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:) WÓCH TYGODNI 
  

_ W związku z poruszaną obecnie w 
IE newie sprawą polsko - litewskich 

v Wisunków, nie od rzeczy będzie przy- 

pr”, nnieć o tych pogłoskach, które na- 
adomiły tyle hałasu, a dotyczyły prowa- 

aj. nych rzekomo „tajnych rokowań'* 

daż między Polską i Litwą. — Pogłoski 

się z znalazły swe drukowane oblicze 
(71, eee dewszystkiem w prasie niemiec- 

į- Z „Vossische Zeitung“ zawędro- 

ły do polskiej prasy opozycyjnej, 

„tra Wbrze nie zdając sobie sprawy 
czego to robi, 9. potraktowała je 

/elacyjnie. Powodem całego krzyku 

a wizyta ks. Urbanowicza z Amery- 

Neji: Litwie i w Polsce, a następnie w 

lnie. W sprawie tej pisano przez 

ха dni z rzędu, a później dano spo- 

. Sedno „rewelacji** polegać miało 

. IX. rzekomem poparciu Watykanu, jaki 

udzielił projektowi ks. Urbanowicza 
e dowiedzieć się było można przed 

IE) tygodniami z prasy. Dziś sprawa 

" aśniła się o tyle, iż można twier- 
Uk: że Watykan nic z nią nie miał 
maa ) |перо. 

ecior : 2 3 
"А„Ршпщтату‚ že na wiosnę rb. zawi- 

do Wilna profesor uniwersytetu ko- 

ńskiego Paksztas, który próbował 
nać dla swego projektu pogodze- 

Polski z Litwą przedstawicieli spo- 

zeństwa wileńskiego. Projekt Pak- 

asa omawialiśmy w artykule w „Sło 

mamus '. Projekt teri był nie rzeczowy, nie 
dnosętrał się bowiem na fundamentach 
ezpłdnej sytuacji panującej dziś. pomię- 

racer rządami Polski i Litwy. Być może 
Wilnąąk, że projekt ten pobudził do snu 

— — planów inne osoby, być może też, 
;zawZachęcony tem został ks. Urbano- 

o koiz, który przyjechał z Ameryki do 

i ukuj a ze swoim własnym projektem. 
wyż! projekt jego w Kownie potrakto- 

20 poważnie? — Należy przypusz- 
— ——%, że raczej tak. Ks. Urbanowicz 
Tmiaskał audjencję u prezydenta Smeto- 
śred Gdy pojechał następnie do Polski, 

PSY? pojechał właśnie z tym projektem, 
—2. um wiedziano w Kownie doskonale. 
star i robiono mu trudności i przesz- 

posady A prasa litewska milczała. Ks. Ur- 

cka. łowicz przybył do Warszawy i za- 
ae się starać o audjencję u Marszałka 

——udskiego. Według posiadanych 
az nas informacyj audjencji tej nie 

kał. Cała jego akcja w Polsce i w 
die Skończyła się na kilku prywat- 

rzysł rozmowach. Zaczem powrócił do 
nie (ta. I tym razem znów prasa litew 

milczała. Ks. Urbanowicz pojechał 
nieniVatykanu. Stąd prawdopodobnie 
pelnėtajy pogłoski o rzekomem popar- 

: a zainteresowaniu Stolicy Apostol- 

ze 1tą sprawą. W rzeczywistości zaś 

Jrbanowicz dopiero zamierzał po- 
AĆ sfery watykańskie dla swego 

| moji Zdaje się, że zaangażowania 
praw WPływów nie uzyskał... 

lie znamy szczegółowo projektu 
Jrbanowicza, ma być on rzekomo 
idący niż projekt Paksztasa, ale 

Coral eo trudny do przyjęcią dla Pol- 

oga. 

e pada 4 X 
A ką w tej całej sprawie odegrał 

rząd kowieński? — Powszechnie 
'jalnie twierdzą, że żadnej. Oczy- 

do złe, jeżeli stanowisko wyczekujące 
zieć?lić można jako —- żądne. Trudne 
oazy fSż twierdzić, czy pojawienie się 
tów, Asie berlińskiej pogłosek o rzeko- 

а. 0 rokowaniach uważać należy jako 

ina r* próbny zainicjowany z Kowna. 
„jj niemiecka rzuciła się ną tę po- 

częgź”: jako kolejny żer jatrzenia sto- 

est PW polsko - litewskich, zaopa- 
język: swe szpalty w długie artykuły, 
а / "заіадсё Litwę przed porozumie- 

„/žiwnie nerwowem echem odbi- 
w Niemczech te pogłoski. 

żecierasa polska popełnia zasadniczy 
udzi, tracąc tyle energji i atramćntu na 
ie |.pnywanie Kowna, że spór polsko 

‚ | ki podtrzymywany jest z Berli- 

dowh 

na 

va 2. 

OWO 
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8 WRZEŚNIA w KOWNIE 
PROGRAM OBCHODU UROCZYSTO 

ŚCI WITOLDOWYCH 

Dn. 15 lipca z Kowna został uro-- 
* i sa AR icGE _ czyście odprowadzony na wędrówkę 
HEA piece die BR Litwie medaljon z podobizną Wi- 
wanią tego rodzaju nie mają racji by- toqqa. Wędrując z miasteczka do mia 
tu, bo ci, których się chce przekonać steczka, medaljon zbliża się do Kow- 
dawno już o tem wiedzą, lepiej wiedzą na zpowrotem. W Kownie odbywają 
niż ktokolwiek bądź inny. Z intryg nie się przygotowania do giównych uro- 
mieckich zdają sobie doskonale spra- CZYStOšCi Witoldowych, Van 

^ ie 4 ierwsze uważają "ych jak wiadomo, na ósmego wrześ- 
węsw Kownie, ale popie : ażają nia. Zarząd miejski śpieszy uporządko 
z tych czy innych powodów politykę wąć prospekt Witolda, gdzie się roz- 
swoją za słuszną, a po drugie obawy poczną dnia 7 września przewidziane 
Niemiec przed porozumieniem polsko- Uroczystości. Zostaną udekorowane 
litewskiem stara się Kowno wyzyskać mosty na Niemnie i Wilji oraz uporząd 

ь ь „ kowane i ozdobione ruiny Starego 
dla szachowania Berlina w targach in- y 8 M : < : Zamku kowieńskiego. O godz. 4 p. p. 
nego rodzaju. Usiłowania te nie zawsze nastąpi otwarcie prospektu Witolda 

Gają rezultaty najlepsze е „ ale usiło- poczem nastąpi spotkanie medaljońu z 
wania w tym kierunku są i są bardzo z podobizną Witolda Wielkiego, któ- 
wyraźne. ry z Godlewa zostanie przewieziony 

„Lietuvos Aidas* napisało artykuł do Kowna samolotem o godz. 5 p. p. 
аЕНа ałosach? ia, Na aerodromie wojskowym, w. uro- 
„ezpośrećnio po gtosaca prasy niemiec czystościach przyjęcia medaljonu wez 
kiej, w którym zjadliwie zauważa, że mą udział członkowie rządu, komitet 
dziwić się można dlaczego prasa nie- Witolda, władze wojskowe, lotnictwo, 
imiecka tak okropnie do serca bierze przedstawiciele m. Kowna, litewskie i 
najmniejszą nawet i najbardziej niewin Tniejszościowe organizacje, pracow- 

R : Ša ‚„ liicy instytucyj państwowych oraz 
ną pogłoskę o bezpośrednich rokowa- ucząca się młodzież. Medaljon będzie 
wach z Polską. Coś w tem jest, ko- uroczyście odprowadzony przez most 
muš na czemś bardzo zależy... żeby te- Witolda do Starego. Zamku kowień- 
go nie było. skiego. Tutaj spotka go rząd i powita- 

Niedawno doszła nas opinia z Ko- & salw RE CZDpkOWIE” zaś li- 

2 > «oj, €Z3030 OBOIĄSIEJSOIM- nqn]] OBDJSM2) 
wna, że pogłoski o rzekomych tajnych mionącemi pochodniami miasto 
naradach polsko - litewskich puszczo- wzdłuż Niemna i Wilji 
ne były z Kowna umyślnie dla zastra- : Z Zamku w świetle tysięcy po- 
szenia Niemiec i pozyskania tem więk- Chodni medaljon zostanie przeniesiony 

zach arcia na najbliższej sesji do, Muzeum Wojennego. Tutaj medal- 
SZECO ADS L х . jon z podobizną Witolda Wielkiego 
w Genewie. jest to jednak hypoteza i n,zostanie aż do chwili przeniesienia 
nie więcej. Nie podobna przecież ne- (O godz. 10 we wszystkich kościo- 
gować absolutnie i ryczałtem braku ja- łach odbedą się uroczyste nabożeń- 

kichkolwiek chęći ze strony Kowna w 59 do Muzeum Witolda Wielkiego. 
4 : i stwa. W modłach w Bazylicę weźmie kierunku bezpośrednich rokowań. m. udział rżąd, ciało. dyplomatyczne oraz 

ESRT SIR TNS EEE TROW оТЕС organizacje ze sztandarami. W czasie 

.° . . z niszy św. będzie przygrywała orkiestra 
Bojówki Hitlerowców Opery Państwówej oraz odbędą się 

śpiewy chóru i solistów. Po nabożeń- 
Szereg interesujących danych .9 stwie odbędzie się przegląd wojsk na 

działalności partji narodowych socja- placu Piotra Wilejszysa. Wieczorem 
listów w Niemczech donosi berliński nastąpi uroczyste opuszczenie sztanda 
korespondent „Matin'a*. Szczególnie ru na Starym Zamku, skąd'pochód or- 
w obecnym momencie, gdy kompanja ganizacyj z muzyką i pochodniami uda 
przedwyborcza osiąga swćj punkt kul- się na górę Witolda. Tutaj zostanie 
minacyjny, bojówki hittlerowskie ode- odegrane misterjum „Ziemia Witolda” 
grywują rolę głównego narzędzia agi- Oprócz tego w teatrze Letnim oraz sa- 
tacyjnego. Bilans działalności bojó- Jach teatralnych odbędą sie przedsta- 
wek hittlerowców od 1-во kwietnia wienia. Wnocy nastąpią iluminacje, ta 

"do 1-go sierpnia r. b. przedstawia się jerwerki, rakiety. 
wyjątkowo bogato. Mają one na swem 20 UCZESTNIKÓW ZAMACHU W 
sumieniu 21 trupów, 124 ciężko ran- 7 S 

nych osób, które miały odwagę być ; i ARS ya UŁASKA 

innych przekonań. ы > A 
iai i ja Z okazji rocznicy ks. Witolda 20 uczestni Rozwijające tak intensywną dzia- , ! 0 ! 

I 8 ” "rook; di... ków zamachu w Taurogach, którzy wyro- 
łalność Z, bojówki dzie- kiem sadów wojennego doraźnego, zostali 

lą się fa 2 grupy — oddziały do na- skazani na różne terminy ciężkiego więzienia 
tarcia i oddziały ofensywy. Na czele O A do gy sai Los proś- 
oddziałów, natarcia stoi kapitan Pfei- 08 о ułaskawienie. Prezydent Faństwa po- 
ier, będący również osiada orga- S suns aa © SANA 
nizacji socjalistów narodowych w to- || : 
warzystwach sportowych. 3 NOWY REKTOR UNIWERSYTETU W 

Wszystkie te organizacje są tery- KOWNIE. 
torjalne i dowodzą niemi w poszcze- W poniedziałek odbyły się wybory rek- 
gólnych rejonach podchorążowie. ke i > Pa ks ok 
Zjednoczenie rejonowych oiganizacyį Obrano obecnego rektora proi. Ciepińskiege 
m "2 Brygady oznaczone czna obecnego prorektora prof. 

są numerami według okręgów, odpo- wiadających —— rzecz dziwna — nu. ZAMKNIĘCIE FABRYKI CELULOZY 
inerom dywizji Reichswehry. Każda W BRZ: у : 
grupa natarcia składa się z 12 tysie- _ KOWNO. (PAT). W Klajpedzie zostata 

cy ludzi. Trzy grupy tworzą wojsko” Paa a: RDA ROA przy 
3 : : ь e» 2 zem | ro lKÓW SUacHo . 

Cała organizacja hittlerowska skła- Ja Židinio Bai OWA an : 
da sie z dwóch „wojsk* czyli —inhemi ; 
słowy — ogėlna liczebnošč oddzia6w  WYGRANE DOLAROWK I, 
napadu stanowi mniej więcej 70 tys. pg KTÓRE NIKT SIĘ NIE ZGŁASZA 
ludzi. 

2 : Я 3 Dol. 40,000 Nr. 341,248 _ Organizacja O Dol. 8,600 Nr. 017240 
nia oddziałów napadu znajdują się Dot. 3,000 N-ry: 31174, 826371 
ręku oficera, który żadnego wpływu Dot. 1,000 N-ry: 286403, 304319, 316288 
na politykę stronnictwa nie ma. W 441074 532797 601167 850832 860038 935060 

na i stamtąd inspirowany gwoli zagra- 

    

  

i i i izacii rie Dol. 500 n-ry: 20159 87054 152894 skład jego wojennej RZY. PrZYJ- о15813 — 224632 033197 240402" 370616 
mowane są jedynie przednie siły. 412799, 513069, 550123, 550197, 559530 

W Zagłębiu Ruhry oddziały napa- €30409, 640203, 772338, 807053, 84657, 
du tworzą osobną organizację. Tu 8S5871, 913547, 922212, 934497, 

R > . e 1 Dol. 100 Nr. 3412 5715 7968 12090 wszyscy kierownicy organizacji rekru- 
tują się z liczby byłych oficerów ka- 
drowych. 

13618 16206 19516 20101 20390 24009 25563 
29473 38314 45989 55637 59151 63547 63884 
66619 79972 85609 88577 91382 92888 98360. 

  

   

Oddzi ią calko- 118345 118563 121373 134319 136447 136540 sie i a obrony stanowią Rzecz 149253 151001 157080 150465 168688 160022 ezależną organizację. - 170643 177861 187395 107283 210726 216131    ciekawa, iż w skład ich przyjmowani 225250 256846 277595 278075 310248 315324 
są jedynie doświadczeni ludzie w wie- = Rn 2 356001 359438 
ku od 23 do 35 lat. Przyjmuje sie ich 361432 369729 374236 377891 380696 383405 za rekomendacja i žada sie od nich 397931 406008 410117 418213 428724 43:268 a reki cją i żąda się 169° 466185 479900 482457 513004 516097 521424 złożenia przysięgi milczenia. 449 527416 534813 551816 555260 550640 
RTN TTT TSS KEN TA TENS 565030 585730 385861 587572 590007 591028 

597663 605319 512307 614430 620356 627625 MINISTER ZALESKI WYJECHAŁ DO £;jgę; 541823 646303 654351 636540 650042 
GENEWY. „ 674754 683100 688175 690130 692268 608391 

WARSZAWA. (PAT) 
bm. p. minister spraw zagranicznych 

W dniu 3 711004 713484 719144 721828 728704 730503 
762834 165375 766527 172926 785689 704870 

August Zaleski pociągiem wieczornym a 
wyjechał do Genewy. 

      

  

    

13516 811005 3124749831428 848914 849617 
2726 864240 875262 893337 939047 945927 

971910 977118. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ni. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiiskiew.. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Ksi Polska — St. Beduzrski, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Koleżowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

'ęgarnia 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Luhowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarała T-wx „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — vl. Rynek 9. N. Tarasiejski, 

Mickiewicza 24, F. Juczewską WILEJKA POWIATOWA — ul. 
wi OWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch, 

„Ruch“, WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruck”, 

    
     

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 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 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

      
           

aQ GŁOSKI Z PRZED Zi KORDONÓW Costes i Bellonte w New Yorku Na froncie wyborczym 
MONTOWANIE BLOKU CENTROLE- 
WU. — CZOŁOWI KANDYDACI. — 
JAK SIĘ ZACHOWUJĄ MNIEJSZOŚCI 

Przygotowania przedwyborcze oto 
czone są tajemnicą. Narazie wiadomo 
tylko, iż przywódcy Centrolewu do- 
kładają wszelkich sił aby zinontować 
biok wyborczy sześciu stronnictw. 

Każdy klub z pośród 6-ciu nale- 
żących do Centrolewu ma dać jedne- 
go z kandydata, do czołowej „szóstki'* 
Na pierwszem miejscu stać ma p. Mi- 
chał Róg (Wyzw.), przewodniczący 
kongresu Centrolewu w Krakowie, da- 
lej pójdą Ignacy Daszyński (PPS — 
CKW) marszałek Sejmu,— Jan Dąbski 
(Str. Ch.), Wojciech Korfanty, czoło- 
wy obecnie mąż Chadecji, tuż obok 
niego były prezes NPR Karol Popiei,. 
znany z afery dostarczania wadliwych 
riasek gazowych armji, na ostatniem 
miejscu wreszcie Wincenty Witos, 
wójt gminy Wierzchosławic, jako re - 
prezentant „Piasta“. 

W następnej szóstce listy Bloku 
Centrolewu porządek ma być odwró- 
сопу — pierwszy będzie p. dr. Wład. 
kiernik a ostatni p. Woźnicki z Wy- 
zwolenia. W szóstce tej umieszczone 
być mają nazwiska p. Liebermana z 
FPS. - CKW., Wrony (Str. Chł.), Cha- 
cii;skiego z Chadecji i Jankowskiego 
z. NPR. : 

Zapomniano 'zupełnie o p. Thugu- 

Po 37 GODZINACH LOTU 

NOWY YORK. (PAT). — Lotnicy Costes i Bellonte wylądowali wspa- 
mate na lotnisku w Curtisfield o godzinie 19 min. 20 po 37 godzinach 12 mi- 
nutach lotu. 

NOWY JORK. (PAT) Różnica o iedną godzinę w podaniu godziny wylądowania 
lotników fracuskich, oznaczonej w depeszy z Nowego Yorku jako g. 19.20, a w depeszy 
z lotniska w Curtisteld jako g 13.20, wynikła stąd, że Nowy Yerk podał godzinę w-g 
czasu letniego, a lotnisko w Curtisfield w-g czasu normalnego. 

LINDBERGH WITA LOTNIKÓW FRANCUSKICH 

NOWY YORK. (PA) — Przy lądowaniu lotników iranenskich obecny 
był słynny lotnik amerykański Lindbergh. Lotnicy Costes i Bellonte prawdo- 
podobnie dnia 4 bm. odlecą de Dallas, ażeby otrzymać nagrodę 25 tysięcy 
dolarów, wyznaczoną za przelot na dystansie Paryż - Dallas. ' 

ENTUZJAZM W PARYŽU. 
PARYŻ. (PAT). -- Na placu Zgody zgromadzone były wielkie tłumy 

publiczności, oczekujące wieści c wylądowaniu lotników francuskich Costes'a 
i Bellonte'a w Ameryce. Gdy wreszcie megafony ogłosiły radosną wieść © 
wylądowaniu lotników na lotnisku w Curtisfield, tłumy zareagowały na to 
miemilknącemi oklaskami i owacjami. ` 

Następnie zaległa cisza i tłumy wysłuchały komunikatu, nadesłanego 
przęz radjostację w Curtisfield. Po zakończeniu emisji + umy odśpiewały Mar 
syljankę. Na wszystkich głównych arterjach stolicy, zwłaszcza przed redak- 
cjami wielkich dzienników, gromadziły się również iłumy, Śpiewając Mar- 
syljanke. Pierwsze nadzwyczajne dodatki dzienników były w oka mgnieniu 
rozchwytane. e 

W-g doniesień z prowincji, we wszystkich większych miastach z po- 
tiobnym entuzjazmem przyjęto wieść o tryumialnyn: locie francuskich lotni- 
ków. Minister lotnictwa w imieniu rządu francuskiego i francuskiego lotnict- 
wa wysłał do lotników depeszę z serdecznemi życzeniami. > 

„Znak zapytania" leci z powrotem do Paryża 
NOWY YORK. (PAT) Niezwłocznie po dokonaniu przez Costesa i Bel- 

lonte'a lotu do Dallas i do Waszyngtonu, lotnik francuski Codes, przyjaciel 
Costes'a dokona na samolocie „Znak zapytania” lotu powrotnego z Nowego 
Yorku do Paryża. 

łowych kandydatów. 
Widać z tego, że rozdrażnień na tłe 

personalnem — mimo zgody politycz- 
ne; — nie brakuje. 

Endecja — wobec zdrady Chade- 
cji — pójdzie sama: nikt nie chce ryzy 
kować wspólnej z endecją listy, 

Na czele listy „narodowej' stanąć 
mą p. Wojciech Trąmpczyński !1b na- 
wet Roman: Dmowski. Młodzież endec 
ka okazuje wiele niezadowolenia z po- 
wodu uchwały iaworyzowania tych naj 
starszych, uważając że nie mają oni na 
leżytej popularności. : 

Jak się zachowują mniejszości nie. 
wiadomo. |]edni twierdzą, że tym ra- 
zem blok mniejszościowy nie dojdzie 
do skutku, ponieważ żydzi główni jego 
organizatorzy przy poprzednich wybo- 
jach uważają,. że w tej kombinacji tra 
cą i dlatego zamierzają iść do wybo- 
rów oddzielnie. Mniejszości « słowiań-. 
skie podobno noszą się z zamiarem u- 
tworzenia wspólnej listy ukraińsko-bia 
łoruskiej. Oczywista wszelkie przewi- 
dywania są przedwczesne, sytuacja bo 
wiem jest jeszcze nie wyjaśniona i jeże 
li chodzi o mniejszości, to ich stanowi 
sko w dużym stopniu jest uzależnione 
od tego czy w wyborach będą bra- 
ły udział wię ksze ugrupowania czy 
też każde Stronnictwo wystawi własną 
jistę. 

Kongres izb Przemy- 
słowo-Handlowych . 

" we Lwowie. 4 
+ 

LWOW. (PAT) W dniu 3 bm. w auli u- 
niwersytetu Jana Kazimierza, w obecności p. 
ministra Kwiatkowskiego i wiceministra Sta- 

Braun przeciwko Treviranusowi 
BERLIN. (PAT), — Przemawiając na zebraniu partji socjal - demokra- 

tycznej w Elblągu pruski prezydent ministrów Otto Braun poruszył niiędzy 
innemi także i sprawę politycznych wystąpień ministra Treviranusa w ostat- 
nich tygodniach. W polityce wewnętrznej Niemiec —- zdaniem dr. Brauna wy 
cieczki treviranusa nie mają znaczenia, lecz na terenie polityki zagranicznej 
mogą mieć fatalne skutki. Wprawdzie kanclerz Bruening podkreślił w ostat- 
niem swem przemówieniu, że tylko on i minister spraw zagranicznych cd- 
powiedzialni za prowadzenie pelityki zagranicznej, lecz słowa te nie będąż 
miały faktycznej wartości dopóki dr. Bruening i dr.'Curtius nie zahamują 
energicznie zapeędów Treviranusa. To samo powinno mieć miejsce wobec ро= 
lityki poszczególnych oticerów Reichswehry, którzy dążą do współpracy z 
Kosją Sowiecką. Również i w tej dziedzinie powinna panować zupełna uf+ 
aość. Kanclerz Rzeszy musi się bronić przeciwko aspiracjom politycznym, któ 
re mogą sprowaaźić na Niemcy kotastrofę, a conajmniej mogą się przyczy- 
nić do wywołania nieufności ce do pokojowego nastroju społeczeństwa nie- 
mieckiego. 

Skład delegacji niemieckiej na sesję Ligi 
BERLIN. (PAT) — Na czele delegacji rządu Rzeszy, wyježdžającej w 

sobotę do Genewy stoi minister spraw zagranicznych dr. Curtius. Oprócz 
ministra w skład delegacji wchodzą dyrektorowie departamentów  Gauus, 
Ritter i Zechlin, radcy tajni von Weizsaecker, Frowein i Imhoff i prawdopodo 
bnie sekretarz stanu Trendelenburg z ministerstwa gospodarki Rzeszy. Mo- 
żliwe jest również, ze sekretarz stanu von Buelow uda się do Genewy. Przed- 
stawiciele parlamentu niemieckiego, do których przyłączą się członkowie 
większych partyj politycznych, wyjadą poźniej do Genewy. 

BERLIN. (PAT) — W związku z wyjazdem delegacji niemieckiej na 
sesję Ligi Narodów obradował dziś gabinet Rzeszy pod przewodnictwem kan 
slerza Brueninga nad sprawami, będącemi na porządku dziennym sesji Ligi 
Narodów. Oficjalny komunikat. zaznacza, iż obrady gabinetu doprowadziłyj 
do zupełnego porozumienia w myśl referatu. wygłoszonego przez ministra 
spraw zagranicznych dr. Curtiusa. Na zakończenie dr. Bruening stwierdził je 
dnomyślność gabinetu z wywodami zawartemi w jego ostatniem przemówie- 
niu w Trevirze, gdzie zostało podkheślone, że za prowadzenie polityki za- 

  

Ę я AR NE A da DÓW Е ūski ostał ście pier- granicznej Rzeszy zgodnie z postanowieniami konstytucji, odpowiedzialni sa wazy” ajka Gb” Pramac © Krk 
wyłącznie kanclerz i minister spraw zagranicznych. wych Rzeczypospolitej. W zjezdzię bierze u- 

dział kilkuset przedstawicieli krajówych izb 
przemysłowo - handlowych i radców,,£ 'pre- / 
zesem izby warszawskiej b. ministrer Klar-/ 
nerem na czele. mo Pr 

Posiedzenie zagaił rektor uniwersytetu lwo 
wskiego prof. Witkowski, witając jako go- 
spodarz gmachu kongresu składając mu 
życzenia pomyślnej pracy. — Następnie za- 
brał głos p. minister Kwiatkowski, ošwiad- 
czając co następuje „Otrzymałem dziś pole- 
cenie szeia rządu Marszałka Piłsudskiego, 
aby kongresowi I.zb Przemysłowo - Han- 
diowych złożyć życzenia PE 
obrad i oświadczyć, że rząd Marszałka Pił- 
sudskiego, obok zagadnień ustrojowych, po- 
święci najwiecej uwagi zagadnieniom Prze- 
inysłowo - gospodarczym”. | 

"Wreszcie z kolei powitał zjazd prezes lz . 
by Przemysłowo - Handłowej we Lwowie 
Szarski, który zobrazował pokrótce obecną 
Sytuację gospodarczą na terenie międzyna- 
rodowym i w Polsce, poczem zaproponował 
na przewodniczącego prezesa Izby Warszaw 
skiej p. Klarnera, Wniosek przyjęty został 
jednomyślnie. 

Obejmując przewodnictwo prezes Klarner 
zaznaczył, że kongres lwowski jest pier- 
wszyni sejmem gospodarczym w Polsce i że 
musi przystąpić do rozpatrywania zagad- 
nień, mających wielkie znaczenie @а kraju. 
Po ukonstytuwaniu się prezydjum przewod- 
niczący zaproponował wysłanie depesz hoł- 
downiczych do Pana Prezydenta zeczypo- 
spolitej i do szefa rządu Marszałka Józefa * 
Piłsudskiego. Wniosek ten kongres powitał 
hucznemi oklaskami. Prezes Klarner, po od- 
daniu przewodnictwa prezesowi Szarskiemu, 
wszedł na trybunę i wygłosił _ obszerny, 
przeszło godzinny, referat w którym przed- 
stawił sytuację gospodarczą wszechświatową 
kwestję bezrobocia oraz spadek i rozpiętość 
cen różnych produktów. 

Po p. Klarnerze przemawiał minister 
Kwiatkowski poczem zabrał głos p. wicemi- 
nister skarbu Starzyński podkreślając naj- 
dalej idącą zbieżność interesów, reprezento- 
wanych przez Izby Przemysłowo - handlo- 
we * interesów reprezentowanych przez'skarb 
państwa. 

_Ks. Starhemberg wodzem Heimwehry 
WIEDEN. (PAT) Na zgromadzeniu rady naczelnej Heimwehry odbytem 

wczoraj w Schladming, wybrano większością jednego głosu na naczelnego 
sierownika Heimwehry. księcia Starhemberga. Inni kandydaci dr. Steidle i dr. 
Ptriner pozostali w mniejszości. Za kandydaturą księcia Starhemberga gło- 
sowały organinzacje Heimwehry w mniejszości Za kandydatudę 3ŁŚ Ł Ł4 
sowały organizacje Heimwehry w mniejszości z Dolnej Austrji, Wiednia, Salz 
burga i górnej Austrji oraz Heimwehra kolejarzy. : 

У Г - 

Spisek komunistyczny w Turcji 
STAMBUŁ. Pat. Policja tutejsza wykryła szeroko rozgałęziony spisek ko- 

munistyczny. Aresztowano setki osób, wśród nich wielu profesorów i studen- 
tów, którzy. prowadzili propagandę komunistyczną wśród różnych warstw lud- 
ności. Wykryta organizacja pozostawała podobno w łączności z trzecią mię- 
dzynarodówką i ma być jedną z najważniejszych organizacyj komunistycznych 
jakie dotychczas wykryto. Kilka podejrzanych osób aresztowano również w 
Angorze. 

 FOZESEBE SZĄ LORE 

Znowu zamach ukraiński 
PODPALENIE STADJONU SPORTOWEGO WE LWOWIE. 

LWOW. (PAT). W nocy z 2 na 3 bm. © godzinie 0. min. 35 wybuchł pożar na 
boisku klubu sportowego „Czarni* graniczącego z terenem Targów Wschodnich. W-g 
zeznań naocznych świadkow, drewniane trybnny staneły w oka mgnieniu w płomieniach, 
jakgdyby zostały podpalone jednocześnie i z kilku stron, Przybyła na miejsce straż po- 
zarna' ugasiła tylko zgliszcza. 

„‚ W-g najbardziej prawdopodobnych przypuszczeń, ma się tu do czynienia z akcja 
bojówki ukraińskiej, która wobec bardzo silnego strzeżenia terenu Targów Wschodnich 
nie mogąc się tam dostac, RO najbliższy objekt niestrzeżony, w nadziei, że wiatr, 
w tym momencie wiejący w kierunku zabudowań Targów może przenieść tam iskrę 
i wzniecić pożar. Zamiary te jednak nie udały się. ' ł 

Fakt ten wywołał niesłychane oburzenie wśród mieszkańców Lwowa którzy mimo póź- 
nej godziny, znajdowali się jeszcze na mieście. W kilku miejscach patrole policyjne były 
zmuszone nakłaniać do rozejścia się liczne grupy osób, które w pierwszym impulsie 
chciały uderzyć na najbliższe objekty ukraińskie, W mieście naogół panuje z tego powo- 
du duże napięcie umysłów, zwłaszcza wśroć młodzieży. 

, 

cie, który nie znajdzie się wśród czo- , 
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ECHA KRAJOWE 
  

Z ŻYCIA ŚWIĘCIAŃSKIEGO 

Pytano się raz ptaka, co bujał w la- 
zurze 

czy jest z lwa, czy też z prawa? 
„bo to bardzo ważna sprawa 

Odparł na to: „jestem w górze..." 

. „Śpiewak i partje* — Ejsmond - 

W. bieżącym miesiącu minęło trzy lata 
od chwili założenia Stowarzyszenia Młodzie 
ży Polskiej w Święcianach. 

Reasumując pracę, przeprowadzoną w 
Stowarzyszeniu w ciągu tych trzech lat — 

z radością stwierdzić musimy, że młodzież 
garnie się do idei stowarzyszeniowej, że 

szeregi jej wciąż się zwiększają i pomimo 

trudności —- idziemy wciąż naprzód. Trudno 
ści zaś piętrzą się niezwykle. 

Pozwolimy sobie pokrótce scharakteryzo 

wać cele i zadania S. M. P. Celem S. M. P. 

jest katolickie wychowanie młodzieży poza- 

szkolnej. Orędzie Stolicy Apostolskiej os. 

M. P. potwierdza apolitycznošė ich dziatal- 
ności. S 

Prowadzone przez te stowarzyszenia — 

\. Е. г Р. W., przysposobienie rolnicze, ja- 
ko też oświata ogólna — olbrzymią oddają 

Polsce usługę. Największą jednak zasługą 

S. M. P. wobec Polski — będzie młodzież, 

* wychowana prawdziwie po katolicku. Sze- 

rzy się dziś demoralizacja i rozbestwienie 

-= „wiatr od wschodu”; przeciwstawić się 

im musimy i tu sobie wyraźnie powiedzmy: 

wybrać trzeba Rzym, albo Moskwę. Ter- 

tium non datur. i х 

Sądzę, że nie ornylę się, gdy powiem, iż 

większość nas,  Święcianczuków, jest tego 

zdania, że jedynie Kościoł i Wiara św. mo- 

gą najrealniej przeciwdziałać zakusom Mo- 

skwy. Znam naród tutejszy i twierdzę, że 

jest on głęboko religijny, lecz wpływ jedno- 

stek bezreligijnych, lub obojętnych dla wia- 

ry, które obecnie szeroko i bezkarnie sze- 

rzą swe przekonania — ujemnie nań eddzia 

ływa i może popchnąć na bezdroża, podob- 
ne do rosyjskich. A więc nie odbierajmy lu- 
dowi tej wiary, jaką on ma z dziada pradzia 
da we krwi, lecz przeciwnie — starajmy się 
w nim ją pogłębić. у 

Pracy tej wśród młodzieży pozaszkolnej 
podjęły się S. M. P. i prace te , minio trud- 
ności prowadzą od lat kilku, Działając w 
innej płaszczyźnie, niż organizacje politycz- 
ne, — w sporach politycznych, dzielących 
naród — S. M. P. nie chce mieć głosu. 
Chce ono jedynie wydawać obywateli, któ- 
rzy w jakiejkolwiek grupie politycznej się 
znajdą — byliby ludźmi uczciwymi, wier- 
nymi Bogu i Państwu. Słyszymy jednak od 
czasu do czasu zarzuty od polityków. Otóż 
twierdzimy, że przyczyna tych zarzutów le- 
ży poza nami, poczęści w samych politykach 
Trudno im uwierzyć, że można mieć prze- 
konania polityczne, a nie być ich apostołem, 
że choć rozmaite są przekonania: różnych 
ludzi, pracujących w S. M. P. — nie wno- 
szą. oni swoich przekonań politycznych dó 
pracy nad młodzieżą. ° 

Nie chodzi nam o pochwały, nie gniewa 
my się za zarzuty, ale prawda powinna być 
celem wszystkich — prosimy, by nikt o nas 
nie mówił ze słyszenia — niech zechce 
przyjść i zobaczyć. 

S. M. P. w Święcianach w przeciągu 3 
ubiegłych lat przeprowadziło: a) 4 - miesię- 
czny kurs introligatorstwa, b) 2 - miesięcz- 
czny kurs dokształtający, d) roczny kurs 
gry na mandolinach., e) kurs haftu maszy- 
nowego, f)dwa 5 - miesięczne kursy kroju, 
szycia haftu i modelowania, zakończone 
każdorazowo wystawą robót i rozdaniem 
świadectw. g) przysposobienie rolnicze. 
Prócz tego wystawiło cały szereg komedy- 
jek w Święcianach i okolicy. - 

Co roku S. M. P. przyjmuje żywy udzia* 
w organizacji tradycyjnego balu w Cerklisz 
kach, z którego częściowy dochód zwykle 
komitet organizacyjny ofiarowywał na cele 
kulturalno - oświatowe S, M. P. Ulatwilo 
to w roku ubiegłym kupienie maszyny do 
szycia, potrzebnej w ,Ognisku* SMP oraz 
przeprowadzanie co roku kursu kroju i szy- 
cia Dochód z tegorocznego balu był również 
przeznaczony przez. komitet w 25 procentach 
na celę kulturalno - oświatowe S. M. P., w 
15 zaś procentach — na budowę pomnika 
poległych żołnieży w Święcianach, którego 
dotad jeszcze niema (chociaż Niemcy swo- 
im bohaterom iuż pomnik postawili) 

   

    

*Przykrym i nietaktownym był sposób 
protestowania paru obecnych na zebraniu 
przedbałowem osób, stojących blisko sfer 
rządzących w powiecie (jednostek napływa 
wych, winnych chyba się liczyć z tradycja- 
mi i psychika stałych mieszkańców Święciań 
szczyzny). Protestowali przeciwko takiemu 
podziałowi dochodu. A słowa ich: „dość 
kupczyć imieniem poległego żołnierza” i 
„na poległych dam i zrobię wszystko, a na 

ъ P. nic" — bolesnem echem odbiło 
ód obecnych. 

'Za”co takie podejrzenie i zniewaga idei, 
która powinna być droga dla wszystkich? 

ało nas, Polaków, jest w Święcianach, oto 
en ssh * © zewsząd wrogo usposobio- 
nym %% - "R polskości elementem. Nie 

Į pogłębiać e różnice musimy, lecz da- 
żyć dc iwelówania, a traktowanie S. 

S.A 
    się 

  

    43 
„MP 4 % zedstąwicieli włądzy, jako „or 
Lg ni э 7 — nasuwa пат po- 

w Wi 

  

с ra jest ponad partjami. 
1 asme /partyjnictwo i niezgoda 

ro + Any Polśkę do upadku — czyżby, 
*sśnie,f niepojęte wprost uprzedze- 

„nstytucji o zabarwieniu katolickien: 
być zapowiedzią groźnych następstw 

  

  

Kryzys teatru 

Na całej kuli ziemskiej, z wyjąt- 
które nie znają wido- 

wisk teatralnych, mówi się szeroko i 
kiem krajów, 

długo o kryzysie 
wszędzie 
warunków życiowych inaczej bywa - 
rozumiany, aczkolwiek w gruncie rze- 
czy najbardziej zasadnicze jego podsta 
wy są wszędzie jednakowe. Dużo sie 
mówi o kryzysię teatralnym we Wło- 
szech, to jest w ojczyźnie słynnej com 
uiedia dell* arte, która wszędzie pozo- 
stawiła głębokie ślady w kształtowa- 
niu się rozwojowem samego teatru, 
tylko nie tam, gdzie się zrodziła i 

rozwinęła, osiągając najciekawsze re- 
zultaty. Do niedawna jeszcze na zie- 
miach włoskich kwitły obficie wielkie 
talenty artystyczne; jak nans wskazuje 
historja teatru osiemnastego stulecia 
na tutejszym gruncie w sprzyjających 

! niezmiernie warunkach rozwojowych 
mogły realizować się ciekawe inicja- 
tywy teatralne. Potem, powoli, wszy- 
stko zaczęło zamierać i teatr śkostniał 

teatralnym: ma on 

  

inne objawy i załeżnie od 

dle Ojczyzny naszej? Czyż nie najprostszą i 
najpewniejszą drogą — byłaby droga miłoś 
cii zgody wytknięta nam przez naszą wiarę? 

Na usta ciśnie się urywek z baśni Ejsmon 
Ada: į 

„Smutnie nad nimi krążył Orzeł Biały, 
Lecz zdał się im bardzo mały na ok 

Symbol Polski Zmartwyc aj, 
Albowiem latał dla nich wszystkich zbyt 

wysoko... * 

* Nie zrażają nas trudności,spotykane wciż 
na drodze naszej pracy, przeciwnie — doda- 
ja nam bodźca. Rośnie w sercecli naszych 
niezłomne postanowienie nieustąpienia kro- 
ku, nieugięcia się w żadnym razie, chożby 
wszystkie skarby ziemi, choćby najwyższe 
zaszczyty kusiły. Bo wierzymy, że jedynie 
praca, oparta nie o różnolite poglądy partyj- 
ne, lecz o wiarę św. ojców naszych dopro- 
wadzi Polskę do szczęścia. 

  

     

  

   

Sas. 

NIEŚWIEŻ 

Poseł bandytą 
Poseł z naszego okręgu Nr. 61 Nowogrć 

dek — Stołpce — Nieśwież — Baranowicze 
-— Słonim, wybrany z listy Białoruskiega 
Klubu Chłopsko-Robotniczego, aresztowany 
został i osadzony w więzieniu za występ ban 
dycki. Historja miała się tak: 

We wsi Alekszyce w powiecie Grod- 
dzieńskim odbywał się 19 b. m. w cerkwi 
doroczny odpust, skupiający liczne rzesze 
parafjan. Gdy wychodzono z cerkwi, zjawi- 
li się dwaj posłowie sejmowi, Dworczanin 
i Wołyniec i zaczęli wykrzykiwać hasła bol- 
szewickie, chcąc zebrać na wiec większą 
ilość słuchaczy. Ponieważ wiec nie był zgłc- 
szony, przeto policja wezwała tłum do ro- 
zejścia się. Na hasło, dane przez Wołyńca 
mężczyźni pochowali się za płoty i domy, a 
kobiety i dzieci, pozostałe na placu zaczęły 
rzucać na policję kamieniami. Tymczasem 
p. poseł Dworczanin wvjął rewolwer i dał 
S szereg strzałów do policji, raniąc kilku 

  

   

antów, jednego nawet ciężko. Mimo 
kilku policjantów padło, pozostali 

c przed sobą przeważnie kobiety i 
dzieci, dali tylko dwie salwy w górę. Dzię- 
ki spokojnemu i taktownemu zachowaniu 
się policji nie polała się krew, jak tego prag- 
nęli panowie posłowie. 

Korzystając z powstałego zamieszania, 
posłowie-bandyci wskoczyli do przejeżdżają 
cego autobusu i usiłowali uciec. Nie udało - 
się im to jednak, gdyż policja natychmiast 
zatelefonowała do miasteczka Indura, gdzie 
po nadejściu autobusu pose! Dworczanin na 
polecenie prokuratora został aresztowany. 
Wołyniec, ponieważ sam nie strzelał, po wy- 
legitymowaniu został wypuszczony. 

Za wystąpienie posła Dworczanina, my 
wyborcy z jego okręgu, możemy być tylko 
wdzięczni! — Gdv w okresie przedwybcr- 
czym zwalczaliśmy liste p. Dworczanina, wie 
dząc jakiego pokroju ludzie pchają się tam 
na „prawodawców*, wtenczas znaczna ilość 
osób nie wierzyła w przytoczone argumen- 
ty i oddała głosy na „białoruskiego obroń- 
<ę ludu". Dziś, po bandyckieni wystąpieniu 
Dworczanina, narażającego na śmierć kobie- 
ty i dzieci, a nadto strzelającego do polician- 
tow, świadomie nieużywajacych broni, nie 
potrzeba już więcej argumentów; kto staniu 
po iego stronie. tem samo przez się określi 
się jako zwykły bandyta. Tu już nie o prze- 
konania polityczne będzie chadziło, lecz o 
najprostsze zasady uczciwości. ‚ 

Pan Dworczanin po wyjściu z więzienia, 
gdzie go napćwno Sąd wsadzi. nie będzie 
'już chyba miał śmiałości stanąć przed wy- 
borcami, splamiony niewinną krwią ludzką. 

GRÓDEK K/MOŁODECZNA 

Q spółdzielczości słów parę 

Przed paru latv, dzięki inicjatywie gro- 
na osób miejscowych oraz Zarządu Spół- 
dzielni w Chożowie, powstała w m. Gród- 
ku spółdzielnia mleczarska, zrzeszająca nie- 
ma! wszystkich okolicznych dostawców mle- 
ka, rekrutujących się prawie wyłącznie z 
miejscowego ziemiaństwa. To też instytu- 
cja ta, niewątpliwie bardzo pożyteczna i po-. 
trzebna, na tutejszym gruncie funkcjonowała 
narazie nieźle, lecz od niejakiego czasu coś 
się zaczęło psuć w tej machince społecznej, 
gdyż frekwencja dostawców z dnia na dzień 
poczęła maleć niepomiernie. Przyczyną te- 
go zjawiska jest to, że miejscowi handlarze 
wyśrubowują gwałtownie cery, płacąc za 
litr 18 groszy, podczas gdy spółdzielnia pła- 
ci tylko 13 groszy. Na litr daje to 5 groszy 
różnicy, — na 200 1. wynosi to już 10 zł.-—- 
miesięcznie byłoby 300 zł. różnicy, czyliże 
tyle, ile wynosi pensja nieprzeciętnego urzę- 
dnika. | 

Jest to dotkliwa strata, jaką każe snół- 
dzielnia ponosić miejscowym rolnikom. Przy 
spółdzielni istnieje urząd kontrolera dawek 
tieściwej paszy (nb. miejscowy rolnik, bez 
fachowego w tym kierunkn wykształcenia) 
który za 15-minutową kontrole w pobliskich 
niajątkach pobiera 10 zł. Nie dość na tem 
Tajemnicą poliszynela jest nawet to, że 
członkowie Zarządu” spółdzielni gros swoich 
dostaw dostarczają właśnie żydom - konku- 
rentom! Oczywiście najzagorzalsi spółdziel- 
nicy przyznaliby im rację, gdyż postepują 
w mysl najelementarniejszych zasad ekono- 
mji Tak oto wygląda spółdzielczość na 
gródeckim partykularzu. Obecnie, wobec nie 
współmiernie niskich cen na zboże, mleczar- 

we Włoszech 

narazie w granicach pewnych form, 
vsiągniętych, aby potem podupad” 
stale i beznadziejnie. 

Analizując sam kryzys, dochodzi- 
mi do zasadniczego wniosku: podsta- 
wą kryzysu teatralnego we Włoszech 
są trzy zjawiska, a mianowicie: brak 
stałych trupdramatycznych w poszcze 
gólnych wielkich centrach życia kul- 
turalno - społecznego, brak szerszego 
zainteresowania się teatrem ze strony 
wszystkich warstw” społecznych oraz 
co najważniejsze, kryzys aktorów za- 
sadniczo związany, niepodzielnie z 
pierwszem zjawiskiem, tu wyliczo- 
1ein. Głębokie przyczyny wszystkich 
tvch zjawisk leżą, przynajmniej cze- 
ściowo w samej strukturze wewnętrz- 
nej państwa włoskiego. 

Nie powinniśmy zapominać, mó- 
wiąc i pisząc o Włoszech, że składa- 
ja się one z poszczególnych państe- 
wek, dopiero przed 60 laty skupionych 
w, iedną wielkopaństwowa całość. W 
łonie samych tych państewek istniały 
entagonizmy dzielnicowe, z czasem 

   

     

  

Gdańsk a Polska 
NOWE PRETENSJE I POGRÓŻKI P. SAHMA. 

GDAŃSK. (PAT) Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskiego, z okazji rozpo- 
częcia obrad nad budżetem wolnego miasta na rok bież. prezydent Sahm wygłosił | * 
duższe przemówienie o sytuacji politycznej. 

Nawiązując do spraw spornych z Polską, przedłożonych wysokiemu komisarzowi 
Ligi Narodów do rozstrzygnięcia p. Забт podkreślił, że gdyby w sprawach tych nie u- 
dało się osiągnąć porozuinienia, lub gdyby ewentualne rozstrzygnięcia powzięte w tych 
sprawach mie zadowoi iły jednej ze stron, w takim razie — jak oświadcza p. Sahm — 
mie będziemy się wahałi zwrócić do Genewy w nadziei, że znajdziemy tam daleko idące 
zrozumienie dla naszych trosk i kłopotów. 

Podkreślaliśmy zawsze — ciągnie mówca — że w. m. Gdańsk gotowe jest lojal- 
nie wykonywać obowiązujące umowy, zdaje sobie bowiem z tego sprawę, że na pod- 
stawie obowiązujących traktatów musi z Polską współżyć i współpracować. iska po- 
siada dla Gdańska wielkie znaczenie gospodarcze tak samo, jak Gdańsk dia Polski. 

Oczekujemy, że życie gospodarcze Polski przezwycięży u siebie przesilenie gospo 
darcze, pozostające w związku z przesileniem światowem i rozwijać się będzie po- 
iayślnie i że wówczas także Gdańsk odniesie korzyści w uczciwej gospodarczej współ- 
pracy z Polską, albowiem zespołecznienie gospodarcze interesów Polski i Gdańska sta- 
ło się z roku na rok silniejsze i ściślejsze a w każdym razie silniejsze aniżeli to w Pol- 
sce przypuszczają. Polskie surowce : towary zdobywają sobie rynek gdański w Coraz 

większym stopniu. Gdańsk jest dziś jednym z najlepszych klientów Polski przez co do- 
wiódł że dostosował się do warunków, podyktowanych unją gospodarczą. Z, drugiej stro 
"y musimy żądać, ażeby Polska przy stosowaniu i wykonywaniu zawartych umów sto- 
sowała się do ich ducha. aby w ten sposób uwzględniła interesy gospodarki gdańskiej 
aby handel gdański mógł się rozwijać. 

W dalszym ciągu swych wywodów prezydent Sahm usiłuje przedstawić stosunek 
Gdańska do Polski w ten sposób, jakoby Gdańsk był ciagle stroną zagrożoną, wskazując 
na konieczność „Oczyszczenia* stosunków polsko gdańskich. Prezydent Sahm uważa 
tu za wskaza ne podkreślić że widoki czynione Gdańskowi co do jego gospodarczego 
rozwoju po oderwaniu od Rzeszy nimieckiej rzekomo zawiodły. Nie należy się — zdaniem 
mówcy — łudzić pod tyn: względem pewnemi liczbami, dotyczącemi ruchu portowego w 
Gdańsku w okresie powojennym. Niesłuszne byłoby wyciąganie z tych cyfr wniosku, 
jakoby gospodarczy dobrobyt Gdańska w okresie powojennym podniósł się w stosunku 
do czasów przedwojennych. — Tu dr. Sahm wywodzi, że Gdańsk z portu handlowego 
stał się portem spedycyjnym. Musimy stwierdzić — mówi dr. Sahm, że znaczna część 
polskiego handlu odwraca się od Gdańska, albowiem Polska nie rozbudowuje w dosta- 
tecznej mierze dróg kolejowych i wodnych, wiodących do Gdańska, a zwłaszcza ponie- 
waż Polska w bezpośredniem sąsiedzwie wybudowała własny port, popierając jego 0- 
brót towarowy wszelkiemi środkami. Rozwój Gdyni grozi zachwianiem podstaw istnie- 
nia wolnego miasta. 

  

Identyczność zwłok Andreego stwierdzona 
STOKHOLM. (PATy Jak donoszą z Tromsoe, stwierdzono identyczność 

zwłok dwóch uczestników ekspedycji Andreego. Są to zwłoki inż. Andreego 
i Strindberga. 

JESZCZE JEDEN DZIENNIK. 

STOKHOLM. (PAT) Uczeni szwedzcy wysłani do Tromsoe w celu zaopiekowania 
się wszelkiemi objektami, stanowiącemi pozostałość podbiegunowej ekspedycji Andreego 
oświadczyli specjalnemu korespondentowi „Tidningarnas Telegrambyran*, że rzy zwło- 

kach Andreego znaleźli jeszcze jeden dziennik z podróży, który zawiera ważniejszą treść 

aniżeli treść odnaleziona poprzednio. 

Ropa naftowa w Austrii 
WIEDEŃ. (PAT) Wpobliżu miejscowości Zisterdort w dolnej Austrji przeprowa- 

dzono wiercenie, które wydało pomyślne rezultaty. Na głębokości 728 m. natrafiono na 

zródła ropy. Koła fachowe sądzą, że na większej głębokości będzie można napotkać ro- 

pę wolną od benzyny. Jest to pierwsze wiercenie w Austrji, uwieńczone pomyślnym re- 

zultatem. 

RAARARARARARARAAARA HAHAHAH 

"Kursy Rysunku i Malarstwa 
im. Franciszka Smuglewicza 

Wileńskiego T-wa Artystów Plastyków 
Zapisy informacje w sekretarjacie 

codziennie od g. 18 - 

Przy podaniu należy przedstawić 

kursów od dnia 8 września b. r. 
20 ul. Św. Anny 13. 
dowód osob. (metryka), i prace 

domowe. : ‚ 

Zajęcia rozpoczną šię 15 września r. b. o g. 9; 1 

ТОЛБ НЕ НЕ Я 35 У А Е Е2Б А КЯ Я ИЕ Н Н ИЕ 2 К РЕ Ы Ч 
Ksiegarnia „SLOWO“ Wielka 12 

Najbardziej dogodne warunki kupna, zamiany nowych i używa- 

nych szkolnych podręczników, a 

Nuty. — 

| 

DZIECI 

stwo jest jedną z najrentowniejszych dzie- 
dzin dla rolnika, przeto dziwnem się wyda= 
je stanowisko spółdzielni, która w ten spo- 
sób kalkuluje ceny. Błąd leży nie w idei, a 
w organizacji, która w ten sposób przenro- 
wadzana odstrasza i zniechęca do współ- 
dzielczości wogóle, nie Drzysparzając jej 
napewno wyznawców. D 

Kwestja spółdzielczości na terenie nasze- 
go powiatu była już niejednokrotnie por 
szana na łamach „Stowa“. Wiosna roku bie- 
żącego pisat o tem wyczerpujaco D. Czes- 
iaw Odyniec, — ostatnio uczynił to p S 
przytaczając, jako smutna do tego 

  

   r Зкга - 
jednego z majątków w cję, fakt przejścia jed oczekiwana. pond. „Prawdy*. Często pisał w ga- sowując całą surowość ustaw so-| 

ręce żydowskie. .Otóż gwoli sprostowańia e i Vox. zecie, a naskutek jego koresponden< wieckich. 
! 

į 
przeradzające się w zjawiska tego r przez  przekreślenie  zróżniczkowań dy z wybitniejszych młodszych akto- włoskich),  Darjusza Nicodemi'ego! 
rodzaju na szerszą skalę. Diugotrwałe 
iządy liberalne i demokratyczne siła 
rzeczy nie mogły. unicestwić tych zja- 
wisk, przeciwnje nawet, pod wpły- 
wem presyj parlamentarnych musiały 
nietylko tolerować -patriotyzm prowin- 
cionalny, ale i protegować kapliczko- 
wość dzielnicową, dbałą o interesy 
egoistyczne przedewszystkiem. 

W tych ośrodkach dzielnicowych 
wytworzyło sie zjawisko życia ducho- 
wego i artystycznego swoistego: de- 
centralizacja tego rodzaju nie należy 
zaiste do warunków, ułatwiających 
spoistość już nietylko państwową, ale 
1 narodową. O ile gdzieindziej tego 
rodzaju zjawiska mają charakter ze- 
wnętrzny, o tyle we Włoszech, ze 

' względu na najróżniesze wpływy 
ctnologiczne i jrasowe, przychodzące 
z zewnątrz w czasie kształtowania się 
duszy włoskiej, oparte są one przede- 
wszystkiem na cechach zasadniczo 
wewnętrznych i głębokich, których lek 
ceważyć nie można. 

To też nic dziwnego, że nawet obe 
cny regime faszyzmu, dążący od same 
go swego powstania do zatarcia tych 
ewentualnych różnic i do wytworze- 
nia wewnętrznego amalgamatu po 

J M O A 
kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 

— przedszkola 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od:3 do 5 p. p. | 

Pańska 4 m. 4. 

1 i) M 

  

   

      

takže wszelkich innych ksiąžek. 

Materjały piśmienne. 

JI 
\ 

polsko-francuskiego. 

dodać należy, iż przechodzi on coprawda w 
ręce niepolskie, ale wszakże chrześcijańskie 
lecz jeśli się nie uzdrowi społdzielczości w 
Gródku, która jest obecnie po zlikwidowaniu 
fili Syndykatu Rolniczego, jedyną placówką 
rolniczą -polską — to wówczas naprawdę 
polski stan posiadania będzie pod znakiem 
ruiny, 

Dotychczasowe głosy były przysłowic- 
wem woł: niem kota na puszczy, może artyv- 
kulik niniejszy coś wskóra? Czekamy rych- 
łej interwencji Związku Rewizyjnego Spół- 
dzielni Mleczarskich, gdyż radykalna sana- 
cja jest tu naprawdę niezbędna i gorąco 

        

dzielnicowych, nie osiągnął jeszcze 
naidalej posuniętych postulatów swej 
polityki wewiętrznej w tej dziedzinie. 
“rzvznač trzeba, że obecny rząd wło- 
ski konsekwentnie do tego dąży i że— 
w znacznej mierze — zdołał on dopro 
wadzić do większego wewnętrznego 
„rzemieszania się ludności włoskiej. 

Na tem tle wyrosła wędrowno” 
irup dramatycznych i komedjowych 
we Włoszech, ongi bardzo popłatna, 
zwłaszcza gdy trupy te liczyć mogły 
na dzielnicowych mecenasów sztuki 
teatralnej, lub na chwilowe zainteres 
sowanie się bogatych właścicieli ziem- 
skich nietyle sztuką, ile jej kapłankami 
Z biegiem czasu materjalne korzyści 
znikły, a pozostała sama forma organi 
zacyjna, przestarzała i nieodpowiada- 
jąca obecnym warunkom ekonomicz- 
nym. Wystawienie nowych sztuk wy- 
maga kosztów, a trupa wędrowna, 
zmuszona do tułactwa w ciągu roku 
na przestrzeni kilkuset kilometrów od 
Medjolanu do Palermo musi za sobą 
wozić pełny skład dekoracyj, korzysta 
jąc — coprawda — ze zniżki 50 - pro 
centowej na kolejach R: 

Oprócz tego, jak'to często bywa 
w trupach wędrownych i w życiu, każ 

'szają nas bić trwogę. Dodać 

XIV. Klasycyzm, lub, jak go niektórzy 

nazywają, „neo-klasycyzm** końca  18-go 

wieku, jak każdy zresztą kierunek w sztuce, 

nie zjawił się nagle, z chwilą wybuchu re- 

walucji francuskiej, lecz kiełkował już znacz 

nie dawniej, czerpiąc soki żywotnie z wiel- 

kiej i potężnej wciąż jeszcze tradycji Rene- 

sansu. Przytem to diametralne przeciwień- 

stwo, jakie stanowi klasycyzm, poważny, 

spokojny, i monumentalny, do poprzedzają- 

cego go okresu rokokowego, figlarnego i 
rozkapryszonego, — było zbyt przepastne, 

by nie wymagało dłuższego okresu  przej- 

ściowego. Takiem właśnie przejściem był 

styl (a raczej odmiana stylu), zwany we 

Francji, gdzie się pojawia około r. 1750, 

stylem Ludwika XVI-go, w Niemczech — 

„Zopfem* czyli stylem perukowym, a w Pol- 

sce przybiera on swoisty wyraz, jako styl 

„Stanisławowski”, t. j. styl króla Stanisława 

Augusta. 

Sama nazwa, jeśli chodzi o Francję, nie 

jest całkiem Ścisła, gdyż okres rozwoju te- 

go kierunku nie pokrywa się z datami pano- 
wania Ludwika XVl-go (1774 — 1780 
lecz oznacza tylko moment największego 

rozkwitu tego stylu. Jak już wspomniałem, 

około r. 1750 daje się odczuć we Francji 

przesyt trzpiotowatością rozwydrzonego ro- 

koka i, jako reakcja, budzi się tęsknota do 
linij i kształtów prostych, spokojnych, dy- 
skretnych. Linja prosta lub kolista, układ 

  

przejrzysty a przedewszystkiem symetrycz- S 

ny, zgodność z konstrukcją i własnościami 

  

  

materjału, — jedhem siowem to wszystko, 

co było odrzucc:.e i sponiewierane w rok 

koku, dopomina się teraz o swe prawa, po: 

wołując się na odwieczny, autorytet sztuki 

staro-rzymskiej. 

Powstają więc coraz częściej dzieła, zr! 

wające radykalnie z rokokiem, a wzorując: 

się nieśmiało na formach antycznych; ni 

tak łatwo jednak było wyzwolić się odraz 

od panującej jeszcze psychiki poprzednieg: 

okresu. Owszem, stosowane są z predylekcją, 

motywy rzymskie (kolumny, gzymsy, arka-, 

dy), lecz brak im siły i monumentalności; 
posiadają one natomiast jeszcze prawdziwie 

rokokowy wdzięk i elegancję, subtelność 

gianiczącą ze słabością; we wszystkiem 

przebija się wyraz psychicznego zmęcze! 
i przerafinowania, widocznego zwłaszcza Vi. 

zamiłowaniu do linij owalnych i przesubtel- 

nienych proporcyj. Ta, bądź co bądź d | 
anemiczna, księżycowa sztuka czaruje wy- 

kwintem t harmonją, lecz nie zdoła zapalić > 

i porwać widza bezpośredniością uczucia. 

Na iłustracji widzimy pałacyk „mały 

Trianon* w Wersalu, jeden z najcharakte- i. 

rystyczniejszych przykładów architektury e | 

go okresu. U nas mamy z tego czasu po-| 
krewne mu duchowo budowie pałacowe 

Stanisława Augusta, zwłaszcza w Łazien- 

kach w Warszawie, i cały szereg pałaców 

arystokracji na prowincji. W Wilnie najle- 
piej reprezentuje ten kierunek przepiękny w 

ej subtelności dziedziniec klasztoru Fr 4 
ciszkanów i niektóre domy w śródmieściu. 

Prof. J. Kłos : 
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JAK Z.S.S.R. WALCZĄ Z ROBOTNICZYMI 
I WŁOŚCIAŃSKIMI 

W prasie komunistycznej w czasie 
ostatnim zaznacza się zaniepokoje- 
nie z powodu nowych prześladowań 
robotniczych i włościańskich  kore- 
spondentów. Instytut korespondentów 
utworzono w tym celu, aby informo- 
wać prasę sowiecką o sytuacji poli- 
tycznej na prowincji, © nieporząd- 
kach politycznych i ekonomicznych. 
Często wobec tego zadania  kore- 
spondencja taka jest  doniesieniem 
na miejscowych działaczy. i zemstą 
osobistą korespondenta. Korespon- 
dentów nie lubią i obawiają się ich. 
W razie wielkiego niezadowolenia, 
iieszkańcy wioski zabijają nawet 
korespondentów. 2 — 3 lata temu. 
fała prześladowań korespondentów 
obiegła całe Z. $. $. К. Druk so- 
wiecki wykazuje szereg zabójstw 
przedstawicieli władzy. Imiona zabój- 
ców zostawały najczęściej nieznane. 

W czasie ostatnim zaznacza się 
nowa fala prześladowań. Moskiew- 
ska „Prawda pisze, że setki spraw 
o prześladowaniach robotniczych i 
włościańskich, korespondentów zmu- 

е2у, 
pismo komunistycz- 

klasowego“. 
przešladowcy 

že w sprawie tej 
ne oskarża „wroga 

W czasie ostatnim 
używają zupełnie odrębnych  środ- 
ków walki. - Korespondentów mają- 
cych posadę w zarządach zwalniają, 
dają gorsze miejsca, oskarżają © 
kontr - rewolucję. Zdarżało śię, że 
korespondentów umieszczano w do- 
mu warjatów. Taki był los kores- 

  

rów po przebyciu pewnego okresu w 
skłądzit danej trupy, Uważa za koniecz 
ne stworzenie nowej i objęcie stano- 
wiska” kierowniczego, które „daje mu 
możność tem szybszego wybicia się. 
Starsze pokolenia aktorów wielkiej 
miary dbały przedewszystkiem o wy- 
szkolenie swych następców, młodsze 
zaś wychodzą z innego założenia, a 
mianowicie otaczają się najchętniej 
miernotami, aby tym spoobem więcej 
uwydatnić własną wartość. Stwarza 
to warunki życiowe niesłychanie trud- 
te: przerost ilości trup zmniejsza 
zróżniczkowanie w skali wartości i w 
rezultacie przyczynia się do pogorsze- 
nią sytuacji materjalnej, zniechecając 
już i tak nieliczne grono bywalców 
teatralnych. 

Łatwo zrozumieć, że w takich = 
warunkach nie może być mowy o za- 
stosowaniu się do nowoczesnych wy- 
inagań w dziedzinie  wystawiani» 
sztuk z punktu widzenia  dekoracyj 
scenicznych i t. p. Oszczędza się na 
wszystkiem, byle tylko koniec z koń. 
cem związać. Są trupy, rozporządza- 
jące znaczniejszemi  kapitałami, jak 
np. Tatjany Pawłowej (Rosjanki, od 
kilku lat stale grającej na scenach 

„podpalenie 

KORESPONDENTAMI 
cji rozpoczęto szereg procesów są- 
dowych, przyjmowanych przez spo- 
łeczeństwo z wielkiem  niezadowole- 
niem. Niezadowolona była Łosiewym 

  

   

    

      

       

    
   

i miejscówa władza sądowa. Zasa- 
dzono go do domu  warjatów za 
umiejętność wynalezienia  niespra- 
wiedliwości i za umiłowanie spraw 
sądowych. Jednak redakcja „Prawdy | 
zażądała ekspertyzy, aby zbadać 
stan zdrowia swego korespondenta, / 
uznano go zdrowym. 

W Gegrach na Kaukazie oskarżo- 
no Kośniewicza, koresp. pisma so-: 
wieckiego „Sowieckaja Abchazja” o 

klubu, chociaż podczas 
pożaru klubu nie był Kośniewicz o- 
becnym w Gagrach. Mimo to oskar- 
zono go 0 roztrwonienie pieniędzy 
skarbu państwowego i o nadużycie 
6ręża. Kosniewicz został areszto- 
wany, był pod aresztem 1 i pół mies. 
ule na skutek braku dowodów zwol- 
niono go. Został jednak bez pracy 
i wygnano go z mieszkania. 4 

Korespondent Korotkow zabity 
został w polu przez włościan, nie 
zadowolonych jego kroniką w ga- 
zecie. 

Jest to kilka z bardzo często zda- 
rzających Się przykładów. Na podsta 
wie tych i wielu innych spraw o 
prześladowaniach korespondentów 
pisze druk sowiecki: Dalej nie można, 
tak trwać. Musimy otworzyć gorą* 
cą walkę z preśladowcami korespon; 
dentów i z tymi, którzy godzą się: 
spokojnie z prześladowaniami — zasto 

(znanego zresztą komedjopisarza, au- 
tora komedyj, grywanych z powodze- 
niem i w Polsce), ale i te rzadko zdo- 
bywają się na większy wysiłek, gdyż 
nakłady. są znaczne, a ilość przedsta- 
wień w poszczególnych, nawet najwię 
kszych centrach włoskich rzadko kie- 
dy dochodzi do dziesięciu, przyczem. 
nawet przy wypełnionej sali (CO jest 
rzadkien: zjawiskiem) niezawsze moż 
na pokryć koszta, związane z przed- 
stawieniemą 

Pomiędzy teatrem a szerokiemi | 
masanii publiczności wytworzyła się 
przedziwna przepaść: lud włoski, ma- 
jący w swym charakterze wiele cech 
aktorskich  (pominąwszy już zewnę- 
trzne cechy ruchliwych masek aktor- 
skich, właściwe zwłaszcza południow 
com) wziął rozbrat z teatrem. Czyja 
w fem wina? Trudno odpowiedzieć na 
to pytanie. Być może, że repertuar 
współczesny nie odpowiada psychi. | 
publiczności powojennej, a być może, 
że teatr sam w swej skomplikowanej, 
całości w dobie obecnej bez odpowie, 
dniej przemiany stanowi pewnego rod: 
zaju przeżytek, nad którym góruje ki- 
nematograt, władczo . rozpanoszony i 
stanowiacy doskonały ersatz teatru 
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Izba  Przemysłowo-Handlowa w 
Warszawie, jako izba urzędująca 
Związku Izb Przemystowo-Handlo- 
wych Rzplitej Polskiej, przedstawiła 
rządowi projekt ustawy o popieraniu 
budownictwa mieszkaniowego, uchwa 
lony na zjeździe związku w dn. 23 
czerwca r. b. 

Projękt ten, który był przedmio- 
„jem całorocznych prac przygotowaw- 
czych, oparty jest na następujących 
zasadach: ` 

Celem popierania prywatnego bu- 
downictwa mieszkaniowego w  mia- 
stach, ośrodkach przemysłowych i gór 
niczych, miałaby być utworzona spe- 
cjalna autonomiczna instytucja p. n. 
„Powszechny Zakład Budownictwa 
mieszkaniowego '*. 

Główna działalność P.Z.B.M. pole- 
gałaby na udzielaniu kredytów budo- 
wlanych i współdziałaniu w organizo- 
waniu budownictwa mieszkaniowego. 

Działalność swą w zakresie popie- 
rania budownictwa w poszczególnych 
miastach P.Z.B.M. wykonywałby za: 
pośrednictwem komitetów lokalnych, 

przemysłowo-handlowych, w połowie 
zaś z delegatów odnośnej gminy. 

Czynności w kierunku techniczno- 
finansowym byłyby wykonywane przez 
„P.Z.B.M. za pośrednictwem  istnieją- 
cych instytucyj kredytowych, a prze- 
dewszystkiem Banku Gospodarstwa 
rajowego, działających na jego zle- 

cenie. 
Fundusze na cele, związane z dzia- 

łalnością P.Z.B.M., składają się we- 
dług projektu przedewszystkiem z 
wpływów z podatku domowo-czynszo 
wego, z dotacyj Skarbu Państwa oraz 
z oprocentowania i spłaty udzielonych 
pożyczek. 

Pożyczki długoterminowe byłyby 
udzielane przez P.Z.B.M. w postaci 
listów zastawnych oraz w postaci kre- 
dytow, 
na drugiem miejscu zabudowywanych 
nieruchomości. 

Projekt zawiera postanowienie, że 
_ wysokość pożyczek, udzielorych przez 

P.Z.B.M., nie może ogółem  przekra- 
'zać z reguły 80 proc. wartości nieru- 
chomości dłużnika, obliczonej według 
kosztów budowy z odliczeniem warto- 
ści placu. 

P.Z.B.M. mógłby emitować listy 
' „zastawne, a także własne obligacje, 
Pane przez Skarb Państwa. 

rojekt przewiduje w szczególności 
_ nadzór Państwa nad operacjami finan- 
 sowemi P.Z.B.M., tak, iżby nie mogły 

one stać w sprzeczności z ogólną poli- 
tyką finansowo-kredytową Państwa. 

Głównem źródłem dochodów P.Z. 
B. M., któreby stanowiły kapitał, prze- 
znaczony na udzielanie kredytów, jak 
również tworzyły środki, niezbędne na 
pokrycie różnicy pomiędzy oprocento- 
waniem, pobieranem przez P.Z.B.M. 

‚ od swych dłużników, a odsetkami, pła- 
conemi wierzycielom P.Z.B.M., byłby 

° jak to już wyżej zaznaczono, podatek 
domowo-czynszowy. 

Podatek domowo-czynszowy opła- 
caliby właściciele domów, '/ względnie 
ich użytkownicy, uzyskując niezbędne 

złożonych w połowie z delegatów izb * 

zabezpieczonych  hipotecznie 

środki z przewidzianej w projekcie 
podwyżki komornego. W tym kierunku 
projekt stanowi, iż stawki komornego, 
ustalone w ustawie o: ochronie lokato- 
rów, poczynają z dniem 1 stycznia 
1931 r. wzrastać w stosunku 3 proc. 
kwartalnie, mianowicie aż do czasu, 
dopóki komorne nie osiągnie 172 proc. 
podstawowego komornego w rozumie- 
niu ustawy o ochronie lokatorów. Po- 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Projekt ustawy o popieraniu budownictwa mieszkaniowego 

ma być w wysokości, odpowiadającej 
80 proc. tej podwyżki. 

Projekt wychodzi z założenia, iż 
obecnie, gdy w stosunku do cen przed. 
wojennych wszystkie prawię artykuły ' 
znacznie przekroczyły równię złota; 
utrzymywanie komornego w dotychcza 
sowej wysokości, t. jj w wysokości, 
odpowiadającej 0'67 komornego przed 
wojennego, nie może być uważane za 

datek domowo-czynszowy pobierany uzasadnione. (—) 

Tajemnicze bandy hjen licytacyjnych 
W WILNIE JAK W CHICAGO. — BITWA POMIĘDZY KONKURENTAMI. — 
ATO MOŻE KUPOWAĆ NA LICYTACJI. — OŚWIADCZENIE PRZEBITE- 

GO NOŻEM. ( 

Jak się okazuje krwawe zajścia jakie miały miejsce przedwczoraj koło 
Ratusza na ulicy Wiełkiej spowodowane zostały zatargiem, jaki wynikł po- 
między zawodowymi bywalcami licytacyj tak niestety licznych w Wilnie. 

Dowiadujemy się rzeczy ciekawych. Kilkunastu żydów utworzyło t. zw. 
„ierein* w celu skupywania ca cenniejszych przedmiotów z licytacyj. „Fe- 
rein* taki skierowany był oczywiście przeciwko „niezrzeszonym kupcom, 
których w ten sposób na licytacji utrącane. ® 

O istnieniu tego rodzaju „handiarzy* żerujących na nieszczęściu i nę- 
dzy ludzkiej wiedzą wszyscy. Komornicy i lombardy nie mogą się opędzić od 
tych natrętów. Noszą te hjeny licytacyjne przy sobie gęsto zapisany notes, 
z oduotowaniami dni licytacyj. Mogą też oni nie dopuścić do licytacji, bo jeśli 
zdecydują że licytowany zasługuje na względy (to znaczy wszedł z nimi w 
porozumienie i dał odstępne) ż:dea „szanujący się „handlarz* nie ośmieli 
się cos kupić z zakazanych rzeczy. 

Zajšcie na ul. Wielkiej było spowodowane właśnie wyłamaniem się z 
po dyrektyw bandy kilku osób, które obrały sobie finansistów i rozpoczęły 
„handel na własną rękę, nie zwracając uwagi na pogróżki jakie posypały 
sie pod ich adresem. 

Przedwczoraj wieczorem obie bandy spotkały się przypadkowo na uli- 
cy Szkłanej i bez większych wstępów wszczęły między sobą walkę na pięści 
a następnie na noże. Rezultat batalji jest znany: dwóch ciężko rannych padło 
na pobojowisku, z których jeden umiera w szpitalu. 

Dostateczna charakterystyką bandy będzie oświadczenie Bobrowskiego 
który powiedział policji, że wyda winnego jedynie w tym wypadku, jeśli bę- 
dzie wiedział, że urarze, w przećiwnym razie zaraz po wyiściu ze szpitala 
grozi miu niechybna śmierć z rąk towarzyszy zdeniaskowanego zbója. 

  

  

KRONIKA 
W. słońca o godz. 4 m.51 

Z.ssłońca o godz. 6 m. 19 

  

«Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B, 
w Wilnie. 

z dnia 3. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatura średnia -l- 13 

Temperatura najwyż za -1-17 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 

WAM ! Pėlnocny 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek, nast. wzrost 
Uwagi: półpochmurno 

  

MIEJSKA 
= Czynności wyborcze Magistratu. Ko- 

legjum Magistratu omawia obecnie technicz- 
ne wykonanie obowiązków włożonych na 
gminy przez ustawy o ordynacji wyborczej. 
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Oszczępza TEN 
PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

  KTO 
NABYWA 

  

   
W JEDNEM ŹRÓDLE! 

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

zaopatrzoną jest w książki szkolne do wszystkich 

zakładów naukowych. Dla wygody publiczności prowadzi 
się także dział podręczników używanych iuskutecznia 
się zamianę tychże na nowe na warunkach dogodnych. 
Dostawa do domu na zlecenie telefoniczne za pobraniem. 
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dla szerszych warstw społeczeństwa, 
Jeżeli nie wprost już widowisko, peł- 
ne dla samego siebie. 

Zresztą np. odnowa życia włoskie- 
ge po części zrealizowana przez Mus- 
Solini'ego, a zakrojona na gigantycz- 
ną skalę i sięgająca do najgłębszych 
zakątków pozornie mało skompliko- 
wanej Psyche włoskiej nie znalazła 
dotąd swego odźwierciadlenia ani w 
literaturze opisowej, ani w teatralnej. 
Jest to dowodem pewnego wyjałowie- 
Nią albo też braku perspektywy w 
stesunku do wydarzeń. 

„Nie można pominąć milczeniem 
najrozmaitszych wysiłków, zmierza: 
acych ku odnalezieniu sposobu odź 
nowy teatru włoskiego; do tych należą 
teatry eksperymentalne, działające od 
kilku lat w większych centrach półwy 
spu. Dotąd nie dały one nic pozytyw. 
hego, ujawniły jednak kilka talentów 
dobrze się zapówiadających.  Odnie- 
dawna przejawiła się tendencja do na- 
włotu do klasycyzmu po przez widow: 
sXa, odbywające się pod gołem nie- 
DeM przeważnie w dawnych amfiteat- 
(Ach greckich i rzymskich, jak np. w 
|yrakuzach, w Fiesole, w Wicencji,w 
Weronie. Obok tego zasługują na 
wzmiankę wędrowne trupy, popiera- 

+ 

re przez rząd, — tak zwane,Carro di 
lespi*, złożone z dobrych elementów 

i mające na celu rozpowszechnienie 
teatru w miejscowościach, nieposiada- 
jących «warunków niezbędnych dla 
stałych przedstawień. Trupy te mają 
do dyspozycji samochody odpowied- 4 
nio urządzone i łatwo przetwarzane na 
scenę. Dotąd wystawiają one jedyni 
Gzieła Gabrjela d“ Annunzio. 

Reasumując sytuację, naležy Zw“ 
cić uwagę na fakt, że istnieje bardzo 
znamienny ferment i dążność do możli 
wie radykalnej odnowy teatru: nara- 
zie formy tego fermentu przejawia” 
sie jedynie jako błądzenie wśród ciem 
ności ze zdecydowaną wolą do prze- 
tarcia ich, do stworzenia czegoś no 
wego. Każdy” ferment zawiera w sobie 
zarodki odnowy, to też i obecny: fer- 
ment włoski w dziedzinie teatru może 
dać ciekawe rezultaty, narazie jednt: 
—— powtarzamy —nic jeszcze nie zwia 
Stuje, że proces ten wszedł w fazę kl- 
iowania się, poprzedzającą dojście 
do celu. ‚ : 

Leonard Kociemski 

1 

W szczególności miasto musi sporządzić Spi 
sy wyborców i wyszukać odpowiednie loka 
le dla komisyj obwodowych i okręgowej: 

Ponadto należy ustalić pokrycie wydat- 
ków za spisy, lokale, urna, djety dla tych 
członków komisyj którzy z racji prac wy- 
borczych poniosą uszczerbek w zarobkach. 

— Gazony na ul. Wielkiej, Wobec ukoń- 
czenia przebrukowania ulicy Wielkiej i za- 
łożenia nowych chodników wydział drogo- 
wy przystąpił do urządzenia dwóch gazonów 
na tej ulicy, koło skwerku pod Ratuszem i 
tuż przy cerkiewce za gmachem pocztowym. 

— Rejestracja dorożek samochodowych. 
Magistrat zarządził rejestrację wszystkich 
dorożek samochodowych w. celu przeprowa 
dzenia dorocznej lustracji takowych.  Reje- 
stracja i przegląd rozpocznie się 6 bm. i po- 
trwa do 13 włącznie. Codziennie stanie do 
przeglądu 25 samochodów według kolejnoś- 
ci bocznych numerów. 

„-- Potrzebne są mieszkania dla przyby - 
wających na Targi. Magistrat pźystąpił do 
sporządzenia ewidencji mieszkań dla gości 
przybywających na zwiedzenie il Targów 
Północnych. Ustalona została taksa za po- 
koje, które mogą być odnajmowane przez 
właścicieli mieszkań za pośrednictwem biura 
kwaterunkowego. Zgłoszenia o wolnych 
pokojach należy kierować do biura mieszka- 
niowego, mieszczącego się w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Cenę lokali oznaczono od 7 do 
$ zł. zależnie od kategorji. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
: i 

— Strajk krawców skończył się. Zatarg 
krawców - chałupriików z pracodawcami, 
właścicielami sklepów z ubraniem został zli 
kwidowany. 
_ Krawcy uzyskali podwyżkę zarobków od 
5 de 25 proc., zależnie od zarobków. 

SZKOLNA . 

— Wyjazd kuratora szkół. Kurator Okrę 
gu Szkolnego Wileńskiego p. Stefan Pogo- 
rzeiski wyjechał na kilka dni w sprawach 
służbowych do Warszawy. 

— Dokształcanie nauczycieli. Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego podaje do 
wiadomości, że wykłady na wyższym kursie 
nauczycielskim (grupa metodyczno - peda- 
gogiczna) w Wilnie rozpoczyna się 8 wrześ 
nia 1930 r., zaś na państwowym kursie na- 
uczycielskim dnia 15 września 1930 roku 
(Wilno, W. Pohulanka nr. 23). 

— Szkoła powszechna Nr. 42 i przed- 
szkole E. Focht, czynne od kilku lat przy 
gimnazjum F. Welera przy ul. Dąbrowskie- 
go 5 w Wilnie, informuje rodziców, iż zaję- 
«'a rozpoczęły się o godz. 9 w dniu 3 wrże- 
śnia. Dzieci w wieku od 4 lat przygotowuje 
się do dalszej nauki w szkołach « Średnich 
ogólnokształcących. Szczególny nacisk kła- 
2ie się na wychowanie fizyczne i estetycz- 

ne: frebliczki i higjenistka prowadzą gry ru- 
chowe, špiew, gimnastykę rytmiczną oraz 
K AE wskazań lekarza szkolne- 
go. celaria czynna w godz. 10—— . 
Dabrowskiego 5 PA AE 

— Egzaminy z programu szkoły pow- 
szechnej. K mocy rozporządzenia SEAS mi- 
nistra wyznań religijnych i oświecenia pu- 
blicznego z dnia 31 marca 1926 r. Nr. 1 — 
4818 egzaminy nadzwyczajne z zakresu 
programu 7-klasowej szkoły powszechnej 
odbędą się 8 września b. r. w Ickalu publicz- 
nej szkoły powszechnej Nr. 1 przy ul. Że- 
ligowskiego róg Wileńskiej. Do egzaminu 
mogą przystąpić osoby, które przekroczyły 
już obowiązkowy wiek szkolny (14 lat) i nie 
uczęszczały do szkoły powszechnej lub jej 
całkowicie nie ukończyły. 

Zezwolenia na' składanie tego egzami- 
nu udziela Inspektorat szkolny. Do podania 
wniesionego do Inspektoratu szkolnego nale- 
ży załączyć: metrykę urodzenia, świadectwo 
moralności, krótki, własnoręcznie: napisany 
życiorys, ostatnie świadectwo szkolne, foto- 
grafję, stwierdzającą tożsamość osoby 0 ile 
nie można tożsamość osoby stwierdzić w 
inny sposób. R 

„ Ježeli kandydat przekroczyt 18 lat žy- 
cia winien również w podaniu zaznaczyć, 
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PKO. udziela pożyczek 
Pocztowa Kasa Oszczędności w: dążeniu 

do ułatwienia życia gospodarczego kraju 
udziela swoim klijentom (uczestnikom obro- 
tu oszczędnościowego i czekowego) poży- 
czek lombardowych pod zastaw papierów 
państwowych, komunalnych, hipotecznych 
oraz dywidendowych. 

Przy tej operacji bankowej P.K.O., jak 
zawsze możliwie ogranicza konieczne  for- 
malnošci upraszczając je do tego stopnia, że 
cała tranzakcja może być przez klijenta za- 
łatwiona w drodze korespandencji. 

Fakt ten zasługuje na specialne uznanie, 
gdyż jest to nowy dowód, że P.K.O. szanu- 
jąc swego klijenta nie zmusza go do wysta- 
wania w ogonku przed okienkiem — odwrot 
nie, dokłada starań, by mógł załatwić interes 
bez opuszczenia swego warsztatu pracy. S. 

Wrażenia Teatralne 
„Para nie para" komedja w trzech ak- 
tach Z. Kaweckiego w teatrze Polskim 

w „Lutni”. 

Spóźnione to sprawozdanie napi- 
sać należy nie ze wzgledu na utwór 
Kaweckiego, należący do nie najlep- 
szych sztuk jego, aie z uwagi na grę 
aktorów, stojąca na bardzo wysokim 
poziomie. « 

Przy tej sposobności stwierdzić też 
należy, że rok działalności zespołu Zel 
werowicza w Wilnie wykazał bardzo 
dodatnie wyniki pracy, zaznaczył się. 
Gziś zwłaszcza wyraźnym rozwojem 
indywidualności artystycznej poszcze- 
gólnych aktorów. Już dzisiaj bez pudła 
można określić świetne perspektywy 
rozwoju talentu i dobrej przyszłości 
scenicznej większości członków tego 
zespołu teatralnego. : 

+ To, co pokazali nam pp. Niwinska, 
Eychlerówna, Małyniczówna, Szurszew 
ska, Wasilewski, Kreczmar, Żurowski 
i inni w ostatniej sztuce Kaweckiego 
może być stawiane jako wzór poziomu 
artystycznego w każdym teatrze stołe- 
cznym. Dotyczy to stwierdzenie wszy- 
stkich wykonawców bez wyjątku — 
nawet w epizodycznych rolach. 

Ten poziom wykonania jest w 
znacznej mierze zasługą samych arty- 
stów. Kawecki bowiem tylko ułatwił 
im stworzenie żywych ludzi — sam 
nie dając zbytnio rumieńców życia po- 
staciom swojej komedji. 

Znać na niej cechy pošpiesznej ro- | 
bo. ty: kilka udanych dowcipów, parę 

wyszukanych i mało prawdopodob- 

nych sytuacyj, parę obserwacyj psy- 
chologicznych — i komedja gotowa! 
Utartym zwyczajem polskim jest 
niezły pierwszy akt, drugi już kuleje, 

trzeci się rwie bez akcji i bez wewnę 

trznego nurtu psychologicznego — i 

komedja się stopniowo rozłazi w btido- 

wie, : 

Jej. pustkę treści podratowuje tu 

i ówdzie błyskający dowcip, łatwość 
wywołania śmiechu —. widać, że Ka- 

węcki od ręki machnął szkic, który się 

ukazał niewykończony na scenie. A 

szkoda. Kaweckiego bowiem stać na 
coś więcej. Zastępca. 
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rysunków, robót ręcznych, śpiewu i ćwiczeń 
«ielesnych. Taksa za egzamin nadzwyczaj- 

nv z zakresu 7-klasowej szkoły powszech- 
nej wynosi 20 zł. 

— Wycieczka dziennikarzy. nie- 
mieckich przybywa do Wilna. Dzisiaj 
w czwartek o godzinie 8-ej rano przy- 
będzie warszawskim pociągiem do Wil 
na wycieczka kilkunastu literatów i 
dziennikarzy z południowych Niemiec. 
Zabawią oni w Wilnie przez jeden 
dzień, zaś pobyt wycieczki w Polsce 
potrwa do 13 września oprócz zwiedze 
nia stolicy obejmie Gdynię, Poznań, 
Kraków i Zakopane. Wycieczka zwie- 
dzała we środę Warszawę i podejmo-- 
wana była przez tamtejszy Pen - Club 
W Wilnie literaci i dziennikarze nie- 
mieccy będą gośćmi tutejszego Zwią- 
zku Zawodowego Literatów Polskich i 
Sy tndykatu Dziennikarzy -wileńskich.. 

Przybywających do Wilna litera- 
tów i dziennikarzy z Badenji podejmo- 
wać będą dzisiaj w czwartek o godzi 
nie 8-ej wieczorem herbatką, Związek 
Zawodowy Literatów Polskich i Syn- 
dykat Dziennikarzy Wileńskich. Her- 
batka odbędzie się w siedzibie Związ- 
ku Literatów przy ul. Ostrobramskiej9. 
a urozmaicona będzie produkcjami ar 
tystyczneimi. Członkowie obydwu wy- 
imienionych organizacyj proszeni są o 
jak najliczniejsze przybycie. 

— Węgiel nie podrożeje. Mimo staran 
hitów że władze zdecydowały vie 
dopuścić do zwyżki cen węgla w detału, bo 
wiem chodzi tu o cofnięcie przez kopalnie 
rabatów dodatkowych poza wstalonemi w 
porozumieniu z. władzami. 

Cofnięcie więc tych rabatów nie może 
się odbić na cenie węgla. 

— Egzaminy rzemieślnicze. Do dnia 15 
grudnia majstrowie rzemieślniczy winni zło 
żyć odpowiednie egzaminy bez których tra- 
cą prawa nauczania terminatorów. 

„—Kto chce kupić konia wojskowego? W 
dniach 16, 19, 23 i 26 bm. odbędzie Się na 
rynku kalwaryjskim sprzedaż z licytacji wy- 
brakowanych koni wojskowych z oddziałów 
garnizonu wileńskiego. 
„-— Surowe ukaranie szofera. Władze ad- 

ministracyjne ukarały areszten: bezwzględ- 
пут па przeciąg sześciu tygodni szoiera Ja- 
na Szuksztelio, Swierkowa nr. 2 ze prowa- 
dzenie samochodu w. nocy nieoświetlonego, 
z nadmierną szybkością i za nietrzeźwy stan 
tegoż szofera. Skutkiem tego był spowodo- 
wany. przez niego Śmiertelny wypadek. Nie- 
zależnie od kary Starostwo wystosowała 
wniosek do Wil. Urzędu Wcjewódzkiego o 
pozbawienie Szuksztełły zezwolenia na pro- 
wadzenie pojazdów mechanicznych. 

! TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś grana 
będzie w dalszym ciągu doskonała komedja 
irancuska Verneuilla „Moja panna mama“, 
posiadająca wiele humoru, sentymentu i 
werwy. 

—- Przedstawienie popularne w „Lutni*. 
Teatr miejski w ata rozpoczyna nieha- 

czy pragnie być zwolnionym od egzaminu zwem cykl popularnych przedstawień po ce- 

На 

  

  

  

"Dawniej w Bernardynce słuchało się ptasząt. 

Obecnie radjo czyni nieźpośny hałas. 

  

  

Program pobytu Min. Rolnictwa 
| w Wilnie 

Dnia 4. 9. 1930 r. Godz. 3.00 -— Przyja: zd do Wilna i powitanie p. ministra na dwor- 
cu. 9.30 — Zwiedzanie Spółdzielni Lniarskiej w Bezdanach. 10.00 — Zwiedzanie Koła 
Gospodyń Wie:skich. w Bezdanach (przedszkole, wzorowe ogródki 
rzywne, wyroby koszykarskie i póika propagandy uprawy wikliny). 

Ś szkoły rolniczej w Antowilu. 12.00 — Prezentacja w Urzędzie Wojewódzkim urzęd- 
ników Wydziału Rolnictwa i Weterynarji oraz władz Wileńskiego T-wa Org. i 
х Gkręgowego T-wa O i KR i organizacyj pokrewnych. 14.30 — Przejazd 

  

kwiatowe i wa- 
11.00 — Zwiedza- 

K. Roln. 
lo Bieniakoń 

po drodze zwiedzanie lokalna WTO 1 КК 1 prezentacja pracowników oraz zwiedzanie 
konkursu wychowu prosiąt w M. Solecznikach. 16.30 — Zwiedzanie Stacji Doświadczal- 
nej w Bieniakoniach. 17.15 — Przejazd do, Wielkich Solecznik, 17.40 — Zwiedzanie maj. 
W. Soleczniki. 20.00 — Konferencja rolnicza z Wil. T-wem O i KR. 

Dnia 5..9. 7.30 — Wyjazd do Trok przez Landwarów i pówrót do Wilna. 11.00— 
Zwiedzanie we wsi Skajstery kursów młodz., uprawy buraków, kapusty i cebuli. 12.45— 
Zwiedzanie w Woronie mieczarni, kółka rolniczego, punktu czyszczenia nasion i przegląd 
žrebiąt po „Drabancie“. i4.00 — Gošcina u p. Domejkowej, prezeski kółka rolniczego w 
m. Gierwiaty. 15.30 — Zwiedzanie yospodarstw przykładowych (józef Maćko — Nowo- 
sieje, Bron. Jadziewicz — Gelunv). 18.3: — Zwiedzanie w Kobylniku kółka rolniczego, 
ialeczarni, zbiornicy jajczarskiej, kółka kontroli obór, Kasy Stefczyka, Kółka Gospodyń 
Wiejskich 19.00 — Przejazd do Schroniska nad jeziorem Narocz..19.30 — OTO i KR i 
konferencja rolnicza. 

Dnia 6. 9. 7.30 — Przejazd do Głębokiego i zwiedzanie pola Iniarskiego w Berez- _ 

wcczu, 12.00 — Przejazd do Parafjanowa, po drodze prezentacja władz kółka rolniczego, 

mleczarni i „Rolnika“ w Dokszycach oraz zwiedzanie gospodarstwa — Grudzińskiego. 

14.00 — Pobyt w Parafjanowie i zwiedzanie chlewni i obory typów miejscowych. 16.00 

— Przejazd do Mołoceczna koleją. 18.00 — Prezentacja OTO i KR. 19.15 — Odjazd z 

Mołodeczna przez Wilno do Warszawy. 

W dniu dzisiejszym o godzinie 19 

odbędzie się w maj. Wielkie Soleczniki 

pana Karola Wagnera Prezesa Wileń- 

skiego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 

tek Rolniczych w obecności pana Mini- 

stra Rolnictwa Leona Janta - Połczyń- 

skiego konferencja rolnicza, na której 

zostaną wygłoszone dwa referaty: Pre 

zesa T-wa, Pana : 4 

„Postulaty gospodarcze rolnictwa Wi- 

ieiszczyzny“ oraz dyrektora T-wa p. 

Czesława Makowskiego na temat „Pra 

ce Wileńskiego Towarzystwa Organi- 

zacyj i Kółek Rolniczych nad podnie- 

Konferencja rolnicza w W. Solecznikach 
sieniem stanu rolnictwa  Wileńszczy- 
zny“. 

W konierencji powyžszeį oprócz 
Pana Ministra Rolnictwa wezmą udział 
wice wojewoda p. Stefan Kirtiklis, dy- 
rektor Departamentu Min. Rolnictwa 
p. Stefan Królikowski, Naczelnik wy- 
działu Rolnictwa i Weterynarji p. Wa- 

Karola Wagnera? sław Szaniawski, Zarząd Wil. Tow. Or 
gan. i Kół. Roln., Prezesi Okręgowych 
Towarzys. tw oraz przedstawiciele or- 
ganizacyj współpracujących z rolnict- 
wem. 

/ 

W dniu 14 b. m. znajdzie się na 

wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wił- 

nie sensacyjna sprawa Trybusiewicza, 

„skazanego w l-ej instancji w Sądzie 

Okręgowym w Nowogródku na 5 lat 

ciężkiego więzienia za zabójstwo w 

„lesie horodziłowskim pod Nowogród- 

kiem b. zastępcy inspektora szkolnego 

na pow nowogródzki Stadnika, doko- 

nane w czerwcu 1928 roku. Jako oskar 

życiel z ramienia Sądu Okręgowego w 

Nowogródku wystąpi wiceprokurator 

Bartoszewicz. 

Obrona ma podobno powołać świad 

— 

nach najnižszych, dla najszerszych warstw 
społeczeństwa. Pierwsze tego rodzaju wido- 
wisko odbędzie się w niedzielę nadchodzą- 
са 7 b. m. o godz. 4-ej po poł. Wystawio- 

ne zostaną dwie komedje polskie „Marcowy 

kawaler* Blizińskiego i „Majster i czelad- 
nik* Korzeniowskiego. х т 

Ze względu na bardzo niskie ceny bi- 
letów, jak również na wartościowe utwory 
literatury ojczystej,” widowiska popularne 
bezwątpienia cieszyć się bedą wielłkiem po- 
wodzeniem. Bilety już nabywać można w 
kasie teatru „Lutnia* codziennie od 11-ej do 
9-ej bez przerwy. Ceny miejsc od 30 gr. 

— Otwarcie sezonu zimowego w Теа- - 
trach Miejskich. Prace. przygotowawcze 
związane z otwarciem sezonu zimowego w 
Teatrach Miejskich Z.A.S.P. — w całej pełni. 

W teatrze „Lutnia* sezon zainauguruje 
w piątek 12 b. m. polska komedja Rączkow- “ 
skiego „Nad polskiem morzem”. 

W teatrze na Pohulance otwarcie sezo- 
nu nastąpi w sobotę 13-go: b. m. warto- 
ściową sztuką J. Blizińskiego  „Rozbitki* 
"Obie sztuki ukażą się w oryginalnem i po- 
mysłowem opracowaniu reżyserskiem dyr. 
A. Zelwerowicza. 

— Z Chóru „Echo*. W niedzielę dnia 
7 września r. b. zespół chóru „Echa* wy- 
jeżdża na specjalne zaproszenie do Postaw, 
gdzie odbędzie się koncert. Celem wytrwale 
1 dzielnie pracującej * drużyny  śpiewaczej 
pod SA swego wytrawnego dyrygenta 
prof. WŁ Kalinowskiego jest pobudzenie lu- 
du kresowego do umiłowania pieśni polskiej. 
Inicjatywa chóru „Echo* znałazła życzliwy 
oddźwięk i poparcie ze strony postawskiego 
społeczeństwa. Jun. 

CO GRAJA W KINACH? 
Kino miejskie — Simba, 
Hollywood — Kobieta bez serca. 
Wanda — Dama kameljowa. 
Światewid — Królowa włóczęgów. 
Heljos — Dzieje małżeńskie, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 2 bm. g. 

9 do 3 bm. zanotowano ogółem wypadków 
51, w tem kradzieży 2, opilstwa 23, przekro- 
czeń administracyjnych 17. 

rozne. - Sprawa Trybusiewicza w Sądzie Apelacyjnym 
ków, którzy mają dowieść, że główny 

świadek zeznawał fałszywie, inspiro- 

wany odpowiednio przez pewne koła. 

  

Sprawa ta budzi a:brzymie zainte- 

resowanie, szczególnie w kołach nau- 

czycielskich, którego przytłaczająca 

większość jest.przekonana, żę Trybu- 

siewicz Stadnika nie zabił. 

Rzeczą Sądu Apelacyjnego w Wil- 
nie będzie wyjaśniać, czy Trybusie- 

wicz rzeczywiście na tle zazdrości o 

żonę zabił b. zastępcę inspektora Stad 
nika. ' 1 U, 

  

KSIĘGARNIA. 
KAZIMIERZA RU | 

Wileńska 38. Telei. = ; 
(patrz ogłoszenie „Słowo* Ne 200-201) 

poleca się łaskawym względom_ 
Sz. Publiczności. + —З 

Dr. med. A. BOROWSKI 
(choroby wewnętrzne) wznowił przy- 
jęcia od godz. 3-ej m. 30 do S-ej. 

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —0 

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

Zawalna 2. Tel. 592. 
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— Kradzież roweru, W dn. 2 bm. Kruko 
wski Jan, zam. we wsi Krzyżówka, gm. ru- 
domińskiej bawił w Wilnie i pozostawił 
swój rower przed domem nr. 24 przy ul. 
Końskiej, sam zaś poszedł do zegarmistrza 
Gdy powracał zauważył, że jakiś nieznany 
csohnik zabrał jego rower i odjechał. 'Ro- 
wer posiadał numer rej. 727, wartość rowe- 
ru poszkodowany oblicza na 310 zł. 

— Wypadki samochodowe. W dn. 2 bm 
Butkiewicz Jan, Dzielna Nr. 13 przejeżdża- jąc rowerem ul. Mickiewicza przed domem 
nr. 4 został najechany przez taksówkę nr. 
rej. 38236, skutkiem czego doznał potłucze 
nia ciała. Rower został połamany. Straty 
poszkodowany oblicza na 400 zł. Nazwiska 
szofera narazie nieustalono. 

„W tym samym dniu szofer taksówki nr. 
rej. 14185 boczny 14 Szatkiewicz Jan, ul. 

Wileńska nr. 24 przejeżdżając ulicą Ostro- 
bramską w kierunku dworca osobowego ро- 

trącił skrzydłem samochodu przechodzącą 
Kulbicką Walentynę lat 21, zam. przy ul. Be 
liny, nr. 5. Kulbicka doznała lekkiego uszko- 
dzenia ciała. 

— Utonięcie. Utonął w czasie « kąpieli 
Jakubowicz Konstanty, mieszkaniec wsi Ja- 
siuń, gm. Żukojnie.



ROCZNE KURSY WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO DLA MA- 

TURZYSTOW 
Szkoła średnia daje wykształcenie о- 

gólne, uniwersytet — specjalne, „kształcąc 
młodzież w różnych zawodach,  dziedzi- 
na zaś wychowania przyszłego  -pokole- 

Inia w okresie wieku przedszkolnego jest 
dotąd u nas zupełnie zaniedbaną. Odczu- 
wa się brak szkoły dla maturzystek, któ- 
re z nakładem niedużej ilości czasu 
mogłyby zapoznać się z metodą wycho- 
wania dzieci w wieku przedszkolnym. 

Mniejby wówczas było błędów popeł- 

nianych przez młode matki oraz wycho- 

wawczynie, nieposiadające odpowiedniej 

wiedzy w rozwijaniu i kształceniu umy- 

słu dzieci w wieku od lat 3 —7. > 
Praca wychowawcza jest nadzwyczaj 

wdzięczna, która bezwzględnie przyda się 

każdej kobiecie czy też jako przyszłej wy- 

chowawczyni własnych dzieci, lub też jako 

kierowniczce przedszkola. i 
Biorąc powyższe pod uwagę, w naj- 

bliższym czasie zostanie „w Wilnie  ot- 

warty Roczny Kurs Wychowania Przed- 
szkolnego, na który będą przyjmowane 
wyłącznie maturzystki, gdyż mając na 
względzie ogólny poziom  słuchaczek, czas 
trwania kursu będzie bardzo krótki, po- 
nieważ dane zostaną przedmioty tylko 
fachowe, z wyłączeniem ogólnokształcących 
zawartych w programach Seminarjów Och- 
roniarskich. 

W nauczaniu dążąc do ` 
opanowania przez słuchączkę techniki pro- 
wadzenia przedszkola, najwięcej czasu bę- 
dzie poświęcono przedmiotom —praktycz- 
nym. 

Grupa przedmiotów 
naukowe podstawy zajęciom praktycznym 
oraz, w miarę możności, pogłębi życie 
duchowe przyszłych _wychowawczyń mło- 
dzieży, podniesie ich poziom ideowy oraz 
rczwinie poczucie odpowiedzialności, ze 

„ Ziczumieniem jednocześnie przez przyszłe 
niatki — wychowawczynie doniosłości za- 
dania, danego im do spełnienia przez spo- 
łeczeństwo. 

Metoda nauczania przedmiotów pedago 
gicznych , będzie polegała w miarę mo- 
żności na połączeniu wykładu z pokazem. 

całkowitego 

teoretycznych da 

Nowości Wydawnicze 
— „Mówią wieki*. Do świetnych, za- 

równo przez sfery szkolne, jak i przez wszy 
stkie poważne pisma witanych gorąco pod- 
ręczników nauki języka polskiego w szko- 
łach średnich Juljusza Balickiego i Stani- 
sława Maykowskiego przybywa nowy, na 
IV kl. p. t« „Mówią wieki*. Po kraju Lat 
Dziecinnych, Będziem Polakami i Miej Ser- 
ce, odpowiadających najniższemu stopniowi 
nauki, jest nowy tom przejściem na stopień 
wyższy. Łącznie z przygotowywanym obec- 
nie podręcznikiem na V kl: p. t. Między daw 
nemi a Młodszemi Laty, jest to jakgdyby 
barwna, częścią z naukowych, częścią z be- 
letrystycznych utworów złożona  historja 
kultury światowej i polskiej, prowadząca z 
kolei. na stopień najwyższy t. j. do nauki li- 
teratury ojczystej, której trzy podręczniki 
mają opracować jJuljusz Balicki i Stanisław 
Maykowski wspólnie z zaproszonym do 
współdziałania profesorem Juljuszem Kleine- 
rem. Piecza, jaką otacza wszystkie już opra 
cowywane i w przygotowaniu dopiero bę- 
dące książki, Zakład Narodowy im. Ossoliń- 
skich, stwierdza raz jeszcze ustalony dawno 
sąd o tej zasłużonej instytucji wydawniczej. 
Mówią wieki, wydane prześlicznie pod ste- 
rem artystycznym prof. Stanisława Matusia- 
ka, pojawi się w najbliższych dnia na pół- 
kach księgarskich ku wielkiej radości naj- 
bliżej zainteresowanych t. j. uczniów, zwią- 
zanych najlepszemi wspomnieniami z do- 
tychczasowemi książkami Balickiego i May- 
kowskiego. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 4 WRZEŚNIA 1930 r. 

11.58 Sygnał czasu. 
1 2.05 — 12,30 Muzyka z płyt gramofonc- 
13.00 Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
15.50 — 16.15: Tr. z Warszawy. Odczyt 

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

„17.20 — 17.35 Komunikat Ligi Samorz. 
Gosp. 

17.35 — 19.00 Transm. z Warszawy. Od- 
czyt (Wśród książek) i koncert. ы 

19.00 — 19.25 Audycja dla dzieci. Poga- 

ЗОНЛО 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 3, 9. 193 r. 

Waluty i dewizy: 

Belgja 124,58 — 124,89 — 124,27. Gdańsk 
173,48 — 173,91 — 173,05. Holandja 359,10 
— 360,00 — 358,20. Londyn 43,38 i pół —- 
43,49 — 43,28. Nowy York; 8,903 — 8,023 
-— 8,883. Paryż 35,05 1 pół — 35,14 — 34,97. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. Nowy York 
kabel 8,913 — 8,933 — 8,893. Szwajcarja 
173,26 — 173,69 — 172,87. Wiedeń 125,25 
— 126,26 — 125,64. Włochy 46,68 — 46,80 
— 46,56. Berlin w obrotach pryw. 212,72 

   

Papiery procentowe: 

5 proc. premjowa pożyczka dolarowa 59 
— 59,50. 5 proc. konwersyjna 55,50. 8 proc. 
L.Z. BGK i BR obl. BGK 94, te same 7 
proc. 83,25. 4,5 proc. ziemskie 57. 8 proc. 
_warszawskie 75,05 — 75,15. 8 proc. Czę- 
stochowy 67. 8”proc. Kalisza 66,75. $ prac. 
Łodzi 70,25. 

Akcje: 

Bank Polski 167,75. — 167,50. Często- 
vice 36. Lilpop 25,50. 

  

Na rok Szkolny) 
Uczącym się polecam ma-p 

terjały szkolne, rysunkowe i kre- [i 

ślarskie w wielkim wyborze. : 

P. P. Urzędnikom naležą- fi) 
|| cym do kół urzędniczych na Raty. |. 

*Szkołom i sklepom Bra-j| 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
Wielki film, pełen sensacji i emocji, 
pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna i Osy John- 

Od dnia 3 do 7 września 1930 roku włącznie 

„SIMBA“ 
z krainy dzikich zwierząt. 

będą wyświetlane filmy: 

Aktów 10. Twór czteroletniej wytężonej pracy, 

  

  

al. Ostrobramska 3. | sghn. Nad program: „Bohaterowie węża i pompy''* — komedja w 3 aktach. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Początek seausėw od godz. 6-ej. Następuy program: „TAJEMNICA STAREGO RODU* 

i DZIŚ! Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o naj- Pierwszy Dźwiękowy AE sA: В 2 > pe > х SPE ZY - > 
p tualniejszem Wspaniały, wzruszający dramat miłości z życia współczesn. 

Kiho-Tėair temacie Dzieje małżeńskie kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, uwodziciel Nor- 
„HEL I O S* | man Kerry. Panna, poszukująca przygód—Thelma Tood. Rzecz rozegr. się w eleganckim świecie Paryża, wytw. 

dancingi, orkiestra hawajska. Nad program: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy i Tygodnik Filmowy. Ost. seans o g. 10.15, 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD- 
Mickiewicza 22. 

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81   
Byszukujenty 

KOBIETA BEZ SERCA 
na uwodzicielka DOROTA REVIER oraz szlachetny, rycerski JACK HOLT. Początek seansów o g. 4-ej, ast. 10.30. 

DZIŚ! Wieiki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! 

DAMA KAMELJOWA 
GILBERT. Nad program: ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA, dramat. W rol. gł. Mieczysław Cybulski 

lub sublokatorów 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

kai iai ii i i Kwiaty 

głównych bohaterowie arc 

` 

(Królowa półświatka). 

i Jana Dalmen. 

GPU zB 4 > 4 ч af AE AA - main 4 EA 

sublokatona 

  

  

Od godz. 4-ej do 6-ej ceny zniżone: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. Dziś premjera! Film džwiekowy. Špiew-Muzyka. 
Wspaniały, wzruszający do łez dramat obyczajowo-erotyczny. W rolach 

yfilmu „Łódź podwodna N* 44*, wyrafinowa- 

Wszechświatowej sławy arcydziełe A. Dumasa p. t 
Wstrząsająca tragedja-opera. 

znakomita NORMA TALMADGE 
W rolach głównych: 

i stuprocentowy mężczyzna ROLAND 

Pokój z, wygodami, 
słoneczny, może być 
z utrzymaniem. Ban- 
kowa 2—6. 

2 k służąca do wszyst- 
po oje kiego, do małej rodzi- 

do wynajęcia. Jakóba ny. Zgłaszać się Z dob- 
Jasińskiego 10—23 od remi referencjami.Zwie- 
2—6 ppot. —Q0 rzyniec, Fabryczna 4 m. 

2 Nowicka. 1 

RÓŻNE 
POTRZEBNA dobra 

  

Potrzebna młoda lub 
w średnim wieku oso- 
ba do rocznego dziecka 
Pożądana znajomość 
szycia. Dowiedzieć się: 
Zamkowa 22 m. 1 od 

— filo- 7—9 wiecz. —0 
deńdron ————————— 

i fikusy do sprzedania INTERNAT T-wa W.O. 
tanio. Dzielna 30, —0 „Przyszłość* dla ucz- 

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

     

  

t 

i i i i i tniej Pomocy na dogodnych wa-f | - MIGGĆ szkóP ааНЕЙ 
— Wykład udziela niezbędnych  wiado- dankę przyrodniczą wygł Irena Łubiakow- z m > sz średnich, i 

mości teoretycznych, pokaz zaś przed- ska. а Е PIANINA l FORTEPJANY k erki Do sprzedania forte- rozpoczął zapisy nowo- 

stawia najlepszy sposób: wykonania а- 19.25 — 19.50 Pogadankę radjotechnicz Ša iogėl sako Eli Beit аоа iłakóż usZ pian „Beckera*, Ul. i Ul. ZE 

nei czynności. Ten sposób wykładania nie ną wygł. Alfred Dany. ŁA a kibigicy, KM OSY AUBE, Požnkaskė l ju. 4 TZęCZUA 82, 
] 

10.50 — 20.00 Program na piątek i roz- 
| 

osobiście u | 

  

    
  

  

aa 3 A = a žm s Aa uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez AKUSZERKA Oglądać od 11—6 p.p. KTO nie może być 

_ uruchamia cały aparat wrażeniowy, celem 20.00 — 22.00 Tr. z Warszawy. Pras. najtybitaiejazyet SOWY. na Pow. Wysta- ŚMIAŁOWSKA BEZ WZA 2 KA. 
jaknajmocniejszego utrwalenia * podanych dzien. radj. koncert i słuchowisko z Krako- WILNO, Mickiewicza 5 tel. 372. nt 2 Ь oraz” Gabinet  Kosme- Pianino A ai arr neiš 

w PLA : в za. 00 OK ans > anukas Dao FILJA: Ś-to Jaūska1, tel. 371. K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6. EL ia apie, do sprzedania. dną "datę urodzenia i 

wo > Pisżliyiającya tę metodę * będzie wja 2 teatru „Ananas p. „Pani się ubiera. Е SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. brodawki, kurzajki, wy- Mostowa 5 m. 4. Oglą- Baik 2 złotenii Wii- | 
„Przedszkole Wzorowe* zaopatrzone we PIĄTEK, DNIA 5 WRZEŚNIA. R: 480 w. Mic- dać od 4—5. —lno, Wileńska 6 m. 7 
wszelkie pomoce naukowe, niezbędne dla 

    

  

  

   

  

  Astrolog WASILEWSKI 

  

- 138 i iš 11.58 Sygnał czasu, ; Sprzedaje się 

RY РЕ 1205 — 12.38 Muzyka 2 plyt granoto- Przyjmujemy bezpłatnie zgłoszenia dk Geaniany ża ADSS 
> ‚ ika šęj. DOWYC i ń dla bardzo poważ- 5 i © в 2 _ Ze względu na to, że pedagogika šci- 13:00 Korai wietedroldz: ; _` [‘:’)?Ё{:Уё;[е"}:':;%%і: Alskcja ŚPOLKRES= KOSMETYK AT > gowa szczęśliwe liczny, rze- | 

śle wiąże się z higjeną, jak również, — 17.20 Program dzienny. Dyplomowana nauczycielka Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. —0 szkanio 5 : a cem telną poradę. Žalacza- || 
że przedewszystkiem od kobiety jako "20 — 17.35 Kom. LOPP'u. muzyki > A OE "ie si jącemu „odbitki dłoni į 
s CE R į rodzinnego A 7.35 — 18.00 Ciotka Albinowa mówi. z długoletnią praktyką w Polsce i za- R GABINET Ali ZE a PE a. BE 

НН ЕЕ .00 — 19.00 Transm. koncertu z War- | granicą, posiadająca uzupełniające stu- т i Racjonalnej Kosme- RA о , 3 PRO ZE: 
ORM WuCSREOEIcznych, „„Migjenie, Žostėje Aue : dja teoretyczne w konserwatorjum wie- Prosimy się przekonać tyki Leczniczej. imę pika. 
poświęcono sporo czasu. Program higjeny 

cyjnej, słuchaczki otrzymają świadectwa 

zaznajomi z poszczególnemi czynnikami komedja w 1 akcie A. Musseta w wyk.. Ue Oka ra Žaskajs że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- Wilno, Boa SI a iiesżkikiE ZYŃZG . STENOGRAFJI listow- | 

zdrowia, uwzględniając wszystko co  ZIDRW. Reżyserja W. Malinowskiego. ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. jały pościelowe, bieliźniane żyrardów- > kobiecą aniem, opieka zapew- egie nie jaknajdoktadniej wy | 
wzinacnia lub podkopuje siły organizmu. 19.25 — 19.50 „Skrzynka pocztowa nr. % * > © skie, kołdry watowe, koce pluszowe Urodę Ok: niona. Uniwersytecka Ра й ia SEA, BOCA ! 

Z higjeną dziecka zaznajomi się ucze- 121 Listy radjosłuchaczów emówi W. Hu- sprzedaje najtaniej ы je, doskonali, odświe. © 1- Swiętorzecka. A uvalski, Kola dao „Stenagafa PE. 

Žodi Gendlacgo alias Žvakės, Kao 5006 AKA na sobotę i rozm GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. ie Sa I A f _— szczapowe i rąbane. taras dosc owaldfa! 
l й > E s: й raki. asa SEE Zna A, Ii 

jej wartości energetycznej oraz znajomość — 20.00 — 23.00 Tr. z Warszawy. Pras . twatzyji ciała. (padiej! Dwa pokoje paz M: PA za 

zapotrzebowania organizmu ludzkiego, na- dzien. radj. koncert (dvryguje W. Berdja- ILFLFLELĘLFLFLFLFUEGLELR ULF ____ Sztuczne opalenie ce-do wynajęcia z dużymi dy КО ь A pea > 

byta na lekcjach higjeny — zostanie u- jew) i komunikaty. b ‚ [ Szkoła tańców! P. BOROWSKIEGO |f] ry, Wypadanie włosów balkonem-werandą, bez i 6 ю лт r. 
trwaloną praktycznie w kuchni djetetycz- L (lu. Trocka Ne 2. Dnia 7-go września JĄ] j łupież. Najnowsze mebli, po cenie dekrė- Wilopał " 
nej — prowadzonej ściśle według wy- Na sez0n szkoln L r. b. o godz. 7-ej wiecz. otwarcie sezo- zdobycze kosmetyki ra- towej,' ze wszystkiemi „79 td. 1817 ! 
magan naukowych. nu na rok 1930—31. Uwaga! Życzą- cjonalnej. wygodami — od zaraż. Styczniowa 3 tel. | 

Po przesiuchaniu wykładów teoretycz- ZE ŚWIATA й A cy tańczyć według na nowszej mody, Codziennie od g. 10—8. Adres: Bankowa (od —* j 

ych, odbyciu wymaganej praktyk i w i; czapeczki, berety, fartuszki powinien się uczyć tylko w Chrześci- W, Z. P. 43. Makowej) d. 1 m. 14 : 3 

przedszkolu, w zakładach opiekuńczych | LALKI Z PRZED DWUDZIESTU WIEKÓW РУ sote nantofić ię jańskiej szkole P. Borowskiego. Zapisy oglądać można cały G 0 N T Y gubioną książkę 

nad dzieckiem oraz po złożeniu przepiso- Przy budowie domów wpobliżu Teb, w В NEWSA, codziennie od g. 10 do 12 i od 4 do 6 dzień. 0 ! wojskową, wydaną 

wych egzaminów wobec Komisji Egzamina- (jrecjj używane są gruzy, pochodzące ze gimnastyczne i t. p. Hh wieczór. za | sprzedaje POLSKI przez P.K.U. Świę- 

  

e į : : 23 Aeni kol psd": Inos das leca fi kój lub dw. go Gabrewicza, zam. spręwniające do. prowadzenia przedszkola Przy sposobności (ej odkryta ruiny. do pac ima I S + 20 i ze, DA du Ai i 
ZĘ a kwa TE ez zinc H 0. KAUICZ 5 B ŻĄDAJCIE Pizza Boy" zy, |Ę MęBi 0. dla dzieci. Wpokoju tym znaleziono prze- a 2 CEA : 16 mieszka- | si 3 20 

Codziennie w godz. 4 — 6. śliczne lalki, a także statuetki marmurowe, : Gabinet e + p Moniuszki Ne 19 m. 3| П9 © „Zie 
przypominające słynne statuetki z ga ZAMKOWA 8. ko A KE edi6 na Zwierzyńcu. — —0 w. A ać" ink 1 

1 тп›'!Ё}':‚ As w 386 tat Pia ir: Ceny najniższe. Śródka: od odcisków J. Hryniewiczowej. 2 okoje Rd ZA A na imię | 

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO* Chr. przez wojska Aleksandra Wielkiego, LPR P A. PAKA Ž "- VEKA me. po Mickie. | Dom H.-K. „Żachę- gal jaa KLYM 
MU DZIECIĄTKA JEZUSI ky p. CE WA Grecję do row. i E Przyj. wg. 10-1i 4-7 ko DA "Sq | ta”, Mia I, |gimn. Lelewela, tnie- udziału w pochodzie swym na Azję i pusz- . -05. A ЧЕ 

Że] z dymem imiósta opoMe 1770 A M W. Z. Р. № 26, 0 lwami się. 0 

  

A. ARMANDI. 

*» WŚRÓD NOCY BEZ — Hm! — mruknął z pcwątpiewa- plecach. Nieznajomy rzuca mi futro — Niech to pana nie peszy, słu- ratorze, jaki związek ma ta nistorja z tala miejskiego. | 
GWIAZD niem wuj Corabe. 1mówi: Włóżcie to będzie wam cham, cóż dalej? YN moją osobą? Głos włóczęgi drgnął: | 

” —- Nic dziwnego. Nikt mnie nie ciepło; futro jest na | grubej — Mieszkańcy używają miejscowe Prokurator machnął ręką rozpacz- — W oddziale położniczym? Dla- - 

  

19.25 Audycja wesoła „Kaprys* 

  

starożytnego miasta greckiego. 

    

   
     

  

   
nie zna i nigdy nie widział. A jednak cielu* a zima była mroźna, a ja mia- określenie to musi się wydać niezwyk- 
wiem wszystko o panu. łem tylko stary, wytarty płaszcz na le trafnem. 

     

i rzęsy Do wynajęcia od za- 

  

panu jest i tak doskonale wiadome. 
Chciałbym wiedzieć, panie proku- 

liwie i skinął głową w stronę detekty- 

  

LLOYD. ul. Kijowska  Ciany na imię Antonie- 

  

  

— Al... Umarła? 
— W oddziale położniczym szpi- 

czego w położniczym? Prokurator wstał i wyciągając zna. Ale ja wszystko wiem, wszystko +: wacie. Odnieście je potem pod ta- go narzecza, ale uczą sie w szkołach: " ы ' 

wskazujący palec, oznajmił uroczyście: słyszę i widzę. Pan pozwoli, że Się kim to adresem, a ja dam wam wza- po irancusku.Nie licząc „Amerykanów* wa: i ' : — Dlatego, rzecz jasna, že miała 

— Pan.sam się przyznał! przedstawię: Archibald Overluc, de- mian porządne palto". I, nie czekając 0 których jeszcze będzie mowa, miesz- „ — Niech pan „obi, co chce, a ja tam dziecko... 

tektyw, dyrektor „Międzynarodowego mojego podziękowania, uderzył konia kańcy miasteczka chętnie wynajmują nie mam cierpliwości. — Co? — Do czego? 
— Do tego, że ukrywa 

pod przybranem nazwiskiem... 
/  — Jak pan sobie chce. Może pan 
jeżeli 0 to chodzi, spisać protokuł i po- 
sadzić mnie do więzienia; gwiżdżę na 
to! 

się pan Biura defektywów*'. Załatwiamy wszy 
stkie dyskretne 

rozwody, spadki. Agencje i przedsta- 
wicielstwa mamy wszędzie, jesteśmy 
znani z tego, że nie mieliśmy żadnych 

sprawy, informacje, 
śiedzenie, poszukiwania, małżeństwa, gę. Oglądam futro, jakoś 

i pognał do miasta. Ot, myślę, dobry 
porządny człowiek, pożałował włóczę- 

za bardzo 
grube, wsunąłem palce pod podszew- 
kę... a potem pełno tytoniu! Jak tylko 
zdążyłem rzucić futro pod płot, a tu 

się na pastuchów, idą do służby gra- 
nicznej, zajmują się drobnym handlem, 

— To też pana zadziwia? — Za- 
drwił Corabe. 

— Zaraz, zaraz! 
Archibald Overluc wyjął drugą 

— W tym mniej więcej czasie 
umarła pani Fortiolis. Pozostawiła sy- 
nom niewielki spadek, dzięki któremu 
starszy — Cyprjan miał możność speł 
nienia swych marzeń, t. j. wyjazdu do 
Meksyku. Przed wyjazdem  raręczył 

Włóczęga  wyprostował się, zbie- 
rając siły, by nie upaść ze wzruszenia. 
Prokurator zrozumiał iż nadeszła chwi 
la stanowcza. Wyciągnął rękę i krzyk- 
nął: : 

— To było pana dziecko, Flore- 

— Corabe! niepowodzeń. Dyrektor sam osobiście żandarmi: „Słuchajcie — mówią czy kartkę: się z ukochaną dziewczyną, która obie stynie Fortiolis, przyznaj się pan! 
— Czy pan pozwoli? wszystkiem kieruje, a moją zasadą nie widzieliście takiego człowieka w — Historja ' moja rozpoczęła się cała czekać na niego. Kiedy po trzech — Milczcie, ach, milczcie! о krzy 

Nieznajomy, który dotąd milczał, jest: „Nic przedemną się nie ukryje, grubem futrze?'* Ledwie, ledwie odcze przed trzydziestoma laty, w kantoniz latach powrócił po nią, narzeczona knął głucho zrozpaczony więzień, za- 

rzucił to pytanie. Blady z gniewu, pro- 
kurator machnął tylko ręką: 

— Niech pan sam spróbuje prze- 
‚ konać tego uparciucha. Ja kapitulu- 

' Wzruszył ramionami i zagłębił się 
(a raczej udawał, że się zajął) w czy- 

“ taniu jakichś papierów. 
Nieznajomy wyciągnął długie no- 

wat, zrzucił jakiś niewidzialny pyłek 
'z rękawa i przyglądając się swym wy- 
polerowanym paznogciom, rzekł nie- 
dbale: 

— Drogi przyjacielu, pan się na- 
zywa Florestyn  Fortiolis, urodził się 
pan w Barcelonett. Stop! Zamarł, jak 
pies myśliwski, świdrując oczami swą 

nic mi się nie wyśliźnie!* 
— Ach! — z drwiącem  zdziwie- 

niem sapnął włóczęga. — Nawet trzeź 
wy człowiek nie potrafi tego wymó- 
wić! 

— Tóraz pan wie, z kim ma do- 
czynienia, — zakończył poważnie Ar-- 
chibald Overluc. — Czy pan przyznaje 
że nazwisko pana brzmi tak, jak powie 

działem? 
Wuj Corabe mrugał czas jakiś oczy 

ma i zapytał ostrożnie: ' 

— Przedewszystkiem, czego pan 

chce od tego Florestyna» jak tam pan 
jego nazwał? $ g 

— Clicemy jego dobra, panie pro- 
kuratorze, czy nie mówię prawdy? 

piłem się od nich. A dobrodziej okazał 
się kontrabandzistą!Od tego czasu ja 
się boję ludzi, którzy mnie życzą szczę 
ścia. 

Prokurator zmieszał sie niespodzia 
Prokurator wmieszał się niespo- 

dzianie: 
— Czy dał pan znać o tem w ko- 

morze celnej? 
— Historja milczy o tem — odpo-- 

wiedział z godnością wuj Corabe. 
Archibald  Overluc, nie słuchając 

go, podniósł się nagle i rzucił ostre py 
tanie: 

> — Czy przyznaje pan, że. właści- 
we nazwisko jego brzmi Florestyn For 

sw. Pawła... (Przy tych słowach wuj 
Corabe drgnął mimowoli) — Aha, to 
zaczyna pana interesować! Rodzina, 
składająca się ż. matki Felicji Fortiolis 
i dwóch synów, ojciec nauczyciel gim 
nazjalny umarł przed kilku laty. Star- 
szy syn, Cyprjan, miał 27 lat, młodszy 
Florestyn, 24 lata. Starszy zajmował 
się drobnym handlem, był bardzo 

przedsiębiorczy i marzył o wyemigro- 
waniu do Meksyku, gdzie chciał przy- 
łączyć się do grupy swych ziomków 
„Amerykanów'*, handlujących galan- 
terją. Młodszy brat pracował jako na- 
uczyciel w szkole miejskiej. Pozosta- 
wił on tam niezatarte wspomnienia... 

— Złe, czy dobre? 

zginęła, a prawie jednocześnie zginął 
z horyzontu Florestyn Fortiolis... Złe 
języki twierdziły, że dziewczyna z ża- 
lu po starszym bracie, przehulała z 
młodszym należną mu część spadku. 
Inni jednak, którzy znali ich lepiej, mó 
wili, že on sam, bez pomocy, przehu- 
lał swój spadek. Nie udało mi się bli- 
żej wyjaśnić tego spornego punkiu.Tak 
czy inaczej, spadek został zjedzony i 
młodszy brat opuścił rodzinne miasto, 
nie mówiąc nikomu, dokąd idzie. Qd 
tego czasu nie słyszano już o: nim. 

Archibald Overluc mrugnął i dodał: 
— W  Barcelonette nie słyszano, 

ale ja odszukałem nitkę,... całą mitkę, 
panie Corabe...Czy pan mms cha    

  

ciskając rękami oczy. — Kiedy to by- 
ło? — zapytał po chwili. 

— Przed dwudziestu czterema la- 
ty. 
» Cicho powtėrzyl cytrę,  przypomi- 
nając sobie daty wśród chaosu swej 
przeszłości. Ramiona jego opadły, po- 
starzał nagle, stracił siły. 

— A.. Czy nie wiadomo, co się 
stało z dzieckiem? 

— Nie. Ale w księgach szpital- 
nych jest notatka, że dziecko zabrał 
ojciec. 

_Na twarzy Corabe malował się wy 
1az ulgi i zawodu jednocześnie. 

— Aha! Tak... tak... tak... — mru- 
czał — Trzeba było odrazu tak mó- 

zdobycz. — Tak, oczekuje go szczęście nie- LOSE. i ( —- Lepiej nie zatrzymujmy się nad Włóczęga zbudził się z zadumy: wic: więc ona wiedziała, kto był oj- 

Wuj Corabe przyjął ten cios obo- oczekiwane i niezasłużone, —  wtrą- —>2Niel : „tem. Człowiek ten tak oryginalnie tłu- — A ona... czy wiadomo, co się z cem i ojciec uznał dziecko za swoje. 
cił surowo prokurator. — A_ ja twierdzę to stanowczo i mączył uczniom lekcje, że kierownik nią stało? — zapytał cicho. Więc wiadomo, kto był ojcem? jętnie. Spokojnem spojrzeniem obrzu- 

cił trzewiki z białemi getrami, pasia- 
ste spodnie, starannie wyprasowaną 

Ale wuj Corabe był starym  wró- 
blem: 

zaraz tego dowiodę. 
Detektyw wyjął z kieszeni plikę pa 

pierów i zagladając do drobnem pis- 

szkoły był „zmuszony „zwolnić go. Czy 
ma pan coś do zmienienia? 

— Z kim? $ 
-— Z tą dziewczyną, © której pan 

mówił. 

— Nie, dziecko nosiło nazwisko 
matki. 

Wuj Corabe zrobił wysiłek, by zra i ieznaj i i ówie- —. Nie! Słucham tej ciekawej hi- marynarkę i głowę nieznajomego z — Znamy się na takich zapówie GER ZĘ. — Nie! Sł | tej jej OBCE : Wu ! I 

: ‘п]а‹]){‹о uczesanemi i napomadowanemi dziach! —- odpowiedział z wyrazem "Tem zapisanych kart, zączął: „storji z wielkiem zainteresowaniem. — Czy los jej interesuje pana?  zumieć wszystko i zapanować nad so- 

- włosami. Ani ogolona twarz, ani kan- powątpiewania na twarzy. — Nie da- — Barcelonetta jest to małe mia- — Posłuchaj pan, —- wmiieszał Wuj. Corabe niecierpliwym gestem bą, ale ze wzruszeniem krzyknął nag- 

_ Ciasta figura nie mogły mu nic przy- 
pomnieć. Nieznajomy uśmiechnął się, 

pokazując złote zęby. ‚ 

— Može pan nie szukač: pan mnie 

lej, jak przed rokiem miałem taki w 
padek: było to przy granicy belgij- 
skiej. Podjeżdża do mnie jakiś typ i 
mówi: „„Musi wam być ziiino przyja- 

steczko w Alpach. Ziemia pół roku jest 
pokryta śniegiem, górale są przedsię- 
biorczy, ostrzy i kłótliwi... Tym, któ- 
rzy muszą słuchać pana, panie Corabe, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wsy cytio, 

  

się zniecierpliwiony prokurator. —- 
Moglibyśmy zaoszczędzić dużo czasu. 
gdyby pan bozbawił nas konieczności 
wysłuchiwania tego wszystkiego, co 

odrzucił ironiczne pytanie. 
— Czy wiadomo panu coś o niej? 
— Nię więcej prawie, jedynie to, 

że umarła. 

Drukarnia 

le: › 
—, Jakto, nie wiadomo,cóż pan za- 

wraca głowę, że dziecko zabrał ojciec? 

Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2. 

  

 


