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| Tuytietyo Ailerowrdy į Komunistų W Monta 
Jak przewidywaliśmy, wybory w 

Niemczech przyniosły zwycięstwo 

stronnictwom skrajnym: hitlerowcom 

i komunistom. Hitlerowcy, inaczej na- 

rodowi socjaliści, zwiększyli swój 

stan posiadania prawie że dziesięcio- 

krotnie, komuniści zaś otrzymają 0 

dwadzieścia mandatów więcej niż po- 

siadali poprzednio. pop 

Zestawienie cyfrowe, które znaj- 

dzie czytelnik obok, plastycznie wy- 

4 kazuje w jakim kierunku nastąpiły 

przesunięcia. Cechą ogólną jest rady- 

kalizacja społeczna. Kim są bowiem 

ibitlerowcy? Jest to stronnictwo o ra- 
dykalnym programie społecznym, gło- 

szące zoologiczny wprost nacjonalizm. 

Początki ruchu naredowo-socjali- 

stycznego sięgają roku 1903, gdy w 
starej Austrji powstała t. zw. Partja 

Robotnicza, pozostająca w ścisłym 

kontakcie z antysemickim ruchem 

Schonnera. Ruch ten jednak rozwinął 

się dopiero po wojnie, a mianowicie 
kiedy do Bawarji przybył b. oficer 'au- 

striacki Adolf Hittler. Stanął on na 

czele partji robotniczej w Monachjum, 

która wówczas liczyła załedwie sze- 

šciu członków. Od tego czasu postę- 

puje stopniowy rozwój partji. W wy- 

borach poprzednich zdobywa już so- 

„bie 12 mandatów a obecnie będzie 
* miała ich 107. 

Naczelnem hasłem programu go- 

spodarczego hitlerowców jest „prze- 

łamanie niewoli procentowej*. Roz- 

różniając pomiędzy kapitałem prze- 

mysłowym a bankowym hitlerowcy 
twierdzą, iż pierwszy jest „twėrczy“, 

podczas gdy drugi „rabunkowy*. Stąd 

już wynika dalsze ustosunkowanie się 

a mianowicie postulat . upaństwowie- 

nia banków i instytucyj kredytowych. 

Drugiem sztandarowem hasłem hitle- 

rowców, jest kwestja pochodzenia i 

rasy. U podstawy leży teorja Cham- 

berlaina o „biologicznym przodowni- 

ctwie'. Tylko Niemcy są predystyno- 

wani do ról kierowniczych, ich pocho- 
dzenie i wałory rasy uprawniają ich 

do pogardliwego stosunku do innych 
-* naredowości t. p. słowem ekstrakt sze 

„ Winizmu. 

"Zwycięstwo wyborcze hitlerowcy 

zawdzięczają niesłychanie demago- 

gicznej agitacji nacjonalistycznej. Jak 

wynika z zestawienia głosów, oddzie- 

dziczyli oni w znacznej mierze głosy 

niemiecko-narodowych Hugenberga i 

Gaci agrarnej Schilego. 

Utworzona przed wyborami kon- 

serwatywna partja ludowa, na której 

czele stoi głośny ze swych wystąpień 

rewizjonistycznych, min. Treviranus, 

nie odniosła większego sukcesu. 

Ž Bojowe wystąpienia Trewiranusa, 

który za program wyborczy obrał wy- 

łącznie hasło rewizji granic, nie zy- 

skało mu zwolenników wobec wysu- 
nięcia przez hitlerowców oprócz kwe- 

2 zakresu polityki wewnętrznej i go- 

spodarczej. Radykalizm społeczny Hit 
tlera zabarwiony nacjonalistycznie, 

był bardziej tascynującem hasłem niż 

 „korytarzowe* wystąpienia 

nusa, które dla niemieckiego „człowie 

ka ulicy* pozostały obojętne. 

Sukces wyborczy hitlerowców i 

dkomunistów oraz utrata znacznej ilo- 

$ci mandatów przez Hugenberga i so- 

cjal-demokrację, nie rozwiązuje  jed- 

nak sytuacji parlamentarnej w Niem- 

czech. Choroba parlamentaryzmu nad- 

Miar partyj i partyjek — trwa nadal. 
Żądna z niemieckich grup politycznych 
nie będzie mogła utworzyć własnego 
Tządu i jedyną kombinacją, możliwą 

<iest wielka koalicja albo... pozaparla- 
Mentarny rząd kanclerza Bruenninga, 

Po pewnych zmianach personalnych 
w jego składzie lub wreszcie jako   ostateczność, nowe wybory. Sz. 

Stji granic całego szeregu postulatów 

Trevira- 

. wśród pasażerów. W obawie postrzelenia, jadący kryli się kładąc 

BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEI — Dworzec Kolejowy — 

KLECK —- Sklep „Jedność”. 

Opłata pocztowa uiszczona zyczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych mie zwraca. Administca- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń.     
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Adwokaci warszawscy 
u prok. Michałowskiego 
w SPRAWIE ARESZTOWANIA B. 

POSŁÓW 
W sobotę w godzinach popołud- 

niowych zostali przyjęci przez pro- 
kuratora sądu okręgowego w Warsza 

Prowizoryczne wyniki wyborów do Reichstagu 
BERLIN. „PAT. — Prowizoryczne urzędowe zestawienie wyników gło- wie p. Michałowskiego członkowie 

sowania .do Reichstagu. palestry warszawskiej którzy wrę- 
Oddano ważnych głosów 34.943.460 (w poprzedniem głosowaniu czyli mu protest podpisany przez dzie 

30.738.381). kana Jana Nowodworskiego, Marja- 

Z tego przypada na socjal-demokcatów 8.578.016 poprzednio 9.151.059 па Niedzielskiego, St. Urbanowicza, 
Ra iż Е. $miarowskiego, L. Berenzona, W. 

Niemiecka parija narodowa — 2.458.497 (—4.380.029). SAM —. Szumańskiego, W. Bittnera i Z. Gra- 

«Centrum 4.128.929 — 43.711.141). lióskiego. 
Komuniści 4.587.708 (— 3.263.354), Protest dotyczy zaaresztowanych 

Niemiecka parija ludowa — 1.576.149 (— 2.678.207). i osadzonych w = n. b. byłych 

'Partja państwowości Rzeszy — 1.322.608 „ posłów sejmowych. 

1.504.148). 
(poprzednio demokraci Zwraca się w nim uwagę na to, 

Partja gospodarcza — 1.360.585 (1.395.684), 
że p. prokurator nie może być od- 
„powiedzialny za obchodzenie się 

„Bawarska partja ludewa — 1.058.556 (945.304. władz i z hpa 1 
i ialiscį — s ь przez to fakt internowania osób су- Narodowi socjaliści 6.401.219 (poprzednio 806.777). 8 wiinych przez władze wojskowe jest 

„Na podstawie tych wyników głosowania, podział mandatów do Reich- anormalny. 
stagn pomiędzy poszczególne stronnictwa polityczne będzie następujacy* Pan prokurator udzielił wyżej wy- 
Z ogólnej liczby 573 mandaty (poprzednio 491) otrzymują: socjał-demokra mienionym przedstawicielom pale- 
& — 143 (poprzednio 153), niemiecko-narodowi — 41 (73), centrum — 69 SU następujących wyjaśnień: 

  

(62)), komniści — 76 ( — 54), niemiecka parja lutowa 26 (45), parta. „i sresztowani na podstawie: arty: 
panstwowości Rzeszy 22 (—) poprzednio demokraci 25,) partja gospodar- kułu 101 i 100 K. K. (działania wy- 
cza 23 (—.23), bawarska partja ludowa 18 (-— 16), narodowi socjaliści 107 rotowe), nadto niektórzy z nich 

hielego 18 — (13), niemiecka partja(poprzedriio 12) (partja agrarnego SC także na podstawie art. 532 i 154 
zułopska — 6 (— 3), Landbund — 3 (— 3), konserwatyści (Treviranus) tówiących o nieposzanowaniu wła- 

ści: salai A dzy. Nie odnosi się to jedynie do po- 2 (—0,), chrześcijańsko-socjalni — 14, niemieccy hannowerczycy 5. sta Baćmagi, który został osadzony 

w areszcie prewencyjnym z powodu 

] eks i svszczętych przeciwko. niemu  do- 
Polacy zwi zyli stan posiadania chodzeń za przestępstwa pospolite 

BYTOM. PAT. — Walka wyborcza na Śląsku Opolskim odbywała się w pod- (natury materjalnej). Co do rzeko- 
nieconym nastroju. Szczególnie naniętnie była zwalczana przez wszystkie partje nie- „mych szykan, jakich się miały dopu- 
mieckie polska katolicka partja łudowa. Akcję wybarczą ;polskiej partji, utrudniały w Ž e ć władze żyw wobec gee r 
wysokim :stopniu niemieckie elementy radykalwe, tak hitlerowcy, jak i komuniści. Na- ^ . jak 
сгету kandydat polskiej partji ks. proboszcz Koziołek otrzymał wiele listów z po- nych tam b. posłów, jest to, ja 
gróżkami. „Pomimo tych utrudnień, polski stan posiadania wzrósł znacznie, prawie we stwierdza p. prokurator bajka wy- 
wszystkich miejscowościach, w parównaniu z wyborami 1928 roku. Na podstawie pro- szana Z palca. O żadnenm biciu, gole- 
wizorycznych obilczeń, ogólny wzrost polskich * porównaniu z rokiem 1928 wynosi oko dłu głowy 1 t nie było mowy. 
% 7 tysięcy głosów. W niedzielę uwiegłą polska partja ludowa otrzymała przeszło 37 * NE 713 o 2 i: 

Niemniej przeto należy stwierdzić, 

  

tysięcy głosów, w róku 1928 30.209 głosów 8 В я 
dodał p. prokurator, że regime wię- 

` z zień wojskowych jest naogół surowy. 

ер е e czem się nie różni od systemu 
sowanego w więzieniach zwykłych. 

3 wspomniani ex posłowie zostali osa- 

dwóch w każdej celi, nie zaś w żad- 
nej „baszcie“) jest koniecznością wię 

ь Zapowiadany „oddawna przez opozycję wiec przedwyborczy „W obro- więźniom ucieczki. Tę gwarancje w 
miie prawa i wolności ludu" odbył się wczoraj przed południem w „Dolinie wyższym stopniu zapewnia więzienie 

ści miejskiej i wiejskiej. łącznie aresztu zapobiegawczego. Oso 

Co й 2 : Ё izez sądy powszechne, mo znaj- 
odznakę „Wyzwolenia*, witając zebranych i wspominając o kilku działa- Swat R) rdzie т \\’і@:іёгіц Wój- 

czach Centrolewu, natomiast nic nie mówiąc o aresztowanych posłach. 

iB. sen. Limanowski oświadczył się w przemówieniu „przeciw dykta- niesie się przed forum sądowe. Na 

turze, chociaż stosuje ją człowiek najgenjalniejszy*, poczem wiec opuścił. Prośbę adwokatów o dopuszczenie 

już tytko około 1000 osób. powiedział, że sprawa byłych  po- 

dochodzenia prokuratorskiego, a no- 
wa ustawa postępowania karnego do- 

__ Po zakończeniu zebrania w Dolinie Szwajcarskiej tłum w ilości około czas, kiedy sprawa wchodzi w ok- 1000 osób utworzył pochód ze sztandarami, kierując się AL. Ujazdowską w res śledztwa, co jeszcze w danym 

Aczkolwiek w wielu wypadkach  ni- 

Zasadniczym względem, dla którego 

dzeni w więzieniu woejskowem (po 

kszej gwarancji co do umożliwienia 

Szwajcarskiej" przy ul. Szopena, dokąd przybyło około 1500—1800 ludno- wojskowe. Dotyczy to jednak wy- 

Wiec zagaił p. St. Thugutt, ustrojony w czerwoną kokardę i zieloną PY SYWilne, które mają być sądzone 

skowem, zanim sprawa ich nie prze- 

Rezolucji, którą odczytywał p. Graliński (Wyzwolenie), wysłuchało i" do Śledztwa, p. prokurator od 

słów znajduje się dopiero w stadjum 

Zakaza 
ny pochód puszcza udział obrońcy dopiero wów 

stronę PL. T rzech Krzyży. Na czele pochodu szły kobiety, a za niemi jak się wypadku nie nastąpiło. okazało, była ukryta silna bojówka P. P. S.i €. K. W. Z pochodu rozbrzmie / Nadmienić jeszcze należy, że wały śpiewy Międzynarodówki, okrzyki przeciw rządowi i przeciw Marszał- wszyscy wyżej wspomniani  człon- 
kowi Piłsudskiemu oraz okrzyki „Niech żyje rewolucja”. Wobec tego, że na kowie palestry działają wyłącznie na 
czele pochodu kroczyły kobiety, policia przystąpiła do rozpraszania pochodu podstawie plenipotencji p. Lieberma- 
od tyłu. Zebrani rozbiegli się w ulice: Mokotowską, Hoża i Wspólną. W na Ani jeden z aresztowanych byłych czasie rozpraszania pochodu w At. Ujazdowskich przy ul. Matejki, nieznany posłów po za p. Liebermanem, żad- 
Gsobnik rzucił granat ręczny, od którego zostali ranni: podkomisarz P. P. nemu adwokatowi plenipotencji do- 
Lubiejewski, post. P.P. Wacław Stankiewicz, post. P. P. Bednarski, Adam tychczas nie udzielał. 
Duda, zamieszkały Wilcza 15, Piotr Rajchert — Białostocka 55, Zenobjusz RES NES NAD STI Jakóbowski — Pańska 118, Bronisława Zawislocka — Ztota 50 į jedna cy- 
wilna osoba, której nazwiska nie ustalono. Ponadto z tłumu oddano kilka- 77 OO zo) M 
dziesiąt strzałów rewolwerowych, od których został ranny: st. post. 5 kom. ORŁY ? p, P. Stelan Wierzbicki, post. 12 kom. P.P. Stępniak, niejaki Kalwiński i kil pręga tala, Rady Ministrów, mocą której ku innych osobników o nieustalonych nazwiskach, a ponadto została zabita nej będą powiększone 6: dodatkowa: Sbm; 
jedna cywilna osoba, o niewiedomem nazwisku. Witold Suchocki lat 22 15 miljonów złotych na bieżący rok budże- (Szara 5) elektrotechnik (rana szarpara klatki piersiowej i brzucha), po 9YY.na cele pomocy dia bezrobotnych i przewiezieniu do szpitala Ujazdowskiego wkrótce zmari. p Na o S 

Strzelanina trwała 3— 4 minuty. Na ulicach przepełnionych publicz- bezrobotnych do žalos 57 A EA Do nością, wynikł szalony popłoch. Przechodnie zaczęli kryć się po bramach tychczas bowiem wyasygnowano z tego- oczów; gubiąc po drodze laski, ole, kapelusze it p. Policjanci rozpę- iocznego budżetu dla bezrobotnych 42 milj. 

dziwszy maniiestantów odebrali im wszystkie sztandary. X 
й RZA prowadzi więc walkę z bezrobo- 

L B . ciem drogą bezpošredniego ožywiania pro- 
W przejeżdżających wówczas trantwajach również wynikł popłoch dukcji krajowej, udzielania gwarancyj eks- 

się na Bie zamówień a BS 
ławki lub na podłogę. jed śnie licząc się z realną koniecznoś- 

5 > i я, z przyjścia z pomocą robotnikom, dot- 
3 Tłum uciekających manifestantów lub przechodniów usiłował wtarg- kniętym brakiem bracy 7 zarobków, mobili- 

dąć do domu Nr. 31 w Al. Ujazdowskiej, gdzie mieści się ambasada fran- zuie poważne, jak na nasze stosunki, środ- 
cuska. krama jednak była zamknieta, ponieważ mieścił się tam oddział ki aa) na cele zasiłków dla bezro- 

policji. B Ke В Gy k 
W kilka minut po uspokojeniu się, na miejsce krwawego zajścia przy- bai manie byE owane 02 

były karetki pogotowia ratunkowego. Zajęto się opatrywaniem rannych. rież w okresie późnej jesieni i zimy, kiedy 
S A В kutek zakończenia prac budowlanych Policja użytku z broni nie czyniła. Aresztowano przeszło 100 osób, u och ! pe ych, : . z g h, h h ktorych znaleziono wiele broni. Dochodzenie w toku. Ranny Antoni Kalwiń- nas sezonowe beznobocie. rasta 

ski zeznaje m. in. kategorycznie, że strzały padły z tłumu, jak to sam widział 
wyraźnie i że sam został ranny od tych strzałów. 

Ogółem w wyniku zajść 2 osoby zostały zabite i 17 rannych. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim Kolegom, Krewnym i Zna- 
jomym, a w szczególności Zarządowi 

Aresztowanie b. posłanki Kosmowskiej AA BK esz, Zwiżkowi 
przysługę W Lublinie na wiecu Centrolewu posłanka Kosmowska z Wyzwolenia 

użyła obrażających wyrażeń pod adresem najwyższych władz w państwie. 
Prokurator polecił aresztować Kosmowską i. wytoczył dochodzenie z art. 
154 i 582 K. K. 

ś.p. 

Józefowi Święcickiemu 
składają tą drogą serdeczne Bóg zapłać. 

: я ч Córka i Rodzina 
(dalszy ciąg na stronie 2-giej). : 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, 

GŁĘBOKIE — sl Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S$. Zwierzyński. 

LIDA — mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 у 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

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

Sto+, 
tura zajmuje 38 proc, a żywność z ty- 

N. ŚWIĘCIANY — 
K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński. 

WOŁKOWYSK — 

  

  

LISTY Z AMERYKI 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. A 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

Walka dwu jpotęg anglosaskich 
o rynki zbytu 

New York, wrzesień. 

z.kspansja Stanów Zjednoczonych na 
rynkach światowych i zrównanie się 
amerykańskiego handlu zagraniczne- 
50 z angieskim, przed wojną znacznie 
wyprzedzającym wszystkie inne kraje 
-- to największy wypadek w dziejach 
gospodarczych bieżącego stulecia. 
(Jto trzy etapy tego zrównania, w do- 
iarach (wywóz i przywóz razem): 

Lata SŁ. Zj. W. Brytanja 
1900  2,244 milį. 4,271 milį. 
J913 3,890 milj. 6,618 milj. 
1928 9,693 milj. 9,915 milj. 

Z cytr powyższych widzimy, że 
nominalnie w latach 1900 — 1925 
handel angielski wzrósł więcej niż 
dwukrotnie, ale, aby się z nim zrów- 
nać, handel amerykański musiał się 
powiększyć czterokrotnie. W warto- 
sciach absolutnych — pamiętając, że 
ceny światowe wzrosły w latach 1913 
— 1928 o 65 proc. — handel angiel- 
ski wcale się w tym czasie nie powięk 
Szył; natomiast handel amerykański 
wzrósł o 35 proc. w stosunku do roku 
1913. 

Stany Zjednoczone przywożą za- 
ledwie 9 proc. swego spożycia i wy- 
wożą 8,5 proc. swej produkcji. Aby 
stwierdzić, jak zasadnicze zaszły zmia 
ny w charakterze amerykańskiego 
przywozi i wywozu, trzeba zestawić 
cyfiy dzisiejsze z danemi z przed stu 
laty. Wówczas dwie trzecie z przed stu 
Ameryki stanowiła manufaktura — 
dziś tylko 20 proc.; na surowce i pół- 
iabrykaty przypada dziś 55 proc., a 
na żywność 25 proc. wartości przy- 
wozu amerykańskiego. Wywóz Sta- 
nów sto lat temu były to w czterech 
piątych - surowce. lub-=półiabrykaty; 
dziś na tę kategorję towarów przypa- 
da tylko. 39 proc.; natomiast manufak- 

tuniem 23 proc wartości. 
Jacy są dostawcy, a jacy klienci 

Stanów Zjednoczonych? Jeśli zestawi- 
my rozdział amerykańskiego handlu 
zagranicznego między różne rynki 
światowe, to się okaże, iż w ciągu 
ostatnich lat kilkunastu zaszły tu po- 
"ważne i znamienne przesunięcia. Oto 
tablica, w której wykazujemy, jaki 
był udział procentowy 
ków w handlu amerykańskim w la- 
tach 1911 — 1915 (średnio) i w ro- 
ku 1927: 
RYNKI Przywóz Wywóz 

1911/15 1927 1911/15 1927 
Europa 46,6 30,5 640 47,6 
Kanada ПНОа | TER 
Ameryka Środk. 145 120 DT 8,4 
Ameryka Połudn. 12,8 12,4 5,2 9,0 
Azja 158 30,0 5% 135 
Oceanja st 1,3 2,2 40 
Atryka 14 22 11 22 

Z danych powyższych widzimy, że 
wymiana towarów pomiędzy Stanami 
a Europą znacznie się zmniejszyła, 
natomiast handel amerykański na 
wszystkich innych rynkach stale wzra 
sia. Jest to skutek rozwinięcia się prze 
riysłu amerykańskiego. Z rynku uzu- 
pełniającego, dostarczającego Europie 
surowce i biorącego jej manufakt., Sta 
ny Zjednoczone stały się producentem 
a więc konkurentem Europy, a w pier 
wszym rzędzie Anglji. 

Żywność stale zajmuje niemal poło 
wę przywozu angielskiego, druga poło 
wa dzieli się znów na dwe równe 
niemal części: surowców i półtabry- 
katów, oraz wyrobów gotowych. W 
angielskim wywozie wyroby gotowe 
stanowią ciągle 80 'proc. całości. 

Pomiędzy krajami brytyjskiemi a 
resztą świata, handel zagraniczny an- 
gielski rozkłada się jak następuje (w 
miljonach f. st.): 

1913 1928 
„Przywóz: 
2 krajów brytyjskich 213,8 364,2 
Z zagranicy 554,8 832,7 

Razem 168,7  1196,9 
Wywóz: 

Do krajów brytyjskich 218,0 350,2 
Do zagranicy 416,8 493,5 

Razem 634,88 8437 
Ogółem (przywóz i wywóz) 1403,5 2040,0 

Z tablicy powyższej widzimy, jak 
wielką rolę w handlu zagranicznym 
Anglji grają Dominion'y i kolonje bry 
tyjskie: przywóz z tych krajów utrzy- 
muje się na wysokości 30 proc. ca- 
łości; natomiast wywóz angielski do 
kra jów brytyjskich wzrósł w latach 
1913 — 1928 z 34 proc. do 42. proc. 

W obydwu wyżej podanych tabli- 
cach, dotyczących handlu zagranicz- 
nego angielskiego, zarówno przywóz 
jak i wywóz rozumiemy wraz z reek- 
sportem. Ów reeksport gra w handlu 
zagranicznym W. Brytanii rolę bardzo 
ważną. Mniej więcej 10 do 12 proc. 
angielskiego przywozu nie jest spoży 

różnych ryn- Ch 

wane w Anglji, ale jest zaraz reekspor 
iowane. 

Dane dotyczące reeksportu wyka- 
zują, jak wiele Dominion'y i kolonje 
zawdzięczają  pośrednictwu  angiel- 
skiemu: 60 proc. towarów na reeks- 
port przeznaczonych zabierają okręty 
angielskie z krajów brytyjskich, ale 
90 proc. całego reeksportu idzie zagra 
nicę. Połowa tego reeksportu — to 
surowce i półfabrykaty, ćwierć przy- 
pada na żywność i ćwierć na manufa- 
kturę. 

O bardziej szczegółowych kierun- 
kach angielskiego handlu zagranicz- 
nego da nam pojęcie tablica poniższa 
(w odsetkach) : 
RYNKI Przywóz Wywóz 

1913 1928 1913 1928 

Europa 40,84 36,29 34,46 30,16 
Ameryka Płn. 2242 23,04 11,78 13,92 
Azja 12,65 12,16 25,45 23,70 
Ameryka Pld. 9,88 10,66 9,79 9,69 
Oceanja 843 988 8,77 10,87 
Afryka 5,78 1,97 975 11,66 

Zarówno pod względem  przywo- 
zu, jak i wywozu kraje europejskie 
straciły na wartości dla handlu an- 
gielskiego; skurczyła się też pojem- 
ność rynków azjatyckich dła wywo- 
zu angielskiego. Natomiast na rynkach 
amerykanskich, afrykańskich i au- 
stralijskich handel angielski utrzymu- 
je, a nawet względnie wzmacnia swe 
pozycje. Mówimy względnie, bo han- 
del zagraniczny republik południowa 
ainerykańskich znacznie wzrósł w о- 
statnich kilkunastu latach, ale ten 
wzrost wyszedł na dobre głównie Sta 
nom Zjednoczonym. To samo da się 
powiedzieć, w większym jeszcze stop- 
niu, o handlu zagranicznym Japonji i 
Chin. Na tych trzech wielkich rynkach 

R amerykańska bije angiel- 
ską. 
. Oto tabliczka wykazująca zmiany, 
jakie zaszły pod względem amerykań- 
skiego i angielskiego wywozu na 
trzy wyżej wspomniane rynki (w od- 
setkach całości handlu zagranicznego 
owych rynków) : 

Stany Zjedn. Wiel. B 
RYNKI a A 

1913 1927 1913 1927 

Ameryka Poludn. 144 308 283 197 
Japonja 160 286 168 72 

iny 6,0 16,2 45,6 280 

Rzecz jeszcze bardziej dla handlu 
, angielskiego niepokojąca — to inwa- 

zja handlu zagranicznego amerykań- 
skiego w Dominion'ach.  Zbadališmy 
statystyki dotyczące handlu zagrani- 
cznego pięciu brytyjskich Dominion'ów 
w latach 1913 i 1927. I cóż się okazu- 
je? Zarówno w ich przywozie, jak i 
wywozie rola Stanów Zjednoczonych 
rośnie, a rola Wielkiej Brytanji się 
kurczy. 

Poniższa tabela ujmuje te objawy 
procentowo: 

Stany Zjedn. Wiel. Е, DikinjoNy 0 0 003 
1913 1927 1913 1927 

Р КТ УМ б 
Kanada 640 649 213 168 
Austral ja 13,7 24,6 51,8 434 
Nowa Zelandja 95 18,0 59,7 479 
Poludn. Afryka 88 15,3 501 428 
Indje Wschodnie 26 7,9 642 478 

УОЙ 
Kanada 379 389 499 334 
Australja 35 88 452 420 
Nowe: Zelandja 40 55 801 76,0 
Połudn. Afryka 08 22 919 652 
Indje Wschodnie 89 11,2 235 210 

— We are fighting for our lives 
in world markets (Na rynkach świato- 
wych walczymy o nasze życie)— rzekł 
Lord Riddell w Londynie na zjeździe 
stowarzyszenia angielskich biur rekla 
mowych (British Advertising Associa- 
tion) w 1929 roku. 

Sir Esme Howard, b. ambasador 
W. Brytanji w Waszyngtonie, mówił 
w Toronto (Kanada), w 1926 roku: 

— Jedyne możliwe źródło przy- 
szłych kofliktów widzę w rywalizacji 
ckonomicznej. Zdaje mi się, że w 
przyszłości walka o rynki będzie je- 
szcze gwałtowniejsza niż w przeszłoś- 
Cha 

Bardzo podobnie wyrażał się p. 
Herbert Hoover w czasie swej kampa- 
nji przedwyborczej z roku 1928. Mó- 
wił np. w Bostonie: 

W miarę jak zwiększa się równo- 
waga obcych narodów, ich walka o 
rynki neutralne staje się ostrzejsza. 
Abyśmy mogli uzyskać na tych ryn- 
kach należne nam miejsce, nasza ko- 
ła gospodarcze muszą móc liczyć na 
dalszą i energiczną współpracę nasze 
go rządu. 

Trudno o komentarze wymowniej- 
sze. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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ECHA KRAJOWE 
Przytapanie instrukcyj komunistycznych 
Koło Iwierca ujęto w chwili przekra- 

czania granicy do Polski kurjera K. P. Z. B. 
przy którym znaleziono 3 fałszywe paszpor- 

KONIA KUJĄ... 
I 

W marcu 1931 r. upłynie lat dziesięć 
od chwili stworzenia województwa w No- 
wogródku. Nowogródek podnosi się, rozbu- 
dowuje, ożywia. Górę nowogródzką oble- 
piaja  żarłoczni  kamienicznicy coraz to 
nowemi budynkami wznoszonemi w stylu 
„nowogródzkim ”. 

Dzielnie sekundują tym poczynaniom 
urzędowi miłośnicy grodu Mendoga i w szla 
chetnej emulacji rzucają miljony na budowę 
gmachów rządowych. 

Praca wre i kipi... 
Po ściągnięciu Izby Skarbowej do No- 

wcgródka, po ufundowaniu dla niej gma- 
chu urzędowego, idzie kolej na dalsze in- 
ne urzędy, które z trwogą czekają na miłe 
widoki translokacji. Chodzą słuchy 0 
Brygadzie Kopu z Baranowicz, o Okręgo- 
wym Urzędzie Ziemskim z Grodna, o in- 
spektoracie akcyzowo - monopolowym z 
Lidy i wielu innych. 

„Bronią się jeszcze twierdze Grenady, 
ale w Grenadzie zaraza”. Bronią się kan- 
dydaci 7 listy translokacyjnej, bronią się 
wszystkiemi siłami przed miłą perspektywą, 
bodaj czy nie  napróżno. 

Godna lepszej sprawy  energja w roz- 
dmuchiwaniu bańki mydlanej  Nowogrodka 
ma swoje źródło w uporze małej grupy 
ludzi, jeśli nie kilku jednostek, które dą- 
zą za wszelką cenę do utrzymania siedzi- 
by Województwa w Nowogródku. 

Nie nie pomagają fakty bijące w oczy. 
Upór święci triumfy. Nowogródek sam tyl- 
ko nie dotrzymuje kroku w tem sztucznie 
podsycanem tempie, gdyż mimo wybudo- 
wania kilku bardzo kosztownych gmachów 
za rządowe pieniądze, mimo dziesiątka iat 
niestrudzonych usiłowań _ zainteresowanych 
czynników nie przestał być małą  mie- 
ściną. 

Ludność miasteczka 
ten cały okres coś o dwa tysiące miesz- 
kańców, którzy rekrutują się z rodzin 
urzędniczych. 

Jeśli rozrost ' Nowogródka kuleje, to 
i nowoczesność jego urządzeń nie przed- 
stawia żadnych złudzeń, gdyż i dziś można 
widzieć e pewnych porach dnia jak no- 
wogródzkie służące dźwigają wodę dla 
swych  chlebodawców z pół kilometrowej 
odległości. 

Szlachetny zawód woziwodów kwitnie, 
jak mało gdzie. 

A sama woda — to cenny napój, któ- 
remu analiza naukowa wydała walkę na 
śmierć i życie. 

Typowe rosyjskie schodki zdobią fron 
tony domów i powodują od czasu do czasu 
przetrącanie kości napływowym — ofiarom 
idei nowogródzkiej;  Nowogródzianin 
nie łamie, jest bowiem  „przywykszy“ 
rowogródzkiego strojenia domów. 

° ° А „strój* to nielada. Każdy dom od- 
znacza się mnóstwem okien i drzwi, tak, 
że nieprzywykły do czegoś podobnego lo- 
kator, głęboko lecz napróżno zastanawia 
się, gdzie ustawić swoje meble. 

zwiększyła się za 

nóg 
do 

Zapobiegliwe  pijaweczki  kamieniczne 
w Nowogródku zrozumiały, że „wymysły 

higieniczne“ o potrzebie obfitości Światła są 
wodą na ich młyn, ponieważ zwiększona 
ilość otworów w ścianach zmniejsza wy- 
Gatnie koszty materjału potrzebnego. na 
budowę domtt. 

Lęcz na tem nie koniec. й 
Aby i nieszczęsnego lokatora uradować 

czemkolwiek stwarzają wielkie co naj- 
mniej trzy pokojowe mieszkania i to zu- 
pełnie łatwym sposobem: Budują pokój w 
roziniarach 6X5X23. Na środku lub też 
nieco mniej, niż na środku stawiają  ku- 
chenkę, połączoną z piecem „ogrzewalnym* 
Następnie wbudowują jedną Ściankę z ca- 
lówek, niekoniecznie sięgającą sufitu, w 
poprzek całego mieszkania. W: ten sposób 
Stwarza się duże ubikacje, które przepie- 
rzone również calówkami dają trzy pokoje 
z kuchnią. Czy to nie styl? Czyż nie na- 
zwać iego architektonicznym poematem bez 
patentu. 

Mieszkanie stylowe byłoby już. Teraz 
trzeba dcpasować lokatora. Byle kto . nie 
mcże wedrzeć się do mieszkania Nowogró- 
dzianina. Muszą być referencje, które u- 
aziełają miejscowi, uproszeni ad hoc przez 
zainteresowanych kandydatów na lokatorów 
Często wożny robi markę swemu szefowi 
wydziału lub kierownikowi referatu. Innej 
drogi niema, gdyż inaczej mieszkanie „za- 
jęte”. 

ty oraz instrukcje dotyczące akcji wyborczej 
1 pouczenie dla poszczególnych  jacze- 
jek komunistycznych. 

W dziedzinie przydzielania mieszkań (o 
ile jakieś mieszkanie jest do przydzielenia) 
pełni twardo swą powinność Pan Wojewo- 
da, który klucze wręcza wybrańcowi. I 
nic dziwnego — czas w Nowogródku po- 
zwala Panu Wojewodzie nawet na wgląd 
w tak błahe sprawy. 

Błahe jak dla kogo, lecz nie dla kandy- 
data i dla województwa nowogródzkiego. 

Przemysł i handel rozwija się również 
znakomicie. W ciągu lat dziesięciu założo- 
no jedną cukierenkę, jedną restauracyjkę, i 
jedno prawdziwe  (dalibóg prawdziwe) 
przedstawicielstwo  automobilowe. 

Aby być zupełnie ścisłym co do tego 
ostatniego trzeba dodać, že jest ono dru- 
giem z kolei  przedstawicielstwem, bo 
pierwsze zdążyło już zbankrutować z po- 
wodu wielkiej ilości solidnej klienteli. 

Ten obrazek nie nosi w sobie z łatwo 
zrozumiałych powodów barw tęczowych, 
to prawda, lecz niesie ze sobą woń zatęch- 
łej rzeczywistości nowogródzkiej. 

Daremnie łamią sobie ludziska głowę, 
dlaczego Nowogródek jest tak uporczywie 
broniony jako siedziba województwa, bo 
kto o to walczy wiadomo wszystkim. 

Czy kraj zyska coś na tem, to kwestja. 
Sami Nowogródzianie dziwią się temu i 
nie wierzą, by tak dalej być miało. 

Niecierpiwych ożywia nadzieja, że przy 
zapowiadanych zmianach administracyjnych 
władze centralne położą temu kres, prze- 
nosząc siedzibę Województwą do innego 
miasta lub kasując zupełnie Wpojewództwo 
Nowogródzkie. 

Obawiają się tylko, by nie dopuszczono 
do dalszych rządowych inwestycyj, gdyż 
zbyt wielkie kwoty utopione w błocie no- 
wogrodzkiem  utrudnią jeśli nie uniemożli- 
wią zupełnie takiego pociągnięcia. 

Na szczęście idzie zima i wraz z nią 
przerwa w robotach budowlanych, która 
przeszkodzi coś niecoś graczom nowogródz 
kim w zdobyciu większej ilości atutów do 
ostatecznej rozgrywki o siedzibę  Woje- 
wództwa. A + 

Lecz gdy wiosna nastanie... Tutejszy 

TARGI PÓŁNOCNE 
zwiedzającym radzimy obejrzeć 

Polską Wytwórnię 
Obuwia 

Wacława Nowickiego 
Wilno, ul. Wielka 30 

Działy wykwintnej konfekcj 
i galanterii 

Towary zimowe, śniegowce i kalosze. 

ZE 
Osiedliłem się w Wilnie 
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Wiece na 

w u 

prowincji 
TORUŃ. W godzinach popołudniowych w parku Wiktorji, po wygło- 

szeniu przez agitatorów kilku przemówień, uformował się pochód, który 
usiłował przejść ulicami miasta. Ponieważ władze bezpieczeństwa nie udzie- 
liły zezwolenia na urządzenie pochodu, przeto stojący na 
oddziału policji komisarz Konarski wezwał tłum do rozejścia się. 

czele silnego 
W tej 

chwili z tłumu dano w kierunku policji kilka strzałów rewolwerowych, które 
jednak nikogo nie raniły. Wówczas policja bez użycia broni 
tłum. 

rozproszyła 

LWÓW. W ciągu dnia dzisiejszego odbyło się tu 5 wieców, zwoła- 
nych przez Centrolew. Dwa wiece zostały rozwiązane przez 
pieczeństwa, a dwa inne z powodu awantur na salach wiecowych 
rozbite. 

CZĘSTOCHOWA. Stronnictwo chłopskie i 

władze bez- 
zostały 

Wyzwolenie zamierzały 
odbyć tu dzisiaj oddzielne wiece protestacyjne, jednak wobec bardzo zni- 
komej ilości uczestników wiece te połączono w jeden. 

Nieco burzliwszy przebieg miał 
z członkami przeciwnych organizacji. 

wiec PPS., gdzie doszło do starć 
W czasie awantur, jakie wybuchły na 

tem tle, padło kilka strzałów. Jedna z kul rewolwerowych zraniła robotnika 
Kuśnierskiego. 

RADOM. Ugrupowania włościańskie wchodzące w skład centrum i le- 
wicy w zjeździe nie wzięły żadnego udziału. Na wiec przyszło ogółem 
800 osób, lecz wobec bójki między uczestnikami został rozwiązany. 

W czasie bójki parę osób zostało poturbowanych. 
ŁÓDZ. Pat. W dniu dzisiejszym odbył się w Łodzi w lokalu Kina 

Oświatowego zapowiedziany wojewódzki kongres stronnictw opozycyjnych. 
Na kongres przybyło 400 — 500 osób ze wszystkich ugrupowań centrum 
i lewicy. Wobec zakazu władz administracyjnych zapowiedziane pochody 
nie odbyły się. Na terenie województwa żadne zebranie się nie odbyło. 

Zamachy sabotażowe w Galicji 
LWÓW. PAT. — Prasa donosi o całym szeregu aktów sabotażowych, 

dokonanych w nocy z piątku na sobotę w Małopolsce Wschodniej. — Mia- 
nowicie na folwarku Oparów, niedaleko Lwowa, nieznani sprawcy podpalili 
stertę owsa. Straty wynosza około 6 tysięcy złotych. Na miejscu znaleziono 
aszeczkę z pozostałością jakiegoś łatwopalnego płynu. Tej 
wybuchł pożar na folwarku Huvmieniec w pow. 

samej nocy 
Lwowskim, gdzie spłonęły 

4 sterty zboża i dwie szopy ze zbożem, a nadto jedna szopa z narzędziami 
rolniczemi. Wysokość szkód narazie nieustalona. Pożar powstał wskutek 
podpalenia równocześnie w 10 miejscach przy pomocy środków  chemicz- 
nych. Również tejże nocy spłonęła wskutek podpalenia sterta owsa, należą- 
ca do rolnika Zgorzelskiego w pow. lwowskim. Wskutek silnego wiatru po- 
żar przerzucił się na sąsiednie budynki i zniszczy: 6 stogów ze zbożem. W 
powiecie Tarnopolskim w nocy z piątku na sobotę około godz. 2-ej wznieco- 
no pożar na folwarku Kipiatka. Pożar ogarnał 18 stert, powodując szkody 
w wysokości 78 tysięcy złotych. Na folwarku Bohatkowce w pow. Podkaj- 
ce, woj. Tarnopolskie podpalono stertę żyta. Szkoda wynosi 4 tys. zł. Jak 
prasa zaznacza, jest to już trzeci sabotaż na tym folwarku. W dalszym ciągu 
donosi prasa, że wczoraj o godzinie 16-ej nieznani sprawcy przecięli druty, 
przytrzymujące słupy telegraficzne pomiędzy Polewskiem a Podhorcami w 
pow. Skoczów, woj. Tarnopolskiego. Słupy jednak nie przewróciły się i ko- 
miunikecja nie uległa przerwie. Sprawców ujęto. 

OPRERGTCZEROCGA 

Z posiedzenia Ligi Narodów 
PRZEMÓWIENIE LITEWSKIEGO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. 

Poniedziałkowe zgromadzenie Ligi zostało zainaugurowane mową szefa delega- 
cji litewskiej ministra Zauniusa, który opowiedział się za federacją europejską arzz 
oraz przeciw tendencjom podwyższenia tary! celnych. 

Minister wygłosił szereg ególników bez znaczenia, nie zapomniał jednak uczynić 
aluzji do stanu stosunków z Połską. Mówiąc o unji europejskiej, podkreślił, że odnośnie 
jego kraju miał w niedawnej przeszłości miejsce akt bezprawia, którego pozostawić bez 
zadośćuczynienia nie można. W innem miejscu minister Zaunius mówiąc o akcji gospo- 
багсхе] Ligi Narodów, wspomniał © warszawskiej konferencji rolniczej i zaznaczył, że 
Litwa nie mogła wziąć w niej udziału ze względu na obecny stan stosunków politycz- 
nych z Polską, przyczem wyraził obawę, aby akcja gospodarcza, zapoczątkowana w 
Warszawie, nie zwróciła się przeciwko Litwie. 

3-oddziałowa Szkoła Powszechna 
im. Tadeusza Czackiego 

została otwarta w roku szkolnym 19380]31 przy gimnazjum im. T. Czackiego 
(z pełnemi prawami) Wilno, Wiwulskiego 13, gmach własny, tel. 10-56. 

Do oddziału I-go (klasy elementarnej) przyjmowane są dzieci bez 
egzaminu. 

Do oddziałów ll-go i Ill-go (klas: przedwstępnej i następnej)—na pod- 
stawie egzaminu, lub świadectwa szkół powszechnych. 

Po ukończeniu Ill-go oddziału dzieci przechodzą bez egzaminu do kla- 
sy I-ej gimnazjum im. Tad. Czackiego. 

Szczegółowych informacyj udziela i zapisy przyjmuje Kancelarja co- 
dziennie od dodz. 9—1. 

  

wiedzajcie Ilie Targi Północne 
i Wystawę Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 

Pawilony otwarte od godz. 10-ej rano do 8-ej, zaś tereny do godz. 10-ej wieczór. 

   

POLA AZALJOWE 
To brzmi dla nas trochę, jak w bajce, 

jeśli się doda jeszcze że to w naszym kraju 
sę te pola, w pow. Kostopolskim, koło 

Ludwipola nad Słuczem. My na wagę złota 
kupujemy jeden krzaczek azalji w doniczce, 
a tam ludzie za darmo rozkoszują się cu- 
dnyr: zapachem pól azaljowych.  Stanow- 
czo, to nie jest w porządku, jak mówi Kru- 
kowski. I dlaczego o 30 kilometrów od 

Ludwipola przesadzony krzak takiej azalji 
marnieje i ginie, a w tem wybranem niiej- 
scu rozkwita i bujnie i szczodrze? Bo 
tłumaczą znawcy — znalazły nasiona żół- 
tej azalji odpowiednią dla siebie glebę pod 
Ludwipolem. — Otóż to. 

Wszystko i wszędzie musi 
rozwoju mieć odpowiednią 

Nawet pieniądz — proszę państwa. 
Taka srebrna złotówka i zniszczony  pa- 
pierek  dwudziestozłotowy, amerykańskie 
dolary i funty angielskie i te wszystkie mię- 
dzynarodowe znaki obiegowe i one także 
proszę państwa. żeby się nie marnowały 
muszą mieć odpowiednie dla siebie miejsce. 

W domu są bezpłodne i narażone na 
niebezpieczeństwa przeróżne. W interesach 
— ryzyko, u ludzi — niepewnie, słowem — 
na jedno wychodzi, nieodpowiednia tam dla 
nich gleba. W jednym tylko miejscu roz- 
kwitaja i mnożą się. To w P. K. O. 

A dlaczego —- proszę państwa — warto 
się dowiedzieć. Okienka P. K. O. są w ka- 
żdym urzędzie pocztowym, książeczkę 

oszczędnościową dostać można, w kilka mi- 
nut, a kto ją raz dostanie i odda jej na ro- 
śnięcie i kwitnienie swoje pieniądze — ten 
zrozumie, co to jesz „odpowiednia gleba“. 

Górnośląski 
W EG IE bez mialu 

„WĘGLOKOKS" 
WŁAŚĆ. 

FP, NOWACKI 
z Wozy plombowane. Na wrzesień 
ų podwyżki 

  

dla swego 
glebę. 
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leczy sól owocowa 

Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 

Sposób użycia 
załączony. 

J J M A A M A M, 

Wydział Kół Gospodyń Wiejskich Wii. T-wa 

Organizacyj i Kółek Rolniczych 
urządza w dniu 20 września b. r. w salonach Kasyna Oficerskiego 

Mickiewicza 13 

BAL 
pod łaskawym protektoratem JWP. hrabiny Józefowej Tyszkiewiczowej 

Początek o g. 22. Stroje wieczorowe. Wstęp zł. 6. Wejście za zaproszeniami. 

Zaproszenia nabywać można w Wil. T. O. i K. R. Sierakowskiego 4, 
tel. 7-84, lub u Gospodyń i Gospodarzy, których lista będzie ogłoszona w na- 
stępnym numerze. 

  

biet wiejskich. 

M J M A 

  

Całkowity dochód przeznaczony będzie na cele oświatowe wśród ko- 

21 PaństwowaLoterjaKiasowa 

Przed przerwą 

   

Po 5000 zł. wygrały — п-гу: 132168 
188258. 

3.000 zł. wygrał nr. 203491. 
Po 2.000 zł. wygrały  n-ry: 13864 

131564 133612 171968 194378 206400. 
Po 1000 zł. wygrały n-ry: 14025 20883 

43315 "74 447 18702 109641 115283 
163759 187709 193754. 

Po 60% zł. wygrały n-ry: 8128 12774 
68562 82734 — 101402 12 137485 
140135 1444249 166444 i6 175816 
189173 195407 209536. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 4325 6234 
6814 14402 17842 21611 24054 26446 
26681 29311 30529 35251 35575 36428 
38912 48513 49457 49708 50021 50308 
5224 56393 60069 63093 65193 65364 

71559 74268 76251 80046 80153 83031 
87745 93464 95598 101414 101771 
102355 103587 119071 121294 121942 
122422 126148 128942 131715 132741 » 
132867 142017 146980 147532 148373 
1499956 150274 151161 153966 156770 
157640 159170 160720 164332 165586 
165610 170329 171577 173335 175247 
187529 190567 195077 197967 1999126 
201149 200988 208737. 

Po przerwie. 

25.000 zł. wygrał nr. 195972. 
15.000 zł. wygrał nr. 11393. 
10.000 zł. wygrał nr. 8873. 
Po 5000 zł. wygrały n-ry: 35740 53092 

62826 130695 182333. 
3000 zł wygrał nr. 205759. 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 28738 67642 

83357 84011 106342 120902 175990 
181576 186382. 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 10570 30940 
75157 89046 121659 125333 153982 177945 
189966 193526 193608 195102. 

Po 6000 zł. wygrałŁy n-ry: 535 3073 
13446 16681 32167 35002 61251 102979 
159412 176910 182895 188465 191076 193343 
194804 205433 206677. 

Po 500 zł, wygrały n-ry: 9409 12600 
20268 21208 25123 26731 38016 _ 38909 
40453 49644 51914 53135 64717 89287 
80479 91648 03983 95013 95775 96006 

96637 160379 104078 118635 119389 
130629 130878 135038 138711 142074 
142218 147569 149056 152077 155921 
157060 162317 164555 166953 171417 
112329 174186 178572 178586 179242 
180999 181505 183335 185859 188239 
189216 195000 1975800 200721 204038 
204504. 

  

LUNA-PARK 
Dawne „Wesołe Miasteczko' na 

P 

Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 

do 12-ej w nocy 
Wejście wyłącznie do Luna-Parku w 
dnie powszednie od 7-ej wiecz. w 

soboty i niedziele od 3-ej pp. 

Wstęp 50 i 30 gr. 
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PIERWSZORZĘDNY 

  
$r.li$Rauze 

ui. WILEŃSKA 32j2 I piętro 
OTRZYMAŁ NOWOŚCI SEZONU ORAZ PRZYJMUJE 

ZAMUWIENIA JAK Z WŁASNYCH TAK I Z POWIE- 

RZONYCH MATERJAŁÓW 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

H 

  Ceny umiarkowane 
  

  

WŚRÓD STALAKTYTÓW i KNEDLI 
(ZE ŚLĄSKA W GÓRY. — PRZEJDZIEM OLZĘ, PRZEJDZIEM RACZĘ... 
— ZAGRANICĄ. — W KRAJU ZAMKÓW I 

1 jeszcze co widziałem na Śląsku: 
widziałem ruch budowlany w Katowi- 
cach; widziałem piękną, wielką roz- 
głośnię katowicką za miastem (którą 
słychać dosłownie we wszystkich pię- 
ciu częściach świata) ; widziałem ślicz 
ny, olbrzymi, imponujący gmach Sej- 
mu i Województwa Sląskiego. Gmach 
ten wystawił Śląsk kosztem kilkuna- 
stu miljonów złotych. Jest to wspania- 
ły czworobok nadzwyczaj reprezen- 
tacyjny. Korynckie kapitele pilastrów 
mają zamiast liści akantusowych prze 
myślnie stylizowane orły polskie. 
Wnętrze urządzone z luksusem: prze- 
pyszna Klatka schodowa, sala repre- 
zentacyjna, sale przyjęć, gabinety wo- 
jowody i marszałka Sejmu, biura, ma- 
ła, lecz z wielkim smakiem urządzona 
sala posiedzeń Sejmu, na najwyższem 
piętrze muzeum regjonalne. Meble, ki- 
limy, boazerje, rzeżby — wszystko 
stworzone ręką tęgich artystów. Jed- 
nego tyiko nie daruję: brzydkie obra- 
zy alegoryczne, mające zdobić gabi- 
nety reprezentacyjne. Jeden był Styki, 
a drugi jeszcze gorszy. Całość gma- 
chu wywiera podniosłe, radosne wra- 

żenie. Ślązacy wogóle są dzielni, umie 
ja pracować i z pracy śwej korzystać. 
My tutaj wielebyśmy się od nich nau- 
czyć mogli. 

Mała próbka regjonalnego stylu 
śląskiego, jakże odmiennego od naszej 
wileńskiej gwary: rozgłośnia katowic- 
ka otrzymała taki list od kolejarza z 
Mysłowic: „Bydom dobrzy panie pro- 
fesiur a pedzom bez to radyjo, cy ta 
wasa pani śpigierka je młodo i gryf- 
no(zgrabna), bo ma taki pieruńska 

MAŚLANKI. — LIPTÓW). 

fajny głos, że jak gado halo halo, to 
jakby me po sercu szpekiem (słoniną) 
kto smarowoł. Bydom tyż tacy dob- 
rzy a pedzom mi cy ta pani śpigier- 
kowo je żyniato, a wiądomość da 
dzom bez radyjo lo baniorza (dla ko- 
lejarza), a pracują na bana (na ko- 
lei) w Mysłowicach...,, 

Z Katowic wybraliśmy się na dru- 
gi Śląsk, Cieszyński. Niestety, nie by- 
ło tu już czasu na zwiedzenie starego, 
pięknego miasta, traktatami przecię- 
tego na dwie połowy, polską i cze- 
ską. Pobieżnie więc tylko. obejrzałem 
śliczne domy w rynku i krętych ulicz- 
kach, oraz stary zamek piastowski na 
górze. Po otrzymaniu w starostwie 
przepustki musiałem postarać się o 
wizę czeską i w tym celu przekroczy- 
łem granicę na moście. W czeskiem 
starostwie znakomicie przyśpieszył 
wystawienie wizy zabawny przypa- 
Gek: na zapytanie o stałe moje miejsce 
zamieszkania, odpowiedziałem: „w 
Wilnie“. Na to czeski urzędnik ucie- 
szył się widocznie i powtórzył: „Ach, 
w Widniu...“ i, pełen widocznie mi- 
łych wspomnień, wypisał mi wizę... 

Teraz już, zrazu koleją, wvjecha- 
1ет w towarzystwie czterech miłych 

osób, przez Bielsko do Milówki. Od- 
tąd już rozpoczęła się wędrówka na 
samochodach, czyli na własnych no- 
gach, grubo obutych i grubo podku- 
tych, z kilkunastokilogramowemi ple- 
cakami, kocami, manierkami i wszy- 
stkiem, czego potrzebuje zwykły śmier 
telnik, zdany na własne siły i puszczo-* 
ny w okolice dzikie i mało zaludnione. 
Wycieczka nasza bowiem polegała na 

tem, że starannie unikaliśmy (przy- 
najmniej z początku) uczęszczanych 
róg i utartych Ścieżek, a zapuszcza- 

liśmy się w okolice, rzadko odwiedza- 
e przez turystów. Na tem polegał 
urok tej eskapady, pełen umęczenia, 
азе i pełen niespodzianek i nieco- 
dziennych wrażeń. 

Zaczęło się to wszystko pod złym 
znakiem; ledwo wysiedliśmy z pocią- 
gu w Milówce — okazało się, że ta 
tak mile nazywająca się miejscowość 
jest wielce niegościnna: jakby na da- 
ny znak zaczął padać rzęsisty deszcz, 
a ponieważ żal nam. było czas tracić i 
nie mieliśmy zamiaru nocować na 
miejscu, zignorowaliśmy cały ten 
deszcz, nałożyliśmy wiatrówki i, wy- 
glądając jak szare kapucyny w kap- 
turach, 
deszcz. Po X kilometrach dotarliśmy 
do wsi Szare (widoki piękne wokoło, 
ale zamglone i zapłakane...). Wieś ta 
była w całem tego słowa znaczeniu 
szara i beznadziejna. Postój w karcz- 
ruie. A że to była sobota, więc natu- 
ralnie karczma pełna, głośna i pod- 
ochocona. Jeden z górali, pijany „na 
wesoło* proponował nam, abyśmy 
zatańczyli, a postawi piwo. Z obiecu- 
jącej propozycji jednak nie skorzysta- 
liśmy. Dorywcze suszenie ubiorów w 
tej karczmie nie wydało pożądanych 
rezultatów, a deszcz zyskiwał na sile. 
Fo krótkim posiłku i długich pertrakź 
tacjach wynajęliśmy konie, aby przed 
zmrokiem zdążyć do odległego o pra- 
wie 10 kilometrów Koniakowa i może 
tam zanocować. Mokrzy i przykryci 
kocami, zajęliśmy miejsca na góral- 
skim wozie. Widok byt mato budują- 
cy: pięć postaci w poszukiwaniu noc- 
legu i suchego miejsca posuwało się 
na tym trzęsącym się wozie, krok za 
krokiem, w tempie karawanu. Wytraw 
ny taternik, inżynier, nazwany koman- 

puściliśmy się w drogę i- 

dorem; żona jego, zawsze roześmiana, 
zapalona narciarka, żywa jak iskra 
pani Wandka; mecenas w binoklach, 
lew salonowy, a do trudów wysoko- 
górskich nienawykły — i mocna na 
ciele i na duszy, zawsze pogodna i o 
ianych dbająca pani mecenasowa, lite 
rat, na codzień raczej do biurka, niż 
do przełęczy i klamer przyzwyczajony. 
Żałosny to był pochód, z owego Sza- 
rego do Koniakowa — tem żałośniej- 
szy, że po dojściu na miejsce okazało 
się, że w tym zatraconym Koniakowie 
wcałe niema koniaku. Widocznie od 
samego początku mieliśmy takie prze- 
czucie, gdyż mimowoli nikt tej nazwy 
prawidłowo nie wymawiał, lecz wieś 
ową nazywaliśmy najróżniej: Koniów, 
Koniki, _ Koniokradki,  Konowaiki. 
Wieszcie, gdy wiele. jeszcze wody 
spłynęło z nieba i z nas, już milczą- 
cy, wśród szczęku podków końskich 
i zębów ludzkich, dotarliśmy w tym 
Koniakowie do kościoła, odprawili- 
śmy nasz wehikuł, a sami dowiedzie- 
liśmy się, że do pierwotnego celu na- 
szej podróży, do szkoły w Zaolziu, 
mamy bardzo blisko — 0, bliziutko — 
nie dalej, niż kwadrans, no, dwadzie- 
ścia minut. Komandor wydał rozkaz, 
nikt nie śmiał pisnąć. Idziemy, kapie- 
my, ociekamy, zaczynamy rozgrzewać 
się, gadać, nawet śpiewać. Ciemno już 
zupełnie. Co pewien czas ktoś pada, 
bo droga stroma, śliska, a wiadomo, 
jak powiedziała nam na drogę pewna 
mita koniakowianka, rodowita, rdzen- 
nie tubylcza, beskidzka autochtonka: 

iej droga ośliźniona, nielza wartko 
...” Miała najzupełniejszą rację. 
Ponieważ nielza było wartko iść, 

szliśmy pomału — a od czasu do cza- 
su ziemia zajękła od upadku jednego 
z ciał naszych. Wkońcu okazało się, 
że od godziny krążymy wkółko, nie 
mogąc dotrzeć do tej szkoły w Zaol- 
    

ziu. Na sam koniec, będąc już przy 
samej szkole, staliśmy się świadkami 
i aktorami takiej budującej sceny. 
Przed nami zaszumiała Olza, górska 
wartka rzeka, która wezbrała od ulew 
nego deszczu i wyglądała nader groź- 
rie. Nie chcąc zawracać i błądzić od- 
nowa, komandor nasz postanowił 
przejść rzekę wbród. Wobec takiej 
decyzji jego żona wpadła w rozpacz: 
„Ja idę z tobą!,, — na co komandor, 
który w pełnym rynsztunku uszedł 
już był kilka kroków w wodzie, 
krzyknął zą siebie: „Trzymajcie moją 
żonę!* — i dalej szedł, oświetlając 
sobie drogę latarką elektryczną. Wy- 
glądał tak wśród wzburzonych i rwą- 
cych bałwanów, jak św, Krzysztof. Za 
nim my wszyscy, brnąc po pas wrwą- 
cym nurcie, przebrnęliśmy z niemałą 
emocją rozwścieczony żywioł. W kil- 
ka minut potem piliśmy kwaśne mle- 
ko i suszyliśmy przęmokłe ubrania w 
szkole na Zaolziu. Nazajutrz wszystko 
było jeszcze mokxę, więc panie nasze 
zabrały się do gwałtownego suszenia 
zapomocą prasowania ubrań i bieliz- 
ny. Pani Wandką twierdziła potem, że 
na jedne spodnie mężowskie zużyła 
trzy dusze. 

Zagranica! Magiczne słowo! Ma- 
rzenie chudych inteligentów, wpatrzo- 
nych przez biurowe szyby w daleki 
Boży świat, który jest szeroki, wielo- 
języczny, pełen cudów i przygód... 
Żmora kosztownego paszportu, miraż 
pędzących ekspresów, rewizji celnej, 
cudzoziemskich urzędników, pięknych 
buź zagranicznych — wspaniałości, 
niespodzianki, tanich win, egzotycz- 
nych owoców — z ogonem  ciągną- 
cych się długów i protestowanych 
weksli, z powrotem do tegoż biura i 

znów  całorocznem marzeniem po 

przez te same szyby... 
Co do mnie, w tym roku mi się 

udało. Byłem zagranicą bez żadnego 
paszportu. Byłem zagranicą z mini- 
malnemi pieniędzmi, czyli tak zwa- 
tym „psim swędem*. Otrzymałeń w 
sposób wyżej opisany, za I zł. ill ko- 
ion czeskich przepustkę „do wielo- 
krotnego przekroczenia granicy pol- 
sko - czeskiej”. Tekst przepustki 
wziąłem dosłownie i granicę wymie- 
nioną przekraczałem własnoręcznie i 
wielokrotnie, z przyjemnością. 

A więc na jedną dobę zatrzyma- 
liśmy się w Zaolziu, uroczej miejsco- 
wości, położonej wśród potoków i la- . 
sów, nad rzeczką Olzą, którą zdoby- 
waliśmy, jak Czarniecki do Poznania, 
izucając się wbród, mając wody 
wbród, czyli po pas. Z Zaolzia tedy Ą 
dnia 27 lipca ruszyliśmy na podbój | 
Czechosłowacji, z zaciekawieniem | 
oglądając po drodze w chatach ślą © 
skich śliczne ręczne koronki, które gó- 
ralki robią własnoręcznie i noszą na 

głowach, w czem im bardzo do twa- 

rzy. Znów przez ten sam Koniaków 
—. tym razem skąpany w: słońcu i życz 

liwy -— do Zwardonia, dalej z Soli do 

Rycerki Górnej, gdzie nas znów zdy. 

bał złośliwy i wytrwały deszcz. Prócz 

deszczu pojawiła się u niektórych ucze- 

stników angina, przeplatana dowcipa- 

mi. Zanocowaliśmy u gajowego p. 

Biernata, bardzo gościnnego i sym- 

patycznego gospodarza. A deszcz 

iał. Budziliśmy się w nocy na strychu 
z pośród przepaści wonnego siana. A 

deszcz lał. Dopiero nad ranem ustą- 

pil nam miejsca, więc z p. Biermatem , 

ruszyliśmy w drogę, na Wielką Raczę 
(1266 metrów). Przez szczyt tej ma- 
lowniczej góry biegnie granica czes- 
ko - polska. Uczciliśmy ten moment 
fotografją i śniadaniem na  sanivn* 
szczycie, złożonem z sardynek i cze- > 

kolady. Przedtem stoczyliśmy walkę Z © 

trzema wężami. | 
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Diwarcie Il-iih Targów PółnoLNY! 
W niedzielę, po solennem  nabo- 

żeństwie w Bazylice wileńskiej, od- 
było się uroczyste otwarcie Il Targów 
Północnych, które odbywają się pod 
protektoratem Pierwszego Marszałka 
Połski Józeia Piłsudskiego. 

Nad bramą Targów zawisły cho- 
rągwie o barwach estońskich, łotew- 

-€skich i polskich. Tłumy ludności ocze- 
kiwały przyjazdu dostojników  pań- 
stwowych na uroczystość otwarcia 
Targów. Reprezentantów rządu powi- 
tał Prezydent miasta i przewodniczą- 
cy Komitetu Targów mecenas Fole- 

14 jewski, który w imieniu Komitetu wy- 
| głosił przemówienie, obrazując cel 
Targów jako czynnika gospodarczego 
i propagandowego, minister reform 
rolnych prof. Witold Staniewicz, prze- 
cinając wstęgę, ogłosił w imieniu rzą- 
du Rzeczypospolitej Il Targi Północne 
za otwarte. W tym czasie orkiestra 4 
pułku uł. zagrała hymn państwowy. 

Otwierając Targi p. minister Sta- 
niewicz mówił o doniosłem wewnętrz- 
nem znaczeniu Targów Północnych 
dla rozwoju ' gospodarczego ziem 
wschodnich, a następnie o znaczeniu 
zewnętrznem Targów dla stosunków 
gospodarczych Rzeczypospolitej z są- 
siedniemi państwami północno-wscho 
duiemi. Wyniki pracy gospodarczej 
województw wschodnich zobrazowa- 
ne na otwartych dzisiaj Targach Wsch. 
!nazwał p. minister najlepszem  źró- 
dłem optymizmu. 

W akcie otwarcia Targów uczest- 
niczyli również p. minister Pracy i 
Opieki Społecznej, Prystor, wicemini- 
ster Przemysłu i Handlu, Doleżal, za- 
stępujący p. min. 
wojewoda nowogródzki i wileński, 
konsul łotewski Donas, reprezentanci 
generalicji, wyżsi urzędnicy Minister- 
stwa Rolnictwa i spraw zagranicznych 
woj. białostocki, reprezentanci  zie- 
miaństwa, ster gospodarczych, prze- 
mysłowych, handlowych,  rzemieślni- 
czych i wszystkich innych sfer społe- 
czeństwa. 

Po uroczystości otwarcia, mini- 
„strowie w towarzystwie wojewodów i 
zaproszonych gości zwiedzali w ciągu 
kilku godzin Targi, które przedstawia- 
ją się okazale. Bierze w nich udział 
przeszło 200 firm z całej Polski, repre- 
zentujących. 25 różnych branż przemy- 
słu. Z państw sąsiednich uczestniczą 

„w. Targach wileńskich firmy estońskie 
i lotewskie. Z wielkim smakiem urzą- 
dzona jest wystawa sztuki ludowej i 
przemysłu ludowego, obejmująca tka- 
niny i inne wyroby ludowe wszystkich 
dzielnic Rzeczypospolitej. Oddzielne 
sale zajęły eksponaty estońskie pań- 
stwowego muzeum etnograficznego. 

Główny pawilon mieści bardzo 
liczne stoiska firm krajowych i zagra- 
nicznych znanych już z poprzednich 
Targów. 

Kwiatkowskiego, ' 

W murach po-Bernardyńskich mie 
ści wystawę rzemiosł, urządzona z 
wielkim nakładem pracy i przedstawia 
jąca się b. ciekawie. 

W gmachu szkoły handlowej urzą- 
dzono wystawę sztuki i przemysłu lu- 
dowego. Eksponaty tam wystawione 
należą w większości do włościan. 

Zwiedzających szczegóinie przycią- 
ga dział kurpiowski, huculskie stroje 
ludowe, wyroby tkackie, których jest 
dużo. Łp. 

JAKIEM PRAWEM? 
Szereg osób prosi nas o poruszenie nie- 

prawdopodobnej wprost sytuacji, jaka wy- 
tworzyła się na ulicy prowadzącej do Klubu 
Szlacheckiego i kortów tenisowych, Wylot 
w tem miejscu Alei Syrokomli w przeciągu 
całego dnia wczorajszego i onegdaj był te- 
renem permanentnej awantury. Rzeczywi- 
Ście sytuacja przedstawia się nieco dziwnie: 
bardzo pięknie, że ll-gie Targi Północne 
otworzyły swe podwoje i bardzo normalnie 
że każą płacić za wejście, ale — przepra- 
szam — co to ostatecznie może obchodzić 
naprzykład członków Klubu Szlacheckiego, 
albo tenisistów trenujących na kortach w 
Parku Żeligowskiego, czy AZS? Jak można 
diatego, że powstała jakaś jedna instytucja, 
czy organizacja, zahamować rozwój innej? 
—. Jakim, poprostu prawem, dyrekcja Tar- 
gów zatarasowała najzupełniej normalną * - 
arterję komunikacyjną? — W dniu wczoraj 
szym, jeden z naszych współpracowników 
chcąc się przekonać na miejscu, zagadnął 
jednego z dwóch stojących „na warcie" kon 
trolerów Targów, w jaki sposób może do- 
stać się do Klubu Szlacheckiego, bądź na 
kort tenisowy. Kontroler, niejaki p. Ignacy 
Wasilewski oświadczył, że absolutnie niko- 
go przepuścić nie może, bo to jest teren Tar 
gów i ażeby dostać się do Klubu Szlachec- 
kiego, należy... wziąć przepustkę z Dyrek- 
cji Targów! Gdzie Rzym, gdzie Krym?! Co 
ma jedno wspólnego z drugiem? Czy p. 
Łuczkowski, dyrektor Targów, jest jedna- 
cześnie administratorem Klubu Szlacheckie- 
go, że uzurpuje sobie prawo do tego rodza- 
ju kontroli wychodzącej poza ramy insty- 
tucji Targów? Fakt, że ulica wzmiankowana 
położona jest rzekomo na terenie Targów, 
nie może nikogo przekonywać i należałoby 
raczej przesunąć kordon kontrolerów w 
głąb. — Miejmy nadzieję, że odnośne wła- 
dze zajmą się tą sprawą i unormują bez- 
zwłocznie. 

"x 

Liczne są również utyskiwania, iż Dy- 
rekcja Targów nie ogłosiła, - že Luna-Park 
znajdujący się na terenach targowych jest 
imprezą oddzielną, z całością aś nic 
nie mającą wspólnego i że bilety wejścia 
na Targi po wkroczeniu do Luna-Parku tra- 
cą swoją moc i już z Luna-Parku za tym 
samym biletem powrócić na Targi nie moż- 
na, a trzeba nabywać nowy. Według ogól- 
nego przekonania Luna-Park na Targach 
zamienia Wesołe Miasteczko, które było na 
P.W.K. ale z P.W.K. do Wesołego Miastecz 
ka tam i z powrotem można było space- 
rować, ile komu się zechciało. Na Targach 
Północnych jest inaczej. Szkoda tylko że o 
tem Dyrekcja Targów nie ogłasza. 

  
  

Przy rozmaitych niedomaganiach  natu- 
ralna woda gorzka Franciszka - Józefa 
działa przyjemnie i znacznie zmniejsza te 
dolegliwości, często nieraz mała — ilość 
działa już pewnie. Prace lekarzy gineko- 
logów jednogłośnie stwierdzają łagodne 
działanie wody Franciszka - Józefa, która 
nadaje się do delikatnego ustroju kobiecego 

  
  

GROŹNY POŻAR W GARAŻU AUTOBUSÓW 
W niedzielę nad ranem w garażu auto- 

busów na Zwierzyńcu w posesji, gdzie mie- 
ści się I post. p. p. powstał pożar spowodo- 
wany, nieostrożnością szoierów zajętych 
przy oczyszczaniu wozów. 

Od świecy zapaliła się stojąca w po- 
bliżu benzyna i ogień momentalnie zajął ca- 

ё 

Ufiara porachunków „iereinu* Нсубап- 
tów Hirsz Bobrowski, którego porżnięto no- 
żem podczas bójki na ul. Wielkiej dogorywa 
w szpitału żydowskim. Czując zbliżającą się 
śmierć Bobrowski poprosił © wezwanie po- 

ły garaż uniemożliwiając ucieczkę  pracują- 
cym. 

Na pomoc pośpieszyli policjanci z po- 
sterunku i tylko dzięki temu obu szoferów 
Rygłowskiego (Trocka 9) i Kowarskiego 
(Straszuna 8) zdołano uratować. Są oni b. 
ciężko poparzeni tak, że ulokowano obu w 
szpitalu. 

EPILOG „BROODWAY'”U" W WILNIE 
BOBROWSKI ZEZNAŁ KTO GO  PORANIŁ. 

licji i zeznał, że poranił go Wuli Chones 
(Kijowska 19). 

W związku z tem policja aresztowała 
Ciionesa. 
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Fiasco wiecu 
Zwołany na niedzielę wiec 

fiaskiem. 
Jedynie P.P.S. C.K.W. 

w 

„centrolewu'* 

zdołało zebrać w lokalu swym 

о 

partyjników 
skończył się zupełnem 

przy ul. Ki- 
jowskiej niecałe 100 osób. Inne ugrupowania opozycyjne nie zdobyły się na 
wct na to. Wiec PPS. został na początku rozwiązany przez przedstawiciela 
Starostwa Grodzkiego o to, wobec wyraźnie prowokacyjnych przemówień. 

  

  

  

— Sprostowanie. W niedzielnym nume- 
rze Słowa (dn. 14 b. m.) mylnie został wy- 
drukowany adres Zakładu Krawieckiego St. 
Krauze: „Mickiewicza 32/2* winno być: 
„Wileńska 32/2". 

URZĘDOWA. 
Rejestracja _ cudzoziemców.: 

Obecnie Starostwo Grodzkie przepro- 
wadza dodatkową rejestrację tych cu- 
dzoziemców, którzy w swoim czasie 
obowiązkowi rejestracji nie zadośću= 
czynili, ponieważ w myśl postano- 
-vień rozp. Prezydenta R. P. cudzo- 
ziemcem jest każdy, kto, kto obywa- 
ielstwa polskiego nie posiada — Sta- 
rostwo zwraca uwagę wszystkich tych 
cudzoziemców zamieszkałych na te- 
ienie m. Wilna, którzy dotychczas nie 
zarejestrowali się, że w ich własnym 

resie leży, by jaknajprędzej obo- 
wiązkowi temu zadośćuczynić, gdyż 
iaaczej wzbudzić oni mogą uzasad- 
nione podejrzenie co do swej lojalno-- 
ści do Państwa Polskiego. Rejestra- 
cja przeprowadzona przez Starostwo, 
ma wyłącznie cele statystyczne i ci 
cudzoziemcy, którzy sami do niej. się 
zgłoszą, nie będą pociągani do odpo- 

wiedzialności za zaniedbanie obowiąz- 
ku rejestracji. Rejestracja odbywa się 
w Starostwie Grodzkiem, ul. Żeligow- 
kiego Nr. 4, pokój Nr. 11. 

przełamana 
WOJSKOWA . 

— Dokąd należy kierować podani? o 

ulgi wojskowe. Wobec często zdarzających 

się wypadków, świadczących o niezirajomo- 
ści ustawy o powszechnym obowiązku służ 
by wojskowej przez poborowych, którzy 
caikiem niepotrzebnie obarczają P.K.U. róż- 
nemi bezpodstawnemi prośbami w spra- 
wach ulg i odroczeń służby wojsk. Komen- 
dant P.K.U. Wilno — Miasto wyjaśnia: 

Wedle obowiązującej ustawy, prośby 
o odroczenia służby wojsk., względnie o 
uzyskanie ustawowo przewidzianych ulg, 
kierować należy jedynie i wyłącznie do 
władzy administracji ogólnej t. j. Starostwa 

Natomiast wszelkie prośby o przesunię- 
ciu terminu wcielenia do szeregów należy 
wyłącznie do kompetencji P.K.U., lecz na 
podstawie rozkazu M.S. Wojsk. żadne proś- 
by przyjmowane nie będą z powodu wy- 
gaśnięcia obowiązującego terminu. 

Ci poborowi, których podania zostały 
załatwione odmownie, zbytecznie wnoszą 

odwołania — decyzja komendanta P.K.U. 
jest ostateczna i odwołaniu nie podlega. 

Równocześnie wyjaśnia się, że rejestra- 
cja popisowych roczn. 1910 i 1912 przepro- 
wadza wydział wojskowy Magistratu m. 
Wilna a nie P.K.U. ы 6 

Wszelkie podania w sprawie przyjęcia 
do służby ochotniczej przyjmowane będą 
przez P.K.U. dopiero w kwietniu 1931 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt dyr. Hołówki. Klub spotecz- 

no-polityczny wznawia wieczory, które w 
poprzednim sezonie cieszyły się powodze- 
niem i znaczną frekwencją. W dniu dzisiej- 
szym, we wtorek, 16 b. m. o godz.  19-ej 
Klub Społeczno-Polityczny urządza w sali 
Kasyna Garnizonowego, przy ul. Mickiewi- 
cza 13, „Czarną Kawę*, na której p. Ta- 
deusz Hołówko wygłosi referat p. t. „Zmia- 
na Konstytucji a wybory”. Zaproszenia, wy- 
stosowane w imieniu zarządu Klubu przez 
p. ]. Kirtiklisową, zostały już rozesłane. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Dziś 

ukaże się po raz czwarty świetnie wysta- 
wiona wartościowa komedja J. Blizińskiego 
„Rozbitki*, która zdobyła ogólne uznanie i 
cieszy sie niesłabnącem powodzeniem. W; 
wykonaniu tej sztuki biorą udział wybitniej- 
si artyści zespołu wraz z nowouzyskanemi 
siłami, pod režyserįą Dyr. Zewerowicza, 
który jednocześnie kreuje jedną z głów- 
nych ról. 
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— Teatr Miejski w Lutni. Dziś w dal- 

szym ciągu pełna pogodnego humoru pol- 
ska komedja |. Rączkowskiego „Nad pol- 
skiem morzem”. która ze względu na swą 
aktualną treść i ciekawe ujęcie myśli prze- 
wodniej, zainteresowała publiczność wileń- 
ską. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Wypadki w cyfrach. Od 13 b. m. zano- 

towano wypadków 79 w tem kradzieży 11, 
opilstwa 30, przekroczeń  administracyj- 
nych Zk. 

— Auto „Suchard zderzyło 
się z motocyklem. Wczoraj w 
dzień na placu Katedralnym samochód re- 
kłamowy i. „Suchard* zderzył się z moto- 
cyklem, którym jechał p. Moroz. 

Kto spowodował wypadek ustali do- 
chodzenie policyjne. Moroz uległ poranieniu 
nóg, zaś motocykl jest uszkodzony. 

—- Spdał z drabiny. Podczas pracy przy 
odnawianiu gmachu na terenie 1 p. p. Leg. 
spadł ze znacznej wysokości Kazimierz Sta- 
chowski (Nowe zabudowania d. własny). 
Ulokowano go w szpitalu św. Jakóba. 

  
  

Wrażenia Teatralne 
„Nad polskiem morzem* komedja w 
trzech aktach Józeia Rączkowskiego 

w Teatrze w „Lutni*. 

Dyr. Zelwerowicz otworzył już 
sezon zimowy, Słuszna była zupełnie 
intencja dokonać tego słoneczną ko- 
medją. Ilež może zmieścić w sobie 
słońca komedja p. t. „Nad polskiem 
morzem'! Ale, niestety! poprzestać 
trzeba tylko na intencji. Komedja p. 
Rączkowskiego stoi na tak niskim po- 
ziomie artystczn. że czasami przypo- 
mina artykulik z tygodnika popularne- 
go dla ludu. Jest to sztuka t. zw. ten- 
dencyjna. Autor niewątpliwie był oży- 
wiony jaknajlepszemi intencjami i do- 
Drą wolą, ale nie posiada wcałe daru 
komedjowej sztuki. Kilka agitacyjnych 
frazesów wyczerpuje całą komedję. 
Fabuła czy intryga nie trzyma się kon- 
centracyjnej osi, przez co komedja roz 
łazi się po szwach, wytwarzając nie- 
znośne wprost luki w czasie akcji. Tą 
próżnią dramatyczną autor wypełnił 
conajmniej połowę komedji. 

Wystawienie jej, i to na otwarcie 
sczonu, zawdzięczać należy p. mini- 
strowi Treviranusowi: aktualność te- 
matu, zdrowa tendencja treści nie mo- 
gą jednak przesłonić mizerności arty- 
stycznej sztuki. 

Po tem wszystkiem nie należy się 
wcale dziwić, że sztuka ta niebyła do- 
brze odegrana. Wykrzesać życie z, 
papierowych postaci jest zadaniem 
niesłychanie trudnem. To też najszczę 
śliwiej wypadła w wykonaniu osoba 
p. iadcy skarbowego w interpretacji 
p. Wyrwicza. Świetny ten artysta 
umiał kilka objawów życiowych 
postaci znakomicie uwydatnić. 

Nad przedstawieniem zawisła mę- 
cząca szarża p. p. Balcerzaka i Łubia- 
kowskiego. Bardzo naturalnym był p. 
Wyrzykowski i bardzo udatną babcia 
—- p. Malinowska. 

Słońce elektryczne chmurzyło się 
zaczęsto i zagwałtownie. \ 

Wobec tego stanu rzeczy chciejmy. 
uważać przedstawienie sobotnie na: 
Pohulance z „Rozbitkami* Blizińskie- 
go za właściwą inaugurację sezonu. O 
niej pomówimy obszerniej. 

Zastępca. 

1 dalej w drogę. Podziękowawszy 
*|uprzejmemu przewodnikowi, szliśmy 
Vale już sami. Pani Wandka zawarła 

po drodze przyjaźń z czeskiem cieląt- 
'kiem, napotkani strażnicy celni zażą- 
dali od nas przepustek. Deszcz znowu. 
Ciężka droga. 

Po przebyciu 25 km. wzięliśmy, 
już znowu w mroku, przewodnika 
Słowaka na końcowy etap drogi, aby 
nie błądzić. Tubylcy zapewniali nas, 
że cała reszta drogi wynosi pół go- 
dziny, nie więcej. Kiedy po każdym 
dalszym kwadransie pytaliśmy po 
drodze napotkanych wieśniaków, ile 
jeszcze pozostało, każdy odpowiadał 
na komendę to samo: „O, jeszcze z 
Pół godziny...". I przewodnik też nas 
inamił, zaprowadził wreszcie do „ho- 
stinca*, w którym był nastrój niesa-- 

*liowity, zgoła zbójnicki, — i oświad- 
Czył, że teraz możemy iść sami, a za 
5 minut będziemy na miejscu. Przy- 
trzymaliśmy go siłą. I dobrze się stało, 
bo reszta drogi, jak się okazało, trwa- 
la jeszcze 5 razy po 5 minut. Docho- 

 dząc do 35 kilometra tego dnia, opa- 
„dając z sił — 
„Chciałbym temu przewodnikowi ".- 
borządnie nawymyślać, ale nie wiem, 
Jak się mówi po słowacku: pies ci 
mordę lizał..." Przewodnik widocznie 
ie zdanie zrozumiał, bo się obraził 
śmiertelnie... 

Po kilku dalszych dniach marszu 
dotarlismy do cudownych Zamków 
Crawskich, nad rzeką Orawą zbudo- 

SE na 111 metrów wysokiej ska- 
о NO zaiste niezrównany. Trzy 
sa Skale zamki: dolny, średni i 
2 Šiais najstarszy sięga 13 wieku — 

- potędze + ich historja wymownie o 
Eos Tam w polskiej na te zie- 

ec Stóp tych cudnych i dob- 
* Konserwowanych zamków, zda- 

'za się taki mały incydent. Chodząc 

ktoś z tyłu zawołał:. 

po korytarzach hotelu, natrafia jeden 
z naszych panów, po dłuższem szu- 
kaniu, na drzwi z napisem:„Pani* — 
mówi sobie: „To nie tu.“ i idzie do 
następnych drzwi, ale na nich widzi 
napis: „ Dajmy” — więc to tembar- 
dziej nie tu... Zrozpaczony  zasięgnął 
intormacyj i dowiedział się, że „Pani** 
znaczy właśnie „Panowie”. Studjowa- 
nie w restauracji karty, czyli „jidelni 
listek* na nic się nie zdało, gdyż kto- 
hy zrozumiał naprzykład taką potra- 
wę:„domacana kolbasa, zeli brambor 
s vejcom,, — zamawiało się więc co 
bądź, a kelner zawsze przynosił 

wreszcie... knedle. Chodziliśmy już w 
końcu z zupełnie zaknedlowanemi 
ustami... 

_Z dalszych cudów przyrody widzie 
iišmy jeszcze prześliczną Dolinę Kwa 
czańską, wyższą i piękniejszą od Koś- 
cieliskiej, najpiękniejsze szczyty Wy- 
sokich Tatr czeskich — i Demanow- 
skie jaskinie — niebywały fenomen 
przyrody. W głębokości 100 do 209 
uietrów pod ziemią chodziło się po 
ładnie wycementowanych chodnikach 
<Hugości 6 kilometrów w ciągu dwóch 
godzin po najfantastyczniejszych gro- 
tach, w jakiemś nieprawdopodobnem 
państwie z bajki, wśród miljona sta- 
iaktytów o najdziwaczniejszych 
kształtach, wśród strumieni huczą- 
cych i wodospadów podziemnych, w 
feerji kolorów, oświetlonych zmyślnie 
reflektorami. Temperatura w tych głe- 
binach, zupełnie podobnych do dna 
morskiego, wynosi 3 stopnie ciepła. 

Po drodze często pijało się maś- 
lankę. Jest to specjał, którego „miej- 
ski nie pojmie żołądek”. Rzecz osob- 
liwa: tutejsze podniebienie, wymaga- 
jące, i znające się na subtelnościach 
sóżnych odmian smaku, uwiecznione 
w „Panu Tadeuszu” podniebienie wi- 
leńsko - nowogródzkie, które wyna- 

lazło takie specjały, jak chłodnik, koł- 
duny, kiełbasę litewską — nie ma 
jojęcia, co to znaczy „maślanka'. 
Żołądek wileński przez całe życie jest 
poza sfera rozkoszy, jaką w dzień 
upalny daje szklanka kremowo - bia- 
łej. gęstej, tłustej, kwaskawej, orzeź- 
wiającej, gruzełkami masła okraszonej 
soczystej i wonnej maślanki. Tu się 
niebacznie taki nektar wylewa „par- 
siukom* do koryta. Maślanką na Ślą- 
sku i w Czechach raczyliśmy się czę- 
sto. Tylko że po czesku maślanka na- 
zywa się „kwaśne mleko”, a kwaśne 
mieko „kiszka“. Kroplami wonnej 
maślanki znaczona była nasza droga 
— po przez Nową Bystr ycę, Tiżnę, 
Terchove, Zazriwę, Parnicę. Jadaliśmy 
też „hribki* czyli grzybki i pewien 
okropny gatunek owczego sera, który 
głośno piszczał w zębach, jak guma. 
Litr wina krajowego. gronowego, zu- 
pełnie smacznego — 11 koron, czyli 
3 złote z groszami. Zażywny mece- 
nas martwił się, że ze względu na tru- 
dy marszu nie pozwalano mu często 
korzystać z darów Bachusa. 

Kąpiel w płytkiej, kamienistej, 
rwącej Orawie była także rozkoszą 
nielada. Były i inne przygody, jak se- 
renada daskonałej kapeli cygańskiej 0 
świcie pod oknami naszej „utulni“, 
iak nagłe odkrycie gniazda pcheł w 
imasielniczce pani Wandki, jak objada 
nie się bananami, melonami i brzo- 

skwiniami za psie pieniądze. I dalej: 
Podbiel, Zuberec, Huty; już „,Vysoke 
Tatry". I pierwsza noc w hotelu, w 
Św. Mikulaszu, stolicy Liptowa, na 
prawdziwych łóżkach... Ten odpoczy- 
nek odczuwaliśmy jako coś, co nam 
się święcie należało. Za nami były tru 
dy niemałe i ciężkie próby wytrzyma- 
łości. W jednym z takich momentów 
depresji ktoś opowiedział dowcip o 
Ormianinie, który się przechwalał, że 

w jego kraju wszystko jest większe, 
niż na całym świecie; wreszcie prze- 
brał miarę i powiedział: „A pszczoły 
u nas są wielkości krowy*; w to nikt 
nie chciał uwierzyć: „jakże taka wiel- 
ka pszczoła wchodzi do ula? A Or- 
mianin najspokojniej odpowiada: 
„Pyszczyt, a leziet!, I potem my czę- 
sto o sobie mówiliśmy, drapiąc się na 
RE trudną górę: „Pyszczyt a le- 
ziet“. 

W Św. Mikulaszu, w starym kato- 
lickim kościele gotyckim z przepysz- 
nie rzeźbionemi ołtarzami gotyckiemi 
(z epoki Wita Stwosza i wcześniej- 
szej) witał nas serdecznie i oprowa- 
dzał proboszcz, kanonik, ks. dr. Józef 
Kozar, sympatyczny i żarliwy Słowak, 
przyjaciel Polaków. Mówił z zachwy- 
tem o Krakowie i Wilnie i apelował 
do nas, jako przedstawicieli narodu, 
który jest jedyną w Europie środko- 
wej potężną ostoją katolicyzmu. 

Potem oglądaliśmy miłe miastecz- 
ko, kupując owoce i nadzwyczajne 
iiptowskie sery owcze.  Orjentowali- 
śmy się już nieźle w czeskich napi- 
sach, wiedzieliśmy, że „fajcit* nieslo-- 
bodno'' znaczy „Nie wolno palić* i 
uczyliśmy się na pamięć napisu w 
oberży: „Kredit zemrel, borg nie żije, 
kto nema pieniaze, nech ne pije!* 
Wszystko wogóle: i ten język, i trudy, 
i marsze, i twarde łoża, i głód i de- 
szcze — przyjmowaliśmy z wielkim 
stoicyzmem. Dewizą naszą stał się 
aforyzm pani mecenasowej, wypowie- 
dziany w pewnym momencie z całą 
powagą: „A la wycieczka, comme 4 

„la wycieczka...,, 

Witold Hulewicz 

  

Juliusz KOZŁOWSKI 
Wice-Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie. 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 15 września 1980 r., 
przeżywszy lat 50. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zakretowej Ne 11 do ko- 
ścioła św. Jakóba nastąpi dnia 16 września b. r. o godz. 5-ej po połudriu. 

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w dniu 17 września b. r. w tymże 
Kościele o godzinie 9 m. 30 rano, zaś tegoż dnia o godzinie4 po południu. 
Zwłoki odprowadzone zostaną na cmentarz Rossa, 

o tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, Kolegów, Przy- 
jaciół i życzliwych w głębokim smutku pozostali 

Żona, Dzieci i Rodzina. 

  

Juliusz Kozłowski 
Wice-Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie 

   

      

   
   

po krótkich i ciężkich cierpieniach, 
przeżywszy lat 50. 

  

zmarł dnia 15-go września 1930 roku, 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zakretowej Ne 11 do ko- 
Ścioła św. Jakóba, nastąpi dnia 16 września b. r. o godz. 5-ej po południu. 

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w dniu 17 września b. r. w tymże 
Kościele o godzinie 9 m. 30 rano, zaś tego dnia o godz. 4 po poł. zwłoki od- 
prowadzone zostaną na cmentarz Rossa, J 

o tej bolesnej stracie powiadamiają 

Sędziowie i Prokuratorzy Sądu Okręgowego w Wilnie.    

  LSI 
S. + P. 

КОГО 
WICE-PREZES Sądu Okręgowego w Wilnie 

po krótkich i ciężkich cierpieniach, 
przeżywszy lat 50. 

Kościele o godz. 9 m. 30 rano, 

  

zmarł dnia 15-go września 1930 roku, 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zakretowej № 11 do ko- 
ścioła św. Jakóba nastąpi dnia 16 września b. r. o g. 5-ej po południu. 

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się w dniu 17 września b. r. w tymże 
zaś tegoż dnia o godz. 4-ej po połud. zwłoki 

odprowadzone zostaną na cmentarz Rossa, 

o tej nieodżałowanej stracie zawiadamia 

Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów. 

  

$. į P. 

Juljusz KOZŁOWSKI 
Wice-Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie, były adwokat, 

  

długoletni członek Palestry Wileńskiej, 

tej: 
zmarł nagle dnia 15 września 1930 r. 

kiej stracie powiadamia 

O tej nieodżałowanej dla Sądownictwa i Palestry Wileń- 

Rada Adwokacka Wileńska. 

PODZIĘKOWANI 
в Składamy tą drogą najgorętsze podziękowanie biorącym udział w odda- 

niu ostatniej posługi naszemu najukochańszemu Mężowi, Ojcu i Dziadkowi 

$. + Р. 

Józefowi BANASZEWSKIEMU 
zmarłemu w dniu 13 września 1930 r., 
Żarnowskiemu, proboszczowi parafji św. Jakóba i Wielebnemu ks. Wikarjuszo- 
wi tejże parafji, jak i wszystkim przyjaciołom i znajomym. 

Pogrążeni w nieutulonym żalu 
zona, Dzieci i Wnukowie. 

  

a w szczególności: Wielebnemu ks. 

WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
CKONSTYTUOWANIE SIĘ * KOMI- 

TETU WYBORCZEGO B.B. 
W siedzibie Bezpartyjnego Bloku 

współpracy z Rządem przy ul. Zawal- 
nej I odbyło się w poniedziałek o go- 
dzinie 20 przy udziale blisko 100 re- 
prezentantów wszystkich warstw de- 
iegatów kilkudziesięciu  organizacyj 
społecznych, zawodowych i gospodar 
czych Wileńszczyzny, pierwsze wal- 
ne zebranie wileńskiego wojewódzkie- 
go Komitetu Wyborczego  Bezpartyj- 
nego Bloku Współpracy z Rządem. Ze 
branie zagaił przemową przybyły z 
Warszawy członek prezydjum B.B.W. 
R. Tadeusz Hołówko, podkreślając ko 
nieczność zbiorowego wysiłku całego 
społeczeństwa ku przeprowadzeniu 
naprawy ustroju Rzeczypospolitej, od 
czego zależy dalszy jej rozkwit i dal- 
sze losy. Uzyskanie zdrowej, zreformo 
wanej konstytucji odbyć się ma, zgod 
nie z życzeniem p. Marszałka Piłsud- 
skiego, na drodze normalnej walki wy 
borczej. 

W dalszym przebiegu zebrania pre 
zesem Wojewódzkiego Komitetu Wy- 
borczego B. B. W. z R. wybrany z0- 
stał jednomyślnie dr. Wiktor Male- 
szewski, ławnik i kierownik sekcji 
zdrowia i opieki społecznej Magistra 
tu wileńskiego. 

Z kolei wybrano prezydjum Komi- 
tetu, złożone z 11 członków, sekcję 
propagandową, liczącą 22 członków i 
sekcję finansową z 10 członków. 

TERMIN SKŁADANIA LIST DO 
SEJMU 

Okręgowa komisja wyborcza usta- 
liła, że zgłaszanie list kandydatów na; 
posłów należy zgłaszać na ręce prze- 
wodniczącego okr. komisji wyborczej 
nie później 17 października. 

Zgłoszenia winny być podpisane 
najmniej przez 50 wyborców, zamiesz- 
kalych w danym okręgu wyborczym. 

Liczba kandydatów do Sejmu nie 
może przewyższać dwukrotnej liczby 
posłów do Sejmu okręgu 63 t. j. liczby 
10 osób. 

Wyborcy, podpisujący listę kandy- 
datów powinni podać prócz nazwiska, 
wiek, zawód, adres, oraz wskazać peł- 
nomocnika listy i jego zastępcę. Do 
dnia 25 października kandydaci na 
posłów winni złożyć pisemne oświad- 
czenia, że się zgadzają na ubieganie 
się omandat poselski, również do 25 
"października pełnomocnicy list mogą 
składać oświadczenia 0 przyłączeniu 
listy okręgowej do listy państwowej. 

SEJMIK. NIE WYBRAŁ CZŁONKÓW 
KOMISJI WYBORCZEJ. 

Mimo przypomnienia, sejmik po- 
wiatowy wil.-trocki nie dokonał wy- 
boru dwóch członków okr. kom. wy- 
borczej, przewodniczący komisji dopeł 
nił skład komisji w drodze nominacji 
i powołał do komisji z terenu powiatu 
p. p. Bolesława Węckowskiego i An- 
toniego Gwiazdę. 

 



Kącik Grafologiczny 

Grafolog „Słowa* śpieszy z odpowie- 
chcąc, by Ci, co się tem interesują 

i jak najwcześniej odpowiedź na prze 
słane pytania. 

Oczekujemy dalszych listów na odpo- 
wiedź należy załączyć 1 zł. w znaczkach 
pocztowych zaczem w Nr. nasetępnym znaj- 
dzie się wyczerpującą ekspertyzę  charak- 
teru, usposobienia, zalety i wady... 

Stokrotka. Witam Stokrotko kwiatusz- 
ku o złotem osierdziu za list dziękuję. Gra- 
foleg będzie bezwzględnym i wszystkie wa- 
dy na Światło dzienne wyłoni jak ten po- 
ławiacz szczurów w bajce. Charakter rów- 
ny, opanowany zamiłowanie ładu i spokoju. 
muzykalnošė i zamiłowanie do piękna. Brak 
cierpliwości i odrobinę nerwowości dobrze 

  

   

opanowane. Marzycielstwo. Trzeba patrzeć 
realniej na życie. 

Matce Wandy B. Rozum i wrodzona 
inteligencja, brak ręki kierowniczej w życiu. 
Nieskrystalizowanie się celów życiowych. 
Nerwy. -— Sporo wiedzy. — Troctę uporu. 
— Serce dobre. — Chwiejny charakter. _ 

La B. Mało tekstu — no ale trudno — 
odpisuję. Trochę ekstrawagancji —Zdolność 

  

wysławiania się, inteligencja. — Uczciwość. 
„Rudzielcowi*. A... lubię  tycjanowskie 

typy — serjo — serjo, przy końcu listu ry- 
sopis — owszem, owszem. Ale to zbyte- 
czne dla ekspertyzy.. Nerwowość, duża inte 
ligencja (rewanż!), łatwość wyrażania się 
ciekawy sposób  naracji, oczytanie, wyro- 
bienie życiowe, pewnego rodzaju  szorst- 
kość, odrobina dumy i zbytnie mniemania 
o sobie. 

w. F. Grodno. Zły to mąż co  słabostki 
żony wyśmiewa, a nie przyłoży się by je 
wyleczyć. [Dużo kobiecości, kokieterji, tro- 
chę lekkomyślności. wczciwość, brak zmy- 
słu praktycznego de miżtrytra mało wy- 
robienia życiowego. Usposobienie pogodne 
towarzyskie, dobre serce. 

Józek W. Duży temperament, pewność 
siebie, towarzyskość. Brak stanowczości w 
rozpoczynaniu imprez życiowych.  Inteli- 
gencję wrodzoną należy dać scbie bodźca 
i rozwijać ją. Pomyślność ZN — zale- 
cona ostrożność wobec ludzi. ięcej dy- 
skrecji. 

Jur. Mało tekstu, przeto zadanie grafo- 
loga utrudnione. Energija,  zamaszystošč. 
Przewaga rozumu nad sercem. Proszę pisać 
więcej. 

Kropelka. Napisała kropeczkę i żąda od 
graiologa swej biografji. Proszę się popra- 
wic Kropelko. 
Inteligencję, oczytanie, dużo sentymentu, 
serdnszko często kołacze, zamiłowanie do 
pracy i wytrwałość. Usposobienie wesołe 
miarzące. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 16 WRZEŚNIA 1930 R. 

11.58: Czas. 
12.05 — 13.00: Gramof. 
13.00:. Kom. meteor. 
17.15 — 17.20: Progr. dzien. 

* 1720 — 17,35: Kom. Związku 

Rzem. 
17.35 — 18.00: „Dwa lata pracy samo- 

rządu miejsk. w Grodnie* — odczyt wygł. 
Antoni Ręczaszek b. prezydent m. Grodna. 

Miodz. 

18.00 — 19.00: Transm. z  Warsz. 
Koncert. 

19.00 19.25: „Na Helu* cz. II z cyklu 
„Moje wakacje — H.  Hohendlingerowna. 

19.20: Tr. z Warsz. Wywiad z Walasie- 
wiczówna po wyw. do godz . 20.00 — 

19.35: Tr. z Warsz. Pras. dziennik rad- 
jowy. Opera z Poznania .„Lakme* i feljeton 
Zemście” 

TTT TENS TTT TEO UT EAT, 

Gospoda Związku Rodzin 
Katolickich 

w Wilnie Bakszta 2 
dawniej restauracja Niszkowskiego 

wydaje: Śniadania, obiady domowe i 
kolacje po cenie od 1-g0 złotego do 

zł. 1.60 gr. z obsługą. 

Wycieczkom, uczniom i miesięcznym 
rabat. w 

   
   

        

      

  

'Uwadze Przyrodników 
i sympatyków! 

Duża kolekcja owadów (wszystkie 
działy) na pokaz. Zgłaszać się do 50 
września — w soboty od g. 2 i pół do 
3 i pół, w niedziele od 12 do 2, 

ulicę Lwowską 13-b — 5. 
    na 

  

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w WILNIE 

(ul. Wielka 66, tel. 12-53). 
ogłasza, iż posiada do sprzedania: 

50.000 m. p. papierówki Świerkowej 
wyrobu letniego i zimowego o długości po- 
lan 1 m., 1,10, 2, i 2,20m., która jest do 
obejrzenia na stacjach Druskieniki, Rudzi- 
szki, Olkieniki, Stasiły, Stołpce, Mosty i 
innych w obrębie Dyrekcji Lasów  Pań- 
stwowych w Wilnie. 

Oferty pisemne na kupno wymienionej 
papierówki uprasza się składać pod wyżej 
podanym adresem do dnia l-go  paździer- 
nika 1930 roku. 

W ofertach należy wymienić cenę loco 
płace kolejowe przy stacjach, lub torach, 
względnie loco wagon stacja załadowania 

Wszelkie informacje udziela _ Wydział 
Handlowy Dyrekcji Lasów. 

Tranzakcje będą zawierane w miarę skła 
dania ofert 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w WILNIE 

DO SPRZEDANIA 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan, 
różne swetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane, Maszyna Reming- 
ton Fortable i elektrolux. LOMBARD 
Biskupia 12. —1 
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Nagrodzone na 1-ch” Targach Północnych i Wystawie 

Wilnie — 1928 r. — 

wielkiemi złotemi medalami 

HEYDE 
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 Z Podczas trwania |Il-ch Targów Północnych 

Ž (14: M. <=281X) 

Ż| CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 
POLECAMY PRZYJEŻDŻAJĄCYM NA TARGI 
ODWIEDZENIE NASZEGO SKŁADU FABRYCZNEGO 

DZIAŁ OPTYCZNY: 
BTN ME FT VSAT BAN 

  

LORNETKI teatralne i polowe 

Mikroskopy: trichinoskopy 

DZIAŁ FOTOGRAF: 
M TL PECO OEI 

Busch, Zeiss-Ikon, 
Voigtlander i Nagel 

OKULARY 
i BINOKLE 
z najlepszemi 

SZKŁAMI 

FACE-A-MAIN, 

FOTO-APARATY 

oraz wszelkie artykuły fotograficzne 
я wyborze. 

DZIAŁ GEODEZYJNY: 
ЕЛЕКТЛЕЛЕЦАИЫЕ, РИПОСЗЕЧЛИЛАН 

instrame niy 

GEODEZYJAI, 

powszech- 

nie znanej 

fajlepsze 

firmy 

  

wta AEIE,Dyzm 

      

w największym 

Teodolity, 
niwelatory, 

astrolabje, 

ponjometry, 

planimetry 
ETC. 

TAŚMY MIERNICZE, RULETKI I RZYBORY KREŚLARSKIE 
w WIELKIM WYBORZE 

Najstarsza firma w kraju 

„OPTYK RUBIN 
WILNO, ul. Dominikańska 17, tel. 10-58. 
  

(EGZ. OD 1840 R.) 

ZRÓDŁO PIĘKNOŚCI k 

MYDŁO | 

(TALL 
METAMORPHOSA 

   
   

  

  

wystawia pierwszorzędne pianina na Il Targach 

Północnych w Wilnie w pawilonie Teatru. 

UL 

|| 

   

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 3. 

Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany tilm: 

„Herkules czarnych gór” 

—GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy 
człowiek Świata — Elmo Lincoln. Е 

Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na Śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. IX. wt. 
Serja III i IV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. IX. wł. 
Serja V i VI—Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 

świetla się od 20 do 23. !X. wł. Kasa czynna 04 g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Nast. program:, Martwy węzeł". 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„KOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 

„Pieśń Żywiołó 
Dźwiękowo-Śpiewny. Ceny miejsc do* godz. 

£6 „Ja kocham cię..." Pieśni Śpiewane przez fascynującą Lupę Velez i Garry 
Coopera tchną żarem i namiętnością. W rolach głównych: urocza Lupe Ve- 
lez i ulubieniec kobiet Garry Cooper. Nad program: Rewelacyjny Dodatek 

6-ei: PARTER | zł, BALKON 80 gr. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ Zł otowłosy Anioł 
DZIŚ! Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter (2 i 3 m.)—1 zł. Rewelacyjny Przebój Dźwiękowy! 

Wielki dramat miłosny. W rol. główn.: przepiękna Karina Beł, 
ulubieniec kobiet Gaston Modot i Michał Czechow. Szlagie- 
rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej. Ost. seans 10.15 

    KINO Dziś serja gwiazd: Emil Jannings, Conrad Veidt i Elżbieta Bergner w filmie nad filmy 
ŚWIATOWID* DI k b a t d d je Współczesny dramat obyczajowy 
a podług utworu 
Mickiewicza 9. 33 daCzeg0 0 ie a Z ra Zd! Osipa Dymowa 
  

  

  

AUTOBUSY 

DOSTAWA 

  

DOTRZE BEZ TRUDU 

maRRI5-LLIMMERCia. 
ODDZIAŁ FABRYCZ 

CIĘŻARÓWKI 

Nowy Typ PH 

LEADER 
NATYCHMIASTOWA 

NY 

MORRI5-COMMERGIAL WARSZAWA TWARDA 64. TEL. 311-38,59,40, 26-03 

  

    

   

       

     

    

   

         
    

  

  

      

K. Dą 
WILNO, ul. NIEMIECKA 3, m. 6 

Celem zademonstrowania najlepszych 
krajowych i zagrani 

Przedstawicielstwo 
na woj. Wileńskie: 

codziennie od 12—2i 4—6 w 
Głównym Pawilonie Il-gich 
Targów Północnych wWilnie 

Urządza firma 

browsk 
fortepjanów i pianin 

icznych. Udział biorą prof. A Zankiewi- 
czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

Pożyczek 
w różnych sumach 
i walutach udziela- 
my na solidne za- 

bezpieczenia 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

KOSMETYKA| 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4, 
Urod kobiecą 

ę konserwu- 
je, doskonali, odświe- 
ża, usuwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 

NSTYTUT de ВАОТЕ 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11 — 1 

Rezgładzanie i odświe- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 85 

| M <Та рра аКЪ 

'Ф   

  

Wszelkie oszczędności 
w różnej walucie na pierwszorzędn e 
hipoteki miejskie i 
brem oprocentowaniu lokuje bezpłat- 

wiejskie przy do- 

Apra „Polkres“ Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. 17-80.     

Wydawca Btlznisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold %=z © 

  

  
2 
  

  

Dypiomowana nauczycielka 
muzyki 

% 

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

u Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. g 

ługotrwa 

le przyciemnia йеп па 

PRE Maquillage. 
jabinet р s. 

Udka Gedit 

Leczniczej 
J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA N 18 m.0 

Przyj.w g. 10-11 4-0 

W. Z. P. Ne 26.   

  

Pokój 
umeblowany do odna- 

LEKARZE) jęcia. Śniadeckich 3 
m. 18. 

Dr.Ginsberg1 — 2 pokoje 
Choroby 'skórne, we-ciepłe, jasne umeblo- 
neryczne i moczopłcio- wane z wygodami nie 
we. Wileńska 3  odkrępujących przejściem 
8 — 114 — 8. Те!. wydają się dla samot- 
567. nych. Może być z 

utrzymaniem. Portowa 
Nr. 23 m. 24 

Akuszerkii 1 lub 2 
й AKUSZERKA i a 
MIALOWSKA utrzymaniem. 

oraz (Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

ckiewicza 45-2 m. 14 

Pokój 
z telefonem i łazienką 

  

ry. Wypadanie włosów dla samotnego pana 
io dugiaż. Najnowsze do wynajęcia, tel. 14-78 
zdobycze kosmetyki ra- LOKALE 

cjonałnej. 2 pokoje 

GA Aaa suche i ciepłe z cało- 
2 Dwa duže dziennem utrzymaniem 

frontowe, słoneczne, lub bez (dla uczni po- 
umeblowane pokoje ze moc w nauce szkol- 
wszystkiemi wygodami nej) niedrogo.  Zgło- 
nadające się również Szenia Ciasna 22 m. |. 

na biuro, > od.zaraz(do "TT OE 
do wynajęcia. Ul. Ja- 

RÓŻNE 
giellońska 8, m. 16 
  

5 pokoi 
7 wygodani. wszelkie Kwiaty „i; 
mi koło Katedry do- 
wiedzieć się róg Mi-,„,; + 
ckiewicza i Garbarskiej 19 Dzielna 30. 
w piekarni od 4 — Ó okazyjnie do sprze- 

dania stół 
Do wynajęcia zo szać się codzien- 
2 > ale nie od 3-ciej do 5-tej 
można i edyńcz S 

ul. Zakretowa 7 m. 7P0 Południu, 
dowiedz; od 10 — 12 Stocka 6 m. 3. 

8—7 

i fikusy do sprzedania 
—0 

    

st 

jadalny. 2 

Bialo- x 

J. Chtawnowicz, Wilno, Wilenska 8 
Wystawiamy na tegorocznych Targach Północnych 

KONCER 

Gotówkę 
w różnych sumach 
i walutach lokuje- 
my na  pierwszo- 
rzędne  zabezpie- 

czenia 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1 

tel. 9-05. —0 

gruntownie odremon- 
towany z  ogredem 
przy ul. 3 maja w N. 
Wilejce. Sprzedam ta- 

  

nio. Ludwisarska 1—12 > 

Przyjezdny 
zagranicy udziela 

lekcyj angielskiego 
Jakóba Jasińskiego 

2—5 m. 19 

z 

Potrzebna 
służąca 

do wszystkiego chęt- 
niej wiejska. Zgłaszać 
się tylko z dobremi 
świadectwami. Jasna 

12 

Nauka pisania 
na maszynie. Orzesz- 
kowej Il m. ł6. Dow. 

9—11 i 3—7 

rodowity będzie udzie- 
lał od początku paź- 
dziernika lekcyj języka 
angielskiego oraz lite- 
ratury. Wiadomość już 
obecnie ul. Jakóba Ja- 
sińskiego 4 —3 w go- » 
dzinach 9 — Il zrana 

Tel! 555. 

Paryžanka 
rutyiowana udziela 
lekcyj języka francu- 
skiego w zakresie kur- 
su gimnazjalnego. Do- 
wiedzieć się ul. w. 
Jakėbska 6 m. 5 od 

12 —5 

Baczność! 
Wszyscy zastępcy lo- 
sowi zgłoście się we 
własnym interesie dnia 
15 lub 16 września u 

  

  

r. H. Zinnera, w 
NAJMODNIEJSZE Poszukuję й Hotelu Italia. 

Apaszki---Szaliki panienki wymow- R 

— Szale jedwabne nej i przystojnej pod- Inteligentna 
czas Targów . Półnec- gospodyni poszukiwa- 

Artyst. chusteczki nych. Zgłosz. od 8--10na jest do zarządu 
— lusterka i ,t. p.r.i od 8—9 w. Hotel domem. Adres w Re- 

wystawia i sprze- „Polonja“ mo Czar- dakcji „Słowa” 
daje na necki. | 

Targach Pėln. 
wiłon Gł. 

Fabryka 
57а мо 
Ceny fabryczne 
Największy wybór 

Prosimy obejrzć 
i przekonać się 

BEZPŁATNIE! Opo- 
wiem Ci kim jesteś, 
kim być możesz. Okre- 
ślę szczegółowo Twój 
charakter, zdolności, 
przeznaczenie. Napisz 
natychmiast imię, rok, 
miesiąc urodzenia, о- 
trzymasz określenie 
ważniejszych faktów 

Mi- życia — darmo. Niniej- 
sze ogłoszenie, 75 gr. 
(znaczki pocztowe) na 
przesyłkę załączyć. War 
szawa, Psychografolog 
SZYLLER - SZKOLNIK, 
Nowowiejska 82. —2 

Do sprzedania 
ekazyjnie 

staroświeckie mahonio- 
we lustro. Dowiedzieć 
się w Redakcji, 

Białe lilje 
tulipany, narcyzyfpełne 
i krzewy pozostałe [z 
rozprzedaży b. .tanio 
do 'nabycia..Tamże 2 
miesięczny, czystej 
krwi pies 
ul. Legjonowa 41 m. 4. 

Pianino 
w dobrym stanie oka- 
zyjnie niedrogo do 
sprzedania. Wileńska 

7, m. 5, 

    

Śpiesznie do sprzeda- 
nia Samochód 

„A. G. z nowemi 
oponami 1500 zł. Sto- 
berski Mickiewicza 27. 

Doberman @ 

ekonomii 
Lubelskiego Uniwersy- 
tetu poszukuje posady 
biurowej. Adres w Re- 

dakcji. 2 

Folwark 
odległy od stacji 
kol. 3 klm. Obszar 
około 25 ha, rzeka, 
zabudowania kom- 
pletne. Z długiem 
bankowym sprzeda- 
my przy gotówce 

12.000 złotych. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza |, 

  

    tel. 9-05. 
  

  

Poszukiwana 
jest służąca do rodzi- 
ny z dwojga osób. 
Dobra znajomość *ku- 
chni niezbędna. Słucka 
17 m.l od 2 —5 pop. 

Biała suczka 
zginęła „podczas — ро- 
chodu w Niedzielę, w 
obroży,  kokarda lila, 
łańcuszek. Proszę od- 
prowadzić Wielka Po- 
hulanka 10 dozorca. 

  

Uwaga! 
Pokój lub 2, 

wojskową, wyda- 
ną przez P. K. U. 

Wilno=Miasto na imię 
Stanisława Ignatowicza, 
roczn. 1883, zam. w 
Wilnie W. Pohulanka 
25—8, unieważnia się. 

Zs książeczkę 

  
  

Skradzione 
książkę wojskową wy- 
daną przez P. K. U. 
Wilno dla  Pomykal- 
skiego Józefa zam. w 

Wilnie, Bouffałowa 
Góra 19 m. 7 uniewa- 
żnia się. 

+ 

Zgubione 
świadectwo szkolne za 
V klasę wydane przez 
Dyrekcję Gimnazjum 
w Wilejce pow. na 
imię Leona Lamprech- 
ta ur. Il września 1907 
r. unieważnia się. 

  

Zgubiono książkę 
wojskową rocznik 1895 
wydaną przez P. K.U. 
Lida na imię Benjami- 
na Giszyna  uniewa- 
żnie się. 

słoneczne, z osob- 

nem wejściem, mogą być z całodzien- 

nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 

nauce bezpłatnie na miejscu), bardza 

tanio od zaraz. Wiadomość: uł. a 

Jap; 

   
Rus 

i 

  

oński preszek 

KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATOL nietylko 

a tępi muchy i pchły, lecz za- 
Red bija PLUSKWY, prusaki 

karaluchy. 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -13 

  

Drukarnia Wydawnietwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

ъ 

  
Pa- Absolwentka HZ GUBYĄ . 

 


