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żącym tak dobrze jak nie było go wca- 

le, nigdzie bowiem czy to w Europie, 

czy w Ameryce, na Dalekim lub Bli- 

'skim Wschodzie nie było zacisza po- 

litycznego. 
Naprężenie stosunków irancusko- 

włoskich, memorjał p. Brianda w spra 

wie Unji Europejskiej, rozwiązanie 

parlamentu i nowe wybory w Niem- 

czech, raport Simona, wrzenie w In- 

djach, powstanie Afrydów, walki Kur- 

dów, wojna domowa w Chinach oraz 

podwyższenie taryf celnych w Stanach 

Zjednoczonych, oto  najgłówniejsze 

wydarzenia, które w ciągu lata absor- 

bowały opinję polityczną całego Świa- 

ta, a które bynajmniej nie zostały za- 

łatwione lub rozstrzygnięte, ale teraz 

na jesieni znajdą się w całej ostrości 

na porządku dziennym. Dodać jeszcze 

należy, że tłem wszystkich wydarzeń 

jest powszechny kryzys gospodarczy, 

który przeżywają wszystkie kraje w 

mniejszym lub większym stopniu. 

— Wsześniowa sesja Rady Ligi 

Narodów, która rozpocznie się w Ge- 

newie w dniu 8-go września oczeki- 

wana jest z dużem zainteresowaniem. 

Parządek dzienny zawiera sporą ilość 

spraw pierwszorzędnej doniosłości po- 

litycznej, że wymienimy kwestję uzgod 

(nienia paktu Ligi z paktem antywojen- 
nym Kelloga, sprawozdanie z prac ko- 

initetu bezpieczeństwa i rozbrojenia. 

Najważniejszą jednak . sprawą, „która 

niewątpliwie nada ton obradom  ligo- 

wym będzie nie zamieszczona na ой- 

cjalnym porządku dziennym, dyskusja 

w sprawie Unji Europejskiej. Być mo- 
że, iż wobec tego, że wynik wyborów 

w Niemczech będzie znany dopiero 

po 14-tym września dyskusja ta bę- 

dzie utrudniona, tem niemniej już te- 

raz prasa zagraniczna poświęca zbli- 

zającej się sesji niemało uwagi i roz- 

trząsań. Ze spraw interesujących Pol- 

skę bezpośrednio zanotować ' należy 

sprawozdanie komisji o ruchu granicz- 

nym pamiędzy Polską a Litwą. 

— Dumping sowiecki. Sowiety jak 
wiadomo znajdują się w stanie 

izolacji politycznej. Izolacja ta by- 

ia ściślejsza w chwili gdy u steru rzą- 
dów byli w Anglji konserwatyści, acz- 
kolwiek i teraz po ponownem nawią- 

zaniu stosunków przez rząd Labour 

Party, stosunki pomiędzy Angiją a So- 

wietami dalekie są od tego, aby uwa- 

żać je za całkiem normalne. Stosunki z 

Francją od pamiętnego czasu urzędo- 
wania w Paryżu p. Rakowskiego no- 

minalnie nie zerwane, faktycznie są 

ograniczone do minimum, Stany Zjed- 

noczone nadal trwają na stanowisku 

nie uznania Sowietów. W ten sposób 
Moskwa jest ogromnie skrępowana, te 
bowiem państwa, które mogłyby jej 
przyjść z pomocą finansową i na któ- 

rych Sowietom zależy, uchylają się od 
współpracy. Aby wyjść z tego impasu 

zastosowali bolszewicy nowy manewr 

polegający na ofenzywie ekonomicz- 

nej. Wygląda to paradoksalnie, 
że zrujnowana gospodarczo Rosja, 
potrzebująca pomocy finansowej z za- 
granicy, prowadzi ofenzywę — екопо- 
miczną, aby tą drogą wytargować so- 
bie rozmaite koncesje. Przejawem tej 
ofenzywy jest dumping sowiecki. So- 

wieckie zboże, len, drzewo, nafta to 

JEst wszystko, co Rosja może ekspor- 

tować, jest sprzedawane zagranicą po 
bajecznie niskich cenach, rujnując ce- 
ny światowe i w ten sposób wprowa- 

dzając chaos, i potęgując powszechne 
oburzenie. 

Sowiecki manewr dumpingowy jest 
manewrem bakruta, który nie ma nic 
do stracenia, a w razie powodzenia 
zyskuje zapewnienie dalszej swej egzy 
stencii. O jakiejkolwiek konkurencji 
innych państw na tem polu z Sowieta- 
m! mowy być nie może dlatego, że 
żadne Z państw nie jest „rajem robot- 
niczym”, w którym za pracę pobiera 
robotnik najniższe stawki, gdzie istnie- 

je przymus pracy, gdzie surowiec nic 

tu jest niezmiernie trudne do zrealizo- 

wania. Stany Zjednoczone dały 

pod tym względem przykład zakazu- 

'jąc wjazdu okrętowi do portu w New- 

"Yorku, który wiózł ładunek sowieckie- 

go drzewa. Czy jednak w innych pań- 

stwach zdobędą się na odwagę podob- 

nych czynów. W każdym razie sporo 

czasu upłynie zanim rzeczywistość 

przekona o konieczności zastosowania 

tego jedynego środka obrony. 

— Pertraktacje Gandhiego. Akcja 

nieposłuszeństwa cywilnego w Indjach 

zainicjowana przez Gandhiego w celu 

przyśpieszenia nadania Indjom praw 

caminjonu zawiodła. Mimo poświęce- 

nia przywódców. Indje w swej masie 

pozostały bierne i do żadnego na szer- 

szą skalę zakrojonego wystąpienia nie 

zdolne. Jedynem rezultatem akcji Gan- 

dniego jest przyśpieszenie opracowa- 

nia raportu Simona i zapowiedź zwo- 

łania t.zw. konferencji okrągłego stołu 
Go Londynu. W konferencji tej, której 

zadaniem będzie opracowanie projektu 

reform jakie Anglja zamierza przepro- 

wadzič w Indjach mieliby wziąć u- 

dział również przedstawiciele stron- 

nictw hinduskich. 

Raport Simona wywołał w Indjach 
niezadowolenie i nacjonaliści hinduscy 

wręcz oświadczyli, iż udziału w konie 

rencji londyńskiej nie wezmą o ile ra- 

port ten będzie podstawą obrad. Ka- 

mieniem obrazy jest to, że raport wy- 

powiada się za nadaniem szerokiego 

samorządu wychodząc z założenia, iż 

Indje nie dorosły rozwojowo do tego, 

aby mogły otrzymać statut dominjonu. 

Pertaraktacje pomiędzy Gandhim a rzą 

demi Mac Donalda prowadzone nieoii- 

cjalnie miały właśnie na celu znaleźć 

wyjście z sytuacji jaka się obecnie wy 

tworzyła. Uwieńczone zostały one, o 

ie wiadomo, pomyślnym skutkiem. 

Sprawę załatwiono kompromisowo, t.j. 

rząd angielski zrezygnował z raportu 

Simona jako projektu reform i oprócz 

tego na konferencji w Londynie ma zło 

żyć deklarację w której oświadczy iż 

zasadniczo nie jest przeciwny nadaniu 

indjom praw dominjonu ale uważa iż 

powinno nastąpić to w czasie później- 

szym. Za to nacjonaliści hinduscy wy 
$1а swych delegatów na konferencję, 
która opracuje projekt reform. | Ir. 
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WOBEC ŽADAN NIEMIECKICH. 

LWÓW (PAT) Wczoraj odbyły się we 
Lwowie oraz w kilku większych miastach 
Małopolski Wschodniej wiece protestacyjne 
przeciwko zakusom Niemiec na granice Pol- 
ski. We Lwowie odbył się w południe wiec 
w sali Sokoła - Macierzy oraz w Sokole II 
maa i w Sokole IV. as uformo- 

'aly się pochody, które czyly się pod 
pomnikiem Mickiewicza, gdzie Rd wakii0 

i Przeciwko zakusom Niemiec oraz 
„e, dotyczącą ukraińskiej organizacji 

sabotażowej. Podobne wiec.e odbyły się IG 
nież wczoraj w Złoczowie, w Dworzanach i 
w innych miastach. 

DELEGACI Z KONFERENCJI ROLNI- 
CZE] W GDYNI 

WARSZAWA. (PAT) W dniu 1 wrześ- 
nia udaje się do Gdyni wycieczka człon- 
ków delegacyj państw, które brały udział w 
rmiędzynarodowej konferencji rolniczej w 
Warszawie. 

WYJAZD POSŁA BELGIJSKIEGO. 

WARSZAWA. (PAT) Poseł belgij 
ski w Warszawie p. de I'Escaille wyje- 
chał | września z Warszawy. Podczas 
nieobecności będzie go zastępować w 
charakterze charge d afiaires radca po- 
seistwa p. Tilmont. 

POKĄSANI PRZEZ ŻMIJE. 

KRAKÓW. (PAT) Dzisiejsza prasa 
poranna donosi: Wczoraj dr. Wierzyń- 
ski z Zabierzowa przywiózł na stację 
pogotowia ratunkowego Stefana Mitkę 
lat 40, robotnika, pokąsanego przez 
żmiję. Nieszczęśliwemu  zastrzyknięto 
strowicę, poczem przewieziono go do 
Szpitala. Stan jego jest bardzo ciężki, 
gdvż wystąpiły już objawy silnego za- 
trucia organizmu do utraty przytomno 
ści włącznie. W pół godziny później 
zgłosiła się na stację pogotowia Maria 
Ciborowska, lat 46, robotnica ze Stry- 
szawa, również pokąsana przez żmiję. 
Po zastosowaniu środków przeciwjado 
wych skierowano ją do szpitala. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 

KLECK — sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

     
    

  

WARSZAWA. 1. 9. (tet. wł. „Słowa”*). Dzisiaj odbyło się posiedzenie 
prezesów Sądu Najwyższego, na którem w myśl przepisów ordynacji wybor- 
szej przedstawiono 3 kandydatów na mianowanie z pośród nich przez Pana 
Prezydenta, głównego komisarza wyborczego. 

, Wszyscy trzej kandydaci: pp. Giżycki, Kaczyński i Lipiński są sędzia- 
ri Sądu Najwyższego. 

Najprawdopodebniej gen. komisarzem wyborczym zostanie s. Giżycki. 

Daszyński na czele listy opozycyjnej 
WARSZAWA. 1. 9. (tel. wł. „Słowa”). W kołach politycznych centro- 

'ewu lansowana jest wiadomość, że do wyborów sześć stronnictw opozycyj- 
nych zjednoczonych w centrolewie, wystąpi z jednolitą listą wyborczą. Na 
czele listy państwowej zbiokowanega centrolewu figurowałby pan Daszyński, 
u na dalszych miejscach kolejno D” abski, Witos, Korianty, Popiel i inni przy 
wódcy stronnictw centrołewu. W ciągu bieżącego tygodnia wystawienie ta- 
«siej jednolite: listy ma być zdecydowane ostatecznie. 

Pretensje posłów do pieniędzy skarbowych 
WARSZAWA. 1. 9. (te!. wł. „Słowa*). Wśród byłych posłów opozycji 

rozwiązanego sejmu powstała inicjatywa wytoczenia niesłychanego jeszcze w 
dziejach parlameutaryzmiu procesu cywilnego skarbowi państwa. Posłowie 
ci chcą wystąpić z poewództwen: o zwrot pieniędzy wydatkowanych na bilety 
koiejowe w dniu rozwiąvania sejmu, uważając, że zarządzenie unieważnia- 
jące legitymacje poselskie powinno być zawczasu ogłoszone a nie mogło obo- 
wiązywać już w tym samvm niu, w Którym doręczono marszałkom sejmu i 
senatu dekrety o rozwiazaniu izb. 

  

  
  

Bezpośrednie rokowania zLitwą 
BERLIN. (PAT) Donoszą z Kowna, że w litewskiem ministerjum spraw 

zagranicznych toczą się obecnie przy udziale przedstawicieli dyplomatycz- 
nych Litwy zagranicą narady nad ustaleniem zasadniczych finij litewskiej 
polityki zagranicznej w związku ze zbliżającą się sesją Ligi. Głównym punk- 
tem tych narad jest odpowiedź rządu polskiego na notę Litwy do Ligi Naro- 
dów, dotyczącą incydentu na graricy polsko - litewskiej. 

Wedle iniormacyj kowieńskich kół politycznych, rząd litewski ma być 
skłonny do podjęcia rokowań bezpośrednich z Polską, spodziewając się, że 
przez to ułatwi stanowisko delegacji litewskiej w czasie obrad genewskich 
nad raportem w przednuiocie podjęcia komunikacji tranzytowej między Wil- 
neim a Libawą, Kłajpedą i Królewcem. 

Franki. Ztg* podkreśla, że przyjęcie raportu zależne jest od stanowiska 
Niemiec, ponieważ nastąpić może ono tyłko za jednomyślną zgodą wszyst- 
kich czionków Rady. Wobec narad litewskiego ministerjum spraw zagranicz- 
nych — oświadcza dziennik — sprawa to odegra doniosłe znaczenie. Rząd 
litewski rozumie, że poparcie ze strony Niemiec może nastąpić tylko w łącz- 
nosci z odpowiedniem zlikwidowaniem kryzysu w Kłajpedzie. Z tego powodu 
sprawa Kłajpedy ma być przedmiotem ożywionych debat w ministerjum litew 
skiem, przyczem osobistości, kierujące litewską polityką zagraniczną, wypo- 
wiedziec się miały za likwidacią kryzysu jeszcze przed sesją Rady Ligi. De- 
legacja litewska, w skład której wchodzą minister spr. zagranicznych Zaunius 
poseł litewski w Berlinie Sidikauskas i sekretarz poselstwa litewskiego w 
Paryżu Rupsokis jedzie do Genewy dnia 3 września. 

Treviranus polemizuje z Poincarem 
PERFIDNIE I BEZCZELNIE. 

BERLIN. (PAT). Prasa niemiecka ogłasza odpowiedź min. Treviranusa na ostatni 
artykuł Poincare'go, p.i. „Co nowego ze Wschodu?" 

We wstępie odpowiedzi, dotyczącym sprawy rewizji granic wschodnich Rzeszy, 
Ireviranus występuje przeciwko zgłaszaniu przez Poincarego praw historycznych do 
pewnych terenów na wschodzie, oświadczając , że b. prezydent Francji przez wysunię- 
cie tego rodzaju żądań naraża się na niebezpieczeństwo wskrzeszenia podobnych rosz- 
czen, odnośnie pewnych prowincyj, przyłączonych do Francji. 

Pod ciężarem stosunków, które stworzył Traktat Wersalski, na granicy wschodniej 
—— wywodzi Treviranus — Rzesza niemiecka nie jest w stanie wyrzec się chociażhy 
tylko jednego z praw, zagwarantowanych jej przez traktaty. Jeżeli dyskutowanie możli- 
wości, pozostawionych Niemcom przez art. 19 paktu Ligi, zagrażać ma pokojowi, w 
takim razie i Poincare wraz z wszystkimi francuzami, którzy przed rokiem 1914 nie 
chcieli wyrzec się Alzacji i Lotaryngji, byli burzycielami pokoju. Niemcy jednak obecnie 
znajdują się w położeniu szczęśliwszem, niż Francja w czasach przedwojennych. Wów 
czas jedynym środkiem odzyskania napowrót kraju była wojna. Przed r. 1914 nie było 
Ligi Narodów, nie byłe konwencyj o sądach rozjemczych, nie było art. 19 paktu Ligi 
Narodów, dopuszczającego roszczenia o rewizję traktatu z powodu „stosunków między- 
narodowych, których utrzymanie zagrażać może pokojowi światowemu”. 

-W nocie ramowej z dn. 16 czerwca 1919 r., pod którą widnieją również podpisy 
rządu francuskiego, wyraźnie powiedziane jest, że Traktat Wersalski ozpacza zietylko 
sprawiedliwe zlikwidowanie wojny, lecz że dąży on również do stworzenia podstaw. 
które narodom umożliwić mają współżycie na zasadach równouprawnienia. 

Jednocześnie stworzono instytucję dla pokojowego załatwiania kwestyj międzyna- 
rodowych, ażeby uregulowanie — jakie miało miejsce w r. 1919, w pewnych odste 
pach, czasu mogło być dostosowane do zmienionych warunków. 

Widzimy w tem — pisze Treviranus — nietylko możliwość ratowania dobrego 
„mienia traktatów, lecz i obowiązek zapewnienia pokojowego współżycia narodów euro- 
pejskich. Pokój, oparty na prawie, jest hasłem naszem zarówno w odniesieniu do Nie- 
miec, jak i do Europy. 

„Dla pana, panie Poincare, kończy min. Trevirants — martwe traktaty przedsta- 
wiają znaczenie większe. Dla nas większą wartość przedstawia życie Europy, zagrożonej 
przez traktaty. 

Sowiety o Konferencji Agrarnej w Warszawie 
MOSKWA. (PAT) Urzędowe „Izwiestja* w dn. 1 września dłuższą 

charakterystykę uchwał warszawskiej konierencji rolniczej i przyznają, jak- 
kolwiek w formie uszczypliwej, że prace konferencji wyraziły się realnemi re- 
zultatami. Nakreślony przez konferencję program w-g „lzwiestij*, przerasta 
możliwości państw uczęstniczących w konferencji i dlatego, jak przypuszcza 
dziennik, przy realizacji tych planów muszą powstać rozbieżności między” te- 
orją i istniejącemi możliwościami co nizawodnie ujawni istniejące między te- 
mi państwami przeciwieństwa i rozbieżności sztucznie tuszowane na konie- 
rencji warszawskiej. Gazeta dowodzi dalej, że Polska wykorzysta konterencję 
warszawską jako Środek nacisku na Niemcy i jako broń, którą się będzie po- 
sługiwać na terenie Ligi Narodów. 

Uchwały co do urządzenia w perjadycznych odstępach czasu podob- 
nych konierencyj i utworzenia stałego komitetu ekonomicznego stwarzają, 
w-g korespondenta, pozory konkretnej formy bloku rolniczego i bałtycko - 
bałkańskiej zgody. O ile w dziedzinie ekonomiki europejskiej — dowodzi or- 
gai: sowiecki — konferencja i komitet porozumiewawczy okażą się bezsilne, 
O tyle w stosunku do ZSSR ma możność Wwypracowywania różnych środków 
walki z sowieckim dumpingiem. Wojna przeciwko sowieckiemu komisarjato- 
wi handlu zagranicznego stać się może, w-g Izwiestij, głównym tematem stu- 
djów organów ekonomicznych, wyłonionych przez konferencję. Stały komitet 
wyłoniony na konferencji łatwo stać się może instytucją podobną do Ligi wal 
ki z belszewizmem, kierownicza zaś rola Polski sama przez się narzuca te- 
mu komitetowi polityczny charakter i zamienia go w naturalny środek przy- 
ciągania wszystkich sił antysowieckich. Udział delegatów z Łotwy i Estonji 
w tym komitecie nadaje mu wyjątkowo specyficzny charakter, stwarzając 
nowa podstawę pod stare plany organizacji polsko - bałtyckiego bloku prze- 
ciwko Związkowi Sowieckiemu. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DRBRÓWI — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

WIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 

NIESWIEZ — @ 

STOLPCE — Kai K. Smarzyński. 
ński, ST. ŚWIĘCIANY 

„Ruch“. 

AGRARNEJ w 
Na posiedzeniu plenarnem w dniu 30 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch, 
OSZMIANA — Ksiegarnis Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicz 17 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa, Księgarnia jaźwiarisz.. 

Kiosk St. Mickalsisiego, 

ia T-wa „Ruch“, 
— m. Rynex R. N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA —-. al, Micziewicza 24, F. juczowska 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Kuch”. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy: jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach z z. nej! | С. 
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/ W PERSPEKTYWIE TYGODNIA Sędzia Giżycki Gen. Komisarzem Wyborczym UCHWAŁY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
WARSZAWIE 

w niniejszej konferencji postanawiają, po- 
sierpnia przyjęte zostały przez uczestników lecić swym rządom, aby popierał wszelkie- 
konierencji agrarnej w Warszawie następu- 
jące rezolucje: 

1. Ożywieni chęcią zniesienia w niiarę 
możności wzajemnej konkurencji państw 
rolniczych i przekonaniem, że konkurencja ta 
jesi szczegolnie szkodliwa w tym wypad- 
ku, gdy handel płodami rolnemi nie jest 
zracjonalizowany, państwa reprezentowa- 
ne na międzynarodowej konferencji  rol- 
niczej w Warszawie stawiają sobie za za- 
danie zbadanie środków zmierzających 
do zreorganizowania eksportu produktów 
rolnych, a to w tym celu, by ilościowo 
eksport odpowiadał potrzebom rynków 
importujących . Państwa, mające odpo- 
wiednie organizacje eksportu rolnego, win- 
ny dążyć do zawierania umów  dwustron- 
nych, lub wielostronnych, dotyczących 
tksportu określonych artykułów rolnych. 
Konferencja jest zdania, że dla prowadze- 
nia akcji, należy organizować wywóz 
każdego artykułu oddzielnie lub też grupy 

iłów dla wszystkich krajów ekspor- 
tujących. — Konferencja uważa, że akcja 
ta winna objąć przedewszystkiem  artyku- 
ły, które najbardziej ucierpiały w czasie 
ostatnich kryzysów. Konferencja stwierdza 
również, że dla osiągnięcia uzgodnionej 
sprzedaży na wielką skalę artykułów  rol- 
nych, szczególnie zbóż, każde państwo ek- 
spor tujące winno przystąpić do: 

a) zorganizowania sieci spichrzów, zgo- 
dnie z potrzebami kraju, 

b) utworzenia organizacji finansowej 
przystosowanej do handlu zbożem, mia- 
nowicie do udzielania rolnikom zaliczek na 
ich produkty. 

c) stworzenia organizacji,  zapewniają- 
cej iednolitość polityki sprzedażnej w każ- 
dym kraju. 

Uważając 
łych informacyj, 

  

za wskazane posiadanie sta- 
dotyczących sprzedaży 

artykułów rolnych, konferencja wyraża 
życzenie, aby delegaci instytutów ekspor- 
towych , lub pokrewnych instytucyj  po- 
szczególnych krajów - zbierali się regularnie 
dla wspólnego ustalania informacyj, opar- 
tych na materjalach poszczególnych 
państw oraz miedzynarodowych  dotyczą- 
cych sprzedaży zbóż. Dla osiągnięcia szyb- 
szego wzajemnego porozumiewania się kra- 
jów, eksportujących jednakowe artykuły, 
w, celu racjonalizowania eksportu, konfe- 
rencja poleca tworzenie organizacyj, po- 
wołanych do koordynowania,  centraliza- 
cji. oraz kontroli eksportu artykułów rol- 
nych tym -państwom, które ich  dotych- 
czas nie posiadają. Zdając sobie sprawę 
z wielkich trudności, jakie przedstawia za- 
danie zużycia nadmiaru artykułów  rol- 
nych, których ' wytwórczość przewyższa 
spożycie, zwłaszcza, gdy chodzi o różne 
gospodarki zbożowe, or az stwierdzając, 
że ten nadmiar jest jednym z głównych 
czynników spadku cen, delegaci zebrani 
na Konferencji w Warszawie, w trosce o 
zapewnienie rolnictwu należytej  rentow- 
ności, zalecają organizacjom _ międzynaro- 
dowym, przedewszystkiem zaś Lidze Na- 

„rodów poświęcić swą uwagę zbadaniu i 
rozwiązaniu tego zadania. 

! 
li. Zważywszy, że organizowanie hand- 

lu produktami rolnemi napotyka na tru- 
dności z powodu braku właściwych  sta- 
tystyk, przedstawiciele państw  uczestni- 
czących w konferencji postanawiają zwró- 
cić się do swych rządów z propozycją 
podjęcia wspólnej akcji,  zmierzającej do 
ujednostajnienia metod statystycznych, do- 
tyczących wywozu rolnego oraz stałej i 
szybkiej wymiany statystyk, dotyczących 
handłu produktami rolnemi. / Ministerstwo 
Ro!nictwa w Polsce jest najbardziej powo- 
łane do zbierania danych statystycznych, 
oraz rozdzielania ich między państwami, 
uczęstniczącemi w konferencji. Wreszcie 
rozsyłanie powyższych danych statystycz- 
nych dokonanych według planu, przedsta- 
wionego przez rząd polski przed 1  paž- 
dziernika 1930 roku winno być  uskutecz- 
nione przed 1 listopada 1930 roku. 

Il. Przedstawiciele państw zebranych 
na konferencji,  postanowiają przedłożyć 
swym rządom następujący wniosek: 

Państwa, reprezentowane na konferen- 
cji proponują zwrócić się w odpowiedniej 
chwili do Ligi Narodów z wspólną pro- 
pozycją, zawarcia konwencji _międzynaro- 
dowej, mającej na celu zniesienie premii 
bezpośrędnich i pośrednich przy  ekspor- 
cie artykułów rolnych. Specjalna komisja 
techniczna winna zebrać się jak najprę- 
dzej dla przygotowania wniosku w powyż- 
szym sensie i dla ewentualnego opraco- 
wania projektu konwencji. Zadaniem tej 
komisji będzie szczegółowe zbadanie i wy- 
powiedzenie się w sprawie różnorodnych 
orm premij wywozowych, względnie roz- 
maitych form subsydjów, udzielanych przez 
państwo w celu ułatwienia eksportu  ar- 
tykułów rolnych. Rząd polski jest pro- 
szony 0 zebranie jeszcze przed zwołaniem 
tej komisji niezbędnych „dokumentów dla 
przeprowadzenia odnośnych prac i przy- 
gotowanie projektu wstępnego wzmianko- 

‚ wanej wyżej konwencji. 

IV. Kraje biorące udział w konferencji 
oświadczają jednomyślnie, że podstawą ka- 
żdej akcji międzynarodowej w sprawach 
weterynaryjnych winna polegać przedewszy 
stkiem na walce coraz  energiczniejszej i 
skuteczniejszej przeciwko epizootiom oraz 
stałem ulepszaniu stanu zdrowia ich by-. 
@а. Ta walka zapewni z jednej strony 
zmniejszenie się strat, spowodowanych w 
rolnictwie przez epizootję, a z drugiej znaj- 
dzie przeciwwage w złagodzeniu starych za- 
rządzeń policyjno - weterynaryjnych,  któ- 
re stosują się do międzynarodowego prze 
wozu zwierząt i produktów zwierzęcych. 

Państwa uczestniczące w niniejszej kon- 
ferencji poinformowane o biegu prac spec- 
jalnego komitetu ekspertów  weteryna- 
tyjnych, czynnego przy Lidze Narodów, 
pod kierunkiem Komitetu Ekonomicznego, 
postanawiają połączyć swe wysiłki w celu 
poparcia tej akcji i skierowania jej jak 
najprędzej na drogę międzynarodowej kon- 
wencji weterynaryjnej, mającej być za- 
wartą pod auspicjami Ligi Narodów  naj- 

iej w roku 1931.    

środkami  odnośne urzędy 
żeby mogły organizo- 

wać się i działać według zasad  ustalo- 
nych przez specjalny komitet weteryna- 
tyjny przy Lidze Narodów, współpracując 
w tym względzie z międzynarodowym u- 
rzędem dla epizootji w Paryżu. W tej 
samej myśli państwa, uczestniczące w ni- 
niejszej konferencji, postanawiają już о- 
becnie zbadać między sobą możliwość 
konwencyj weterynaryjnych dwustronnych 
dotyczących wwozu, wywozu i tranzytu 
zwierząt i produktów zwierzęcych, mogą- 
cych być, zawartemi, bądź przez zawar- 
cie międzynarodowej konwencji — мее ry- 
naryjnej, bądź mających na celu uzupe 
nienie tej ostatniej 1 przystosowanie jej 
do specjalnych potrzeb odnośnych kra- 
jów, albo wreszcie postarają się osiąg- 
nąć ten cel przez zarządzenia auto: — )- 
nomiczne, podjęte w duchu całkowitej 10- 
jalności i poszanowania żywotnych  inte- 
resów odnośnych krajów. 

V. Przedstawiciele państw zebranych 
na konferencji postanawiają przedłożyć 
swym rządom następujące wnioski: 

Państwa reprezentowane na konferencji 
utworzą bezwłocznie techniczną komisję 

mi možliwemi 
weterynaryjne tak, 

finansową, którza zbierze się w dniu 10 
listopada 1930 roku w Warszawie w celu 
opracowania projektu jednolitych — рггер!- 

średnioterminowych 
kredytów rolnych od 6 miesięcy do 5 lat. 
Projekt ten winien przewidzieć cele kre- 
dytu, formę gwarancyj, charakter obliga- 
cyj it d. 

VI. Po przestudjowaniu odpowiedzi 
rządów, biorących udział w międzynarodo- 
wej konferencji rolniczej w Warszawie na 
kwestjonarjusz dotyczący programu  ro- 
kowań mających nastąpić w Genewie 24 
marca 1931 roku, po stwierdzeniu zgod- 
nych myśli przewodnich oraz skonsi intowa- 
niu, że niektóre państwa wypowiedziały się 
za klauzulą preierencyjną, która powinna 
być przyznawana przez importujące kra- 
je europejskie, dla zbóż i produktów  rol- 
nych, pochodzenia europejskiego,  konie- 
rencja przyjmuje ten punkt widzenia. De- 
legaci państw, które jeszcze nie wypowie- 
działy się w tym przedmiocie, w swoich 
odpowiedziach Lidze Narodów  przediožą 
powyższe rezolucje swym rządom. 

Z drugiej te specjalne stawki, \ 
powodując | uprzywilejowanie  eksportują- 
cych rolniczych krajów europejskich, ze 
względu na różnice między taryfą gene- 
ralną a taryfą ulgową nie przekrešlają ро- 
lityki protekcjonalistycznej państw 0 de- 
ficytowej produkcji rolnej, biorąc pod 
uwagę że taryfa generalna wywrze swój 
skutek na ceny. 

у Uznając znaczenie klauzuli 
państwa najbardziej uprzywilejowanego dla 
międzynarodowej wymiany produktów, 
konterencja stwierdza, 2е w położeniu 
wyjątkowo powažnem, w jakiem  znajdu- 
je się rolnictwo, odstąpienie od klauzuli 
na korzyść produktów rolnych,  pocho- 
dzenia europejskiego, przedstawia jedyny 
skuteczny środek do złagodzenia kryzysu 
rolnego. 

sów, dotyczących 

VII. Przedstawiciele państw reprezeń- 
towanych na konferencji postanawiają 
| RRECH swym rządom następujący wnio 
sek: 

Pragnąc zapewnić stałą koordynację 
swej polityki ekonomicznej w dziedzinie 
rolnictwa, państwa, biorące udział м 
konferencji proponują perjodyczne zwo- 
ływanie w swych stolicach przynajmniej 
raz do roku zjazdów kierowników  poli- 
tyki ekonomicznej. Następna  konierencja 
winna mieć miejsce w ciągu jesieni roku 
1931. Państwa, biorące udział w konferen- 
cji, uznają również potrzebe stworzenia 
stałego komitetu studjów ekonomicznych, 

składającego „Się z przedstawicieli tych 
państw. Komitet ten będzie miał za za- 
danie koncentrowanie wszystkich prac, ma 
jacych na celu wykonanie  rezolucyj przy- 
jętych przez konferencję warszawską i 
późniejsze, jak również przygotowywanie 
tych rezolucyj. W tym celu uczestniczące 
rządy wyznaczą przed 1 października 
1930 roku swych przedstawicieli którzy 
zbiorą się o ile możności iak najszybciej 
i którzy opracują statut komitetu oraz 
przystąpią do wykonywania 
konferencji. 

VIII. 
towanych 

przedłożyć 
wuiosek: 

Konierencja uznaje użyteczność przyję 
cia jednakowego stanowiska w kwestjach 
rolniczych, interesujących kraje rolnicze 
na terenie międzynarodowym, a w szczegól- 
ności na terenie Ligi Narodów. W tym 
celu winny państwa komunikować sobie 
wzajemnie swe odpowiedzi na ankiety Li- 
gi Narodów oraz innych międzynarodowych 
organizacyj, dotyczące zagadnień  rolni- 
czych, ażeby skoordynować swe  od- 
powiedzi na przygotowawczych zjazdach 
specjalnie zwołanych na ten cel. Pań- 
stwa, reprezentowane na konferencji win- 
ny uzgodnić o ile możności wszystkie wnio- 
ski, dotyczące rolnictwa przedstawiane kon- 
ierencji ekonomicznej, mającej się zebrać 
w listopadzie w Genewie, zgodnie ze wska- 
zaniami konwencji handlowej w Gene- 
wie z 24 marca 1930 roku. Uznając po- 
żyteczność współpracy rządów w obro- 
nie interesów rolnych z instytucjami rolni- 
czemi i międzynarodowemi, państwa,  bio- 

rezolucyj tej 

Przedstawiciele państw, 
na konierencji 
swym rządom 

reprezen 
postanawiają 
następujący 

rące udział w konferencji, postanawiają 
przedłożyć Lidze Narodów ustanowienie 
stałej i ciągłej współpracy we wszystkich 
kwestjach, dotyczących rolnictwa z in- 
stytutem międzynarodowym w Rzymie i 
komisję międzynarodową rolniczą w Pary- 
żu, reprezentującą związki agrarne na 
terenie międzynarodowym. 

Konferencja postanawia, przesłać po- 
wyższe  rezolucje  sekretarjatowi general- 
nemu Ligi Narodów z prośbą o podanie 
tychże do wiadomości państw-podpisanych 1a 
protokóle, podpisanym w Genewie 24 mar- 
ca 1930 roku, odnoszącym się do ob-
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ECHA KRAJOW E Szcatki Andreego w drodze do Szwecji 

NIEUSPOŁECZNIENIE 
NAUCZYCIELSTWA 

Iv 

Często słyszę skargi od przyjezdnego 
nauczycielstwa na niechęć, jaką im w pracy 
okazuje dwór i plebanja. Zarzut bezwarun- 
kowo poważny, jeżeli wnikniemy w rolę, ja- 
ką ksiądz i obywatel ziemski powinien w 
ruchu wychowawczym ludu naszego zająć. 
Za czasow moich w oświacie tajnej tego 
rozczłonkowania na szkołę, plebanję i dwór 
nie było i całe powodzenie właśnie polega- 
ło na współpracy tych trzech czynników. 

jeżeli chodzi o dwór przedwojenny i o 
typ ówczesnego obywatela ziemskiego, to 
obecne warunki towarzyskiego i socjalnego 
zbliżenia nauczyciela z dworem znacznie się 
zmieniły na lepsze. Dystans socjalny znacz- 
nie się zmniejszył, a sama współpraca spo- 
teczno-gospodarcza zmusza do codziennego 
stykania się księdza z nauczycielem, nau- 
czyciela z obywatelem. 

Jeżeli więc jest tak, jak mówią nauczy- 
ciele, to jasnem się staje, że coś się obecnie 
popsuło, co jest tembardziej podziwu god- 
nem, że największa zapora, jaką w czasach 
moich był rząd rosyjski, nie istnieje. 

Wyczuwa się wśród nauczycielstwa i 
duchowieństwa rozwijającą się z rokiem 
każdym kltanowość. Kltan nauczycielski i 
kltan księży coraz bardziej zamykają się w 
sobie, coraz mniej stają się podatne do ab- 
sorbowania potrzeb ogółu, sucho i formali- 
stycznie wypełniając obowiązki zawodowe. 
Dwór, straciwszy swoje dawne uprzywile- 
jowane stanowisko, stawszy się dziś rów- 
noprawnym członkiem społeczeństwa, nie 
wyciąga ręki po władzę, nie występuje z ini- 
cjatywą. 

Księża zaś i nauczyciele nie chcą lub 
nie umieją wykorzystać przywilejów, które 
im ustrój demokratyczny nadał. 

Ksiądz odprawia Mszę św. spowiada, 
chrzci dzieci, odwiedza chorych i umierają- 
cych, nie zawsze mając czas na lekcję reli- 
gii w szkole. Nauczyciel uczy dzieci, po- 
prawia zeszyty, pisze papierki do Inspekto- 
ratu. Obywatel zamknął się w domu na 
cztery spusty, by wyjazdami kosztów nie 
przyczyniać. Każdy spełnia swój obowiązek 
jak może, a często więcej niż może, a że 
nic wspina się na szczyty idei, to czyni tak 
przez równość demokratyczną, która Śmiał- 
ków wywyższających się ponad ogół nie 
nosi zbyt w, sercu. 

Równość demokratyczna, która głosi 
braterstwo wśród całego społeczeństwa i ka- 
że nauczycielowi z Małopolski nazywać chło 

ъ 

pa białoruskiego bratem, jest tylko czczą 
iormą bez głębszej treści. 

Treść braterstwa prawdziwego może 
się rozwijać tylko wśród swoich, i dziwić 
się należy, jak rzeczy tak prostej żadej z 
naszych rządów nie zrozumiał. 

Dziesięć lat w szkolnictwie powszech- 
nem chyba było dostatecznym okresem dla 
rozbudowy uczelni nauczycielskich na tak 
zwanych Ziemiach Wschodnich. Tymcza- 
sem widzimy dotąd masową rozbudowę w 
Małopolsce, z kompletnem lekcewaženiem 
seminarjów w naszym kraju. Importując ma- 
terjał nauczycielski z Zachodu, wbija się w 
głowę białoruskiej młodzieży kształcącej się 
w państwowej szkole dwa mierniki Polak i 
Białorusin, niszcząc największy dorobek hi- 
storyczny: współpracę Orła z Pogonią, — 
pojęcie które na codzień nie zbyt rozumie- 
jac i pogłębiając nazywamy tutejszością. 

Sami stwarzamy grunt dla separatyw- 
rego ruchu białoruskiego i agitacji obcej! 

Stykając się z młodzieżą tutejszą szkół 
powszechnych coraz częściej słyszę zapy- 
tanie: czemu tutejszy człowiek nie może wy- 
kierować się na nauczyciela, urzędnika na 
poczcie lub telegrafie? 

Kto ma odpowiedzieć: czy państwo?— 
czy białorusko-bolszewicka propaganda? 

M-łło nauczyciel. 

HURAGAN NAD KRÓLEWSZCZYZNĄ. 

W dniu 23 sierpnia o godz. 15 nad Kró- 
iewszczyzną szalała burza, podczas ktorej 
spadł ogromny deszcz, pokrywając całą po- 
wierzchnię wodą na 172 cm. 
Ulewa ta byłaby spowodowała katastrofę 
pociągów między Głębokiem a  Królew- 
szczyzną na 160 kilometrze. gdyż tam znaj- 
duje się drewniana rura, średnicy 1*- go 
metra przy wysokości nasypu 6 m. nad 
nia, przez którą woda nie mogła przepłynac 

a podnosiła się coraz wyżej i była już o 
2 m. nad rurą. Woda deszczowa zaczęła 

podmywać nietylko z prawej i lewej, ale iz 
wszystkich stron wspomnianą rurę. : 

I już lada chwila mogło nastąpić zmycie 
nasypu na torze kolejowym najmniej na prze 
strzeni 50 m. 

Lecz intuicja starszego zawiadowcy Od- 
dzialu Drogowego w Królewszczyźnie, Lit- 

POBRZĘK LUTNI 
Stanistaw Windakiewicz: „Jan Kocha- 

nowski* Kraków 1930. Nakładem Kra- 
kowskiej Spółki Wydawniczej; Jan 

Kochanowski „Pod lipą czarnoleską*, 

przełożył Jutjan Ejsmond. Poznań 1930 

Nakład Księgarni św. Wojciecha. 

Prof. Windakiewicz jest mistrzem 
w tworzeniu typu monografij history- 
czno - literackich, które nazwać można 

syntetycznemi. Takiemi są prace o Re- 
ju, Skardze i Kochanowskim. 

W przedmowie wyjaśnia autor cel 
swej pracy, którą wobec istniejącej 
bogatej literatury o Kochanowskim, a 
także, wobec ułamkowych danych bio 
graficznych, musi się stać rodzajem 
komentarza do jego dzieł. Zadaniem 
monografji nowoczesnej jest ujęcie 
twórczości danego utwora na płasz- 
czyźnie nowych zagadnień. Dwa takie 
problematy wysuwa  Windakiewicz: 
a) różne oblicza twórcze Kochanow - 
skiego, w załeżności od różnych šro- 
dowisk b) programowość twórczości 
poety z Czarnolasu, dążącego świa- 
domie do urzeczywistnienia swych ide 
ałów artystycznych. 

Charakteryzując środowiska, które 
wyrzeźbiły różne oblicza poetyckie au 
tora „Trenów*, wyodrębnia Windakie 
wicz trzy etapy: 1) poezja młodzień- 
cza, związana ze studjami zagranicą, 
2) poezja dworska, której muzą był 
d na dworze i wreszcie 3) Czarno 

as. 
Oczywiście we wszystkich tych 0- 

kresach interesuje nas przekrój no- 
wych zagadnień. Kwestją sporną, która 

winionka 
ie. 

Pan Bronisław Litwinionok, człowiek nad 
zwyczaj pracowity i znający swój fach, nie 
zważając na tak wielką burzę z deszczem 
i gradem jeździł po torze i czuwał, by on 
nie uległ zniszczeniu. 

I nie omylił się, ponieważ na 160 km 
spostrzegł _ niebezpieczeństwo. Natychmiast 
rozpoczął sygnalizację. Powstrzymał na pe- 
wien czas ruch pociągów. W. piorunującem 
tempie zaangażował robotnikwó którym pole 
cił powstrzymanie dalszego podmycia przez 
nasypanie piasku do worków i układanie 
ich w najbardziej zagrożone miejsca.. Ułożo 
no najsampierw 20 worków, później 50 i 
wkońcu 40. 

(Gdyby więc Litwinionok Bronisław nie 
znalazł się w 45 minut na miejscu wypadku 
to pociągi osobowe i inne uległy katastio- 
fie. Samo Państwo poniosłoby stratę w su- 
inie conajmniej 100,000zł. A ileż osoby pry- 
watne? Ą 

Tak władze przełożone p. Br. Litwinion- 
ka, jak i osoby znajdujące się w pociągu 
dziennym, idącym z Wilna do Zahacia w 
dn. 23 sierpnia b. ft. winny złożyć mu podzię 
kowanie, że zapobiegł tak wielkiemu niebez- 
pieczenstwu. $ 5 

Trzeba podkreślić, że jest to już trzeci 
fakt w ciągu ostatnich 12 lat służby p. Lit- 
winionka. Pierwszy miał miejsce w dn 8 
lipca 1919 r., kiedy to wspomniany były na- 
czelnik dystansu Nowo - Święciany, wiedzio 
ny poczuciem  patrjotycznem, pod gradem 
kul nieprzyjacielskich, z ciągłem narażeniem 
na śmierć niechybną, kierując osobiście ak- 
cja, wyratował prawie z rąk nieprzyjaciel- 
skich parowóz typu szerokotorowego, prze- 
wożąc go kolejką wąskotorową pomimo 
zrujnowanej nawierzchni toru i braku mo- 
stów ze stacji Postawy do Nowo - Święcian.* 

Drugiem podobnego mestwa, dzielności 

Bronisława, zapóbiegła katastro- 

  

i niezachwianej odwagi był fakę || ча 
prawy nasypu kolejowego,  Zrujnowanego 
pociskami nieprzyjaciół, w dniu 18 lipca 
1019 r. na szlaku Hoduciszki — Postawy, 
przy wysokości nasypu toru kolejowego 4m. 
60 cm., który to tor —pomimo wielkiej dłu- 
giej 35 m. wyrwy — p. Litwinionok napra- 
wił w ciągu I godziny i 40 minut, 

Powyższe fakty są stwierdzone przez kie 
rownika wojskowych waąskoterowych kole- 
jek (Nowo - Święciany) pana Siedleckiego, 
który w imieniu całej służby złożył p. Lit- 
winionkowi Bronisławowi najwyższe uzna- 
nie i podziękowanie dlatego, że czyny p. 
Litwinionka były dokonane z bohaterskiem 
zaparciem się siebie, na samem polu walki 
pod nieustannym ogniem nieprzyjaciela, pod 
nosząc tem samem sławę bojową Ojczyzny 
i przyczyniając się w wielkiej mierze do od- 
niesionego w tym czasie zwycięstwa nad 
nieprzyjacielem. 

Wiarogodność powyższych czynów 
stwierdzili również: p. Zarzycki, kp. 6 p. p. 
leg., i v. Kledzik, kp. p. p. Podpisy p.n. ka- 
pitanów Kledzika i Zarzyckiego potwierdził 
z rozkazu adjutant 6 p. p. leg. Zięba Stani- 
sław. * 

Powyższe dowody świadczą o wartości 
człowieka. Podróżny. 

WOŁOŻYN 

  

   

— 0d ośmiu miesięcy bez  notarjusza. 
W początkach stycznia r. b. został zawie- 
szony w czynnościach miejscowy notarjusz. 

Pomimo starań o rychłe nadesłanie za- 
stępcy i pism Magistratu w powyższej spra- 
wie do Prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie 
i ministra sprawiedliwości z dnia 15.IV 1930 
r. za L. dz. 2440 do dzisiaj kancelarja no- 
tarjalna jest nieuruchomiona na czem cier- 
pią miejscowe instytucje i obywatele powia- 
tu. Dla załatwienia czynności rejentalnych 
musi nieraz kilka czy kilkanaście osób je- 
chać do Lidy, Mołodeczna lub Wilna i 
tracić na to masę czasu i pieniędzy. 

Dotychczasowy  notarjusz jakkolwiek 
uruchomił kancelarję dopiero w styczniu 
1929 roku i nie miał aktów hipotecznych, 
miał jednak miesięcznie czystego dochodu 
do 1500 zł.; wydaje się więc że chyba, 
nie byłoby trudno znaleźć odpowiedniego 
zastępcę na takie stanowisko, a jednak od 
ośmiu miesięcy nie możemy doczekać się 
uruchomienia z powrotem notarjatu. 

Czy kompetentne władze zdobędą sie 
wreszcie na załatwienie tej pilnej sprawy i 
w jakim terminie, czy też sądzą, że wy- 
starczą nam obiecanki z miesiąca na mie- 
Siąc, że już... już... a nowy notarjat będzie. 

Cierpliwy. 

MEJSZAGOŁA 
W dniu 15 sierpnia w dalsym ciągu 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zasiliło 
Kasę Komitetu akcji katolickiej na rzecz bu- 
dowy pomnika Chrystusa Króla w sumie 
66 zł. 92 gr. 

Zarząd S$. M. P. Mejszagole 

CZARNOLESKIEJ 
nurtuje uczonych, w związku z  ро- 
bytem Kochanowskiego zagranicą, jest 
wykrycie momentu, w którym poeta 
stał się twórcą narodowym oraz wy- 
świetlenie czynników, będących dla 
tej zmiany glebą przygotowawczą. 

Punktem wyjścia dla wielu uczo- 
nych stał się stynny wykrzyknik Kocha 
nowskiego: — Wonse+ Hum _ Vidi... 

Kwestja ta zazębia się o drugie za- 
gadnienie ważne w monografji — o 
programowość poezji Kochanowskie- 
gw Już w r. 1921 w „Przeglądzie War 
szawskim''w artykule p.t. „Program li 
teracki Kochanowskiego* — rozstrzy 
gnął Windakiewicz kwestję uświado- 
mienia narodowego autora „Odprawy 
posłów” na korzyść Paryża. Tak samo 
Aleksander Briickner we wstępie do 
wydania pism z r. 1924 twierdzi, że 
sława Ronsarda silniej oddziałała w 
kierunku narodowym niż wpływy 
włoskie. : 

Sądom tym przeciwstawiał się Ta- 
deusz Sinko w Przeglądzie Współcze- 
snym . (Padwa i Paryż w twórczości 
Jana Kochanowskiego). Dowodzi on, 
że cel podróży Kochanowskiego do 
Paryża był raczej turystyczny, niż na- 
ukowy. Sława Ronsarda trafiła do prze 
konania poety, który już w Padwie 
wstąpił na drogę narodową. Byli już 
tam propagatorowie włoszczyzny, a 
dyktatorem literatury. narodowej wło- 
skiej stał się Piotr Reine w pierw- 
szej połowie w. 16-go. Jego łaciński 
traktat „De mitatione* i zasady o swo 
bodnem naśladowaniu Pertrarki mogły 

STOKHOLM. — Parowiec „Bratvag', wiozący zwłoki Andreego i jego 
towarzyszy, przybył do Hasvik na zachód od Hamerfeest (Norwegja) Po 
pewnym czasie statek odpłynął do T.romsoe, gdzie zapewne przybędzie o 
połnocy. Kanonierka szwedzka „„Svensksund* jest obecnie w drodze ło 
Iromsoe, ażeby zabrać szczątki członków ekspedycji do Szwecji. A 

Rozruchy komunistyczne w Budapeszcie 
PRÓBY ROZBIJANIA SKLEPÓW I UTARCZKI Z POLICJĄ. 

BUDAPESZT. (PAT) —. Około 10 tysięcy robotników wyruszyło w 
poniedziałek 1 września przez ulice miasta, wznosząc okrzyki: „Precz z bur- 
zuazją, chcemy pracy i chleba”, Policja piesza i konna usiłowała rozproszyć 
m:anitestantów, ci jednakże obrzucili policję kamieniami, a następnie poczęli 
grabić sklepy. Przy ulicy Dohaay, rozpraszając wielki tłum manifestantów, 
policja zmuszona była użyć szabel, przyczem jeden z robotników raniony zo- 
stał w głowę. * 

Również w dzielnicy willowej Budapesztu policja zmuszona była do u- 
życia broni, aby rozproszyć robotników, którzy rozrzucali ulotki komunisty- 
czne. Inna grupa demonstrantów, odrzucona przez policję z bulwaru Andras- 
sy'ego, znalazłszy się w dzielnicy willowej, rozpoczęła siłą forsować wejścia 
do willi i piądrować wnętrza. Zawezwana policja rozproszyła uczestników 
rozruchów. 

Przy ulicy Dembisky usiłowano splądrować magazyny wojskowe. I tu 
przybyła na automobiłach pancernych policja tłum rozproszyła. Najostrzejsze 
starcia miały miejsce w sąsiedztwie historycznego pałacu Vajda Hunyad, 
gdzie manifestanci usiłowali siłą wtargnąć do pałacu, zostali jednakże przez 
policję odrzuceni. W innem imiejscu tłum poturbował pasażera pewnego sa- 
mochodu. Samochód ten został spalony. Rozruchy zostały całkowicie zlikwi- 
dowane koło godziny 15-ej. W czasie demonstracyj jeden z manifestantów 
został zabity, zaś ciężko rannych zostało około 50 osób. . 

Niemiecki instruktor rosyjskiego lotnictwa 
BERLIN. „Welt am Montag' donosi, że poza rtm. Am lingerem, który uległ w 

Rosji wypadkowi lotniczemu, znajduje się jeszcze drugi oficer Reichswehry rtm. Ger 
stenberg, który w roku 1927 zwolniony został ze służby w Reichswehrze. Gerstenberg 
wyjechał do Rosji sowieckiej, gdzie zajęty jest obecnie w charakterze instruktora lotnict- 
"sa sowieckiego. 

Aresztowanie szpiega niemieckiego 
TORUŃ. (PAT) — Aresztowano w Toruniu w dn. 30 bm. emisarjusza 

wywiadu niemieckiego, niejakiego Bronisława Chęciaka, który miał Ścisły 
kontakt z przedstawicielami wywiadu niemieckiego. Chęciaka przekazano do 
dyspozycji sędziego śledczego w Bydgoszczy. Szczegóły dochodzenia trzy- 
mane są w tajemnicy. 

Opór bierny w Indiach 
BOMBAY. (PAT), Zanskniętych tu zostało nowych 6 przędzalni. Ogółem od cza- 

su rozpoczęcia akcji biernego oporu zamknięto 24 przedzalnie, zatrudniające około 60 
tysięcy robotników. 

Francuzi lecą przez Atlantyk 
PARYŻ. (PAT). Wobec zakończenia wszystkich przygotowań Costes i Bellonte 1 

września o godzinie 10 min. 55 wystartowali do lotu transatlantyckiego. Samolot wzniósł 
się w powietrze w ciągu 40 sekund. Zebrane na lotnisku w Le Bourget wielotysięczne 
„tłumy entuzjastycznie żegnały lotników, którym towarzyszyła eskorta, złożona z 5 sa- 
molotów. Pierwszy z eskortujących samolotów powrócił o godz. 11 min. 30, donosząc, 

"iż iot odbywa się w pomyślnych warunkach. Lotnicy lecą na wysokości około 200 me- 
trów. W-g doniesień z godziny 11 min. 40 Costes i Bellonte, przeleciawszy na południe 
od Crotoy, rozpoczęli lot nad morzem. й 

Śmiertelny sen na szynach kolejowych 
PARYŻ. Wstrząsająca tragedja rozegrała się onegdaj w odległości kilku kilometrów 

od miejscowości Lens. Mianowicie troje dzieci należących do rodziny polskiego górnika 

a to 2 dziewczyny 16 i 17-letnia oraz chłopak 9-letni położyło się na tor kolejowy i za- 

suęto. Po chwili nadjechai pociąg i w straszny sposób zmiażdżył wszystkich troje, tak 

#‹ na torze pozostała tylko jedna zniekształcona masa zwłok. 2 

Lekkoatleci japońscy w Warszawie 
WARSZAWA. (PAT). — W poniedziałek przybyła do Warszawy drużyna lekko- 

atletyczna japońska, która, w sile 16 zawodników i trzech reprezentantów, bierze udział 
we wtorkowych międzynarodowych zawodach „Polonji”. 

Demonstracje antyniemieckie w Łodzi 
ŁÓDŹ. (PAT) Wczoraj w godzinach popołudniowych grupy nieznanych osób do- 

tarły niepostrzeżenie pod gmachy, w których mieszczą się redakcje dzienników niemiec- 

kich w Łodzi — „Freie Presse" i „Lodzer Volkszeitung*, gdzie wybito szyby. Inna gru- 
pa demonstrantów zebrała się przed domem przy ul. Kościuszki, gdzie mieści siękonsu- 

k niemiecki. W domu tym wybito kilka szyb w prywatnych mieszkaniach. Przybyła w 

obu wypadkach policja zajścia zlikwidowała natychmiast, nie dopuszczając do przenie- 

sienia się ich na inny teren. ‚ 

Nastąpiło to zaraz po masowej maniiestacji przeciwko zakusom niemieckim. Po- 

licji udało się nie dopuścić do większych ekscesów. 

wpłynąć na Kochanowskiego w kierun 
ku naśladowania Horacego. Inne sądy, 

płą ich ilość — lekceważyć nie można 
— jest bezimiennym pociskiem wy- 

jak Morawskiego: „Walka o język pol mierzonym w tok wywodów  L.ezk:. 
ski w czasach Odrodzenia* oraz Fol- Erotyk który stał się podwaliną 
kierskiego „Sonet polski w w. 16-tym 
a Plejada francuska* z któremi roz- 
prawia się w dalszym ciągu Sinko, mo- 
żna pominąć,— wkraczają już bowiem 
na specjalny teren językowy. 

W monografj Windak viewicza wi 
dać próbę uzgodnienia stanowiska, 
choć autor wyraźnie nie polemizuje z 
przeciwnikami. Monografja syntenty- 
czna bowiem nie może być obciążona 
balastem  przypisków i nawodniona 
często nużącą polemiką, która intere- 
suje specjalistów. Chodzi o to by mógł 
ja przeczytać nietylko historyk litera- 
tury, lub student polonistyki, ale także 
laik, interesujący się obliczem ducho- 
wem Jana z Czarnolasu. 

Praca Windakiewicza łączy w so- 
bie przedziwnie dwa napozór niezgod 
ne elementy — poziom wybitnie nau- 
kowy z popularyzatorską przystępnoś- 
cią wykładu. 

Twierdzi Windakiewicz, że „wła- 
Ściwych dziejów dojrzewania Kocha- 
nowskiego na poetę narodowego nie 
znamy”. Pomimo  przelotnego | wi- 
dzenia się z Rousardem — kierunek 
literacki, który poeta polski ustalił 
zajęranicą, zgodny był z dążeniami 
rousardowskiei Plejady. Argumen- 

tem przemawiającym za tradycją 
paryską jest p - g Windakiewicza; 
fakt, że o włoskich wpływach po- 
eta czarnoleski nie wspomina, wy- 
mienia zaś z uwielbieniem nazwisko 
Ronsarda. ' 

twórczości młodzieńczej, — elegje do 
Lidji — zajmą nas jeszcze przy tłuma 
czeniach Ejsmonda. 

Twórczość w okresie 
nie nastręczała dotąd powodów do 
zdecydowanych sporów.  Rožnorod- 
ność, łącząca się z kroniką życia 
dworskiego, zaprawia Kochanowskie 
go do panegiryzmu i satyry. W po- 
równaniu z okresem padewskim sta- 
je się autor hymnem „Czego chcesz 
od nas Panie za Twe hojne dary" 
— poetą praktycznym. 

Na czoło panegityków wybija się 
„Pamiątka Janowi hrabi na Tęczy- 
nie“, który według słusznej hipotezy 
autora stał się monografji zawiązką 
genezy powieści historycznej Niem- 
cewicza. Główną zawartość bowiem 
wiersza Kochanowskiego stanowi ro 
mans z królową Cecylją, a właśnie 
dzieje tej miłości stały się osią fa- 
buły powieści niemcewiczowskiej. 

Kochanowski w swej umysłowo- 
ści twórczej nie posiadał zmysłu 
satyrycznego. e 

Utwory satyryczne (Satyr, albo 
dziki mąż), powstały w środowisku 
dworskiem, były inspirowane przez 
innych, głównie przez mecenasa po- 
ety — Piotra Myszkowskiego. Po- 
wstawanie na kształcenie się mło- 
dzieży zagranicą może w Kochanow- 
skim tylko zadziwić. I utwierdza w 
przekonaniu, że działały tu wpływy 

Owo podkreślenie, że wskazówki 7 zewnątrz. 
biograficznej — zwłaszcza, co do ży- W związku z twórczością dwor- 
cia Kochanowskiego posiadamy szczu ską omawia Windakiewicz „Fraszki: 

— = a wos „kaca 
  

dworskim- 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

  

XI Ogólny prąd entuzjazmu dla sztu- 

ki starożytnego Rzymu, jaki ogarnął lu- 

dzi w epoce klasycyzmu, z natury rzeczy 

wpłynął decydująco na ksztaitowanie wnętrz 

i poszczególnych sprzętów. Brak prawie zu- 

pełny materjałów historycznych z tej dzie- 

dziny (Pompeja nie było wówczas jeszcze 

Gdkopana) musiał być z konieczności za- 

stąpiony transpozycją form architektury - mo 

numentalnej na meble i sprzęty, sprowadza 

jąc te ostatnie do miniatur budynków z ko- 

łwnnami, łukami i gzymsami, przyczem roz 
bieżność między własnościami materjałów 

(kamienia w budynkach a drzewa w me- 
biach) prowadziła do znacznych nieraz „nie 
porozumień" natury formalnej. ? 

Naogół jednak charakter epoki wypowie 

dział się w traktowaniu mebli nawskroś ar- 

chitektonicznem, w nadawaniu im kształtów 

niożliwie prostych i mocnych, w wielkich, 
nieraz nawet nieco klocowatych blokach o 
linjach sztywnych, prostych, proporcjach 
riasywnych i ciężkich. Późniejsza faza kla 

Sycyzmu (styl Cesarstwa) wprowadziła tro 
chę lżejsze i bardziej eleganckie proporcje, 
lecz zasadniczo przeważa zawsze pewna 
ciicjalna sztywność linij i płaszczyzn, unika- 
nie linij giętych i swobodnych, tak zniena- 
widzonych z poprzedniego okresu sztuki 
rokokowej. Motywy rzymskie, greckie i e- 
gipskie, zestawiane ze soba bezpośrednio, 
dają w ornamentach mebli klasycystycznych 
a zwłaszcza Empirowych, to charakterysty 
czne piętno, po którem tak łatwo poznać 
produkcję meblarską tego okresu. 

Jednak w zakresie typów mebli okres 
klasycyzmu nie stworzył wiele nowego, a 

JÓZEF KŁODECKI 
Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) tel. 928 

Poleca po cenach bezwzględnie niskich 

Firanki, obrusy, kołdry watowe i pluszowe, 
Poduszki, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską i galanterję, 
Wełny na suknie płaszcze i materjały na ubrania męskie, 
Jedwabie, chodniki, dywany. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

Uwaga! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki. 

E ITT TO IO TOKIO ISI IST OWO 

B 
Wszelkie podreczniki szkolne 

w wielkim wyborze 
poleca Księgarnia 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
WILEŃSKA 38. 

Zamówienia załatwia również telefonicznie (341) z natychmiastowem 

dostarczeniem do domu.     Posiada materjały pismienne. т 
Kupuje książki używane lub zamienia na nowe. 

  

lko w swoisty sposób ty- 

py mebli, znane już poprzednio. Najbardziej 

nioże rozpowszechnił się stosowany już 

zresztą i dawniej typ biurka zamykanego, 

t.zw. sekretarzyka, jakich jeszcze sporo wi- 

dzi się po starych naszych dworach o wy- 

sokiej kulturze. Biurka te, ujęte zwykle w 

kształt ogólny nadzwyczaj prosty, ozdobio 

ne kolumnami klasycznemi i rozetkami, do- 

piero w stanie otworzonym wykazują pełnię 

togactwa dekoracyjnego: wnętrze o licz- 

nych szufladkach ze skrytkami, często z 

wkładkami z drzewa innego koloru (t.zw. 
intarsjami) o motywach klasycznych, zadzi 

wiają wdzięcznością kompozycji i pomysło- 

wością niebylejaką. 

    

Biurko, przedstawione na ilustracji, na - 

leży, coprawda, do typu prostszego otwar- 

tego, pomimo to jednak może  reprezen- 

tować słusznie charakter meblarstwa tej e- 

poki: zamiast nóżek — gryfy antyczne, 

część górna ozdobiona karjatydami klasy- 

cznemi i rozetkami rzymskiemi; całość u- 
trzymana w prostych, surowych linjach i 

proporcjach nieco przyciężkich. Wykonane 

Gno zostało w r. 1812, a więc w momencie 

rajwyższego rozwoju stylu Cesarstwa, gdy 
Napoleon stał u szczytu sławy i potęgi, a 

rzesze artystów ubiegały się o wniknięcie w 

ducha czasu i tworzenie dzieł, będących 
godnym wyrazem tej istotnie wielkiej epo- 

ki prof. J. Kłos. 

Dr. med. L. ŁUKOWSKI 
(choroby dzieci) powrócił. 

Zawalna 2. Tel. 592. —2   
   

   
    

    

   

    

poety polskie i łacińskie, które acz- 
kolwiek tworzył Kochanowski w 
ciągu całego życia, to jednak w ok- 
resie dworskim były rezultatem najli- 
czniejszych swych spostrzeżeń. 

Nastrój satyryczno - humorysty- 
czny ma charakter niedokuczliwy. Bo 
trudno przecież mistrza z Czarnolasu 
o gołębiem sercu, posądzić o zgryźli- 
wość. Jest to życia księga przeżyć 
poety, kochane dzieła a jednocześnie 
popis artystycznego / wirtuozostwa. 

Przechodzimy do Czarnolasu. Na- 
tchnienie, które czerpał poeta w cie 
niach  osławionej lipy jest niejako 
trójramienne: a) poezja życia ro- 
dzinnego, b) poezja patrjotyczna, 
c) poezja religijna. 

W poezji rodzinnej najważniejsze 
są „Treny“. I tutaj natykamy się 
na nową kwestję sporną, pierwszo- 
rzędnej wagi — sprawę genezy Tre- 
nów. Wyłaniają się tu dwa  pro- 
blemy: zagadnienie „Trenów*; jako 
utworu opartego 0 przeżycia oso- 
biste oraz geneza „Trenów*; jako 
rodzaju literackiego. Geneza  ргте- 
życia osobistego jest. bardziej  istot- 
na. Wobec powściągliwości humani- 
stów w wyrażaniu uczuć najbardziej 
osobistych — są „Treny* ciekawym 
dokumentem przeszłości. Uczciwość 
w „Trenach jest bowiem niehuma- 
nistyczna. Następnie ,Treny*, są pom 
nikiem ideału kobiety w życiu  ro- 
dzinnem, ideału kobiety matki, żony, 
i córki. A więc pomnik patryarchal- 
nej kobiecości. 

Drobiazgowe badanie dziecka, na 
które zwróciła uwagę dopiero na- 
uka nowożytna — „wydaje się — pi- 
sze Windakiewicz — „najtrafniejszem 
zupełnie modernistycznem i omal nie 

  

intuicyjnem przeczuciem  dzisiejsze- 
go człowieka”. Pierwiastek rodzinny 
w „Trenach* połączył się z historją 
duchowego rozwoju poety. 

Rozpacz rodzicielska w „Trenach* 
postawiła Kochanowskiego na kra- 
wędzi doczesności i nieśmiertelności 
duszy. Tło filozoriczne, o barwie re 
ligijnejj dało „Trenom* możność wy 
rośnięcia od utworu czysto osobiste- 
go do rozmiarów wspaniałego dzie- 
ła literackiego. W rezultacie „Tre- 
ny' to przejście poety od humanizmu 
do chrystjaniamu. 

Jako rodzaj literacki miały „Tre- 
ny“ włoskich poprzedników (Sonety 
Petrarki na śmierć Zaury). Zagadnie 
niem nie rozstrzygniętem pozostaje 

kwestja, w jakim porządku powstały | 
„Treny*, ponieważ rękopisy zaginęły 
bezpowrotnie. Windakiewicz przy- 
chyla się do najnowszej hipotezy M. 
Hardleba (Nagrobek Urszulki), któ- 
ry wyszedł z założenia, że Kochanow 
ski rozpoczął swe dzieło Od nagrob:- 
ku, będąc twórcą uprzednich  licz- 
rych epigramatów nagrobnych. Tak 
więc przedtem wyjścia — były tren 
XIII. 

Analiza dzieł Kochanowskiego w 
monograiji Windakiewicza opiera się 
nie o chronologję, lecz o rodzaje lite- 

rackie w których chronologia zwią- 
zana jest tylko z charakterystyką šro- 
dowisk. 

Tak więc omówienie „Odprawy po 
słów greckich" zawarte zostało w roz- 
dziale ostatnim doskonałej monografji. 

* 
! 

Przekłady Ejsmonda zostały w r. 
1919 nagrodzone pierwszą nagrodą 
państwową. Drugie wydanie wywoła- 
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U LESZKA OWRONA 
(Wywiad własny) 

Warszawa w sierpniu. 

Wytwórnia filmowa „W 42* gości 
w tej chwili zespół artystów pod dziel- 
nym kierunkiem Kazimierza Czyńskie- 
‘› во, nagrywający wnętrza do filmu 
„Wiatr od morza*, według powieści, 
Stefana Żeromskiego. 

Trafiłem właśnie na moment poje- 
dynku pruskiego oficera z bohaterem 
filmu, odtwarzanym przez Adama Bro- 
dzisza. 

Przez chwilę przyglądałem się pru- 
skiemu oficerowi, który z zapałem i 
sprawnością władał szablą. Po bliž- 

  

szeni przyjrzeniu się poznałem w nin 
b. popularnego artystę, specjalistę oć 
ról salonowo-czarnych charakterów. 

Gdym po zdjęciu uzyskał z nim 
chwiłkę rozmowy, przekonałem się, 
że ten Leszek Owron tak straszny w 
swych filmowych kreacjach, w życiu 
jest przemiłym, wytwornym  dżentel- 
menem. 

— Czy Owron to pański pseudo- 
nin:? — pytam. 

— Tak. Nazwisko moje Przyłuski. 
— Przyłuski? Przyłuski? Był taki. 

Założyciel i pierwszy dyrektor popu- 
larnego teatrzyku „Qui Pro Quo". 

— To właśnie ja nim jestem — 
rzekł skromnie popularny artysta. 

— Chciałbym coś niecoś wiedzieć 
© pańskiej karjerze. Potrzebne mi to 
do wywiadu. 

— Wywiad? A do jakiej gazety? 
— Do „Słowa wileńskiego. 

-— Wilno... Kochane Wilno — rzekł 

Owron — mam wielki sentyment do 
tego miasta. Wiele pięknych chwil 
przeżyłem tam uczęszczając do szkoły 
handłowej za rosyjskich czasów. 

— Jakie role ma pan w swoim re- 
pertuarze? 

— jest ich kilkanaście. Trudno mi 
wszystkie wymienić. 

Lubię najbardziej parę momen- 
tów moich z „Wampirów Warszawy*, 
„Czerwonego Błazna* ostatnio z 
„Dusz w niewoli". 

— Czy dobrze się pan czuje w ro- 
lach ciemnych bohaterów? 

— Ja wczuwač się wczuwam, w 
każdą rolę czarnego charakteru, ale 

potem, w życiu prywatnem mam psy- 
chiczne załamania, 

— Dlaczego? u 
— lm więcej publiczność czuje an- 

typatję do typu odtwarzanego, tem 
więcej jestem zadowolony ze swej 
gry, ale prywatnie na tem cierpię, 
gdyż to zostawia piętno. 

К — Gdy tylko zawrę jakąś nową 
znajomość, prawie zawsze słyszę... „Ja 
się pana bałam*.. lub też: „Myślałam, 

że pan jest w życiu taki sam jak na 
filmie, a tymczasem o wiele więcej 

sympatyczniejszy od naszych  niektó- 
rych „amantów bohaterskich". 

/ 
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ła uroczystość 400-nej rocznicy uro- 
dzin poety z Czarnolasu. W przedmo- 
wie — tłumacz zestawia niewspółmier 
ność zachwytów krytyki nad wartością 
artystyczną tłumaczenia a małą po- 
czytnością książki. Cóż to dziwnego? 
Jakże nieliczne sfery czytają dziś wo- 
góle utwory Kochanowskiego. Cóż 
dopiero mówić o przekładach wierszy 
łacińskich! Jest to lektura dla wybred- 

nych smakoszów, ale trzeba przyznać, 
iż może odegrać pewną popularyzator 
ską rolę, właśnie ze względu na war- 
tość artystyczną przekładów. A także 
książka powinna zyskać wielu zwolen- 
ników z racji struktury powojennej 
psychiki czytelnika, goniącego albo za 
uwielbieniem radości życia, które о- 
trząsnęło się po grozach wojny. 

We wszystkich rodzajach sztuki za- 
znaczą się dziś kierunek, stający do 
walki z romantycznym pesymizmem 
 śpoteozujący radość życia. Normę tej 
Dotezy znajduje spokój klasycznej for ;Wy, nawrót do ideałów humanistycz- 
nych. 
„Dla tych wszystkich będzie książka 

luniejsza kąskiem ambrozji na uczcie 
duchowej. 

„Elegje miłosne i Traszki stanowią 
2 tych wierszy dwa dzialy, posia- 
i dla czytelnika najwięcej piep- 
le jnż „pikanterji. „Znajdziemy tam wie 
nolasų 11 późniejszego poety z Czar- 
skina umiłowanie wsi i życia siel- 

5› — zdala od zgiełku świata. 

„W glebę t 
zaczną siač 
przyszłych p) 
A przy boku 
na wsi zaws 
Ta, za którą 

ustą i czarną 
A ziarno, 
onów promienną nadziej mym będzie 3 2е 1ш\мзие‹12іе 
z a;tzetu szaleję”. 

SŁOW 

KALENDARZYK WYBORCZY 
Do zarządzenia Pana Prezydenta roz- 

wiązującego Sejm i Senat dołączony został 
następujący kalendarz czynności wybor- 
czych: 

7 września r. b. 8 najliczniejszych 
klubów poselskich przedstawi generalnemu 
komisarzowi wyborczemu 8 członków pań- 
stwowej komisji wyborczej i tyluż ich za- 
stępców. 

9 września generalny komisarz 
wyborczy mianuje przewodniczących okrę- 
gowych komisyj wyborczych, a władze ad- 
ministracyjne ogłoszą o podziale na obwo- 
dy głosowania. Tegoż dnia ogłoszony bę- 
dzie skład osobowy i lokal urzędowy pań- 
stwowej komisji wyborczej, 11 września 
dokonane będą wybory członków  okręgo- 
wej komisji wyborczej przez rady miejskie i 
sejmiki, 13 września przewodniczący 
okręgowej komisji wyborczej ogłasza skład 
osobowy komisji w wojewódzkim dzienni- 
ku urzędowym. 

Okręgowa komisja wyborcza ogłasza 
we wszystkich gminach okręgu o dniu wy- 
borów w godzinach głosowania, liczbie 
posłów miejscu i czasie, sposobie i ostat- 
mimi terminie zgłaszania kandydatur i świad- 
czeń o przyłączeniu listy okręgowej do listy 
państwowej, oraz o składzie osobowym ko- 
misji wyborczej. 

14 września rada gminna względ- 
nie zebranie sołtysów, względnie komisarz 
rządowy, względnie wydział powiatowy 
mianuje trzech członków obwodowej komi- 
sji wyborczej i tyluż ich zastępców. 

19 września: naczelnicy gmin spo- 
rządzą” dla każdej miejscowości spis wy- 
borców w trzech egzemplarzach. 

Przewodniczący okręgowej komisji wy- 
borczej zawiadamia naczelnika gminy o 
składzie odnośnych obwodowych  komisyj 
wyborczych i podaje o tem do wiadomości 
publicznej. 

20 września: Naczelnik gmin prze- 
syła trzy egzemplarze spisu wyborców prze- 
wodniczącemu obwodowej komisji wybor- 
czej. 
I wrzešnia: Obwodowa komisja 

wyborcza przesyła jeden egzemplarz spisu 
wyborców okręgowej komisji wyborczej. 

27 września: Obwodowa komisja 
wyborcza wykłada spisy wyborców do pu- 
blicznego przeglądu. 

7 października: Zgłaszanie pań- 
stwowych list kandydatów. 

10 października: Ostatni dzień 
wyłożenia spisu wyborców do przejrzenia. 

11 października: ostateczny ter- 
min wnoszenia reklamacyj do obwodowej 
kosnisji wyborczej przeciwko pominięciu w 
spisie lub wpisaniu nieuprawnionego. 

15 października: Kandydaci z list 
państwowych składają na ręce przewodni- 
czącego państwowej komisji wyborczej 
oświadczenie o zgodzie na ubieganie się o 
mandat oraz stwierdzenie, że kandvdat uwa- 
ża się za obywatela polskiego i że wedle 
swej najlepszej wiedzy posiada bierne prawo 
wyborcze. 

Е 17 października: generalny ko- 
misarz wyborczy ogłasza w Monitorze pań- 
stwowe listy kandydatów. 

Ostateczny termin zgłaszania sprzeci- 
wów przeciw reklamacji 0 wykreślenie ze 
spisu. 

_ Zgłaszanie okręgowych 
tów. 

21 października: obwodowe ko- 
misie wyborcze przesvlaja okręgowym ko- 
misiom wyborczym dwa egzemplarze spisu 
wyborców. 

— Jakie są pańskie plany na przy- 
szłość ? 

— Wolę o tem zamilczeć, gdyż 
jestem trochę fatalistą, ale mam na 
widoku główną rolę w krajowej pro- 
dukcji jak również pertraktuję z jedną 
z wytwórni zagranicznych dla odtwo- 
rzenia głównej roli w wersji polsko- 
fiancuskiej. Miałbym wyjazd na 2 mie- 
siące aż po za granice Europy. 

— (Co pan myśli o naszych akto- 
rach filmowych? 

— Materjał męski obfity. Świetny! 
jest Gawlikowski, jest to dla mnie je- 
dyny aktor teatralny z poczuciem fil- 
mu. Dobry nabytek dla krajowej pro- 
dukcji jest odtwórca roli „Janka Mu- 
zykanta* Witold Conti. Doskonałym 
aktorem jest Adam Brodzisz. Kobiece- 
go wyboru nie mamy. 

Poprosiłem artystę o fotos z dedy- 
kacją i opuściłem progi pięknej wy- 
twórni przy ul. Wolskiej 42 pozosta- 
jącej pod kier. dyr. Starczewskiego. 

„Elbe. 

list kandyda- 

Forma, charakterystyczna pėžnieį 
dla ballady romantycznej, niezwykle 
jest przyjemna w czytaniu. Jest i po- 
chwała miłowaniu, miłość wierna i mi 
łość lękliwa, miłość nieszczęśliwa i 
przeklęta. 

Ale przestroga „białym głowom'* 
p.t. „O wdzięku przyrodzonej urody" 
może Się przydać i dzisiejszym paniom 

które w pielęgnowaniu urody własnej, 
lubią zanadto posługiwać się sztuką Z 
salonów piękności. ; 

_‚,диіеу\!ісе‚ : 
co macie w nienawiści własne swoje lice 
i własną postać... Czemuż włos 

ędzierzawicie? 
Czemu uszy w eyoskie kamienie 

zdobicie? — 
a śnieżne ręce w skrzące klejnoty? 

Dlaczego 
by brwi malować węgla bierzecie 

: Czarnego? 
Czemuż usta mażecie kałem krokodyla?... 

A oto — o wiecznej prawdzie do- 
wiadujemy się we fraszce do Fausta: 

Powtórzy to samo późniejszy roman 
tyzm przez usta Stendhala, ale w nie- 
co innej formie. 

Znajdzie się nawet fraszka do ko- 
mara: 

„Miłość ciężką chorobą jest 
у mój Fauście miły, — 

więc y ia — choć nie kocham 
—- ponieważ kochałem — 

przeto, dziś jeszcze dręczę się y tracę 
siły”. 

„Co mi tak smutnie do uszu 
brzęczysz, komarze maleńki? 

Nienasyconej miłości 
okrutne mię trapią męki” 

Jeszcze urywek z fraszki, która nie- 
jednemu przypomina ton popularnych 
piosenek z epoki Syrokomli i Lenarto- 
wicza: 

25 października: obwodowe ko- 
misje wyborcze przyjmują napływające 
sprzeciwy przeciwko wykreśleniu ze spisu 
wyborców i przesyłają je dodatkowo do 
okręgowych komisyj wyborczych. 

Kandydaci z list okręgowych składają 
na ręce przewodniczącego okręgowej komi- 
sji wyborczej oświadczenie o zgodzie na 
ubieganie się o mandat oraz stwierdzenie, 
że kandydat uważa się za obywatela pań- 
stwa polskiego i że wedle swej najlepszej 
wiedzy, posiada bierne prawo wyborcze. 

Pełnomocnicy okręgowej listy kandyda- 
tów składają na ręce przewodniczącego 
okręgowej komisji wyborczej oświadczenie 
o włączeniu listy okręgowej do listy pań- 
stwowej. 

31 października: okręgowe ko- 
misje wyborcze przesyłają obwodowym ko- 
misjom wyborczym dwa egzemplarze osta- 
tecznie zatwierdzonego spisu wyborców, 
jednocześnie trzecie egzemplarze spisu prze- 
syłają właściwym naczelnikom gmin. 

4 listopada: okręgowe komisje 
wyborcze dostarczają obwodom i komisjom 
wyborczym afisze z listami kandydatów 
celem rozplakatowania. 

Przewodniczący obwodowych  komisyj 
wyborczych wykładaja ostatecznie zatwier 
dzony spis wyborców do publicznego prze- 

gladu, > 
9 listopada: Ostatni dzień wyłoże- 

nia do publicznego przeglądu ostatecznie 
zatwierdzonego spisu wyborców. 

16 listopada: głosowanie do sejmu. 
19 listopada: posiedzenie okręgo- 

wej komisji wyborczej w celu ustalenia wy- 
niku wyborów do sejmu. 

23 listopada: głosowanie 
natu. 

26 listopada: posiedzenie okrego- 
wej komisji wyborczej w celu ustalenia 
wyniku wyborów do senatu. 

z SĄDÓW 
SKAZANIE PRZEMYTNIKÓW. 

Mieszkańcy Niemenczyna Chaim Jaczyń- 
ski, Marja Jankowska i Wincenty Tomsik 
trudzili się przez cały rok 1927 przemytem 
tytoniu i sacharyny z Litwy do Polski. 
Chcąc uniknąć .nieporozumienia" z władza- 
mi KOP Jankowska przekupiła sierżanta Swi 
drowskiego, pełniącego służbę na tym od- 
cinku proponując mu 50 zł. łapówki od ka- 
żdego transportu. о 

Świdrowski pozornie się zgodził i momen 
talnie powiadomił o tem swych przełożo- 
nych. Urządzono zasadzkę i przemytników 
wraz z towarem aresztowano. W toku do- 
chodzenia doaresztowano jeszcze 4 osoby i 
wczoraj wszyscy stanęli przed Sądem. 

Trzech żej wymienionych skazano na 
3 mies. więzienia każdego, zaś pozostałych 
czterech uniewinniono. 

do se- 

Nowości Wydawnicze 

— T czydziesty piąty zeszyt „Świata*. 
Trzydziesty piąty, bieżący zeszyt „Świata 
otwierają artykuły, dotyczące naszego szkol 
nictwa średniego. Jest to sprawa b. aktual- 
na ze względu na początek roku szkolnego. 
P. Witold Giełżyński dał wnikliwy artykuł 
p. t. „Reforma szkolnictwa średniego”, a 
dyrektor W. Ambroziewicz, wybitny peda- 
gog, napisał o nowem pokoleniu i szkole 
średniej. W zeszycie tym znajdujemy rów- 
nież feljeton p. Z.  Norblin-Chrzanowskiej, 
Stefana Krzywoszewskiego, Wacława Gru- 
bińskiego, Janusza  Wilatowskiego, J. M. 
Życkiego, Eustachego Czekalskiego oraz M. 
B. Lepeckiego. 

Q międzynarodowej konferencji rolnej 
pisze b. wiceminister skarbu dr. August 
Popławski. Liczne ilustracje zdobią ten bo- 
gaty w treść zeszyt. W dziale beletrystycz- 
nym „Šwiat“ drukuje dwie świetne powie- 
ści A. Struga „Żółty krzyż” i Claud Anet'a 
„Mayerling“. 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
do wszystkich zakładów naukowych 

poleca w wielkim wyborze 

Księgarnia 

WACŁAWA 
MIKULSKIEGO 

Wilno, WILENSKA 25. Tel. 664. 
Podreczniki užywane. —1 

SIT TTT SI 
„Słodkie są jabłka i gruszki, 

figi, y cukry y miody. 
Wonny — rozmaryn y balsano, 

a róża — wdzięcznej urody. 

Lecz figi, iabłka ni gruszki, 
ni czarej miodem nalane 
ni cukry — nie są tak słodkie, 
jak twe usteczka różane”. 

* 

Niech te słów kilka o tej pogod- 
nej książce będą nie tylko skromnym 
hołdem dla nieśmiertenych dźwięków 
lutni czarnoleskiej, ale i małym kwiat- 
kiem na trumnę słonecznego poety Jul 
jana Ejsmonda, który promienną ra- 
dość życia czerpał obficie z pogody 

i umiaru poezji humanistycznej i w 
słonecznej dobie życia odszedł przed- 
wcześnie ku krainom wiecznej szczę- 
śliwości. 

* 

Zjazd w Krakowie, który się odbył 
ku uczczeniu Kochanowskiego w cze- 
rwcu r. b. zrodził pokaźną ilość roz- 
praw i referatów, które mają się zło- 
żyć na Księgę pamiątkową w dwu to- 
mach. 

Będzie to szereg nowych przyczyn- 
ków, oświetlających DGTEZOJE Boca. 
nowskiego według spostrzeżeń i me- 
tod najnowszych. Lwią część mają sta 
nowić prace cudzoziemców, które bę- 
dą jednym wielkim hołdem dla kul- 
tury polskiej w w. XVI i pochwałą 
wielkości polskiego humanizmu w po- 
ezji. Znajdujemy tam też rozprawę rek 
tora St. Pigonia: „Kochanowski u 

romantyków*. Niestety jest to ostat- 
nia praca, która nieocenionego profeso 
ra wiązała ściśle z Wilnem i młodzieżą 
uniwersytecką. 

Tracimy go z wielkim żalem na 
rzecz Krakowa. WAP: 

bytu i wspaniałego rozwoju < _ s 
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Teatry wileńskie przeżywają ciężkie czasy i świecą pustkami. Jak wiadomo dyrektor 
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Posłowie z klubu białoruskiego kierowali 
całą robotą 

Dochodzenie w sprawie aresztowanych 

wywrotową 
posłów komunistycznych z „białoruskiego 

klubu poselskiego trwa w dalszym ciągu, a to ze względu na obfity materjał znaleziony 
u nich podczas rewizji. 

W ręce władz wpadły mianowicie różne notatki, stwierdzające kontakt komunisty- 
cznej partji z aresztowanymi b. posłami, kwity na otrzymane pieniądze i co najważniej- 

sze, wyraźne dowody, że bibuła komunistyczna kolportowana ostatnio w Wilnie i na 

prowincji szła przez ręce Klubu. 
+ *. * 

0 aresztowanym b. pośle Wołyńcu opowiadają, že w chwili, gdy dowiedział się 
że Sejm został rozwiązany, gorączkowo począł szykować się do ucieczki w przebraniu 
kobiecem. W ostatniej chwili zrezygnował z maskarady bowiem przygotowane dla nie- 
go szaty niewieście okazały się nieodpowiednie. 

  
  

KRONIKA 
WTOREK 
2 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 48 

„W, 
A Z. słońca o godz, 6 m, 23 

Szymona 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologfi U.S.B, 

w Wilnie, 

z dnia 1. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 771 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyższa -|-23 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: . — 

MAM ) Północno-wschodni 
przeważający | 
Tendencja barometryczna: wzrost, nast. spadek 

Uwagi: pogodnie. 
  

KOŚCIELNA 

— Nieustanna Adoracja _Przenajświęt- 
szego Sakramentu, Dnia 3 września w koś- 
ciele w Kurzeńcu odbędzie się całodzienna 
Adoracja Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
4 września w kościele w Swirze. dnia 5 
września w kościele w Połukni, dnia 6 wrześ 
nia w kościele w Zabłociu. (k) 

URZĘDOWA. 
— Referat wyborczy w urzędzie 

wojewódzkim. W związku z orędziem 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej o wv- 
borach do Sejmu i Senatu powołano do 
życia osobny referat wyborczy w urzę 
dzie wojewódzkim w któym skupione 
będą wszelkie czynności administracyj 
ne związane z techniką wyborów na te 

renie woj. wileńskiego. Kierownikiem 
referatu został mianowany referendarz 
Antoni Dworzecki - Bohdanowicz. 

MIEJSKA 

— Przygotowawcze prace przed- 
wyborcze w Magistracie. W dniu wczo 
rajszym wrócił z urlopu prezydent mia 
sta p. Folejewski i niezwłocznie zarzą 
dził niezbędne przygotowania do prac 
przedwyborczych. 

W pierwszym rzędzie zostanie zwo 
łany na czwartek konwent senjorów 
w celu ustalenia listy kandydatów na 
przewodniczących i zastępców de 58 
obwodów wyborczych jak również 
wyznaczenie dwóch kandydatów do o- 
kręgowej komisji wyborczej. Ponadto 
poczyniono przygotowania do układa 
nia list wyborców. 

— Zwołanie Rady Miejskiej. Na dzień 11 
bm. zarządzone zostało posiedzenie Rady 

Miejskiej na którem w pierwszem rzędzie bę 
dzie załatwione cały szereg zobowiązań mia 
sta w związku z wykorami do Sejmu i Se- 
natu i jak również zatwierdzenie kandyda - 
tów do obwodów wyborczych. 

— Zakaz wystawiania owoców przed 
sklepami. W starostwie grodzkiem interwen- 
jowali prdzedstawiciele handlarzy w sprawie 
zakazu wystawiania owoców przed straga- 
nami na rynkach. Interwenjujący otrzymali 
przyrzeczenie, że będzie wyznaczone bada- 
nie czy zakaz nie może być cofnięty. 

— Przeróbka autobusów. Na skutek sta 
rań właścicieli autobusów, władze zgodziły 
się, aby zaopatrzenie autobusów w szybko- 
ściograty, gaśnice, apteczki i przeróbkę sie 
dzeń autobusowych odroczyć do 31! grudnia. 

  

Oszczępza JR KTO 
NABYWA 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

W JEDNEM ŻRÓDLE! 

KSIĘGARNIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
WILNO, UL. ZAMKOWA 22, TEL. 6-60 

zaopatrzoną jest w książki szkolne do wszystkich 
zakładów naukowych. Dla wygody publiczności prowadzi 
się także dział podręczników używanych iuskutecznia 
się zamianę tychże na nowe na warunkach dogodnych. 
Dostawa do domu na zlecenie telefoniczne za pobraniem. 

LEKCYJ MUZYKI 

  
FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

„lntormacje od 11-ej—1 
i od 4—5 po poł. Ś-to JAKÓBSKA 6--1.     

Bóle artre- 
tyczne znikają 

po użyciu soli 
owocowych za: ŚŚ 
wartych w 

Karposalu. 

  

    

    

     
   

Ceno Zł. 4.00 

KARPOSAL 
„Karpińskiego      

WOJSKOWA 
— Wrócił z urlopu kom. PKU P. mir. 

Ossowski, komendant tut. PKU wrócił z ur 
lopu i objął urzędowarie. Jednocześnie przy- 
pominamy, że przyjmowanie inferesantów w 
PKU odbywa się jedynie w godz. 11 — 13. 

KOLEJOWA 
— Uwidocznianie nazw stacyjaych. Wła- 

dze kolejowe wydały zarządzenie w sprawie 
uwidaczniania nazw stacyjnych. Napisy sta- 
cyjne są często nieczytelne, zbyt oddalone 
lub niewidoczne wieczorem, będzie to zmie- 
nione w najbliższym czasie. Ponadto kon- 
duktorzy będą wykrzykiwali stacje na któ 
rych pociąg się zatrzymał. 

POCZTOWA 
— Rozszerzenie sieci telefonicznej. W 

agencji pocztowej Dukszty-Pijarskie, pow. 
wileński z dniem 1.VIII zaprowadzono służbę 
telegraficzną i telefoniczną. 

SZKOLNA 
— Liceum Handlowe i Liceum  ogėlno- 

kształcące (z kl. wstępna) im. Filomatów 
w Wilnie (z prawami s'xo/ naństwowych) 
przyjmują zapisy codziennie od godz. 
10—12 (Żeligowskiego 1—2). 

Egzamina wstępne rozpoczną się dn. 2 
września. 

Dla życzących od kl. IV gimnazjalny kurs 
łaciny i matematyki oraz nauka pisania na 
maszynie. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 
6 klas szkoły średniej. 

AKADEMICKA 
— Stypendja min. komunikacji. Ustano- 

wione zostały stypendja min. komunikacji 
w wysokości po 150 zł. miesięcznie dła stu- 
dentów wydziału prawno - politycznego i 
prawno - ekonomicznego na USB. Ponadto 
Wilno otrzymuje kilkanaście stypendjów po 
100 zł. miesięcznie dla uczniów  państwo- 
wych szkół Średnich. 

O stypendja mogą ubiegać się obywa- 
tele pols. y niezależnie od tego czy korzy- 
stali ze stypendjów w latach ubiegłych. 

Podania należy kierować do min. komu- 
nikacji do dnia 30 września. 

RÓŻNE. 

— Wiec protestacyjny. W niedzielę 
w południe w Sali Miejskiej odbył się 
wiec zwołany pod hasłem „Nie damy 
Pomorza”. 

Sala przepełniona. 

Pierwszy przemawiał dc zebranych 
w sali prof. Stypiński, stwierdzając, ze 
to minimum polityczne i gospodarcze 
uzyskane od Niemców po wojnie bez 
którego Polska nie mogałby istnieć, 
ma się stać ofiarą hasła „Drang nach 
Osten“. Przemawia! następnie dyr. 
Szwedowski, student Klukowski oraz 
Janusz Ostrowski. 

Po przemówieniach powzięto rezo- 
lucje: : 

„Niemieckie wystąpienia, zmierzające do 
oderwania od Polski prastarych polskich 
dzielnic przyjmujemy jako prowokację. 

Zgromadzeni wzywają rząd: 
„ Aby z całym naciskiem odparł na terenie 

Ligi i wobec opinji całego świata niepoczytal 
ne zakusy niemieckie, wskszując na ich 
konsekwencje, prowadzące „do wojny i do 
wzmożenia akcji, gwarantującej ofensywną 
obronę. 
. Zgromadzeni, w przeświadczeniu, że da- 
ją wyraz opinji całego polskiego Wilna wzy 
wają tych wszys.kich, którzy ów narodzie В- 
tewskim nie zatracili poczucia rzeczywistych 
tiebezpieczeństw do wszczęcia uświadamia- 
jącej swoich rodaków akcji. Jasną jest rze- 
czą, że niebezpieczeństwo narodowi litew- 
skiemu grozi tak jak przed laty „od nie- 
mieckiej strony” i tylko porozumienie z Pol- 
ską oparte na wzajemnem szanowaniu naro- 
dowych praw dać może Litwie gwarancję 
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4 SŁOWO 

— Węgiel podrożeje. W związku z co- - - - - — = ; З 

inięciem przez kopalnie rabatow hurtowni- Od dnia 30 sierpnia do dnia 2 września 1930 roku włącznie będą wy: - tir 

węglowym, najprawdopodobniej — па- > 

stąpi zwyżka cen w detalu. OGŁOSZENIE. KINO : 

— Szkolenie kontrolerów  sanitarnych. Komornik Sądu Powiatowego w. Wilnie MIEJSKIE 

| i M 
Władze administracyjne zarządziły by per- 

sonel zatrudniony przy kontrolach sanitar- 

nych został specjalnie przeszkolony i odpo- 

wiednio obznajmiony ze swemi obowiązka- 
ni. 

— Archiwum gminy žydowskiej 

z przed 200 laty. Do Wilna przywiezio 

no archiwum gminy żydowskiej z 

przed 200 laty. Od wojny akta znajdo- 

wały się w Libawie i dopiero teraz 

zostały odnalezione. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś wcho- 
dzi na repertuar Tea tru „Lutnia“ 

humoru i życia wyborna komedja Verneuilla 

„Moja panna mama“, która w bieżącym se- 

zonie na scenach zagranicznych odniosła 

wielki sukces artystyczny. 
Role główniejsze spoczywają w rękach: 

Niwińskiej, Kamińskiej,  Zelwerowiczówny, 

Wyrzykowskiego, Žurowskiego, Jaškiewicza 
i Dejunowicza. Sztukę tę starannie wyrežy- 
scrował R. Wasilewski. 

Bilety zniżkowe i kredytowane ważne. 
— Inauguracja sezonu zimowego. W 

teatrze na Pohulance wystawioną zostanie 
13-go b. m. wartościowa komedja Blizińskie 
go „Rozbitki“, w opracowaniu reżyserskiem 
dyr. Al. Zelwerowicza. W teatrze „Lutnia” 
otworzy sezon 12- b. m. polska komedja 
Rączkowskiego „Nad polskiem morzem“ 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Walka o złoty róg. 

Kino Hollywood — Panna Elza. 
Wanda — Dama kameljowa. — 
Światowid — Królowa włóczęgów. 
Heljos — Dzieje małżeńskie. 

wIFALkhi I ARADZŁIEZE 

— Wypadki w cyiraca. Ud 30 sierpnia 
do 1 wrzesnia zanotowano wypadków 68, 
w tem- kradzieży 10, opilstwa 49, przekro- 
czeń administracyjnych 24. 

— Kradzieże. Giejewskiej Marji, Połoc- 
ka 45-a skradziono różną garderobę i bie- 
liznę znaczonej literami E. G. ogólnej war- 
tości 500 zł. 

Bajko Józef st. Saper, zam. w kosza- 
rach Dąbrowskiego zameldował o kradzie- 
ży dosek z mostu na Antokolu przez Koza- 
jo Jana, zam. przy ul. Trwałej Nr. 31-a. Ko- 
zało wraz z deskami zatrzymano. 

— Usiłowanie samobójstwa.  Jesiewicz 
Alina, Krótka Nr. 1 usiłowała pozbawić się 
życia przez wypicie spirytusu skażonego. 
Desperatkę w stanie nie zagrażającym życiu 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 

— Motocyki wpadł na rower. Siemasz- 
ko Piotr, Nowo-Wilejka, ul. Olchowa Nr. 1 
przejeżdżając ul. Mickiewicza motocyklem 
Nr. rej. 38307 najechał na rower należący 
do Felityckiego Jerzego, zam. w koszarach 
1 brygady. lylne koło roweru zostało po- 
gięte. 

Szofer taksówki Nr. boczny 2, rej. 38200 
nazwiska którego narazie nie ustalone, naje- 

  

chał na drzewo obok domu Nr. 0 przy ul. 
Zawalnej. Taksówka została uszkodzona. 
Wypadków z ludźmi nie by:o. 

— Bójka na aoże. Pomiędzy 
Wacławem Tamkowskim, Legjonowa 59, a 
Aleksandrem Januszkiewiczem, Cedrowa 47 
wynikła bójka, w czasie której  Januszkie- 
wicz zadał kilka kłutych ran w plecy Fam- 
kowskiemu, którego Pogotowie odwiozło do 
szpitala żydowskiego. 

— Wpadł pod pociąg. Janusz- 
kiewicz Stanisław, Orzeszkowej Nr. 11 
wpadł w Nowej Wilejce pod koła pociągu, 
które zmiażdżyły mu rękę. 

— Podrzutek w pociągu. W pociągu 
Nr. 711, przybyłym z Białegostoku do Wil- 
na o godz. 18 m. 30 w wagonie 3 klasy 
znaleziono podrzutka płci żeń iej w wieku 
około 2 miesięcy. Przy posirzutku znalezio- 
no kartkę z napisem: „Dziecko katolickie, z 
wody ochrzczone, na imie Teresa. Umie- 
szczono je w przytułku Dziectątka Jezus. 

Fatalny upadek. Około wsi 
Chamniki, gm. Rymszańskiej znaleziono tru- 
pa Kiakszto Ignacego, lat 76 z raną kłutą z 
prawej strony piersi. Stwierdzono iż wbił on 
nóż sam sobie padając, zawadziwszy O 
nierówność gruntu. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK DNIA 2 WRZEŚNIA. 

11.00 Tr. ze Lwówa uroczystej akademii 
z okazji otwarcia jubileuszowych Targów 
Wschodnich (przemówienie min. Przemysłu 
1 Handlu inż. Kwiatkowskiego. 

11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 

rowych. 
13. Kom. meteorologiczny. 
17.20 — 17.35 Kom. Związku Młodzieży 

Rzemieślniczej. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.35 — 19,00 Tr. z Warsz. Odczyt i 

cert. 
19.00 — 19.30: Aud. literacka, „Odwilž“ 

zradjofon. nowela J. Kaden Bandrgwskiego. 
19.30 — 12.35 Program na środę. 
19.35 — 23.00 Tr. z Warszawy Pras. 

dziennik radjowy, opera z płyt gramofono- 
wych (Aida) i komunikaty. 

OFIARY 
Bezimiennie na Chleb Dzieciom zł. 5. 

Na Żłobek im. Maryi zł. 5. na Dom Dzie- 
ciątka Jezus zł. 5 na Wałkę z żebractwem 
ZR: 0. 
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A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Nie, najpewniej, była to kara za 
kiólika, którego z litości uwolnił z 
wnyków. Czyż to jego wina, że królik 
zdechł ze zmęczenia? A co do cebuli, 
to przecież wyrwał kilka główek tyi- 
ko i wcale nie połamał płotu! 

Zamyślony nie słyszał ostatniego 
zdania naczelnika, który musiał po- 
wtórzyć, ale uczynił to ze słodką 
uprzejmością: 

— Pytałem, czy nie zechciałby pan 
zapalić papierosa? 

Wuj Corabe spojrzał na niego wy- 
trzeszczónemi ze strachu oczyma: 

— Panie, — zachrypiał, — może 
pan zaproponuje mi jeszcze szklankę 
romu? 

— Nie śmiem odmówić panu w ni- 
czem, — odpowiedział uprzejmie na- 
czelnik więzienia, dając znak stróżo- 
wi. 

Włóczęgę ogarhęło lodowate prze 
1aženie. Papierosami i romem częstują 

pelna 3420. 

1-g0 rewiru ss w Wilnie, przy ul. 
Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 
U.P.C. obwieszcza, iż w dn. © wrzešnia 1930 
r. o godz. 10-е] rano, w Wilnie przy ul. 
Mickiewicza Nr. 13, odbędzie się sprzedaż 

z licytacji publicznej majątku ruchomego 
wojskowego, zjednocz. spoż. Oddz. w Wil- 

nie, składającego się z towarów galanteryj- 
nych i piśmiennych, artykułów spożywczych 
i kolonialnych, urządzenia sklepowego oraz 
konia z wozem ciężarowym, oszacowanego 
na sumę złotych 25.308 gr. 11, na zaspoko- 
jenie pretensji Skarbu Państwa i innych wie- 
rzycieli. 

Komornik sądowy (—) A. Uszyński. 

4 4] 
POLSKI SKLEP GALANTERJI 

i TRYKOTAŽY 
wytwórnia bielizny, damskiej i męskiej 

„JANUSZEK“ 
Š-to JANSKA 6 (dawniej, gdzie 

Frliczka) 
Najdogodniejsze źródło kupna pończoch, 

skarpet, rękawiczek i nici. 
Wielki wybór koronek, haftu i fartusz- 

ków szkolnych. 

| MMI 

Kto chce kupič 
solidny towar po najtańszej cenie, niech 

zobaczy n GŁOWIŃSKIEGO. Poleca- 
my wełny, jedwabie, popeliny, flanełe, 

towary bielizniane. 

WILEŃSKA 27. 

        

    

Zakład gorsetów i pasów leczniczych 
66 i - „JEANETTE“ "ickievi 

poleca Sz. Paniom wielki wybór goto- 
wych pasów według ostatniej modeli, 
a także pasy lecznicze dla odmiennego 
stanu według przepisów p.p. lekarzy. —1 

f oywiórowawa nauczycielka » 
muzyki 

z długoletnią prąktyką w Polsce i za- 
granicą, posiadająca uzupełniające stu- 
dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 
deńskiem, poszukuje lekcyj. Łaskawe 
oferty proszę kierować pod adresem: 

4 Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

„b   

Uczącym się polecam ma- |) 

` cały oe ae i kre-    
   

WILNO, Mickiewicza 5 tel. 372. 

FILJA: Ś-to Jańska1, tel.371. 

  

TANIO 
wielki wybór 

poleca skład 

mebli 

| B. Łokuciewski 
WILEŃSKA 23. 0 

  

  

      

Na mieszkanie z utrzyma- 
niem w śródmieściu przyjmie inteli- 
gentna rodzina 5 uczenic lub uczni za 
niewysoką opłatę Odżywianie obfi- 
te i zdrowe, opieka troskliwa, oraz po- 
moc w nauce zapewniona. Łaskawe 
zgłoszenia, Łukiszki, Ciasna 22 m. 1, 

dom w ogródku. —0 

  

Poszukuję pięciopokojo- 
wego, kom- 

fortowego, San ano mieszka- 
nia zkanalizowanego, za roczne ko- 
morne. Oferty z oznaczeniem ceny w 
Administracji „Słowa* „P. i Cno*. —4       

BE i ZN WENERA 

Od 9-go września do 14-go 

l 
: B kranem rwie | 

Połowa losów wygrywa! 

Miej «l wzm ci Wszyscy, którzy nie są jeszcze w posiadaniu 
naszego losu, póki czas zaopatrzą się w nasz los. 

Nasz szczęśliwy adres 

E. LICHTENSTEIN i S-ka 
Wilno, Wielka 44. 

Centrala kolektury WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 146 
Firma egzystuje od 1835 r. 

Zamiejscowe zlecenia załatwiamy odwrotnie po wpła- 
ceniu należności na nasze konto w P. K. O. 81051. 

października b. r. włącznie 
odbywać się będzie ciągnienie 

V-ej kiasy 21-ej Loterji Państwowej 
85.000 wygranych na sumę ca 28.000.000 złotych 

Główna wygrana zł. 750.000 

  

   
        
        

        

SALĄ MIEJSKA 
al. Ostrobramska 3. 

sia arcydzieło filmowe wszystkich czasów na tle przepotężnych szczytów alpejskich. 
Aktów 12. W rolach głównych: 
„kKorzystajcie z okazji'*—komedja w 3 aktach. 

Luis Trenker, Marcella Albani, 

Następny program: 

Dramat życiowy. 
Piotr Voss i Paweł Graetz. Nad program: 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek $Seansow 
„SIMBA“ 

d godz. O-ėj. 

  

„KELIOS* 

ROWIE DZIŚ! Od godz. 
a aktualniejszem 

a temacie Dzieje małżeńskie 
4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr., 

Wspaniały, 
Parter 1 zł. 

wzruszający dramat miłości z ży 
kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, 

man Kerry. Panna, poszukująca przygód—TFhelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim świe 
dancingi, orkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10.15. 

Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o naj- 
współczesn. 

rodziciel Nor- 
e Paryża, wytw. 

  

   

   

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

PANNA 
| Przebój niemy. | 

gł. genjalna mistrzyni łez i ELZ 
Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: 

P-g arcydzieła Artura Sznitziera. 

PARTER 1 zi, BALKON 80 gr. 
Wlelki dramat žy ludzkiej. W rol. 

uśmiechów EL4 BIETA BERGNER, Albert 
Basserman, Albert Steinriick i Jack Trevor. Nad program: 2 Re- 

welacyjne dodatki dźwiękowo-śpiewne. Początek seansów o godz. 4-ej, ost. 10.30 

  

KINO 
„ŠWIATOWID“ 

Mickiewicza 9. 

wspaniały melodramat 
Po raz pierwszy w Wilnie. 

p. t 

Początek o godz. 4-ej, w święta o 

Królowa włóczęgów 
Betty Balfour. Niedościgniony przepych wystawy. Przezabawna sytuacja. 

k
a
 

znakomitej reżyserji Gazy v. Bolvazy. W ro- “| 
li tytułowej prześliczna młoda gwiazda 

Nadzwyczajne przygody romantyczne. 
godz. 2-ej. 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81   
z nadarzającej się szczęśliwej 

Już dnia 9-go września 
rozpoczyna się ciągnienie V-ej kjasy Wielkiej Polskiej Pań- 

stwowej Loterji Klasowej i trwać będzie do dn. 14 października r.b. 

Główna zł: wygrana 2 750.000 ' 
Ogólna suma wygranych zł. 

Co drugi los wygrywał 
Nie omijajcie szczęścia tam, gdzie was 

Śpieszcie i kupujcie jeszcze dziś 
w najszczęśliwszej i najsłynniejszej kolekturze 

H. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, 
CENTRALA: Warszawa, Nalewki 40, tel. 296-35 

Lida, Suwałska 28, tel. 136 
Jawnuel 25 

Pamiętajcie nasze adresy 

Oczekujemy Was jeszcze dziś! 
Na Prowacie wysyłamy losy niezwłocznie po wpłaceniu na- 

leżności na nasze konto P.K.O. 80928 

tygodni szcześcia! : h 1©06©06000000000066060: 

ODDZIAŁY: Palestyna, Tel-Awiw, 

(Królowa półświatka). 

KOSMETYKA 

Gabinet 
Racjonalnej 
smetyki 

czej 

sposobności. 

Urodę wuje, doskonali. 
odświeża, 
skazy i 
twarzy i ciała (panie). 

dwie premje 

27.618.000 

szczęście okrąża 

los szczęścia 

GUI 
A
I
 

i łupież. 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. ̂ 

+ 2 P. 48. 

P.K.O. 80928 Masaże: rzy: 
ręczne, wibracyjne i pla- 
styczne. Epilacje. 
Gabinet 

Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m.9. 
Przyj.w g. 10-1i 4-7 

W. Z. P. Ne 26, 

  

  

światowej sławy Pleyel, 

K. Dąbrowska .. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

4 PIANINA i FORTEPJANY | 
Bechstein etc., 

Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców 

wie w 1929 «. 

WIL 
Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

takoż 
A. Drygas, 

Pokój * jęcia ul. 
Uniwersytecka 9 m. 15. 

na Pow. Wysta- 

N O, 

Wstrząsająca tragedja-opera. 
znakomita NORMA TALMADGE i stuprocentowy mężczyzna ROLAND 

GILBERT. Podczas wyświetlania filnu specjalnie zaangażowani artyści operowi wykonają arje z opery „Traviata“ 
oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie...Nie kuś mnie daremnie...oraz Zbrodnia Bar. Wejsenbacha. 

0656600000000000066: 
Korzystajcie     

Ko- 
Leczni- 

Wilno, Mickiewicza 31 
ko 

KOMIE konser- 

usuwa jej ska ŚR 
braki, Masaż 

Sztuczne opałenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

  

Cedi6 

  

do wyna- Przyjmę 2 uczennice złota, 

DZIŚ! Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. i 

DAMA KAMELJOWA : W rolach głównych: 

1 lub 2 pokoje 
do wynajęcia można z 

utrzymaniem.  Mickie- jj 

wicza 46-2 m. 14. —0 POTRZEBNA 

Pokój : 
do wynajęcia 

przy inteligentnej ro- POTRZEBNA dobra 
dzinie dla uczennic, na S łużąca do wszyst- 
żądanie obiady, ul. Bań- kiego, do małej rodzi- 

—0 ny. Zgłaszać się z dob- 
remi referencjami.Zwie- 

Do wynajęcia, od za- rzyniec, Fabryczna 4 m. 
raz, pokój lub dwa z 2 Nowicka. —1 
wygodami, dia solidnė-——— 7727 
go, czy  bezdzietnej nowo - otworzo- 
rodziny. Moniuszki 19 nym INTERKACIE 
m. 3 naZwierzyńcu. -0 przyjmuję panienki ze 

  

służąca 
do wszystkiego. 3 Maja 
Ne 3m. 1, R. Zawadzki 

  

zgłasz. od 10 rano. 
  

  

  
średnich zakładów na- 

Przyjmę uczennice Ukowych. Całkowite 
utrzymanie. Opieka za- 

na stancję pewniona, warunki 

opieka troskliwa, od 2przystępne. Skopówka | 
do 4. Ś-to Jakóbska 169—1  Rymszewiczawa. 
m. 3. —1 sł 
— — — — — — — INTERNAT T-wa W.O. 

inteligentna — „Рггу szłość* dia ucz- 
rodzina przyjmie „nidw szkół Średnich, 

rozpoczął zapisy nowo- 
wstępujących. Ul. Za- 
rzeczna 5-a—2. —6 

uczenice na mieszkanie 
z całodziennem utrzy- 
KACK Nowoświecka 
m. —0 E 

Oszczędności 
Przyjm swoje złote i dołary 

e ulokuj na 11 proc. 
uczennice lub uczniów rocznie. Gotówka two- 
na mieszkanie z utrzy-ja jest zabezpieczona 
maniem. Opieka zapew- złotem, srebrem i dro- 
niona. M. Pohulanka giemi kamieniami,.LUM= 
12—2 W. Oświecimska. BARD Plac Katedralny, 

—l Biskupia 12. Wydaje 
-——-pożyczki pod zastaw: 

srebra, brylan- 
na mieszkanie z utrzy- tów, futer, mebli, pia- 
maniem. Zarzeczna 7--6. nin, samochodów i 

—(0 wszelkich towarów. 4 

  

  

    Do wynajęcia 
  

  

|) M M 
PRACOWNIA KRAWIECKA 

W. Nagrodzkiego 
Została przeniesioną z ul. Wileńskiej 23 

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

wierzonych materjałów. 
Mundurki do wszystkich gimnazjów 

według nowych przepisów. —0 

MMM" 

pokój 
Kościuszki 14. 

Przyjmę 
uczennice i uczni 
mieszkanie, z całodzien- 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

oraz Gabinet Kosme- Troskliwa opieka. 
tyczny, usuwa zmarszcz dzina inteligentna Tam- 
ki, piegi, wągry, łupież, że pokój, duży, jasny, 
brodawki, kurzajki, wy- z balkonem do NA 
padanie włosów. Mic- cia. Jagiellońska 
kiewicza 46. 

  

   
WSZYSTKIE POD RECZNIKI ILKOLNE! 
  

tutaj tylko skazanych na śmierć! Obli- 
zał wyschłe wargi i wyszeptał: 

— Pan żartuje... chyba? 
Ale stróż mu przyniósł 

naczelnik podał 
szklankę: 

— Będzie pan musiał zdobyć się 
na spokój i zimną krew! 

Włóczęga spojrzał kolejno na 
szklankę i zapaloną zapałkę, którą po- 
dawał mu stróż i na czterech uśmiech- 
niętych ludzi, na ich twarzach wyczy- 
tał, jak mu się zdawało, przychylne 
współczucie. Dreszcz wstrząsnął jego 
całem, z pobladłych ust padł drżący 
szept: 

— Nie?... To niemożliwe! 
— Tak, tak! — odpowiedział za- 

gadkowo naczelnik. Cała istota Cora- 
be'a protestowała przeciw tej niespo- 
dziewanej prawdzie: 

bufelkę i 
Corabe'owi pełną 

— Ależ to niemożliwe! Ja nic nie 
zrobiłem! Nie było jeszcze sądu! 

— Wszystko jest możliwe przyja- 
cielu, — zakomunikował 'sentencjonal- 
nie nadzorca, — a najlepszym tego 
dowodem jest właśnie pan! 

Corabe nie mógł tego dłużej znieść. 

  

z teczne. 
tel. 6-24. Kwiaty dendron | Dom HK .Zażęć 

i fikusy do sprzedania | ta*, Mickiewicza I, tanio. Dzielna 30. —0 tel. 9-05. 0| Į 
UOSTAS AIK I 

Forwat krzesto, odskoczyi w kąt i za- wiąc się śmiechem. — Ale našmieszyt mogę mieč nadzieję, že i pan nie za- Naczelnik pochylił się ku niemu: słaniając się krzesłem, zaczął 
czeć przeraźliwie: 

— Nie dotykajcie mnie! To omył- 
ka! O co jestem oskarżony. Nikogo 
przecież nie zabiłem! 

— Zabił pan? 

krzy- 

Naczelnik spojrzał ną żandarmów,. 
ci spojrzeli na stróża, stróż na naczel- 
nika; na ich twarzach odbiło się zdu- 
mienie. I nagle naczelnik  roześmiał 
się i aż przysiadł z zadowolenia, dła- 
wiąc się od śmiechu. Śmiech ten zara- 
ził wszystkich obecnych i nawet wiąz- 
ka kluczy więziennych zadzwoniła w 
ataku dzikiego śmiechu. 

— On myślał!.. 
— On bał się!... 
— On zrozumiał, że!.. 
Uderzali się po bokach, po kola- 

nach i nie mogli się uspokoić: 
— A to dziwak!... 
— A to komik!... 
— Ależ naśmieszył nas! 

Włóczęga stał przytulony do ścia- 
ny, z postanowieniem, nie dopuszcze- 
nia do tego, by go dotknięto. 

— Boże! — jęczał naczelnik, dła- 

    

  

nas pan! Więc pan myślał, że.. 
Znów klasnął się po kolanie i wy- 

buchnął nowym atakiem śmiechu. 
— Do djabła! — mruknął Corabe, 

nie poddając się jeszcze. 
— 1 dlatego pan?.. 
Naczelnik pokazał krzesło, które 

corabe trzymał przed sobą, jako broń 
i tarczę zarazem. 

— A papieros? a szklanka rumu?.. 
«wejdźcie w moją sytuację! 

— W jego sytuację! 
Te trzy słowa wyzwały nowy na- 

„ad śmiechu. Naczelnik pierwszy 
oprzytomniał i przypomniał sobie o 
swej powadze i dostojeństwie. 

— Panowie, zdaje mi się, że za- 
pominacie się! у 

Pod jego nagle groźnem  spojrzė- 
niem, żandarmi i stróż uspokoili się 
momentalnie, ale nie mogli zapanować 

nad uśmiechem. 
Naczelnik więzienia wytart chustką 

okulary i włożył je na nos: 
—Może się pan cieszyć, panie 

Corabe, że pozostawi pan tutaj po so- 
bie bardzo wesołe wspomnienie. Czy 

WILNO 
UL. AD. MICKIEWICZA 7 

  

  

chowa w złej pamięci nas wszystkich? 
„Aha! — pomyślał Corabe, — od- 

prowadzą mnie do innego więzienia. 
Tem lepiej: gorzej niż tutaj nigdzie 
byč nie može!“ 
— Myśl o tem, że już nie wróci do 
celi, w której był wstrętny „stary ka- 
losz*, budziła w nim nieco przyjem- 
niejsze uczucia. 

— 0, — odpowiedział dobrodusz- 
nie, — gdyby cela była trochę ja- 

śniejsza, a zupa gęstsza... 
— Jak to? — śpiesznie przerwał 

naczelnik. — Pan jest niezadowolony 

i nie skarżył się dotąd? 

— Nie zachęcano mnie do tego, — 
wzruszył ramionami Corabe. 

Szkła okularów błysnęły groźnie 
w stronę stróża, 

— Dobrze, zbadamy tę sprawę, — 
zazgrzytał naczelnik i dodał uprzej- 
mie: 

— Czy mam zaprotokułować pań- 
ską skargę? 

O, nie warto, — zaprzeczył 
włóczęga i pomyślał: 

„Widocznie czekają wizytacji”. 

  

Drukarnia Wydawnictwa 

do wspólnego komłor- robót ręcznych i mo- 
towego pokoju z utrzy- delowania 

—У тамет poszukuje się 
słuchaczki _ wyższych i. Stefanowiczówny 

na 

nym utrzymaniem. Ko- 
rzystanie z fortepianu. Na stancję z utrzyma- czenie zapewnione. —ł 

Ro- tem, opieką i 

8—22. 
  

W Warszawie Kursy kroju, szycia, 

uczelni. Dowiedzieć się Wielka 56 m. 3 
w „Słowie" u C.M. —O przyjmuję  uczenice, 
R nę tt tapisy, COdZICANIE: dla 
Przyjmuję uczni przyjezdnych pomiesz- 

pomo- 
cą w językach. Infor- STENOGRAFJI listow- 
macje od 2—4, Zawal- nie jaknajdokładniej wy 
na 60—11. —l uczamy. _ „Stenograł”*, 

gimn. 
miesięcznik wychodzi. 

Ucznia „Stenografja Parlamen- 
przyj- tarna“—udoskonalona. 

mie na pełne utrzyma- Dziewięć wydawnictw. 
nie radca Burhardt, ko- Instytut Stenograficzny: 
rep. na miejscu, ul. Warszawa, Krucza 26. 
Trocka 11 m. 16. — -12 

nie może być 
Przyjmę dwuch uczni KTO a a 
na stancję z utrzyma- mnie. 

, niech napisze 
AA Francuski, nie- imię, nazwisko, dokła- 
kie i na miejscu. Mi dną datę urodzenia i 
ckiewicza 1 m. 19. —0 prześle to wraz z fota- 
° gaaiją i 2 ztotemi W- 

Przyjmę no, Wileńska 5 m. 7 
uczenice Astrolog WASILEWSKI 

na mieszkanie z utrzy-a otrzyma szczegółową 
maniem, opieka zapew- analizę charakteru, 
niona. Uniwersytecka szczęśliwe liczby, rZee 
4—6 I. Swiętorzecka. telną poradę. Załącza 

—2jącemu odbitki dlopi 
przepowiadam  przysz- 
łość za dopłatę 3 zł. 

BEZPŁATNIE 
lokujemy wszelką 
gotówkę na mocne 
zabezpieczenia  hi- 

    

     KUPNO 

  

SPRZEDAŻ) 
— filo- 

        

— А więc nie pozostaje mi nic in- 
nego, jak życzyć panu wszystkiego 
najlepszego w nowem życiu. 

Wuj Corabe obejrzał go uważnie, 
nieufnem okiem. „Drwi sobie ze mnie“ 
ale ani w sposobie bycia naczelnika, 
ani w jęgo glošie nie byto ironii. 

Zdumienie ogarnęło znowu  wiež- 
nia, Tymczasem naczelnik mówił da- 
iej: 

— Prokurator Rzeczypospolitej 

czeka na pana, czy pan naprawdę nie 
chce się pokrzepić. 

Corabe niepewnie  popatrzał 
szklankę i nagle machnął ręką: 

— Ach, wszystko jedno! 

Wszyscy obecni wydali westchnie- 
nie ulgi. Jan człowiek znający się na 
formach, Corabe mlasnąl językiem, 
wytarł rękawem usta i pochwalił: 

— Tak, to lepsze, niż kolanem w 
plecy! 

—. Naturalnie, naturalnie, — pota- 
kiwali obecni. Corabe, nie rozumiejąc 

na   
P
a
 

>,
 

   

wciąż, co się z nim dzieje, wyszedł 
wślad za żandarmami. 

sowo“, mkowa 2.


