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ZWYCIĘSTWO! 
podległość małych państewek przybał-tzau, czy też Niemcy stanowiliby w Zwycięstwo nad bolszewikami w 

sierpniu 1920 r. posiada znaczenie dia 

Polski, dla państw bałtyckich, dia Eu- 

ropy całej. 

Cesarstwo rosyjskie posiadało na 

swoim terytorjum wiele narodowości, 

wiele języków, tradycyj, płynących z 

różnych źródeł, kultur, kształconych 

przez nic z sobą nie mające wspólne- 

go elementy. Pomiędzy ludami Kauka- 

zu a ludnością Petersburga leżała ró- 

źnica większa, niż pońzżędzy Moskwą, 

*a Warszawą. A jednak państwo ro- 
syjskie stworzyło jakąś wspólną nić 

pomiędzy temi plemionami skoro re- 

wolucja zapanowała nad niemi wszyst 

kiemi, jednak centralizm rosyjski był 
siłą faktyczną, skoro jedna rosyjska 

partja potrafiła przemóc wszystkie siły 

odśrodkowo - nacjonalistyczne, cho- 

ciaż w tym okresie siły te wspoma- 

gane były wydatnie przez wszystkie 

partje i wszystkie elementy przeciw- 

bolszewickie. 

Jedna Polska się oparła. 
Zawdzięczamy to temu właśnie, że 

nie įestešiiy narodowością, narodem 

bezpaństwowyim, lecz jesteśmy i by- 
liśmy zawsze państwem, państ- 

wem w niewoli, iecz nie utraciliśmy ni- 

gdy idei państwowej. 

„ Dia państw bałtyckich, w tej licz- 

«bie i Litwy Kowieńskiej, zwycięstwo 
sierpniowe znaczyło tyle samo ile dla 

nas — znaczyła Niepodległość. 

W sierpniu bołszewja wałczyła je- 

szcze na wielu frontach, Jeszcze bił się 

baron Wrangiel. Tylko analiabeta po- 

lityczny mioże twierdzić, że bolszewja 

zlikwidowawszy niepodległość polską 

w Warszawie, ocaliwszy w ten sposób 

dła Rosji dziedzictwo cesarskich zdo- 

bywców Polski — uszanowałaby nie- 

  

„Gazeta Warszawska” na dzień 15 

sierpnia dała swoim czytelnikom uro- 

Czysty dodatek ilustrowany, poświęco- 
ny polskiemu zwycięstwu przed 10 la- 

ty. Na pierwszej stronie, na rozpię- 

tych skrzydłach Białego Orła (zresz- 

tą narysowanego zdaje się przez ka- 

rykaturzystę) fotogratje: gen. Hallera, 

gen. Rozwadowskiego, gen. Zagórskie 

go, gen. Weyganda, gen. Sikorskiego, 

śp. księdza Skorupki i Lolusia Płoszki, 

piętnastoletniego chłopca, poległego 

pod Ossowem.— Czyż to nie jest śmie 

szne — w końcu końców. Gdzież jest 

Wódz Naczelny? Jak można nie mieć 

„na tyle narodowej godności, aby nawet 

»w chwili tak uroczystej jak salutowa- 

nie własnego zwycięstwa robić  nie- 

przyzwoite grymasy. . 
Może mają rację ci, którzy twier- 

dzą, że prasę narodową w Polsce w ro 
dzaju „„Gazety Warszawskiej redagu- 

ją żydzi. Polak autentyczny z ciała, 

nerwów i kości pamięta, że są w życiu 
człowieka chwile takie, jak ślub cór- 
ki, czy siostry, lub pogrzeb ojca, pod- 

czas których należy swoje humory, na- 

stroje,nerwy odłożyć na bok, opano- 

wać swoje pretensje czy niezadowole- 
nie, zachowywać się przyzwoicie, bez 

histerycznych wybuchów, stać spokoj- 
* nie, bez figlów. To nam dyktuje. na- 

sza szlachecka kultura, głos naszego 
szlacheckiego atawizmu. To co robi 

„Gazeta Warszawska”, jest nieprzy- 

zwoitością, pochodzącą z rozczochra- 

nej niedbałości 0 jakąkolwiek formę, 

jest brudną, nieumytą, nieeuropejską, 
chamską fiisterją. Czy Wódz Naczelny 
ci się podoba, czy nie podoba, czy jest 
twoim przeciwnikiem politycznym — 

czy nie był on twoim Wodzem w dniu 

zwycięstwa. Nie chcesz umieszczać je- 

go portretu—nie umieszczaj możesz 

się ograniczyć do wyrysowania tylko 

Orła Białego lub innego symbolu, lecz 

Pomijanie jego portretu wśród galerii 

portretów dowódców wojskowych jest 

umyślną szykaną polityczną, jest -— 

jak już powiedziałem — małpim gry- 
masem robionym podczas uroczystoś- 

ci. A tego, kto podczas uroczystości 
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tyckich. Żołnierz prowadzony przez 

Marszałka Piłsudskiego w żelaznym 
„zdwigu* od Wieprza w górę do Bia- 
łegostoku, żołnierz ten bił się i umierał 
ratując nietylko niepodległość polskiej 
Warszawy, lecz i litewskiego Kowna, 
totewskiej Rygi, estońskiego Tallina. 

Dla Europyp 

Dla Europy zwycięstwo nad Wisłą 
oznaczało uniknięcie wojny. Zatknięcie 
czerwonego sztandaru na Zamku Kró 
iewskim popchnęłoby w sposób decy- 
dujący wodzów bolszewickich w stro- 
nę dalszej rewolucyjnej roboty w Euro 
pie. Dziś jeszcze zmagają się w Me- 
skwie dwie szkoty, jedna twierdzi: 
wpierw rewolucjonizowanie Azji, drt:- 
ga, opozycyjna głosi: „najpierw zre- 
wolucjonizowanie Europy". Oczywiś- 
cie z bolszewją nad granicą niemiecką 
Europa nie uniknęłaby wojny, nie mo- 
głaby inaczej jak orężem obronić się. 
Wyszłaby z tego napewno zwycięsko, 
odpędziłaby bolszewików, których 
przedtem nie potrafiła zwyciężyć w ich 

kraju. Ale miałaby tę wojnę, do której 
po podpisaniu traktatu w Wersalu, tak 
nie chciała powracać i oczywiście ta 
wojna nie pozwoliłaby jej utrzy- 
mać traktatu Wersalskie- 

go takim jakim go bez niej 
utrzymała. Niezależnie od tego, 
czy Nemezis dziejowa rzuciłaby Niem- 
ców do jednego obozu z bolszewika- 
mi, jak tego chciał Brockdorff — Ran- 

  

pozwala sobie na małpie grymasy, mo- 
żna kazać wyprowadzić za drzwi. 

Poczucie formy, dyscypliny wojsko 
wej, poczucie godności narodowej za- 
brania robić tego, co czyni „Gazeta 
Warszawska*. — Przez pomijanie 
imienia Wodza Naczelnego wśród fo- 
tografij dowódców „Gazeta Warszaw- 
ska* wykrzykuje jakgdyby histerycz- 

nie: „otóż go zwalczamy, otóż go zwal 
czamy*. To nie jest czas 
odpowiednia do takich krzyków. 
Wadą narodową żydów jest zapa- 
miętałość i unoszenie się gwałtowne. 
Może i szkoda, że na prasę endecką 

w Polsce wpływ tak przemożny wy- 

wiera kultura żydowska. 
Inteligentny czytelnik zrozumie, że 

nie chodzi mi o pierwszą stronicę nie- 

zdarnego dodatku ilustracyjnego ja- 

kiejś „„Gazety* z obrzydliwie wymalo- 
wanym Orłem — lecz o to, że nawet 

datę zwycięstwa część społeczeństwa 
użyło sobie jako pretekst do ponowne- 

go wyładowania starczej, bezsilnej żół 
ci. żebyż to chodziło o walkę ideową. 

Nietylko nie jestem wielbicielem „zgo- 

dy narodowej”, która uchodzi za pa- 

naceum na wszystkie choroby, ale u- 

ważam, że ten naród choruje właśnie 
dlatego, że nie ma ludzi o prawdziwie 
silnych i prawdziwie trwałych przeko- 
naniach, a stąd nie kompromisowych, 
bezwolnych i zawsze idących razem z 
tłumem. Ale, wróćmy do tej stronicy 
ilustrowanej. O żadnym z tych genera- 
łów nie można powiedzieć, że wy- 

wyższa ich endecja w imię swo- 
jej ideologji, swoich przekonań, a nie 

tylko dla dogodzenia swojej żółci, 

tylko „na złość”. Rozwadowski—zdol- 
ny i wybitny oficer, coprawda naj- 

gorszej, bo austrjackiej szkoły, lecz 

tej wojnie straż przednią Europy wai- 

czącej z czerwonyri hyper - chaosem 

— nie dałoby się w trzy lata po ewen- 

tualnem zajęciu Warszawy okupować 

zagłębie Ruhry przez wojska francu- 

skie. - 

Broniliśmy więc także i Europy, któ 

ra nie rozumiała tego. Pomoc jej by- 

ła słabiutka i nie wahała się szantażo- 

wać nas wtedy, gdyśmy ulegali. Cze- 

chosłowacja, wstrzymująca trausporty 

zasłużyła sobie ua wieczną Z naszej 

strony pogardę. 

Serce się sciska, gdy się czyta dzie- 

je powstania 1830 r., dzieje ówczes- 

nych bitew na przedpołu Warszawy. O 

ileż wtedy zwycięstwo nad Moskalami 

było łatwiejsze. Mieliśmy armję nie 

improwizowaną, lecz armię wyrosłą z 

Napoleońskici zwycięstw. Korpus ofi- | 

cerski jednolity, żołnierz wyćwiczony, 

kraj zorganizowany, bogaty, do wojny 

przygotowany. Przed sobą armję odcię - 

tą od swoich przez kraj bezdrożny i rox 

palory powstaniem. Po zwycięstwach 

pod Wielkim Dębem i Iganiami, gdy 

się Dybicz coiai na południe, wzdłuż 
Wisły — nawet przewagi liczebnej 

nie miaż za sobą. | mieliśmy wtedy 

strategikow, planodawcow! Jeden gen. 

Prądzyński to wiele więcej niż Wey- 

gand i Rozwadowski razem wzięci. 

Mieliśmy więc do zwycięstwa wszyst- 

kie potrzebne elementy, z których wie- 

le nam brakowało w sierpniu 1930 r. 

— Nie mieliśmy jednego — Wodza. 

Zestawienie roku 1830 z rokiem 1920 

to najbardziej dramatyczny argument, 

jak wiele znaczy, jak wszystkiem jest 
Wódz podczas wojny. 

  

niewątpliwie oficer na wysokim pozio- 

mie — czy może uchodzić za reprezen- 

tanta przekonań narodowych? — Ależ 

to on przed wojną do arcyksięcia Sal- 

watora przy trumnach królewskich na 

Wawelu z głębokiem przekonaniem 

mówił o przywiązaniu do dynastji Hab 

sburgów narodu polskiego, on do 0- 

statka walczył przy Austrjakach. Gen. 

Sikorski — przecież to Wehrmachto- 

wiec, zresztą, jak chyba nie zapomnie- 

liśmy — „lewicowiec', tak niedawno 

zwalczany za „lewicowość* swego ga- 

binetu. Gen. Zagórski — jeśli endecy 

twierdzą, że nie wierzą, że to współ- 

pracownik austrjackiego wywiadu — 

to w każdym razie cóż on ideowo - 

endeckiego kiedykolwiek w życiu zro- 

bił?—I proszę mi powiedzieć, co łączy 

tych generałów, którzy się znaleźli na 

i poraptej kliszy? — Talenty wojskowe, wy- 

bitna rola, którą odegrali w tamtych 
dniach? Ale w takim razie gdzież naj- 

zdolniejszy z polskich oficerów gen. 

Rydz-Śmigły? Gdzież Żeligowski, któ- 

ry pod Radzyminem zbawił Warsza- 

wę? 

— Nie! Świętując datę jedynego 

wielkiego i decydującego zwycięstwa, 

które Polsce od dwustu lat udało się 

odnieść —,,Gazeta Warszawska* niema 

w oczach ani mapy teatru wojny, ani 

historji, ani widma wojska jak głodne i 

oberwane się cofało, jak potem nagle 

ruszyło naprzód — bo myśl ich pracu- 

je w innym kierunku nie historycznym, 

czy wojskowym, nie politycznie - ideo- 

wym nawet, lecz tylko personalnie - 

partyjnie - żółciowym. Tak dokomple- 

tować bohaterów wojny, aby doku- 

czyć Wodzowi Naczelnemu.— Oto jest 

zadanie. : 

„Narodowem' było twierdzenie, że 

bitwę pod Warszawą wygrał nie ge- 

nerał polski, lecz oficer cudzoziemski. 

„Socjalistyczną* nazywała się radość 

z wyprawy na Kijów, czyli najszersze- 

go rozwinięcia skrzydeł Białego Orła 

— Doprawdy wszystkie paradoksy 

Oskara Wilde i Shawa nie sprostają 

tym paradoksom, które do mózgów pol 

skich wiłaczała endecka propagan- 

da. Cat. 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówko" 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptycki — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy: > 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Bufet Kolejowy. PIŃSK — 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. SLONIM — 

STOLPCE — RRC > Sde oz — K. Smarzyński. 
— sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 

KLECK — sklep „„Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mar | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz niilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach 

ST. ŚWIĘCIANY — til. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kat. „iłach”, 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiósisego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michajskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — księgarmz Spóitz. N 
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Polska —- St. Вейсагаи!. 

Polskieį Macierzy Szkolnej. 
ia D. Lubowekiego, ul. Mickiewicza 17 
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ta B. N. Tarasie; 

o rą Juczewska. 
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miejsca. Terminy druku mogą 

Dokoła wystąpienia ministra 
Treviranusa 

PRASA FRANCUSKA OMAWIA DEKLARACJĘ. 

PARYŻ. (PAT) Ostatnie deklaracje ministra Treviranusa są w dałszym 

ciągu żywo omawiane przez prasę wszystkich odcieni. 

W „Echo de Paris* Pertinax pisze między innemi: Mamy tu do czynie- 

nia z polityką dobrze przemyślaną i akcją należycie rozważoną. Okupacja 

Nadrenji, która trzymała Niemcy w cuglach, dawała Polsce czas na konsoli- 

dacię państwa. Z chwiłą ewakuacji Nadrenji Niemcy rozpętały ofensywę 5 

lat wcześniej. Ofensywa ta niewątpliwie będzie prowadzona coraz usilniej. 

„L Horame Libre pisze: Republikanie zdają sobie sprawę z tego, jak 

dalece te prowokacyjne manifestacje mogą zmniejszyć uczucia sympatji dla 

Niemiec w Europie. Dziennik podkreśla, że opinja polska jest zaalarmowana 

stałem wysuwaniem na porządek dzienny kwestji jej granic. 

KOMENTARZ DO ARTYKUŁU POINCARE. 

BERLIN. (PAT) — Dzisiejszy „Vorwaerts* zamieszcza znamienny ko- 
mentarz do ostatniego artykułu Poincarego, opublikowanego we wczoraj- 
szym numierze dziennika  polskiego „Excelsior“. Poincaremu — powiada 
„Vorwaerts“ — przypadnie zasługa wprowadzenia dyskusji w sprawie rewi- 
zji, zasługującej na niemniejszą uwagę niż kwestja Wschodu Niemiec, a mia- 
nowicie w sprawie Anschlussu. W-g „Vorwaerts*, tylko pruskie junkierstwo 
jest tak tępe, że nie rozumie kwestji niemieckiego południowego wschodu. 

jest rzeczą znaną, že junkrowie pruscy są przeciwnikami Anschlussu. 
W okresie zawierania traktatu wersalskiego — pisze dziennik —— idea samo- 
stanowienia narodów nie była dość silna, ażeby można było uskutecznić zje- 
dnoczenie Niemiec. Na przeprowadzenie tej idei bez oglądania się na stano- 
wisko państw zwycięskich Niemcy, wychowane w duch u Bismarcka, nie mo- 
gły wówczas się zdobyć. 

Zjednoczenie Niemiec jest więc zadaniem przyszłości. Poszczególni 
Polacy mieli zawsze zrozumienie dla zjednoczenia Niemiec po pierwsze dla- 
tego, ponieważ naród, który tylko co przeżył urzeczywistnienie swych aspira 
cyj narodowych, ma naturalne zrozumienie dla aspiracyj drugiego narodu. Po 
drugiem zwrócenie się Niemiec ku południowemu wschodowoi zmniejszy  si- 
łą rzeczy, parcie Niemiec na granicę polską. 

O ileby naród polski miał zrozumienie dla swych prawdziwych intere- 
sów popierałaby naturalnie zjednoczenieNiemiec Przyczyniłoby się to również 
do tego, iż we Francji przestanoby się obawiać, że zjednoczenie narodu nie- 
mieckiego ma pociągnąć za sobą wojnę, przekonanoby się tam natomiast, że 
jest to raczej ostateczna stabilizacja pokoju na wschodzie Europy. 

KOMUNIKAT BIURA CONTI. 

BERLIN. (PAT) — Biuro intormacyjne Conti ogłosiło następujący komunikat: Pol- 
ski minister spraw zagranicznych Zaleski w związku z przemówieniem ministra Rzeszy 
'Treviranusa z dnia 10 bm. uznał za właściwe wystąpić z protestem u niemieckiego char- 
ge d aifaires w Warszawie. 

Min. Zaleski podkreślił przytem niekorzystny wpływ tego przemówienia na polsko- 
niemieckie stosunki. Niemiecki charge d'affaires odpowiedział, że nie mógłby rozpocząć 
dyskusji nad przemówieniem ministra Rzeszy Treviranusa i dodał, że według jego inior- 
macyj mowa ministra Rzeszy nie zawierała nic takiego, coby zmieniało podstawy nie- 
miecko - polskich stosunków, lub nie było zgodne z zawartemi umowami. Byłoby zwła- 
szcza bezsensowne sądzić, że minister Rzeszy Treviranus myślał o zmianie granic przy 
pomocy wojny. 
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Stanowisko, zajęte przez niemieckiego charge d'affaires, odpowiada poglądom tu- 
tejszych politycznych kół miarodajnych. Wszystkie rządy niemieckie — zaznacza dalej 
komunikat — reprezentowały zawsze ten sam pogląd w stosunku do dotychczasowych 
grani, golsko - niemieckich i nie dopuszczały żadnych wątpliwości co do tych swoich 
poglądów. Biuro Wolifa ze swej strony półurzędowo żadnych informacyj w sprawie de- 
'marche min. Zaleskiego nie ogłosiło. 

Z KOTŁA CHIŃSKIEGO 
STAN WOJENNY W HANKOU I SZANGHAJU. 

SZANGHAJ. (PAT) Jak donosi Agence Indo - Pacifique, władze chiń- 

skie wprowadziły stan wojenny w Hankou i Szanghaju. ` 

  

Wieści z „królestwa zbrodni i głodu 
NIE PRZECZUWAJĄ CO ICH CZEKA. 

MOSKWA. (PAT) — Do zagłębia Donieckiego przybyły dwie parje robotników 

niemieckich, liczące ogółem 487 osób. Robotnicy ci rekrutują się głównie z pośród człon 

ków organizacyj komunistycznych zagłębia Ruhry. 

ZAWADZA IM NAWET „PAN TADEUSZ". 

ю . (PAT) — Wychodząca w Moskwie w języku polskim „Trybuna Ra- 
uzezikw= WoS z kostką działalności „centralnej bibljoteki polskiej w Zwiążka So- 
wieckim. Jako jeden z poważnych zarzutów przeciwko tej instytucji „Trybuna Radziec- 
ka* wysuwa to, że są jeszcze wypadki wypożyczania z bibljoteki „Pana Tadeusza" oraz 
różnych utworów Sienkiewicza. Zdaniem „Trybum y', świadczy to. o tem, że w niektó- 
rych bibljotekach znajdują się jeszcze książki obce ideologicznie komunizmowi polskiemu. 

1 CI NIE NALEJĄ Z PRÓŻNEGO. 

MOSKWA. (PAT) — Z prezydjum wyższej rady gospodarstwa narodowego ZSSR 
zwolnieni zostali dotychczasowi członkowie Łochatkow, Biszew i Wołkow, a na ich miej 
sce mianowano Giluszyna, Arutianianca, Kesajewa i Kuzniecowa. 

Ograniczenia emigracji do Kanady 
OTTAWA. (PAT) — Minister emigracji i kolonizacji Gordon oświad- 

czył, iż obecna polityka rządu, podyktowana koniecznościami, wynikającemi 

z bezrobocia w Kanadzie, polegać będzie na wstrzymaniu imigracji z Europy 

do czasu poprawienia się sytuacji na kanadyjskim rynku pracy. 

W przyszłości ruch imigracyjny podlegać będzie kontroli. 

nie dotyczy turystów, co się zaś tyczy imigrantów, będących 

dze do Kanady, wypadki będą w miarę możności uwzględniane. 

Wieści z chińskiego kotła. ; 

Katastrofa samolotu austrjackiego 
WIEDEŃ. (PAT) Samolot austrjacki t-wa lotniczego U.95, lecąc z Innsbrucku do 

Zurychu, uderzył wczoraj po południu z powodu mgły wpobliżu miejscowości Weiler w 

Bawarji o stok góry i został strzaskany. Pilot kpt. Rubritius poniósł śmierć na miejscu. 

Dwaj pasażerowie, mianowicie Amerykanin Edwards i Szwajcar Rieben, doznali ciężkich 

obrażeń. Dzienniki wiedeńskie stwierdzają, że jest to pierwsza katastrofa od czasu po- 

wstania austrjackiego t-wa łotniczego, jaką poniósł samolot austrjacki. 

Dalsze losy sterowca R.100 

Decyzja ta 
już w dro- 

  

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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ECHA STOLICY 
ŻYCZENIA OJCA ŚW. DLA PANA 

PREZYDENTA RZPLITEJ. 

WARSZAWA. PAT. — Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej otrzymał Gd 
Jego Em. ks. kardynała Kakowskiego 
depeszę treści następującej: 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Spa 
ła. Otrzymałem polecenie od Ojca Ś: . 
złożenia Panu Prezydentowi życzeń je 
go Świątobliwości w dniu 15 siery- 
nia, w którym jego Swiątbłiwość ł<- 
czy się z Nim w radosnych wspomnie- 
niach, z przed 10 laty, kiedy przeby- 
wał w Polsce. 

Nie mogąc udać się do Spały 050- 
biście, przesyłam te życzenia telegrafi 
cznie. — Oby Bóg błogosławił Polskę 
oraz jej Najwyższego Zwierzchnika. 

(—) Kardynai Kakowsk). 

AUDJENCJE, WYJAZDY, 
PRZY JAZDY. 

W dniu 16 bm. p. Marszałek Piłsudski 
przyjął J. Em. ks. karydnała Kakowskiego 
który złożył Panu Marszałkowi życ zenia Oj 
ca Świętego z okazji 10-ej rocznicy zwy- 
cięskich walk, z któremi łączą się wspom- 
nienia jego Swiątobliwości. 

— 0 godzinie 14-ej p. Marszałek przy- 
jął prezesa FIDAC'u płk. Abbot praz p. Gra 
nier, prezesa irancuskiego związku byłych 
kombatantów, którzy przybyli w towarzyst- 
wie prezesa Federacji gen. Góreckiega. 

KONFERENCJA W SPRAWIE BEZ- 

ROBOCIA. 

WARSZAWA. (PAT). W dniu 16 bm. 
pod przewodnictwem: p. prezesa Rady Mini- 
strów Sławka z udzialem p. ministra pracy i 
opieki społecznej Prystora i p. ministra 
poczt i teiegratów Boernera odbyła się kon- 
terencja w sprawie bezrobocia. 

DOŻYNKI W SPALE. 

SPAŁĄ. (PAT) — już od samego rana 
dnia 15 bin. ściągać zaczęły do Spały pierw 
sze zastępy delegacyj z całego kraju na do- 
roczne dożynki u Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej w letniej jego rezydencji w Spale. 

Przybyły liczne delegacje młodzieży wiej 
skiej i przedstawicielstwa rolników ze wszy 
stkich zakątków ziemi polskiej : 

W dniu 16 bm. liczbę przybytych do Spa 
ły uczestników określić można do 10 tys. 
osób— łowiczan, pomorzan, wielkopolan, 
ślązaków, kaszubów, poleszczuków, kujawia 
ków, kurpiów, podhalan i t.d. 

Przybyli rozłożyli się wielkim obozem po 
lasach spalskich. Dzień sobotni wypełni za- 
wody sportowe, popisy i gry ludowe, za- 
początkowane biegiem sz tafetowym 

Wieczorem w wielkiej, šwiežo wykon- 
czonej hali sportowej odbyło się staranie:n 
związku teatrów ludowych przedstawienie 
regjonalne, połączone z chórem. Wspaniale 
wypadło „Wesele na Sląsku*. Delegacje z 
całego kraju napływają w dalszym ciągu. 

L TA KORDOKOW 
KS. KRUPOWICZ O POLITYCE ROL 

NEJ RZĄDU KOWIEŃSKIEGO. 

Przywódca chrześcijańskiej demokracji 
ks. Krupowiczius, który niedawno powr 
z zagranicy, przyjął korespondenta „Volks- 
blattu* i oświadczył mu, że Voldemaras 
przyniósł dła Litwy wiele nieszczęść, jednak 
że jego śladami idzie się nadal. Nowa usta- 
wa o reiormie rolnej rujnuje dotychczasową 
pracę, to też należy traktować ją negatyw 
nie. Ustawa ta przynosi korzyść nie dla lu- 
dzi pracy, lecz dla właścicieli majątków. Na 
pytanie natury politycznej, stawiane pe 
dziennikarza, ks. Krupowiczius odmówił od- 
powiedzi. 

LOSY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W 

PRUSACH WSCHODNICH. 

„Naujasis Tilzes Keleivis“ z dn. 30. 7. 
w artykule p.t. „Dawne i obecne czasy Lit- 
winow pruskich“ uskarża się, iż wraz z roz 
wojem kolei, dróg i postępem cywilizacji sła 
bej narodowości litewskiej grożą coraz więk 
sze niebezpieczeństwa, a przecież „my chce- 
my być prawdziwymi Litwinami 20-go w. 
Musimy więc znać nasz język i kochać oj- 
czyznę. Dzisiaj wszędzie stawiają p) 
czy daleko z tą litewską mową zajdziesz. 
Naszych zaś rodziców to nie obchodziło. Oni 
wiedzieli, iż im i ich dzieciom wystarczy w 
ich litewskim kraju chleba. Obecnym naszym 
obowiązkiem jest nie sądzić, lecz wiedzieć 
co czynić. Musimy wzmacniać nasze siły, 
patrząc na Litwę i odrodzenie jej kultury”. 

W WIĘZIENIU KOWIEŃSKIEM. 
Redakcja „Rytasa* otrzymała od jedne- 

go z więźniów gruźliczych w więzieniu ko- 
wieńskiem list, przedstawiający rozpaczliwe 
położenie tych więźniów w Szpitalu - 
nym. Lekarz specjalista odwiedza ich raz na 
kilka miesięcy. Badanie chorych odbywa 
się w błyskawicznem tempie, przepisywane 
lekarstwa nie przynoszą żadnej ulgi. Poży- 
wienie, wydawane chorym, niewiele się róż- 
ni od pożywienia, wydawanego więźniom 
zdrowym. 
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ECHA KRAJOWE 
Okropny mord w powiecie baranowickim 

NOWOGRÓDEK. (PAT) W sobotę wieś Kregle, gminy darewskiej po- 
wiatu baranowickiego, była widownią strasznej zbrodni, która pociągnęła za 
sobą kilka ofiar w ludziach. O godz. 5 rano 21-letnia Płaton Sitko rzucił się 
nagle z siekierą na matkę swoją Annę, kładąc ją jednem uderzeniem w głowę 
trupem na miejscu. Po zamordowaniu matki zbrodniarz w obłąkańczym szałe 
rzucił się na znajdujących się w mieszkaniu Antoniego Pietkiewicza i jego żo- 
nę Rainę, Zoiję Rewiūską i Jozeia Grygorowicza, których uderzeniami sie- 
kiery ciężko poranił. Następnie zbrodniarz podpalił własne osiedle, które 
spłonęło dooszczętnie. 

W zgliszczach stodoły znaleziono zwęglone zwłoki nieznanego mężczy- 
zny. Ciężko rannych odwieziono do szpitała w Baranowiczach. 

Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie, ojciec zbrodniarza Aleksander 
Sitko od dłuższego czasu żył z żoną w 
zabił matkę i świadka tej rozmowy. Jak 

separacji. Namówił więc syna, ażeby 
się okazało, świadkiem tym był męż- czyzna, którego zwłoki znaleziono w spalonej stodole. 

Płaton Sitko po dokonaniu zbrodni zbiegł w kierunku okolicznego lasu. Policja wszczęła poszukiwania. 

  

OSOBLIWOŚCI „MIASTA” 
BRASŁAWIA 

(SZKICE I UWAGI) 

CZĘŚĆ I. 

Spędzając wakacje w  Brasławiu, mam 
sposobność wglądnięcia się we wszelkie 
objawy jego życia i wegetacji. Miasteczko 
to jest bardzo ciekawe, a to szczególnie ze 
względu na charakterystyczny sposób byto- 
wania jego mieszkańców. Naogół biorąc, 
rzecz bardzo zwyczajna u brasławian, wia- 
domo jak brasławianin: odżywia się, poru- 
sza, trawi, plażuje się, kąpie (za co na nie- 
go od czasu do czasu ksiądz z ambony „po- 

krzyczy"), „kino miejscowe odwiedza przez 
oszczędność raz na miesiąc — z wyglądu 
bardzo uprzejmy, czasem uśmiechnięty — 
na gościach sprawia dość miłe wrażenie. 

„ Zato inaczej brasławianie przedstawia- 
ją się rozpatrywani szczegółowo (oj ta me- 
toda analizy!) — i w oczach nie gościa. Na 
specjalną uwagę zasługują pewne instytucje 
społeczne oraz organizacje oświatowe, ja- 
kich w Brasławiu jest co niemiara. Tu ci 
dopiero wykwitają osobliwości, dla których 
„miasto“ to možna nazwać  oryginalnem, 
charakterystycznem i nietypowem dla na- 
szych kresów. 

Nie zaczynając od rzeczy najważniej- 
szych, trzeba wspomnieć o Kasie Chorych. 
W instytucji tej panuje wprost zadziwiająca 
„demokratycznošė“ — w biurze przyjęć 
urzędnicy do  nielubionych interesantów 
zwracają się bezwzględnie na... „per ty"... 
najczęściej w języku rosyjskim a czasem w 
niestrawnie polskim). 

Osobliwością Brasławia jest również to 
żę równolegle ze wzrostem liczby  wszel- 
kich organizacyj kulturalno-ošwiatowych i 
społecznych — uporczywie postępuje zanik 
pracy w tych organizacjach. Istnieje tu m. 
in. Powiatowy Związek Młodzieży Wiejskiej, 
który dotychczas działalności swej nie ujaw- 
nił. Czyżby ta piękna organizacja miała być 
tylko środkiem do pomnożenia u nas zastę- 
pu ludzi z tytulami „prezesow“? 

Dom Ludowy Macierzy Szkolnej (а 
Ognisko S$. M. P.), ongiś bardzo wzorowo 
urządzony (wykwitnie umeblowany i zaopa- 
trzony w różne czasopisma, posiadający wła 
sny 8-mio lampowy odbiornik radjowy, pia- 
nino etc.), koncentrujący całą inteligencję 
brasławską, środowisko miejscowej umysło- 
wości, chlubnie reprezentujący Brasław na- 
zewnątrz — zeszedł dziś na poziom przecięt- 
nej karczemki. Tylko obszarpane meble, ze- 
psute, nieczynne radjo, stos wolnych nasa- 
dek od gazet — smutno przypominają pięk- 
ną przeszłość tej instytucji. Czytelnię zapeł- 
niają kłęby dymu tytoniowego, z poza któ- 
tego można dojrzeć rozwalone postacie 
młodzieńców z założonemi na stół nogami, 
wygwizdujących jakieś dzikie piosenki. Istna 
„Iudowošč“. 

Trzeba wspomnieć jeszcze O braslaw- 
skie] punktuafności i miejscowym t. zw. 
„Strzelcu*. Dnia 3 sierpnia r. b. „Strzelec 
(wspólnie z organizacją policyjną) urządził 
przedstawienie amatorskie.  Punktualność 
prawdziwie rycerska (strzelecka): na afi- 
szach stoi wypisane jak wół: początek o 
godz. 7 wieczorem, a w istocie rzeczy przed 
stawienie rozpoczęło się o godz. 10-ej min. 
30 w nocy. Winszowač „strzelcom“ takiego 
bohaterstwa, jak nudzenie i irytowanie pu- 
bliczności. Piękny przykład dla młodszych!... 
A jeślibym dodał, w jaki sposób zostało ode- 
grane owo przedstawienie (Małżeństwo Lo- 
li*) — byłoby za dużo... zresztą szkoda miej 
sca i czasu na opisywanie takiego gałgań- 
stwa w sposób szczegółowy. Dość, że bra- 
sławscy aktorzy, wpadli na pomysł improwi- 
zacji, przyczem jeden z nich — główny bo- 
hater — tak się rozochocił, że na scenie za- 
miast grać normalnie swą rolę wyładował 
przed publicznością cały Śmietnik najordy- 
larniejszych „dowcipów*, jakie kiedykol- 

Od Worochty 

  

    

"Co roku, gdy minie zima, nasuwa 
„Się to, samo pytanie, gdzie spędzić ur- 
lop, gdzie po 11-tu miesiącach tkwie- 
nia na miejscu i gotowania się we wła 
sńym sósię, zaczerpnąć świeżego po- 

wietrza, połknąć największą ilość wi- 
tamin, słowem nabrać zapasu sił i 
zdrowia na dalszą 1l-to miesięczną 
siėstę. | SA ; 

„ Žačžyna šię Zwykle od fantastycz- 
nych. pomysłów: pojadę tam, będę tu, 
zwiedzę to a tamto. Gdy jednak ocze- 
kiwany dzień urlopu się zbliża, rzeczy 
wistość rozwiewa najbardziej różowe i 
piękne pomysły. Wysuwa coraz ener- 

giczniej macki zwierze, zwane budże- 

tem domowym, trzeba ograniczać, re- 
dikoówać, aż wreszcie w ostatnim nie- 

"mal dniu zapada decyzja daleka od 
tych pomysłów z przed paru tygodni, 

odarta z romantycznego uroku podró- 
ży w nieznane kraje. Jedzie się albo 
nad morze, albo w góry, albo na naszą 
kochaną wieś, która zawsze będzie 
najmilsza, mimo, że w kałkulacjach 
przedurlopowych najmniej jej poświę= 
cano uwagi. 

Fatalne „albo“, zdecydować się na 
jedno, wyrzec się drugiego. Postanowi 

  

wiek i gdziekolwiek zasłyszał. Prawdopodok 
nie chciał przez to popisać się swoim talen- 
tem „tworczym“, jako że „uzupełnił* sztukę 
sceniczną. Tymczasem mu się nie udało, bo 
publiczność (szczególnie panie) przyjęła to 
z wielkiem niezadowoleniem. 

„Kończę dodając, że wszystkie tego ro- 
dzaju osobliwości oświetlają Braslaw dosć 
ujemnie i dlatego należałoby je co rychlej 

zlikwidować. St. Szanter. 
  

LIDA. 

— Pożar. Onegdaj w godzinach wieczo 
rowych we wsi Soliszki, gminy Raduńskiej, 

-z powodu wadliwej konstrukcji komina wy 
buchł pożar, skutkiem którego spłonął do- 
szczętnie dom mieszkalny, należący do Sta- 
nisława Prokopowicza. Straty wyrządzone 
pożarem dochodzą sumy 3 tysięcy zł. 

— Koniokradzi pod Ejszyszkami. W no- 
cy z 13 na 14 sierpnia z pastwiska około 
wsi Jurszyszki, gminy Ejszyskiej, zostały 
Skradzione 3 konie, należące do mieszkań- 
ców wsi Jurszyszki Antoniego Maszkiewicza 
Jana Łabowicza i J. Szańczaka. Koniokradzi 
zdążyli jeszcze zatrzeć wszelkie ślady upro- 
wadzenia koni, jednakże o dokonanie kra- 

dzieży podejrzani są cyganie, którzy owej 
nocy obozowali w pobliżu miejsca, gdzie pa 
sły się konie. 

— święto „Strzelca'* w Zabłociu. W Za- 
błociu miasteczku powiatu Lidzkiego, zosta- 
ło urządzone przez miejscowy oddział związ 
ku strzeleckiego „Święto Strzelca”, na które 
przybyły oddziały strzeleckie z Zaprudzian, 
Markuć i Nowosadów. 

Po przeprowadzeniu próbnej defilady 
przed komendantem P. W. 77 p. p. por. 
Smoleńskim oddziały udały się do kościoła 
parafjalnego na uroczyste nabożeństwo, po- 
czem kompanijny Ignaszewski złożył raport 
komendantowi P. W. 77 p. p., a następnie 
poprowadził defiladę „Strzelców*, którą 
przyjął pułkownik Bańkowski w otoczeniu 
przedstawicieli władz miejscowych i organi- 
zacyj społecznych. 

W godzinach popołudniowych Strzelcy 
odmaszerowali do budynku urzędu gminne- 
go, celem złożenia przyrzeczenia strzeleckie 
go. Na zaproszenie przełożonych związku 
strzeleckiego przybył tutaj ks. prefekt Mali- 
nowski, który przemówił do zebranych 
strzelców, zachęcając ich do pracy dla do- 
bra Ojczyzny i podkreślając znaczenie przy- 
rzeczenia strzeleckiego, jakie za chwilę mieli 
wszyscy złożyć. Wkońcu ks. Malinowski 
przyrzekł, że na każde zaproszenie przełożo- 
nych zw. strzeleckiego chętnie będzie służył 
odczytami treści historyczno-religijnej. Z ko 
lei przemawiali: komendant P. W, 77 p. p. 
por. Smoleński i komendant oddziału ob. W. 
Witkowski, zaś przyrzeczenie strzeleckie 
odebrał kompanijny ob. Ignaszewski, przy- 
pominając obecnym, że z chwilą złożenia 
przyrzeczenia stają się prawdziwymi strzel- 
cami, którą to godność wszyscy powinni 
szanować. 

Na zakończenie uroczystości wieczorem 
urządzono przedstawienie i zabawę tanecz= 
ną, która w bardzo miłym i sympatycznym 
nastroju przeciągnęła się do rana. 

STOŁPCE. 

— Przejazd deiegacyj komunistycznych 
przez Stołpce. Przedwczoraj przez stację gra 
niczną Stołpce przejechały delegacje komu- 
nistyczne: niemiecka, bawarska, szkocka, 
angielska i duńska udające się na zjazd Mię- 
dzynarodówki w Moskwie. 

— Huragan nad Święciańskiem. W dniu 
15 b. m. o godzinie, 14,30 nad m. Swyranki 
gm. Kiemieliskiej przeszedł huragan, 
zniszczył 10 stodół rozwalając je. 

do Oszmiany Z WAKACYJNYCH WOJAŻÓW. „ 

łem tedy znaleźć coś pośredniego t.j. 
spróbować wszystkiego po tróchu od- 
bywając spacer po Polsce, którego gra 
nice stanowiły na południu Worochta 
— na północy Oszmiana. 

Spory kawał drogi, zgórą 2500 klm. 
trzeba było tłuc się wagonem  zwła- 
szcza, że trasa tego „spaceru* biegła 
przez Warszawę — Kraków — Kato- 
wice — Lwów do Worochty i zpo- 
wrotem przez Wilno do Oszmiany. Nie 
żałuję jednak nieprzespanych nocy w 
wagonie, dźwigania walizek, kłopotów 
i zmęczenia. Wynalazek mój można 
opatentować, daje bowiem maksimum 
zadowolenia i teraz z przyjemnością 
myślę o tem co minęło. 

Z nielicznych pociągów w Polsce, 
kurjer, kursujący w dzień pońiłędzy 
Warszawą a Krakowem posiada radjo. 
Za niewielką opłatą całą drogę  słu- 
chać można doskonałe koncerty wszy- 
stkich stacyj europejskich, to też sześć 
godzin jazdy mija nadspodziewanie 
prędko. 

Gdyby nie radjo, droga byłaby ni= 
żąca, krajobraz bowiem obserwowany 

który „| 

  

J. E. ks. prymas Hlond bawi w Budapeszcie 
BNDAPESZT. (PAT) W związku z uroczystościami ku czci św. Eme- 

ryka przyjechał dziś wieczorem do Bu 
tany na dworcu przez przedstawicieli 
delegacje miejscowej kolonji polskiej. 

Śnieg w 

dapesztu ks. prymas kard. Hlond, wi- 
posełstwa polskiego i konsulatu oraz 

Paryżu 
PARYZ. (PAT) 15 bm. wieczorem spadł w okolicach Paryża śnieg. 

Katastrofa parowca „Tahiti“ 
SAN FRANCISCO. (PAT). — Parowiec angielski „Tahiti*, zdążający z Welingto- 

nu do San Francisco, przesłał sygnały alarmowe, znajdujące się w odległości 660 mil od 
Tarodonta. Parowiec stracił jedną śrubę. Pasażerowie parowca wezwani zostali do zaję- 
cia miejsca w łodziach ratunkowych. Na pomoc zagrożonemu parowcowi wyruszyło Kil- 
ka statkow. Na „Tahiti“ znajdowało się 128 pasażerów. 

Dalsze losy sterówca „R. 400" 
LONDYN. (PAT). W dniu 16 bm. o godz. 12.02 wielki sterowiec „R.100“ został 

przywiązany do masztu na lotnisku w Cardington. Odległość pomiędzy lotniskiem św. 
Huberta i Cardington sterowiec pokrył w ciągu 57 godzin. 

W celu wystawienia na próbę równowagi sterowca w chwili wyjazdu na jednym ze 
stołów postawiono szklankę pełną wody. Ani 
lotu nad Atlantykiem. Największa szybkość 

i jedna kropla nie wylała się w ciągu prze- 
sterowca wynosiła 92 mile na godzinę. Po- 

dróżni mówią o locie z entuzjazmem. Przelot „R. 100* uważany jest ogólnie za progno- 
styk szybkiego wprowadzenia regularnej powietrznej komunikacji transatlantyckiej. 
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Wilno, ul. 

75 zł Po ukończeniu szkoły kandyda 

Dyrekcja przyjmuje jeszcze do 

kapłańskiego - misjonarskiego. 

GIMNAZJUM 
Seminarjum Duchowne) 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 

Obejmuje cztery niższe klasy gimnazjalne typu klasycznego dawnego 
z językiem łacińskim i niemieckim od klasy pierwszej. Przyjmuje się ucz- 
niów w wieku od lat Ii do 13 po ukończeniu przynajmniej czterech od- 
działów szkoły powszechnej. Opłata miesięczna za naukę i internat wynosi 

zjalne i teologiczne do Seminarjum Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie 
kształci się już na koszt Zgromadzenia. 

tów wzorowych i zdrowych, którzy mają szczerą chęć wstąpienia do stanu 

Subocz 18. 

t przechodzi na dalsze studja gimna- 

dnia 25 sierpnia zgłoszenia kandyda- 
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Jak to było naprawdę z deklaracją moskiew- 
skiego metropolity Sergiusza 

Jak wiadomo, głośna w swoim cza- 
sie deklaracja przedstawiciela prawo- 
sławnego patrjarchatu rosyjskiego, me 
tropolity Sergjusza, była wymuszona 
przez bolszewików, celem osłabienia 
wrażenia, jakie wywołało orędzie pa- 
pieskie o prześladowaniu religijnem w 
Ros; ji. Obecnie znane są okoliczności, 
które towarzyszyły powstaniu tej de- 
klaracji. Pisze o nich w ostatnim n-rze 
„Revue des Deux Mondes* biskūp 
d'Herbigny, opierając się na doniesie- 
niu korespondenta „Stampa“ z Mo- 
skwy. 

A więc przedewszystkiem niepra 
wdą jest, że dziennikarze zagraniczni 
starali się o wywiad z Sergjuszem. Zo- 
stali oni zaproszeni do domu metropoli 
ty i musieli tam tak długo czekać na 
rozmowę, że chcieli już opuścić lokal i 
dopiero wtedy obecny W pokoju urzęd 
'nik sowiecki przyspieszył wyjście re- 
prezentanta patrjarchatu. Gdy wresz- 
cie Sergjusz wyszedł, był bardzo przy- 
gnębiony i zakłopotany i nie chciał 
udzielić żadnych informacyj. W prawej 

ręce trzymał zwój druków t.j. dwanaś- 
cie odpisów swej deklaracji, złożonej z 
pytań i odpowiedzi. Druki te rozdał 
dwunastu obecnym dziennikarzom za- 
granicznym i oświadczył, że sam nie 
może udzielić żadnego wywiadu, ponie 
waż po pierwsze nie dosłyszy, a po 
drugie musiałby ' przedtem wszystko 
omówić ze świętym synodem. 

W taki sam sposób bolszewicy za- 
brali się do duchowieństwa  katolic- 
kiego, ale tu GPU miało mniej szczęś- 
cia. Przedstawiciel Kościoła katolickie 
go odpowiedział im listownie, że nie 
może podpisać podsuniętego mu о$- 
wiadczenia. Sowiecka policja politycz- 
na nie cofnęła się jednak przed fał- 
szerstwem, wykorzystała ona podpis 
księdza pod owym listem i umieściła 
go pod kopjami rzekomego oświadcze 
nia zwierzchnika Kościoła katolickie- 
go w Rosji. Wspomnianemu księdzu 
udało się jednak przesłać potajemnie 
do Rzymu list z wyjaśnieniem, jak stę 
w rzeczywistości przedstawia sprawa 
jego podpisu. 

Liceum Hand! 
W 
: 
т 

Kandydatki winne posiadać świadectwo ukończenia 6 klas szkoły średniej 

(ewentualnie 3 kursów serhinarjum 

з Przy Liceum jednoroczny Kurs Stenografji. 

S. PIETRASZKIEWICZOWNY 
przyjmuje zapisy codziennie od g. 10—12 (Wilno, ul. Żeligowskiego 1 m. 2) 

owe Żeńskie 

lub 38 klasowej szkoły zawodowej). 

—0 

  

pod protektoratem Polsk. 

Zakres: Duża matura, mała 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S. W. Koedukacyjne Kursy wieczorowe 
(z programem gimnazjów Państwowych) 

im. „Komisji Edukacji Narodowej" 

Od dnia 17-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1930-31 do wszystkich 
klas gimnazjum, typy humanistyczny i matemat.-przyrodniczy,--system półroczny 

Odczyty. Lekarz szkolny. Zbiorowe wycieczki 

Nauka rozpocznie się dnia 2-go września. Sekretarjat Kursów czynny od 

Mac. Szkolnej w Wilnie. 

matura, szkoła powszechna. 

  
  

godz. 16—19 po poł. prócz niedziel i świąt, ul. Biskupia 12—6. —2 

m. Dyrekcja, Szkoły Polsko-Francuskiej aš 
a N. SzepowalniKowowej w winis, u. Troma z. @ 

Niniejszem komunikuje, iż kancelarja będzie czynna codziennie od R 

dnia 15 sierpnia r. b. od godz. 10—14-ei prócz świąt i niedzieli. aa 
Przy podaniach o przyjęciu należy załączyć metrykę urodzenia oraz “B        

     
šwiadectwo,szczepienia os; 

O)     

z okien wagonu jest monotonny i mę- 
czący. Równina z rzadka przetrząśnię- 
"ta anemicznemi lasami, puste pola, a 
gdzieniegdzie im bliżej Krakowa ster- 
czą jakoś dziwnie ponuro kominy fa- 
bryczne. 

Mijane stacje nie wyglądają pocia= 
gająco: dużo brudu, mało zieleni i 
kwiatów. 

Późnym wieczorem stajemy w Kra- 
kowie. Dworzec krakowski to cacko w 
porównaniu do ohydnej, odrapanej bu- 
dy warszaW$kiej, nazywającej się War 
szawą — Główną. Na prawo i lewo 
słychać „panie radco, panie doktorze” 
całuję rączki* — można więc z zamk- 
niętemi oczyma powiedzieć, że znajdu 
jemy. się w sercu „świętej Galilei”. 

Każdego, kto od czasu, do czasu 
odwiedza Kraków ogarnia niewątpli- 
wie nastrój podobny temu gdy się, 
wchodzi do muzeum, gdzie pełno jest 
drogich pamiątek. Nastroju tego nie 
potrafiły zatrzeć ani liczne jeszcze śla- 
dy kongresu Centrolewu, ani ożywio- 
ny ruch uliczny. Miasto — muzeum i 
miasto ogród oto dwa określenia Kra- 
kowaą. Moc zieleni i kwiatów, pięknie 
utrzymane planty nadają miastu zabyt 
ków ciepły, pogodny koloryt. I jeszcze 
jedno ma Kraków, to to, że można w 
niem czuć się doskonale tygodniami 
bez stykania się z ludźmi w ciągłej 
kontemplacji wieżyc zamkowych i ko- 

Tamże zapisy do francuskiego ogródku dzie. 
dzieci od 3 i pół lat. ; 

      
šcielnych przemawiających do widza 
potęgą świetnej przeszłości. 

Szczególnie silne i podniosłe wraże 
nie wywiera Wawel. Prace restaura- 
cyjne posunęły się daleko naprzód. 
Przed paru laty można było zwiedzać 
tylko siedem sal częściowo odświeżo- 
nych bez umeblowania, teraz dostępne 
są dla publiczności 25 olbrzymich ko- 
imnat zamkowych. Zgromadzona jest 
w nich większość arrasów rewindyko- 
wanych z Rosji, Szczerbiec, pamiątki 
po królu Janie III, zbroje, sztandary. 
To, co zostało zrobione na Wawelu, 
jest drobną częścią tego, co ma być 
jeszcze wykonane. Dopiero za kilka lat 
murom zamkowym przywrócony zosta 
nie dawny wygląd. 

Przejazd z Krakowa na Śląsk jest 
doskonałą ilustracją dziejów. Tam prze 
szłość, tu teraźniejszość. Dymiące ko- 
miny hut i kopalń, pył węglowy, gwizd 
syren i zmęczone, twarze — oto sym- 
bol dnia dzisiejszego. W murach Kra- 
kowa panuje spokój i dostojność, tu 
wszędzie gorączkowy pośpiech. 

Jak okiem sięgnąć wszędzie wy- 
strzelają kominy fabryczne a im bliżej 
Katowic, stolicy kraju czarnych dja- 
mentów, tem ich więcej, tem silniej 
odczuwa się atmosferę pracy i wyści- 
gu za zyskiem. 

Katowice nie są miastem dużem, ale 
w całem znaczeniu tego słowa nowo- 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
16 SIERPNIA 

Front środkowy. Dziś po północy 
grupa uderzeniowa, pod osobistem kie 
rownictwem Naczelnego Wodza, roz- 
poczęła natarcie w kierunku potnoc- 
nym z podstawy wyjściowej nad rzeką 
Wieprz. Już w godzinach południo- 
wych 14-ta dywizja piechoty opano- 
wała Garwolin. 3-cia dywizja piecitc- 
ty legionów, działając z rejonu Chełma 
zajęła około północy Włodawę, odci- 
nając drogę 58-ej dywizji sowieckiej. 

Oddziały polskie, riie napotykając 
na większy opór ze strony nieprzyjacie 
la, posuwają się szybko w kierunku 
północnym. 

Front północny. Dywizje 1-ej ar'aji 
w ciężkich, całodziennych walkach, 
ostatecznie odebrały utraconą  pier- 

wszą linję 
przedmościa. 

5-ta armja: 17 dywizja piechoty 
opanowała Nasielsk po ciężkich wal- 
kach. Nieprzyjaciel zpowrotem zajął 
Ciechanów. 

Front południowy. W rejonie od- 
działów ukraińskich walki nad Strypą 

obronną warszawskiego 

Buczacz został ponownie przez nie- 
przyjaciela zajęty. й 

Główne siły armji konnej Budien- 
nego, które przeprawiły się przez Bug, 
posuwają się w kierunku na Lwów. W 
akcji przeciw kawalerji nieprzyjaciety 
skiej odznaczył się III dywizjon lotni- 
czy, który w dniu dzisiejszym wyko- 
nał na 19-tu aparatach 49 lotów nad 
nieprzyjacielem. 

17 SIERPNIA 

Front środkowy. Dywizje grupy ude 
rzeniowej, pod osobistem  kierowni- 
ctwem Naczelnego Wodza, prą niepo- 
wsfrzymanie naprzód, rozbiiając od- 
działy nieprzyjacielskie, którym wy- 
chodzą na skrzydła i tyły. 

58 dywizja sowiecka z grupy mo- 
zyrskiej poniosła ogromne straty, a 57 
dywizja z tejże grupy została niemal 
zu. pełnie zniszczona. Temu samemu 
losowi uległy dywizja 8 i 10 XVI-ej 
armji sowieckiej. Niedobitki tych od- 
działów w panicznym odwrocie przebi 
jają się na wschód. 14-ta dywizja ge- 
nerała Konarzewskiego zajmujć o go- 
dzinie 18-ej Mińsk Mazowiecki. 

16-ta dywizja zajęła Kałuszyn i Mro 
zy, 21-а ponaglana przez Wodza Na- 
czelnego, dochodzi do Siedlec. 1-a dy- 
wizja legjonowa wraz z grupą Jawor- 
skiego osiągnęły linję  Biała-Między- 
rzec. 

Front północny. Prawe skrzydło 
1-ej armji, nawiązawszy łączność z 
grupą uderzeniową, rozpoczyna pościg 
za uchodzącym nieprzyjacielem, 15-ta 

dywizja piechoty w boju z osaczonemi 
oddziałami przeciwnika pod Mińskiem 
Mazowieckim. 

5-ta armja: Nieprzyjaciel wycofuje 
się z Lipna, Płocka i Raciąża w kierun 
ku na Sierpc. Oddziały 9-ej dywizji 

Pułtusk. 
Grupa płk. Dreszera 

ków i 23 oficerów, przyczem zdobyto 
21 karabinów maszynowych i jedno 
działo. W walkach tych odznaczyli się 
szczególnie majorowie Głogowski i 
Grobiński. 

go Wodza Tuhaczewski wydaje swo- 
im armjom rozkaz do odwrotu, rezy- 
gnując ze zdobycia stolicy. 

Front południowy. Posuwając się 
na Lwów główne siły Budiennego osią 
gnęły |linję Jaryczów — Zadworze 
(około 30 klm. na półn. wsch. od Lwo- 
wa). 
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NIEDOLE LEKAR 
„Miinchener Mediziniche Woche*  przy- 

nosi list lekarza niemieckiego o stosunkach 
lekarskich w Sowietach Stosunki te Są 
zupełnie niezachęcające i świadczą O tem, 
i że podobnie jak w innych dziedzinach, 

tak też i w dziedzinie życia społecznego 
Sowiety są daleko wtyle poza Europą. 
Ruch lekarski koncentruje się głównie w 
wielkich miastach, a więc w Moskwie, Pe- 
tersburgu( i Charkowie, prowincja  nato- 
miast jest pozbawiona lekarzy. Związki za- 
wodowe lekarskie wykluczają wprawdzie 
tych lekarzy, którzy nie przyjmują udzie- 
lonej im pracy na wsi i w miasteczkach, 
ale mimo to wszyscy lekarze bronią się 
przed wyjazdem na prowincję. 

„„Dziwić się temu nie można, ponieważ, 
mimo ciężkich warunków pracy, płace le- 
karzy są marne i wynoszą zaledwie trzy 
do pięciu rubli dziennie. Są one znacznie 

czesnem. Szerokie jezdnie, wygodne 
chodniki wielkie bloki kamienic. Ruch 
uliczny niezmiernie ożywiony. Co Krok 
spotyka się rozmaite „patace“. Jest 
więc „pałac pończoch”, „pałac ubrań 
damskich* i ,„pałac kwiatów*. Nie trze 
ba jednak iść daleko, aby, niemal obok 
wspaniałych wystaw sklepowych, wy- 
kwintnych restauracyj i cukierni zoba- 
czyć nędzę. Ten jaskrawy kontrast jest 
dla Katowic ogromnie charakterystycz 
ny, albo wielki przepych, albo nędza: 
albo rozbawione, roześmiane twarze 

szykownych pań i panów albo zmęczo 
ne, złe błyski oczu lumpenproletarjatu. 

Lipiec i sierpień to najgorsze mie- 

siące dla górników. Można je porów- 
nać z przednówkiem u rolników od 
sierpnia bowiem zaczynają się zamó- 
wienia na węgiel na rynku wewnętrz- 
nym i wzrasta konsumcja. Większość 
kopalń pracuje po parę dni w tygodniu 
stąd też liczba bezrobotnych jest zna- 
czna. Ciężkie położenie gospodarcze 
wykorzystują komuniści prowadząc 

. wytężoną agitację wywrotową. Są 
miejscowości zwłaszcza w okręgu So- 
snowieckim, gdzie statystyka notuje 
do 40 proc. komunistów wśród robot- 
ników. Jest to jednak komunizm z nę- 
dzy. Gdyby pewnego, pięknego dnia 
bezrobotni na Śląsku znaleźli pracę, 
można twierdzić, że odsetek komuni- 
stów znacznieby zmalał , największym 

ZY w SOWIETACH 
niższe od płac robotników fabrycznych, a 
wystarczy wspomnieć, że woźnica fabrycz- 
ny pobiera 11 rubli dziennie. 

Żłobki dziecięce, któremi Sowiety — аК 
często się popisują, są na prowincji” w 
zimie nieopalone, szyby od lat nie myte, 
dzieci odziane w brudne szmaty i śpią po- 
kilka na jednym barłogu. Na śniadanie o- 
trzymają herbatę i chleb, na obiad zupę i 
ziemniaki. Wychowawcy” nie są naležycie 
przygotowani do swego zawodu., stąd też 
dzieci są odpowiednio zaniedbane.  Sto- 
sunki podobne panują nie tylko w gu- 
bernji korespondenta, ale i w innych czę- 
ściach państwa. 

I tak w Saratowie umieszczono 6000 
bezdomnych dzieci w czterech domach, 
gdzie na jedno dziecko przypada jeden mtr. 
kubiczny, 200 dzieci spało w łóżkach, re- 
szta zaś na słomie i na deskach. 

bowiem sprzymierzeńcem komuny jest 
bieda. Niestety, jest tam jej pełno. 

Pożegnałem Katowice i Śląsk wie- 
czorem. Oryginalny widok rozlega się 
z okien wagonu. Tysiące świateł i ogni 
drga na horyzoncie. Robi to wrażenie, 
jakby pociąg wciąż zbliżał się do ja- 
kiegoś miasta. Gdy jednak opuściliśmy 
okręg przemysłowy, dopiero wtenczas 
można odetchnąć pełną piersią. Odra- 
zu znać różnicę. Im bliżej gór, tem 
większa poprawa: W Stanisławowie le 
piej niż we Lwowie, a w  Worochcie 
lepiej niż w Stanisławowie. 

Odcinek kolei od Nadwornej do 
Worochty jest najpiękniejszym kawał- 
kiem trasy kolejowej w Polsce. Tor 
wije się u podnóża gór: pokrytych ol- 
brzymiemi lasami świerkowemi. Obók 
toru Prut — groźny, gdy rozleje, te- 
raz wąziutki strumień wody — Ziobi 
głęboki jar. Powietrze, jedna rozkosz. 
Balsamiczny zapach lasów i łąk odu- 

rza. Pociąg mija Jaremcze przechodzi 
przez wspaniały wiadukt, wpada w tu- 

nej, mija Jamnę, Tatarów, znowu wia- 
dukt i jesteśmy w Worochcie, która 
śmiało może konkurować, co do pięk- 
ności położenia z perłą gór polskich, 
Zakopanem. Sz. 

piechoty zajęły po ciężkich walkach 

wykonała 
wspaniałą szarżę kawaleryjską rozbija 
jąc całą brygadę sowiecką i biorąc 750 
jeńców, w tem dwóch dowódców puf- 

Pod wpływem manewru Naczelne- 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnic 
W sprawie giełdy zbożowe-towarowej 

W dniu 13 sierpnia r. b. w lokalu 
związku rewizyjnego Spółdzielni Rol- 
niczych, odbyła się konferencja w spra 
wie opracowywanego statutu przyszłej 
giełdy zbożowo-towarowej w Wilnie: 

‚ W konferencji wzięli udział przed- 
*stawiciele: 

Wileńskiego Towarzystwa Organi- 
zacyj i Kółek Roln. — p. prezes Bort- 
kiewicz, Związku Rewizyjnego  Spół- 
dzielni Rolniczych — p. dyr. A. Koko- 
ciński, Związku Spółdzielni Polskich 

. dyr. Mazurkiewicz, Centralnej 
Kasy Spółek Rolniczych — p. dyr. E. 
Bukowski, Związku Spółdzielni Mle- 
czarskich i Jajczarskich — p. dyr. P. 
Cypko, Państwowego Banku Rolnego 
— p. dyr. L. Maculewicz. 

Konferencja uznała za konieczne 
spowodować w projekcie statutu zmia 
ny: 
‚ 1) art. 4 w tym sensie, że członka- 

mi Giełdy mogą być osoby fizyczne i 
prawne, prowadzące wymagane przez 
prawo księgi handlowe oraz że do Gieł 
dy mogą należeć spółdzielnie, zrzeszo 
ne w Związkach Rewizyjnych, przewi- 

    

"Polska na jesiennych 
Targach w Lipsku 

Z rozmowy z generalnym konsulem Rzeczy- 
spospolitej Polskiej w Lipsku. 

Doskonały moralny i materjalny sukces 
polskiej wystawy kolektywnej na ostatnich 
Targach wiosennych przyczynił się niewąt- 
płiwie do tego, iż nastąpiło zbliżenie między 
polskim przemysłem eksportowym, a ryn- 
kiem światowym, który dwa razy rocznie re- 
prezentowany bywa w Lipsku. Doszło przy- 
tem do nawiązania nowych stosunków dy- 
plomatycznych, które jeśli nie odrazu — to 
przecież już w bliskiej przyszłości wydadzą 
płony. Pierwsze kroki są już poczęte T nale- 
ży przeto oczekiwać iż Polska — podobnie 
jak i inne państwa środkowo-europejskie — 
wystąpi odtąd w Lipsku w charakterze sta- 
tego eksponenta. 

Częstokroć wyłoniła się kwestja, czy 
Polska weżmie kolektywny udział również i 
w jesrennych Targach, przyczem oczekiwa- 
no w pewnych kołach z wielkiem zaintere- 
sowaniem wiadomości dotyczących przygo- 
towań do Targów jesiennych. Wszelakie 
zdziwienie jest jednak w tej mierze bezpod- 
stawnem, albowiem zgóry już nie przewi- 
dziano polskiej kolektywnej wystawy na Tar 
gach jesiennych. Wystarczy zrazu zupełnie, 
jeżeli Polska wystąpi corocznie w Lipsku 
jednorazowo i należy oczekiwać, że miaro- 
dajne czynniki polskie już w najbliższym cza 
sie rezpoczną przygotowania do polskiej 
wystawy wiosennej. 

Obecna sytuacja gospodarcza zarówno 
Rzeszy niemieckiej jak i Polski nie działa 
bynajmniej pobudzająco na rozmiary urzą- 
dzenia Targów — z drugiej jednak strony 
nie należy zapoznać, iż Targi. powołane są 
właśnie do tego, by przezwyciężyć depresje 
konjunkturalne i podźwignąć podupadły han 
del. 

Czynnikiem wybitnie ważnym dla roz- 
woju polsko-niemieckich stosunków  targo- 
wych, jest oczywiście los niemiecko-polskie- 
go traktatu handlowego, którego ratyfikacja 
będzie miała decydujące znaczenie dla przy- 
szłego udziału Polski w Targach  Lipskich. 

Mimo to oczekują powszechnie, że frek- 
wencja polska na Targach jesiennych będzie 
wcale pokaźna. Wszak zjawia się tam i tym 
razem firmy polskie eksponujące w Lipsku 
stałe od szeregu lat, i należy liczyć się rów- 
nież z przyjazdem znacznej ilości kupców 
polskich. Tegoroczne Targi jesienne w Lip- 
sku będą stanowić szczególną atrakcję z 
uwagi na odbywającą się tamże IPE (Mię- 

ydzynarodowa Wystawa Futrzano-Łowiecka) 
'olska bowiem bierze w „IPIE* reprezenta- 

tywny udział i demonstruje w osobnym pa- 
wiłonie swoje zdobycze w dziedzinie prze- 
mysłu skórno-futrzanego zapomocą ekspona 
tów oraz graficznych rysunków. | : 

„Možna zatem przypuszczać, że udział 
Polski na Targach jesiennych wykaże odpo- 
wiednio do obecnych stosunków należytą 

ё ‘-е\‹\\'епс] ę. 

dzianych ustawą o spółdzielniach. 
2) art. 39: Rada Giełdowa winna 

składać się z 15 członków i 5 zastęp- 
ców wybranych z 5 list, przedstawio- 
nych przez grupy zawodowe członków 

Giełdy. 3 

Następnie na konferencji uchwalo- 

  

no zwrócić się do Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie o powołanie @0 
Komisji, opracowującej statut Giełdy 

3 przedstawicieli reprezentujących: 
Wileńskie T-wo Organizacyj i Kó- 

łek Roln., Zw. Spółdzielni Polskich Od 
dział w Wilnie — oraz Związek Rewt- 
zyjny Spółdzielni Rolniczych Okręg 
Wileński. 

  

Uroczystości w dniu święta 
żołnierza 

W ub. piątek jako w dniu Święta 
Żołnierza polskiego, zorganizowano w 
Wilnie szereg «aroczystości i imprez. 

Poprzedziła je Msza św. odprawio- 
na przez ks. dr. Hergeta w kościele 
garnizonowym Św. Ignacego. 

Mszy św. wysłuchały liczne zastępy 
wojskowe oraz „przedstawiciele władz 
cywilnych i wojskowych. 

O godz. 12-ej rozpoczęła się w Sa- 
li Miejskiej wspaniała Akademja urzą 
dzona staraniem Ogniska podoi. zawo 
dowych garnizonu wileńskiego pod 
protektoratem generałów: Dąb - Ber- 
nackiego, Krok - Paszkowskiego i płk. 
Korewy. 

INa gustownie udekorowanej kwia- 
tami, bronią i dywanami scenie usta- 
wione zostało popiersie Marszałka ]6- 
zeta Piłsudskiego. Sala zapełniła 

polskiego 
po brzegi ludnością cywilną, przedsta- 
wicielami władz oraz wojskiem. 

Zagaił akademję komendant garni- 
zonu mjr. Kozłowski poczem orkiestra 
odegrała hymn narodowy, a następnie 
wygłoszone zostały przemówienia. 

Po przemówieniach zakończonych 
okrzykami na cześć Najjaśniejszej Rze 
czypospolitej, Pana Prezydenta Ignace 
go Mościckiego i Marszałka Józefa Pił 
sudskiego, odbyła się część muzykal- 
no - wokalna. Wzięli w niej udział: pa 
nie Włodkowa i Barańska, panowie 
Vorbrodt, sierż. Włodek, orkiestra 5 pp 
Leg. i chór „Echo* pod batutą prof. 
Kalinowskiego. 

Całość wypadła imponująco. 
Wieczorem w ogrodzie Bernardyń- 

skim odbyła się zabawa - festyn z tań- 
sięcami, atrakcjami świetlnemi i t.p. 

  

KRONIKA 
NIEDZIELA 

17 Dziś 

Juljanny M. 
Jutro 

Agapita M. 

„ W. słońca o godz. 4 m.21 

     
Z. słońca o godz. 6 m. 58 

   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie. 
z dnia 16. VII. 1930 r. 

Ciśnienie śzednie w mm. 755 

Temperatura średnia -l- 15 

Temperatura najwyż za -i-19 

Temperatura najniższa -|- 10 

Opad w milimetrach: 10 

Wiatr 
W ( Południowy 

przewažający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: 

URZĘDOWA 
— Konferencja u p. wicewojewody. Wi- 

cewojewoda Kirtiklis przyjął dziś między in- 
nymi komisarza Kasy Chorych Hertla i od- 
był z nim konferencję w sprawach Kasy Cho 
rych. Następnie był przyjęty prezes Izby Rze 
mieślniczej Szumański. Wreszcie złożył wi- 
zytę pożegnalną były dowódca piechoty dy- 
wizyjnej 19 dyw. p. pułkownik  Skokowski 
mianowany inspektorem szkół podchorążych. 

— Ulgi dla hurtowników tylko na pod- 
stawie ksiąg handlowych. Jak informują ze 
sfer kupieckich — Ministerstwo Skarbu wy- 
dało postanowienie, że prowadzenie prawi- 
dłowych ksiąg handlowych przez firmy hur- 
towe jest warunkiem koniecznym dla korzy- 
stania z ulg przyznawanych firmom hurto- 
wym, że przeto żadne okólniki, odnoszące 
się do ulg dla firm hurtowniczych, nie będą 
dotyczyć tych firm, które ksiąg handlowych 
nie prowadzą. 

Praktykowana dotychczas zasada, że fir 
my hurtowe, nie prowadzące ksiąg, mogły 
udawadniać swój charakter na podstawie za 
pisek, faktur, ksiąg podręcznych i t.p. — zo- 
staje ostatniem postanowieniem Ministerst- 
wa Skarbu uchylona. 

    

U Marji Malickiej 
(wywiad 

Strojna w piękną suknię różową z 
chiifon velour tonie urocza Marja Ma- 
licka w ramionach swego posągowo 
zbudowanego partnera Witolda Conti 

W chwili gdym znalazł się w wy- 

  

Marja Malicka i Witold Conti. 

twórni „Blok* inż. Gniazdowski krę- 
cił scenę filmu „Janko Muzykant”. 

Po zakończeniu sceny poprosiłem 
ułubienicę Warszawy o wywiad. 

Udzeliła mi go piękna artystka 
wrodzonym wdziękiem. ‚ 

— Jaką rolę filmową uważa pani 
za najlepszą? 

— „Dzikuskę* i „Szlakiem  hań- by”... 

— Woli pani teatr, 
— Zasadniczo teatr. 

ga większej pracy, 
zniechęca. 

z 

› 

czy film? 
Film wyma- 

lecz mnie to nie 

własny) 

— Czy zadowolona jest pani z roli 
swej w „Janku Muzykancie?“ 

— Owszem, aczkolwiek cały ciężar 
spoczywa na bohaterze tytułowym Wi 
toldzie Conti. 

— (o pani o nim myśli? 
— Że jest wymarzony do tej roli. 

Przedewszystkiem ma wielkie walory: 
obok urody, naturalność, prostotę i 
przedziwną, niespotykaną poprostu 
głębię oczu, tak bardzo potrzebną do 
tej roli. 

— Jakie są pani plany na najbliż- 
szą przyszłość? 

— Po ukończeniu tego filmu jadę 
do Gdyni nagrywać plenery w filmie 
„Wiatr od morza*. Z mężem mam 
propozycję grania w „Qui Pro Quo*. 
Reżyser Ordyński proponuje mi nagra 
nie polskiej wersji w filmie „„Paramoun 
tu* paryskiego. 
— Jacy artyści grają w „Janku Mu- 

Zykancie“? 
— Wiesław Gawlikowski, Tekla 

Trepko, Henryk Kawalski, Witold Kun 
cewicz, Leopold Brodziński, Jan Bie- 
licz, Helena Rolandowa, Sulima, Kacza 
nowski no i świetni komicy Dymka i 
Krukowski. 

— Jakie role sceniczne uważa pani 
za najlepsze? 

— Anielę w „Ślubach panieńskich 
Fredry, kilka ról komedji Caillavetta 
„Św. Joanne" Shawa no i bohaterkę re 
kordowego „Świtu dnia i nocy”. Elbe, 

MIEJSKA 
— Rozszerzanie chodników. Magistrat 

przystąpił do układania nowego, szerokiego, 
chodnika na ulicy Mickiewicza od ulicy 3 
Maja do Styczniowej. Szerokość chodnika 
podobna do ułożonego koło Sądów. 

SZKOLNA 

— Szkoła im. Św. Józefa. Nowowstępu- 
jące uczenice do żeńskiej szkoły zawodowej 
im. Św. Józefa w Wilnie (Ostrobramska 29 
— 11) winne są zgłosić się do szkoły dnia 
1 września 1930 r. o godz. 9-ej rano pun- 
ktualnie. 

WOJSKOWA 
— Odroczenia dla uczniów  rzemieślni- 

czych. Władze wojskowe wyjaśniły, że ucze 
niowie rzemieślniczy jako też fabryczni będą 
cy w wieku poborowym , mogą czynić stara 
nia o odroczenie im służby wojskowej o je- 
den rok. Podania przyjmują odnośne P.K.U. 

POCZTOWA 

‚ — Urząd pocztowy w Ogrodzie Bernar- 
dyńskim. Z dniem 10 września b. r. urucha- 
mia się nadawczy urząd pocztowo-telegra- 
ficzny w dawnym ogrodzie Bernardyńskim 
w Wilnie z nazwą „Wilno, Targi Północne” 
na czas trwania Targów i Wystawy Sztuki 
oraz Przemysłu Ludowego, t.j. do dnia 28 
września 1930 r. włącznie. 

Zakres działania tego urzędu obejmuje: 
1) w dziale pocztowym: przyjmowanie 

wszelkiego rodzaju przesyłek tak poczty 
listowej jak i paczkowej oraz wypłatę prze- 
kazów pocztowych i wkładek P.K.O.; 

2) w, dziale telegraficznym: przyjmowa- 
nie telegramów, 

3) w dziale telefonicznym: przeprowa- 
dzanie rozmów miejscowych i międzymiasto 
wych. 

Służbę oddawczą dla okręgu urzędu po- 
cztowego Wilno Targi Północne  uskutecz- 
niać ma urząd pocztowy Wilno 1, jak rów- 
nież z tym urzędem będzie uskuteczniana 

wymiana poczty nowouruchomionego 
urzędu. 

RÓŻNE. 
— Dziennikarz sowiecki przybył aby... 

zwiedzić Il Targi północne. W dniu wczo- 
rajszym przybył do Wilna dziennikarz  s0- 
wiecki przydzielony do poselstwa  sowiec- 
kiego w Warszawie p. Leonidas Tołokiński. 

„Jak się okazuje p. Tołokiński przybył do 
Wilna jak twierdzi aby... zwiedzić Targi. 

Po przyjeździe do Wilna p Totokiūski 
zwrócił się do współpracownika jednego z 
pism żydowskich p. Singera, który skierował 
go do referatu propagandowego Targów. 
,. Dziś wieczorem pierwszy gość nieistnie- 
jących jeszcze targów opuszcza Wilno. 

„ — Pożyteczna inowacja. Jak się dowia- 
dujemy b. pożyteczna inowacja ma być 
wprowadzona w aptekach Kas Chorych. 

Polega ona na tem, że kierownicy aptek będą musieli sprawdzać przez przymującego 
receptę farmaceutę, czy dopuszczalnć dawki 
leków nie są przekroczone, jak również czy 
niema wątpliwości co do jasnego brzmienia 
przepisanych środków leczniczych. 

Inowacja ta da gwarancję, że nie będzie 
przykrych w następstwach omyłek. 

. — Lustracja K.O.P. Na pogranicze So- 
wieckie przybyła komisja z dowództwa K.O. 
P., która przeprowadziła lustrację oddzia- 
łów K.O.P. i strażnic od Dzisny do Rakowa. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś w dal 
Szym ciągu pełna wytwornego i subtelnego 
humoru doskonała komedja Verneuilla „Ko- 
chanek Pani Vidal", która cieszy się  nie- 
słabnącem powodzeniem- dzięki doskonałej 
grze całego zespołu z Wernicz i Kreczmarem 
w rolach naczelnych, oraz efektownej wysta 
wie scenicznej. 

Codziennie odbywają się przygotowania 
do wystawienia ostatniej nowości współcze- 
snej komedji Z. Kawockiego „Para, nie 
para“. 

Jutro „Kochanek Pani Vidal". 
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 

skim. „Papa“. Bogactwo treści, niepospolita 
ilość pierwszorzędnych dowcipów i niefra- 
sobliwego humoru a wszystko to zabarwio- 
ne szczerym sentymentem i urokiem poezji, 
Składa się na całość pogodnej komedji Cail- 
laveta i Flersa „Papa“, której codzienne 
przedstawienia cieszą się wielkiem powodze 
niem artystycznem. „Papa” w przyszłym ty- 

ozstrzelanie sierżanta-zdrajcy 
Wczoraj nad ranem wpobliżu składów wojskowych na ulicy Borowej 

wykonano wyrok śmierci na sierżancie 6 baonu KOP. Teodorze Głowaczu, 
który uprawiał szpiegostwo, pracując na rzecz wywiadu sowieckiego. 

W ubiegłym tygodniu, na granicy ujęto pewną kobietę - kurjerkę szpie 
gowską i w wyniku dalszego śledztwa natrafiono na całą szajkę szpiegów, 
działających na naszym terenie. 

Informacyj natury wojskowej dostarczał właśnie sierżant Głowacz, po- 
bierający za to 40 dolarów pensji miesięcznie. 

Aresztowano go i postawiono przed sąd wojskowy w Wilnie, który roz 
patrzył sprawę w trybie doraźnym i skazał Głowacza na karę śmierci przez 
rozstrzelanie. 

P. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski, więc wyrok zatwierdzono, 
i w formie ostatecznej ogłoszono w ub. piątek o godzinie 9 rano. 

Głowacz nie dał poznać po sobie jakie wrażenie sprawił na nim wyrok 
i gdy powrócił do więzienia poprosił 0... fryzjera, a następnie o wydanie de- 
pozytu w postaci kilkudziesięciu złotych, za które to pieniądze obstalował o0- 
biad. 

Nadszedł fatalny poranek wczorajszy. Gdy skazańca zbudzono na krót- 
ko przed godziną 3 w celu przyjęcia księdza Aleksandrowicza, Głowacz bez 
protestu przyjął ostatnią pociechę. 

Z więzienia wojskowego odprowadził go na miejsce stracenia pluton 
egzekucyjny saperów. 

W momencie, gdy wchodzono na plac, Głowacz widząc słupek wyrzekł 
jedynie: „po co te hece" i szybkim krokiem podążył na miejsce. Po odczyta- 
niu wyroku Głowacz własnoręcznie zrzucił czapkę pozbawioną dystynkcyj | 
wojskowych i w momencie gdy żołnierze wyrnierzyli karabiny podniósł rękę i 
krzyknął „winny czy niewinny — nie żyję..." dalsze słowa zagłuszyła salwa, 
oddana na rozkaz oficera dowodzącego plutonem egzekucyjnym. 

Zastrzelenie komunisty na granicy 
Wczoraj w nocy na odcinku Domaniewo - Rubieżewicze trzech osobników usiło- 

wało przedostać się do Rosji koło wsi Szczerbkowo lecz zostali zatrzymani przez KOP. 
Usiłowali następnie wymknąć się eskorcie, jednakże żołnierze kilku strzałami zra- 

nili śmiertelnie jednego z uciekających. Okazał się nim Zygmunt Medyński, znany ko- 
« munista grasujący na terenie okręgu przemysłowego łódzkiego, gdzie został zdemaskowa 

ny i uciekał do Sowietów w obawie przed aresztowaniem. 
Dwaj jego towarzysze zdołali ujść przed pościgiem. 

Zbrojny napad na szosie oszmiańskiej 
TAJEMNICZY BANDYTA Z ZA KORDONU. — JEDEN Z KUPCÓW CIĘŻ- 

KO RANNY. 

14 bm. o godzinie 18-ej na powracających z targów z Oszmiany do Holszan mie- 

szkańców tegoż miasteczka Zyskindów Szmuła, Pinchusa i Icka na S km. od Oszmiany 

dokonano napadu. Z lasu wypadł bandyta z rewolwerem, zatrzymał jadących furmanką 

i zażądał pieniędzy . 

Otrzymawszy od Icka Zyskinda 5 złotych bandyta zaczął szukać pieniędzy u Szmu 

la. W tej chwili Icek zaskoczył z tyłu napastnika i usiłował odebrać mu rewolwer.; MV 

czasie szamotania się bandyta strzelił 2-krotnie raniąc ciężko Szmula Zyskinda. Nadje- 

chały inne turmanki z Oszmiany. Rabusia zatrzymano. 

Jest to Piotr Sadowski lat 24, urodzony na Litwie. Przekroczył granicę z Litwy do 
Polski w dniu 16 lipca br. 

Katastrofa samochodowa na szosie 
grodzieńskiej 

Na piętnastym kilometrze od Wilna 
miński z żoną ze Święcian mijając inny sam 
sobą jadących. 

(0 prywatne którem jechał adwokat Ty- Abod, przewróciło się do rowu grzebiąc pod 

rymińscy odnieśli poważne obrażenia ciała i po przewiezieniu do Wilna zostali u- 
lokowani w szpitalu św. Jakóba. Samochód uszkodzeniu. 

Obrońca Jakubowskiego w Wilnie 
W piątek bawił w Wilnie adwokat Ostrowski z Warszawy, który był u rodziny, 

zamordowanego w Niemczech jakóbowskiego w pow. oszmiańskim i otrzymał plenipo- 
tencję bronienia jego sprawy przed najwyższą instancją sądową w Niemczech — try- 

bunałem Rzeszy. 
Proces ja 'wskiego rozpocznie się 22 bm. 

  

godniu schodzi z repertuaru z powodii urlo- 

pów niektórych artystów. 

rzyszłym tygodniu ukaże się jedna 
z macica. koriedyj Korzeniowskiego 

„Majster i czeladnik”, 

Przedstawienia dopełni wartościowa ko- 
medja Blizińskiego „Marcowy kawaler". Ju- 
tro „Papa“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Noce w pustyniach. 
Hollywood — Krew na piasku. 
Lux — Prawo młodości. 
Światowid — Wyspa łez. 

2 — Przedwiośnie. | 
0, © — Zapomniane twarze. 

anda —Dziewczyna z zakazanej dziel 

Yyiejskie— Miłość i Łzy Szopena 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Od 14 do 16 b. 
m. zanotowano w Wilnie wypadków 72: w 

nic, 

tem kradzieży 6, opilstwa 29, przekroczeń 
administracyjnych 25. 

— Utonęła w rowie przy- 
drożnym. We wsi Prochorówka, gminy 
pliskiej, 2-letnia Eugenja Jerapówna upadła 
do przydrożnego rowu i utonęła. Stało się to 
w samo południe. 

— Strzał do złodzieja z du- 
beltówki. Do ogrodu owocowego w foiw 
Dubatówka w gminie Wojstomskiej zakradli 
się o północy 3-ej bracia Leszczewicze, po- 
chodzący ze wsi Leszczynięta. Mieli ze sabą 
tak zwaną „obrezankę“. Spłoszył ich dozor- 
co ogrodu Śliżewski. Uciekający wystrzelił 2 
razy z obrezanki wskutek czego Sližewski 
strzelił z dubeltówki i ranił Bronisława Le- 
szczewicza w nogę śrótem. 

— Samobójstwo policjanta. 15 b. m. w 
lesie koło folw. Zatoka znaleziono trup po- 
sterunkowego Trejderowskiego Bernarda z 
3-go komisarjatu, który pozbawił się wy- 
strzałem z rewolweru w usta. Przyczyna nie 
ustalona. Zwłoki w kostnicy szpit. św. Jakó- 
ba. Dochodzenie w toku. 

—Uciekał do Sowietów przed 
poborem. W pobliżu Dzisny zatrzymano 
ucznia gimnazjum z Radoszkowicz, który 
usiłował uciec do Rosji przed służbą wojsko- 
wą. 

Samobójstwo Ao EE: 
Cierpiący od pewnego czasu na razstrój ner 
wowy handlarz Szymon Solc (Szeptyckiego 
9) targnął się na życie rozcinając brzytwą 
arterje na rękach. A 

W stanie b. ciežkim odwieziono go do 
szpitala žydowskiego. 

— Zatruła się grzybami, Zasłabła po 
spożyciu grzybów Wiktorja Nawrocka (Gar 
barska 15), którą musiano ulokować w szp. 
Sawicz. 

T 1 

AINA neo PAS Anleiskieko 

SPORT 
ZAMIAST SPRAWOZDANIA Z MECZU 

1 P.P. LEG. — LAUDA. 

W dniu wczorajszym odbył się na boi- 
sku 6 p. Leg. mecz piłkarski rozegrany przez 
drużynę 1 p. Leg. i Laudę. Niestety nie mo- 
żemy podać sprawozdania z tego meczu, 
gdyż sprawozdawca nasz nie został wpu- 
szczony na boisko mimo, że okazał stoją- 
cym przy wejściu żołnierzom legitymacji 
członka Sydykatu Dziennikarzy wileńskich. 

tkał zresztą i spa. 
p. J. 

Czas już chyba aby zarządy Klubėw Zro 
zumiały, że ułatwianie pracownikom prasy 
informowania czytelników o wynikach zawo 
dów a tem samem propagowanie sportu jest 
ich obowiązkiem moralnym i... niewątpliwie 
korzyścią. 

Wypadek wczorajszy nie był pierwszym 
niestety. Oby był ostatnim. Osman. 

DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś na boisku Makabi 
mecz Makabi — ŻAKS. 

DYLIŽANS i EXPRES 
Szalone jest tempo rozwoju  komuni- 

kacji: pociągi, szybkie okręty, auta, aero- 
plany — cały ten cudowny tabor, szybciej 

odbędzie się 

  

niż huragan przenosi nas z miejsca na 
miejsce. 

Jakże wygodnie jedziemy w luksuso- 
wym sleepingu, w kabinie okrętowej | 
klasy... Wierzyć się nie chce, jak to dawne- 
mi czasy obywatel, co bogatszy, wlókł się 
tygodniami w dyliżansie roztrzęstonym i 
niewygodnym. 

Podróżnik ówczesny woził za sobą cały 
swój skarb, ciężko okute szkatuły.. 

Któż dzisiaj wozi pieniądze ze sobą? 
Pieniądze leżą bezpiecznie w P. K. O. na 
rachunku czekowym lub oszczędnościowym; 
przy sobie wystarczy mieć książeczkę 0SZ- 
czędnościową. W każdym urzędzie pocz- 
towym w całej Rzeczypospolitej podróżnik 
może podnosić za książeczkę pieniądze. 
Książeczka z czekami uwalnia nas od no- 
szenia większych sum przy sobie: płacimy 
maleńką kartką różową — czekiem, na 
którym wpisujemy właściwą sumę. 

O cywilizacjo ludzka, coś przypięła czł0- 
wiekowi skrzydła, a nogi jego obuła w 
siedmiomilowe buty: Dzięki ci za cud prze- 
noszenia człowieka w jednej chwili z miej- 
sca na miejsce! Świat zmalał, a mały 
człowiek w jednej chwili z eceizsthraziežmp 
człowiek staje się dzięki tobie — olbrzy- 
mem. " M. Cz. 

CHODZĘ PO MIEšCi:, 

Komunikacja autobusowa 
w Wilnie 

Pisałem ostatnio o cenniku biletów auto 
busowych. Teraz, z kolei, parę słów o przy- 
stankach. 

Zdawałoby. się, że tylko kolej żelazna 
odróżnia stacje większe i mniejsze, na jed- 
nych zarządzając dłuższe, na drugich krót- 
sze postoje pociągów, a jeszcze na innych 
nie zatrzymując wogóle niektórych pocią- 
gów, np. pośpiesznych. Okazuje się jednak, 
że nasze autobusy także dzielą swe przy- 
stanki na kategorje. 

Są wśród nich takie, na których każdy 
autobus z reguły się zatrzymuje i pewien 
czas stoi, ale są i takie, na których znowuż 
wehikuł ten o tyle przystaje, o ile ktoś z ja- 
jących wysiada. O ile nikt nie wysiada, na- 
tenczas samochód w pędzie mija taki, dru- 
giej kategorji przystanek, a ktoś, kogo zły 
los zesłał nań właśnie, musi nieraz długo 
czekać nim się nadarzy okazja, aby wsiąść. 

Jest wprawdzie na to także sposób: trze 
ba się wpoprzek ulicy położyć i czekać cier- 
pliwie. Za skutek, jeśli o zatrzymanie auto- 
busu chodzi, ręczę, ale nie ręczę natomiast, 
czy pierwszy, przechodzący policjant nie 
sporządzi za tę extrawagancję protokułu lub 
nie kropnie t. zw. mandatu karnego, co się 
wyraża w gotówce opłatą od jednego do pię 
ciu złotych. 

Tymczasem ludziska radzą” sobie w ten 
sposób, że wymachują rękami albo powie- 
wają chusteczkami do nosa. 

Czasem jest to skuteczne, wszystko jed- 
nak zależy od humoru personelu obsługują- 
cego dany autobus. 

„_ Ktoś może pomyśleć, że operuję ogól- 
nikami, że opowiadam historje „z niepraw- 
dziwego zdarzenia”, otóż aby taki zarzut z 
miejsca odparować, służę przykładem. 

Każda linja ma taki swój, w pogardzie 
u p. p. konduktorów pozostający  przysta- 
nek. Jedynka — ma swoje Tartaki, 2-ka — 
M. Pohulankę, trójka — Zygmuntowską, 
czwórka — Gdańską. 

Myślę, że przykładów wystarczy. 
Teraz o czem innem. O „Czystości* w 

autobusach. 
Mamy lato (pożal się Boże, co za lato, 

ale w każdym razie, kalendarzowe lato). Pa- 
nie, jak wiadomo, lubią ubierać się w jasne 
stroje. Widziałem nieraz, jak wyglądają ta- 
kie jasne szatki do odbyciu przez ich wła- 
ścicielkę najkrótszego, choćby kursu auto- 
busem. + 

Na ulicach Wilna w pogodne, letnie dni, 
panuje kurz. Usadawia się on wygodnie na 
poduszkach autobusowych — na to rady 
niema, czy jednak słusznem jest, że funkcje 
czyścicieli autobusów spełniają pasażerowie, 
a role miotełek, czy też ściereczek ich ubra- 
nia — tego nie wiem. 

„Wydaje mi się, że trzebaby poprostu 
włożyć na p. p. konduktorów obowiązek 
Ścierania kurzu po odbyciu każdego kursu i 
wtedy wszystko byłoby w porządku. Mik. 

Chore kobiety otrzymują przez użycie naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa 
lekkie wypróżnienie, przyczem połączone to 
jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem dzia 
łaniem na chore organy. Autorzy  klasycz- 
nych dzieł o chorobach kobiecych twierdzą, 
iż pomyślne działanie wody Franciszka-Józe- 
fa potwierdzają rezultaty ich badań. 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 17 SIERPNIA 1930 R. 

Transm. Dożynek ze Spały. 
a) 9,00 — 10,00: Msza św. z kazaniem 

ks. bisk. Bandurskiego. 
b) 11,30 — :Transm. 

Prezydentem Rzplitej. 

  

defilady przed p. 

11,58 — : Sygnał czasu z Warsz. 
12,05 — 13,00: Muzyka z płyt gramof. 
13,00 — : Kom. meteor. 
13,10 — 14,00: Tr. z Warsz. 

żniwiarskie ludu polskiego” 
prof. Stan. Poniatowski. 

13,30 — 14,00: Tr. z Warsz. Koncert. 
„ 14 — : Tr. ze Spały, dalszy ciąg. Składa- 

nie wieńców p. Prezydentowi. е 
„_ 16,15 — 19,00: „Z przed dziesięciu łaty” 
Tr. z Warsz. Audycje poświęcone rocznicy 
„Cudu nad Wisłą”. Rozpoczyna przemówie- 
nie gen. Rydz Śmigły. 

19,00 — 19,25: „Żołniersiza dola - niedo 
la“ Rog. wię sę w, Charkiewicz. 

,25 — 19,50: Odcinek powieściowy. 
‚ 19,50 — 20,00: Prograśli Oi. osledz nick 
i rozm. 

. 20,00 — 20,30: Audycja literacka. Zrad- 
jofonizowane fragmenty z „Legendy“ Stan. 
Wyspiańskiego w'wyk. Zesp. Dram Rozgł. 
Wil i artystów teatrów miejskich. Reżyserja 
Kazimierza Worbrodta. 

20,30 — 22,15: Tr. z Warsz. Dalszy ciąg 
audycji p. t. „Z przed dziesięciu laty" 

22,15 — 24,00: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warsz. 
PONIEDZIAŁEK, DN. 18 SIERPNIA 1930 R. 

11,58 — :Sygnał czasu z Warsz. 
12,05 — 12,35: Muzyka z płyt gramof. 
13,00 — :Kom. meteorologiczny. 

. 15,50 — 16,15: Odczyt turystyczno-kra- 
Joznawczy z Warsz. 

17,15 — 17 ,20: Program dzienny. 
17,35 — 18,00: „W świetle rampy" mo- 

nolog teatralny omówi T. Łopalewski. 
18,00 — 19,00: Koncert z Warsz. Mu 

zyka lekka. > 
19,00 — 19,25: Opowiadanie dla dzieci 

wygł. Zofja Małyniczówna. 
19,25 — 19,50: „Przez białe okulary“ we 

soły ieljeton podróżny część III (Górny 
Sląsk, Poznańskie, Kongresówka i Pomorze) 
Wygł. art. dram. Leon Wołłejko. 

„Zwyczaje 
odcz. wygłosi 

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

20,00 — 24,00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert, kom. i muzyka 
taneczna. 

  

D-r. Lewande 
(choroby gardła, uszu i nosa) 

przeprowadził się ul. Gdańska Nr 1. 
  

  

Lekarz - Dentysta 

I. Wiłkomirski 
powrócił. Ul. Wielka 19. 

Dr. D. ZELDOWICZ 
(choreby weneryczne, skórne i narzadu 
moczowego) powrócił i wznowił przy- 
jęcia chorych. Ul. Mickiewicza 24, tel.277 

  

  

  

  

D.-H. K. Rymkiewicz | 
ul. Mickiewicza 9. 

Poleca w największym wyborze OBICIA 
pap. (tapety) z fabryk krajowych 
zł. 1.50 gr. za rolkę 15 metr. i drożej. 

WIELKA wyprzedaż resztek z raba- 
tem od 20 proc. do 50 proc 

Sprzedaż za gotówkę i na raty. -1      



  

ZE ŚWIATA 
NIEZWYKŁY GENJUSZ MATEMATYCZNY 

Jest nim Grek Melik  Akopian 

W tych dniach odbył się w Paryżu nie- 
zwykły seans, na którym niejaki Melik - Ako 
pian demonstrował niebywałe wprost zdolno 
ści matematyczne. 

Ludzi., którzy potrafią w myśli z wielką 
szybkością wykonywać szereg skompliko- 
wanych działań matematycznych, jest  sto- 
sunkowo dość dużo — to, czego jednak 
dokonał Akopian przechodzi wprost gra- 
nice rozumu człowieka. 

Seans rozpoczął się od 
blicy stojącej poza plecami 
żądanie publiczności wypisywano  dziesiąt- 
ki cytr; które należało dodać pomnożyć, 
wyciągnąć pierwiastki i t. p. a otrzyma 
ny rezultat znowu pomnożyć, podzielić. Jed 
neni słowem dokonać szeregu działań ma- 
tematycznych. Podane przez publiczność 
«sumy były oczywiście wielocytrowe. 

Gdy już wszystkie liczby zostały podane 
działania oznaczone, tablica została przy- 
kryta ciemnym pokrowcem. Akopian przez 
cały czas stał odwrócony plecami od tablicy 

tego, że na ta- 
Akopiana, na 

słuchał jedynie uważnie, jakie cyfry były 
dyktowane. : 

Podczas całego dalszego seansu  tabli- 
ca zostaje zakryta, tak, że  Akopian nie 
ma możności rzucenia na nią choć jedne- 
go spojrzenia. 

Tymczasem seans trwa w dalszym cią- 
gu. Publiczność dyktuje np. Akopjonowi 
trzy 15-to i 20-to cyfrowe liczby, należy 
pierwsze dwa szeregi dodać a od rezulta- 
tu odjąć trzeci. Zanim jeszcze eksperci 
zdążyli przerobić to zadanie na papierze, 
Akopian wypisuje na tablicy od lewej ku 
do prawej rezultat obu działań 

Jeśli eksperci nie pomylą się, to rezultaty 
zgadzają się. W przeciwnym razie trzeba 
poprawić „obliczenia ekspertów". 

Ale to są tylko „dziecinne sztuczki”. 
Na tablicy zjawiają się coraz większe 

liczby coraz trudniejsze i skomplikowane 
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42 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach wywieszo 

nych na wymienionych stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH 

iub sublokatorów 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZĄ 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

НАЫАЫАЫАЫАЫАЧАЫАЧАЧАЧАЫА 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa KP w Wilnie ogłasza 

dzierżawę bufetu na st. Pińsk, Podbrodzie, Wołkowysk III kl. 

Bielsk Podl., Łapy, Słonim, Grajewo, Włodawa, Platerów, Lan 

dwarów, Błudeń, Waliły, Siemiatycze, Połoczany, Mońki, Mor- 

ady, juchnowicze, Olechnowicze, Zahacie, Usza, Krzywicze, La- 

chowicze, Nowodruck, Horodyszcze, Kiena, Opsa, fryzjerni Łu- 

niniec i Suwałki z terminem objęcia 15 września 1930 r. bufe- 

tu st. Augustów z terminem 19 września rb. i bufetu 

chońsk z terminem objęcia 15 października rb. 

Termin składania ofert upływa 1 września 1930 r. o godz. 

działania i nie namyślając się ani przez 
chwilę, genjalny matematyk prowadząc w 
międzyczasie swobodną pogawędkę z pu- 
blicznością —— podaje rezultaty bez błędu, 
kilka minut przed ekspertami, którzy pracują 
przy pomocy nowoczesnych maszyn. Podob 
ne powtarzane są wielokrotnie. 

W tem Akopian zbliża się do tablicy na 
której wypisano przy początku seansu dzie- 
siątki cyłr i działań zdejmuje pokrowiec i 
nie namyślając się ani przez chwilę pisze 
ostateczny rezultat wszystkich obliczeń 
(dodawanie, mnożenie, wyciąganie pierwia- 
stków, dzielenie podnoszenie do potęgi i td. 

Okazuje się że podczas całego seansu, 
przerabiając najrozmaitsze zadania nie za- 
pomniał Oo  pierwszem zadaniu, ukrytem 
przez cały czas pod pokrowcem. 

Niezwykłemi zdolnościami 
zaiteresowały się francuscy uczeni i na 
jesieni urządzają dla niego specjalny sel 
ans w Akademji- 

Meble 
w wiełkim 

  

STYLOWE 
i nowoczesne 

wyborze 
poleca B+ Oikin. 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszto duże nowości!     
  

  

NAJLEPSZY 

WĘGIE 
górnośląski koncernu „„Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Pena Ro: 
` egzystuje od roku 

M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 
K "Į wackiego 27, tel. 14-46. —0 

suėlokalona 

  

„Stowa“ od 9 do 10. 

  

  

Hurtowa sprzedaż 

CEŃERTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

K+ DEULĖ., liu 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

Akopiana || Pierwszy Dźwiękowy 
PRACOWNIA KRAWIECKA 

W. Nagrodzkiego 
Została przeniesioną z ul. Wileńskiej 23 

na ul. ZAMKOWĄ 16—1. 
Przyjmuje obstalunki z własnych i po- 

wierzonych materjatėw. 

Mundurki do wszystkich gimnazjów 
według nowych przepisów. —1 
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Žadajcie wszędzie 

  

Znany napój bezalkoholowy. 
Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR. 

  

    

  

A. PIASECKI: 
w KRAKOWIE. 

z POKE ONA ZA YE EB 

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka 
smaków i kosztuje niedrogo. 

ł „„BELICIE““ 

й 

| Žadajcie wszędzie, 
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Największy 

wybór 

przetarg na 

Para- 

W WILNIE. 
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światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerntopt i 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA i FORTEPJANY 
Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

Syn, A. Drygas, 

    Ponitr 
  

  

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Gerald nie zrozumiał, co to ma zna 
czyć i zmarszczył brwi. Bella roześmia 
ła się: 

— Oto ten temat: „Dwoje młodych 
cudzoziemców, dziewczyna i student 
powracają po studjach do kraju. W 
ciągu pięciu lat byli przyjaciółmi, mieli 
dla siebie uczucie głębokiej... przyja- 
źni. Nie zaprzeczasz Gerry? Zgadzasz 
się na słowo „głębokiej? 

Milcząc kiwnął głową, nie wiedział 
co ma odpowiedzieć. Bella mówiła da- 
lej: 

— Dziękuję.... wilją dnia; w którym 
sądzone im jest rozstać się, może na 
zawsze, w hotełu, dziwnym zbiegiem 
okoliczności, biorą ich za małżeństwo 
i dają wspólny pokój. Domyślcie się 
jakie były ich uczucia i-o czem rozmia- 
wiali? — Roześmiała się nerwowo, 
prawie boleśnie. 

— Nie, Gerry, nie wyobrażasz so- 
bie, jak kłamliwe byłoby to wypraco- 
wanie, w porównaniu z rzeczywisto- 
ścią! 

Nie czekając odpowiedzi, 
się i wybiegła na terasę. 

Blady i wzruszony siedział Gerald, 
zaciskając palce-na poręczach fotelu i 
usiłował opanować swe myśli.  zdła- 
wić pragnienie pochwycenia . Belli w 
objęcia i przytulenia jej do siebie. W 
krótkiej walce serca z rozumem, ambi- 
cja męska zwyciężyła. Nie zrobił kro- 
ku ku dziewczynie, nie wypowiedział 
ani słowa, sparaliżowany przez jedną 
myśl, która uparcie tkwiła w jego móz 
gu: „Komedja!“ „komedja!“ to wszy- 
stko „komedja“! 

zerwała 

  

  

Jak długo siedział tak, starając się 
przezwyciężyć swe uczucia, nie wie- 
dział. Zbudził go z tej zadumy głos 
Arabelli, wzywającej go na terasę: 

— Geraldzie, chodź tutaj. Czy ze- 
chcesz ze mną porozmawiać? 

Czy miał okazał obawę wobec per- 
spektywy poważnej rozmowy sam na 
sam? Zdobył się więc na odwagę, 
wstał i zgasił światło w pokoju, aby 
nie widzieć oczu Arabelli. 

Na terasie ogarnął go zachwyt nad 
niezwykłą pięknością krajobrazu noc- 
nego. Pod balustradą ciągnęła się bez- 
denna przepaść, a gdzieś daleko, dale- 
ko szmrała spadająca na kamienie ło- 
żysko woda. Obłoki grzać się zdawały 
swe strzępiaste grzebienie w bładych 
promieniach księżyca. Srebrną wstęgą 
przecinały mrok josemitskie jeziora. A 
nad przepaścią i ponad ‘ пазусопет 
wodą, zapachem liści i drzew, powie- 
trzem, czerniało bezbrzeżne niebo, 
obejmujące ziemię miljardem gwiazd. 

Gerald drgnął i opancerzył się prze 
ciw piękności kobiecej, ale czuł się 
bezsilnym wobec piękna wiecznie cu- 
downej przyrody. Zgłuszywszy wzbu- 
rzenie, usiłował żartować. 

— Jak na ostatni wieczór, który 
spędzamy razem, przyroda postawiła 
nam wspaniałe dekoracje. Złożmy hołd 
piękności i podziękujmy Stworcy za 
jego dzieło, Bello. 

Arabella nie odpowiedziała. Geraid 
widział w zmroku jej smukłą syfwef- 
kę, pochyloną nad balustradą. Nie 
mógł dójrzeć twarzy, ale jakieś nie- 
jasne przeczucie napełniało serce jego 
niepokojem. Zdecydował się odważnie 
przyjąć wyzwanie. Zapytał więc: 

FOTO-APARATOW 

    
optycznych, totograticznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUB:: 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17: iei. i0-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

najsłynniej- 

szych firm 

i 

W SKŁADZIE 

  

  

  

dajcie L0.P.P 
— Chciałaś rozmówić się ze mną, 

Bello? Słucham. 

— Tak, Geraldzie, musimy wytło- * 
maczyć sobie pewne rzeczy. Czy zga 
dzasz się być zupełnie szczerym? Mo- 
żesz być ostry i nawet przykry, nie 
obrażę się wcale. jedynie litość i po- 
błażliwość mogą mnie obrazić T'tego 
sobie nie życzę wcale. 

Głos jej dźwięczał spokojnie i by- 
ła opanowana: nie czuć była oni gnie- 
wu, ani niepokoju. 

Zdziwiony ale nie rozbrojony tem 
Gerald, powtórzył: 

— Słucham... 

Po chwili milczenia zaczęła mówić 
przechodząc nagle z angielskiego na 
hiszpański język. 

— Gerałdzie, powiedz mi, co mi 
zarzucasz od czasu naszej znajomoś- 
ci? 

Odpowiedział jej również po hisz- 
pańsku: 

— Aby móc ci coś zarzucić, trzeba 
mieć na to prawo, którego ja nie po- 
siadam. 

— Przypuśćmy, że masz to prawo. 
Daję ci je na dzisiejszy wieczór. 

Zamyślił się. 
— Czy, zanim odpowiem, mogę za 

dać ci dwa pytania? 
— Proszę. 

—l odpowiesz mi na nie z tą szcze 
rością, jakiej wymagasz ode mnie? 

Tak. 
— D. obrze. 

—Jaki cel ukryty powodowat tobą, 
gdy poprosiłaś mnie na tą wycieczkę? 
— Nie miałam żadnego. 
— No widzisz, przecież to niepta- 
To ostre słowo uderzyło nią, fax 

biczem. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1980 roku włącznie będą wyświetlane tilmy: 

„Miłość i łzy Szopena” 
Dramat wielkich uczuć wielkiego człowieka. Aktów 12. W rolach głównych: Fryderyk Szopen — Pierre Błanchar, 

Marja Wodzińska—Marry Beli, George Sand—Germaine Langier, Delfina Potocka—Zofja Zajączkowska, Antoni/Wo- 

dziński—Stefan Czacki. Nad program: Zima w Alpach — w 1 akcie. 0 
seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Motocyklem ponad obtoki“. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś Rūdolt Valentino!!! 
Firma Paramount ogromnym nakładem trudu 
i pieniędzy odźwiękowiła najlepszy jego film 

reż. twórcy „Ben-Hura*—Freda Nibla w-g powieści najnowszego z pisarzy hiszpańskich Wiacentego Blasco Ibaneza, 
Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

KREW NA PIASKU 

Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30. 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS 

Ulubieniec publiczności, mistrz 
ekranu JOHN GILBERT 

w najnowszej swej kreacji 

PREMJERA! Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr., PARTER 1zł. Wielki przebój dźwiękow: 

Noce w pustyniach 
Fascynujący dramat erotyczny. Mistrzow 
ska gra. Początek o godz. 4.30, estatni 

seans o g. 10.15. 
  

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81   p. t „ZA GLOSEM SERC“. Potężny dramat 

Dziś! Wielki, niebywały podwójny program! Nieporównane arcydzieło RS w Wilnie z au „Bl, Ę: 

i Г i R ensacyjno-obyczajowy dramat w al 
„Dziewczyna z zakazanej dzielnicy” wro stówne DORYS KENYON i LLOYD 
HUGHES. Nad program: Zupełnie nowe wydanie polskiej produkcji 
„Skrzywdzeni i poniženi“ 

według znanego dzieła T. 
w 8 akt. w rol. gł. 

Dostojewskiego 
LILI ROMSKA 

i ZYGMUNT MODZELEWSKI 

  

PIW 

  

  

LEKARZE: 
i horob, KO! 

|-t Bemszfeją SERCE i RE 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

i hor. у kór- 
ОН МОИ ne,” i moczopiciowe, 

Wieika 21, od 91 i 8—7. | 
tel. 921 

H fińshefy choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 
i horoby skė: - 

[Н КОНЕ eryczne °г moczo- 
płciowe 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 
I Szyrwinit choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 8- 

D. Walisn SOC, „yene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—%8 w. tel. 10-67. 

Dr Zolioiciaua (geb 3 ce: 
ała ati ję. 

Mickiewicza 24, Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 

KAM URALA LAURA 

Letzaita $tewarzyszonia Litewskiego 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena 
Elektro-ieczniczy 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt- 

ryczne маплу, elektryczny masaż. 

PRZYJĘCIA od 10 — 3. 
nihil heheeh 

    
   

     

Wyprostowała się, ale opanowała 
się i z uśmiechem gorzkim, odrzekła: 

— Niech będzie i tak: ch ociaž 
mógłbyś wyrażać się mniej zapałczy- 
wie. Ale mylisz się. To co uważasz za 
cel ukryty, było celem głównym calej 
naszej wspólnej podróży. Dolina Iose- 
mitska interesowała mnie nie więcej, 
niż wszystko inne, pociągała mnie je- 
dynie perspektywa podróży z tobą. 

— Dlaczego? 
Wyciągnęła do niego błagalnym pra 

wie gestem obie ręce. 
— Czyż naprawdę nie chcesz tego 

zrozumieć? Czyż muszę ci to sama po- 
wiedzieć? 

—Tak, przecież i ode mnie zażą- 
dałaś bezwzględnej szczerości! 

— Geraldzie!... 
Wzruszona do głębi, drżała, ale on 

był nieubłagalny i powtórzył: 

— Dlaczego? 
Bela miczała wreszcie z na głą de- 

cyzją w głosie rzekła: 
-— Dobrzel... Chciałam pozostać z 

tobą we dwoje tylko, sam na sam... A 
drugie pytanie? 

Wydaio miu się, że podejrzenia, 
które opanowały go, sprawdzają się. 
Uśmiechnaął się ironicznie... 

— Pokoje w hotelu... to wszystko 
było umyślnie uplanowane, ty sama od 
mówiłaś im? 

— Nie. 
— Nieprawda! 

Oburzona uderzyła ręką w balustra 
dę. 

— Geraldzie, nie nadużywaj pra- 
wa, które ci dałam dobrowolnie. [eśli 
mówię, że nie, to znaczy że, nie. 

-— Więc wszystkie hotele są prze- 
pełnione? 

o Żywieckie 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrój 

    

mi wygodami 
DOKTÓR ‹ 

Abłamowiczowa i słoneczne. Ulica Kra- Zyski duże. Zgłoszenia: 

powróciła, przyj- kowska Ne51. 
muje od 9—10 i 3—5nie 1-pokojowe z kuch- 
ul. Kasztanowa 7 m. 7.nią odświeżone, ulica 

2—informu- 
—0 poszukuje 

Choroby kobiece Ofiarna Ne 

akuszerja. —1ja dozorcy. 

|Akuszerki 
RKUSZERKA 

  

   
   
   

Mieszkanie 

mi, 
wynajęcia natychmiast. 

  

ułku 

oraz Gabinet Kosme- | 
tyczny, usuwa zmarszcz W centrum miasta 
ki, piegi, wągry, łupież, wydzierżawia się no- Oferty 
brodawki, kurzajki, WY- woczesne 

  

   

  

   

  

    

(| Mieszkania 
3 pokojowe od zaraz do zdolnych panów, inte- 

wynajęcia, ze wszelkie- ligentnych, 
nowo- nych 

czesnemi suche, ciepłe branży 

Mieszka- Jagieilońska 3 m. 19 go- 

4 pokojowe z wygoda- a 
ul. Pańska 17—do nia: Rajski zaułek 8 m. 

„9, Wilno. 
Dozorca domu przy Za- 

Montwitłowskim Energiczny, 1 5 
—1 sprzėdawca, stale po-tinga i ŚMIAŁOWSKA | — 

; S Ni mieszkanie „Uczciwy“. 
padanie włosów. Mic- ze wszystkiemi wygo- 

Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ 
i „Ale“ 

Odznaczone najwyższemi nagrodami 

w kraju i zagranicą. 

REPREZENTACJA: 

Wilno, Zarzeczna 13, tel. 18-62. 

Poważne NY 
ZUK 1iKU ctwo poszukuje Podmiejski 

majątek 
uprzemysłowiony, 2 
kim. od stacji kole- 
jowej, obszar 80 ha 
ziemia dobra, piękne 
ogrody owacowe i 
warzywite. Na miej- 
Scu rzeka i 5 sta- 
wów zarybionych. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta*, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. © 

energicz- 
oraz agentów z 

wydawniczej. 

dziny 10—1,3—6. —0 
  

  

Kucharz-cukiernik 
posady w 

domach magnackich al- 
bo w pierwszorzędnych 
restauracjach. Zgłosze-   

—1 PIANINA _najsłynniej. 
szej wszechświatawej 

zdolny firmy „Erard* oraz Bet- 
K. A. Fibi- 

dróżujący przyjmie za- gera, uznane #а naj- 
stępstwo poważnej fir- lepsze w kraju, sprze- 
my na Wileńszczyznę. daję na dogodnych wa- 

Admin. podrunkach Kijowska & 
—0 m. 10. 

  

  

kiewicza 46. dami (do gazu a Agro- Oszczędności 
pzez Lie). О warunkac s Selerzłoteck dok? 

a aaa | do wiedzieć © i technik Toni a и рюё 

; jjpułk. Adama Prąckie- z praktyką na Pomorzu rocznie. Gotówka two- 
KOSMETYKAJ wicza, ul. Wiłkomier-j w Poznańskiem po-ja jest zabezpieczona 

RZS ska 1—1i, w godz. szukuje miejsca rządcy. złotem, srebrem i dra- 

Gabinet rannych. 9008—00 łaskawe zgłoszenia giemi kamieniami.LOM- 
Saut 1 K 7-7; - T 777" proszę: Dominium Orze BARD Plac Katėdralny, 

emetyki Leczyj. POKÓJ do wynajęciałek o. p. Kamień-Po- Biskupia 12, Wydite 
czej. e z umebiowaniem lub morski. 2 JE RE brył 

i ickiewicza 31 bez. Wszelkie wygody. Złota, srebr: zylan- 

a M R a W dogodnym Dakos tów, futer, mebli, pia- 

kobiecą konser- miasta. Tylko dla so- R 0 Z N E nin, samochodów i 

Uradę 
odświeża, 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). _ Mieszkanie 
Sztuczne opalenie ce- gruntownie odremonto: 
ry. Wypadanie włosów wane z 3 pok. i kuchni 
i łupież. 

cjonalnej. 

W, Z. P. 43. domu. 

POSADY    

  

UWADZE 

maniem dla uczni 

uczenic. Ogłoszenia do 

„Słowa* przyjmuje bar- ferencjami 
dzo tanio BIURO RE- odpowiedniej 

rować: Raków k-Olech: 
skiego, Garbarska 1 tawicz Sa 

ORA a SU 
Domek - osobniak 

o 4 pokojach do w, 
najęcia 
Oglądać od 3 do 8. —z kretowa 11—3, 

— — LL 

  

— Nie, kazalam szoferowi tak po- 
wiedzieč. 

— A to twoje zmęczenie? 
— Nie chciałam dzisiaj wracać. 
| A więc umyślnie  wciągnełaś 

mnie w zasadzkę. Liczyłaś na samot- 
ność, czar nocy... i na siebie! Czyż mo 
żna zachować spokój w tych warun- 
kach! A ten wspólny pokój, to też two 
Ja sztuczka?... 

Obrażona , odpowiedziała głucho, 
z jękiem prawie: 

Nie, to nie była moja sztucz- 
ka ale zgodziłam się na to.Teraz wiesz 
wszystko. Więcej nie mogę tego zno- 
sić. Nie pytaj o nic! 

Spojrzał na nią okrutnemi oczyma: 
w tej chwili nienawidzi t ją szczerze. 
Po głuchej pauzie, znów zaczął ironicz 
nie: 

— A przecież masz dopiero osiem- 
naście lat! Obiecujący początek! 

Oburzyła się: 

— Doprawdy, Geraldzie, to już za 
wiele! Prosiłam żeby wypowiedział mi 
swe zarzuty, ale nie chciałam, żebyś 
mnie obrażał. 

Ale on nie chciał już słuchać. Du- 
szę miał pełną nieznośnej goryczy. Z 
ust wyrwały mu się ostre słowa, gło- 
sem przerywanym, głuchym, z bólu: 

— Схет byłem dla ciebie przed pię 
ciu laty, kiedy przypadkiem spotkaliś- 
my się. Niczem, tylko starszym kolegą. 
Ale chciałem być przyjacielem. Oboj 
od dzieciństwa pozbawieni opieki ma- 
cierzyńskiej, oboje cudzoziemcy, zda- 
wało się, że sam los popycha nas ku 
sobie. Byliśmy bardzo młodzi, ale ty 
już byłaś tak piękna! Byłem ci przyja 
cielem wiernym i szczerym, jak star- 
szy brat dla ukochanej siostry. Żyłem 

  

wuje, doskonali, lidnego i samotnego(ej ) 
"usuwa jej lokatora. Pańska 4—4 

Najnowsze a także 1 pokój oddziel- 
zdobycze kosmetyki ra- ny do wynajęcia przy 

ul. Wielkiej 5. Dowie- 
Codziennie od g. 10—8. dzieć się u a, tańska 39. 

я Technik gotzelniczy 
В, wynajmu- z ukończoną szkołą go- 

S iących pokoje z utrzy-rzelniczą w Dublanach 
ji kilkuletnia praktyką 
gorzelniczą i rektyfika- 
cyjną oraz dobremi re- 

poszukuje 
posady. 

KLAMOWE Grabow- Łaskawe zgłoszenia kie- 

SĄ na mieszkanie 2 u- 
мее ннн —- 
Potrzebna służąca 

Filarecka 43. do wszystkiego. Ul. Za- 

-1 4—6. Prof. Konserwat. 

wszelkich towarów. 2 

Kwiaty cdr wym INTERNACIE 
i fikusy do sprzedania przyjmuję panienki ze 
tanio. Dzielna 30. —0Ośrednich zakładów na- 

ukowych. Całkowite 
Buldo a mło- utrzymanie. Opieka za- 

8 dego pewniona, wartmki 
sprzedam.  Soł- przystępne. Skopówka 

—19—] Rymszewiczowa. 

  

  

  

  

Poszukuje się wspól- 

niczki(a) z kapitałem 
3.000—5.000 zł. do skle- CIECHOCINEK 
pu. Łaskawe zgłoszenia PENSJONATY D-rowej 
do Biura Reklamowego A. Sawickiej „Julja- 
w Wilnie. Garbarska l nówka" ; „Sienkiewi- 
sub. „Sklep“. _czówka* na ostatni se- 

"Samoc
hód *" ceny znižonė, —0 

  

wykładany AR na 
nowych oponach sprze- kroju. i dam tanio. Ofiarna RENE IS 
m. 5, tel. 15-08, —9 elowani2 

NN НЕНЕ Я, ug 
Przyjmę kilka uczenie |, ŚWidaWINÓ i) 

Е Wielka 56 m. 3 > 
trzymaniem. Lekcje mu- Przyjmuję | uczenice, 
Zyki i francuskiego na zapisy codziennie, dla 
miejscu. Opieka ZapeW- przyjezdnych pomiesz- 
niona. _ Uniwersytecka czenie zapewnione. —7 

J. Swiętorzecka. sal 

  

w cieniu twej piękności, usiłując o! * 
nić się od zła i brzydoty życia. W u. 
gu trzech lat byłem szczerze tylko tem 
czem być chciałem, ale ty wyrosła!... 

— | to jest zarzut? 
— Pamiętam dzień twych urodzin: 

ukończyłaś szesnaście lat, właśnie wró 
ciłem po wakacjach z mego dzikiego, 
surowego kraju. Znalazłem cię palącą 
papierosy, ostrzyżoną krótko, i cha- 
dzącą na wysokich obcasach. I byłaś 
taka dumna z tego i taka piękna, że z 
trudnością powstrzymałem się, by cię 
nie wybić. 

— Miłe wyznanie! ь 
— Možesz teraz drwič ze mnie, 

właśnie dlatego. że wtedy się opano- 
wałem! 

— Jednem słowem, jeśli cię do- 
brze zrozumiałam, zarzucasz mi to, że 
nie zostałam na zawsze małą dziew- 
czynką? - 

— Nie, to tylko, že nie 
wierna naszej przyjaźni. 

— O! Geraldzie!. 

—Nie, szczędź mi kłamstwa, wien, 
że tą sztukę znasz świetnie. Od dziś 
przyjaźń nasza jest skończona: zrożł- 
iaś ze mnie błazna, a raczej pokojowe- 
go pudelka, który, szczerzy zęby 1 
szczeka, kiedy go jego pani pociągnie 
za Uszy. 

Umyślnie wciągnęła mnie do towa 
rzystwa swych przyjaciół, kazałaś przy 
glądać się swym zwycięstwom, brać u- 
dział w twoich zabawach... które niena 
widzi łem! Nie żałowałaś mnie! Ant 
razu nie przyszło ci do głowy zapytać 
mnie: jakie uczucia zmuszają mnie da 
tego ślepego posłuszeństwa i wyrozu- 
miałości. 

zostałaś 

   

—akież inne, jeśli nie obojętność? 
— Bello... 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”*, Zamkowa 2.


