 
przez pożary i walki z pożarami, przygoto- 
wania betonu, zakładania fundamentów, w) 
robu dachówek, cegły, cembowin studzien- 
nych i rur przepustowych z cementu, wyro- 
bu pustaków, słupów i różnych robót beto- 
nowych, wiązania ścian z pustaków, puła- 
opów ogniotrwałych, chodników i dróg be- 
tonowych, rozplanowanie osiedla rolnika, jak 
rolnika, obmyśleć i postawić budowle 30spo- 
darskie i mieszkalne, jak walczyć z grzybem 
drzewnym, jak urządza się piorunochrony, 
jak postawić budynek glinobity, oraz w za- 
kresie ustawoznawstwa policyjno-budowiane- 
go dla wsi. Jak widać był to nader obszer- 
ny program. 

Kursanci każdego dnia przez 5 godzin za- 
jęci byli praktycznie w miejscowej betoniar- 
ni wydziału powiatowego, oraz 4 godziny 
pirzy zajęciach teoretycznych w szkole. 

Wykładali na kursie: delegat Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego w Wilnie inż. M. $mo- 
rygo, inż. powiatowy Mironowicz i inspektor 
ubezpieczeń Drozdowski, który był jedno- 
«cześnie kierownikiem kursu. 

W komisji egzaminacyjnej zasiadali: p. 
starosta Jankowski, p. Adam Korsak, przed- 
stawiciel wydziału powiatowego, p. Łojba, 
oraz prelegenaci. 

Po skończonych egzaminach p. starosta 
doręczył słuchaczom świadectwa, oraz w po- 
dniosłem przemówieniu życzył wszystkim о- 
wocnej i pożytecznej pracy po powrocie do 
domu. 

Potem odbył się wspólny obiad w miejs- 
cowem kasynie urzędniczem, gdzie w imieniu 
prelegentów przemawiał inspektor Doroziń- 
ski Kursanci panu staroście i prelegentom 
zgotował gorącą owację. 

Dla dopełnienia uroczystego dnia, zaku- 
piono na rachunek wydziału powiatowego 
dla wszystkich kursantów bilety na odczyt 
p t. „Cud nad Wisłą”, wygłoszony przez d-ra 
Staniewskiego, dyrektora gimnazjum w Dzi- 
Śnie, oraz bilety na przedstawienie w miejs- 
-cowym teatrze, gdzie ogłądano z zaciekawie- 
niem „„Marję Stuart'* Słowackiego. 

Z rozmowy słuchaczy kursów dało się za- 
uważyć jaknajwiększe zadowolenie i wdzię- 
czność tym, którzy w przeciągu 10-niowego 
„okresu zaopiekowali się nimi, i dali im moż- 
mość nauczenia się nowego rzemiosła 1 wy- 

    

Będąc już blisko miasta nie mógł u- 
trzymać równowagi i najechał na 
przydrożne drzewo, uderzając w nie 
z całą siłą. 

Ofiar w ludziach na szczęście nie 
było, skończyło się tylko tem, że jed- 
nej osobie wybito ząb — no i wszyst- 
kie bodaj szyby. 

Przy pomocy sprowadzonych koni 
ściągnięto auto ze strzaskanym moto- 
rem do miasta. 

rządzili tyle miłych, nigdy nie zapommauych 
niespodzianek. 

Dodać należy że kursy urządził sejmik 
dziśnieński przy poparciu Powszechnego Za- 
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Gdyby tak 
w każdy mpowiecie szrzono pożyteczną pra- 
cę wśród ludu — zapanowałaby ogólna zgo- 
da i wieśniak nasz widziałby w Urzędzie i 
władzy troskliwą opiekę i serdeczność, cze- 
go nigdy nie zaznał od władz poprzednicii — 
zaborczych. Jot. 

LIDA 
Mecz-Rewanż S.K. S.—L.0.S.P 

W niedzielę dnia 1 września odbył 
się na boisku sportowem w zaniku 
Giedymina mecz-rawanż, pomiędzy 
strzeleckim klubem sportowym, a li- 
dzką ochotniczą strażą pożarną z wy: 
nikiem 0:0. Gra nieciekawa, żadnych 
momentów emocjonujących, tempo 
powolne i nudne. Ze strony S. K. S. 
jeden tylko S. Urbanowicz, jak zwykle 
grał nieźle. Natomiast z pośród dru- 
żyny L. O. S. P. odznaczyli się konse- 
kwentną i wytrwałą grą p. Zager E. i 
M. Gurwicz. Szczególnie dobrze odz- 
naczył się bramkarz p. Kapliński wy- 
kazując wiele sprytu i zwinności. 

A.Sło—. 

-- Nieszczęśliwy wypadek. We środę dn. 
28 b. m. zdarzył się nieszczęśliwy wypadek 
przy budowie elektrowni miejskiej. Część ru- 
sztowania runęła przygniatając robotnika 
Piotra Cierpiłowskiego, zamieszkałego przy 
ulicy Mostowej 56. Poszkodowanego odwie- 
ziono do szpitala, gdzie skonstatowano zła- 
manie żeber. 

--  Dokształcająca szkoła zawodowa. 
Dzięki staraniom magistratu lidzkiego i p. 
starosty Bogatkowskiego, z początkiem bieżą- 
cego roku szkolnego, zostanie otwarta w lo- 
kalu szkoły powszechnej im. Gabryela Naru- 
towicza, dokształcająca szkoła zawodowa. 
Uczęszczać do tej szkoły będą musieli wszy- 
scy rzemieślnicy nie posiadający kwalifika- 
cyj naukowych. A.Sło— 

BIAŁYSTOK 
- Tramwaje elektryczne w Białymstoku. 
Do magistratu m. Białegostoku wpłynę- 

ła oferta tamtejszego Towarzystwa Elektry- 
czności w sprawie uruchomienia w Białym- 
stoku tramawjów elektrycznych 

Magistrat postanowił powołać specjalną 
komisję w składzie prezydenta miaeta Her- 
manowskiego, ławników Trybulskiego i Edol- 
sztojna oraz naczelnika wydziału technicz- 
nego inż. Szpikowskiego, celem podjęcia per- 
traktacyj i rozpatrzenia dogodności warun- 
ków dla miasta. 

+ Utonęło, czy zostało utopione?. W dniu 
29 sierpnia na brzegu jeziora Głębockiego 
obok młya wnodnego znaleziono zwłoki 
dziecka płci żeńskiej w wieku około 8 mie- 
sięcy. 

  

KCUZRET ESR Wal LLR NS K 

KRONIKA 
Dziś: Szymona Słupn. 

Jutre: Rozalji P. 
  

Wschód słońca—g. 4 m. 34 

Zachód „ —g. 18 m. 42 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S$. B. z dnia 2/IX —1929 roku. 

Ciśnienie | 
średnie w mi- + 762 
limetrach | 

Temperatura 
srednia | RE 

Opady w ни- 
limetrach į 8 

Wiatr 
przewažający 

Uwagi: pogodnie, wieczorem burza, grad, 
deszcz. 

Minimum: -- 11, с 
Maximum: +- 27* С. 

Tendencja barometr.: bez zmian. 

URZĘDOWA 

— P. wojewoda na inspekcji. P. 

wojewoda wileński wyjechał wczo- 

raj na inspekcje terenu powiatu 

braslawskiego. (0) 

| południowy. 

MIEJSKA 

— Sprawa przetargu na asfaltowanie je- 

zdni. W sobotę miał się odbyc przetarg na 

roboty asfaltowe w mieście. Czy przetarg 

tym razem się odbył nie zdcłaliśmy narazie 

ustalić ponieważ otacza tę sprawę tajemnica 

urzędowa (?!) Powiadają przeto, że przetarg 

znowu się nie odbył... (0) 

SPRAWY SZKOLNE 

— Liceum handłowe i liceam ogólnoksz- 

tałeące.Im. Filomatów w Wilnie (z prawami 

szkówł państwowych) przyjmuje zapisy co- 

dziennie od 12—2-ej (ul. Żeligowskiego 1 

Egzamina wstępne odbędą się dnia 3 wrześ 

nia. Od klasy czwartej dla życzących wpro- 

wadza się równolegle gimnazjalny kurs ła- 

ciny i matematyki. 
Kandydatki do liceum handlowego winny 

wykazać się świadectwem ukończenia 6 kl. 

szkoły średniej. 
— Wykroczenia administracyjne. W u- 

biegłym miesiącu sporządzono w Wilnie 

2150 protokułów za różne wykrocznia admi- 

nistracyjne z czego za niestosowanie się do 

przepisów sanitarnych 326, za nieprzestrze- 

ganie przepisów o ruch ukołowym 219, ru- 

   

    

  

chu pieszym — 139, meldunkowych — 36, 

porządkowych — 116, za einzamykanie skle- 

pów na s — 65, za opilstwo i zakłócenie 

spokoju — 140, za pozostawienie dzieci bez 

opieki. 10) 

— Wycieczka urzędników na P. W. K. 
W dniu 2 b. m. wyjeżdża na P. W. K. do 

Poznania wycieczka urzędników wileńskie- 

go Urzędu Wojewódzkiego. Wycieczka w Po- 

znaniu zabawi około tygodnia. io) 

Z POCZTY 

— Pocztowy związek P W. i W. F. i je- 

go rozwój. Niedawno, bo zaledwie miesiąc 

temu powstały Pocztowy Zw k P W. i 

W. F. rozwija się bardzo pomyślnie. Dnia 

28 sierpnia r. b. staraniem prezydjui zwiaz- 

ku odbył się w sali listonoszów urzędu po- 

cztowego Wilno I, odczyt wygłoszony przez 

kpt. Paczoszę p. t. „Znaczenie * idea P. W. 

i W. F. oraz rozwój tej akcji w kraju i za- 

granicą”, zaś 31 b. m. odbyła się defilada 

kompanji przez ulicę naszego miasla przy 
dźwiękach własnej orkiestry. Kompanija po- 
maszerowała na główny stadjon P. W. i W. 
F. na Pióromoncie gdzie defiladę przyjęli 

zastępca prezesa dyrekcji poczt p. Jłass i 
zastępca naczelnika urzędu p. Przybylski. 

Defilada wypadła dobrze. Mamy nadzieję 
że związek nie ustanie w swej pracy i nadal 
szczęśliwie będzie się rozwijać. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Rekrutacja robotników na wy- 

jazd do Francji. W dniu 18 b. m. 
w Głębokiem zaś 16 b. m. w Bra- 
sławiu odbędzie się rekrutacja ro- 
botników do francuskich kopalń ru- 
dy węgla, do fabryk i na robotę 
kobiety samotne przyjmowane nie 
będą. Kandydaci winni być zupeł- 
nie zdrowi od lat 2| do 45. Mał- 
żeństwa do kopalń mogą być z 
dziećmi (do 4 dzieci nie wyżej lat 
14). Reflektujący, na wyjazd miesz- 
kańcy powiatów brasławskiego i 
dziśnieńskiego muszą przedłożyć 
książeczkę wojskową, oraz dowód 
osobisty. Mężczyzni do lat 25 zdol- 
ni do służby w wojsku podkładają 
zezwolenie P. K. U. 

Wyjazd robotników — zarekruto- 
wanych w Brasławiu nastąpi z Wil- 
na do 17 września, zaś zarekruto- 

   

  

  

    

  

wanych w Głębokiem—w dniu 21 
września. Ze sobą zezwala się wziąć 
jedynie ręczny bagaż, który mógłby 
się pomieścić na półkach wagonu. 

    

wagę na wytwórnie marmelady, które 
być wyrabiana ze zdrowych owoców i octu 
winnego który w sprzedaży do użytku domo- 
wego winien posiadać moc 3,5 proc. Zawar- 
tość towaru należy ściśle okresłać na etykie- 
tach. (o) 
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SPORT. 
Mistrzostwa wiošlarskie Wilna. 

W dniu 1. IX, b. r. rozegrane 
zostały finały mistrzostw wioślar- 

skich Wilna, które odbyły się przy 

pięknej pogodzie i tłumnym udziale 
publiczności. 

W przeciwieństwie do dni po- 
przednich tym razem organizacja 
dopisała najzupełniej, a program re- 
gatowy został przeprowadzony bez 
opóźnienia. 

Publiczność była informowana 
dokładnie o przebiegu zawodów 
przez gigantofony Philipsa zaistalo- 
wane na przystani Pogoni. 

Sieć telefoniczna działała bez za- 
rzutu. 

Dotkliwie tylko dawał się odczu- 
wać brak sprawniejszej motorówki 
co utrudniało kontrolę biegu. 

Punktualnie o godz. 14,30 rozpo- 
cząl się pierwszy bieg jedynek wy- 
Ścigowych nowicjuszy na dystansie 
1500 mtr., który przyniósł zwycię- 
stwo Niecieckiemu Jarosławowi (A. 
Z. S) nad Nowickim Miecz. (3 p. 
pap.) o 5 dlugošci. 

W następnym z kolei biegu je- 
dynek wyścigowych 0 mistrzostwo 
Wilna na dystansie 2000 mtr. zwy- 
ciężył najlepszy obecnie _w Wilnie 
sculista Witkowski (Wil. T. W.) bi- 
jąc Niecieckiego (A. Z, S.) o 6 dłu- 
gości. Bieg czwórek półwyścigowych 
nowicjuszy wygrała osada (Wil. T. 
W.) pod sterem Rewkowskiego bijąc 
po walce (różnicą 3 długości) osadę 
Pogoni prowadzoną słabo przez 
sternika Czeczota. 

W biegu jedynek pań 1500 mtr. 
spotkały się ze sobą Bykowska z 3 
p. sap. i Pieniążkiewiczówna (Warsz. 
Kl. Wiośl.). Warszawianka biegu nie 
ukończyła gdyż wypadła z łodzi to 
też przeciwniczka jej bez trudu 
dobiła do mety. 

Następny z kolei bieg czwórek 
półwyścigowych młodzieży (1500 
mtr.) wygrała o 5 długości osadę 
Pol. Kl. Sp. pod sterem Ziemca dy- 
stansując osadę Wil. T. W. pod ste- 
rem Połzikowa. 

W biegu czwórek półwyścigo- 
wych młodzieży pań na dystansie 
1500 mtr. osada A. Z. S. pod ste- 
rem Galinowskiej zwyciężyła bez 
trudu o 10 długości osadę Pogoni 
prowadzoną przez Siedlecką. 

Bieg dwójek wyścigowych (2000 
mtr.) podwójnych ze sternikiem był 
zaciętą walką pomiędzy osadą A.Z.S. 
pod sterem Naumienki z osadą 
Wil. T. W. prowadzoną przez Kna- 
pika. Zwyciężyła o 3 długości osa- 
da A Z.S. 

Jednym z ciekawych biegów był 
bieg czwórek półwyścigowych mło- 
dzieży szkolnej, do którego stanęły 
osady: państw. szkoły Technicznej 
pod sterem Ostrowskiego i państw. 
szkoły rzemieśln. pod sterem No- 
wickiego. 

Zwycięstwo przypadło w udzia- 
le osadzie szkoły Technicznej szko- 
lonej przez Pogoń, której uległa o 
3 długości osada szk. rzem. szkolo- 
na przez 3 p. Sap. 

przedostatnim biegu czwórek 
półwyścigowych pań na dystansie 
1500 mtr. osada A.Z.S. pod sterem 
Wojciechowiczówny zdystansowała 
dużą różnicą 7 długości młodą osa- 
dę P.K.S. prowadzoną przez Skora- 
kówną. { 

Najciekawszy bieg czwórek wy- 
ścigowych o mistrzostwo Wilna na 
dystansie 2000 mtr. rozegrany zo- 
stał na końcu. 

Początkowo przewagę miała o- 
sada Wil. T. W. jednak stopniowo 
czwórka A.Z.S. prowadzona przez 
Niecielskiego Przemysława zaczęła 
zyskiwać teren i na finiszu wyprze- 
dziła osadę Wil. T. W. pod sterem 
Rewkowskiego o 4 długości przy- 
bywając jako pierwsza do mety. 

W sumie na 10 biegów A.Z.S. 
wygrał ich 5 w tej liczbie 2 mi- 
strzostwa Wilna, co jest bezsprzecz- 
nie dużym sukcesem wioślarzy „aka- 
demików*. 

Wil. T. W., które w ub. roku 
było bezkonkurencyjne a nawet w 
tym sezonie na pierwszych regatach 
wygrało wszystkie biegi, tym razem 
musiało się zadowolnić 2 zwycię- 
stwami (w tem | mistrzostwo). 

Po | biegu wygrały osady Pol. 
Kl. Sp., Saperów i Pogoń. 

Regaty zgromadziły liczną pu- 
bliczność, która przy pięknej pogo- 
dzie śledziła z dużym zaintereso- 
waniem przebieg poszczególnych 
konkurencyj. 

a I i i a T Ta SDI i i i i KARAT T O 

+ Požar. W dniu 28 sierpnia na szkodę 
mieszkańca wsi Dziewdzierczyki, gm. zales- 
kiej Zubko Antoniego, spalił się dom miesz- 
kalny oraz zabudowania gospodarskie. Stra- 
ty wynoszą 10.000 złotych. Pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

MICKUNY 
+Pożar od pioruna. W zaśc. Michałowo 

gminy mickuńskiej, wskutek uderzenia pio- 
runu spłonęła stodoła na szkodę Chmielew- 
skiego Juljaan. Straty 2040zł. 

RUDZISZKI 
+ Podpalenie. W dniu 29 sierpnia wsku- 

tek umyślnego podpalenia wszczął się pożar 
domu mieszkalnego Kołosewicza Michała w 
miasteczku Rudziszkach. 

POSTAWY 
+ Kradzież. Na szkodę mieszkanki wsi 

Jazy gminy hruzdowskiej, Katkowskiej Te- 
kli skradziono ze stodoły bryczkę i uędz war- 
tościl 150 zł. 

WILEJKA 
-- Kradną konie. Z pastwiska na szkodę 

Juljana Wojciechowskiego ze wsi Syrwie 
skradziono w nocy z 29 na 30 sierpnia, ko- 
nia wartości 750 zł. 

W dniu 30 sierpnia na szkodę mieszkań- 
ca wsi Woronowicze, gm. wiśniewskiej Gru- 
to Hieronima, zostały skradzione dwa konie. 
Jeden z nich wartości 250 zł. Dochodzenie 
w toku.. 

W nocy z 29 na 30 sierpnia na szkodę 
mieszkańca wsi Fiłaty gm. swirskiej Jana 
Dyszko skradziono klacz lat trzech wartości 
300 złotych. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia”) 
— Występy Zuli Pogorzelskiej, 

nakemita artystka teatru warszaw- 

skiego Quo pro Quo Zula Pogo- 

rzelska w otoczeniu znanych i 

cenionych artystów stolicy, a mia- 
nowicie: M. Żelskiej, W. Macher- 

skiego, A, Rapackiego i L. Barta- 

sówny wystąpi z dwoma wieczora- 
mi własnemi w Wilnie w Teatrze 
Polskim. Pierwszy wieczór wyzna- 
czono na czwartek, drugi zaś na 
piątek bieżącego tygodnia. Począ- 
tek o godz. 8 min. 30. 

Ogród po-Bernardyński. 

Dziś, we wtorek o godz. 8 min. 
15 odbędzie się koncert wileńsk. 
orkiestry symfonicznej z udziałem 
znanego skrzypka prof. Aleksandra 
Kontorowicza, który odegra piękny 
koncert skrzypcowy Mendelsohna. 
Koncertem dyryguje Zygmunt Do- 
łęga. 

RADJO 
Fala 385 metrów. 

WTOREK dnia 3 września 1929 r. 
11.56: Sygnał czasu i hejnał. 12.05: Po- 

ranek muzyki popularnej. 12.50: P. W. K. 
mówi. 13.00: Komunikat meteorolog. z War- 
szawy. 16.55: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska.17.15: Transmisja z War- 
szawy, feljeton uzdrowiskowy, wygł. Tade- 
usz Strzetelski. 17.25: Kronikę z życia mła- 
dzieży wygł. wróżka dzieciolubka. 17.50: P. 
W. K. mówi. 18.00: Transmisja muzyki lek- 
kiej z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19.00: 
Kącik dla panów wygł. K. Wyrwicz-Wict:- 
rowski. 19.25: Wolna trybuna. 19.50: Pro- 
gram na dzień następny i sygnał czasu. 20.00: 

„350 lat Uniwersytetu Wileńskiego*, odczyt 
I z cyklu „Jubileusz U. S. B.*, wygł. Waler- 

jan Charkiewicz. 20.30: Transmisja z War: 
szawy, koncert wieczorny. 22.00: Komuni- 
katy P. A. T. 22.45: Spacer detektorowy po 
Europie. 

Nowinki radjowe. 

„350 lat Uniwersytetu Wileńskiego* 

Pierwszy odczyt z cyklu odczy- 
tów poświęconych historji U. S. B. 
wygłosi W. Charkiewicz we wtorek 
o godz. 20. 

Cykl ten ma na celu przygoto- 
wanie społeczeństwa do uroczystości 
związanych z 350-cio letnim jubi- 
leuszem wszechnicy Batorowej. 

Współudział przyrzekli: prof. St. 
Pigoń, prof. F. Konieczny, ks. prof. 
B. Żągołowicz i prof. M. Massonius. 

„Komunikacja powietrzna między 
Ameryką a Europą,. 

Bardzo zajmujący odczyt z dzia- 
łu „Lotnictwo* wygłosi dr. St. Ro- 
mer we środę o godz. 19. 

„Chesterton o Dikensie*. 

Odczyt z działu „Literatura* wy* 
głosi Tadeusz Łopalewski. Prele- 
gent omówi najnowszą książkę Che- 
stertona o Dikensie. 

Koncert solistów. 

Z Warszawy usłyszymy we śro- 

dę o godz. 20.30 (L. Kmitowa — 
skrzypce, Al. Michałowskiego—bas) 
i we czwartek o godz. 18 N. Leska— 
sopran. dyr. ]. Ozimiński—skrzypce). 

Słuchowisko dla młodzieży. 

P. ti „Jak Jagusia sierotka na 
dwór króla Ćwieczko zawędrowała" 
transmitowane będzie w sobotę o 

godz. 16 30. 

  

P. Prezydent Mościcki ma przybyć do Wilna. 
Jak się dowiadujemy w drugiej połowie bieżącego miesiąca przyb в < 1 3 ybę- 

dzie do Wilna p. Prezydent Mošcicki. 
Pan Prezydent wežmie udzial w zježdzie Przyrodnikow Polskich, 

który jak donosiliśmy odbędzie się w dniu od 26 do 29 bm. (o). 

Burza nad Wilnem. 
Po kilkudniowym upale wczoraj o godz. „10-ej wieczorem przeszła 

nad Wilnem burza. W kilku miejscach uderzyły pioruny. Burza trwała 
jednak dość krótko i wkrótce ucichła, aczkolwiek nie przestało „pyrskač“ 
zarówno zgóry i zdołu, gdyż”! różne „felirtoni" naszych chodników (czasa- 
mi półmetra wgłąb) napełniły się wodą, która, rzecz prosta prędko nie 
chciała stamtąd ustąpić. Najbardziej bodaj dało się to we znaki powra- 
cającym mieszkańcam ul. Wileńskiej (koło Zielonego mostu) i Śnipiszek 
zmuszonym przechodzić już nie po drewnianej jak dawniej, lecz po beto- 
nowej klawiaturze, szczególnie na odcinku 

chociaż i mieszkańcy innych dzielnic mieliby też coś do powie- most, 

dzenia... 

skwer Orzeszkowej—Zielony 

Trzeba dodać, że o godz. 6-ej przeszła burza w okolicach Wilna. Si- 
ła tej burzy, o której narazie nie otrzymaliśmy bliższych szczegółów była 
widocznie dość znaczna ponieważ zostały uszkodzone przewody telefoni- 
czne na linji Wilno — Warszawa, wobec czego komunikacja zamiejska 
pewien czas była przerwana. 

Zażegnanie przesilenia teatralnego w Wilnie. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich nad- 

syła nam następujący komunikat o fu- 
zji Teatru Miejskiego prowadzonego 
przez p. dyr. Zelwerowicza z teatrem 
Polskim (Lutnia) prowadzonym do- 
tychczas przez p. dyr. Rychłowskiego. 

Szczęśliwe zażegnanie zaognione- 

go przesilenia teatralnego w Wilnie 
przez połączenie obu teatrów witamy 
z całem uznaniem, wierząc zarazem, 
iż w społeczeństwie wileńskiem wy- 
woła to żywe zadwolenie.  (SRed.) 

Dzięki skutecznej inicjatywie Dyr. 
Zelwerowicza, życzliwemu poparciu 
czynników miarodajnych i przychyl- 
nem stanowisku Zarządu Głównego 
Z. A. S.P. zaogniona sprawa prze- 
silenia teatralnego w Wilnie została 
nareszcie całkowicie i najpomyślniej 
rozwiązana. 

Z dniem | września b. r. nastą- 
piła fuzja teatru, prowadzonego 
przez p. Dyrektora. Rychłowskiego 
w Lutni, z Teatrem Miejskim, pro- 
wadzonym przez p, Dyr. Zylwerowi- 
cza, reprezentanta Z. A. S. P-u na 

Pohulance. 

Od tej daty rozpoczynają praco- 
wać dla Wilna pod wspólnym kie- 
rownictwem p. p. Rychłowskiego 
i Zelwerowicza dwa teatry miejskie: 
Teatr Wielki na Pohulance o po- 
ważniejszym repertuarze i Teatr 
Miejski w Lutni o repertuarze raczej 
komedjowym. 

Cały prawie zespół teatru Lutni 
pozostaje w Wilnie. 

Sezon rozpoczną: |) w Teatrze 
Miejskim na Pohulance „Dziady* 
Adama Mickiewicza w opracowaniu 
scenicznem St. Wyspiańskiego w 
piątek dn. 20 bm., przyczem czysty 
dochód 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 
od małych interesów. 

Obie sztuki wystawia i w oby- 
dwu gra Dyr. A. Zelwerowicz. 

  

Rozmaitości - 
SENSACYJNE OŚWIADCZENIE MARCO- 

NIEGO, 

W rozmowie z korespondentem „Glorna- 
le d'Italia" Marconi oświadczył, że w nie- 
dalekiej przyszłości fale elektro-magnetycz- 
ne przenosić będą na odległość ciepło, świa- 
tło i energję mechaniczną. To oświadczenie 
jest, być może, zwiastunem wyłaniającej się 
z teraźniejszości bajecznej epoki,w której 

„państwa wymieniać będą między sobą ener- 

gję mechaniczną jak towar lub też całoksz- 
tałt naturalnych źródeł energji, jakoto siły 
wiatrów, wodospadów, przypływów 1 odpły- 
wów morza i t. d., stanie się dobrem między- 
narodowem, częściowo przydziełanem temu 
lub innemu krajowi na odległość tysięcy ki- 
lometrów, z jednej półkuli ziemskiej na dru- 

84. й 
BANDYTA GENTLEMAN. 

W tych dniach udał się w okolice Aten 
silny patrol policyjny, mający na celu 
schwytanie słynnego bandyty Cacasse. Oto- 
czony przez policję nie chciał się jednak pod- 
dać i stawił zbrojny opór, w następstwie cze- 
go oddział tropiących policjantów rozpo- 
czął strzelaninę. Bandyta trzymał się dziel- 
nie, a forteca jego była nie do zdobycia. 
W walce z bandytą dokazywał cudów wale- 
czności i odwagi szczególnie jeden z poli- 
cjantów. Pomimo przedsiębranych środków 
ostrożności 1 niezwykłej rotropności boha- 
terstwo swoje przypłacił śmiercią. Cacasse 
wydostał się cudem z żelaznego pierściena 
policyjnego i uciekł. 

W kilka dni później rodzina zabitego po- 
licjanta otrzymała niespodziewaną przesyłkę. 
Bandyta Cacasse obdarowywał hojnie rodzi- 
nę pieniędzmi, zawiadamiając listownie ro- 
dzinę poległego policjanta, że ponieważ wie 
dobrze jak marnie rząd grecki stara się o 
sięroty i o pozostałych w razie śmierci fun- 
kcjonarjuszy państwowych, którzy padli na 
stanowisku swego powołania, uważa za swój 
święty obowiązek zapewnić egzystencję ro- 

dzinie dzielnego policjanta. Jednocześnie 
bandyta wyraził rodzinie poległego żywe kon 
dolencje i podziw dla odwagi i męstwa swe- 
go prześladowcy, którego niestety uśmiercił 
we własnej obronie. 

PAPIEŻ UKARAŁ SWĄ SIOSTRZENICĘ ZA 

NIESKROMNY STRÓJ. 

W kołach arystokratycznych wielkie wra- 
żenie wywołał zakaz wstępu do Watykanu, 
wydany przez Papieża markizie Persechetti- 
Ugotini, żonie radcy poselstwa Nikaragui, 
siostrzenicy papieskiej. Przyczyną tej bani- 
a były stroje, jakich używała młoda mar- 
iza. 

50.000.000.000 papierosów. 
Największe plantacje tytoniu w Stanach 

Zjednoczonych, znajdują się w stanie North 
Carolina. W roku ubiegłym z plantacji w 
tym stanie zebrano 468.000.000 funtów an- 
gielskich tytoniu (212 milj. klg.) z którego 
wyprodukowano 50 miljardów papierosów, 
czyli prawie połowę ogólnej iłości wypalo- 
nych papierosów przez ludność Stanów. W 
porównaniu z rokiem 1927 obszar plantacyj 
tytoniowych zmniejszył się znacznie. 

ZE ŚWIATA 
Jak się reklamują różne 

narody ? 
Pewien przedsiębiorczy fabrykant butów 

nazwiskiem Hełmholz umieścił na reklamie 
swego obuwia swoją własną stopę w buciku 
z następującym napisem: 

„Na reklamach widuje się często foto- 
grafję głów fabrykantów. Ja po raz pierwszy 
umieszczam swoją stopę. Tkwi ona w buci- 
ku mojej fabrykacji". 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
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SALA MIEISKA 
Ostrobramska 5. 

KINO - TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworea kolejow.) 

KINO Dziś! 

LUX 
Miekiewicza 11. 

gKINO 

Piccadilly   Wielka 42. Tel. 17-85. 

    

ЕЁ Iczącym się 

   

Od dnia 1 do 4 września 
1929 r włącznie będzie 

wyświetlany film: 

Wymarzona para kochanków, 
Uwaga! ulubieńcy publiczności 

Udział bierze 70.000 osób. 

33 PRZE
ZNACZ

ENIE”
 i 

Według powieści LEO BELMONTA Dramat w 12 akt. krajowej produkcji, W rolach gł.: 
i Mały Zkyszke: Musia Dajches. — — Kasa ezynna od g. 

  

ala Marta: Bianka Dodo, 
5 m. 30. Peezątek seansów od godziny 6-ej. 

W niedziele i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Poezątek seansów od g. 4-ej, 

„Z Dymem Pożarów 
„Z Dymem Pożarów* — to wyjątkowo piękny i szlaczetny film. Od początku do końca obrazu oddychamy 

Vilma Banky i Ronald Colman „572, 
Rzecz dzieje się współcześnie. Atrakeyjna = w w 

66 wyjątkowo fascyn. treść. Koncertowa gra. 
Nadzwyczajna wystawa. Wszechświatowy 

53 sukces.  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś i dni następnych! Wstrząsający dramat historyczny w 10 aktach 
na tle powieści Eliota „Romola*. = 

66 W roli głównej urocze gwiazdy ekranu 
0 Liliana i Dorota Gish oraz 

53 Ronald Colman. 
W poniedziałek i wtorek ilustracja radjo-orkiestry. Początek o godz. 6, w niedziele i święta o 4 pp. 

Jeden z najbardziej realistycznych, najbardziej emocjonujących filmów świata! 
KE W rol. gł. czołowi artyści 

francuscy: Michele Verly, 
Maxime Derjardins i Jean 
Murat. 

atmosferą szczerości, wielkości prawdy. 

IŁ
AW
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WILNO, WILEŃSKA 25, 

Zamówienia z prowincji załatwia 

Ponadto kupuje, sprzedaje oraz *zamienia 

podręczniki używane. 

tel. 664. 

odwrotnie. 2415 1     

(klasa (9-ej Loleji: Państwowej 
co drugi los wygrywa. 

Główna wygrana 750.000 zł. 

Cena !/, losu 50 zł., */ą losu 100 zł. 
„ całego losu 200 zł. 

Ciągnienie 7 września. 
Pozostała niewielka ilość losów 

u kolektora 

K. Gorzuchowskiego 
Wilno, Zamkowa 9. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 
2417 1 Konto P. K. O. Nr. 80.365.     

LOMBARD 
Biskupia 12, tel.14-10 

wydaje pożyczki bez о- 
graniczenia pod zastaw 
różnych towarów: brylan- 
tów, złota srebra, futer, 
mebli, dywanów, pianin, 
samochodów, maszyn i t.p. 

M wynajęcia: 
1) mieszkanie 3 pokoje, 

przedpokój i kuchnia 
2) sklep z pokojem. 

Kalwaryjska 27. 

POKÓJ 
lo wynajęnia. 

Podgórna 3—14 
(ed 2—4 pp.) 

  

  

Dżiś! Imponująca rewelacja kinematografji! Najwspanialszy cud sztuki filmowej! Pierwszy oryginalny film induski! 
Zachwycający dramat miłośny, rozgrywają- 

a a 66 cy się wśród baśniowego przepychu orygi- 
l m cu Wia a nalnych pałaców maharadżów induskicb, 

59 Grają wyłącznie indusi i najpiękniejsze induski. 
Tajamnica haremów. Wstrząsająca scena kažai przez zmiaždženie łapą słonia. 

rininis. 

NA ROK SZKOLNY 
polecam materjały szkolne, rysunkowe i kreślarskie 
w wielkim wyborze. 

PP, Urzednikom należącym do kół urżędniczych Na Raty. 

Szkołom i sklepom „Bratniej Pomocy z*żęgetezcn vargus 

W. BORKOWSKI WIuno мее аака arm. 

ai ОНИ 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
do wszystkich zakładów naukowych poleca w wielkim wyborze 

Księgarnia Wacława Mikulskiego 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowyeh w Wilnie ogłasza 

ofertowe przetargi publiczne na dostawę niżej wysz- 
czególnionych materjałów: 

27 września 1949 r. — 1) pokost czystolniany i 
2) dekstrynę. 

1 października 1929 r.—1) biel cynkową i2) świe- 
ce wagonowe. 

4 października 1929 r.—1) poduszki maźnicze, 2) 
węże parciane, 3) sznury, liny konopne, 4) ultramarynę 

11 października 1929 r. — 1) płótna, 2) szpagaty 
konopne zwycz. i angleiskie, 3) skóry, 4) karbolineum 

15 października 1929 r.—1) pasy skórzane, 2) czy- 
ściwo do czyszczenia maszyn, 3) szezeliwo —pakunki 
koncpne łojowano-granitowane, 4) materjały ścierne. 

18 października 1929 r. — 1) ścierki płócienne, 2) 
pendzle. 

22 października 1929 r. — 1) odpadki bawełniane 
do podbijania maźnie, 2) konopie czesane. 

25 października 1929 r. — 1) miotły brzozowe. 
29 października 1929 r.—1) file twardy i miękki. 
Warunki przetargu można otrzymać w Wydziale 

Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2, III piętro, po- 
kój 38) osobiście w godzinach urzędowych od 12 do 
13 lub pocztą po zgłoszeniu prośby. 
2430/1494 2 Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

m 
| 
|Baczność! Baczność ! 
Niebywałe szanse zarobku. Udzielamy najwyższe 
prowizje i stałe pensje zdolnym zastępcom do 

sprzedaży dolarówek i premjówek na raty. 

  

| Oferty kierować do Administracji pod „Nieprześci- 
gnione prowizje". 2441/32091 

  

  

INTERNAT Tow. Wychow. Oświatowego 
„PRZYSZŁOŚU* 

dla uczni szkół średnich, przyjmuje nowowstępu- 
jących na warunkach przystępnych. 

Wilno, ul. Zarzeczna 5-a. Tel. 11-49, 
  

Największy i najwspanialszy 

Hotel-Pensjonat w KRYNICY 

„LWIGROD“ 
otwarty cały rok. 

200 pokoi na 300 osób, ogrzewanie centralne, 
ciepła i zimna woda, RADJO w każdym pokoju. 
TELEFONY. WINDY. 

CZYTELNIA. 
Wytworna restauracja. 

KAWIARNIA. DANCING. 

Ceny od 1 września zniżone.           2435-138 2 
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Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 1-go rewi- 

ru m. Wilna, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Nie- 
mieckiej Ne 3 m. 20 zgodnie z art. 1030 W.P.C. ob- 
wieszcza, iż w dniu 20 września 1929 r., o godzinie 
10 rano, w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej 6 m. 17 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego Samuela Olkina, składającego się z mebli, 
oszacowanego na sumę 890 złotych na zaspokojenie 
pretensji Dawida Gordona i Skarbu Państwa. 

1495/V1/2427 Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie I-go rewiru 

'm. Wilna, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Niemiec- 
kiej Ne 3 m. 20, zgodnie z art. 1030 U.P.C. ob- 
wieszcza, iż w dniu 12 września 1929 r., o godzinie 
10 rano, w maj. Tuskulany (obręb m. Wilna) odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego  Qzesława Wojszwiłło, składającego się 
z konia i krowy, oszacowanego na sumę 475 złotych 
na zaspokojenie pretensji Munesa Wersockiego. 
1496/V1/2428 Komernik Sądowy A. USZYNSKI. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Konstanty 

Karmelitow zamieszkały w Wilnie przy ul. Gimna- 
zjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U.P.C. podaje do 
wiadomości publicznej, że dnia 10 września 1929 r. 
o godz. 10 rano w maj. Landwarowo odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Marji-Krystyny 
Tyszkiewiczowej majątku ruchomego, składającego 
się z krów, cielaków, koni, żyta, owsa, świń, żni- 
wiarki, oszacowanego na sumę 16980 zł. na zaspo- 
kojenie pretensji Banku Ziemskiego w Warszawie 
i innych wierzycieli w sumie 23.600 złotych z "7% 
i kosztami. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C 

2426/1499. 

Banan ma 

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Wilna ogłasza konkurs na sta- 

nowisko Kierownika Apteki Miejskiej z uposażeniem 
według VIstopnia służbowego wraz z 10% dodatkiem 
komunalnym. 

Od kandydatów wymaga. się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego, 
2) Wyższe wykształcenie, 
8) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych stano- 

wiskach w Aptekach rządowych lub prywatnych. 
4) Nieprzekraczałny wiek 50 lat życia. 
Podanie z życiorysem, notarjalnie zaświadczo- 

nemi odpisami świadeetw o ukończeniu studjów, oraz 
poprzedniej pracy, należy przesyłać do Magistratu 
m. Wilna, Sekcja Zdrowia, Wilno, ul. Dominikańska 2 
do dnia 50 września 1929 r. 
2436 3 

  

Komornik Sądowy K. Karmelitow. 
  

Magistrat m. Wilna. 

- 
Ogłoszenie. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na stano- 
wisko Kierownika Wydziału Opieki Społecznej z upo- 
sażeniem według VI] stopnia służbowego wraz z 10% 
dodatkiem komunalnym. 

04 kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego, 
2) Wyższe wykształcenie, względnie ukończenie 

gimnazjum, 
3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych stano- 

wiskach w Dziale Opieki Społecznej. 
4) Nieprzekraczalny wiek 80 lat życia. 
Podanie z życiorysem, motarjalnie zaświadczo- 

nemi odpisami świadectw 0 ukończeniu studjów, 
oraz poprzedniej pracy należy przesyłać do Magi- 
stratu — Sekcja Ogólna, Wilno ul. Dominikańska 2 
do dnia 30 września 1926 r. 

2437 3 Magistrat m. Wilna. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie poszukuje 

w śródmieściu na mieszkanie lokalu, składającego się 
z 4-ch—6-iu pokoi, z oświetleniem elektryeznem 
i wszelkiemi wygodami. Oferty należy nadsyłać 
w terminie do dnia 10 września b. r. pod adresem 
Oddziału Gospodarcego Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Wilnie, Sadowa 25, gdzie też można otrzymać 
bliższe informacje, Pośrednictwo wykluczone. 

2425/1501 A. HAAS—naczelnik wydziału. 

FEEEEEEFEEEEEJEEFEFEJ 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

  

Przetarg publiczny. 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie ogłasza prze- 

targ publiczny ofertowy mający się odbyć w dniu 
16 września r. b. o godzinie 12 w gmachu siedziby 
Dyrekcji przy ul. Mickiewicza 23 na dostawę 2 no- 
wych eskawatorów parowych oraz 2 lokomobil na 
kołach dla Zarządu Dróg Wodnych w Słonimie 
i Brześciu n/B., a mianowicie: eskawator parowy, 
typu łyżkowego o pojemności łyżki 11/, mtr.*, na 
wózku czołgowym o napędzie mechanicznym, Daj- 
większa wysokość kopania gruntu do 10 m., wyła- 
dowanie 12 mtr. Lokomobila przewozowa, jedno cy- 
lindrowa o sprawności mechanicznej 13—15 KM, ciś- 
nienie pary 10—13 Atm, ilość obrotow 220—280 na 
minutę, z kołem rozpędowem i kompletną armaturą 
parową. Wyczerpujących informacji o przetargu 
udziela Oddział Mechaniczny Dyrekcji Dróg Wodnych 
w godzinach urzędowych. 

2429/1458 1 Dyrekcja. 

Ogłoszenie. 
Nimiejszem podaje się do publicznej wiadomości, 

że w dniu 4-go pażdziernika 1929 r. Dyrekeja Kolei 
Państwowych w Wilnie sprzeda w drodze publicznego 
przetargu ofertowego około 578 sztuk próżnych 
bębnów żelaznych po karbidzie. Warunki przetargu 

  

i informacje udziela Wydział Zasobów (III piętro, 
pokój Nr. 38) w dnie urzęedowe od 12—13-ej. 

2380/1453 Dyrekcja. 

MAMA E 
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DOKTOR 

BLUMOWIGZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
0d 9 — 1 1 8 — 1, 
(Telef. 921). 

  

DOKTOR MEDYCYNY 

A, GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1808 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 1 5—7 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filie, narządów moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

ой 9—1, ой 5 — & wiecn. 

Kobieta-Lekara 

Ir. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. ой 12—2 

1 о4 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 

Dr.Kenigsherg 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE, SKÓRNE | anallzy łe- 

  

A
 

we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

karskie. Przyjmuje 9-12 
1 4-8, 
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Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 rane 

о 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3093. 

| | | 

KAPITALY 
procentują się najlepiej i 
najpewniej ulokowane są 

przez BARDZO TANICH 

Bo „kurjera Wileńskiego ”' 
wszelkie ogłoszenia od 
najmniejszych do naj- 
większych po cenach 

  

  

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

i na wygednych warun- 
kach płatności załatwia 

BIURO REKLAMOWE 

| Stefana Grabowskiego 
ię dziewczynki wWilnie, Garbarska1, tel.82 Uczące się; ć ю nie, , 

przyjmuję na pa EW w POWY 
stancję. Zgłaszać się od | | | | 
12-1 g. i od 2—4g. ul. 
Zakretowa 7 m. 10 (bliz. 

gimn. Nazaret.). 

angielskie 
sprzedam niedrogo 
N.-Wilejka, Połocka 1. 

Leonja Kontrymówna. 
2313—0 

SPRZEDAM 
DOK 

Różne sumy 

z ogrodem owocowym 

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

Ueblo 
jadalne, sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka i t.d.ę 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

  

posiadamy do uloko- 
wania bardzo korzyst- 

nie na hipoteki, 
Dom H.-K. „ZACHĘTA * 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 
        FOLWARK na*Zwierzyńcu przy ul. с 

pod Wilnem w ladnej Tone LU z powodu Nadeszły nowości. 

miejscowości z nowemi wyjazdu zagranicę, ini zt 

arek obszaru bardzo tanio. O warun- HIPOTECZNE 
200 ha. Część przygotowa- 
na ną gospodarstwa ryb- 
ne, sprzeda za 10 tys. dol. 

Wileńskie Biure 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 
  kach sprzedaży dow. się: 

ul. Lwowska 12—4, 

Popierajcie 

Ligę MorskąiRzeczną   zabezpieczenia na uloko- 
waną gotówkę załatwia 

solidnie 

Vileūskio Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21,tel. 215- 

W. SOMERSET MAUGHAM. 

Kropla Malajskieį krwi. 
(Z eyklu „SAMOTNE DUSZE"). 

Przekład autoryzowany Janiny Sujkowskiej. 

Wdół rzeki płynęły dwie prahu, 
jedna w odległości kilku jardów od 
drugiej. pierwszej siedzieli dwaj 
biali. Po siedmiotygodniowej włó- 
czędze po rzekach radzi byli, że tą 
noc przepędzą pod cywilizowanym 
dachem. Dla Izzarta, który bawił na 
Borneo od czasu wojny, domy Da- 
jaków i ich uczty nie były natural- 
nie nowością. Zato Campion, nowi- 
cjusz, mimo zainteresowania dla 
ciekawej krainy stęsknił się za krze- 
słami i łóżkami. Dajakowie byli goś- 
cinni, ale ich siedziby niewygodne, 
a jedzenie rozpaczliwie jednostajne. 
Każdego wieczora, gdy podróżnicy 
przybijali do przystani, zjawiał się 
po nich naczelnik wioski z flagą w 
ręku w otoczeniu domowników. Pro- 
wadzono ich do długiego domu — 
(prawdziwej wioski pod jednym da- 
chem) — zbudowanego na palach, 
do którego wchodziło się po pniu 
drzewa, wyciosanym w prymitywne 
schodki i przy biciu w bębny i gon- 
gi całe towarzystwo przemaszero- 

wywało procesjonalnie tam i z po- 
wrotem wzdłuż całej długości bu- 
dynku. Po obu stronach siedziały w 
kuczki zwarte szeregi brunatnych 
ludzi i przyglądały się w milczeniu 
białym braciom. Następnie rozkla- 
dano. dla gości czyste maty. Na- 
czelnik przynosił żywego kurczaka 
i, trzymając go za nogi, powiewał 
nim trzykrotnie nad ich głowami, 

wzywając duchy na świadków tej 
ceremonji j wygłaszając przepisowe 
inwokacje. Różni ludzie przychodzi- 
li z jajkami,i pito arak. Mała dziew- 
czynka, bardzo drobna i nieśmiała, 
wdzięczna jak kwiat, z hieratyczną, 
kaniienną twarzyczką, przytrzymy- 
wała kubek u warg białych ludzi, 
dopóki nie został wypróżniony, po- 
czem wybuchała burza okrzyków. 
Mężczyźni zaczynali tańczyć jeden 
za drugim z tarczami i parangami 
do taktu bębnom i gongom. Po 
pewnym czasie goście przechodzili 
do jednej z izb, wychodzących na 
długą platformę i dostawali wiecze- 
rzę. Dziewczęta karmiły ich zapo- 
mocą chińskich łyżek. Następowała 
lekka pijatyka i pogadanka, prze- 
ciągająca się do samego świtania. 

Teraz jednak podróż białych do- 
biegała końca i byli właśnie w dro- 
dze do wybrzęża. Wyruszyli o wscho- 
dzie słońca. Rzeka była płytka i to- 
czyła swe przejrzyste fale po zwi- 
rowatem dnie. Drzewa po obu stro- 
nach nachylały się tak bardzo ku 
wodzie,że w górze widać było tylko 
wąski pas nieba. Teraz wszakże wy- 
płynęli na szersze rozlewiska obję- 
te gwałtownie bujną roślinnością, 
bambusami, drzewami chlebowemi, 
podobnemi do olbrzymich pęków 
strusich piór, palmami kokosowemi 
i innemi okazami flory dżungli. 
Gdzie niegdzie stęrczał nagi szkie- 

  

let drzewa, trafionego przez piorun 
lub uschłego ze starości, którego 
białość odbijała wyraziście na tle 
jaskrawej zieleni. Nad równy  po- 
ziom puszczy wystrzelały to tu, to 
tam królewskie leśne olbrzymy. 
Wszędzie widniały oploty zielonych 
lub kwietnych pasożytów, pokrywa- 
jących pnie i gałęzie nakształt ślub- 
nego welonui przerzucających się z 
drzewa na drzewo. W namiętnej 
dzikości tej arcybujnej przyrody 
czailo się coś przejmującego i jed- 
nocześnie zuchwałego. 

Dzień zbliżał się ku końcowi i 
upał nieco zelżał. Campion spojrzał - 
na swój nędzny srebrny zegarek, 
połyskujący na spalonej ręce. Do 
miejsca przeznaczenia było już nie- 
daleko. 

— Co to za człowiek 
chinson? — zapytał. 

— Nie znam go. 
niezły chłop. 

Hutchinson byl to rezydent, w 
którego domu mieli zanocować. Po- 
słali przodem Dajaka w czółnie, że- 
by oznajmił o ich przybyciu. 

— Mam nadzieję, że uraczy nas 
whisky. Nachlapałem się tyle araku, 
że wystarczy mi na całe życie. 

Campion był inżynierem górni- 
czym, którego sułtan, jadąc do An- 
gli, spotkał w Singapore i wysłał 
do Sembulu, aby tam przeprowadził 
poszukiwania wiertnicze. Willis, re- 
zydent w Kuala Solor, otrzymał in- 
strukcje udzielenia mu wszelkich u- 
łatwień i oddał gościa pod opiekę 
Izzarta, który władał malajskim i 
dajackim jak tubylec. Była to już 
trzecia wyprawa, jaką odbyli wgłąb 
kraju i Campon wracał do stolicy 
z raportem. Mieli się spotkać z suł- 
tanem Ahmedem nazajutrz o świcie 

ten Hut- 

Zdaje się, że 

u ujścia rzeki i dobić do Kuala So- 
lor jeszcze przed wieczorem. Cie- 
szyli się, że tam wracają. Stęsknili 
się do tennisa i golfa, do klubu z 
bilardowemi stołami, do względnie 
dobrego jedzenia i wygód cywili: 
zacji. 

Izzart cieszył się również. że po- 
zbędzie się wyłącznego towarzystwa 
Campiona. Spojrzał nań z ukosa. 
Był to mały człowieczek, z wielką 
łysą głową, żywemi niebieskiemi o- 
czami i szczecinowatemi, siwemi 
wąsami, pomimo przekroczonej pięć- 
dziesiątki silny i elastyczny. Między 
połamanemi zżółkłemi zębami tkwi- 
ła mu stale drewniana fajeczka. Nie 
był ani brudny ani schludny, krót- 
kie spodnie koloru khaki wisiały na 
nim w strzępach, kurtka była znisz- 
czona i wytarta. Na głowie miał 
zniszczony kork. Od osiemnastego 
roku życia włóczył się po całym 
świecie, był w Afryce Południowej, 
w Chinach i w Meksyku. Był do- 
brym kompanem, miał dar opowia- 
dania i lubił pić. 

Byli ze sobą w dobrych stosun- 
kach, ale Izzart nie czuł się nigdy 
w jego towarzystwie swobodny. Po- 
mimo, że śmieli się razem i upijali, 
nie wytworzyła się między nimi 
żadna zażyłość. Izzart był bardzo 
wrażliwy na to, co o nim myśleli 
inni, a za jowalnością Campiona wy- 
czuwał pewien chłód. Błyszczące 
niebieskie oczy przeszywały go na- 
wyłlot.. Czuł się lekko dotknięty, że 
Campion wyrobił sobie o nim zda- 
nie, a on nie wie jakie. Dręczyła 
go myśl, że może ten pospolity czło- 
wieczek niema o nim zupełnie do- 
brego wyobrażenia. Pragnął być 
przedmiotem sympatji i uwielbienia 
i chciał być popularny. Pragnął, aby 

świeżo poznani ludzie lgnęli do nie- 
go jak muchy do miodu, aby mógł 
ich odrzucać lub darzyć trochę po- 
błażliwą przyjaźnią. Ź natury lubił 
być ze wszystkimi na stopie poufa- 
łości, ale powstrzymywała go od 
tego obawa przed odprawą. Niekie- 
dy uświadamiał sobie ze wstydem, 
że rozlewność jego spotyka się ze 
zdziwieniem ze strony wyróżnionych 
przezeń osób. 

Przypadek sprawił, że nie spot- 
kał dotąd Hutchinsona, choć znał go 
dobrze ze słyszenia, tak jak tamten 
jego. Mieli wielu wspólnych przyja- 
ciół. Hutchinson był w Winchester, 
i Izzart rad był, że będzie się mógł 
przed nim pochwalić, iż skończył 
Harrow... 

Prahu okrążyła zakręt rzeki, 
i oczom ich ukazal się nagle bun- 
galow, stojący na lekkiem wzniesie- 
niu. Po paru minutach rozróżnili 
przystań i stojącą na niej grupę tu- 
bylców, wśród których znajdowała 
się biała postać, dająca im powital- 
ne znaki, 

Hutchinson był to wysoki, bar- 
czysty mężczyzna z czerwoną, czer- 
stwą twarzą. Na odległość robił wra- 
żenie człowieka, wesołego i pewne- 
go siebie, to też poznawszy go, do- 
znawało się zdziwienia, że był nieuf- 
ny i trochę nieśmiały. Podał rękę 
gościom, którzy mu się przedstawili, 
i poprowadził ich ścieżką do bun- 
galowu. Pomimo, że starał się być 
grzeczny, widać było, że rozmowa 
przychodzi mu z trudnością. Zapro- 
wadził ich na werandę i 'poczęsto- 
wał whisky i wodą sodową. Rozło- 
Żyli się na leżakach. lzzart, widząc 
lekkie zakłopotanie Hutchinsona, 
otworzył się jak kwiat na słońcu. 
Stał się przyjacielski i rozmowny. 

WA S PT IA TTT TI TEN OPTS 

Zaczął wyliczać wspólnych znajo- 
mych z Kuala Solor i wspomniał 
niby to nawiasem, że był w Harrow. 

— Pan był w Winchester, nie- 
R zapytal Hutchinsona. 
— Tak. 
— Ciekaw jestem, czy znal pan 

Jerzego Parkera. Służył w tym sa- 
mym pułku, co i ja. I onbył w Win- 
chester. Trochę młodszy od pana. 

Izzart czuł, że fakt ich pobytu w 
tych dwóch szkołach zadzierzga 
między niemi pewien węzeł wyłą- 
czający Campiona, który najwidocz- 
niej nie cieszył się analogicznem 
wyróżnieniem. Nalewali i pili. Po 
upływie pół godziny lzzart zaczął 
nazywać gospodarza zdrobniale Hut- 
chie, Mówił dużo o „moim pulku“, 
w którym pod koniec wojny dowo- 
dził kompanią, i o sympatycznych 
kolegach, oficerach. Wymienił kilka. 
nazwisk, które Hutchinson musiał 
znać. Nie byli to ludzie, z jakimi 
mógł się zetknąć Campion, to też 
z przyjemnością dał mu moralnego: 
szczutka w nos, gdy inżynier przy- 
znał się do znajomości z jednym z 
wymienionych dżentelmanów. 

— Bille Meadows? Znałem w Si- 
naloa faceta, który się tak nazywał, 
ale to już było wiele lat temu — 
rzekł Champion. 

— Nie zdaje mi się, że to mógł. 
być ten sam odpowiedział z uśmiesz- 
kiem Izzart. Billie jest parem An-- 
glji. Lord Meadows. znany wyścigo- 
wiec, właściciel Spring Corrots, pa- 
mięta go pan? 

(D. c. n.). 

MAN 
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CENA PRENUMERATY: miesięcznie = odnoszeniem do doma Inb przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., w tekście I, II str. — 30 gr. III, IV, V, VI—35 gr., ża tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komanie- 
katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej,.. 
zamiejscowe — 25% drożej. Dla posznkujących pracy 30% zniżki. Za nnmer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druka ogłoszeń. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 
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