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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

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

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-w. „Ruch“. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Księgernia Jaźwikskieg,. Ratuszowa, 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruche”. 

PIŃSK — Ksi 
POSTAWY — 

STOŁPCE — 

gr. W numerach 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek Tarasiejaki. 
WILE KA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewskę 
WOŁKOWYSK — Księgarnia 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 8 
Polska — St. Bednarski. 

Księgarnia Połskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, uL Mickiewicza 17 

T-wa „Ruch“, 
9. N. 

T-wa „Ruch”. 
„Ruch“. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

„Fałsz w opłatku z plotki 
Opieranie tez dziennikarskich na 

faiszowaniu najbliższej historji, tego 

co było wczoraj, jest w naszej pra- 

sie omal że prawidłem, regułą. O ile 

niżej stoimy pod tym względem od 

kraju prawdziwego parlamentaryzmu, 

od stosunków angielskich. Oto takie 

zdanie w „Robotniku*: 
Od stycznia r. 1930 zaczęła pracować Ko- 

nusja Konstytucyjna Sejmu. Gabinet p. Bar 
tla chciał uczestniczyć w tej pracy; wszyst- 

kie stronnictwa — i lewica, i centrum, i 

narodowa demokracja, i kluby mniejszoś- 

ci narodowych — wyraziły gotowość rze- 
czowego „przerobienia** szeregu spraw, wy- 

Suniętych nawet przez Klub BBP min. Dut. 

kiewicz przygotował odpowiednie „tezy”. 

Nazwijmy tę cytatę fałszem 

podanym w opłatku z plot- 

ki. 

To że p. Bartel chciał występować 

z własną konstytucją, że taka gwiazda 

prawnicza pierwszej wielkości, jak p. 

Dutkiewicz przygotowywał tezy — to 

są. plotki. Może tak, może nie, akierat- 

nie nie wiadomo. W polityce plotka 

coś znaczy, lecz oświadczenia wygło- 

szone, spisane i zaprotokułowane tak- 

że mają swoje znaczenie, którego z hi 

storji wykreślić nie wolno. 

Autor powyższego fałszu w opłat- 

ku plotki chce powiedzieć: „myśmy 

gotowi byli zgodzić się na pracę nad 

iewizją konstytucji, gotowi byliśmy 

spełnić przyrzeczenie, dane Prezyden- 
towi na Zamku, lecz nam nie dano te- 

„go zrobić”, 

Należy się więc zapytać gdzie i 

kiedy. 

Gdzie i kiedy pp. posłowie z Cen- 

trolewu wykazali chociazby jako taką 

gotowość naprawy konstytucji w kie 

runku pożądanym przez Prezydenta, 

tj. wzmocnienia władzy naczelnej, 

zmniejszenia omnipotencji sejmowej, 

zmniejszenia przywilejów poselskich. 

Raz jeszcze, gdzie i kiedy? Bo go 
tewość ta mogła się wyrazić w 1) 

€nincjacjach wypowiadanych z trybu- 

ny sejmowej, 2) projektach konstytu- 

cyjnych, 3) przemówieniach komisyj-- 

nych, 4) głosowaniach komisyjnych. 

Wszystkie te źródła jawne, głośne, 
otwarte, ulegające kontroli opinii pu- 

hlicznej zawodzą nas, jeśli chodzi © 

odnalezienie jakiejkolwiek, choćby w 

Ainimalnej dozie gotowošci Centrole- 

wu do wyciągnięcia konsekwencji z 
«przełamania się opłatkiem' z Prezy-- 

dentem w Sali Rycerskiej. 
Całość swego stosunku do proble - 

mu konstytucyjnego w Polsce, Cen- 
trolew oddało w pacht demagogji, 
podporządkowało ją efektom ins Fen- 

€r hinaus. 
-- W przemówieniach z trybuny pro- 

jekt naprawy Rzeczypospolitej był 
wykpiwany i wydrwiwany, mówiono 

0 nim ciągle w patosie oburzenia, 2е 
złośliwem szyderstwem, ze łzami zgro 

ży. Żaden mówca Centrolewu nie za- 
УМ stanowiska nietylko przychylnego 
Qią idei i zasad tego projektu, lecz wo- 
$óle żaden nie zajął się nawet objek- 
tywną czy rzeczową krytyką tego pro- 
Iektu, Wszyscy krzyczeli. 

i 

W projektach konstytucyjnych 
zgłaszanych przez kluby Centrolewy 
ietylko nie uwzględniano tych zasad, 

które są konieczne przy naprawie Rze- 
czypospolitej, t.j. wzmocnienia władzy 
Prezydenta, lecz wysilano się, aby iśi 

W kierunku odwrotnym, aby jeszcze 
Pogłębić nonsensy, na których zbudo- 

Waną jest konstytucja 17 marca. Pro- 
r trzech klubów radykalnych prze- 

y lywał więc Sejm „gotowy, dieto- 
"any w permanencji, mobihzację waz 

. Przemówienia komisyjne w deba- 
a konstytucyjnej (może dlatego, że 
Wy stenografowane) nie były ani 6 
TSR tonu mniej demagogiczne niż te, 
tóre orzmiały z trybuny zebrań ple- 

harnych, 
k komisji konstytucyjnej były też 
S oSowania i tu stwierdzono całko- 
R. beznadziejność pracy z Sejmem 
кк žmianą konstytucji. Glosowano 

adziesiąt razy i prócz zmian o cha- 

iakterze raczej stylistycznym nie osią- 

gnięto niczego. Wysiłek kilkumiesięcz- 

ną tylko za zgodą Sejmu etc. etc. 

rej pracy równał się zeru. 

Śmieszny jest ten „opłatek plotkr". 
w którym „Robotnik* podaje nam 

swój fałsz, abyśmy go przełamać mo- 

gli. Co ma znaczyć ta rzekoma kon- 

stytucja Dutkiewicz - Bartel. Prawni- 

czy genjusz min. Dutkiewicza nie 

mógłby przecież odchylić dyskusji i 

odchylić potrzeby Rzeczypospolitej od 

tej samej zasady, która leżała w fun- 

damentach projektu BB. t.j. wzmocnie 

nia władzy Prezydenta. A przecież to 

właśnie dążenie było w enuncjacjach 

pienarnych, komisyjnych, projektach 

konstytucyjnych i głosowaniach kopa- 

vė i poniewierane. Nie rozumiemy 

wreszcie dlaczego „Robotnik“ powo- 

łuje się na plotkę o ambicjach autor- 

skich p. Bartla w dziedzinie konstytu- 

cyjnej, plotki tej nie dopowiada do 

końca. Głosi ona, że p. Bartel znie- 

chęcił się do swoich autorskich ten 

tacyj i dlatego to wygłosił w Senacie 

swoją mowę o  parlamentaryzmie. 

Natomiast i bez „opłatką plotki“ 

wiemy, że stronnictwa lewicy gotowe 

były o każdej porze dnia i nocy roz- 

riawiać o problemie konstytucyjnym, 

o ileby rozmowy te były związane z 

targami doczesnemi, z dziedziną rzą- 

dzenia państwem, z powstrzymaniem 

epuracji Kasy Chorych i t.d. i t.d.. Na 

to nie przystano. Stąd nazywa się, że 

iząd utrudniał lewicy zajęcie sympaty 

cznego dla rewizji konstytucji stano- 

wiska. Cat. 

(BATE TA OS KAASK TASTE 

Czy Ojciec Św. odwiedzi 
irlandję w r. 1932 
W chwili obecnej zajmuje katolic- 

kie koła irlandzkie żywo pytanie, czy 
Irlandja będzie miała zaszczyt gościć 

u siebie w niedalekim czasie Ojca św. 

Piusa XI. Kwestja ta stała się aktual- 

ną w związku z przemówieniem Nun- 

cjusza Papieskiego w Dublinie, Msgra 

Robinsona na konferencji biskupów ir- 

landzkich w Maynooth Colege. Msgr. 

Robinson miał mianowicie przed ostat- 

nim swoim wyjazdem z Rzymu do Du- 

blina rozmowę z Papieżem treści na- 

stępującej, jak to wynika ze sprawo- 

zdania konferencji biskupów  irlandz- 

kich. : ŚR 

„Jak Msgorowi wiadomo — mówił 

Cjciec św. — chciałbym móc  iako 

nuncjusz pojechač do Irlandji, nietylko 

dlatego, że kocham Irlandję i intere- 

suję się żywo narodem irlandzkim, 

łecz również dlatego, iż byłoby mi mi- 

ło zwiedzić pewne okolice, zobaczyć 

pewne rzeczy, a ponadto zbadać hie- 

które manuskrypty. Gdybym nie był 
Papieżem, byłbym już pojechał do Ir- 
landji i byłby zobaczył już wszystko, 
co widzieć pragnę". 

Na to odpowiedział Msgr. Rebin- 
son: „Ale. Ojcze święty, wszak nic nie 

stoi więcej na przeszkodzie, by Ojciec 

swięty opuścił Watykan, więc jest mo- 

żliwem, iżby przybył do Irlandji*. 

Ojciec święty odrzekł na to: „Mon- 

signorze, to nie jest niemożliwe, lecz 

jednak trudne". Jakkolwiek więc Pa- 

pież nie dał konkretnego przyrzecze- 

nia przybycia do Irlandji, mimo to 

powszechnie utrzymuje się tam, że Pa- 

pież przybędzie w r. 1932 do irlandji 

na kongres eucharystyczny. Msgr. Ro- 

binson ograniczył się do wyrażenia, że 

wizyta obecnego Papieża, lub którego 
innego w Irlandji byłaby wydarzeniem 

c największem znaczeniu 1 stałaby się 

przyczyną niezwykłej radości wszyst- 

kich katolików. 

a Cs 

WYPADEK W TATRACH. 

ZAKOPANE. (PAT) W dniu 3 bm. wy- 
brało się dwóch turystów z Poznania Jan 
Beverlein i Romuald Nowacki na Czerwone 
Wirchy. Gdy doszli do szczytu Małołęcznia- 
ka ogarnęła ich gęsta mgła, która zmusiła 
ich do powrotu w stronę Zakopanego. Przy 
schodzeniu z Małołęczniaka Beyerlein spadł 
z wysokości 8 metrów na niżej znajdującą 
się półkę skalną, doznając licznych obrażeń. 
Jego towarzysz po powrocie do Zakopanego 
wieczorem zaalarmował pogotowie ratunko- 
we, które się udało bezzwłocznie na pomoc. 
Mimo usilnych poszukiwań w ciągu nocy 0- 
fiary wypadku nie znaleziono tak, że drugie 
pogotowie musiało wyruszyć na pomoc dziś 
rano. Do tej pory niema żadnej wiadomości. 
Beyerlein w-g opowiadań Nowackiego miał 
doznać złamania ręki, nogi oraz potłuczenia 

CHADECJA NA ROZDROŻU ECHA STOLICY PRZED WYBORAMI 
POMIĘDZY KRZYŻEM A CZERWONYM SZTANDAREM. — OBRADY 

RADY NACZELNEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DEMOKRACJI. 

WARSZAWA. 4. 9. (tel. wł. „Słowa”*). — Przez cały dzień dzisiejszy 
obradowała Rada Naczelna Chrześcijańskiej Demokracji, omawiając zagad- 
nienia wyborcze. Z toku dyskusyj wyniką, że myśl połączenie Chrześcijań- 
skiej Demokracji w jeden blok wyborczy z pozostałemi stronnictw. Centro- 
'swu bynajmniej nie jest witana entuzjastycznie przez wszystkich członków 
Rady Naczelnej. Cały szereg bardziej konserwatywnie usposobionych leade- 
rów Ch. - Decji wskazuje na niestosowność wiązania się z partjami radykal 
nemi. Ostatecznie stanowisko Chrześcijańskiej Demokracji wobec jednolitej 
„isty wyborczej Centrolewu sprecyzowane będzie dopiero w ciągu dni najbliż. 
szych a prawdopodobnie w toku rokowań o ilość kandydatów, którzy będą 
mogli znaleźć się na t.zw. dobrych miejscach listy państwowej i list okręgo- 
wych, t.j. miejscach, które gwarantują przynajmniej do pewnego stopnia; 
wejście do Sejmu lub Senatu. W zależności od wyniku tych targów Chrześci- 
jeńska Demokracja może przymknie oczy na radykalizm swoich sprzymie- 
rzenców wyborczych, znajdujących się we wspólnym bloku Centrolewu. 

Pierwsze zgłoszenia delegatów do Głównej 
Komisji wyborczej 

WARSZAWA. 4. 0. (tel. wł. „Słowa'*). — W dniu 7-go września 8 naj- 
iczniejszych stronnictw rozwiązanego Sejmu zgłosi członków do Głównej 
Komisji Wyborczej. Dotychczas zgłosiły już swoich delegatów dwa stronni- 
stwa a mianowicie PPS b. posła Pużaka i Wyzwolenie b posła Wožnickiego 

MARSZAŁEK DASZYŃSKI NA SUCHEJ DJECIE 
ZAMIERZA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU 

ADMINISTRACY JNEGO. 

WARSZAWA. 4. 9. (tel. wł. „Słowa*). Marszałkowi Daszyńskiemu ani 
riarszałkowi Szymanskiemu ani wice-marszałkom lzb nie wypłacone dotąd 
diet poselskich. Z kół socjalistycznych komunikując, że marszałek Daszyński 
zamierza wystąpić ze skargą do Najwyższego Trybunału Adininistracyjnego 
pszeciwko tej decyzji rządu. 

Undo i Żydzi wobec wyborów 
Egzekutywa wykonawcza Undo na ostatniem posiedzeniu, które odbyło 

się we Lwowie, po wysłuchaniu szeregu referatów postanowiła zwrócić się 
do ukraińskiej partii socj. - radykalnej i do socj. - demokratycznej z propo- 
zycją utworzenia wspólnego bloku wyborczego partyj ukraińskich, stojących 
rz gruncie narodowym. Тут samym sprawdzają się informacje, iż mniejf 
szości polskie przystępować będą do wyborów każda osobno i nie przystąpią 
do stworzenia żadnego bloki! wspólnego. 

* * @ 

We środę wieczorem odbyto się pod przewodnictwem p. Grynbauma 
posiedzenie Centralnej komisji wykonawczej partji sjonistycznej w Polsce. 
Uchwaiono szereg uchwał i rezolucyj w związku z akcją wyborczą. Uchwały 
te będą przedstawiene radzie partyjnej w nadchodzącą niedzielę. 

NSE) 

Zjazd mniejszości narodowych w Genewie 
GENEWA. (PAT). Dziś rano zebrał się 6-ty kongres mniejszości na- 

rodowych pod przewodnictwem dr. Wilfana, b. posła słoweńskiego do paria- 
mentu włoskiego. W kongresie biorą udział przedstawiciele przeszło 30 mniej 
szości narodowych z różnych krajów europejskich. Kongres będzie obrado- 
wał nad memorjałem Brianda, nad t.zw. autonomją kulturalną, wreszcie nad 
raportami o położeniu i warunkach narodowych w różnych krajach. 2 

3 Kongres ten zbiera się co roku w Genewie na parę dni przed zgroma- 
«dzeniem Ligi, przyczem uchwalając rezolucje dotyczące Spraw mniejszościo- 
wych stara się wpłynąć na bieg spraw mniejszościowych, które w tym cza- 
Sie rozpatrywane bywają na najbliższem posiedzeniu Rady. Pomimo usiło- 
wań pizywódców kongresu nadania charakteru komplet: ntnej w sprawach 
mniejszościowych instytucji, prace i rezoltcje kongresu z roku na rok wzbu 
dzają mniejsze zainteresowanie. Sekretarjat Generalny Ligi Narodów pomi- 
mo corocznych zaproszeń do uczestniczenia w posiedzeniu otwarcia kongre- 
Su nie deleguje swego przedstawiciela. W r.ub. kiedy na skutek i propozycji 
Stresemanna i Danduranda sprawa procedury mniejszościowej była parokrot 
nie rozpatrywana na Radzie Ligi oraz przez specjalnie w tym celu powołany 
komitet stały sekretarjat kongresu mniejszościowego nadesłał temu komiteto- 
wi obszerny memorjał, który jednakże nie znalazł zadnego uwzgiędnienia w 
iezolucjach Rady. dotyczących procedury mniejszościowej uchwalonych w 
czerwcu r. ub. w Madrycie. 

Przebieg obrad kongresu 
GENEWA. (PAT). Kongres europejskich mniejszości narodowych obraduje w dal. 

szym ciągu wobec małego zainteresowania. Obrady końgresu mają charakter apatyczny 
Pomimo starań prezydjum kongresu o ponowne przystąpienie orgonizacyj związków 
zrup mniejszościowych w Niemczech do kongresu, przedstawiciele tej organizacji, któ- 

rzy grali główną rolę w czasie poprzednich kongresów, na obecny kongres nie przybyli 
do Genewy. Nie przybył również dr. Motzkin, jak i przedstawiciel grupy żydowskiej w 
Poisce Gruenbaum, jak również przedstawiciele ukraińskiej i białoruskiej grupy w Pol- 
sce Palijiw, Lewicki, jeremicz. jest natomiast obecny dr. Ulitz, przedstawiciel grupy 
mniejszościowej niemieckiej na Górnym Śląsku. 

Raport sekretarjatu kongresu o sytuacji ogólnej mniejszości, jak również rapot- 
ty poszczególnych grup „narodowych nie wżbudziły większego zainteresowania. Kongres 
uchwalił rezolucję, w której stwierdza, że położenie mniejszości nie znalazło rozwiązania 
iże obecny stan jest w dalszym ciągu przyczyną przeciwieństw i konfliktów. 

W. chwili obecnej trwa dyskusja nad memorjałem Brianda o federacji europejskiej; Wszyscy mówcy wyrażają pogląd, że rozwiązanie zagadnienia mniejszościowego w Eu ropie jest zasadniczym warunkiem powodzenia pracy nad zorganizowaniem państw euro 
perskich w związku - federacji. 

___ Ogólne zainteresowanie wzbudza charakterystyczna postać sędziwego poety litew- skiego Widunasa który po raz pierwszy zjawił Sie na kongresie w charakterze przedsta 
wiciela mniejszości litewskiej w Prusach Wschodnich. — Prawo Widunasa do udziału 
w pracach kongresu zostało zakwestjonowane przez szereg delegacyj, a to na tej za- 
sadzie, że grupa litewska wchodzi w skład grupy mniejszości w Niemczech, te zaś zde 
cydowały nie brać udziału w kongresie, dopóki kongres nie uzna praw reprezentacji 
mniejszości iryzyjskiej w Niemczech. Pomimo formalnego protestu nadeslanego przez 
grupę litewska w Prusach Wschodnich, w którym stwierdza ona, że Widunas nie jest 
reprezentantem, prezydjum kongresu uznało jednak tytuły Widunasa. Świadczy to o dąż 
nościach prezydjum do zwiększenia liczby członków kongresu za wszelką cenę. 

Straszliwa katastrofa lotnicza w Warszawie 
Samolot wpadł na dom 

WARSZAWA. Pat. W dniu 4 b. m. o godzinie 10 min. 30 sa- 
molot wojskowy, pilotowany przez plutonowego rezerwy Leona 
Pędzicha i obserwatora szeregowca obsługi technicznej rezerwy 
Jerzego Marjana, lecąc nad ulicą Kopińskiego, zaczepił sterem 

o komin domu X 11 przy ul. Kopińskiego i uderzył przodem 
w Szczyt domu Ne 7. 

Wskutek zderzenia nastąpił wybuch zbiornika z benzyną, 

i płonący samolot zawisł na przewodach elektrycznych, lotnicy 
zaś spadli wraz z motorem na dom parterowy zrewniany Ne 9 
przy ul. Kopińskiego, wskutek czego powstał pożar domu. 

Lotnicy ponieśli śmierć na miejscu. Dwie osoky, znajdujące 
się w pobliżu miejsca katastrofy, a mianowicie Władysława Lin- 

genbard lat 32 oraz Genowefa Bogucka, odniosły ciężkie obrażenia. 

      

DYMISJA PŁK. RAYSKIEGO NIE 
ZOSTAŁA PRZYJĘTA. 

WARSZAWA. 4. 9. (tel. wl. „Slowa“.— 
Minister Spraw Wojskowych nie przyjął dy 

misji pułkownika Ludomira Rayskiego ze 

anowiska szefa departamentu lotniczego w 

ministerstwie Spraw Wojskowych. 

PREZYDENT MOŚCICKI POWRÓCIŁ 
DO WARSZAWY. 

WARSZAWA. (PAT) Dn. 4 bm. w go- 
dzinach rannych przybył do Warszawy Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. 
6 godzinie 17 Pan Prezydent udał się z 
Warszawy w drogę powrotną do Spały. 

PRACE BUDŻETOWE RZĄDU. 
Wszystkie ministerstwa przedłożyły już 

Ministerstwu Skarbu preliminarze budżeto- 
we na rok budżetowy 1931 — 32. Obecnie 
preliminarze te są przedmiotem badan i stu- 
djów w departamencie budżetowym Mini- 
sterstwa Skarbu. 

Po dokładnej analizie propozycyj co do 
utształtowania budżetów poszczególnych mi 
isterstw i ustalenia cyfr Ministerstwo Skar 

„, podjęte zostaną narady z przedstawi- 
cieiami zainteresowanych ministerstw, celem 
uzgodnienia stanowisk co dc pozycyį wąt- 
pliwvch lub zbyt wygórowanych. 

Zarówno przy opracowywaniu prelimi- 
vy na przyszły rok budżetowy przez po- 

szczegó!ne ministerstwa, jako też przy dal- 
ych pracach nad ostatecznem ustaleniem 

wysokości, budżetu na rok nadchodzący, sto 
sowana jest zasada bezwzględnej równowa 
gi budżetowej i daleko posuniętej oszezę- 
dności. 

Ostateczne cyfry globalne budżetu po u- 
zgodnieniu wszystkich pozycyj zosłaną prze 
Giożone przez ministra skarbu Radzie Mini- 
strów. 

POWRÓT MIN. KWIATKOWSKIEGO 

WARSZAWA. (PAT). W dniu 4 bm 
powraca ze Lwowa i obejmuje urzędowa- 
nię p. minister Kwiatkowski. 

  

   

na 
  

   

KONGRES IZB PRZEMYSŁOWO- 
HANDLOWYCH WE LWOWIE 
LWÓW. (PAT). Dziś, w drugim 

dnin kongresu izb przemysłowo - han- 
dlowych RP. odbywały się w dalszym 
ciągu obrady komisyj. Po południu od 
było się plenarne posiedzenie, na któ- 
reni prezes PKO dr. Gruber wygłosił 
referat na temat warunków rozwoju о- 
brotu bezgotówkowego, poczem  pre- 
zes Andrzej Wierzbicki wygłosił refe- 
rat pod tyt.: „Bieżące zagadnienia po- 
lityki gospodarczej. 

Po przemówieniu prezesa Wierzbi 
ckiego uchwalono cały szereg rezolu- 
cyj z dziedziny podatkowej, samorzą- 
du gospodarczego, spraw socjalnych, 
finansowo - kredytowej, ustawodawst 
wa gospodarczego, wewnętrznej poli- 
tyki gospodarczej, handlu zagraniczne 
go, wreszcie w sprawach morskich i 
komunikacyjnych. Po uchwaieniu. re- 
zolucyj nastąpiło zamknięcie kongresu. 

DEPESZA DO MARSZAŁKA PIŁ- 
SUDSKIEGO. 

WARSZAWA. (PAT). Pan prezes 
Rady Ministrów marszałek Piłsudski 
otrzymał następującą depeszę: 

Pierwszy w odrodzonej Polsce kon 
gres wszystkich izb przemysłowo - 
handlowych Rzeczypospolitej Polskiej 
przesyła Panu Premjerowi wyrazy głę 
bokiej czci, wraz z zapewnieniami, iż 
w pracach swych kierować się będzie 
dobrem państwa. — co pozwala liczyć 
że wyniki obrad kongresu spotykają 
się z życzliwem przyjęciem. — Klar- 
ner i Szarski, przewodniczący. 
BEBE NN TTT TINA SZYC 

JAK WYGLĄDAJĄ „KOLCHOZY“ 

Do rąk rodziny zamieszkującej na 
terenie Polski trafił list przemycony 
przez granicę od jedynego syna, obec- 
nie członka kołchozu na Górnym Do- 
nie. W liście tym opisany jest bezna- 
dziejny stan rolnej sowieckiej gospo- 
darki. Ze względu na to, iż list bardzo 
rozciągły podajemy z niego wyjątki: 
„Bywało iż każdy gospodarz pilnuje, 
jak źrenicy oka najdrobniejszego przed 
miotu w swojem gospodarstwie, a u 
nas w ciągu lata połowa bydła zo- 
stała pokaleczona, pługów nie zostało 
i dziesiątej części, nadających się do 
użycia, siewniki połamane, z otrzyma- 
nych 8 traktorów wszystkie 8 należy 
odesłać z powrotem do przeróbek i pr 
prawek. Nie uprawionej ziemi przyby- 
wa coraz więcej z każdym rokiem, a 
na tę, która zasiana i spojrzeć się nie 
chce. Słoneczniki wyrosły na ćwierć 
arszyna, a zielsko jak las. Ze zbożami 
jeszcze gorzej. Do zbiorów pczostało 
dużo czasu, a zapasy chleba są już zje 
dzone, bydło porznięte, które można i 
ktorego nie można było rznąć. Jeżeli 
kto jest znany jako wierzący to mu po 
wiadają, że miejsce jego w okolicach 
oceanu Lodowatego, ajbo w Sybes 

Wielu z towarzyszy lubi spiewać o o- 
statniej decydującej walce (Eto bu- 
djet poślednij i reszytielnyj boj) i bar- 
dzo możliwe, że walka ta wkrótce na- 
Stąpi. a wówczas los pokaże czy ja z 
wami zobaczę się na tym świecie, czy. 
na tamtym*. Zakończenie bardzo prze 
zroczyste. 

DO REICHSTAGU 
Trwające od dwóch tygodni przy- 

gotowania 90 akcji wyborczej do par 
lamentu niemieckiego obfitują ow 
przeróżne niespodzianki. W całej peł- 
ni bowiem występuje dziś w Niem- 
czech na jaw niebywałe  zdziczenie 
politycznych. Nóż i rewolwer — to 
uziś  „najwymowniejsze argumenty' 
w walce politycznej pokłóconych stron 
nictw. Krwawe bójki wzajemne mię- 
dzy zwolennikami partyj występują 
dziś na terenie Niemiec tak silnie na 
porządku dziennym, że rząd Rzeszy 
widział się nawet zmuszonym wydać 
zakaz noszenia rewolwerów i nożów. 
Ale i to niewiele pomogło, zarówno 
bowiem lewica, jak prawica nadal po- 
sługują się temi „argumentami*  cią- 
gle. W dziennikach czyta się dzień po 
dniu o krwawych awanturach pomię- 
dzy przeciwnikami politycznymi. Źle 
dzieje się w „państwie bojaźni Bożej. - 

Sama walka wyborcza w  Niem- 
czech jest pozatem naogół jałowa. nie- 
ciekawa. Rozpoczął ją niejako  mini- 
ster Treviranus, gdy na uroczystości 
plebiscytowej wygłosił osławiorą swą 
mowę o rzekomej konieczności rewizji 
granic wschodnich. Odtąd hasła rewi- 
zjonistyczne wciąż pokutują już to w 
odezwach wyborczych, już też w prze- 
mówieniach. jedna partja licytuje dtu- 
gą. Każda chce być na tym punkcie 
„radykalną*, radykalniejszą, aniżeli jej 
konkurentka. * 

A zatem — obok noža i rewolwe- 
ru najpowszechniej używanyri przez 
wszystkich „argumentem politycznym 
w walce wyborczej jest — rewizja gra 
nic wschodnich. „„Korytarz* stał się 
hasłem wyborczem. Hasło to podnoszą 
wszystkie stronnictwa, rozwijają, wy- 
oibrzymiają, czyniąc zeń — „tabu* 
polityki niemieckiej. — „Głosujcie na 
nas, bo walczymy o zmianę granic'.... 
wołają nacjonaliści. — „Nie głosujcie 
na socjalistów, bo oni chcą zaprzepa- 
ścić granice wschodnie*... wołają hi- 
tlerowcy. Nawet i komuniści czynią z 
„korytarza* polskiego hasłą wybor- 
cze Oto np. ich wschodniopruski or- 

. gan, „Echo des Ostens*, dowodzi, 
że oni jedynie „bronią korytarza”, 
gdyż nacjonaliści -— wedle zdania ko- 
munistów niemieckich — to „Sprzedaj 
ne dusze, które będą służyć nawet Pol- 
sce i Piłsudskiemu, o ile im zato do- 
brze zapłaci... 

Oczywiście, niepodobna  lekcewa- 
żyć tego powszechnego nastawienia 
rewizjonistycznego, mimo, iż służy ono 
pozornie tylko celom wyborczym. jest 
rzeczą wprawdzie jasną, że nawet wy- 
suwana dziś zmiana granic nic a nic 
nie zmieniłaby wewnętrznego położe- 
nia Niemiec, — Niemcy chorują dziś 
bowiem na brak pracy, na ogólną dro- 
żyznę, na przerost podatków, na nie- 
bywałe ciężary militarystyczne i pro- 
pagandowe, na niebywałą decentrali- 
zację administracyjną. Wszystko to 
jest tak kosztowne, że skarb Rzeszy 
nie może unieść nadmiernych cięža- 
row, zwiekszanvch pozatem jeszcze 
ustawicznemi miljonowemi „dodatka- 
mi dla Wschodu', miljardowemi poda- 
тыпКапи dla junkrów, miljardami wy- 
datków na zasiłki dla bezrobotnych i 
& @. А zatem nie w rewizji granic, 
lecz w naprawie administracji i skarbu 
powinienby leżeć właściwy interes 
wyborców niemieckich. х 

Tymczasem jednak stronnictwa nie- 
mieckie uwagę wyborców. chcą skiero-- 
wywać właśnie w inną stronę, —- stro 
nę polityki zagranicznej. Wszystkie 
odezwy wyborcze głoszą ten „nowv 
kierunek" i zapowiadają konieczność | 
wzmożenia polityki zagranicznei na 
Wschodzie niemieckim, — tak, jakgdy 
by od tego zależała przyszłość Nie- 
miec. Przemawia tu oczywiście i oba- 
wa. stronnictw przed stratą mandatów, 
-—- nigdy bowiem  partje niemieckie 
nie stały w takiej, jak obecnie, niepew- 
ności wobec mas, zradykalizowanych 
zarówno przez skrajną prawicę, jak i 
lewicę. jakimkolwiek jednak będzie 
wynik tych wyborów i jakiekolwiek 
weżmiemy pod uwagę przewidywania 
co do przyszłego wyglądu Niemiec, — 
zawsze dojdziemy do wniosku, że w 
Niemczech bedą istniały rządy orawi- 
cowe, reakcyjne. Pewnem jest dziś już 
bowiem, że stronnictwa popierające 
rząd Briininga, nie otrzymają większo- 
ści absolutnej. Wówczas więc albo 
Hindenburg sięgnie do dyktatury kon- 
stytucyjnej, albo też uda mu się po- 
zyskać dla większości rządowej skraj- 
nych nacjonalistów, t. j. Hugenberga i 
Fiitlera. W każdym przeto wypadku do 
głosu przyjdzie regimie reakcyjny, de- 
cydujący nietylko o wewnętrznej, ale i 
o zewnętrznej polityce Niemiec, ca dla 
sytuacji Europy i dla sprawy jej praw- 
dziwej pokojowej konsolidacji nie jest 
taktem bynajmniej obojetnym. 
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ECHA KRAJOWE. 
  

BARANOWICZE 

— Przemianowanie urzędu pocztowego 
na urząd pierwszej klasy. Urząd pocztowy 
w Baranowiczach został przemianowany na 
urząd pierwszej klasy. W związku z powyż- 
szem rozszerza się kompetencja jego. Barano 
wicze jednak czekają, kiedy poszerzy się lo- 
kal urzędu, który nie odpcwiada s 
przeznaczeniu, o czem niejednokrotnie 
iiśmy. 

   

— Poświęcenie kamienia węgielnego 
gmachu Sokoła. W dniu 7 września odbę- 
dzie się poświęcenie kamienia węgielnego 
poc mający się budować gmach Sokoła łą- 
cznie z Supem. 

Między innemi w programie dnia przewi 
dziane jest o godzinie 1l-ej nabożeństwo w 
kościele parafjalnym, pc nabożeństwie zło- 
żenie wieńca przy pomniku Nieznanego Żoł- 
nierza i defilada. 

O godzinie 13-ej odbedzie się na boisku 
Sckoła wpisywanie się do księgi pamiątko- 
wej, poświęcenie kamienia węgielnego i 
przemówienia. 

v) godzinie 15 min. 30 ćwiczenia gimna- 
styczne zlotowe Okręgu Białostockiego na 
boisku 78 p.p. oraz loterja fantowa. 

, Na zakończenie dnia o godzinie 20 minut 
30 wieczornica w salach Straży Ogniowej. 

-— Przygotowania do Marszu Świteziań 
skiego. W dniu 4 września odbędzie się po- 
siedzenie podkomitetu Marszu Świteziańskie 
go, na którem bedzie omówiona sprawa wy 
znaczenia sędziów, przyjęcia, ulokowania 
drużyn t. p. 

Podkomitet zwrócił się do szeregu orga- 
nizacyj i osób o zaofiarowanie nagród dla 
zwycięskich drużyn. 3 

— Przygotowania do obchodul0 - lecia 
zwycięstwa nad bolszewikami. W celach 
omówienia programu obchodu święta 10 - 
lecia zwycięstwa, które — jak wiadomo — 
będzie obchodzone w dniu 19 października, 
pan starosta zwołuje na dzień 15 września 
Komitet Obywatelski Obchodu. Do Komite- 
tu nędą zaproszeni wójtowie i sekretarze 
gmin, jako ci, w rękach których będzie si= 
znajdowała inicjatywa urządzenia Święta w 
«gminach. 

Oprócz powyższego, Komitet na swem 
posiedzeniu będzie musiał się zastanowić 
nad sposobami na znalezienie środków dla 
dalszego kontynuowania budowy sanatorjum 
w Nowojelni. К 

$. С. 
LIDA 

Udział Lidy w marszu świteziańskim 
W związku z mającemi się odbyć zawo- 

dami podczas marszu Świieziańskiego, Od- 
dzia! Związku Strzeleckiego w Lidzie przy- 
gotowuje drużynę która weźmie udział w 

\ 
tychże zawodach. Oprócz drużyny strzelec- 
kiej wezmą również udział w zawodach 
marszowych 2 drużyny strażackie, delegowa 
ne z powiatu lidzkiego przez Zarząd Związ- 
ku Okręgowego Straży Pożarnych w Lidzi 

Dnia 12 września drużyny wyjadą z 
dy do Baranowicz, gdzie przyjnią udział 
w zawodach marszowych na przestrzeni 58 
kilometrów na trasie Baranowicze — Nowo- 
gródek, z ostrem strzelaniem bojowem do 
figur polowych. Drużynie strzeleckiej będą 
towarzyszyć oficerowie Związku Strzelec- 
kiego z powiatu lidzkiego, którzy również 
wezmą udział w Komisji Sędziowskiej oraz 
w stanowiskach na trasie. Nadnienić nale- 
ży, że Oddział Związku Strzeleckiego z po- 
wiatu lidzkiego już dwukrotnie . uzyskał 
pierwszą nagrodę w poprzednich zawodach 
marszowych. — Pozatem Oddział Związku 
Strzeleckiego w Lidzie przygotowuje pię- 
ciu zawodników, którzy będą wysłani na 
cgoólno-polskie zawody sportowe Związku 
Strzeleckiego w Wilnie. 

   

— Z ruchu spółdzielczego. Onegdaj w 
Lidzie odbyło się posiedzenie Rady Zjazdów 
Spółdzielczych pod przewodnictwem p. sta- 
rosty Bogatkowskiego. Na pcsiedzeniu za. 
łatwiono następujące sprawy: 

1) Dokonano tymczasowego  ukonsty- 
1uowania Prezydium Rady (prezes — p. sta 
rosia Bogatkowski, vice-prezos — p. Sta- 
wiarski, sekretarz — p. Krzemiński. 

2) Opracowano plan pracy na okres naj- 
blizszy, t. j. a) polecono Prezydjum wyszu- 
kać odpowiednich kandydatów, celem wy- 
delegowania tychże na 3-tygodniowy kurs 
sklepowy Spółdzielni Spożywców w Wilnie 
który odbędzie sie w październiku roku bie- 
żącego b) uznano zasadniczo za konieczne 
zorganizowanie w Lidzie kursu spółdzielczo 
Ści jajczarskiej i opracowanie wniosku w 
tym przedmiocie powierzono specjalnej ko- 
misji w składzie: p.p. Buszyńskiego, Sta- 
wiarskiego i Zalewskiego, c) powołano ko- 
misję dla spraw wychowania spółdzielcze- 
go wskładzie: p.p. Kordowicza,  Stawiar- 
skiego i Szeptunowskiego d) powołano do 
życia instytucję delegatów Radv dla poszcze 
gólnych ośrodków powiatu, przyczem uchwa 
lono zaprosić na delegatów: dla gmiuy Bie- 
lickiej — p. Bajkacza, dla gminy wiejskiej 
— р LŁowkisa, dla gminy Bieriakońskiej —- 
p. Szabunio i dla gminy Raduńskiej — p. 
Rabego. 

3)Uchwalono wezwać poszczegolne 
ośrodki pracy spółdzielczej w powięcie do 
powołania Komitetów, celem zorgańizowa- 
nia w dniu 5 października r. b. „Dnia Spół- 
dzielczości i Oszczędności. 

4) Przyznano stypendjum w wysokości 
500 złotych kierownikowi  młeczarni spół- 
dzielni mleczarskiej w Iwju p. Piuto Włady- 
sławowi, do Szkoły  Spółdziełczości Rolni- 
czej w Nałęczowie. 

  

  

  

  

  

Kim jest Czesław Czyński? 
MAG I PRZYWÓDCA SATANISTYCZNEJ SEKTY „BIAŁEGO WSCHODU". 

Przed paru dniami władze policyjne prze 
prowadziły rewizje w mieszkaniu a następ- 
mie aresztowały nieciekawej sławy hypno- 
tyzera Czesława Czyńskiego. Wobec jednak 
podeszłego wieku Czyńskiego, bowiem: ma 
lai 85, zwolniono go za zobowiązanieni. 

Kim jest Czesław Czyński? 
Dla ludzi powojennych jest on osobistoś 

cią mało znaną, ale ci którzy czytywali ga- 
zety przed wojną przypomną sobie  nie- 
wątpliwie liczne sensacje, których bohaterem 
był Czyński. Mimo podeszłego wieku Czyń- 
ski jest postawnym Horcem o zadziwiająco 
świeżej cerze i oczach tak przenikliwych, 
że wiele osób nie może znieść jego wzroku. 
Zwłaszcza bardziej wrażliwe kobiety odczu- 
wały potęgę jego spojrzenia. Jednem uderze 
siem swych przebijających oczu potrafit 
wprowadzać ludzi w sen hypnotyczny. 

Urodził się w Wielkopolsce w roku 1345. 
Rozpoczął karjerę jako nauczyciel ludowy. 
'Frzez kilka lat badali literaturę okultystyczną 
praktykując jednocześnie jako hypnotyzer. 

Około roku 1875 rozpoczął kilkuletnią wę 
drówkę po Niemczech z odczytami i poka- 
zami magnetycznemi. Leczył hypnozą, prze- 
powiadał przyszłość, zdobywał coraz więk- 
sze stosunki nawet w sferach arystokracji 
niemieckiej. 
Podczas tych objazdów zapoznał się z 

hrabianką Seydlitz, bliską kuzynką Wilhelma 
II. Stosując swe zdolności magiczne, do- 
prowadził ją do zupełnej uległości i ostate- 
cznie poślubił. х 

Wtedy to rodzina wytoczyła mu proces, 
który był jednym z najbardziej sensacyjnych 
i skandalicznych. Czyńskiemu udowodniono 
stosowanie hypnozy, zmistyfikowanie ślubu, 
okazało się bowiem, iż był już poprzednio 
żonaty. Ślub z hrabianką Seydlitz był fal- 
szywy, ponieważ Czyński przebrał za pa- 
stora jednego ze swych wspólników. 4 

Proces zakończył się wyrokiem, skazują- 
cym Czyńskiego na trzy lata więzienia. 

Po odsiedzeniu kary w sławnem więzie- 
niu „Moabicie*, wypłynął na widownię w 
Paryżu gdzie wszedł w kontakt z tamtej- 

  

szymi okultystami, Charcot'em przedewszy- 
stkiem zaś ze słynnym doktorem medycyny 
Eucauss'em Gerard, doktorem szpitala dla 
oblakanych „Charite“. 

Encausse, znany w. literaturze okultys- 
tycznej, jako dr. p. Papus, należał do najbar- 
dziej wtajemniczonych w praktyki magicz- 
ne i jako taki był wielkim mistrzem gaos- 
tycznej sekty martynistów, założonej przez 
Saint Martina w końcu 18-go wieku. Sekta 
ta podzieliła los większości tajnych stowa- 
rzyszeń. Z biegiem czasu uległa degenera- 
cji. Obecnie centrala jej znajduje się w 
Lugdunie (Francja), a poszczególne oddzia- 
ły jawnie są pomawiane przez prasę francu- 
ską o uprawianie praktyk satanistycznych. 

U tego Papusa, wielkiego mistrza mar- 
tynistów praktykował Czyński przez długie 
lata, stosując hipnozę w szpitalu „Charite”. 
W międzyczasie uzyskał trzy dyplomy dok- 
torskie różnych  akademij | hermetycznych 
wreszcie wyjechał do Rosji jako delegat ge- 
neralny sekty martynistów i „legat kościo- 
ia znostyckiego". 

W krótkim czasie udało mu się wkręcić 
na dwór cesarski. Seansował z carową ros 
ską, w obecności której wywołał zjawę Sz 
mona Maga. Doszedł do takich wpływów, 
że w pokojach cesarskich uważano go nie- 
mal za domownika. Wtedy to zapoznał się 
z pewną frejliną dworu, krewną Mikołaja Il 
od której, stosując swoje praktyki, wyłudził 

ielkie sumy pieniężne i nabył majątek w 
gubernji wołogodzkiej. 

Afera ta skompromitowała go w sferacl: 
dworskich doszczętnie. Niemniej jednak gra 
sował czas jakiś w Petersburgu jako notęż- 
ny czarnoksiężnik 

Na dwa lata przed wojną światową Czyń 
ski przenosi się do Warszawy, nabywa za 
wyłudzone od frejliny pieniądze dom przy 
ut. Wspólnej, praktykuje nazewnątrz hyp- 
notyzm, leczenie magnetyzmem i wró 
stwo, a pocichu organizuje sektę martyni- 
stów. 

Rodzina zrujnowanej frejliny deptała mu 
jednak po piętach. Chroniąc się przed ares 

   
   

  

   

    

"l znów na zimowe leże 
W pierwszych dniach września — 

nasze Wilno, zwykle martwe i senne 
podczas łata, zaczyna się ożywiać. Mło 
dzież szkolna tłumnie wypełniła ulice, 
podąża wesoło w różnych kierunkach 

"1 hałaśliwie rozprawia o minionych 
| wakacjach, o zmianach w szkole, o 

nowych lekcjach. Wszystkie księgar- 
n:e wywiesiły plakaty: — Tu są do 
nabycia podręczniki szkolne, nowe i 
używane. Sezon jesienny. rozpoczyna- 
ją szkoły. W księgarniach ruch i rwe- 
tes. To przecież dla nich okres żniwa. 

A tu, jak na złość na Mickiewicza, 
w najruchliwszym punkcie robią nowy 
chodnik. W lipcu, kiedy było cicho i 
pristo — nie zajmowano się ten: zgo- 
ła. Teraz dopiero robota wre w całej 
pełni; a przechodnie zmuszeni sa cią- 
gle schodzić na jezdnię i wykręcać no- 
gi na kocich łbach. W duchu zapewne 
kiną — na czem świat stoi. 

* * 

Wszyscy ściągają powoli z letnisk, 
miejscowości kuracyjnych i wypoczyn 
kowych na zimowe leże. 

Pani Nina właśnie wróciła z nad 
miorza opalona na orzechowo, wysmuk 
ła jak trzcina. W tym celu bowiem po 
parę godzin siedziała w wodzie. 

Jest jak zwykle zdenerwowana po 
powrocie do miasta i ciągle marszczy 

* 

śliczną brew — ale wie, że jej z tem 
“o twarzy. Oczywiście zrobiła mężowi 
zaraz na wstępie piekło, że nie odre- 
montował salonu, tak, jak się umówili. 

— Niestety — morze pochłonęło 
zbyt wiele. Pani Nina wróciła szczu- 
pła i lekka jak piórko. Wydała wszy- 
stko i to sporo więcej niż sobie obli- 
czyła przedtem. 

Na drugi dzień odrazu biegnie do 
Sztralla. W mieście jest tak duszno 
dla każdego, kto czas dłuższy oddy- 
chał morskiem powietrzem. I te Wiino 
tahie nudne. Żeby choć kogo ze zna- 
jomych złapać, pogadać o tem, jak się 
spędzało czas i czy są jakie miejsco- 
we nowiny — plotki najświeższe. 

U Sztralla już od pierwszego sto- 
lika wszyscy lustrują jej nowy *ilcowy 
kzpelusz, który kupiła w Sopęotach. 
Tak, w Soppotach, gdyż wydało jej 
się, że znajdzie tam coś oryginalniej- 
szego niż w Warszawie. 

Od jakiegoś stolika _ ktoś się pot 
wał i rzucił pani Ninie w objęcia 

— Pani Stefa! Co za miłe spotka- 
nie. Dawno niewidziana. 

— Jakże pani spędziła 
Przyjaciółka chmurzy się. 

lato? — 

— Nieszczególnie. — Na letnisku 
pogoda była problematyczna, lato na- 
ogół brzydkie. Dzieci 

$ — 

Rola von 
SPIRITUS MOVENS NIEMIECKI 

UW W 

Buelowa 
EJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ. 

BERLIN. (PAT) W związku z informacjami o wejściu do delegacji nie 
mieckiej na Zgromadzenie ligi Narodów sektetarza stanu von Buelowa je- 
den z dzienników demokratycznych ogłasza sensacyjne rewelacje o roli, |a- 
ką von Buelow odegrać miał ostatnio w zakulisowej polityce niemieckiej. 

W-g tych rewelacyj koła Ligi Narodów uważają von Buelowa za osobis- 
tość wysuniętą przez niem. czynniki polit. w tym celu ażeby nadał polityce 
zagranicznej Rzeszy ton bardziej zdecydowany, niż obecnie. Kandydatura v 
Bueiowa uie była za życia Stresemann a brana poważnie pod rozwagę. Koła 
genewskie utrzymują że von Buelow, w przeciwieństwie do ministra Curtiusa 
znał 1 zaaprobował tekst mowy Treviranusa w sprawie rewizji granic wscho 
dmich. Pozatem wypowiedzieć się on miał za zmianą na stanowisku 
Reichswehry. Między v. Buelowem, 1 

szefa 
ministrem Treviranusein i generałem; 

Reichswehry Schleicherem istnieć ma solidarna współpraca. 
   Do tejże grupy należeć mą równ ież syn prezydenta Rzeszy płk. Hinden 

burg, odegrywający rolę łącznika między poszczególnemi resortami. W ge- 
newskich kołach politycznych -— infor muje wspomniany dziennik —- panuje 
obawa, że minister Curtius został zepchnięty na dalszy plan w kierownictwie 
polityki zagranicznej Rzeszy. Nie woln polity g 1 у o zdaniem tych kół bagatelizować grti 
py, skupiającej się około osoby von Buelowa. 

Nowy lot Coste sa i Bellonte'a 
NOWY YORK. (PAT). Costes ikości 5.000 funtów st., przyznanej prz 

Bellonte wystartowali dziś na samo-ez płk. Easterwood. Trasa lotu wynosi 
locie „Znak zapytania* do Dallas z z1200 mił, którą to przestrzeń lotnicy 
amiarein zdobycia nagrody w wyso- maja przebyć bez lądowania. 

Aresztowanie herszta przemytników 
z New Yorku w Niemczech 

NIEUDANA KURACJA JACKA DIAMONDA W NIEMCZECH. 

BERLIN. (PAT). W aierze aresztowanego onegdaj przez policję 
królą przeinylników z Nowego Yorku Diam: 
zw rot, wskutek którego władze niemieckie zi 

niemieckiego 
onda zaszedł w ostatniej chwili sensacyjny 
nalazły się w sytuacji bardzo kłopotliwej. 

Pęlicja kolońska oirzymałą od tamtejszego konsula amerykańskiego ist z zawiado- 
tiieniem, że władze amerykańskie nie przywiązują wagi do zatrzymania Diamonda w 
areszcie i że mic będą żądał” wydania go w 
ry«ańskich krą: 

swe ręce. Na temat tego kroku władz ame- 
rożne wersje. Przypominają tu, że policja nowojorska przed kilku mie- 

siącami jeszcze rozpisała listy gończe za Diamondem, podejrzewajac go o udział w mox 
derstwie. Diamionda aresztowano wówczas i wkrótce potem wypuszczono na wolność, 
ponieważ śledztwo nie wykazatro żadnych dowodów winy. Listy gończe wysłano mię- 
dzy innemi do policji niemieckiej, nie zostały one jednak coinięte. 

W wykonafiis zlsceń, otrzymanych od prezydjum policji berlińskiej, policja w Akwi 
zgranie zaaresztowała Diamonda, przypuszczając, że cnodzi o zbiegłego przed pościgiem 
p'zestępcę. Chcąc pozbyć się niemiłego gościa. który przyjechał do Niemiec w celach 
kuracyjnych, władze niemieckie zdecydowały się wydalić go poza granice Rzeszy, otrzy- 
mai on jednak zezwolenie na 4-tygodniowy pobyt w jednej z miejscowości kuracyjnych 
Nieiniec. 

Przyp. Red. Aresztowany przez policję 
akwizgrańską Jacek Diamond jest obok słyn 
uego potentata nowojorskich podziemi Al 
Capane figurą niezwykłe charakterystyczną 
dla obyczajowości Stanów Zjednoczonych w 
dobie prohibicji. Karjera jego jest wysoce 
oryginalna. 

Że zwykłego kelnera, jeszcze z czasów 
ptzedpro!ibicyjnych, potrafił zostać królem 
przemytników alkoholu, właścicielem stu naj 
wytwori'ejszych nocnych lokali w całej A- 
meryce, miljonerem i.. mordercą. Przed paru 
bewiein laty miał jakoby Zamordować wła- 
ściciela pewnej restauracji, który nie chciał 
kupować od niego alkoholu. Od tego czasu 
Jack Diamond zaczął prowadzić życie .,kon 
spiracyjne“, otaczając się całą bandą uzbro 
jerych wartowników, nie jeźdźił już innemi 
samochodami prócz opancerzonych i zaopa= 
trzonych w kulomioty, jednem słowem jest. 
najtypowszą figurą amerykańskiego Świata 
miljonów i zbrodni. Był już 22 razy areszto- 

   

'wany, siedział parokrotnie w więzieniu — 

nigdy mu jednak nie zdołano udowodnić 
bezpośredniego udziału w zbrodniach, doko 
nywanych przez jego bandę. Po powrocie z 
więzienia Al Capone, sytuacja stała się dla 
Diamonda jeszcze nieznośniejszą, gdyż ucie 
kał i przed policją i przed niebezpiecznym 
rywalem. Wreszcie postanowił wybrać się 
do Europy, rzekomo dla.. kuracji w Vichy. 

Tu jednakże spotkało go niepowodzenie. 
Policja europejska okazała się bardziej prze 
nikliwa niż jej koledzy amerykańscy. Aresz- 
towanie jacka Diamonda wywołało olbrzy- 
nia sensacją której miarą może być fakt 
że wszyscy korespondenci pism amerykań- 
skich w Paryżu na wiadomość o aresztowa- 
niu Diamonda udali się do Akwizgranu. W sto 
sunkach amerykańskich aresztowanie ban- 
dytv odegrywa większą rolę niż jakaś do- 
niosła kwestja polityczna i w prasie Nowe- 
go Świata więcej mu poświęca się miejsca, 
niż chociażby obradom zbliżającej się sesji 
Ligi Narodów. 3 

DIAMOND ZOSTANIE WYSLANY DO AMERYKI. 

BERLIN. (PAT). Z Akwizgranu dono: 
zmieniła decyzję w sprawie warunkowego 
przemytników Diamonda Diamond będzie odstawiony w drodze administracyjnej 
granicy, staratąd zaś, pod eskorta policyjna, 
parowcem z powrotem do Ameryki. 

szą, że policja tamtejsza w ostatniej chwili 
zezwolenia na pobyt aresztowanego Bri 

o 

odwieziony do jednego z portów i wysłany 

Wylew Bramaputry | 
SHILLONG. (PAT) Rzeka Bramaputra wystąpiła z brzegów w okręgu Nowgong. 

Liczba viiar powodzi przekracza 10 tysięcy 
uomiy lut całe wsie okoliczne znalazły się 
stały uniesione przez wode. Drogi i koleje 

osób. W niektórych okolicach poszczególne 
wodą. Zbiory oraz inwentarz żywy zo- 

żelazne w wielu miejscach zniszczone. 

  

sztowaniem Czyński symuluje obłęd i spe- 
dza czas pewien w szpitalu w Tworkach. 

Po wyjściu Rosjan z Warszawy znów 
wypływa na wierzch i odzyskuję sławę wróż 
bitv - czarodzieja. Między innemi wygłasza 
szereg odczytów o wiedzy tajemnej. Noszą 
cne jednak tak bluźnierczy charakter, że z 
polecenia władz zmuszony jest je przerwać. 

Na kilka lat cofa się więc w zacisze do- 
mtowe, ograniczając swą działalność do wró 
żedia z Tarota i akcji w związkach tajnych. 

W roku 1924 Czyński do spółki z Bole- 
slawem W-ckiz, Bohdanem „Filipowskim, i 
Eugenjuszen: R skim, cukiernikiem T. i pa- 
roma innymi organizuje Ściśle zakonspiro- 
wany związek, cieszący się w kołach okulty 
stów jaknajgorszą opinię. 

Do związku tego Czyński wciagał panie 

   

      

iż to jakaś in- 

  

ckcja. 
— A czy miała pani choć inile to- 

wafzystwo? Ja nad morzem poprostu 
szalałam. — 

Owszem. Towarzystwo było 
dość przyjemne. Czas przepędzano roz 
maicie. Do południa oczywiście w mia- 
rę pogody .,plaża'* — na trawie. jako 
że plaża jest obecnie nieodzowną ko- 
niecznością wywczasów. Później były 
inne zajęcia — tenis, siatkówka, łód- 
ka, grzybobranie. 

— Kto nie mógł wyjechać nad 
łorze, musiał sobie uprzyjemnić wa- 
kacje w inny sposób — ironizuje pod 
koniec pani Stefa. 

— No tak, ale pani siedziała na 
wsi dwa miesiące, a ja tylko sześć ty- 
godni. 

Wchodzi pan mecenas X. 
— Prosimy. Bardzo prosimy. — 

Obie panie są rozpromienione. Pan 

raecenas ma zawsze wiele nowin w 
zapasie do opowiedzenia i celuje w 
powtarzaniu pikantnych anegdotek. 
Oczywiście opowiada tylko takie, któ- 
reby nie obraziły delikatnych uszu 
pań. Ale i te bywają przewyborne. 

Między innemi dowiadują się na- 
sze przyjaciółki, że „plaža“ wszędzie 
kwitnie. Kto żyw uprawia, sport plażo- 
wv, gdzie się da i jak się da. W Ma- 
łopolsce Wschodniej, we wszystkich 
górskich miejscowościach plażuja się 
na kamieniach. W Jaremczu, w Ka- 

chorowały namieniu Dobosza, urządza się plazowa- 

z towarzystwa, między innemi dwie student 
ki Politechniki, zmarłe śmiercią  samobój- 
czą. 

Cukiernik T. zerwał z Czyńskim i obec- 
nie jest jego najzajadlejszym wrogiem. 

Nagle, w roku 1926 wybucha skandal. 
Dwie z jego adeptek, matka i córka, od 
których wyłudził on duże sumy pieniężne 
kończą w tragiczny sposób. Córka wyska- 
kuje oknem, roztrzaskując sobic głowę o 
bruk, matka zaś popada w obłąkanie. 

Od tej chwili zaczynają w Warszawie 
zdarzać się coraz częściej samobójstwa. 
środ młodzieży uniwersyteckiej. 

Głos zabrały teraz władze Śledcze i pro- 
kuratorja. й 

Niewątpliwie proces przeciw  Czvūskie- 
mu ujawni bardzo sensacyjne szczegóły. 

nie nad samym Prutem. Niektóre pa- 
nie przychodzą na tenisa także w ko- 
stjamach kąpielowych. Zwłaszcza te, 
ktore dobrze wiedzą o tem, że są Oka 
ne. Poza tem — wycieczki piesże po 
górach i sport automobilowy. 
| <- Wakacje są miłe — konkludu- 
je pani Nina. — Szkoda, że tak szyb- 
ko mijają. 

Przyjaciółki znów zostają same. 
Pani Nina rozpoczyna zwierzenia. Jej 
ilmt nadmorski z panem Jaśkiem z 
Warszawy był okropnie przyjemny i 
strasznie lekkomyślny. Zwiedzali port 
gdyński na Kutrze. Razem jeździli na 
Hel. Tam ofiarował jej pan  [asiek 
bransoletkę, z bursztynu. Na pamiątke 
chwil, które tak rozkosznie przema- 
rzyt. ) 

: — Uważa pani. — Pani Nina do- 
staje wypieków. — tyle miała wrażeń, 
zjeździła całe Pomorze autem wzdłuż 
i wszerz; co wieczór dancingi w naj- 
modniejszych restauracjach.  lazz- 
band. — Zdaje mi się, że w tem Wil- 
nie dostanę melancholji z nudów. 

Pani Stefa ma o wiele skromniej- 
szy zasób wrażeń. Kąpała się tylko w 
rzeczce i to płytkiej, jeździła autobu- 
sem po szosie do miasteczka i bryczką 
w sasiedztwo. Żadnego młodziana w 
rodzaju pana Jaśka nie było pod ręką. 
Żeby schudnąć grała zawzięcie w siat- 

kówkę i chodziła na'grzyby. | 
— A cóż porabiała pani jak «leszcz 

padał — indaguje pani Nina. — ? — 
Deszczu przecież mieliście dość. 

„NIECO © STYLACH W ARCHITEKTURZE, 

    

VX. Styl Ludwika XVI był zbyt krót- 

kotrwały, by mogł pozostawić głębsze ślady 

w architekturze monumentalnej, wymagają- 

cej dłuższego czasu budowy i przytem naj- 

bardziej konserwatywnej ze sztuk. Był on 
istotnie tylko krótkiem preludium do właści 

żoiwego, peinego klasycyzmu, o którym mó- 

wiliśmy poprzednio, i zanim sam zdążył roz 

winąć się należycie, wyparty został przez 

kierunek bardziej radykalny. Natomiast w 

zakresie dekoracji wnętrz i meblarstwa, 

sztuk z natury rzeczy znacznie łotniejszych, 

styl ten pozostawił po sobie nieprzebraną 

ilość pięknych wnętrz, zwłaszcza w pała- 

cach ostatnich krótów irancuskich oraz ary- 

stokracji, sięgając jednocześnie daleko po za 

granice Francji, wywierającej wówczas prze 

mežny*wplyw w. dziedzinie mody na całą 

Europę (z wyjątkiem Anglji) ‚ 

        

Cechami zasadniczemi styiu tego w de- 

kcracji, podobnie jak i w architekturze zew 

nętrznej, są: elegancka prostota i wdzięczna 

wiotkość w interpretacji, dość zresztą swo- 

bodnej, form antycznych: spokój 1 dyskret- 

ra rytmiczność w układzie płaszczyzn, sub- 

telna lekkość, aż prawie powiewna, w pro- 

porcjach, przy pewnem stłumieniu wielobar- 
wnoŚci znajczęściej używane są kolory: 

biały i złoty, seledynowy i lila, w odcieniach 

bardzo delikatnych. Wszędzie daje się za- 

uważyć, zwłaszcza w porównaniu z poprze 

dnim okresem rokokowym. znaczne umiar - 

kowanie w plastyce i efektach barwnych, 
ięstwo prawidłowości nad przypadko 

wością rozhukanej wyobraźni, opanowanie 

  

uczucia przez chłodny rozsądek, niepozba- 

wiony zresztą wykwintnego wdzięku. 

Q ile całe, jednolicie skomponowane witę 

trza w stylu lLudwika 16-g0 zachowały się 

glownie we Francji ( w pałacach w Wersa- 

lu, Fontainebleau i w . i.) oraz w Niemczech 

(w  Potsdamie i Sanssouci, rezydencjach 

Iryderyka l-go), o tyle pojedyńcze meble, 

zwłaszcza salonowe i buduarowe, znależć 

można we wszystkich zakątkach Europy; 

sporo ich jeszcze napotykamy po starych 

pałacach i dworach w Polsce, sprowadza- 

nych niegdyś często wprost z Paryża, lub 

też wyrabianych na miejscu według wzorów 

francuskich, z pewnemi nieraz odchyleniami 

o charakterze lokalnym. Były one do niedaw 
"na jeszcze „modne'* w naszych salonach na 

wet mieszczańskich, a we Francji do dziś 

dnia zachowały swą żywotność, gdyż tam 
każdy dbający o kulturę (albo choćby jej 

pozory) zamożniejszy obywatel jest potro- 

sze kolekcjonerem i uważałby sobie za 

szczyt złego gustu kupować meble nowe. 

Skutkiem tego prosperuje tam majóstwo zrę- 

cznych podrabiaczy starych mebli, wykony- 

wanych tak precyzyjnie, że nawct znawcy 
mają nieraz wątpliwości w odróżnianiu falsy 

tkatów od oryginałów, przyczen właśnie 

meble w stylu Ludwika 16-go najłatwiej а- 

ja się podrabiać. у 

Przedstawiony na ilustracji „wiełki sa- 

lon* w Małem Trianon w Wersalu stanowi 

jeden z piękniejszych przysfadów dekoracji 
ścian i umeblowania w omawianym styłu. 

prof. J. Kłos. 

PIERWSZA OPERACJA w WAR- 
SZAWSKIM OGRODZIE Z00- 

LOGICZNYM 

W warszawskim ogrodzie zoologicznym 
aokonano onegdaj pierwszej większej ope- 

racji. а 
Zabiegowi chirurgicznemu poddać się 

musiała, mimo własnej woli, niedźwiedzica 
„Maksia”, szczęśliwa matka ulubienicy pu- 
bliczności warszawskiej „Pszczółki”. „Mak- 
si“, mąż jej, zazdrosny 0 dary w postaci 
marchwi i jabłek, które w wielkich ilościach 
otrzymywała od publiczności, rozerwał 
r' wargę. 

Powstała konieczność dokonania zabie- 
gu chirurgicznego, mianowicie zeszycia cięż 
ke poranionej wargi; ponieważ nie zostało 
jeszcze dokładnie zbadane działanie środ- 
ków usypiających na niedźwiedzie, oraz wo- 
bec niemożliwości zbadania stanu Serca 
niedźwiedzicy, postanowiono dokonać ope- 
racji po skrępowaniu zwierzęcia. 

Dwóch dozorców zarzuciło „Maksi“ pę- 
tlę na przeguby łap, następnie zaś 4 ludzi 
mocnem szarpnięciem rozkrzyżowało ją przy 
cie. Inni dozorcy skrępowali wściekle szar- 
piącej się niedźwiedzicy łapy, głowę i tu- 
łów. 

Operacji dokonał dr. Żor, asystent opie- 
kuna weterynaryjnego ogrodu prof. Łopatyń 
skiego. 

KSIĘGARNIA 

KAZIMIERZA RUTSKIEGO 
Wileńska 38. Telef. 941. 

(patrz ogłoszenie „Słowo* Ne 200-201) 
poleca się łaskawym względom 

Sz. Publiczności. 2 

-— Po południu w razie deszczu 
grywalismy w preferąnsa. Wieczorami 
— w winta dub bridge'a. 

-- To samo było i w [aremczu — 
podchwycił pan mecenas, który odwo- 
łany przez kolegę —- znów powrócił 
do stolika pań. Zawsze i wszędzi: do- 
bzało się jakieś kółko karciane. — Dzi- 
Siai pani, która nie pali lub nie gra w 
Lridge'a jest wyjątkiem — kończy 'z 
uśmiechem pan mecenas. 

* * 

Dla pięknych i rozkapryszonych 
Wilnianek, które pdoczas wakacyj że- 
glowały po szerokim świecie — po- 
wrót na łono rodzinnego miasta wy- 
daje się dość smętny. © nowym 5его- 

nie teatralnym nic nie słychać. Któreś 
2 pism zamieściło w tych dniach wspa 
niałą sylwetkę dyrektora Zelwerowi- 
cza w upojnej weneckiej gondoli. Te- 
atr „Lutnia* dożywa sezonu ogórko- 

wego. Wiemy tylko, iż niektóre siły 
zespołu dotychczasowego ustąpiły, — 
zastąpią je nowe. Z żalem pożegnamy 
obiecującego artystę p. Ziembińskiego 
i wytrawną siłę dramatyczną w osobie 
p. Werniczówny... 

Jaką strawą uraczy nas dyr. Zel- 
werowicz na początek sezonu w te- 
atrze na Pohulance — o tem jeszcze 
głucho. 

14-go b. m. ma być otwarcie dru- 
gich Targów Północnych. Podobno 
wszelkie przygotowania i prace są w 
toku. Oby nie były tak gorączkowe, 

* 

      

    

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

Mickiewicza 62. Tel. 15-11. —4 

Dr. ROMANOWSKI 
(choroby kobiece) powrócił i wzno- 
wił przyjęcia chorych, nl. Wileńska 25 

tel. 11-68. —0 

    

  

    
  

POLAK NA CZELE WYPRAWY 
NAUKOWEJ w MONGOLJI 

Olbrzymia połać Chin do dziś dnia 
jest jeszcze dokładnie przez uczonych 
nie zbadana, to też coraz liczniej wy- 
syłane tam wyprawy naukowe doko- 
nywują wręcz rewelacyjnych odkryć, 
nietylko pozwalających sądzić o prze- 
szłości Chin, lecz rzucających wiele 
światła na zamierzchły okres dziejów 
ludzkości, którego wiele śladów na te- 
senie Chin pozostało. Wiele zasłużo- 
ną na polu badań naukowych Chin in- 
stytucją jest istniejące w Charbinie 
„Monchuria Research Society". Otóż 
na czele tej instytucji stoi Polak, inży- 
nier Kazimierz Grochowski, jeden z 
organizatorów kolonji polskiej w Char 
binie. Ostatnio kierował on wyprawą 
naukową do północno-wschodniej czę- 
ści Mongolji i pustyni Gobi. Odkrycia, 
przez tę wyprawę dokonane posiada-- 
ja pierwszorzędne znaczenie naukowe. 
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jak magistrackie roszerzanie chodni- 
ków, zwłaszcza na Mickiewicza. Szy- 
kujemy się na czekoladę „Suchard' i 
wspaniałe okazy. chlewni rozpłodowej 
ze znanych tutaj okolicznych przemy- 
słowych gospodarstw. 

A jak miną Targi — Wilno znów 
rozpocznie sezon uroczystościowy. W 
październiku mamy  święcić  dziesię- 
ciolecie odparcia nawały  bolszewic- 
kiej w listopadzie — cała Polska od- 
święci stulecie powstania listopadowe- 
go. Dalej boimy się już spojrzeć w 
przyszłość — nowe uroczystości na- 
rosną. Machina teatralna będzie pu- 
Szczona w ruch; tu i ówdzie zorgani- 
Zuje się milutka partyjka bridge'a. Ra- 
dio wileńskie może pomyśli o zmia- 
nie ogórkowego programu i może nie- 
jeden sięgnie znów po zakurzoną słu- 
chawkę. Związek Literatów wznowi 
swoje arcyzajmujące „Środy** — Sjvro- 
wadzi nam znów kilka sław ze stolicy, 
a może i z dalszych okolic. Przyjedzie 
jakiś sławny Arrau, Orłow, Kochański, 
Berta Crafford lub inni z koncertem. 

Zacznie nasze Wilenko znów żyć 
— życiem pracowitej jesieni i przy- 
długiej zimy. Uroczystości rozwieja 
mrok nudy i zniechęcenia z główek 
pięknych pań. Akademie, rauty, rewje, 
defilady i wizyty wypełnią szereg sza- 
rych dni i długich wieczorów. Lato 
minęło szybko, jak wszystkie chwile 
jasne i dobre. 

Powracamy na zimowe leże. 
i. w. p. 
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SŁOW. o 

STOISKO PIĘKNE i POUCZAJĄCE 
(ECHA KOMTURA) 

gi na okazy i stoiska ubocznie z wy- 
siawą związane. A jednak wśród tych 

  

Podczas trwania wystawy komuni 
kacyjno-turystycznej rozrywały nasza 
uwagę na wszystkie strony rozliczne rzeczy ubocznych. goszczących na wy 
okazy — ciekawe, interesujące, pięk- stawie, znajdowały sie okazy godne 
ie — to parowozy i wagony, to sa- pierwszorzędnego zainteresowania. 
moloty, samochody, to piękno kraj- Dopiero pod koniec trwania wysta 
obrazu polskiego, to śliczne stoisko wy zwrócono szczególną uwage na 
weneckie, to egzotyczna chińszczyzna, stoiska Monopołów Tytoniowego i Spi 

    

wyobraźni, proste godła symboliczne, 
reslamowo-intensywna harmonja barw 
czerwień i srebro lśniące, potrosze zło- 
te, potrosze biel, w miarę potrzeby in- 
ne barwy, wszystko pogrążone w ic: - 
kin, niemal nastrojowym półmroku — 
oto ogólne wrażenie, jakie widz otrzy- 

alce Monop. Tytonioweqo. wyma! w     

  
Ze stoiska Polskiego Monopolu Tytoriowego na Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu—-prawa strona tablic 

Poglądowe figury przedstawiają od jednego rzutu oka, że wpływy do Skarbu Państwa z monopolu tytoniowe- 
go wzrosły bardziej, niż dwukrotnie, bo ze 182 milj. zł. w r. budżet. 1925 na 390 milj. zł. w r. budżet. 1929 — 30. 
Niemniej plastycznie przedstawiono ziamienny wzrost spożycia na głowę. 

Co się tyczy strony dekoracyjnej stoiska, to prof. L. Puget temi ją słowy charakteryzuje: „Wprost popisowe { 
pod względem nowożytnego artyzmu tyły salki monopolu tytoniowego i monopoju alkoholowego. Suche dane sta- 

tystyczne podano w formie prawdziwych dzieł sztuki w stylu konstrukcyjnym i 
godną jakiegoś pierwszorzędnego kubistycznego baletu”. 

  

piastyczne pokazy krajobrazów Ru- 
munji i tyle innych jeszcze. Choć była 
to wystawa znacznie mniejsza niż ze- 
szjoroczna P.W.K., to jednak taką je- 
szcze obfitość okazów przedstawiała 
óczom zwiedzających zarówno w dzie- 
Ginie komunikacji, jak turystyki, że 
mi iej nąprawdę starczyło czasu i uwa- 

vtusowego. Uderzały one wszystkich 
gości wystawowych, obdaszenych sia 
Liem artystycznym i odczuwających 
nowoczesną technikę wystawową 
niepospolitem pieknem urządzenia i 
prostą, jasną plastyką symbołów 

Konstruktywistyczne, o. prostych 
lmjach tablice jasno przemawiające do 

  

  

Min. Rolnictwa p. Janta-Połczyński w Wilnie 
W czwartek dnia 4 bin. o godzinie 8-ej rano przybył z Warszawy da 

Wilna p. munister rolnictwa Leon Janta - Połczyński, witany na dworcu przez 
wicewojewodę Kiriiklisa, prezesa I-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych Ka- 
"oia Wzgnera, pizedstawiciela Związku Ziemian Żygmunta Bortkiewicza, 
prezesa Centrali Spółdzielni Rolnicza -- Handlowych członka wydziału woje- 
wodzkicgo Zygmunta Ruszczyca, prezesa Dyrekcji Kolei Falkowskiego, na- 
cze Inika wydziału 1olnictwa i weterynarji Szaniawskiego, dyrektora Lasów 
Panstwowych Szemiiota, starostę powiatu wileńsko - trockiego Radwańskie- 
20 i innych. 

Pan minister udał się tyn: samy: pociągiem do Bezdan, gdzie zwiedził 
spółdzielnię Iniarską. Tutzj przedstawili się p. ministrowi prezes miejscowe- 
go T-wa 0 i KR Jan Siizień 1 dyrektor T-wa O i KR Czesław Makowskk. 
W Bezdanach zaznajomił się p. minister z pracami Koła Gospodyń Wiejskich 

*'ownictwem pani Przewłockiej i oglądał wzorowe ogródki kwiatowe 
„warzywne, przedszkole i t.d. 

Z kolei udał się p. iiinister do Antowilu i zwiedził tamtejszą szkołe rol 
"iczą zenską, zaznajamiając się z pedagogiczną stroną działalności szkoły i 
fospoda:ką szkolną. 

Po przyjeździe do Wilna przybył p. minister do gmachu Urzędu Woje- 
wodzkieg«. W wielkiej sali konferencyjnej przedstawili się p. ministrowi re- 
riezentańici organizacyj rolniczych: Związku Ziemian, T-wa Org. i KR.. 
T-wa Rybackiego, T-wa L.niarskiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związ- 
KU Młodzieży Polskiej, Związku Osadników, oraz inspektorowie wydziału rol 
„Uctwa, z którymi p. minister kolejno konferował. 
` Fo południe wyjechat p. minister do Bieniakoń a następnie do Wielkich 
Solecznik, gdzie, po zwiedzeniu najlepiej zagospodarowanego pod względem 
Drodukcj: rolnej gospodarstwą p. Karola Wagnera, wziął udział w konferen- 
Ci iolniczej z  Wileńskiem Towarzystwem Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

‚ ‚ Podczas pobytu w Bezdanach Koło Gospodyń Wiejskich ofiarowało p. 
imnisttowi kosz wspaniałych grzybów, zaś w szkole rolniczej w Antowilu u- 
Czennice udekorowały samcchód p. ministra bardzo pięknie kwiatami. 

"112222 222222 

Poszakujemy sabloKatara 
lub sublokatorów 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

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

sia BE ae е са GT 35 В К) OD O MASE EE SĄ W 
(L O 

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

Е = Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. 
Pańska 4 m. 4. 

LEKCYJ MUZYKI 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 

udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ: 
prof. Konserwatorjum. 

Informacje od 11-ej—i Š-to JAKOBSKA 6-1. 
i od 4—5 po poł.   

skomponowano z całości dekorację, 

Na głównej ścianie, pośrodku mie- 
niio się na purpurowej tarczy rozpięte 
ziotemi linjami godło państwowe, z 
obu zaś stron widniały wielkie tabli- 
ce plastyczne 

Z lewej strony -— tablica z 3-ma 
stosami pudełek: papierosowych,. cy- 
gaiowych i tytoniowych — każdy 

  

   

  

sts, podzielony na rosnące części 
oznaczające lata. Odrazu nas ter obraz 
orjentuje. Oto widzimy, że w ciągu 
5-'ecia działalności pełnego monopo- 
lu. t. j. od roku 1925 do 1929 — 30, 
najbardziej wzrosła sprzedaż papiero-- 
sów i cygar: papierosów z 7.064 mili. 

x na 10.451 milj. sztuk, cygar z 
milj. sztuk na 78 milj. sztuk, tyto- 
zaś z 11631000 kg. na 13473000 kg 
A tabela z prawej znów. strony z 

równą . przejrzystością i dobitnością 
poglądową podawała, że spożycie wy- 
robów tytoniowych na głowe w tem 
затет 5-leciu wzrosło z 586 gramów 
i 12.78 zł. na 688 gramów i 2332 zł. 
Więc spożycie wyrażone w walucie 
zdwoiło się. Odpowiednio do tego — 
zdwoiły się dochody. I zzów pokazano 
nam ten wzrost plastycznie na olbrzy- 
mich tutkach, przypominających tutki 
papierosowe. a zygzakiem zakończo- 
nym strzałką połączonych z odpowied- 
niemi cyframi. Od jednego rzutu oka 
orjentujemy się, że wpłaty do Skarbu 
Państwa, szybko rosnąc, podniosły się 
z 182 milj. zł. w roku 1925 na 390 
muj. złotych w roku 1929 — 30. 

I wreszcie jedna jeszcze tabela. Z 
uiemniejszą prostotą i wyrazistością 
plastyki przedstawia rozwój wytwór- 
czości surowca krajowego: zbiór w ro- 
ku 1925 859,386 klg. zbiór w roku 
1929 — 8.974.670 kig. 

Ścianę tablic zręcznie oddala od 
widza długi, niski kontuar, ze Śmiało 
wysuniętą pośrodku szklaną gablotą, 
która mieści artystycznie rozrzucone 
opakowania wyrobów tytoniowych. W 
caiej salce panuje lekki półmrok. Na 
iwo jaśnieje pasem przymglonego 
światła kącik z okrągłym stolikiem i 
modnemi fotelami.. Ów pas światła, 
to szereg zabarwionych zdjęć fotogra- 
ficznych na szkle, oświetlonych od 
wewnątrz; przedstawia gmachy oraz 
wnętrza fabryk i zakładów Polskiego 
Monopolu Tytoniowego; za dwiema 
szybkami — okazy krajowych liści ty- 
toniowych. Stąd dalej jeszcze na lewo 
gablotka ze specjalnemi pudełkami do 
papierosów, przeznaczonych do sprze- 
daży na okrętach. 

«Każdy zwiedzający wystawę wy- 
cnodził z salki Monopolu Tytoniowego 
— z jednej strony olśniony przepy- 
chem czarodziejskiej estetyki, osiągnię 
tej prostemi, nowoczesnemi środkami, 
a z drugiej strony pouczony w ciągu 
naru minut o imponującym wzroście 
działalności Polskiego Monopolu Ty- 
toniowego i o roli, jaką ten Monopol 
gra w skarbowości Państwa. 
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KRONIKA 
PIĄTEK 

W. słońca o godz. 4 m, 53 

  

    
4. słońca o godz, 6 m. 7 

Reginy P. 
SEERZASZPKARA 0 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie. 

z dnia 4. 1X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatura średnia -l- 11 \ 

Temperatura najwyższa -1-15 

Temperatura najniższa -|- 4 

Opad w milimetrach: 3,0 

e Kogi hodni przeważający į inocno-zachodni 

Tendencja barometryczna: st. stały, —wzrost 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

URZĘDOWA. 
— Zmniejszenie stawek kar za zwłokę. 

lzba skarbowa zarządziła by jeszcze we 
wrześniu przy wpłacaniu zaległych podat- 
kew nieodroczonych i nie rozłożonych na 
raty bez względu na czas ich powstania, po- 
bierano 1 i jedną czwartą proc. zamiast 2 
proc. miesięcznie, licząc od ustawowego ter- 
niinu płatności. 

— Przestrzeganie ustawy łowieckiej. Ko 
menda Policji przypomniała komisarjatom 
o potrzebie roztoczenia ścisłej kontroli na 
rynkach, "restauracjach i sklepach w celu 
stwierdzenia czy nie jest tam sprzedawana 
zwierzylna objęta ochroną. 

MIEJSKA 
‚ — Spisy wyborców. Magistrat jeszcze 

nie ustalił, w jaki sposób będzie przeprowa- 
dzony spis wyborców. Przy spisach znaj- 
dzie zatrudnienie większa ilość inteligentów 
zaangażowanych do pracy za  pośrednict- 
wem PUPP. 

POCZTOWA 
— Rozmowy z Czechosłowacją. Od I 

wiześnia br. wprowadzono ogólny ruch tele 
foniczny między Polską i Czechosłowacja. 
Dopuszczone są rozmowy prywatne zwykłe 
za opłatą normalną, pilne za opłatą potrójna 
i błyskawiczne za opłatą dziesięciokrotną. W 
ckresie słabego ruchu t.j. od godz. 19 — 
do 8 opłata za prywatną rozmowę zwykłą 
wynosi 3/5 normalnej opłaty. Urzędy cze- 
chosłowackie mogą wzywać do swych roz- 
mównie osoby zamieszkałe poza  miejsco- 
wym okręgiem doręczeń za opłatą dodatko- 
wą w kwocie 1 ir. Opłata za trzyminutową 
rozmowę zwykłą w relacji Wilno - Praha 
wynosi obecnie nie 7 franków jak dotych- 
czas lecz 7 fr. 20 c. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Bezrobocie stopniowo się zmniejsza. 

Ostatnio z powodu licznych prac budowla- 
nych na mieście i robót na Targach liczba 
bezrobotnych cokolwiek się zmniejszyła. 

Stoją jednak z powodu lokautu część tar 
taków jak również huta kalwaryjska co bez 
względnie wpływa ujemnie na stan bezrobo - 
cia. 

— Strajk w gminie żydowskiej. Z powo- 
du decyzji gminy żydowskiei zmnieiszenia 
pensyj inkasentom gminy, zainteresowani 
zgłosili protest gdy to nie poskutkowało, po- 
rzucili wczoraj pracę. 

— Zawieszenie pracy w tartaku. Zła kon 
junktura gospodarcza spowodowała zawie- 
szenie pracy w tartaku Stefańskim przy uli- 
cy Słowackiego. W związku z tem zwolnio- 
no z tartaku kilkunastu robotników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Związek Hodowców Drobiu ziemi Wi 

leńskiej przy wileńskiem Towarzystwie Orga 
nizacyj i Kółek Rolniczych podaje do wiado 
miości że zebranie członków i sympatyków 
związku odbędzie się w środę dnia 10 wrześ 
nia br., w lokalu Związku Ziemian, ul. Za- 
walna 9, o godzinie 5-ej po południu. 

Na porządku dziennym sprawy konkur- 
sów wśród producentów drobiu i udział 
członków w Targach Północnych wWilnie. 

Dla gości wstęp wolity. 
RÓŻNE. 

— Wycieczka dziennikarzy i lite- 
ratów niemieckich w Wilnie. W dniu 
4 bm. o godzinie 8-ej rano przybył. 
do Wilna wycieczka literatów i dzien- 
mikarzy z południowych Niemiec, wita 
na na dworcu przez profesora USB F. 
Ruszczyca, prezesa Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wileńskich Szydłowskiego i 
sekretarza Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich Hulewicza. 

W wycieczce biorą udział wybit- 
ni literaci i dziennikarze, a mianowi- 
cie: dr. Rudolf Kern z Mannheimu, dr. 
Elga Kern z Mannheimu, znana lite- 
ratka, Henryk Berl z Karlsruhe, znany 
powieściopisarz, radca rządu dr. Ka- 
101 Fees, Erich Gfisar z Dortmundu, 
redaktor „General Anzeiger Zeitung“ 
Wendelin Baur Barnau z Gerlachshei- 
rm, Marta Gehrke z Frankfurtu n-Me- 
nem, dr Karol Kindermann z Karlsruhe 
Durlach, W. von Nohara z Berlina, 
Erich Kunter (Hirsau), Hermina Maier 
Heuser, August Rumm, malarz, Filip 
Pilasterer. 

Wycieczkę prowadzi  przedstawi- 
ciel MSZ p. Tadeusz Breza. 

Wycieczka zwiedziła pod przewod 
nictwem prof. USB Ferdynanda Rusz- 
czyca zabytki historyczne Wilna, uni- 
wersytet SB., kościoły, Górę Zamko- 
wą i t.d., a następnie po południu u- 
daia się do Trok, gdzie goście nie- 
mieccy zainteresowali się wielce  hi- 
storja gminy karaimskiej i złożyli wi- 
zytę hachamowi Chan - Seraja - Szap- 
szałowi. 

Wieczorem o, godzinie 8-ej goście 
podejmowani byli przez Związek Za- 
wodowy Literatów i Syndykat Dzien- 
nikarzy Wileńskich herbatką, która 
zgromadziła kilkadziesiąt osób z tutej 
szego świata naukowego, literackiego 
i dziennikarskiego. 

— Zabawa taneczna w kole Pol. Mac. 
Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 
nr. 12 odbędzie się jutro 6. 9. Początek 0 
godz. 9. Wstęp tylko za imiennemi kartami 
wstępu. 

   

  

    
w kościele Św. Trójcy. 

cmentarz po-Bernardyński. 

Targi Hodowiane na 

$. Т р. 

ANTONI GIERWIATOWSKI 
emeryt, b. urzędnik Dyrekcji Poczt | Telegrafów, 

po długich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu 
dnia 4 września 1930 r., w wieku lat 57. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 6 b. m. o godzinie 7 rano 

Odprowadzenie zwłok nastąpi tegoż dnia o godzinie 6-ej wieczcrem na 

     

        

    
      

il-gich Targach Półno- 
cnych w Wilnie 

W dn. 3 bm. odbyło się posiedze- 
nie sekcji rolnej przy Komitecie Wyko 
nawczym ll-gich Targów pod prze- 
wodnictwem p. Prezesa Bortkiewicza. 

W zebraniu wzięli udział przedsta 
wiciele Komitetów Wojewódzkich Tar 
gów z Białegostoku w osobach p p. 
radcy wojw. inż. Michałowskiego i z 
Nowogródka inż. Juljana Podoskiego. 

„, Przedmiotem obrad była specjalnie 
sprawa działu hodowlanego. Wojewó 
dztwo Wileńskie daje głównie konie, 
województwo białostockie bydło ra- 
sy czerwonej, polskiej, z nowogródz- 
kiego również przyprowadzone będą 
na targi konie i bydło. Co do targu 
trzody chlewnej, to jak wiadomo co-- 
inięty został zakaz przywożenia świń 
de Wilna ze względu na 'zlikwidowa- 
nie pomoru na terenie m. Wilna. Wła- 
dze postawiły warunek zbadania świń 
w chlewie, podwójnego ogrodzenia 
sioisk i specjalnej rampy przy wyłado 
wywaniu transportu na st. Wilno. 
Miedzy innemi zapowiedziany jest u- 
dział znanej hodowcom chlewni doś- 

wiadczalnej ze Świsłoczy. Targ i Wy 
stawa drobiu zapowiada się licznie, a 
io ze względu na zgłoszenia licznych 
nagród. 

W związku z Targami hodowlane- 
ini ustalono Komisję Sedziowską dla 
oceny eksponatów. 

Kaleudarzyk Targów hodowlanych 
ustalony został, jak następuje: 

Do 15 września włącznie termin 
składania zgłoszeń, do 25. 9. termin 
dostarczenia eksponatów na teren II- 
<ich Targów Północnych, do 26. 9. 
ccena eksponatów przez Komisję Sę- 
dziowską od 27 — 28 włącznie targi 
we wszystkich działach hodowlanych 
inwentarza żywego. 

Dla targu i wystawy drobiowej ter 
miny są ńieco inne, t.j. zgłoszenia ró- 
wnież przyjmowane będą do dnia 15 
włącznie, 23. 9. dostarczenie i rozmie- 
'szczenie eksponatów, 26.9. ocena eks- 
ponatow przez Komisję Sędziowską. 
25. 9. otwarcie Targów Wystawy Dro 
Łiowej, która potrwa do dnia 28 włą- 
cznie. 

  

CHODZĘPO MIEŚCIE 

Jak to nas uczono 
Ano, więc doczekaliśmy się w Wilnie 

publicznej nauki chodzenia po ulicach. W 
zeszłym tygodniu ją wilnianom zaaplikowa- 
no. Wszyscy, wszyscy musieliśmy ją przejść 
Czy kto chciał, czy nie chciał. ja sam także 
jedną lekcię odvyłem, Było to tak: 

W ubiegły czwartek wysiadam ja z an- 
tobusu nie gdzieincziej, jak na rogu Zamko- 
wej i Magdaleny i pędzę naprzełaj, tak, jak 
codzień, do „Słowa '. Jeszczem dwóch kro- 
ków nie zrobił, a tu rodchodzi do mnie po- 
licjant, grzecznie salu i powiada: Zechce 
pań zawrócić i przejść choduik:2m'. 

Naturalnie zawracam i dochodzę chod- 
nikiem do celu mej wędrówki, po drodze jed 
nak natykam się na drugicgo policjanta,po- 
tem na trzeciego, potem na młodszego przo- 
downika i wreszcie na starszego przodowni- 
ka. Wszyscy oni stoją na skraju chodników 
i bacznie się rozglądają. 

Przyszło mi na myśl, że cała ta parada 
urządzona została albo z racii jakiegoś wspa 
niałego pogrzebu, albo z racji spodziewanej 
demonstracji komunistycznej przed Woje- 
wództwem. Ponieważ jednak pora była 

       
  

wczesna, zdałem sobie sprawę, jak niefortun, 
ne były moje domysły i chcąc się upewnić 
co do tej niefortunności, zwróciłem się do 
jednego z pięciu spotkanych stróżów bez- 
pieczeństwa, z zapytaniem,coby jego obec- 
ność w tem miejscu i o tej godzinie cznączać 
mogła. 

— Uczymy pubiicznośśł chodzenia po 
ulicach — usłyszałem uprzejmą odpowiedź. 

-—- Jakto uczycie? — spytałem. 
— Ano, ciągnął mój rozmówca, widzi 

pan, władza nasza poleciła nam przyzwycza- 
jać w ciągu kilku dni wilnian do stosowania 
sie do przepisów o prawidłowym ruchu nie- 
szym na ulicach, Właśnie to robimy. 

Sięgałem już kapelusza, aby ukłonem 
podziękować panu policjantowi za wyjaś- 
nienia, gdy na drugiej stronie ulicy zoczy- 
łem znajomego, w żywej rozmowie z poli- 
cjantem trwającego. 

Starałem się odgadnąć na odległość, co 
tak pasjonuje mego znajomka. Przygląda- 
łem mu się więc przez chwilę, a on, wi- 
docznie wyczuwszy wzrok mój na sobie, mi- 
mochodem okiem w moją stronę rzucił, a 
zoczywszy mnie, niemal pędem biec zaczął. 
Ja takoż odruchowo ku niemu podążyłem. 

Tu dopiero stała się rzecz, której nara- 
zie żaden z nas pojąć nie mógł, bo oto Įed- 
wieśmy po dwa może kroki ku sobie zróbi- 
li, jego za połę surduta, mnie za połę pła- 
szcza ktoś zatrzymał, 

Otrzeźwieliśmy dopiero, gdy każden z 
nas usłyszał za sobą łagodny głos policjan- 
ta: „— Panie szanowny, proszę przejść do- 
okoła, chodnikiem*. 

Tak oto brzmiało napomniense, tak oto 
wyglądała nasza, t. į. mego znajomego i 
moja pierwsza lekcja chodzenia po ulicach. 

Naturalnie dotarliśmy wreszcie do siebie. 
— No, wiesz co, -— zaczął mój znajo- 

my,— powiem tobie, wzruszony” jestem! Ty 
le dbałości, tyle pieczołowitości ze strony 
policji w stosunku do obywateli. I wszystkc 
to bezinteresownie. bezpłatnie. Uczą i pie- 
niędzy nie biorą. To nie to, co szkoła, choć 
i państwowa. Nazywa się: wiedzę Państwo 
daje swym obywatelom bezpłatnie, ale 
spróbuj posłać do szkoły synka czy córecz- 
ką! Mówię tobie, płacić nie nadążysz. A 
to na pomoce, a to na opał, a to na kolonje, 
słowem, tyle cię ta darmocha  oskubie, że 

po ulicach chodzić? 
aaa poprostu wpis płacić i mieć spo- 
KOJ. 3 

— Tu co innego , — ciągnął —tu gro- 
szem nie bekniesz. A jak uprzejmie z tobą 
rozmawiają, przepraszają, salutują. Wzru- 
szające! я 

— I pomyśleć tylko, że np. mnie, w 
ciągu 58 lat chodzić nie nauczył. a teraz... 

. — Rok miałem — mówił z łezką, kiedy 
mię ciocia, wieczny pokój, wypuściła sa- 
modzielnie na podłogę. Trudno było wtedy, 
ale jakoś się człowiek nauczył. Teraz, jak- 
bym drugą młodość "przeżywał drugie nie- 
mowlectwo. No, czy nie wzrusza te ciebie? 
Powiedz sam! 

. Nastrój, a raczej nastroik, był taki że 
nie mogłem memu przyjacielowi zaprzeczyć. 
8 ja od siebie na temat nauki chodzenia 

:ciłem, on także coś jeszcze dodał i tak 
am. spostrzegliśmy, jak mała  półgcdzinka 
minęta . nadszedi czas zajęć biurowych na- 
szych. 

Trzeba się było rozstać. Podaliśmy sobie 
ręce, aby ostatnie „do widzenia* sobie po- 

wie gdy uwagę naszą zwrócił dialog 
toczący się właśnie obok na środku jezdni. 
. Oto śród ulicy stała jejmość zażywna 
i okazała, a obok nieja nasz sympatyczny 
policjant-nauczyciel. Tak samo, jak nam, 
salutowal, tak samo, jak nas, o Skierowanie 
się właściwą drogą ik. 

Na ulicy jedna: tak samo, jak w 
szkole, są uczniowie, — jak Się to mówi — 
wśród nauczycielstwa — jatwi, są i ucznio- 
wie trudni. Myśmy należeli do łatwych, za- 
żywna jejmość do trudnych. 

„Co mnie pan uczyć będziesz? Ja cho- 
dzić, chwała Bogu, umiem. Jaž nie dzieckn, 
pod autobus nie upadna. wstydu panu nie- 
mia porządnych kobiet zagabać. Niechajby 
tu monż mój był, onby pana nauczył brać 
mnie zapodręka. Czasu ja wiencej z panem 
nie mam zajmować sie. Zostaw mnie pan 

  

  

   

w spokoju, poszukaj n:: 
„— Ależ, pani szanowna próbował 

dojść do głosu stróż bezpieczeństwa. 
Ja pana ob szacunek nie prosza. Ni ja 

pana znam, ni pan mnie. Ci widzieli: sza- 
nowna. Pan musi nietutejszy, niewilenski, u 
nas tak nie nazywają. 

„Paniusia”*, swoje zrobiła. Gadu- gadu, 
przez jezdnię, gdzie chciała. przeszła. Peli- 
Ccjant zaś nasz, widząc, że baby nie zwoju- 
je,dał święty spokój, skapitulował. 

. Zrobił to tem ochotniej, że w tej właś- 
nie chwili zwróciła się doń panienka jakaś, 
nadobna wielce, prosząc o wskazówkę, któ- 
rędy przejść można przez ulicę. 

Panienki nadobne to mają do siebie, że 
robią t. zw. oczka. System „oczka” jest sy- 
stemem starym, jak świat i już dawno opa- 
tentowanym, jeśli chodzi o skutecznośc. 
Mężczyzna „oczku* nigdy się nie oprze. 
Czy można się więc dziwić, że i pan poste- 
runkowy nie oparł mu się? 

. Zresztą, w danym wypadku „oczko“ pa- 
nienki bylo mu okazją do przerwania dość 
przykrej rozmówki z opasła jejmością, oka- 
zją, — przyznać to trzeba —całkiem miłą i 
przytem honorową. 

Panienka z rad policjanta skorzystała i 
pożegnawszy się z nim spojrzeniem z kate- 
gorji przeciągłych, swoją drogą poszła. My 
zaś z moim znajomym ile, że na ulicy zno- 
wuż równowaga zapanowała, t. zn. 5-ciu po- 
licjantów na swoich miejscach stało, już na 
dobre rozstaliśmy się. 

      

Morderstwo pod miastem 
wczoraj wieczorem na drodze do Radomina (jeszcze w obrębie mia- 

sta) znaleziono nieznanego trupa. Wszelkie dane wskazują, że ma tu mieisce 
tmorderstwo. 

Na miejsce wypadku policja wysłała kilku wywiadowców i psa poli- 
cyjttego, przy pomocy którego może się uda natrafić na ślad morderców. 

Demonstracje komunistyczne na Niemieckiej 
w godzinach wieczornych we czwartek na ulicy Niemieckiej u wylotu ulicy Szklan: 

nej grupka komunizujących wyrostków żydów usiłowała urządzić demonstrację i zawii 

sić sztandar, rozrzucając jednocześnie ulotki o treści wywrotowej. Przybyła na miejsce 
policja przeszkodziła demonstracji aresztując paru gorliwych agitatorów. 

Zuchwałe włamanie do urzędu 
pocztowego w Grodnie 

Qnegdaj w godzinach popołudniowych w urzędzie pocztowym Grodno I doko- 
nano zuciiwałej kradzieży 16.000 zł. 

Sprawa ta przedstawia się o tyle tajemniczo, gdyż jak narazie stwierdzono, spraw 
ca kraczieży — procz braku pieniędzy w 
śladów. 3 

G wypad który zauważył odpowiedzialny kasjer, 
p yrekcji Poczt i Telegra 

y wysłały 
nym wieczorem odnośne władze 
wyjaśnienia tej niezvwykłej ki 
wiednią komisję śledczą. 

kasie — nie pozostawił po sobie żadnych 

wiadomiono dopiero .póź- 
w w Wilnie, które też dła 

natychmiast na miejsce wypadku odpo-
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TEATR I MUZYKA | 

-—Teatr miejski w Lutni, Dziś w dalszym 
Od dnia 3 do 7 września 1930 roku włącznie będą wyświetlane tilny | 

ciągu wytworna i subtelna komedja irancu- 
KINO 3 66 3 | 

ska Verneuilla „Moja panna mama”, która 
ЕВЕ $ į M B A 

35 ze względu na interesującą treść i doskona- 
łe wykonanie zyskała ogómy poklask i uzna- 
nie publiczności. 

Artyści biorący udział w tem widowisku 
tworzą świetnie zgrany zespoł. Role głów- 
ne spoczywają w rękach: Niwińskiej, Ka- 
nuūskieį, Žurowskiego i Wyrzykowskiego. 

iblety kredytowane i zniżkowe ważne. 
— Występy K. Krukowskiego w Lutni. 

Zapowiedziany na dzień dzisiejszy występ 
Krukowskiego — uległ zmianie. Znakomity 
ten artysta wystąpi w sobotę 6-go i nie- 
dziele f-go bm. w otoczeniu wybitnych sił 
warszawskich w efektownej i nadwyraz we- 
sołej rewji p.t. „Urząd podatkowy'. Całosć 
programu składa się z 14 barwnych nume- 
rów: najnowszych piosenek, monologów hu- 
ntorystycznych, skaetchów, oraz produkcyj. 
tanecznych. W wykonaniu programu prócz 
K. Krukowskiego biorą udział wybitniejsi ar- 
tyści stolicy: M. Korska, 3 siostry Watrasów 
ny. T. Zelski i L. Boruński. Publiczność wi- 
leńska będzie miała rzadką sposobność za- 
poznania się z najnowszemi przebojami War 
szawy. Zapowiedź występów rewji wywołała 
żywe zainteresowanie wśród publiczności W1 
lcnskiej. 

W niedzieię ostatni występ K. Krukow - 
skiego. 

Bilety zniżkowe i kredytowane” nieważ- 
ne. — Pozostałe bilety nabywać można od 
® — 11 гапо 90 9-ej wieczór. / 

—-Przedstawienie popularne w Lutni. Pier 
wsze w sezonie przedstawienie z cyklu wi- 

dowisk popularnych odbędzie się w teatrze 

Lutnia w niedzielę najbliższą 7-g0 bm. o go- 

€zinie 4-ej m. 30 pp. Wystawione zostaną 

dwie komedje pjolskie, pełne humoru i tężyz 

лу „Marcowy kawaler" Blizińskiego i „Maj- 
sier i czeladnik* Korzeniowskiego, w prem- 

ierowej obsadzie. Ceny miejsc na to przedsta 

wienie, które przeznacza się dla najszerszych 

warstw publiczności <— ustalone npujniższe 
(od 30 gr.) Bilety nabywać można codzien- 
nie od 11 — 9-ej wieczór. 

— Sezon zimowy w teatrach miejskich. 
W przyszłym tygodniu w teatrach miejskich 

ZAŚP rozpocznie się sezon zimowy. W tea'- 
trze Lutnia inauguracja sezonu nastąpi w pią 

tek 12-go bm. dniu tym wejdzie na re- 

pertuar polska komedja  Rączkowskiegc 
. otworzy swe podwoje w sobotę 13-g0, ko- 

„Nad polskiem morżem* Akcja tej sztuki 

toczy się na wybrzeżu morza w Gdyni. 
Teatr na Pohulance otworzy swe pod- 

woje w sobotę 13-g0 bm. komedją Józefa 
Blizińskiego „Rozbitki*. Obie sztuki ukażą 
sie w oryginalnej koncepcji reżyserskiej dyr. 
A. Zelwerowicza. 

Dekoracje nowe, według projektów J. Ha 
wryłkiewicza. 

— Bilety ulgowe do Teatrów Miejskich. 
Administracja leatrów Miejskich podaje do 

wiadomości Organizacyj i Instytucyj Społe- 

cznych, iż z dniem 12 wrześnią rb., obowią- 

zywać będą nowe legityniacje na prawo o- 

trzymania w kasach teatralnych M ulgo 

wych ze zniżką 35 proc. Wydawanie nowych 

kart legitymacyjnych uskuteczniać się będzie 

codziennie z wyjątkiem dni świątecznych od 

10-ej do 2-ej po południu w Administracji 

teatrów ńa Pohulance (pokoj nr. 3) Dla uzy: 
skania nowych legitymacyj zniżkowych nie- 

zbędne jest złożenie odnośnego podania z 

wyszczególnieniem osób uprawnionych do 

korzystania z ulg biletowych. 

CO GRAJĄ W KINACIi: 

Kino miejskie — Simba. 
Hollywood — Kobieta bez serca. 
Swiatowid — Królowa włóczęgów. 
Heljos — Dzieje małżeńskie. 
Wanda — Nędznicy. 

wYPAUhi I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 3 do 4 

bm. zanotowano wypadków 50 w tem kra- 
dzieży 6, opilstwa 8, przekroczeń administra 
cyjnych 7. 

— Krańną wciąż garderobę. Lew Basi, 
(Stefańsi |) skradziono różną garderobę 
Straty poszkodowanej wyncszą 300 zł. 

— Ogrodnik zatrzymał złodziei. 3 bm. 
Melc Nochim (św. Jacka 3) zameldował o 
systematycznej kradzieży jabłek z ogrodu 
przy tejże posesji. W nocy z 2 na 3 zatrzy- 
mał on na kradzieży jabłek i wzgi z tego 
ogrodu Pietrzykowskiego Zbigniewa, Błaże- 
wicza Józefa i Stefanowicza józefa (Połoc- 
ka 4). 

—Podrzutek. Przy W. Pohulance 41 zna 
leziono podrzutka płci mięskiej w wieku о- 
koło 2 miesięcy, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

A. ARMANDI. 
% WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
— A któż mógłby je zabrać, jeśli 

nie ojciec? 
'._ Włóczęga spuścił głowę i uśmiech 
nął się ponuro: 

— Tak... tak, naturalnie! Cóż in- 
nego! Cudzem dzieckiem nikt się nie 
zaopiekuje. Jeżeli tamten zabrał je, to 
znaczy, że nie miał wątpliwości, że to 
jego dziecko nieprawdaż? Więc zna- 
czy, ktoś inny (tu roześmiał się gorz- 
ko i głucho), a temu innemu przypię- 
to rogi! Bardzo słusznie! Niema czego 
oburzać się. To wyrażenie znajdziecie 
w każdym słowniku najprzyzwoitszym 
a rogi... wszędzie: na mnie, na sobie... 
Dlaczegożby panowie nie mieli mieć 
rogów? Wiem, wiem, mówi się: „ona 
mnie kocha”, a potem pewnego dnia 
kiedy już nie masz ani grosza przy du 
szy i odchodzisz w świat, rodzi się u 
niej syn, którego nie oczekiwałeś, ale 
czekał któś inny, ktoś, kto ma do nie- 
go prawo. No, czyż to nie wesołe?!; 
Pytam panów? Cha.. cha.. cha! 

Śmiech zamarł nagle na jego 
ustach i dwie ciężkie łzy spłynęły po 
spalonych słońcem policzkach... 

Prokurator triumiowal: 
-— Aha, Florestynie Fortiolis, wi- 

dzi pan, że lepiej było odrazu się przy 
znać. 

Włóczęga otarł oczy rękawem i 
wyprostował się: 

-— Dobrze, czego chcecie od roga- 
cza Florestyna? 

-- Chcemy jego dobra, jak mówi- 
łem. 

— Робга? Znamy się na tem! Mo 

że chcecie uszcęśliwić mnie futrem? 
No, cóż? Korzystajcie z chwili. Już 
dość mnie wymęczyliście, jestem na 
usługi. Rźnijcie! Zgadzam się na wszy 

stko. O cobyście mnie nie oskaržyli, 

nie będę protestował. 

Największa Krajowa Fabryka 

Czekolady, Kakao i Cukrów Deserowych 

„„Goplana“ 
SP. AKC. POZNAŃ 

poleca wyśmienite swe wyroby. 

  

z SĄDÓ 
URZĘDNICY POCZTOWI PRZED SĄDEM. 

W Sądzie powiatowym w Słonimie to- 
czyła się rozprawa przy drzwiach zamknię- 
tych przeciwko 13 urzędnikom tamtejszego 
urzędu pocztowego, oskarżonych o zniesia- 
wienie b. urzędniczki pocztowej Wiery Kre- 
czykówny, która popełniła samobójstwo. 

Sąd z braku dostatecznych dowodów wi- 
ny uniewinnił wszystkich oskarżonych. 

RADJO WILEŃSKIE 

  

PIĄTEK, DNIA 5 WRZEŚNIA. 

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

nowych. 
13.00 Kom. meteorolog. 
1715 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. LOPP'u. 
17.35 — 18.00 Ciotka Albinowa mówi. 
18.00 — 19.00 Transm. koncertu z War- 

szawy. 
19.00 — 19.25 Audycja wesoła „Kaprys" 

komedja w 1 akcie A. Musseta w wyk.. 
ZDRW. Reżyserja W. Malinowskiego. 

19.25 — 19.50 „Skrzynka pocztowa nt. 
121 Listy radjosłuchaczów omówi W. Hu- 
lcwicz dyr. prog. PRW. 

19.50 — 20.00 Progr. na sobotę i rozm. 
20.00 — 23.00 Tr. z Warszawy. Pras. 

dzien. radj. koncert (dyryguje W. Berdja- 
jew) i komunikaty. 

! 
— Upadła podczas bójki. Pomiędzy Jul- 

kówną Rozalją a Różą Edelman (Stefańska 
23) wynikła bójka w czasie której Edelman 
poślizgnęła się i padając złamała sobie no- 
gę, Poszkodowanej udzieliło pomocy pogote 
wie ratunkowe, które odwiozło ją do Szpi- 
tala Miszmeres - Chojlim. 

— Kradną i kradną. Turkiewiczówna Jó- 
zefa zameldowała (adresu policja nie poda- 
je) o kradzieży różnych rzeczy i biżuterji 
ua sumę 1500 zł. 

— Zmarł chory na padaczkę, Na polach 
wsi Derwiele gminy wojstomskiej znalezio- 
no w koniczynie mężczyznę w stanie nie- 
qrzytomnym lat 30, któzy po przeniesieniu 
go do mieszkania wkrótce zmań. Ustalono 
iż był to cierpiący na padaczkę mieszkaniec 
wsi Kulszyni, gminy kurzenieckiej Kowalo- 
"ok Aleksander. Е 

— Ujęcie dezertera. W dn. 3 bm. zosta 
zatrzymany Mikołajczyk Hipolit bez stałego 
miejsca zamieszkania poszukiwany przez 4 
kompanję 6 pp.leg. za deżercję. 

— przerwał wspaniałomyślnym tonem 
prokurator. — Widzę, że pan jest nie- 
szczęśliwym człowiekiem, 
ofiarą niepowodzenia. 

—- Niepowodzenia! Gdyby to było 
tylko niepowodzenie! 
ście w tem, że niepowodzenie przycho 
dzie zawsze razem z żandarmanii! 

Widząc; że detektyw patrzy na nie 
go.z uśmiechem, więzień stracił do re 

  

  

  

  

Wielki film, pełen sensacji i emocji, z krainy dzikich zwierząt. Aktów 10. Twór czterołetniej wytężonej pracy, 
SALA MIEJSKA pełnej przygód i niebezpieczeństw dwóch największych i najśmielszych podróżników świata Marcyna i Osy John- 

  

  

   

  

ul. Ostrobramska 3. | sohn. Nad program: „Bohaterowie węża i pompy” — komedja w 3 aktach. Kasa czynua Э' 4odz. 5 m. 30. 
Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „TAJEMNICA STAREGO RODU* 

Pierwszy Dźwiękowy Pak L) Od godz. 4.15 do 6-ej ceny: Balkon e gr., pa: I zł. Przebój dźwiękowy. Arcydzieło o naj- 
Kiaotaż 0 tualniejszem "2-111 i spaniały, wzruszający dramat mił życia współczesn, 

temacie Dzieje małżeńskie kobiet. Rozflirtowana mężatka Sali Eilers, džio! Nor- 
„HELIOS“ man Kerry. Panna, poszukująca przygód—fhelma 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 Dzwięko- 
We Kino 

HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

Od godz. 4-ej do 6-ej ceny zniżone: PARTER 1 zł, BALKON 80gr. Dziś! Film dźwiękowy. Śpiew-Muzyka. 
KOBIETA BEŹ SERCA Boka a do i G obyczajowo-erotyczny. W rolach 

. łównych bohaterowie arcyfilmu „Łódź podwodna Ne 44*, fi - 
na 4iwodzicielka DOROTA REVIER oraz szlachetny, rycerski JACK HOLT. Penia seansów o g. dej, ost. 10.30 

  

Polskie Kino 

„WANDA* 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Dziś! Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie! Wszechświatowej sławy arcydzieło A. Dumasa p. t. 
DAMA KAMELIOWA (o painus). Nas tragedja-opera. W rolach gł. znakomita 

orma Talmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Nad 
program: ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA, dramat. W rol. gł. Mieczysław Cybulski i Jana Dalmen. 
    

  

       
      

  

  

      

  

      

   

  

  

  

          

    

     

    

CENY PRZYSTĘPNE, ŚPIESZNA DOSTAWA LEKARZE: 1 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! ВН от Seros skėras RÓŻNEJ ' 

ej weneryczne i mo- у 
czopłciowe. Ya W 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. AKUSZERKA S 3 
I-f Rimowiez chor. weneryczne, skór- ŠMIALOWSKA niów szkół średnich, 

ne, i mioczopłciowe, oraż Gabinet Kosme- rozpoczął zapisy nowo- 
ów, A RZ 7 tyczny, usuwa zmarszcz wstępujących. UI. Za- 

ielka о 1 . ki, piegi, wągry, łupież, rzeczna 5-a—2. 4 

GIEŁDA WARSZAWSKA M wen, aber Poz ecyczyo | Pradze kurzajki wy 
> I mED. pmbler narządu móczow. | padanie włosów. Mic- — Рагугапка 

z dnia 4 września 1930 r. . ; i skórne. kiewicza 46. rutynowana, udziela 
Ul. Mickiewicza 12 (róg Tatarskiej) lekcyj języka francu- 

Waluty i dewizy: Przyjmuje od 9—2 i 5—7 i pół. skiego w zakresie kur- 
: a : choroby skórne, wene- su gimnazjaliego. Do- 

ODA Z ŽAS 8,91 — 8,87. Holandja [-f insberq ne moczopłciowe. wiedzieć się: ul św.Ja- | 

23881 — 23041 — 23821. Londyn 4337 PAL LAS ab hz. To B 
2 43,48 52. Nowy York 8003 — 8.825 TEN CAŁE ŻYCIE GRA I NIC NIEMA, I Kenigshorg WE skórne, we- Mieszk i ao? 
— 8,885. Paryż 35,04 — 35,13 — 34,95. JĄ TYLKO RAZ GRAŁEM ‚ waż 0 аан 
Praga 26,44 i pół — 26,51 — 26,38. Nowy W KOLEKTURZE A. ое GGokcjowa Kan e 3000 dolarów 
York kabel 8915 — 8935 -- 8,805. Szwaj- i Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 o wszyst- dopłaty do długi: ban- 

carja 173,19 — 173,62 — 172,76. Stokholm E.LICHTENSTEINiS"A I f Syrwikft choroby weneryczne, m Wara | kowego za niedekreto- 
й е Aż, : A > |= : й т ias W any " i 

žado 5 40.29 2” 2806. Wiedeń zzo i pnemuę 24.400.000 wvcnaten. Wi SSA A Jagiellońska 5, dowie: p as 
— 46,57. Berlin w obr. prywatnych 212,70. Toteż, kto chce mieć gotówkę, zaznać choroby skórne, wene- ns nu aa IE A bania Pokojowe 

; ' spokoju, winien bezwzględnie już pójść I. Volisas i moczopłciowe. z, ,wygodami,  płacu 
Papiery procentowe: w moje ślady: Wileńska 7, od 8—1 i 4—8 w.tel.10-67. | „ebiowza pak ii IE w 

Е ZE : ы 3 ; т blow, ygo- ed Ge 5 

wadia 0 ac ba BBR, > iclosdo obecnei Pi DIAS e rzeki no | SOON: S £ : Е RD : tnych. 4 
proc. kolejowa 49,25 7 proc. stabilizacyjna K p | d h | czówego. a z samotny: Ę 

88. 3 prot. LZBGK | BR. obi. BK 84. Te ЧС 0 Miekiewicza 24. 049. 1215—8.Tel.277 | nieme Portowa 280,84. | Oszczędna gospo- 
S . — 83,25. 7 proc. ziemskie do- choroby kobi __g| dyni kupuje mydło 

Be o aa ja Spa. Ke Za 5 Klasy M Zeliowiczowa Mei ne AS AA i wszelkie dodatki 
| . у . Warszaw- z a ,| do prania w składzie 

Wy 67.8 proc. Lublina 63 ee qastocho H ciągnienie już od 9 września Mickiewicza 24.04 122514 674 77. | POKÓJ do wyn TRUBIEŁY . Ludał: - 8 proc. : i l ь 3 Т оо Ludwi- 
ias a, 67. 10 proc. Radomia 81. do 14-90 paždziernika r. B; TO. JEN 4 sarska 12 róg Tatar- 

2 iedlec a E obl. poż. kon. wygrany tej klasy około Fa į RY, skiej. Tamże perfu- 

ja - | NSK ni. Warszawy em. 8-ma i 9-ta 55. ZĘ ы yplomowana nauczycieika p 2 pokoje z „-| MY i woda kolońska 

Akcje: ' muzyki nem wejściem, kok ka ca 1-RR 
Bank Hipoteczny we Lwowie 108. B. Pol a JONÓW z długoletnią praktyką w Polsce i za- | fortem Amebadnoje SSE z 

ski 167,25 — 167. Cukier 35. Wysoka 140. ю ЧЕ granicą, posiadająca uzupełniające stu- 4 centrum  miasta, sło- 
Lilpop 25,50. Modrzejów 9. Haberbusch 122. Was wszystkich wzywa szczęście dja teoretyczne w konserwatorjum wie- neczne, ciepłe wyć Pierwszorzędna ku- 

TODAY TOTEN A po szczęście! deńskiem, poszukuje lekcyj. Łaskawe godami, możć być > charka z ko «pleinemi 

. a Kal 2 oferty proszę kierować pod adresem: | całodziennym wię Ela ifkacjami i naj- 
OGŁOSZENIE. Oto adres tej najszczęśliwszej w Polsce ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. dla ozchicosch do wy- /epszemi rekomendacja- 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie kolektury # najęcia. Wilno, ul. Mo- Za Poza RY 
1-g0 rewiru, mający siedzibę urzędową w С Оа Za IA a 
Wilnie przy ul. Połockiej nr. 14 obzwieszcza lą LICTHENSTEIN,$-xa Lekarz-dentysta Ора оана оее 
że wyznačzona na dzieh 9 września 1930 ® Ch KRASNOSIELSKI SET Przyjezdny 
r. o godz. 10-ej rano, w Wilnie przy ul. WILNO, WIELKA 44 * : : EO, Zagranicy udziela 
Mickiewicza Nr. 13 sprzedaż z licytacji ? 8 wznowił przyjęcia chorych : № 1ексу) — angielskiego. 
publicznej _ majątku ruchomego Woj- Centrala kolektury ul. Wielka 21. K U P N © Zgłaszać się piśmien- = 
skowego Zjednocz. Spożywcz. Oddział w Warszawa, Marszałkowska 146. № nie: Jakóba Jasińskiego 

Wilnie, składającego się z towarów galanteryj Konto P. K. O. 81051. |SPRZEDAŻ) 5-2 m. 19. а 

?у;(і›пюх ro gn oh spożywczych Firma egz. od 1835 r. Josa" czer- RPL SIE 
olonjalnych, urządzenia sklepowego oraz WONOŚĆ, i — tilo- 

konia i wozu ciężarowego, oszacowanego KOSMETYKA merszczki, S Kwiaty 
я $ marszczki, wągry, bro- ; dendron 

na sumę złotych 25.308 gr. 11, na zaspoko- ||| MMM wkił kurzujki uoum, i fikusy do sprzedania 
jenie pretensji Skarbu Państwa i innych wie- K Gabinet ji, tanio. Dzielna 30. —O Nj 
rzycieli, została przez powoda Kierownictwo V KLASA GABINET Kosmetyki (2, di6 7  9KRAUŽIONĄ Ksiazke 
RAI aa ac] EA ao a 21 ej Racjonalnej Kosme- / eczniczej Cal WaW UD ku- wojskową,, wyd. przez 
па 1 zonym nie od- 4 tyki Leczniczej. | SECA „pi kilkaset hektarów P, K. U. Święciany na 

będzie się. = . : J. Hryniewiczowej. dobrej ziemi rolnik z imi i DZA W. й j ziemi rolnik Zimie Izyd via- 

Komornik sądowy (—) A. Uszyński. Loterji Państwowej Ino Pa: s ul. WIELKA N© 18 m.9. O Rd ak a 4: ! 

Japoński proszek główna wygrana Urodę kobiecą Przyj.wg.10-1i 4-7 N G 5 e W., „Oj wsi Dubowoje II gm. 
konserwit- w. z. P. № 26, Nowogrodzkie, Aleksan jeonpolskiej pow. Bra- 

K A T 0 L 750 000 je, Kanał R der Sudnik, x. Ua, SERRA 
1 a a, usuwa @] SKAZY o ————— S daj Ž x Fa? 

jeśt tilt & 8 BRA i braki, Masaż PIENIĄDZE przedaje się 

kie dakais Ža B Eiagniehie ОЕ ВО УЕНО Li k twarzy i ciała (panie). | W każdej sumie lo- | dom drewniany "ggubione świadectwo 

rynkach, bo KATÓL nietylko ćw. losu 50 zł. Sztuczne opalenie ce- | kujemy na korzyst- | Horodelska 15, 7 mie- f szkolne o ukończe- 

e tępi muchy i pchły, lecz za- Bilety w kolekturze ry. Wypadanie włosów 5 a lange szkaniowy Z RRC niu 3-ch klas ka : 

R ij i i 1 łupież. Najnowsze 500 З — | i sadem. Dowiedzieć się przez Seminarjum Pra- 
e bija PY prusaki K. Gorzuchowskiego Edo kamai ra- | gwarancja zupełna. | ul. Jagiellońska I m. 4 wosławne w Wilnie na 

2 3 ZAMKOWA 9. —0 cjonalnej. Dom H.-K. „Zachę- | od 3 do 5, Kozłow- imię Borysa Aleksiejuka 

SARE Codzenni od4.10—a a” biigyjcza 1 | sa **ż miala się. оо 
ptecznych i aptekach. 16 Il ||| M MM W ZP.) OD DUBA MUSA 

| 

— Proszę się nie denerwować, i nikt nie ma prawa tak robić, to jest nie zechce pan osobiście zaznajomić pod światło i mruknął, jakby rozcza- spornym spadkobiercą swego brata. | 

nadużycie władzy! się z tym aktem? rowany: ` — Dobrze. Kiedy umarł mój brat? 

Prokurator zerwał się z miejsca Włóczęga bezmyślnie dotknął — Prawdziwe "__ — Siódmego lipca 
2 ° + > + 3 Nk NS й ią ь В т : ° ° 

który padł purpurowy z gniewu i oburzenia: stwardniałemi palcami zwitka doku- — Czy chce pan jeszcze? — A więc od tego dnia jestem 

‚ — Czy chce pan, abym go po- mentów. Wiersze skakały mu przed — Nie, dziękuję. właścicielem jego miljonów? 
/ E > 22 PO WESA y mu p e dee c JES l M 

ciągnął do odpowiedzialności za ubli- oczyma, ale widział, że znaczki stem Zmieszany, zwrócił banknoty — Oczywiście, że od tego dnia li- : : yma, г szany, Žada aa S ego 
Cale nieszczę- zenie władzy? lowe na dokumentach były prawdzi- — Djabli!.. Ależ historja! Czyż czą się procenty od kapitałów, leżą © 

— Proszę bardzo! (| wc: nie będąże ludzie tracić sześć- nie mówiłem, że los przygotowuje nie- cych w banku. | 
— Rozkazuję wam milczeć. dziesięciu franków dla przyjemności spodzianki nieraz bardzo miłe? Wuj Corabe z zadowoleniem po- | | п ziesięj 1 c yjer AR Kk ES ) ОЕ DV 

‚ — & przyjemnošcią, ale proszę mistyfikowania człowieka. A więc?..... — Diabli!,. „Ależ historja! Prze- kiwał głową. Po chwili milczenia | 
pierwiej powiedzieć temu  długono- Zwatpienia jego zaczęły się rozwiewač praszam, ale już zupełnie zdębiałem zwrócił się nagle do prokuratora: 4 

Szty panowanie nad sobą: 
— Spójrzcie na tego pana! Radość 

aż tryska z pod jego skóry: Co za po- 
wodzenie! Wywąchał ślad, który za- 
ginał przed dwudziestu czterema laty! 
Ale on, jak pies gończy, przebiegł po 
śladzie, a wszystko na to, aby wsunąć 
mnie pod nos jakieś brudne kartelusz- 
ki, zadrwić ze mnie, a potem powie- 
dzieć: „Patrzcie, jaki jestem genjalny! 
Widzicie?“ Czegoż jeszcze chcecie od 
swojej ofiary? Mówcie! 

Detektyw schował do kieszeni pa- 
pierki i notatki i rzekł uprzejmie: 

— Chcemy powiedzieć jej nastę- 
pujące słowa:  „Florestynie Fortiolis, 
przynoszę panu osiemnaście miljo 
now... 

— Co? 
— .. piastrów, które według 

kursu dzisiejszego wynoszą dwieście 
dwadzieścia siedem miljonów franków. 

Wuj Corabe przyglądał się badaw 
czo prokuratorowi i detektywowi, wre 
szcie uśmiechnął się pogardliwie: 

— |ak widzę, nie macie nic do ro 

boty...? 
— Florestynie Fortiolis, proszę... 
-— A nie mogliście znaleźć nic lep- 

szego do roboty, jak wyciągnąć z wię- 
zienia nędznego włóczegę i żartować 
z niego? Na zakończenie natrzecie mu 
uszu, według waszych zwyczajów i 
waszej sprawiedliwości! 

— Fortiolis, ja żądam... 
‚ — Żądajcie sobie! A ja wam mó- 

wię, że to wstyd żartować z biedaka 

  

giemu detektywowi z cyrku, żeby od- 
kieił się ode mnie. 

_ Prokurator chwycił się rozpaczli- 
wie za głowę i zajęczał: 

— Boże, to jest nie do zniesienia! 
Panie Overluc, błagam pana, niech 
pan z tem kończy prędzej! Ja już tra- 
cę cierpliwość! 

— Ja również — wtrącił ironicz 
nie włóczęga. 

Mimo całej bezczelności, więźnia 
i zdenerwowania prokuratora, Overluc 
me byt bynajmniej zmieszany. Zastyg- 
ły na jego twarzy uśmiech nadawał mu 
wyraz uprzejmości i optymizmu. Wydo 
stał z za pleców duży portiel skórza- 
nv i wyjął dokumenty, opatrzone 
wielkiemi pieczęciami: 

— Oto, — rzekł zwracając się do 
wuja Corabe, -— akt, spisany w Pary- 
żu przez rejenta Duleve. który został 
spisany wskutek braku testamentu po 
śmierci Cypriana  Fortiolisa, który 
zmarł w Meksyku, nie pozostawiając 
potomstwa. | 

Oszołomiony włóczęga n$famrotał: 
— To prawda? 
Detektyw nie zwrócił uwagi na 

wątpliwości, wyrażone przez spadko- 
biercę: 

Cyfra, którą określiłóm, oznacza w 
przybliżeniu wartość całej pozosta 
wionej majętności. Do tego dochodzi 
prawo na koncesję w Meksyku na 
kopalnię, eksploatowaną przez zmarłe 
go. Obecnie do prawa tego pretendu- 
je nowy koncesjoner. Jest to w całej 
tej sprawie jedyny sporny punkt. Czy 

wydawca tHtanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wnydyiło, 

Czyż to prawda? } 
Prokurator stopniał z rozczulenia: 
— Niech się pan uspokoi, drogi 

— Może pan wytłumaczy mi te- 
raz za co zostałem aresztowany i za 
co trzymano mnie w więzieniu? 

— Pan mówi, że ta bazgranina czy 
ni mnie spadkobiercą? : 

— Osiemnastu miljonów meksy- 

kańskich piastrów, CO stanowi okrągłą panie. Czyż nie mówiłem, że los przy — Prokurator nie wierzył włas- 

sumę dwustu dwudziestu siedmiu mil. zotowuje nieraz niespodziańki bar- nym uszom: 

jonów franków. Pieniadze są złożone dzo miłe? — Co? 
— Ja twierdzę, że włóczęga jest 

ten, kto nie ma środków do życia. A 
tymczasem aresztowaliście miljonera, | 
oskarżając go o włóczęgostwo, trzyma 
liście go dwa tygodnie w więzieniu, po 
pełniając nadużycie władzy. Uważam 
to za rzecz niedopuszczalną! 

— Ależ, drogi przyjacielu, skąd- 
że mogliśmy wiedzieć"... 

Corabe obraził się: 
— Po pierwsze, jeżeli laska,; 

proszę mnie nie nazywać ani „drogini 
przyjacielem'* ani „drogim  panem“. 
Taka poufałość może być stosowana 
wobec więźnia, ale nie wobec ofiary 
pomyłki sądowej. 

— Omyłki sądu?... Pan się zapomi 
na! Przecież sądu jeszcze nie było!.. 

— To jest jeszcze jedno przestę- 
pstwo z waszej strony. Jedno z dwoj- 
ga: albo popełniłem zbrodnię i trze- 
ba było mnie sądzić, albo nie zrobi- 
tem nic złego i powinniście byli mnie 
wypuścić. 

Prokurator uśmiechnał się ponuro: 
— Czy panu wiadomo, że wrze- 

sień jest miesiącem wypoczynku dła 

Zamyślony włóczęga nie słuchał. 
— Biedny Cyprian, szeptał 

—- ile musiał cierpieć i pracować, że 
by odłożyć tyle pieniędzy do banku. 

Po raz ostatni tala zwątpień zalała 
jego mózg: 

— Nie, nie, nie!... To dobry żart, 
aie trochę... tego... Nie, mnie nie 
nabierzecie! 

— Niepięknie pan nas sądzi! —- 
izekł z godnością prokurator. 

„Pan* dopiero teraz włóczęga za- 
uważył, że mówiono mu dzisiaj „pan“ 
Ostatnie watpliwości zniknęły nagle. 
Uczuł, jak w jego skórę włóczęgi wstę 

pował nagle miljoner. W myśli rzekł 
do siebie: „Doskonale, djable jeden!” 
i odważnie wstąpił w nowe życie.. Roz 
siadł się wygodniej na krześle i, ną 
wszelki wypadek, zapragnął upewnić 
się po raz ostatni: A 

— A wiec jestem miljonerem? 
Za WAB; dwusto - dwudziesto - 

w Południowym Kalifornijskim Banku 
Paryska filja tego banku zawiadomiła 

rejenta,że może natychmiast wydać ca 
łą sumę, gdy tylko pan zostanie uzna- 
ny prawnie za spadkobiercę. 

Mimo całej stanowczości detektv- 
wa,wuj Corabe nie mógł uwierzyć. 

Być może była to prawda, ale czy 
mógł w nią uwierzyć? Nagle zerwał 
się z krzesła: 

— Czy ma pan przy sobie pienią 
dze? i 

— Naturalnie. 
— Dobrze, proszę mnie pożyczyć 

sto franków! 
— Sto franków? Poco? 
— To już moja rzecz prosze po- 

życzyć! 
Archibald Overluc wyiął pugilares. 
-— Z przyjemnością. jednak mu- 

szę zaznaczyć, że rejent Duleve wrę- 
czył mnie dla pana pięć tysięcy fran- 
ków na niezbędne wydatki. us 

— Pięć tysięcy franków! Na nie siedmiokrotnym miljonerem. 

zbędne wydatki! I ja mogę to zaraz — Czy mogę liczyć, że to jest 
odebrać? ! ostateczne i bezsprzeczne? 

— Będzie pan musiał podpisać — Najzupełniej! Uzyskanie spad- 
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się tylko. A tymczasem stužė paru ku wymaga jedynie załatwienia for- sędziów? ; 

stu frankami... malności. -— To nie powód, żeby trzymać w 

Podał banknot, ręka włóczęgi — A formalności te nie moga nic więzieniu niewinnych ludzi. 

dranęła. Chciwie chwycił banknoty, zmienić? * — Niewinnych! 
  zmiął w drżących palcach, spojrzał Nie. Pan jest jedynym i bez- 
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