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Nie mamy żadnych wiadomości o 

utworzeniu się bloku Centrolewowego, 

któryby obejmował od prawa do lewa 

Chadecję, NPR, Piasta, Wyzwolenie, 

Stronnictwo Chłopskie, PP$. W każ- 

dym razie blok ten jest dziś możliwy. 
Jeszcze niedawno był on niemożliwy. 

W r. 1928 kiedy konjuktura dla 
oktrojowania konstytucji była najlep- 

sza (zresztą nigdy nie przestawała ona 
być dobra) grupy, wchodzące dziś do 

tzw. Centrolewu nie wytrzymywaly 

żadnego wspólnego głosowania. Nie 
szły nigdy razem. Chadecja i Piast były 

bliższe endecji, stronnictwa chłopskie 

żarły się między sobą. Nawet przy vo- 

tach nieufności dla ministrów nawza- 

jem podstawiały sobie stołki. 
W dniu 29 czerwca br. kongresu 

krakowskiego nikt z lewicowców po- 

ważnie nie brał możliwości wyborcze- 

go bloku centrolewicowego. Uważano, 
że upadnie z powodu rywalizacji stron 

nictw chłopskich. . Kongres krakowski 

był chory na ujawnianie sporów po- 

między temi stronnictwami. Wywołało 

to nawet znany incydent przy stole 
prezydjalnym. Gdyby wtedy zarządzo- 

no wybory — blok  centrolewicowy 
prawdopodobnieby nie powstał. 

Wypadki jednak posuwały  stron- 

nictwa sejmowe ku utworzeniu tego 

'ploku z przemyślną pedagogją. Gazety 

warszawske piszą o naradach nad blo- 

kiem Centrolewu toczących się przy ło 

żu pobitego b. vice-marszałka sejmu Ja 

na Dąbskiego. Istotnie nawet i to zajś- 

cie przysłużyło się ogromnie zwolenni- 

kom centrolewicowego bloku. 

Blok jest nietylko możliwy, lecz i 

prawdopodobny. Będzie oczywiście 

kosztował każdą z partyj sporo ofiar. 

Zwłaszcza Chadecja utraci w nim swój 

katolicki charakter — przynajmniej w 

oczach ludzi jako = tako logicznyc:: 
Lecz sine ira et studio przypatrzmy 

się cechom tego bloku. Rozdzielimy je 

na cechy smutne i cechy utylitarne. 

Cechy smutne to przedewszystkiem 

fakt, że ta największa koalicja partyj i 

partyjek łączy się nie w celu pozytyw- 

nym lecz negatywnym. Są to ludzie, któ 

1zy nie chcą reformy ustroju którym ta 

konstytucja 17 marca, siarczyście, lecz 
określona przez Marsz. Pi 

sudskiego, — dogadza najzupełniej. 
To jest jedyny ich ideowy program 
wspólny. Sprzeciw naprawie Rzeczy- 

pospolitej. Prawda, partje Centrolewu 
mają kilka programów konstytucji wła 

ych, lecz po-pierwsze to projekto- 

nie przez nich zmian konstytucy 
nych miało więcej za zadanie nie do- 
puścić do rzetelnej zmiany konstytucji, 
niż zmianę tą ułatwić. Pozatem jednem 
punktem oporu przeciw reformie, —par 
tje centro-lewicowego bloku nic z sobą 
wspólnego nie mają. 

Mieliśmy już w historji taką orga- 
nizację oporu przeciw konstytucyjnej 
reformie. Nazywała się... mniejsza O to, 

jak się nazywała. Nie używajmy słów, 
które dźwięczą jak trąba i prowokują i 
utrudniają dyskusję. Dość będzie, jeśli 
powiemy, że smutne jest także, że i co 
do patrjotyzmu organizacja centrole- 
wicowa ujawnia posmak tradycyj tam- 
tej organizacji. Już i kongres krakow- 
ski w. przyszłościowej coprawda ior- 
mie, lecz chciał szantażować cpinją 
zagranicy. W jednym z numerów „Ro- 
botnika“ wyczytaliśmy niestety, już 

i oślepione demagogją i złośliwoś 

A zdanie: 
Marsz. Piłsudski będzie w najbliższej przy 

szłości — dyktatorem finansowym. Tem ła- 
twiej mu to pójdzie, że 20 listopada opusz- 
<za Warszawę amerykański doradca p. De- 
Wey, i upada i ta, dość zresztą łagodna i 
zyczliwa kontrola. 

„Jakie to obrzydliwe! Jaki brak god- 
ności państwowej! 

Smutne więc rzeczy cechujący po- 
wstanie centrolewu polegają na wyłą- 
<znie negatywnym, reakcyjnym w sto- 
sunku do idej naprawy konstytucji i 
jegb charakterze i na niewysokim po- 
ziomie patrjotyzmu. Mówiąc tak zda- 
jemy sobie sprawę, że ujmujemy całe 
zagadnienie pod kątem programowo - 

ie oddaje jego istoty 
  

  
   

  

Bój o Konstytucję 
a tylko szyld zewnętrzny. Bo istotą 

zawiązania się Cenrolewu polega nie 

na walce z jakąkolwiek ideją, nawet 
zmiany konstytucji, lecz na walce per- 

sonalnej. 

Przejdziemy teraz do cech utyłitar- 

nych pożytecznych, które odróżniać 

będą działania wyborcze centrolewico- 

wego bloku od żerowisk wyborczych 

w czasach gdy w akcji udział biorą 

rozproszone partyjne stadka. Jestem 

monarchistą, to znaczy staram się ująć 
każde zjawisko wyłącznie z ogólno - 

państwowego stanowiska. Centrolew 

ryczeć i stękać będzie z demagogji lecz 

tylko w stronę innych dużych bloków. 

Ustanie jednak mała, obrzydliwa, lo- 
kalna, miasteczkowa licytacja małych 
partyjek o podobnych programach 

między sobą. Ustaną afisze o baronach 

Thuguttach, hrabiance Kosmowskiej, 

nie będą rozsyłane pocztówki z wido- 

kiem na Dolinę Szwajcarską w War- 

szawie z nadpisem: oto jest dom, któ- 

ry należy do p. Hofmoki - Ostrowskie- 
go kandydata Stronnictwa Chłopskie- 
go. Ustaną te wszystkie najobrzydliw- 

sze tricki wyborcze, bo dyktowane po- 
trzebą walenia w najbliższego sąsiada. 

.To wszystko co nawet jeszcze obniża- 

ło i tak na bardzo niewybrednym po- 

ziomie stojącą polityczną moralność 

naszego chłopa. Pozatem podwyższy 

się poziom kandydatów, skoro nie bę- 
dą na plan pierwszy wysuwały się 

względy rywalizacji lokalnej. Wielki 
blok będzie się musiał obracać koło 

zagadnień państwowych a nie frymar- 

czyć i kuchmarzyć mało - lokalnemi o- 

bietnicami. Krótko mówiąc suchsze 

się nieco stanie błoto wyborcze, inne- 

mi słowy „najcelniejsza zdobycz de- 

mokracji — czyli wybory powszech- 

ne, tak genjalnie przez Piłsudskiego 

„Muse“ m oszukanstw“ ochrzczone. 

Jakie będzie hasło wyborcze obo- 

zu Marsz. Piłsudskiego. — Nie mo- 

że być inne jak naprawa konstytucji. 
Powiadają fachmani wyborczy, że nie 

powinno się dwa razy w dwuch wy- 

borach tego samego hasła używać. bo 

to przestaje nęcić, niczem powtórzona 

premjera kinowego obrazu. To też 

musimy apelować do tych, dla których 

życie polityczne Polski jest czemś in- 

nem, niż obraz.kinowy. Naprawa koa- 

stytucji jest jeszcze dlatego trudnen: 

hasłem wyborczem, że ów lud łaskawy 

którego teraz pójdziemy o zdanie py- 

tać, ani rusz nie jest w stanie zrozu- 

mieć dlaczego Piłsudski nie zmienił kon 

stytucji, kiedy jest zła. Tam „obrońcy 

ludu* z mandatami poselskiemi  ty- 

czą, że oktrojowanie konstytucji by- 
łoby zamachem na święte prawa ludu, 

a sam lud jak Polska długa i szeroka, 

jak daleko się ciągną wybielone przez 

min. Składkowskiego chaty — nie ro- 
zumie dlaczego Piłsudski konstytucji 

nie zmienił. Jednak nie pozostaje nic 

innego, jak iść w ten bój o konstytu- 
cję. Jeszcze raz: nie lubię słów pate- 
tycznych, lecz potrzeba naprawy u- 

stroju, teraz nie jest mniejsza, niż wte- 

dy, kiedy się zbierał Sejm czterolet- 

ni. Cat. 
(I ZY WO ИЕ CE CZ 

Z ZA KORDONÓW 
WZNOWIENIE ROKOWAŃ HANDLO 

WYCH Z ŁOTWĄ. 
KOWNO. (PAT). 4 września roz- 

poczną się przerwane rokowania w 

sprawie traktatu handlowego pomię- 

dzy Litwą a Łotwą. Panuje przekona- 
nie, że traktat będzie w najbliższym 
czasie podpisany na zasadach najwięk 
szego uprzywilejowania. 

WYBORY DO SEJMIKU KŁAJPEDZ- 
KIEGO. 

    

KOWNO. (PAT). Wybory do sej- 

miku kłajpedzkiego zostały rozpisane 

na dzień 10 października rb. Wybory 
zostaną przeprowadzone na mocy no- 

wej ordynacji wyborczej. 

MIN. LATTIK W RYDZE. 
RYGA. (PAT). W dniu 2 września przy 

był do Rygi minister spraw zagranicznych 
Estonji p. Lattik, który przeprowadził ko 
ferencj jerem Celimi 
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OTWARCIE TARGÓW 
WSCHODNICH | 

OBCHÓD 10-CIO LETNIEGO JUBI-/ 
LEUSZU. 

LWÓW. (PAT) — Dzisiejsze uro- 
czystości, związane z otwarciem Таг- 
gów Wschodnich dorocznego Świętą 
Lwowa, w tym roku obchodzone były 
ze szczególną okazałością. Targi 
Wschodnie, jak wiadomo, obchodzą 
jubileusz 10-lecia. To też program 
otwarcia był inny, niż lat poprzednich: 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO. 

O godzinie 10 min. 15 rano ks. bi- 
skup Lisowski odprawił w katedrze u- 
roczyste nabożeństwo, na którem obec 
ni byli przedstawiciele władz z p. mi- 
nistrem  Kwiatkowskim i wojewodą 
lwowskim p. Nakoniecznikoff - Klu- 
kowskim na czele, reprezentanci za- 
rządu miasta, ster przemysłowych, han 
dlowych i in. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczy 
stości udali się do gmachu Teatru Wieł 
kiego na akademię. Przybyli między in 
nemi: minister przemysłu i handlu 
Kwiatkowski, wiceminister skarbu Sta 
rzyński, rumuński wiceminister rolnict- 
wa Potarca i in. Licznie była reprezen 
towana prasa stołeczna, lwowska i za- 
graniczna. — Na wstępie akademii or- 
kiestra odegrała hymn narodowy, po- 
czem artyści opery odśpiewali kilka 
pieśni. Po krótkiej przerwie rozpoczę 
ły się przemówienia. Pierwszy zabrał 
@105 prezydent miasta Lwowa i prezes 
jady nadzorczej Targów Wschodnich 
inż. Brzozowski. Następnie imieniem 
lwowskiej Izby Przemysłowo - Handlo 
wej powitał delegacje zagraniczne pre 
zes dr. Szarski. Za słowa powitalne 
dziękowali i odpowiadali rumuński 
wiceminister rolnictwa Potarca i przed 
stawiciel delegacji węgierskiej były 
minister hr. Iwo C:ekonits. — Jako ог 
statni zabrał głos p. minister przemy- 
słu i handlu Kwiatkowski. — Na zakoń 
czenie akademji orkiestra odegrała 
hymn narodowy. 

NA PLACU TARGÓW. 

Z gmachu Teatru Wielkiego mini- 

ster Kwiatkowski wraz z otoczeniem 

oraz członkowie delegacyj zagranicz- 

nych i przedstawiciele władz i insty 
tucyj udali się samochodem na plac 
Targów Wschodnich, gdzie przed pa- 
wiłonem monopolów państwowych mi- 

nister oraz przybyli goście zwiedzali 
eksponaty monopolów państwowych. 

Po wyjściu z pawilonu monopolów mi 
nister Kwiatkowski powitany został 
przez orkiestrę wojskową dźwiękami 
hymnu narodowego. Ustawiona przed 

pawilonem kompanja honorowa spre-- 

zentowała broń. — Pan minister, w to- 

warzystwie dowódcy OK gen. Popowi 

cza przeszedł przed frontem kompanii. 

Zxołei orkiestra odegrała hymn rumun 

ski, poczem p. minister Kwiatkowski 

wzniósł okrzyk na cześć Rumunji, po- 

wtórzony przez obecnych. Następnie 

orkiestra wykonała hymn narodowy 

węgierski. 

Po zwiedzeniu dalszych pawilonów 

wystawowych p. minister Kwiatkowski 

udał się do ratusza na Śniadanie, wy- 

dane na jego cześć przez miasto oraz 

prezydjum Izby Handlowo - Przemysło 

wej. 

   

  

PSZENICY OBCEJ SPROWADZAMY 

NIEWIELE. 

WARSZAWA. (PAT). W pewnym od- 
łamie prasy codziennej, jak również rolni- 
czej ukazały się wiadomości o rzekomem 
przywiezieniu kilku tysięcy wagonów psze- 
nicy rumuńskiej i węgierskiej do Polski, w 
lipcu rb. Ministerstwo Rolnictwa stwierdza 
oficjalnie na zasadzie statystyki urzędowej, 
że przywóz pszenicy wyniósł w lipcu z We- 
gier 125 wagonów, z Rumunji zaś 39 wago- 
nów. 

Wiadomo, że w poprzednim miesiącu 
przywóz pszenicy był minimalny, wyniósł bo 
wiem 11 wagonów, w sierpniu zaś ustał 
niemal zupełnie. Pogłoski powyższe sa po- 
zbawione zatem wszelkich rzeczowych pod 
staw. 

Wygrane „dolarówki" 
W dniu l-go września odbyło się loso- 

wanie dolarówki. Wygrane padły na nastę- 
pujące nr.: 

40.000 dolarów nr. 205070 
8.000 dol. nr. 620409 
Po 3.00 dol. nr-y 156865 88136 62361. 
Po 1000 dol. n-ry 119145 783806 633996 

835241 455953. 
Po 500 dol. n-ry 658488 563061 204150 

355371 518877 274886 438599 272407 906993 
766812 

Po 100 dol. n-rv 143168 274308 703469 
420650 257268 614857 954004 589857 432417 
619317 280080 812545 143725 290955 60961 
148886 807138 043606 965021 224256 610287 
13269 261401 148192 174035 739707 459714 
480789 601457 80644 41014 180115 352360 
274623 803336 712001 576769 802940 193294 
217536 962082 322756 154741 120382 57856 

8803 338030 61688 80706 734468 
166 24408 4020490 754881 426788 

710919 372788 638011 660361 

  

   
          

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — uł Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiawkian... 
BIENIAKONIE — Buiet Koleżowy. NOWOGRODEK — Kiosk St, Michsisióego. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 6 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Ks:ęgarnu Spółdz. Naucz i 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. PIŃSK — Księgarsia Połska — St Bednarsti. 4 
GŁĘBOKIE — al. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Połskłej Macierzy Szkośneł 

SŁONIM — arma DD. Lubowskiego. ul, Mickiewicza 17 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOLPCE — K. T-ws „Ruch“ 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —- ul. Mickiewicza 24, PF. Juenewstoa 
WOŁKOW YSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

IWIENIEC — skiep tytoniowy S. 
KLECK — sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-w 

| 
| 

GRÓDNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”. | 

Zwierzyński. | 

„Ruch“, 

  

    
    

   

  

    
    

    

  

* * * 

Narazie przypominają mi się z pa- 
miętników księcia _ Windischgraetza 
stronice, opisujące chwile z przed lat 
12- stu, gdy pod uderzeniami wojsk 
koalicji padła Austrja. Jak wyglądał 
Schónbrunn, puste amfilady komnat i 

„tylko gdzieś w kącie błyszczał ostatni 
kask ostatniego dragona Cesarstwa. 

Albo jeszcze, bodajże w tem sa- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2:ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

w dniu 2.b. m. dekrety, mianujące sędziego Sądu Najwyższego Wilna. Do wagonu drugiej II klasy pa- 

neralnego komisarza wyborczego. wiec pod hasłem: „Nie rzucim ziemi, 

trzech ministrów, powracających do 

WARSZAWA. 2. 9. (tel. wł. „Słowa”). Minister Beck przyjął dziś de-. Kl. Il stowrumiany i wesoły poseł..., nie 

parlamentarnych. związanego z ustępującym Sejmem. 

do Kasy Skarbowej o przeprowadzenie rozgraniczenia pozycyj djei posel- ' 3 

sejmowi otrzymali należne im pobory. Jednakże marszałkowie Sejmu i Sena- wane, butet obsadzony. Rozmowy wy- 

litej w którym powołuje się na artykuł 29 Konstytucji mówiący że prezydjum 'ano rozesłał okólnik na koleje, by od 

Charakterystyczne są obyczaje marszałka Daszyńskiego. List do Pre- na tego rodzaju sprawy. Personelowi 

ry znajduje się w Spale list ten znalazł się o 6-tej wieczorem, ale marszałek watpliwości prawno - formalne, z ja- 

tego sposobu załatwiania korespondencji prawdopodobnie list pozostanie bez Sja wieloosobowego prezydjum sejmo- 

poniedziałek rano. 

a Litwą Kowieńską E Ne, 

SIĘ KOMISJA GŁÓWNA. Rd > ; 
— mówiąc nawiasem — jest bardzo 

Podkomisja ta pracowała od wiosny 1929 roku w dwóch grupach. fotografuje grupa posłów socjalistycz- 

i faktów, stanowiących przeszkodę w komumikacji i tranzycie, a to dla ustalenia wyni- pierwszych stopniach stoi Daszyński, 

dzynarodowe dotyczą badanego zagadnienia i czy wykonanie tych zobowiązań wpłynę- dą, typ rewolucjonisty - konspiratora 

podroże po zainteresowanych krajach oraz konferencje z przedstawicielami rządu |li- Poza nimi widać współczesno - neo - 

Szczególnie zainteresowana jest tu Łotwa. Już w czasie zeszłorocznego Zgromadze właściwie nazywać się „kroków nie- 

linji tranzytowej libawo - romneńskiej, łączącej zarówno Łotwę, jak i Litwe, Polskę i tylko dekadencji sejmowej autokracji. 

W wyniku tych prac podkomisja zredagowała raport, który przedstawiła głównej redaktora „ Robotnika”. Swoją drogą 

noriialnej sytuacji. Rapert podkomisii, który nie został opublikowany, zawiera dwie tylko cać zżółkłe liście jesienne z tego ślicz- 

głowną część zainteresowania Rady, mianowicie zagadnienie stosunków bezpośrednich ją, jakgdyby w półdecyzji zainibnowa- 

Wszystkie posiedzenia podkomisji, jak również głównej komisji komunikacyjno - 

Należy jednak przypuszczać, że komisja główna nie uznała raportu podkomisji za 

'ga w głównych zarysach od marcowego tekstu i nie zawiera nadal należycie siormuło - 

W czwartek zbiera się główna komisja kemunikacyjno - tranzytowa( która po zapo- «« e 

miast z zachwytem, z czułością, z ser- 

STOKHOLM. (PAT). W-g doniesień z Tromsoe przybył tam dzisiaj statek, wio- borów, o bloku centro - lewicowym 

lezionego. Pismo <» jest prawie nieczytelne. Pozatem znaleziono inny jeszcze notatnik. nictw widziałem dosłownie 40 wier- 

nem trwała załedwie kilka dni. й $ 
tomiast 260 wierszy z lubością i unie- 

Te zachwyty i zachwalanie centro- 

tygodnie temu tak zachwalała swój to- 

ZWYCIĘSTWO NAD OCEANEM I BURZĄ 
mem pisemku endeckiem, wyczytane 
opowiadanie o zalecaniu się młodego 

lecieli o godzinie 15 min. 15 w-g czasu amerykańskiego nad Glo- |. małpiątko. Przypomina to stosu- 

lotniskiem, na którym tłum oczekuje gorączkowo przybycia IOt- m--——5x7—75557 5:5 

wyspa St. Pierre o godzinie 6 w-g wschodniego czasu letniego. Lotnicy wy- 

WARSZAWA. (PAT) Dyrektorem 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

° е . > е е 

Sedzia Gižycki gen. komisarzem wyborczym Na gruzach Kartaginy 
WARSZAWA. Pat. Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał Niedziela 31. wieczór. Odjazd z 

Stanisława Giżyckiego generalnym komisarzem wyborczym i SĘ- kuje się grupa działaczy Zjednoczenia 
dziego Sądu Najwyższego Władysława Kaczyńskiego zastępcą ge- Wsi i Miast, która urządzała w Wilnie 

2 skąd nasz ród'* — wiec antyniemiecki. 
Spór 0 djety poselskie Trzy przedziały klasy I zajęte dla 

ь с й Warszawy. Przecieżże mamy mini- 
MARSZAŁEK DASZYŃSKI SKARŻY U PREZYDENTA RZPLITEJ strów - ziomków. W ogonku do kasy 

legację urzędników Sejmu i Senatu, która interwenjowała u niego z powodu — były poseł Jeremicz, skrzydła nacjo 
niewypłacenia w dniu l-szym września pensyj funkcjonarjuszom biur ciał nalizmu białoruskiego, dość ściśle 

Minister Beck wyjaśnił, iż opóźnienie wypłacenia poborów nastąpiło ze UŚmiecha się. Pytam go: 
względów technicznych a mianowicie z powodu konieczności zwrócenia się — Za swai hroszy? 

skich już obecnie nieaktualnej z pozycja noborów funkcjonarjtszy. $ 
Rzeczywiście o godzinie 3-ciej po południu wszyscy urzędnicy i wožni W Sejmie ruch. Kanapy pozajmo- 

tu oraz wice - marszałkowie poborów nie otrzymali. łącznie: kto dojechał, kto nie dojechał. 
Marszałek Daszyński napisał list ze skargą do Prezydenta Rzeczypospo Z ust do ust opowiadają, że min. Kiihn 

Sejmu i Senatu zatrzymuje mandaty swoje aż do zebrania się nowego Sejmu ÓSmej wieczorem wstrzymano bilety. 
1 dlatego prosi Pana Prezydenta o interwencję w sprawie wypłaty djet. Uwaga prawie wyłącznie zwrócona 

zydenta Rzeczypospolitej napisał on około godziny 1-szej po południu. Na biur sejmowych w ‚ ‚ Sejmie nie 
źamku list ten doręczono o 2 min. 30 po poł. W rękach Pana Prezydenta, któ- wypłacono poborów. Ministerjum ma 

Daszyński oddał swoje pismo do rąk przedstawicieli prasy już o godzinie kiego tytułu tym ludziom płacić. Je- 
2-giej, a więc na kilka godzin przedtem, aniżeli otrzymał je adresat. Wobec Szcze większe wątpliwości budzi pen- 

odpowiedzi. wego.'Echa tych trudności wypełniają 
całkowicie rozmowy ludzi w Sejmie w 

z & Do mnie się zbliža prezes dzienni- 

Komunikacja pomiędzy Polską “° . — (Cóż, za własne pieniądze przy- 

— Nie, za biletem dziennikarskim. 
— Na nas, to niema rady. 

DWIE GRUPY PODKOMISJI. — ZAINTERESOWANIE SIĘ ŁOTWY. --- 

NIEWYSTARCZAJĄCY RAPORT PODKOMISJI. -— JUTRO ZBIERZE A 
Z okien sejmowego fryzjera, który 

GENEWA. (PAT).W daiu 2 br. zebrała się podkomisja wyłoniona przez komisję zmartwiony i twierdzi, że trzeba be- 
komunikacyjno - tranzytowa dła spraw stosunków komunikacyjnych polsko - litewskich. qzje ' „budę zamknąć* widać, jak się 

Pierwsza žaimosrėja się badaniem prać. as a na miej- nych na schodach, wiodących do ślicz 

scu stanu komunikacji * tranzytu między obn krajami w celu stwierdzenia stanu rzeczy nego, starego ogrodu sejmowego. Na 

kających z obecnej sytuacji konsekwencyj gospodarczych. potem okrągły nieprzyjaciel kleru 
Druga grupa podkomisji miała za zadanie stwierdzenie, jakie zobowiązania mię- poseł Czapiński, wysoki, z czarną bro- 

‘обу па usunięcie przeszkód w komunikacji i tranzycie między Polską a Litwą. 1 literata od czarnej kawy, b. pos. Piot- 
0d tego czasu peszczególni członkowie wspomnianej podkomisji odbywali liczne 1owski, wreszcie senator Kopciński. 

tewskiego i krajów bezpośrednio we wznowieniu komunikacji i tranzytu zainteresowa- glasyczne kolumny półokrągłej sali 

uych. „kroków straconych“, ktėra powinna 

nia Ligi łotewski minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę Zgromadzenia na straty, czynionych“, gdyž zbudowana już po 
jakie ponosi kraj, w szczególności port libawski, z powodu unieruchomienia poważnej przewrocie majowym była świadkiem 

Rosję. Wiadomo bowiem że tor kolejowy tej linji został na terytorjum litewskiem ro: Wśród tych kolumn reszta posłów z 
zebrany. P.P.S. Widać przechodzącego współ- 

komisji komunikacyjno - tranzytowej, która z kolei winna, w myśl rezolucji Rady z grud- jak to będzie ładnie za kilka tygodni, 
nia 1928 r., przedstawić Radzie iormalne wnioski co do środków poprawy obecnej nie- gdy wiatr zacznie na 1. kolumny rzu-- 

konkretne sugestje, dotyczące wznowienia tranzytu na linji libawo - romneńskiej i spra- nego parku. Daszyński i jego sąsiedzi 

wy uruchomienia spława na Niemnie, pomijając natomiast zagadnienie, które stanowi z przed fotograficznego objektywu sto- 

między Polską a Litwą. W ten sposób jest rzeczą widoczną, że podkomisja, mimo dłu- nia: 

gotrwarości swoich prac. nie wywiązała się z powierzonego jej zadania. „Nastanie wtedy dzień zapła- aty... | 

wsnzytowej na których omawiana była powyższa sprawa, odbywają się przy drzwiach 

zamkniętych. 

wystarczający, gdyż poleciła jej w marcu rb., ponowne przejrzenie tej sprawy. Jak sły- 

chac, raport, będący przedmioten: obrad wtorkowego posiedzenia podkomisji, nie odbie- 

wanego uwzględnienia podstaw zagadnienia stosunków komuinikacyjnych między Pol- 

ską a Litwą. 

i k в rtu, iduje raport dla najbiiższych posiedzeń ; zus i Znamiu się z tekstem tego rapo: przewiduj jų Ц' posiedzeń Rady Prasa endecka poświęca własnej 

6 tki A d 0 rz b ł do T akcji wyborczej mało miejsca, a nato- 

ZCZą ! n reeg p y y y romsoe decznością, z całą nadzieją rozpisuje 
się o przygotowaniach lewicy do wy- 

zący członków ekspedycji polarnej inż. Andreego. Znaleziony przy zwłokach Andreego ; S 
dzienniczek składa się zaledwie z kilku kartek i stanowi dalszy ciag notatnika kas etc. W jednem z endeckich wydaw- 

zupełnie czytelny, rejestrujacy po kolei rozmaite punkty po drodze, osiągane przez eks- < ych i DliGAYCH Kai и p: B ly Bania, е = szy suchych i oiicjalnych, pošwicco- 
pedycję w ciągu dwumiesięcznej podróży mi. Jak wynika z notatek, podróż bale. nych własnej akcji wyborczej, a na- 

NOMINACJA KSIĘCIA WALJI sieniem opisujących przygotowania 
wyborcze Centrolewu. 

LONDYN. (PAT) Książe Walii został promowany na stopień generała- ы 4 : 
porucznika armji, wiceadmirała floty i marszałka powietrznych sił zbrojnych. lewu przez endecję przypomniało mi 
Wszystkie trzy nominacje uzyskały już aprobatę króla Jerzego. starą żydówkę w Różanie, która dwa 

war. 
A cy cy cy cy cy. 

Costes i Bellonte przelecieli nad Atlantykiem 
NOWY YORK. Pat. Lotnicy francuscy Costes i Bellonte prze. 'angutanga do wielkiej samicy. Nie 

podobał się jej, więc zaczął pieścić 

cester (st. Massachussets). W-g ostatnich wiadomości z Courtosfield pak endecji do centrolewu i akcji wy- 
samolot Costes'a i Bellonte'a znajduje się w pobliżu Bostonu. Nad borczej centro - lewicowej. Cat. 

ków, szaleje burza. 
2 a (PAT) Samolot Costes'a i Bellonte'a przeleciał d P R: : VT) Samolot Costes'a i Bellonte'a przeleciał pona KONSERWATORJUM WARSZ. 

słali radjodepeszę —- zawiadamiającą, že wszystko jest w porządku i że kie- 
iują się obecnie do Nowego Yorku via Canco (Nowa Szkocja). konserwatorjum muzycznego w War- 

! NOWY YORK. (PAT) O godzinie 9-ej w-g czasu Greenwich samołot szawie został mianowany prof. Moraw 
lotników Costes'a i Bellonte'a był sygnalizowany w okolicy Cap Race (Nowa_ski, znany muzyk. któ    



s owa 

Mistrzostwo tenisowe 
WARSZAWA. (PAT). Mistrzostwo w grze pojedyńczej w tenisa na rok bieżący 

zdobył Tłoczyński z Legji, bijąc Maksa Stolarowa z łódzkiego klubu tenisowego 5*7, 

6:4, 0:6, 8:6, 6:4 — Mistrzostwo w grze podwjnej zdobyli bracia Stolarowie zwy- 

  

Sowieckie „Torgpredstwo” w Warszawie 
EKSPOZYTURĄ SZPIEGOSTWA 

SENSACYJNE REWELACJE b. SZEFA MISJI SAMOJŁOWA. 

ECHA KRAJOWE 
PRZECHADZKI PO POWIECIE £ września rozpocznie się rok szkolny 10: 

- 31 uroczystem nabożeństwem. 

  

o; a i я szei ieckiej misji han-  Wojkow domagal sie nieraz wy- Ń ' i : т 2 Wa o. Marszewskiegs 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 6 0. Byly sze! sowieckiej misji p ] mag. © y WILENSKO-TROCKIM R REDA PO On AR Bl V Oi ! dlowej Samojłow ogłasza w berliń- płacania rozmaitym ludziom kilku a 
W Ponarach — zamiast peronu — na- wszystkich klas od i-ej do Bej, (Do 8-mej — <— skim „Rulu* rewelacje na temat dzia- nawet kilkunastu tysięcy dolarów za 

sypali piasku, a zamiast ustępu służy mło- 
dy las państwowy. Obecnie w budynek sta- 
cyjny uderzył piorun porwał urządzenie 
elektryczne, ogłuszył kolejarza p. Lenarto- 
wicza i jeszcze kilka osób — pasażerów 
HFodobny wypadek  piorunowy zdarzył się 
w tem samem miejscu w roku ubiegłym.Pe 
dobno dyrekcja kolejowa zamierza zbudo- 
wać w Ponarach piorunochron. Oby w porę 
tylko! , z 

* * 

Skandalem pierwszej kategorji jest kur- 

sowanie autobusów Wilno — Olkieniki w 

soboty. Według rozkładu codziennego au- 
tobusy do Olkienik „odchodzą“ po południu 

« godz. 18 i 19 /Tak dzieje się, niestety, z 

wyjątkiem sobót, gdyż na godzinę 18 - %а 

stale „psuje się" maszyna. Oczywiście, 

jest „mniej” pasażerów, kursuje więc jedna 

maszyna 0 godz. 19 - tej. O tem jednak 
nikt nie wie (z wyjątkiem wtajemniczonych) 

1 z tego powodu wynikają częste awantury 

(nn placu Orzeszkowej) między pasażera- 

mi a służbą. Żadnych adnotacyj w uwagach 

na tablicy rozkładowej nigdy niema, zresz- 

tą i być nie może, gdyż ironją byłoby wy- 

wieszanie co sobota karteczki z nadpisem, 

że zpowodu „remontu“ maszyny autobus 

odejdzie tylko o godz. 19 - tej. (zamiast o 

15 - tej). у si 
Uwagę tę polecam łaskawe, pamięci 

władzy nadzorującej nad ruchem autobuso- 

wym. 
у + + * 

Dla samobójców zalecam doły kolejowe. 

przy drodze tuż koło przejazdu kolejowego. 

Karaciszki. Byłem niedawno świadkiem, 

jak pasażerskie auto wpadło do tych dołów 

i tylko cudem zostali uratowani jadący w 

nim pasażerowie. Istnieją wprawdzie nadpi- 

sy: „Baczność na pociąg", natomiast niema 

wzmianki o dołach. Szkoda, że pan Mik nie 
wybierze się tam ze swoim aparatem, bo 

sić? Mam jednak nadzieję, że nim się tam 

ja chodzę bez aparatu; a może go zapre- 

wybierzemy, dołów tych już nie będzie. 

Epidemja na nierogaciznę wybucha 00- 
nownie. Uporczywie trwa ona w pow. Wil. 
Trockim, a zwłaszcza na terenie gmin: 
trockiej, rudziskiej i rudomińskiej. Winę pc- 
rosi — jak już niejednokrotnie zaznacza- 
łem — sama ludność, gdyż nie stosuje się 
do przepisów sanitarnych władzy starościń- 
skiej, Świnie, mimo zakazu, wałęsają się 
po polach i w czasie wzbronionym są niele- 
galnie sprzedawane. Ostatnio padła dwulet- 
ria tłusta świnia w Skorbucianach, u gospo 
darza Józefa Szybkowskiego, mego poczci- 
wego sąsiada. 

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia 
Sejmiku zamieszczę osobno. b 

je GŁĘBOKIE 

— Rok szkolny w gimnazjum im. Unji 
Lubelskiej. Nowy rok szkolny w gimnazjum 
im. Unji Lubelskiej w Głębokiem zapowia- 
da się Świetnie. W gimnazjum zaszły wiel- 
kie zmiany. Ministerstwo W. R. i O. P. dnia 
23 maja 1930-r. Nr. 11—9719 nadało gi- 
minazjum koedukacyjnemu im. Unji Lubel- 
skiej w Głębokiem prawa gimnazów pań- 
stwowych, przewidziane w p. 3 rozporzą- 
dzenia z dnia 1 maja 1929 r. Nr. 11—2875. 
Nadto reskryptem z dnia 2 lipca r. b. Nr. 
11-—11183 — 30 Ministerstwo W. R. i O. P. 
przyznało 3 etaty nauczycielskie dla gimna- 
zjun. 

Dyrekcja gimnazjum sprowadza nowe 
alobre siły dyplomowane, co niewątpliwie 
wyżej podniesie poziom zakładu, zwłaszcza, 
Że nie będzie tej niezdrowej konkurencji, 
jaką stworzyło istnienie gimnazjum żydow- 
skiego w Głębokiem z językiem wykłado- 
wvm polskim, które zostało zamknięte w 
tym roku, ale od ostatniej chwili łudzi mło- 
dzież, że jednak ponownie koncesję otrzy- 
niało na rok szkolny 1930 — 31, co jest 
nieprawdą jak wiemy ze źródła  miarodaj- 
rego. A jednak takie pogłoski wśród mło- 
dzieży szerzą się, a na dowód, że ponow- 
nie koncesję się otrzymało na prowadzenie 
yimnazjum żydowskiego w r. szk. 1930 —31 
pokazuje się jakieś mniemane pismo z Ku- 
ratorjum, wskazuje się na remont budynku 
szkolnego i na akty szkolne, które po 
zamknięciu gimnazjum winny się znaleźć w 
Kuratorjum. To wprowadza w błąd rodzi- 
cow i młodzież, która czeka na rozpoczęcie 
zajęć w gimnazjum żydowskiem. 

Oczywiście nie przeszkadza to większe 
mu, niż zwykle, mimo ciężkich warunków 
gospodarczych, napływowi młodzieży chrze- 
ścijańskiej, która garnie się do zakładu na- 
ukowego z prawami. W tym tygodniu ruch 
w gimnazjum im. Unji Lubelskiej znacznie 
wzmógł się, gdyż już za dni kilka t. j. dnia 

    

ze indywidualnem zezwoleniem Kuratorjum. 
Sa jeszcze wolne miejsca, ale niewiełe. Wpi- 
sy za naukę są stosunkowo najniższe w ca- 
łem państwie, a życie w Głębokiem niedro- 

e, co ułatwia naukę młodzieży niezamoż- 
ej, która w miastach większych ze wzglę- 

du na drożyznę kształcićby się nie mogła. 
Na miejscu jest stacja kolejowa. Mieszka- 
nia niedrogie. Niezamożni uzyskują zniżkę 
w opłacie wpisów. Wpis za dzieci urzędni- 
kow płacą odpowiednie urzędy. Dodać nale- 
ży, że Głębokie jest ośrodkiem powiatu i 
siedzibą władz powiatowych, wskutek cze- 
ge szybko się rozrasta, mając przed sobą 
wielką przyszłość. Głębokie teży wśród du- 
żych, malowniczych jezior, które są krasą 

Upały we Włoszech 
RZYM. (PAT) Sygnalizuja z całych Włoch powrotną falę wielkich upałów, które 

dochodzą do 37 — 28 stopni w cieniu. 

Natrafiono na zatopiony skarb 

  

      

BREST. (PAT) Hołownik włoski „Artigilio* odnalazł szczątki parowca „Egypte* 

który zatonął w roku 1923, wioząc na pokładzie 200 miljonów franków w złocie. Nur- 

kowie rozpoczęli poszukiwania w miejscu gdzie natrafiono na szczątki. 

tutejszej ziemi dziśnieńskiej. K. 
echa 

GRODNO. 

Komitet obchodu  25-lecia walki o 
szkołę polską przystąpił do gromadzenia 
miaterjałów historycznych dokumentów, no- 
tatek, wspomnień i fotografij), tyczących 

ię tajnego nauczania, a więc kółek i kur- 
sów oświatowych (kompletów), szkół 
dworskich i parafjalnych, bibliotek polskich, 
jako też wiadomości o osobach, tajnie pra- 
cujących w dziedzinie oświaty na terenie 
Grodna i ziemi grodzieńskiej. 3 

Komitet zamierza zgromadzone materja- 
ły ogłosić drukiem w formie pracy mono- 
graficznej i w październiku 1930 r. zorgani- 
zować akademję ku uczczeniu walki i ho- 
jowników o polskość i szkołę polską na zie- 
miach polskich pod zaborem rosyjskim. || 

Adres Komitetu: Grodno, muzeum pań- 
stwowe. ь 
Komitet wykonawczy: Czesław Gil, Józef 
jodkowski, Z. Janiszewska, prof. Wacław 
Myślicki. 

Nie monstrancja, lecz 

relikwiarz 

Znana jest francuska nieznajomoś 
geografji. Ś. p. hr. Stefanowi Potoc- 
kiemu z Rosi opowiadał, mieszkający 
w Paryżu historyk, że mu wypadnie w 

celach naukowych być w Krakowie, 
więc przy tej sposobności musi prze- 
jechać przez całą Rosję... 

W ciągu dosyć długich lat mego 
kapłaństwa, przekonałem się, że nasi 
polscy pisarze i dziennikarze przewyż- 
szają chyba ignorancję geograficzną 
Francuzów — nieznajomošcią kate- 
chizmu katolickiego. Czytając pisma, 
które maniiestują swoją  katolickość, 
łatwo przekonać się o prawdziwości 
twierdzenia powyższego. Oto, mam 
przed sobą „Światowid* z dn. 2! 
czerwca 1930 r., Nr. 24 (306), na st. 
18, w opisie pobytu P. Prezydenta w 
Wilnie, czytamy, jako J. E. Metropoli- 
ta ]Jałbrzykowski wyszedł na powita- 
nie Prezydenta, „który z nabożeń- 
stwem ucałował monstrancję z Najśw. 
Sakramentem, podaną Mu przez Arcy- 
biskupa... 

  

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 
do wszystkich zakładów naukowych poleca w wielkim wyborze 

KSIĘGARNIA 

Wacława MIKULSKIEGO 
Wilno. WILEŃSKA 25. Tel. 664. 

Podręczniki używane.   
3000060060000000000006G66 

LETNISKO—LANDWARÓW 
Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

na w uroczej, suchej i zdrowotnej miejscowości przy lesie i jeziorze. 
Oświetlenie elektryczne. 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 
Ceny za metr kw. od 60 gr. do 1 zł., warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 
Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 

cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. —1 

SZKOŁA POWSZECHNA № 42 
i PRZEDSZKOLE E. FOCHT 

przy ul. DĄBROWSKIEGO 5 w Wilnie. 

Zapisy nowowstępujących dzieci w wieku od 4 lat 
w kancelarji w godz. 10 -1. 
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Każde dziecko katolickie wie, że 
monstrancją z Najśw. Sakramentem ni 
gdy nie podaje się nikomu do ucało- 
wania. W tym celu używa się pacyfi- 
kału, t. j. relikwiarza ze szczątkami 
świętego lub kilku świętych Pańskich 
Wiedzą o tem oświeceni katolicy, lecz 
nie zawsze wiedza światli dziennika- 
rze i dlatego ośmieszają samych sie- 
bie i gorszą czytelników. 

Słyszałem kiedyś kazanie wiejskie- 
go proboszcza, który dowodził, że ża- 
den człowiek nie może być niemą- 
drym, bo — mówił — głupstwo stąd 
pochodzi, że ludzie sądzą o tem, cze- 
go nie wiedzą i nie rozumieją. 

X. Michał Rutkowski. 

DNIE 

  

RURĘ 
GIMNAZJUM POLSKIE w Drui 

im. Kr. ST. BATOREGO, posiadające prawo państwowe 
podaje do wiadomości, iż egzaminy wstępne do kl. IV, V, VI i VII rozpoczną 
się dnia 9 września o godz. 9-tej, я 

Podania będą przyjmowane do dn. 5 września włącznie. 
Początek roku szk. spóźniony z powodu remontu. 

R 
za: 

1h DYREKCJA 

FFA RE 

Е Konserwatorjum Muzyczne w Wilnie 
(z prawami), ul. Dominikańska 5 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych.—Klasa organowa,— 
Śpiew solowy. —Wykłady przedmiotów teoretycznych. -Zespoły: kameralny, 
chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. Opłata kwartalna. 

Sekretarjat czynny od 5—7 w. -1 
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"Powojenna Japonia 
Od wojny światowej zmienia się 

przedziwnie świat cały. | Zmieniają 

obyczaje narodowe, zwyczaje publicz- 

ne i domowe, charaktery ludzi, idee i 
ideały. A wszystko to odbywa się w 
błyskawicznem wprost tempie. Jak 
gdyby ludzkość obawiała się, że jeżeli 
nie użyje i nie wyżyje się dziś — nie- 
wiadomo, czy zostanie dla niej co na 
jutro. 

Typowym krajem takich głębokich 
i błyskawicznnych przemian — о Кга- 
jach europejskich w ścisłem tego sło- 
wa znaczeniu nie mówimy, gdyż obser 
wacja zmian odbywających się w na- 

szych oczach jest i trudna i mało pou- 
czająca — krajem, który jeszcze do 
niedawna był podziwiany z powodu 
poszanowania dla tradycji, jest Japo- 

na... 

! Japonka, pani W. K. Nohara dru- 
kuje mity a smutny lišcik, — taki prze- 
dziwnie kobiecy i wdzięczny liścik, w 
prasie angielskiej, na temat zmian ja- 

kie przechodzą niby burza nad trady- 
cjonalistyczną Japonją. Liścik pani 

Nohary, kształconej już na , kulturze 
europejskiej, sprawia wrażenie kwia- 
ta, rzuconego sentymentalnie, rzeczom 
i sprawom, które już umarły. Niema 
ten list charakteru zasadniczego, nie 
gromi ani rozdziera w nim autorka 
szat, nie porusza w nim wielkich pro- 
blemów, ale jakżeż charakterystyczne 
są dla dzisiejszej Japonji te właśnie 
drobiazgi! 

Babka moja — pisze pani Nohara 
— ofiarowywała każdej ze swych có- 

  

rek sztylecik, jako podarek ślubny. jako podareł ny.  szechnie w Japonji system  europej- 
-— |apońskiej niewieście, mówiła 

‹ : ) tego porównania złośliwego i propa- 
skiego siedzenia na krzesłach umożli- gują modę pocałunków chętnie i przy 

łalności sowieckiej misji handlowej w 
Warszawie. 

W roku 1924 G. P. U. zażądało 
przeprowadzenia rewizji w towarzy- 
stwie „Brytopol'* w którego ręku spo- 
czywał wówczas handel polsko - so- 
wiecki, twierdząc, iż urzędnicy to- 
warzystwa wyzyskują swe stanowisko 
dla popierania kontrrewolucji w So- 
wietach. 

Do Warszawy wysłana została 
komisja w której uczestniczył również 
Samojłow. Komisja ta stwierdziła, w 
ciągu miesięcznych badań, że wszyst 
kie zarzuty G. P. U. są bezpodstaw- 
ne. 

Uprawniono, że w przeciwieństwie 
do buchalterji „Brytopolu:* księgowość 
sowieckiej misji handlowej zawiera 
wiele niedokładności Okazało się, że 
urzędnicy misji kupowali od „Bryto- 
polu* towary po cenie wyższej niż na 
rynku warszawskim. 

Za to oczywiście otrzymywali so- 
wite łapówki. W. tym czasie misi” 
sowiecka przeprowadzała się z ul. 
Kopernika na Marszałkowską 113. 

W związku z tem Samojłow zwró- 
cił uwagę, że niejakiemu  Iliniczowi 
wypłacono większą sumę, rzekomo 
za wynalezienie lokalu, 

Przewodniczący misji handlowej 
Miasków wyjaśnił Samojłowi, na zwró 
coną przez niego uwagę, że  Ilinicz 
otrzymał pieniądze te, za jakieś us- 
ługi polityczne a nie za dostarczenie 
lokalu. 

Komisja wydała ujemną opinję o 
stanie spraw sowieckiej misji han- 
dłowej, wobec czego Mias kow zo- 
stał odwołany a na jego miejsce mia- 
nowano Nazareniusa. 

W 1925 roku Samojłow przybył do 
Warszawy, aby zastąpić nieobecnego 
chwilowo Nazareniusa. Podczas peł- 
nienia obowiązków szefa misji han- 
dlowej w Warszawie Samojłow stwier 
dził, iż Ilinicz jest szpiegiem, pozosta- 
jącym na usługach sowieckiej misji 
handlowej. 

Pozycje w księgach odnoszące się 
do wypłat Ilinicza za tranzakcje han 
dłowe były zamaskowanem wynagro- 
dzeniem za usługi szpiegowskie, wy- 
płacanem na polecenie posła sowie- 
ckiego Wojkowa. 

Pewnego dnia do służbowego ga- 
binetu Samojłowa wpadł blady  se- 
kretarz misji handlowej  Djakonow, 
który rzucając na stół wypełnioną 
teczkę, oświadczył, że przed chwilą 
odwiedził misję Ilinicz i zostawił tę 
teczkę, zawierającą materjały szpie- 
gowskie, gdyż obawiał się że poli- 
cja polska jest już na jego tropie. 

Samojłow odmówił przyjęcia tej 
teczki, tembardziej że misji nie 
przysługiwało prawo eksterytorjalno- 
ŚCI. 

Zadzwonił więc do poselstwa so- 
wieckiego, skąd . natychmiast przybył 
urzędnik i teczkę zabrał. Samojłow 
udał się naszępnie do charge d'affai- 
res Arkadjewa, który zastępował . 
Wojkowa i zaprotestował przeciwko 
wciąganiu misji handlowej do akcji 

szpiegowskiej prowadzonej przez 
poselstwo. 

Po powrocie do Warszawy Woj- 
kow wezwał do siebie Samojłowa i 
grożąc mu rozstrzelaniem oświadczył 
iż postąpił bardzo nieoględnie, wta- 
jemniczając Arkadjewa do sprawy 
llinicza, która miała pozostać tajem 
nicą przed nim. Samojłow pisze da- 
lej. iż pomiędzy  Nazareniusem a 
Wojkowem istniały ciągłe zatargi na 

temat opłacania szpiegów ze szka- 
tuły misji handlowej. 

tańczą nawet po 100 razy w toku 
urzędowych godzin, a dochodzą mie- przytem każdej z osobna — nie przy- 

stoi jęczeć i skarżyć się, jeżeli mał- 
żeństwo stało się dla niej katorgą. 
Odbierajcie sobie wówczas życie! 
Jest to bowiem jedynie godny sposób k 
skrócenia męczarni." Tylko nie jęczcie, 
nie narzekajcie, nie chodźcie z zapła- 
kanemi oczyma i smutkiem „zrysowa- 
ną twarzą. 

Po tej przemowie babka pokazy- 
wała w jaki sposób należy przeciąć 
sobie gardło, ażeby śmierć nastąpiła 
natychmiast. 1 

Babek takich i matek bylo w Japo- 
nii bardzo wiele — większość. 

A dziś? Te same sztyleciki zbiera 
się z wielką gorliwością i wielkim na- 
kłader pieniędzy, jako osobliwość 
nieużyteczną, ale ciekawą. Wędrują 
one do muzeum jakiegoś, często za- 
opatrzone notatką, że odebrało sobie 
nin: życie tyle a tyle kobiet, w takiej a 
takiej rodzinie, czasem idą bez napisu. 

Dziś przecież ma Japonka do dys- 
pozycji truciznę lub rewolwer. I, nie 
musi sobie odbierać życia — jak to 
było nakazane dawniej — ale może 
z zazdrości lub rozpaczy zabić męża, 
kochanka, lub tę, która zabrała 
męża. 

. Dziś te sprawy nie różnią się już 
niczem od metody załatwiania ich na- 
przykład... we Francji. 

Jeszcze przed 20 laty nie miała Ja- 
ponka zielonego pojęcia czem jest po- 
całiinek. Być może, że system ówcze- 
snego siadywania na poduszkach o 
zwiniętych pod siebie nogach nie bar- 
dzo do tego nadawał się. Być mo- 
że... iż wprowadzony obecnie pow- 

jei 

wił pocałunki... A może filmy amery- 
kańskie i ilustracje europejskie, zale- 
wając masowo rynek japoński, pou- 
czyły Japończyków o wartości pocałun 
u? 

Pani Nohara zastanawia się dos“ 
obszernie nad tym problemem, ale sta- 
je wobec próby wyjaśnienia. bezrad- 
na. Przyznaje jedynie, że całowa- 
nie się, nieznane w Japonji jeszcze 
przed 20 laty, stało się tu dziś pow- 
szechne. Nie wolno jeszcze cało- 
wać się na ulicach. Za to grozi natych 
miastowe odprowadzenie na strażnicę 
policyjną i, kara. Do niedawna nazy- 
wano w Japonji pocałunek zwyczajem 
obcym: kissu. Skóro bowiem nie było 
takiego zwyczaju, nie istniało także 
słowo na określenie jego. Wiele zresz- 
tą cudzoziemskich słów, zniekształco- 
nych tylko na mowę japońską, dostałe 
się do słownictwa japońskiego. Na- 
przykład: pan (chleb), piń (szpilka 
zwana u nas przyjaciółką), batta (ma- 
sło). Lingwiści japońscy znaleźli już 
jednak określenie czysto japońskie na 
czynność całowania tak, że tradycjo- 
nalistów, zresztą nielicznych, nie bę- 
dzie już przynajmniej raził żargon 
importowany. Może w ten sposób 
istotą rzeczy jeszcze powszechniej i 
łatwiej spopularyzuje się. Dowcipni 
lingwiści określili więc pocałunek jako 
„zetknięcie ust* i nazwali to czysto 
po japońsku... seppun. Wprawdzie ja- 
kiś złośliwiec japoński « miał powie- 
dzieć, że Japonja upada i parszywieje, 
bo doszło do tego, że zamieniła sep- 
puku (harakiri) na seppun (pocału- 
nek) „ale kobiety nie wiele sobie robią 

każdej sposobności. 
Typowym przykładem zmiany oby- 

czajów w Japonji jest fakt, że odkry- 
ły tu kobiety swoje nogi. Od tysięcy 
lat, tradycyjnie pokazywała się |apon- 
ka w domu i na ulicy w obfitej fry- 
zurze i kimonie zakrywającem jej no- 
gi. Dziś Japonka nosi krótkie suknie 
tańczy bluesy i tango w New 
Grand w Jokohamie albo w Imperialu 
w Tokio tak samo, jak jakaś pani 
liwing w Carltonie w Londynie, lub 
Dechanell w Nicei. 

Każda z Japonek należących do tak 
zwanego towarzystwa, jest dziś za- 
pisana do jakiegoś klubu tańczącego. 
który odwiedza punktualnie każdej 
środy i niedzieli. Jak grzyby po de- 
szczu powstają dziś w całej Japor“ 
liczne „pałace tańca". Są to zakłady 
przeznaczone do zabawy i wytańcz: 
nie się najszerszych mas. Niekiedy 
są udekorowane zadziwiająco  efek- 
townie i bogato. Niektóre z tych „pa- 
iaców tańca" urządzone są specjalnie 
dla kawalerów. Takich, którzy _ chcą. 
dopiero nauczyć się tańca, lub nie ma- 
ja kobiety do tańca. Na takich kawa- 

sięcznie do 200 yenów, co stanowi po- 
dwójną gażę japońskiego nauczyciela 
szkół średnich. Nawiasem dodać na- 
leży, że tancerki te są niesłychanie 
ostro pilnowane przez policje. Gei- 
szom, w ich dzielnicach, wolno wy- 
prawiać co chcą. To już tradycja. Ale 
nowy typ tancerek nie cieszy się je- 
szcze uznaniem władz policyjnych. By 
wały wypadki, że policjanci kladii się 
w ogrodzie zoologicznym w  Tokie 
pod ławkami i stąd śledzili tancerki. 
Mimo wszystko, tancerki te mają się 
jeszcze lepiej w wielkich miastach, 
aniżeli na prowincji. Jest to jasne. Re- 
akcja przeciwko tym, któryzy łamią 
tradycję bywa zawsze najsilniejsza na 
prowincji. 

Najdziwniejsza wszakże manja o- 
garnęła Japonki dopiero niedawno. 
Jest to tatuowanie się. Kobiety z mia- 
sta Osaka wprowadziły u siebie modę 
tatuowania imion swoich kochanych 
ra piersiach. W. jednej ze szkół Żeń- 
skiej w Tokio wykryto, że większość 
dziewczynek miała znaki tatuowania 
na uchu, zakryte zręcznie włosami. 
jak ostatnio donosiła prasa japonska, 

lerów oczekują więc danserki. Prze- co czwarta kobieta japońska tatnuje 
ważnie ubrane po europejsku, — rzad- się obecnie. 
ko już tylko po starojapońsku, w ki W wielkich miastach japońskich 
mono. Tancerka otrzymuje wynagro- 
dzenie za taniec z dyrekcji zakładu a 
mianowicie: za każdy taniec w czasie 
od 2 do 6 popołudniu 10 senów, w 
czasie od 6 do 11 wieczorem po 20 

chodzi się dziś niemal wyłącznie w 
strojach europejskich. Wyglada to na 
krwawą ironję, ale jest taktera, że 
tradycyjny strój narodowy noszą do 
dziś i kultywują (oczywiście w wiel- 

senów. W Tokio są takie tancerki na- kich miastach) tylko gejsze, dziew- 
zywane popularnie... taksówkami. Po- czyny lekkiego prowadzenia. 
wodzi się im wcale nieźle. Ładniejsze Tokio ma dziś oczywiście swoją 
cieszą się wielką ilością zamówień i madame Tschiyeko Yamano, która 

usługi szpiegowskie. 

Nazarenius odmawiał, wreszcie 
musiał się zgodzić, na żądania Woj- 
kowa gdyż w praktyce sowieckich pla 
cówek dyplomatycznych wydawanie 
pieniędzy misyj hand'owych na cele 
polityczne było zjawiskiem  narmal- 
nem i wszędzie praktykowanem. 
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Ojciec Św. do nauczy-. 
cieli religji szkół średn. 

Dn. 23 u. m. przyiął Ojciec święty 
i. specjalnej audjencji w sali konsysto 
rjalnej dwustu księży z centralnych di- 
ecezyj Włoch, którzy przebywają w 
Rzymie na kursie dla nauczycieli reli- 
gji szkół średnich. Przemówienie swo- 
je, które było zamieszczone w .Osser 
watore Romano", zaczął ojciec św. od 
porównania siebie z ojcem rodziny, 
który kocha równie wszystkie swoje 
Gzieci,, tak małe jak i wielkie. Jednak- 
że dla kapłanów żywi Ojciec św. szcze 
gólną miłość, a to głównie dlatego, po 
nieważ oni sami są ojcami powierzo- 
nych ich pieczy mniejszych, czyli wier- 
nych. 

Mówiąc o ważnem zadaniu nau- 
czania religji, wyraża Ojciec św. swo- 
ie życzenie, a zarazem przekonanie, 
ze będą oni jako katecheci wzorowy- 
mi nauczycielami religii. Nazywając 
ich „„katechetami*, a nie chcąc uży- 
wac żadnych szczególnych tytułów, 
!ak „profesorowie religji*, lub t. p. — 
mówi Ojciec św., że już samo wypo- 
wiedzenie słowa „katechizujący* chwy 
ta go za serce. Mają oni bowiem w 
niem osobne, specjalne miiejsce. i to 
bez różnicy, czyby oni byli z Azji czy 
z Konga, czy skądinąd, nawet, jeszcze 
do wczoraj byli niewiernymi, lecz dzi- 
siaj z zapałem nauczają, głosząc Sło- 
wo Boże.. Więc nie „profesorowie. 
lecz „katecheci — powtarza Ojciec 
św. i przechodzi na temat potrzeby 
prostoty wyrażania się przy naucza- 
niu. Prawdę bowiem objaśniać należy 
w jak najbardziej prosty sposób, bez 
używania zawiłych, złożonych wyra- 
zćw. I tutaj przytoczył Ojciec św. 
przykłady włoskich uczonych, którzy 
się wyrażali w sposób prosty, łatwy, a 
przytem tak niezwykle jasny. 

Wreszcie przypomniał Ojciec, jak 
niezmiernie wielkie znaczenie przy- 
wiązywał Zbawicieł Boski do urzędu 
nauczycielskiego. Sam chciał, by Go 
nazywano Mistrzem, a więc wy — mó 
wił papież— nauczając, wkraczacie w 
Jego progi. 

Ojciec św. skończył słowy — któ- 
re — jak mówił — woła do każdego z 
nich Kościół: „In. manibus tujs sortes* 
-— „Wrękach twoich — losy moje". 

reprezentuje kombinację tryzury euro- 
pejsko-chińskiej i, madame May 
Uschiyama. która znowuż reprezcntu- 
je styl fryzury z Hollywood. Zakła- 
dów podobnych jest bardzo wiele. 
Naturalnie, Japonka współczesna wie 
już co to jest ondulacja wogółe, a, 
czem jest ondulacja wieczna, i, chętnie 
poddaje się zabiegom, które mają spo- 
wodować falistość jej włosów. Przed 
wojną, kobieta japońska, która miała 
z natury już włosy w lokach, była 
bardzo nieszczęśliwa. Musiała starać 
się zataić to. Ileż to razy, tylko z po- 
wodu wijących się loków traciła kon- 
kurenta, albo nawet zostawała starą 
panną... 

Nowoczesnego: młodzieńca, gogu- 
sia, zwie się w Japonji mobo, pannę, 
moga. Osobliwość Tokia stanowią je- 
szcze (oprócz licznych szoferek i 
konduktorek autobusowych i tramwa- 
jowych) tak zwane popularnie а- 
seczki do spacerowania*. W głównej 
alei Tokio, w Ginza można wynająć 
sobie panienkę do towarzystwa w 
specjalnych kioskach. Płaci się takiej 
panience 1 yen 25 senów w zamian 
za co można w towarzystwie miłej 
panienki przejść Się raz jeden wzdłuż, 
zresztą bardzo długiej alei Ginza. 
Panienka ma za obowiązek być uprzej 
mą i dowcipną i bawić gościa. 

Amatorów na taką „przyjemność * 
jest bardzo wielu. 

‚ Jak wspominaliśmy na poczaik“ 
list pani Nohara zajmuje się drobiaz- 
gami, ale, jakże one są charaktery- 
styczne! Jakże wiele mówią o zniia- 

kropić którym podlega obecnie Japo- 
njat... 
  

 



WZROST SPOŽYCIA 
W „Roczniku Statystycznym prze- 

wozu towarów na polskich kolejach 

państwowych za rok 1929, jak w la- 

tach ubiegłych, w dalszym ciągu — 0 

ile chodzi o węgiel kamienny — stacje 
przeznaczenia wyszczególniane są tyl- 

ko wówczas, gdy przewóz węgla wy- 

nosi conajmniej 500 tonn. jeżeli prze- 

6z nie osiągał tej normy relacyjnej, 

wówczas przewozy wykazywane są W 
irelacjach zbiorowych od danej stacji 

nadawczej do „pozostałych'* lub „,róż- 

nych* stacyj danej dyrekcji kolejowej. 

Wysoka ta norma uniemożliwia mniej 

więcej ścisłe obliczenie, ile węgla zo- 

stało w okresie rogznym dowieziono 

dc danego rejonu, naprzykład woje- 

wództwa. W „Roczniku* za rok 1929 

wprowadzono jednak pewną zmianę, 

ułatwiającą zorjentowanie się co do 

przybliżonej wysokości importu węgla 

kamiehnego do poszczególnych woje- 

wództw, — mianowicie w zestawieniu 

ważniejszych punktów / odbiorczych 
wymienione są wszystkie stacje, do 

których przywóz wynosił ponad 1000 

tonn. Za rok 1928 takie zestawienie 

podawało tylko stacje odbierające po- 

nad 10.000 tonn, za rok 1926 i 1927 

— ponad 40.000 tonn, a za rok 1925 

—. ponad 50.000 tonn. 

W roku 1924 (za ostatnie 9 miesię 

cy) przywóz węgla kamiennego do 

Wilna wynosił 13.837 tonn (do Bia- 
łegostoku — 40298). Za rok 1925 i 

1926 z wyłuszczonych wyżej przyczyn 

danych ścisłych przytoczyć nie może- 

my. W każdym razie spożycie węgla 
było poniżej 40.000 tonn, ponieważ 

Wilno nie figuruje w tych latach w 

odnośnych zestawieniach  wažniej- 

zych (ponad 40.000 t.) punktów od- 
biorczych. W roku 1927 spożycie wę- 

gla w Wilnie wzrasta do 56414 tonn 

(Białystok — 67324 t.) — zaś wr. 
1928 do 63726 tonn (Białystok — 
77103). 

+ Za rok 1929 statystyka przewozów 
sfotuje dałszy wzrost spożycia węgla 
kamiennego, mianowicie przywóz do 

Wilna wynosił 70.105 tonn, w tem z 
rejonu dyrekcji kolejowej katowickiej 

— 61131 tonn, warszawskiej — 8012, 

krakowskiej — 947 i wileńskiej — 15 

tonn. Do innych stacyj z Wilna w tym 
czasie wywieziono 521 tonn (prawdo- 
podobnie do pobliskich stacyj na tere- 
rie wojew. wileńskiego). 

W porównaniu do r. 1927 spoży- 
cie wzrosło zatem prawie o 23 proc.; 
w porównaniu do r. 1928 — o 10 proc. 
Odwrotne zjawisko odnotować należy 
w odniesieniu do Białegostoku. Przy- 
woz węgla do tego ośrodka przemysło 
wego wynosił w r. 1929 tylko 58678 
tonn czyli o 24 proc. mniej niż w r. 
1928. 

_ Z innych punktów odbiorczych, ponad 
1000 tonn, zestawienie za rok 1929 wymie- 
mie na terenie wojew. wileńskiego — No- 
wo-Wilejkę (8161 tonn) i Woropajewo 

6 (1245 t.) 
Całkowity przywóz węgla kamiennego 

do wojew. wileńskiego niewątpliwie docho- 
Gził w roku 1929 do 81.000 tonn (w detal. 
wykazie stacyj, wymieniona jest Oszmiana 
z 500 tonnami i Landwarów z 600 tonnami). 

Na terenie w-wa  Nowogródzkiego ze- 
stawienie ważniejszych stacyj odbiorczych 
(ponad 1000 tonn) za rok 1929 wymienia: 
Baranowicze (1434 tonn), Lidę (3404), Po- 
x, zelce (2664 tonn — zaopatrzenie cegiel- 
r W Swojatyczach) i Stołpce (19859 tonn). 

Wynika z tego, że stolica wojew. No- 
wogródzkiego spożywa o wiele mniej węgla 
niż ośrodki prowincjonalne. я 

Z innych miast wojew. wschodnich ze- 
stawienie za rok 1929 wymienia między in- 
s Grodno (17739 tonn) i Pińsk 2232 
onn). 
Wracając do Wilna, należy zazna- 

czyć, że wątpliwem się wydaje by na 
wzroście spożycia węgla kamiennego 
zaważyć miał rozwój przemysłu. Ra- 
czej większą tu rolę odegrały nadzwy- 
czajne mrozy w styczniu i lutym, które 
spowodowały wzrost zapotrzebowania 
na węgieł. 

Cytry, które powyżej przytoczyliś- 
my nie obejmują transportów wojsko- 
wych oraz ładunków przeznaczonych 

dia potrzeb kolei. 
Węgiel brunatny w przywozie do 

Wilna i województwa Wileńskiego i 
Nowogródzkiego nie gra roli. 

Koksu węglowego przywieziono 
de Wilna w r. 1929 — 1316 tonn, w 
16M 29 tonn z zagranicy, (do Białego- 
stoku —_ 1415 tonn, Baranowicz — 
325, Grodna —— 322, Lachowicz — 
291). Z tej ilości z Wilna, jako stacji 
poriekąd rozprowadzającej wywiezio- 
no 66 tonn. 

„Miaių węglowego i koksowego przy 
więziono do Wilna w r. 1929 __ 1515 

ton A tej ilošci wywieziono do No- 
r Ueiki 393 tonn i do innych stacyj 

Spożycie miąłu węglowego zmniej- 
szyło się zatem (w r. 1927 — 3302 
toru, w r. 1928 — 3231). 

WĘGLA w WILNIE 
Na zakończenie przytoczymy  je- 

szcze cyfry obrotu handlowego tortem 

i brykietami z torfu, t. j. z surowca 

znajdującego się u nas poddostatkiem. 

Statystyka przewozów za ostatnie 

9 miesicy 1924 r. podaje, że ze stacji 
Kieny wywieziono 1527 tonn, z pozo- 

stałych stacyj wileńskiej dyrekcji ko- 
lejowej — 85 tonn. Należy przypu- 

szczać iż gros ładunków skierowane 

było do Wilna. 

Za rok 1925 obrotu tortem na te- 

renie dyrekcji wileńskiej nie notowano. 

W 'roku 1926 ze st. Kieny wywie- 

ziono 157 tonn (prawdopodobnie głów 

nym odbiorcą była elektrownia wileń- 

ska). 

W roku 1927 do Wilna z Kieny 

przybyło 79 tonn, ponadto 15 tonn do 

innych stacyj wileńskiej dyrekcji ko- 
lejowej. 

W roku 1928 ze stacji Kieny wy- 

ekspedjowano 16 tonn — cały  tran- 
sport do Wilna. 

Skutkiem wzmożonej produkcji na 

fabryce tortu w Kienach (w związku 
zeuzyskaniem ulg taryfowych i in- 

nych) przywóz tortu do Wilna w roku 

1929 wzrasta do 349 tonn. Ponadto 

ze st. Jaszuny wyekspedjowano i ton- 

nę do jednej ze stacyj wileńskiej dy- 

rekcji kolejowej. Z. Harski. 

INFORMACJE 

Z il-ch TARGÓW PÓŁNOCNYCH 

KU UWADZE WYSTAWCÓW 
Wydział Propagandowo - Prasowy 

uprasza wszystkich miejscowych wy- 
stawców i upoważnionych zastępców 
wystawców zamiejscowych, by w prze 
ciągu 3-ch dni zgłosili się do biura wy 
działu w celu podania dokładnego pra 

374100 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
wnego brzmienia i adresów. firm do ka 
talogu - przewodnika Targów. 

Przy podawaniu tytułuł firmy należy 
dokładnie wymienić6 branże do ktorej 
firma ma być zaliczona, tudzież dokła 
Gnie określić zakres wystawionego to 
waru. > 

Wydział ostrzega, że po zamknięciu 
iist spisu wystawców i oddaniu odnoś- 
ych materjałów do drukuk żadne re- 
klamacje uwzględniane nie będą. Ter- 
min zgłaszania ewentualnych uzupeł- 
nień i poprawek upływa dnia 5 bm. 

Biuro Targów, otwarte jest od godz. 
6.30 do 2-ej i od godz. 5 do 7 w. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Podział kontyngentów. Izba Przemy- 

słowo-Handlowa w Wilnie komunikuje, że 
podział kontyngentów na IV- ty kwartał r. 
p. nastąpi w dn. 2 i 3 października r. b. 

Wszystkie zainteresowane firmy win- 
ny nadesłać za pośrednictwem właściwych 
związków i stowarzyszeń kupców podania 
do Izby Przemysłowo-Handłowej w Wilnie 
do dnia 21 września r, b. 

Pewyższy termin będzie przestrzegany 
bardzo ściśle i podania, które nadejdą po 
wymienionym terminie nie będą uwzględ- 
niane na konferencji z dn. 2 i 3 październi- 
ka Tr. b. 

Lista kontyngentów na [V-ty kwartał r. 
b. nie została jeszcze ustalona przez Min. 

    

Przemysłu i Handlu, przy wypełnianiu za- | 
tem podań należy opierać się na kontyn- 
gentacji obowiązującej w lll-cim kwartale r. 
b. oraz należy wzorować się na kontyngen- 
tacji z IV-go kwartału r. ub. 

— Kongres Izb Przemystowo-Handlo- 
wych we Lwowie. Izba Przem. H. w Wil- 
nie komunikuje, że przygotowywany od 
dłuższego czasu I Kongres Izb Przemysło- 
wo-Handlowych w Odrodzonej Polsce, jaki 
będzie miał miejsce w dniach 3 i'4 września 
r. b. we Lwowie zaczyna dziś już wyraźnie 
kształtować swoje oblicze programowe. 

Kongres ten w chwili trudnej sytuacji 
gospodarczej Państwa ma za zadanie usta- 
lenie stanowiska sfer przemysłowych, han- 
dlowych i finansowych kraju, w całości re- 
prezentowanych w izbach przemysłowo-han- 
dlowvch, do bieżących i trwałych potrzeb 
życia gospodarczego. 

Całość tych postulatów omówiona bę- 
dzie w toku obrad poszczególnych sękcyj 
Kongresu, na których spoczywać będzie je- 
go punkt ciężkości. 

Wygłoszeny zostanie szereg referatów 
czególnych sekcjach kongresu a mia- 

у w sekcji samorządu gospodarcze- 
go, sekcji podatkowej, socjalnej, finansowo- 
kredytowej, sekcji prawa gospodarczego, 
sekcji wewnętrznej polityki gospodarczej, 
sekcji polityki handlu zagranicznego i w sek 
cji morskiej (—). 

   

  

  

KRONIKA 
ŚRODA 

3 Dziś W. słofńica o godz. 4 m.50 

Szymona 
Jutro 

Rozalji P. 

Z. słońca o godz. 6 m. 21 

  

z dnia .2 JX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 760 

Temperatura średnia -!- 13 

Temperatura najwyższa -|-17 

Temperatura najniższa -1-11 

Opad w milimetrach: 0,5 

KE 5 Północno-wschodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

  

, KOŚCIELNA 
„— Wizytacja pasterska w archidiecezji 

wileńskiej. |.E. Arcybiskup Metropolita wi- 
leński, Romuald Jałbrzykowski, w dniu 23 
sierpnia wyjechał па wizytacje pasterskie 
parafij, leżących na terenie powiatów Dziś- 
nieńskiego i Brasławskiego. Zaznaczyć trze- 
ba, że obecne wizytacje odbywają się na 
ziemiach najbardziej na wschód i północ wy 
suniętych. Podczas wizytacji dokonane zosta 
nie poświęcenie kamienia węgielnego pod 
nowobudujący się kościół w Dobrowszczyź- 
nie, pow. Dziśnieńskiego. 

ZALOBNA. 
„—Nabożeństwo żałobne za duszę šp. Zbi- 

gniewą Kołłątaja odbędzie się w kościele św. 
drójcy w dniu 5 września o godz. 9 na 
które rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół 
i kolegów Zmarłego. 

URZĘDOWA. 
— Reieraty wyborcze przy starostwach. 

Z polecenia województwa przy poszczegó!- 
nych starostwach utworzono referaty wy- 
borcze. Na czele referatu na powiat wileń- 
sko - trocki stanął p. Bronisław Siła - No- 
wicki. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. W dniu 2bm 

wyjechał do Warszawy w sprawach służbo 
wych dyrektor kolei w Wilnie inż. Fal- 
kowski. 

-— Kolejowa kasa biletowa na Targach 
Północnych. Dyrekcja PKP komunikuje że 
zdecydowała się na uruchomienie na tere- 
nie Targów Północnych ekspozyturę kasy 
biletowej stacji miejskiej PKP w Wilnie, 
Kasa ta będzie czynna cały czas trwania Tar 
gów Północnych, tak dla sprzedaży biletów 
kolejowych do wszystkich stacyj PKP, jak i 
udzielania zwiedzającym wszelkich informa 
cy dotyczących przejazdu podróżnych. 

UNIWERSYTECKA 
— Wpisy w Uniewrsytecie Stefana Bato- 

rego trwać będą na Wydziałach Humanisty- 
cznym i Teologicznym oraz Sztuk Pięknych 
od 15-g0 do 30-g0 września włącznie, na 
wydziale prawa i nauk społecznych od 15 
września do 1-g0 października włącznie; na 
wydziale matematyczno - przyrodniczym i 
studjum rolniczem oraz na wydziale lekar- 
skim i studjum farmaceutycznem od 1-go do 15-go września włącznie. ! 

Do podań na wszystkie wydziały dołączyć 
należy metrykę i świadectwo dojrzałości w 
oryginale, kwestjonarjusz (jest do nabycia u portjera przy ul. Uniwersyteckiej 3) 1 fo- 
tografję (na wydziale humanistycznym, teo- 
logicznym i sztuk pięknych po 3 fotografje) i życiorys. Nadto przy przenoszeniu się z in- 
nej szkoły akademickiej świadectwo odejś- 
cia, w razie przerwy w studjach świadectwonajszerszych warstw publiczności. 

moralności i dla kandydatów w wieku pobo 
rowym zaświadczenie władz wojskowych o 
stosunku do służby wojskowej. Na wydziale 
lekarskim liczba nowoprzyjmowanych jest 
ograniczona i z tego powodu i8 września 
odbędzie się egzamin konkursowy z fizyki 
i chemji dla kandydatów na medycynę, z 
botaniki i chemji lub fizyki na farmacją. Bliż 
szych informacyj udzielają sekretarjat ogól- 
ny i kancelarje Dziekantów. 

RÓŻNE. 
— Wykopanie kości lu- 

dzkich. Podczas robót na drodze 
Niemenczyn — Bujwidz e natrafiono 
na cmentarz z czasów wojny polsko - 
bolszewickiej. 

— Prezes komitetu Uma wyjechał 
na kongres do Genewy. Wyjechał na kon- 
gres mniejszości do Genewy p. Staszys pre- 
zes Wil. tymczasowego komitetu, litewskie- 
go. 

— Lustracja rynków. Władze sanitarne 
przeprowadziły lustrację rynków wileńskich 
badając urządzenia straganów i sklepów. 

. — Pomoc dla poszkodowanych od burzy 
Nad Graużyszkami przeszła w ubieg.ym ty- 
godniu burza, która wyrządziła bardzo zna- 
czne straty. Obecnie omawiana jest sprawa 
przyjścia z pomocą finansową poszkodowa- 
nym w formie długoterminowych pożyczek 
z kasy pożyczkowej. 

|, — Szewcy protestują. W związku х рго- 
jektem opodatkowania szewców i chalvpni- 
ków ma być zwołany na poniędziałek wiec 
protestacyjny zainteresowanych. 

Szewcy urządzają swój wiec przy ulicy 
Metropolitalnej. 

W związku z nadchodzącym 5е70- 
nerm szkolnym Wil. Koło Księgarzy niniej- 
szem uprzejmie zawiadamia P.T. Publiczność 
że ceny sprzedażne podręczników i pomocy 
naukowych są we wszystkich księgarniach 
jednakowe. Zgodnie z uchwałą Księgarzy 
Polskich wyklucza się wszelka sprzedaż pod 
ręczników szkolnych powyżej lub poniżej u- 
stalonych cen katalogowych. 

Wil. Koło Księgarzy wyjaśniające po- 
wyższe jednocześnie apeluje do P.T. Publi- 
czności aby przy nabywaniu podręczników 
szkolnych nie żądała od sprzedawców żad- 
nych zniżek lub bonifikat bezpośrednich lub 
pośrednich, jako statutowo wzbronionych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni. Wystawiona 

ostatnio najnowsza komedja francuska Ver- 
neuila „Moja panna mama* odniosła wielki 
sukces artystyczny, dzięki dcskonałej grze 
całego zespołu, oraz efektownej wystawie. 

Artyści biorący udział w przedstawieniu: 
Niwińska, Kamińska, Zelwerowiczówna, Wy 
rzykowski, Jaśkiewicz i Dejunowicz — two 
rzą świetnie zegrany zespół. 

, Reżyserja sztuki spoczywa w rękach R. 
Wasilewskiego. 

Bilety zniżkowe i kredytowane ważne. 
Dziś „Moja panna mama”. 
„— Występy Krukowskiego w Lutni. Ze- 

spół wybitniejszych sił rewji warszawskiej z 
Ka zimierzem Krukowskim na czele wystą- 
pi w Wilnie dwukrotnie w piątek 5-go i 
sobotę 6-go września w nowej aktualnej re- 
wji w czternastu obrazach pod tytułem „U- 
rząd podatkowy”. Program nadwyraz barw- 
ny i urozmaicony składa się z najnowszych 
przebojów stolicy: piosenek, monologów hu- 
morystycznych, skaetchów, oraz barwnych 
produkcyj tanecznych. Zapowiedź występów 
sił rewjowych wywołała wielkie Zaintere- 
sowanie. 

Bilety nabywać można w kasie teatru 
Lutnia codziennie od 11 — 9 bez przerwy. 

. — Przedstawienie popularne w Lutni. W 
niedzielę nadchodzącą o godzinie 4 m. 30 PP 
odbędzie się w teatrze Lutnia pierwsze w 
sezonie przedstawienie popularne po cenach 
najniższych (od 50 ži przeznaczone dla 

0 SPOKÓJ USZU 
Do elementarnych praw obywatela po- 

winien należeć spok, ój uszu. Są ludzie, któ- 

izy lubiąc muzykę nie znoszą gramofonu, 

którzy miejscowości letniskowych  nawie- 

dzonych gramofonami omijali jak zarazy. 
„Owszem, byli i tacy, którzy gramoion uwa- 

zali za dar niebiański i wystawiali go umy- 

šinie na iramudze, chcąc przez dobroć ser- 

ca uszczęśliwić jego 'chrapaniem także i 

przechodniów — lecz wtedy podchodziło się 

do takiego mieszkania i mówiło grzecznie: 

„Panie ładny, zamknij pan okno”. Głośnik 

radjowy niczem się nie różni od gramofonu, 

tak samo syczy brudnym głosem żelaziwa, 

którego niektórzy ludzie wprost nerwowo 

nie są znieść w stanie. Ogród publiczny jest 

miejscem publicznem, gdzie większość czy 

mniejszość nie może deptać normalnych, e- 

lementarnych praw obywatela. Jakim wiec 

prawem ustawiono głośnik radjowy w о- 

grodzie Bernardyńskim. — Do ogrodu cho- 

dzi się odpocząć, pomyśleć, znam aktora, 

który chodząc po parku uczy się roli, do 

ogrodu wreszcie chodzi się by odświeżyć 

sobie nerwy, by sobie: coś ułożyć, coś 

rozważyć. Jakim prawem przeszkadza temu 

głośnik, który zakatarzonym, zardzewiałym 

rykiem i sykiem profanuje muzykę lub ja- 

kiś jegomość, który przerywa mi moje my- 

Śli gadaniem swoich pogiąłów, które w da- 

aej chwili mogą absolutnie mnie nie obcho- 

dzić. 
Nie jesteśmy jeszcze Ameryką. Na mi- 

łość boską — dajcie jeszcze w tem bied- 

nem Wilnie choć kilku drzewom w starym 

ogrodzie nie być zradjowanym, zreklamowa- 

nym, zwarjowanym. 

Nie jestesmy Ameryką! 

PROPEEEEEZOAZKE ACE" OKONIE FRRRORZWE 

Wystawione zostaną dwie wartościowe 

komedje polskie „Marcowy kawaler" J. Bli- 

ziūskiego i „Majster i czeladnik“]. Korzė- 

niowskiego. + RZE 

Niewątpliwie szersza publiczność wileń- 

ska skorzysta z nadarzającej się sposobności 

oglądania komedji z repertuaru ojczystego. 

Bilety już są do nabycia w kasie teatru 

Lutnia od 1 —.9 bez przerwy. \ 

— Inauguracja sezonu zimowego w Te- 

atrach Miejskich. Codziennie odbywają się 
próby i przygotowania do wystawienia sztuk 

które zainaugurują sezon zimowy w Teat- 

rach Miejskich. A 

W piątek 12 bm. w teatrze „Lutnia” wy- 

stawioną zostanie polska komedja Rączkow- 

skiego „Nad polskiem morzem*. ; 
Ww sobotę 13 bm. w Teatrze na Pohulance 

ukaże się wartościowa komedja Blizińskiego 

„Rozbitki“. A : : 
Pracownie malarskie pod kierownictweni 

J. Hawrytkiewicza przygotowują do sztuk 

tych nową wystawę. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino miejskie — Simba. 

Kino Hollywood — Panna Elza. 

Wanda — Dama kameljowa. 
Światowid — Królowa włóczęgów. 

Heljos — Dzieje małżeńskie. 

WYPADKA I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od I do 2 

bm. do godz. 9 zanotowano wypadków 40 w 
tem kradzieży 7, opilstwa. 12, przekroczeń 
administracyjnych 15. 

Z mostu do rzeki. Podczas bu 
dowy mostu na rz, Szczarze pod Słonimem 
obecny przy ustawianiu nowej, kratownicy, 
kierownik robót inż. Nowaczek z powodu za 
łamania się przęsła wpadł z dużej wysokoś- 
ci do rzeki. Wydobyto go z topieli z cięż- 
kiemi obrażeniami głowy i rąk. 

— Wilki 'rozszarpały konia. 
Wpobliżu wsi Terenczany gminy koniaw- 
skiej wilki podeszły do stada koni pasących 
się na polu i rozszarpały jednego konia, dru 
giego zaś poraniły. ; 

— Kradzież przez okno. Twardowskiej 
Annie (Letnia 1) ze stolika znajdującego się 
w jej mieszkaniu obok okna skradziono to- 
rebkę z gotówką w sumie 300 zł. weksel 
wystawiony przez rotmistrza Zygmunta 
Twardowskiego a żyrowany przez por. Sza- 
blińskiego na sumę 200 zł. oraz inne papiery 
wartościowe. Ogólna suma strat wynosi 675 
zł. 

— Mieszkankę Dyneburgu okradziono w 
Wilnie. Musius Beli zamieszkałe w Dynabur 
gu przy Olejnej 61 a przebywającej chwilo- 
wo tu swego krewnego  Śliwkina Mowszy 
przy ul. Żawalnej 21 skradziono różne rze- 
czv i garderobę na sumę 450 zł. Ponadto 
na szkodę Sliwkina skradziono marynarkę i 
zegarek na sumę 200 zł. 

— 500 21. wyfrunęło z pod po- 
duszki. Niedźwieckiej Julji (Szpitalna 7) 
w nocy skradziono z pod poduszki na któ- 
rej spała 500 zł. w gotówce oraz jedno u- 
branie męskie. 

— „Wypożyczył* rower. Od Rogoziń- 
skiego zamieszkałego przy ul. Piłsudskiego 
21 nieznany osobnik wypożyczył rower mar 
ki Stam. nr. rej. 044390 pod dokument za- 
stawowy, wydany przez komendę placu w 
Łodzi (rozkaz wyjazdu na imię Milewskiego 
Romualda zam. przy ul. Zacisze 15). Osob- 
nik ten dotychczas nie powrócił i roweru nie 
zwrócił. 

— Zasypanie ziemią. Przy ro- 
botach kanalizacyjnych na ul. Archaniel- 
skiej zostali zasypani 2-aj robotnicy  Dzi- 
śnieński Bronisław (Obozowa 7) i Szafra- 
nowicz Antoni (Lewy Żołnierski. Wymienio- 
nych wydobyte niezwłocznie bez żadnego 
szwańku na ciele. 

—. Otruł się esencją. Paszkin Paweł (O- 
bozowa 21) wypił esencji octowej. Przewie- 
ziono go do szpitała żydowskiego w stanie 
beznadziejnym. 

— Zagineła 16 1. dziewczyna. 1 bm. Saw 
ka Józef (Ogórkowa 19) zameldował że 
córka jego Genowefa lat 16 wyszła 24. 9. 
z domu i dotychczas nie powróciła. 

-— Ofiara własnej nieostroż- 
ności, Koło zaść. Sanguniszki gminy mej- 
szagolskiej znaleziono zwłoki Karusewicza 
Jana z zaśc. Torciszki z przecięta arterją i 
ciętą raną na ręce. Ustalono, że do Sangu- 
niszek przyszedł Karusewicz w stanie pija- 
nym i tam rozbiwszy przez nieostrożność 
szybę rozciął sobie ręke poczem udał sie do 
pobliskiego strumyka aby rękę obmyć. Tam 
prawdopodobnie zemdlał i wskutek upływu 
krwi zmarł. 

— Postrzał. Stankiewicz Jan, mieszka- 
niec wsi Przełaje, gm. Orańskiej przestrze- 
lił przez nieostrożność nogę Samulewiczowi 
Wincentemu z broni własnej konstrukcji. 

OFIARY 
Pracownicy Domu Hurfowo - detalicznego 

Roman Ruciński w Wilnie ul. Wielka nr. 30 
składają na budowę łodzi podwodnej „Od- 
powiedž Treviranusowi“: 

Pp. Wacław Mazur zł. 5, Marja de Lawal 
zł. G. Gidzburg zł. 2, E. Lewinówna zł. 1 
Błażej Opala zł. 1 Lucjan Gładysz zł. I — 
razem zł. 12. 

Siedlikowska na Dom Dzieciątka Jezus 
— zł. 5. 

z K RE TTOW 
ZOFJA BIAŁOWĄSOWA 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Św. Sakramentami, zmarła 
dnia 1 września 1930 r. przeżywszy lat 29. 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłej odbędzie się dnia 3-go 
września o godz 9 m. 30 w kościele św. Jakóba, poczem nastąpi. pogrzeb 
na cmentarzu Rossa, 

o smutnych tych obrzędach zawiadamiają, pozostali w głębokim smutku 
Mąż, Dzieci i Rodzina. 

    

  

Minister rolnictwa zwiedzi Wileńszczyznę 
W dniu 4 bm. przybędzie do Wilna minister rolnictwa Leon Janta 4 

Połczyński. P. minister zabawi na Wileńszczyźnie 3 dni. W ciagu tego czasu 
dokona objazdu województwa wileńskiego, ażeby przedewszystkiem  zapo- 
znać się z tutejszem społeczeństwem rolniczem, obejrzeć tutejsze ważniejsze 
placówki oświatowo - rolnicze i odbyć inspekcję podwładnych sobie urzędów 
i instytucyj. а 

P. minister zwiedzi kolejno spółdzielnię Iniarską w Bezdanach oraz in-- 
stytucie zorganizowane tam przez Koło Gospodyń Wiejskich, następnie szko- 
ię rolniczą żeńską w Antowilu. stację doświadczalną w Bieniakoniach, g0- 
spodarstwo w majątku K. Wagnera w Wielkich Solecznikach. Dnia 5 bmp 
uda się p. minister do' wsi Skajstery celem zwiedzenia kursów rolniczych mło 
dzieży wiejskiej, stamtąd podąży do Worony, Gierwiat i Kobylnik. Dnia 6 
bm. p. minister zwiedzi pola Iniarskie w Berezweczu, następnie przejedzie do 
Paratjanowa i Dokszyc wreszcie do Mołodeczna. 

W czasie pobyiu swego na Wileńszczyznie p. minister odbędzie konfe- 
rencje z przedstawicielami Wileńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Ro!niczych. Jedna z tych konfercncyj odbędzie się w schronisku nad jez. Na- 
rocz, druga w Wielkich Solecznikach. 

P. minister przybędzie w towarzystwie dyrektora departamentu rolnict- 
wa z ministrem rolnictwa Stefana Królikowskiego. : 

  

  

Dyrekcja Wilef% Kolei Państwowych na bardzo ożywiony w sezonie letnich wycieczek 
stacji podwileńskiej Ponary — propagauje w myśl zasad Rousseau ucieczkę od kultury, 

uzasadniając w ten sposób miłość ku przyrodzie w stanie naturalnym. 

Krwawe zajście na ui. Wielkiej 
Wczoraj wieczorem na ulicy Wielkiej u wylotu ulicy Szklanej, kilku osobników zna- 

nych ze stałych udziałów w bójkach i awanturach wybuchających w jatkach żydowskich 
lub związku rzeźników żydowskich, wszczęto między sobą bójkę na noże która pociągneła 
sa sobą ofiary. 

3 Został mianowicie b. ciężko ranny Dawid Bobrowski (Składowa 4) i Abram Le- 
win (Nowogródzka 30). W momencie gdy ranni padli na bruk brocząc obficie krwią z 
zaułka wypadło kilku nożowników, którzy rzucili się do bójki. 

Krzyki i wołania o pomoc zwabiły całe tłumy przechodniów biernie przyglądających 
bitwie na noże, która w tym czasie przeniosła się już na plac po - Ratuszowy 

Policja po przybyciu na miejsce natychmiast zlikwidowała zajście, aresztując kilku 
winnych poranienia. м 

Przebitego nožem Bobrowskiego odwieziono do szpitala žydowskiego w stanie b. 
ciężkim, bowiem ma on przebite płuca. 

Okropny wypadek z dwoma konduktorami 
Na stacji Horodyszcze zdarzył się straszliwy wypadek. Dwaj ioaduktorzy pociągu 

nr. 1012 Poniatowski i Wojtczak podczas ruchu iagu wychylili się z wagonu baga- 
żowego i zawadzili nogami o stojące na rampie żelazne wózki z rybami. 

Obaj ulegli zgniecieniu i w stanie beznadziejnym odwieziono ich do szpitala. 

Dziecko rozszarpane przez kruki 
Wpobliżu Gródka pow. mołodeczańskiego znaleziono zniekształcony trup dziecka. 
Okazało się, że dziecko zostało zadziobane przez kruki i poniosło śmierć w okrop- 

nych męczarniach. Porzuciła je matka, mieszkanka sąsiedniej wsi by w ten sposób u- 
kryć, że miała nieślubne dziecko. 

Samobójstwo 15-letn. chłopca 
Pod Tewlami (Żabinka — Pińsk) pod pociąg towarowy rzucił się 13-letni Paweł 

Gamoła mieszkaniec wsi Tewle. Poniósł on śmierć na miejscu. 
Przyczyną samobójstwa chłopca było nieporozumienie z ojcem, który chciał go 

wybić za nieposłuszeństwe. 

Weskortowanym aresztancie poznał rabusią 
go jest właśnie napotkany aresztowany i 
powiadomił o tem eskortę. ё 

Zdemaskowanym zbójem jest bandyta 
Zaborowski, którego ujęto zaraz po napa- 
dzie i zabójstwie .. handlarzy pod Święcia 
nami co jak wiadomo miało miejsce w poło- 
wie ubiegłego miesiąca. В 

  

  

Przed kilku tygodniami pod Landwaro- 
wem miał miejsce napad na handlarza z Ej- 
szyszek Sałackiego, podczas którego został 
on ranny. 
Pc wyściu ze szpitala idąc na dworzec Sa 

łycki zauważył aresztowanego eskortowane- 
go przez policjantów. 

drazu poznał że sprawcą napadu „na je- 

= _ Wszelkie podręczniki szkolne 
w wielkim wyborze 

poleca Księgarnia 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
WILEŃSKA 38. 

Zamówienia załatwia również telefonicznie (941) z natychmiastowem 

dostarczeniem do domu. 

Kupuje książki używane lub zamienia na nowe. 

v Posiada materjały pismienne. —0 W 

KEAEMOGEZAAKNAKKEKEEAMEKC 

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, nięską 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. 

   



з к оо мо 
  

—ННа 

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO OGNISKA NA 
DRODZE DO LIGI. 

Różnie bywa. Zdarza się, że drużyna 

gorsza wygrywa u lepszego od siebie prze- 

Ciwnika, zdarza się, że spodziewana ogól 

nie klęska zamienia się w piękne zwycię- 

stwo. 
Trudno! piłka jest 

niespodzianki. : 

Tak właśnie było w niedzielę. Ognisko, 
mistrz naszego okręgu wystąpiło do walki 
z mistrzem okr. brzeskiego — 82 p. p. w 
składzie osłabionym i to osłabionym znacz- 
nie. 

Centr pomocy, Aścik i Gasztowt, nie 
przybyli na zawody, Bućko i pr. skrzydło- 
wy na skutek odniesionych kontuzyj ledwo 
mogli poruszać się na boisku. 

Sytuacja zdawała się jeszcze groźniej- 
szą kiedy wojskowi n.b. doskonale repre- 
zentujący się fizycznie narzucili mordercze 
tempo. 

Zapowiadało się źle. Bućko ledwo ła- 
ził po boisku, skrzydeł tak, jakby nie było. 
(Juszkiewiczowi brak odwagi, a prawy ku- 
lał), boczni pomocnicy nie mogli nadążyć. 

Atak wojskowych podjechał kilka  ra- 
zy pod bramkę Ogniska i jeżeli nie udało 
mu się zdobyć bramki to złożyły się na to 
trzy warunki: całkowita impotencja strzało- 
wa ataku, doskonała obrona Pawlaka i 
pewne akcje bramkarza Zienowicza. 

Stopniowo Ognisko rozegrało się (na- 
wet Bućko zaczął biegać) atak zaczął grać 
2 i coraz częściej zagrażać bramce 
gości. 

Wojskowi okazali się drużyną typowo.. 
wojskową. Silni, lotni, grają „na pałę”. Lep- 
si w polu pod bramką nie umieją wyko- 
rzystywać sytuacji. To zadecydowało o ich 
Paa 

Do przerwy 

okrągła i stwarza 

nik bezbramkowy. Po 
przerwie bracia Wasilewscy zaczynają ru- 
szać się energiczniej i celowiej. Ataki idą 
sprawniej i w pewnym momencie Juszkie- 
wicz strzela pierwszą bramkę. Nie pomogła 
świetna obrona gości. Strzał oddany z du- 
żej odległości b. słaby, bramkarz puszcza. 

Przed końcem, gdy bramkarz gości 
wybiega, tworzy się zamięszanie, z którego 
korzysta ]. Wasilewski i zdobywa drugą 
bramkę. 

Wynik ten pozostaje do końca. 
Ognisko, mimo okropnie słabego skła- 

du i stosunkowo słabej formy całej niemal 
drużyny odnosi pierwsze zwycięstwo. 

Fuks, ale i to się liczy. 
Obecnie, jadąc na zawody z mistrzem 

okr. białostockiego bedą mieli fioletowi han- 
dicah w postaci dwu punktów. Na początek 
dobre i to. k 

Mecz sędziował p. Lubertowski z Bia- 
łegostoku, dość słabo. Publiczności mało. 

Nic dziwnego, publiczność żydowska boiko- 
tuje Ognisko po awanturze, jaka miała kie- 
dyś miejsce na boisku. 3 

Osman. 

1. P.P. LEG — MAKABI 2:1. 

Wczorajsze spotkanie drużyn piłkarskich 
1 ppleg. i Makabi nosiło charakter spotkania 
towarzyskiego. Nic dziwnego — mistrza 

- DZIECI     
Pańska 

i 

LEKCYJ MUZYKI 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 
i — przedszkola . polsko-francuskiego. 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 P. p. 

  

juž mamy, a kwestja, kto zostanie wicemi- 
strzem nie jest tak ważną. 

Obydwie drużyny wystąpiły w niepel- 
rych składach; leguni z G raczem w bram 
ce, zmienioną obroną, słabą pomocą i cu- 
dzym atakiem (4 graczy Pogoni i Godlewski 
przypożyczony w Ognisku), Makabi z dwo 
nia rezerwowym i zresztą wcale niezłymi 
gra czykami. 

Od początku uwidocznia się przewaga Ma 
kabi. której atak wspierany dobrze przez 
Szwarca podjeżdża pod bramkę przeciwni- 
xa aby tu stracić się i nie wyzyskać sytua- 
cji. 

Stopniowo wojskowi przychodzą do gło 
su i wówczas Pawłowski uzyskuje prowadze 
nie. Po pewnym czasie Godlewski strzela z 
20 metrów drugą bramkę. Publiczność za- 
chwycona iście „ligowym* szczurem okla 
skuje szczęśliwego strzelca. 

Makabi nie deprymuje się i stara sie wy 
rownać jednak udaje się jej zdobyć tylko 
jedną bramkę ze strzału Zajdla. Przy tym 
stanie sędzia p. Wiro - Kiro odgwizduje 
mecz. 

Cóż można powiedzieć o poszczególnych 
graczach. U wojskowych: b. zasiużony ogól 
nie lubiany Baniak musi zrezygnować —г 
przejść na emeryturę, Pawłowskiemu brak 
chęci, Godlewskiemu ruchliwości (szkoda, 
że silny strzał tego gracza nie jest wyko- 
rzystany przez niego). Lachowicz poprawił 
się znacznie, Bancewicz zasłaby jeszcze na 
A klasę. Gracza szkoda .do bramki, przyda 
sie w ataku, a poprzedni bramkarz gra le- 
piej. 

U biało - czarnych brak łączników odpo- 
wiednich «а Zejdla. Rywkind jeszcze jako- 
tako, ale Kotłowski za mało ruchliwy i nie 
umie wykorzystać zdolności strzałowych. 

Pomoc i obrona niezła. Bramkarz niepe- 
wny. 

Na ogół mecz wypadł interesująco. 
Osman. 

REPREZENTACJA WILNA BĘDZIE GRAĆ 
W BIAŁYMSTOKU. 

Jak sie dowiadujemy reprezetn'acja pił- 
karska Wilna wyjeżdża w dniu 14 bm. do 
Białegostoku, gdzie rozegra mecz z tamtej- 
szą reprezentacją. Skład reprezentacji zo- 
stał ustalony w sposób następujący: bram- 
ka — Rogow (ŻŻAKS), obrona: Chowaniec 
(1 ppleg.), Szwarc II (Makabi), pomoc: Pu- 
zyno (1 ppleg.), Szwarc I (Makabi) Kosta- 
nowski (Lauda), atak: Kozłowski (Ognisko) 
Pawłowski (1 ppleg.), Zejdel (Makabi) W. 
Wasilewski (Ognisko) i lewoskrzydłowy *z 
ŻAKS-u. 

Jeżeli drużyna ta będzie miała możność 
rozegrać bodaj 2 — 3 mecze - treningi te 
o pomyślny dla nas wynik w spotkaniu z 
R nie potrzebujemy się niar- 
wić. 

PUHAR. SZÓSTKOWY WIL. OZPN. 

Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej ufundował pu 
har który będzie nagrodą dla zespołu piłkar 
skiego zwycięskiego w turnieju szóstkowym 

Termin turnieju nie został jeszcze usta - 
lony definitywnie. 

ZL JM N Ų 

  

4 m. 4. 

FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
prof. Konserwatorjum. 

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

  

A TIA YA TACKY RYZ WSOP TS 
A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Znalazłszy się na dziedzińcu, Cora 
be rozejrzał się i chciwie wciągnął w 
płuca świeże powietrze. Drżącemi no- 
gami przestąpjł próg dzielący go od 
wolnej ziemi. 

— Djabli! — przypomniał sobie 
nagle. — Zapomniałem o konopiach!. 

Żandarmi spojrzeli po sobie i roze 
śmieli się: 

— Jego konopie! 
— Głupstwo, porachują to panu, 

" — Pamięta o konopiach! 
._ Śmiejąc się uspokajali go: 
jeżeli panu tak bardzo o to chodzi! 

m— Myślałem, że tu już więcej nie 
wrócę! 

Naczelnik więzienia mrugnął zagad 
kowo: 

— Pozostają do załatwienia pew- 
ne formalności... 

Wuj Corabe uspokoił się. Teraz 
wszystko było jasne. Zwyczajna misty 
fikacja! Prowadzą go do sędziego śled 
czego i koniec! Pogodzony z losem, 
skierował się już pewnemi krokami ku 
pałacowi Sprawiedliwości, w towarzy 
stwie śmiejących się żandarmów. któ- 
rzy nie szli po bokach, tylka nieco zty- 
łu jakby odprowadzając jaką ważną 0- 
sobistość. 

Rozdział drugi — Złoty deszcz 

Prokurator pogładził swą wypiele 
gnowana brodę i rozkazał: 

— Wprowadzić oskarżonego! 
Zwracając się do siedzącego przy 

stole wysokiego, gładko ogolonego 
mężczyzny w rogowych okularach, za- 
pytał: 

— Czy pan nie będzie miał nic 
przeciw temu, że ja sam będę rozma- 
mawiał z aresztowanym? 

    

Nieznajomy utonął w głębi 
nego fotela, założył nogę na nogę i od 
powiedział lakonicznie: 

— Proszę! 
Policjanci wprowadzili wuja Cora- 

be i salutując, stanęli przy drzwiach, 
czekając rozkazu. | 

—- Nie odchodźcie, — rozkazał 
prokurator — będziecie mi prędko po- 
trzebni. : 

Nawpół przytomny pod wrażeniem 
wolności i świeżego powietrza wuj Co 
rabe mrugał oczami i rozglądał się po 
nieznajomym pokoju. Byż to gabinet, 
umeblowany ciemnemi dębowemi meb 
lami. Okna osłaniały zielone aksamit- 
ne sztory... Twardy, spokojny głos 
prokuratora przywołał go do przytom- 
ności. 

—— Corabe, wezwałem was na śle- 
dztwo. Od szczerości i otwartości od- 
pawiedzi pana zależy fakt niezmiernej 
wagi dla pana. 

Przejęty pełnym szacunku stra- 
chem wuj Corabe milczał: Prokurator 
powtórzył: — Mówię jeszcze raz, 
Chodzi o fakt wielkiej wagi. Rozumie 
pan? 

— Tak, panie prokuratorze. 
— Czy będzie pan szczerze i bez 

Wetew odpowiadał na moje pyta- 
nia? 

Dziwny ten wstęp zaniepokoił na 
nowo włóczęge. Czego chcą od niego 
ci ludzie? Jaką djabelską minę podkła 
dają pod nieszczęsnego człowieka,któ 
ry nikomu nic nie zawinił? Zrozpaczo- 
ny, zaczął jęczeć bezsilnie: 

— Nie robiłem nic złego, panie 
prokuratorze, zapewniam pana. Nic 
złego, tylko głupstwa! 

— Wierzę panu chętnie. Chodzi 
mi o ustalenie prawdy. Los pańskk 
w rękach pańskich, Corabe 

Wuj Corabe przestraszył się nie 
na, żarty. Powróciło przerażenie, które 
ogarnęło go u naczelnika więzienia. 

Najlepiej będzie skończyć odrazu 

   

  

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 3 WRZEŚNIA 1930 R. 

11.58 Sygnał czasu. 

1 2.05 — 12.30 Muzyka z płyt gramciono- 
wych. 

12.30 -— 13.00 Audycja dla dzieci z War 
szawy. 

13.00 Komunikat meteorologiczny. 

17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Chwilka strzelecka. 

17.35 — 19.00 Transmisja z Warszawy 
Radjokronika i koncert. ` 
„19.00 — 19.25 „Kukułka wileńska* -— mó 

wiony dziennik humorystyczny (1l-sza audy 
cja powakacyjna). 

19.25 — 19.50 Recital śpiewaczy Tadeu- 
sza Łuczaja (bas - baryton) z Warszawy 
1. Moniuszko a) Kozak b) O matko moja. 
2. Wielhorski: „Z gór'. 3. Niewiadomski: 
„Jak cię mam brać, dziewczyno”. 4. Grieg - 
Stara piosenka 4. a) Czajkowski arja z op. 
„Eugenjusz Oniegin*, b) Błogosławieństwo 
lasów". 

19.50 — 20.00 Program na czwartek i 
rozmaitości. wa 

20.00 — 24.00 Transm. z Warszawy. Pra 
sowy dzien. radj. koncert, kom. i muzyka ta 
neczna. 

CZWARTEK, DNIA 4 WRZEŚNIA 1930 r 

11.58 Sygnał. czasu. 
1 2.05 — 12.30 Muzyka z plyt gramofonc- 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
15.50 — 16.15: Tr. z Warszawy. Jdczyt 

turyst. kraj. „Piękno Wilna* — wygł. dr. 
E. Remer. 

17.20 — 17.35 Komunikat Ligi Samorz. 
Gosp. 

17.35 — 19.00 Transm. z Warszawy. Od- 
ezyt (Wśród książek] i koncert. A 

19.00 — 19.25 Audycja dla dzieci. Poga- 
r przyrodniczą wygł Irena Lubiakow- 

ska. 
19.25 — 19.50 Pogadankę radjotechnicz 

ną wygł. Alfred Daną. 
10.50 — 20.00 Program na piątek i roz- 

maitości. 
20.00 — 22.00 Tr. z Warszawy. Pras. 

dzien. radj. koncert i słuchowisko z Krako- 

wa. 
22.00 — 0.15 Transm. z Warszawy. Re- 

wja z teatru „Ananas“ p.t. „Pani się ubiera”. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dn. 2 9. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Belgja 124,58 — 124,89 — 124,97. Gdańsk 
173,48 — 173,91 — 173,05. Holandja 359,10 

360 — 358,20. Londyn 43,38 i pół — 
43,49-— 43,28. Nowy York 8,903 — 8,923— 
8.883. Paryż 35,05 i pół — 35,05 i pół — 
35,14 — 34,97. Praga 26,44 — 2650 — 
26,38. Nowy York kabel 8,913 — 8,933 — 
8,893. Szwajcarja 173,26 — 173,69 — 172,87 
Wiedeń 125,93 — 126,24 — 125,62. Włochy 
46,68 — 46,80 — 46,56. Berlin w obr. pry- 
watnych 212,76. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111,50. Premjowa 
dolarowa 58,58,25 5 proc. konwersyjna 55,50 
8 proc. LZ BGK i BR, obl. BGK 94. te same 
7 proc. — 83,25 8 proc. obl. BGK budowla- 
ne 93. 8 proc. TK przem. Polskiego 89. 4,5 
proc. ziemskie 57,25. 8 proc. ziemskie dola- 
rowe 89. 8 proc. warszawskie 75,50 — 75 
— 75,25. 8 proc. Częstochowy 67,50, 8 proc 
Lublina 67,50 8 proc. Łodzi 70.75 — 70,50. 
4 proc. Piotrkowa 67,50. 10 proc. Siedlec 

Akcje:. 

Bank Handlowy 108. B. Polski 168. Przem. 
we I.wowie 85. T-wo Elektryczne 34,75. Mo 
drzejów 9. : 

     Dyplomowana nauczycielka 
muzyki 

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

u Kalwaryjska 1 m. 11 W. AE 2 
TTT TTT EK IT EAT НО` 

ze wszystkiem, wyznać mu wszystkie 
swoje grzechy... 

— . Jeżeli chodzi o królika — przy- 
znał się — to prawda, zjadłem go rze- 
czywišcie, ale to nie ja zastawilem sid 
ła. Mogę przysiąc, że mówię prawdę. 
Aco do cebūli... ! 

— Pst! — przerwał mu z gryma 
sem prokurator, — odchodzimy od te- 
matu. Proszę odpowiadać tylko na-mo 
je pytania. 

Włóczęga z niepokojem spojrzał nd 
wysokiego pana, zagłębionego w fote- 
lu, ten zakrywał usta rękę, by nie do- 
strzeżono uśmiechu, od którego nie 
mógł się powstrzymać. Ta nieodpowie 
dnia wesołość, rozdrażniała Wuja Co- 
rabe'a. Zmarszczył się i odwrócił się 
plecami do nieznajomego. Prokurator 
rozłożył przed sobą papiery i zaczął: 

— Przed dwunastu dniami zapali 
pana policjanci i pan usiłował im zbiec. 

— Zbiec! — oburzył się zapytany, 
-— czyż można zbiec w szczerem polu? 

— Tak jest napisane w protokule. 
— O, jeśli pan wierzy żandarniom, 

to naturalnie! Nie mogę przeczyć! 
Ton włóczęgi był wyzywający, ale - 

prokurator skrzywił się tylko i machnął 
1ęką. 

— Dobrze, zostawmy to! Na py- 
tanie policji, odpowiedział pan, że się 
nazywa: Florestynem Corabem, ale nie 
mógł pan okazać żadnych dokumen- 
tów. 

— Zgubiłem je. 
Patrząc na niego badawczo, proku- 

rator powtórzył: 
— Zgubił pan? A czy nie naumyśl- 

nie przypadkiem? 
— Dlaczego miałbym gubić umyśl 

nie? W takiem życiu, jak moje, trudno 
dać rady bez dokumentów. 

— Dobrze! Jeszcze do tego powró 
cimy. W raporcie mam zanotowane, że 
znaleziono przy panu trzydzieści pięć 
sous... 

—-Trzydziešci siedem! — poprawił 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wnv Ayltos s 

  

KINO 

MIEJSKIE 
Fielki fil SALA MIEJSKA | paki film, 

pełen sensacji i emocji, 

Od dnia 3 do 7 września 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„SIMBA“ 
z krainy dzikich zwierząt. 

pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna i Osy Joł 

| 
4 

Aktów 10. Twór czteroletniej wytężonej prad 

  

  eda 

ul. Ostrobramska 3. | sghn. Nad program: „Bohaterowie węża i pompy'* — komedja.w 3 aktach. Kasa czynna a godz. 5 m. 
Doczatek seausów od godz. 6-e. Następny program: „TAJEMNICA STAREGO RODU* 

Pierwszy Dźwiękowy DZIS Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło © д 
8 = | aktualniejszem @ са Н Wspaniały, wzruszający dramat miłości z życia współczę”wa=a 

Kino-Teair temacie Dzieje małżeńskie kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, uwodziciel N рр 
„EŁTIJBS* man Kerry. Panna, poszukująca przygód—Thelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim Świecie Paryża, wy prz, 

dancingi, brkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10 Nr, 
  

    

|__Przebój niemy. 

PANNA ELZA 
Pierwsze Dźwięko- 

we Kino 

"HOLLYWOOD: 
Mickiewin:a 22. 

Basserman, Albert Steinriick i Jack Trevor. 
welacyjne dodatki dźwiękowo-śpiewne. Początek seansów o godz. 4-ej, ost. 10.30 

Od godz. 4-ej do; Gej ceny zniżone: PARTER 1 zi, BALKON 80 gr. 
p-g arcydzieła Artura Sznitziera. Wr 
gł. genjalna mistrzyni łez i uśmiechów EL4BIETA BERGNER, *2( 

2R 

Wlelki dramat duszy ludzkiej. 

Nad program: 

  

Polskie Kino 

„WANDA' 
Wielka 30. Tel. 14-61 

DAMA KAMELJOWA   
804+66©©00006000066; 

PRZETARG 
Starostwo Mołodeckie (Państwowy Zarząd Drogowy) roz- 

pisuje przetarg ofertowy na dostawę materjału drzewnego do 
wykończenia budowy mostu na Uszy koło Mołodeczna. 

Warunki przetargu oraz wykaz potrzebnego materjału do 

przeglądania w biurze Państwowego Zarządu Drogowego w 
Mołodecznie, w godzinach urzędowych. Odpisy tychże oraz 
blankiety ofertowe mogą być przesłane na żądanie za opłatą 

2 złotych. 
Og:lna oferowana cena winna być podana z wyszczegól- 

mienienr w wykazie materjału — cen jednostkowych, które bę- 

dą podstawą do ostatecznego obliczenia. 

Oferty opieczętowane, sporządzone na ONA blan- 

kietach, zawierające dowód na złożenie do depozytu tarostwa 

— wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej kwoty, względnie 

dokument o odpowiedniej gwarancji, należy wnosić do dnia 

17-go września 1930 r., godz. 14-ta, w którym to czasie nastąpi 

otwarcie ofert. е : 

Zastrzega się dowolny wybór oferty przez Państw. Zarz. 

Droy niezależnie od wysokości oferowanej ceny, względnie też 

nieprzyjęcie żadnej oferty. у - 

: (---) J. de Tramecourt—starosta powiatowy 

(—)]. Mironowicz 
Kierownik Państwowego Zarządu Drogowego. 

Mołodeczno, dnia 27 sierpnia 1930 r. 
Przyjmę 

DZIŚ! Wiełki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p 
(Królowa półświatka). 
znakomita NORMA TALMADGE i stuprocentowy mężczyzna ROLA 

GILBERT. Nad program: ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA, dramat. W rol. gł. Mieczysław Cybui 

Wstrząsająca tragedja-opera. W rolach główn 

i Jana Daimen. 

Akuszerki 
OBWIESZCZENIE 

new. 

Komornik Sądu Powiatowego w WiSunk 
rewiru 2-go z siedzibą w Wiłnie, przy nnie 

Jakóba WE Nr. 1 m. 3 zgodnie z | 
AKUSZERKA JA Ust. Post. Cyw. podaje do Rey 1 

publicznej, że w dniu 6 września 
ŚMIAŁOWSKA godzinie 10 rano w Wiłnie, przy ul. j. nyc 

oraz Gabinet Kosme- sińskiego nr. | odbędzie się sprzedaż międ 
tyczny, usuwa zmarszcz cytącji należącego do Piotra Niewiarowi, 1 
ki, piegi, wągry, łupież, piajątku ruchomego, składającego się z 74! 
brodawki, kurzajki, WY- topusu marki „Morris nr. WN 14371, oedev 
padanie włosów. Mic- cowanego na sumę zł. 5.000 Й 
kiewicza 46. Komornik (—) F. Legiech“ Ž 

ł © 

MMM ZA d 
LOKALE V KLASA — с 
Przyjmę uczennice 

21 -el relac 

na stancję 
a 

Loterji Państwowej: | 
opieka troskliwa, od 2 tėwna wygrana Inie. 
do 4. Š-to Jakóbska 16 3 yg ' 4 AS 750000 |“ a . Se 

ciągnienie od 9. VIII. do 14. IX. rzek: 

ćw. losu 50 zł. udzi 
Bilety w kolekturze 

K.Gorzuchowskieg 

uczennice lub uczniów 
na mieszkanie z utrzy- 
maniem. Opieka zapew- 
niona. M. Pohulanka 

  

LEKARZE: > 
I Rerngztejn choroby skėrne, 

weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 
tęz chor. weneryczne, skór- 

Ir Dimtówiez ne, i moczopłciowe, 

Wielka 21, od 9—1 i 3-—7. 
tel. 921. 

I Giosberg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3, Od 8—1 4—8. Tel. 567. 

1-1 Kenigsborg neryczne | moczo- 
Mickiewicza 4. ort Tel. 1090 

1Н SLylWIN! skórne ! moczopiciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3 

Й, орр “погову , экбте, у челе- 
: ryczne i moczopłciowe. 

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

horoby skórne, - 
It Leldowicz SE mada =ló> 

Mickiewicza 24. Od9--T21 5—8. Tel. 277 
H Zeliowiczowa choroby kobiece, 

weneryczne i na- 

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

  

  

Poszuku pięciopokojo- 
e wego, kom- 

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

      

   
Lekarz-dentysta 

Ch. KRASNOSIELSKI 
wznowił pr_yjęcia chorych 

ul. *ieika 21. 

ostro Corabe. 
Twarz prokurtora przybrała wyraz 

surowy: 
— Czy oskarża pan policjantów o 

kradzież? 
— Nie, oni nie okradli mnie, ale z 

ich winy straciłem pieniądze: licząc 
pieniądze, odebrane ode mnie, upuścili 
dwie monety do rowu. Chciałem ich 
odszukać, ale nie pozwolili. 

Prokurator sprawdził w raporcie: 
— Prawda, ale jest tutaj wytłoma- 

czenie: chcieliście skorzystać z pre- 
tekstu i uciec. 

— No naturalnie, — roześmiał się 
poufale Corabe... oszukać żandarmów, 
to się nie liczy. Nie mieli czego sie 0- 
brażać! 

Człowiek w fotelu zasłonił usta chu 
steczką, dławiąc się ze śmiechu. Spoj- 
rzawszy na niego, prokurator pozwolił 
sobie na blady uśmiech. 

— Ma pan szczególny charakter, 
Corabe... 

— Człowiek taki, jak ja nie może 
mieć innego charakteru, panie proku- 
ratorze. 

— Aha, a jakiż jest pański zawód? 
Wuj Corabe zamilkł. Zawód? Miał 

ich ze dwadzieście, a z tych, conaj- 
mniej piętnaście było w kolizji z pra- 
wem. 

— Tak, handluję czem się da, — 
niruknął z nieokleślonym gestem. 

Prokurator sposępniał, ale nie na- 
stawał więcej. 

—A więc określonego zawodu par 

nie ma. A miejsce stałego zamieszka- 
nia? 

Wuj Corabe był rozdrażniony: idjo. 
tyczne pytanie, dotyczące jego osobi- 
stego życia, budziły w nim zawsze о- 
burzenie. Jeżeli chcą mu zmyć. głowę, 
-- proszę bardzo, ale wydobywać z 
niego wszystko, co niema nic wspól- 
nego ze sprawą... tam do djabła!... 

-— Mam chorobę serca, doktorzy 

zapisali mi świeże powietrze. 

    

    

  

         

FOLWARK 12—2 W. Oświecimska. 

pod Wilnem obszaru A 

około 20 ha orna 
ziemia, łąki, las, rze 
ka na miejscu. Za- 
budowania sprzeda- 
my za 1600 dolarów 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“, Mickiewic:a 1, 

tel. 9-05. 0 

  

Pokój 
do wynajęcia 

zaraz z używalnością 
łazienki i częściowo u- 
meblowany. Mickiewi- 
cza 30 m. 8. Oglądać 
od 3—6. =               

| KOSMETYKA 
Mieszkanie 
6-pokojowe ze wszyst- 
kiemi wygodami w cen- 
trum miasta, I piętro. 

Gabinet Jagiellońska 8, dowie- 
Kacjonaluej Ko-dzieć siu u dozorcy. —] 

smetyki Leczni- > 

e 1 lub 2 pokoje 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

brodę 
kobiecą EE я 
wuje, doskonali. 

odówicżaj: *Przyjmuję uczni 

skazy i 
'wa 

braki. kia na stancję z utrzyma- 
twarzy i ciała (pan 
Sztuczne opalenie 

1e), niem, opieką i pomo- 
се- са w językach. Infor- 

ry. Wypadanie włosów macje od 2—4, Zawal- 

i łupież. Najnowsze Na 
zdobycze kosmetyki ra- 

60—11. 

i Przyjmę cjonalnej. y) 

Codziennie odg.10—8. Uczenice 
W, Z. P. 43. na mieszkanie z utrzy- 

maniem, opieka Zapėw- 

> ., iona. Uniwersytecka 
e eP najbardziej 46 I. Swiętorzecka. 

ę zaniedbaną 

oprawia, pielęgnuje 

oraz usuwa wady skóry. 4 

do wynajęcia. Trocka 3 

    

KUPNO 

    

W. Z. P. Ne 26, tanio. Dzielna 30. 

...Uda się, czy nie uda, zamydlić 0- 
czy? 

Udało się: prokurator przełknął šli 
nę i nie zwracając uwagi na ton odpo 
wiedzi, oznajmił sucho: 

— A więc wyciągamy następujące 
wnioski: w chwili aresztowania nie 
miał pan ani domu, ani dokumentów, 
ani dosyć pieniędzy, by najbiedniejsze 
mu człowiekowi zapewnić utrzymanie 

przez jeden dzień. Wobec tego czeka 

pana kara za włóczęgostwo. Czy ma 

coś na swe usprawiedliwienie? 
—. Nie śmiem panu zaprzeczyć. 
Prokurator stracił cierpliwość. 
— Согабе! Proszę liczyć się ze sło 

wami! Wyrozumiałość moja ma swe 
granice. Jeżeli nie zmienicie tonu, bę- 
dziecie tego żałować! 

Włóczęga milczał, myśląc: „Ten 
djabeł przełknął pigułkę... Czego on 

jeszcze chce? Do czego dąży? Ta dziw 

na bezkarność wobec jego wyzywają- 
cego tonu, nietylko nie dodawała mu 
otuchy, ale przeciwnie, niepokoiła go. 

Prokurator ciągnął dalej badanie, 
łagodniejszym tonem: | 

— Niestety, to nie pierwszy raz 

w pana życiu zaszło nieporozumienie 

z prawem. Według zebranych przez po 

licję informacyj był pan sądzony je- 

denaście razy — powody były co- 
prawda błahe, ale zawsze się powta- 

rzało — włóczęgostwo. Cóż to? zamii- 
łowanie, czy co? : 

Włóczęga wzruszył ramianami: 
— Być może... 
— Dlaczego? I 
— Czyż ja wiem? Nie mogę usie- 

dzieć na jednem miejscu. Dach i ścia- 
ny duszą mnie. Lubię drogę, bo nie wi 
dać jej końca, lubię powietrze, — bo. 
jest ni czyje. Lubię wszystko, co jest 

swobodne i do nikogo nie należy. Je“ 

stem z natury dzikim człowiekiem, pa- 

nie prokuratorze. a : 

— To bardzo niebezpieczne i może 

pana daleko zaprowadzić. Wszystko 

Drukarnia 

S : 

      

е @‹ 

4, <OWA 9. i ZAMKOW. ы 

że 

  

# ólne 

UWAGA, MATKI! Dawajcie Dziecior 

CZEKOLADĘ „ZDROWIA ” 
FABRYKI BoA 

ń skie 

A. PIASECKI-= 
w KRAKOWIE. |Pols 

jest bardzo pożywna i niedroga. zeńst: 

Żądajcie wszędzieł а5а © 

® Kap; 

Gotówkę I wszelkie oszczędność! 4ł : 
w różnych walutach lokujemy bezpidnej ‹ 
tnie pod pierwszorzędne hipoteki mie 
skie i wiejskie przy dobrem oprocet TZĄd 
towaniu. _Ajencja _ „POLKRES* Wilnqąk, ; 

Królewska 3. tel. 17-80. plani 

PIANINA najsłynniej- W Warszaw”ach 
szej wszechšwiatowej do wspėlnego koiZ, kti 
firmy „Erard* oraz Bet- towego pokoju z typ 
tinga i K. A.Fibi- maniem poszukuj На 
era, uznane za naj- stuchaczki — жуй рго] 
lepsze w kraju, SPIZė- uczelni. Dowiedzi о 
daję Bah Wź- w „Słowie* u CM po 
runkach «4 odnajmuję. —————,, 5 
ijowska 4 Abelow. INTERNAT T-wa. 

5 „Przyszłość* dia? kał ‹ 
niów szkół śred Gd 
rozpoczął zapis! к 

wstępujących. u poje 
rzeczną 5-a—2. 

  

      

   

   
     

   

m wi 

Osoba star"       
W nowo - otworzo- 
nym INTERNACIE 

Gabinet rzyjmuję panienki ze 

ы Козтеіуйіееаіб EDAŽ Kednich zakładów na- poSZukuje posady a pr 

Leczniczej SPRZ ukowych. Całkowite Sao pia. wicz 
iewi . utrzymanie. Opieka za- da rekomendacje., + | haka Kulaty peikia Rami yn sis 

ul. я K. i W aty dendron Be: Skopówka — —————uudskii 

Przyj.wg. 10-1i 4-7 į tikusy do sprzedania 9—1 Rymszewiezowa: — 

   

     

  

  

   na ziemi należy do kogoś. Korzys 
więc z tego jest kradzieżą, 

— Wiem o tem, ale ja nic nie а. 1 
i nic nie biorę. : milcze 

— Los pana może się zmieniyątyk 
charakter również. Życie jest pełnętąpy | 
oczekiwanych niespodzianek... ^^ * 

Głos prokuratora drgnął wyrat 731! 
Włóczęga popatrzał na niego ze 4 tą Sp 
wieniem i mruknął: Jrbanc 

— Nie rozumiem pana... ać sie 
— Zaraz się porozumiemy. Ale, ; 

pierw proszę odpowiedzieć ra moj : 
tanie: Czy Corabe jest pana praw WP'Y' 
wem nazwiskiem? ie zn. 

— Ja myślę! rbanc 
— №! щ 
— Ależ... | ) 

2 o das no t 
— A ja mówię, Ż€ nie! „Cora 

jest to tylko przezwisko, które pań | 
chował, jest w tem nawet pewnapy, 
goria: Corabe jest to złoty żuk ła zad 

po drogach... tak? žė“ 
Włóczęga uśmiechnął się: _ jlalnie 
— żuk, być może, ale co do złe, jeż 
—- A ktėž to može wiedzieč?ili m 
Znów spotkały się ich spojrząę, 4 

Prokurator pierwszy spuścił oczy._ . 

— Pan nie ma dokumentów, Asie b 
musi mieć jakieś wspomienia. 4 roko: 
się pan urodził? Gdzie 'jest pana r* pról 
na? 5 

Panie prokuratorze, — ość RH 
czył twardo i spokojnie włóczęgź: Jak 
wiem, że rzemiosło pańskie jest PW p 
że musi pan rozwiązywać język£ swe 
dziom, którzy mówić nie chcą. b igając 

mną to się nie uda! zi 

— A įednak to ležy w pana „i . 
sach... w Ni 

— Nie, mówię panu! Możecierasa f 
bić ze mną, co chcecie, ale ludzi, trąchc 
rzy się mnie wyrzekli (i słusznie Pnyw; 

bili) nie będziemy wspominać. ]u)_. 

Corabe i Corabem zostanę. i ki po 

niech pani nie próbuje się dowńh 
wač.... 
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Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa ži


