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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. DRUJA — Kowkin. a 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“. PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski : 
KLECK — Sklep „Jednošė“. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. g iš 

LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. STOŁPCE — Księgarnia i a 2 si AE 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa I ici iewicza 
“ — warzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

OD Z ah ST ŚWIĘCIANY M, Lewia -— Bio gazetowe 2 Maja ® 
NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwinskiego. SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte zy. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Nie można się powstrzymać od uwa- 7 do 9 pensėw. Handlowo zatem przetworze- w kaplicy im. Matki Boskiej Częstochowskiej stwo pod Warszawą. : Pozatem w kaplicy bę- zbite dowody. ie s > ia i S >>" 
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jednego numeru 20 gr. 

Dziennikarze gdańscy 
W Warszawie bawiła wycieczka 

dziennikarzy gdańskich. Jest to pierwsza 

tego rodzaju wycieczka. Należy położyć 

akcent ha wyraz pierwsza. Coś się jed- 

nak w stosunku Gdańska do Polski zmie- 
niło, kiedy dotychczas dziennikarze gdan- 

scy nie przyjeżdżali, a teraz przyjeżdża- 

ją. : 
Przyjmował ich imieniem prezydjum 

Rady Ministrów szet biura prasowego p. 

Tadeusz Święcicki. Wygłosił przy tem 

bardzo taktowne i rozumne przemówie- 

nie. Powiedział między innemi: 

tach. ZH W każdym razie, kiedyś gdańi- 
szczanie okazywali nam tylko niechęć. 
Teraz przyjeżdżają, toastują, wkraczają 
szczerze, czy nieszczerze na drogę tej lo- 
jalności, której od nich żądaliśmy. Czy 

tego prasa polska nie może pokwitować 

inaczej, jak w formie nowych zajątrzeń, 

nowych rewelacyj,. dobrze, jeśli przynaj- 

mniej ścisłych, bo zdarza się i odwrot- 

nie. Oto w jednym z poważnych dzienni- 

ków czytam, że Hitler o Polsce powie- 

dział różne paskudztwa już latem 1933 r., 

a Rosenberg także. Czytam uważniej i 

dowiaduję się, że to wszystko są cytaty 

ze starych dzieł Hitlera na nowo wyda- 

nych w 1933 r. To jednak bardzo zmie- 

mia sytuację. Dlaczegoż to się nie cytuje 

co pisał Radek o Polsce jeszcze dwa lata 

    

   

  

   

  

  

  

domowem koksu i benzyny. A 
W artykule p. t. „Nie zasłaniajmy oczu wo 

bec straszliwej nędzy bezrobotnych'* autor 
p. I. M. omawia kwestję bezrobocia w związ- 
ku ze świeżo wydaną przez Istytut Spraw 
Społecznych pracą Haliny Krahelskiej i Ste 
fana Prusa „Życie bezrobotnych““, 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Rokowania polske-gdańskie 
GDAŃSK. PAT. Prasa podaje na naczelnem 

miejscu komunikat, donoszący że prowadzo- 

ne w Warszawie polsko - gdańskie rokowa- 

nia w sprawie wyzyskania przez Polskę portu 

gdańskiego kontynuowane będą w dniu 28 b. 

m. w Gdańsku. 

Do tego czasu podkomisja zajmować się bę- 

dzie badaniem materjału statystycznego. 

KRAKÓW. PAT. Pociągiem nocnym z 

Warszawy przybyła do Krakowa wyciecz- 

ka dziennikarzy gdańskich. Wycieczce towa- 

rzyszy z ramienia komisarza generalnego Rze- 

czypospolitej w Gdańsku p. Tarnowski oraz de- 

legat MSZ p. Wierski. 

GDAŃSK. PAT. „Der Danziger Vorposten* 

zamieszcza im extenso przemówienia szeia 

biura prasowego Prezydjum Rady Ministrów 

Święcickiego i red. Żarskiego, wygłoszone na 

przyjęciu dziennikarzy gdańskich w Warsza- 

wie, 

Konferencja zbożowa w Londynie 
LONDYN PAT. — Na czwartkowem po- 

siedzeniu konferencji zbożowej zarysowała 
się wyraźnie rozbieżność zdań między poszcze 

dwu oficerów, 

WASZYNGTON. PAT. Express idący z 
Nowego Jorku do Waszyngtonu  wykołeił 
się na moście ma rzece Anacostia. 

Sześć wagonów  sypialnych rozbitych, 
część wagonów wpadła do rzeki, W kata- 
strofie poniosły śmierć 4 osoby. Katastrofa na- 

  

ży zauważyć, że kraje importujące p:zenicę 
odnoszą się do projektu umowy narazie z 
wielką rezerwą. 

  

uderzył w magazyn zboża, który spłonął do- 
szczętnie. 

W okolicy Negycoros Orkan zburzył domy 
drewniane, powyrywał mnóstwo drzew z ko- 

rzeniami i zniszczył winnice, powywracał na 
dużej przestrzeni słupy telegraficzne oraz ko- 
miiny w całej Okolicy. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

PTE STATE ZZA SWE RZOZOOZTDZZWZE TOARZ DY TOABE AK O RRECCNYCSE 

0 „pakcie czterech" 
jego twórcach i hitleryzmie 

WYWIAD Z. B. PREMJEREM RUMUŃ- 
SKIM, PROF. M. JORGA 

Warszawa, dnia 23 sierpnia. 

Na obradujący obecnie w Warszawie 
Międzynarodowy Kongres Historyków p 

„był b. rumuński prezes rady ministrów, wie 

lokrotny minister, wybitny polityk i uezony 
o światowej sławie, prof. Mikołaj Jorca, jed- 
na z najwybitniejszych i najbardziej intere- 
sujących postaci wśród uczestników kongresu. 

Dzięki uprzejmości attachć  pyasowego 
poselstwa rumu ego w Warszawie, znane- 

go poety p. Cotrusa, udało mi się uzyskać roz- 
mowę z prof. Jorgą. 

W swych apartamentach w hotelu Furo- 

pejskim przyjął mnie mąż o postawie imponu- 
jącej, wielkiego wzrostu, tuszy pokaźnej. Z 

pod wysokiego, mocno zarysowanego ехо!а pa- 

    

   

  

    

   

      

     

  

    

    

      

  

    

metod władania. Ale ja znam Niemey i Niem 
ców. Studjowałem w Berlinie i Lipsku. 

— Przepraszam, że nawiążę do słów Pa- 
na Prezydenta. Toż w Niemczech jest sporo 
wielkich umysłów, wielkich uczonych, arty- 
stów, rasy czysto germańskiej, którzy nie re- 
agują na gwałty, zadane myśli, wiedzy, sztu- 

(Taa SNS KATES T IN S VST T IA TAI RCRET OWO WOK CZIBZOZZRE NE IOAAK JSTPZROCKIS РОЫЕ © СаБОЧОНЕЕЧЬСКО > 

Н CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
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ja nie przyjmuje zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
BUDOWA WAGONÓW MOTOROWYCH 

W POLSCE 

WARSZAWA PAT. — W Ministerstwie 
Komunikacji odbyła się pod przewodnietwem 
ministra Butkiewicza z udziałem przedstawi- 
cieli przemysłu konferencja w sprawie budo- 

wy wagonów motorowych. — Omawiana była 
kwestja dostarczania dla Ministerstwa Komu 
nikacji wagonów motorowych krajowej pro- 
dukcji, przyczem minister powołał komisję, 
która ustali wytyczne dla opracowania po- 
trzebnych dla Polskich Kolei Państwowyca 
typów wagonów motorowych. 

ECHA ARESZTOWAŃ W KATOWICACH, 

KATOWICE PAT. — W związku z aresz- 
towaniem dyrektora i 2 współpracowników 
firmy Kołłontaj stwierdzono, że oskarżeni do 

puszczali się malwersacyj celnych przy spro- 

  

   

    

     

    

    

pulsywności, przejmuje się omawianym tema- 

tem. A przytem przemiły tembr głosu, spo- 

sób bycia, ujmujący, chwytający za serce, 

Będzie to jeden z tych moich wywiadów, któ- 

re pozostają na zawsze w pamięci. 

L. Lewenstam. 
— 

 



SILVA RERUM 
KULISY FILMU POLSKIEGO 

Niema inteligenta polskiego, któryby nie 
rafrzekał na polski film. Jedna jest dla niego 

azwa: szmira. I szmira ta od wielu lat de- 
prawuje publiczność, obniża jej smak arty- 
styczny i poziom kulturalny. Szmira ta cie- 

>zy się powodzeniem, robi kasę, ściąga tłumy. 
„JXażdemu wolno kochać'* z wygłupiającym 
się Maszyńskim odbyło tryumfalny. pochód 
po całej Polsce, po najbardziej zabitych de- 
skami partykularzach. 

Jakie są przyczyny, że film polski znaj- 

duje się na poziomie kompromitująco ni- 
skim? Dlaczego Polska, która może szczycić 

się swoją literaturą, plastyką i muzyką, nie 
stworzyła sztuki filmowej, dlaczego nie mamy 
swoich Renć iu Pabstów, King Vido- 
rów, Mamoulianów i Ekków? Na te pytania 

odpowiada p. Eugenjusz Cękałski w Nr. 35 

„Epoki““. 

Winowajcą jest przedewszystkiem „polski 

  

   

   

    

  

filmowiec'* — dostawca wzruszeń dla mas, 
„rekin** przemysłu filmowego: 

Typ „polskiego filmowca'* powstał z 
nizin spekulacji i rabunkowego geszefciar- 
stwa. Zupełna pustka w dziedzinie filmowej, 

jaką zastała w Polsce niepodległej gromada 
spekulantów, sprawiła, że ludzie ci rozpano- 

szyli się i nadługo zostali niezastąpionymi. 

Rzuciwszy się na tematy najbardziej kasowe, 
na handel patrjotyzmem i erotyką, nie byli 

w stanie nadać tym zjawiskom żadnego pozio- 
mu kulturalnego, gdyż sami dalecy byli od 
jakiejkolwiek kultury, poza powojenną etyką 
łatwej spekulacji. Przyciągnęli wprawdzie ku 

sobie szereg przeważnie mniej wartościowych 
jednostek z teatru, weszli w kontakt z repre 

zentantami literatury, którzy o filmie nie mie 

i żadnego pojęcia, operując ich nazwiskami, 
skompromitowali ich, nic nie pozwalając zmie- 

nić ani uzdrowić, gdyż reprezentowali wciąż w 
opinji, nie o filmie nie wiedzącej, „facho- 
wosć ' — no a przedewszystkiem reprezen- 

towali siłę pieniądza, której wegetująca w 
ubóstwie warstwa kulturalna nie mogła się 
oprzeć. Zanim ludzie, reprezentujący polską 
kulturę, zdążyli się zorjentować, popyt na 

bzdurę wzrósł tak potęznie, że siła panów 
„filmowców''* uniemożliwiła już jakikolwiek 
opór. Przyszła faza odwrotu z placówek hue- 
ra-patrjotyzmu, radeszła fala „szmoncesów'', 
żołnierskich fars i cyrku. Znowu wciągnięto 
do współpracy nic nie wiedzących o filmie po- 
tentatów polskiej rewji i komedji, którzy 

na tym nowym specyficznym gruncie okazali 

się tylko narzędziem w ręku producenta, nie 
umiejąc nic ze swego teatralnego talentu prze- 

nieść na ekran. 

Zawiniła również prasa polska: 

‚ Stosunek prasy uo filmu był zazwyczaj 
haniebny. Poza nielicznemi jednostkami, któ- 

re śmiało pisały co myślą, działy krytyki fil- 
mowej ograniczały się zwykle do płatnych 

wzmianek i receńzyj, oraz uzależnione były 

przeważnie od ilości ogłoszeń. To też wszel- 
kie próby naprawy z tej strony zawiodły, jak 

dotąd i ograniczyć się musiały do aoryw- 

czych wystąpień. 

Naczelne miejsce wśród tej prasy, któ- 
ra jest na usługach producentów filmowych, 

zajmuje tygodnik „Kino'*. Pismo to demora- 
lizuje widza polski howując go w knl- 
cie do Smosarskiej ‚ Sawanów. 
Młodzież całej Polski zaczytuje się „Kinem““, 
oprawia w ramki umieszczone tam fotki wn 
łowanych gwiazd i gwiazdorów. I w ten spo- 
sób pielęgnuje się ideały filmowe Grajdoł - 
ków i Wygłupinów. 

Uzdrowienie więc polskiego filmu nie jest 
łatwą sprawą. Mogłoby się wziąć do tego spo 

łeczeństwo. Ale społeczeństwo składa się z 
nielicznych znaweów, którzy odwrócili się od 
polskiego filmu, i owego tłumu, który szale- 

je za Smosarską. W jesieni czekają go nowe 

emocje. „Na srebrnych ekranach'* ukażą się 

    

trzy nowe filmy polskie: „Lulu, „Kto wi- 
nien?** i „Przybłęda'*. Tytuły pełne ekspre- 

Sji. Zastępca. 

KSIĄŻKI SZKOLNE : : | 
B dostosowane do nowych programów I 

8 najlepiej zakupić 

: w KSIĘGARNI 

a 
B 

GEBETRNERA 4 WOLFFA I 5-l 
WILNO, MICKIEWICZA 7, 

tel. 6 24. 
<A BA GG а0 СЫ КЗ ВБ GIM DRA GA 2 CD SA RA ZA 

Proces Gorgonowej w Sądzie 

Najwyższym 

W wyznaczonym na dzień 22 września 

prosecie Rity Gorgonowej w Sądzie Najwyż- 

szym, ustalony został komplet sędziów. Roz- 

prawie będzie przewodniczył sędzia Żymow- 

ski. Referentem sprawy wyznaczono sędzie- 

go Wyrobka, sędzią wotantem zaś sędziego 

Rudnickiego. Przed rozprawą obrońcy odbę- 

dą dwie konferencje, jedną w Krakowie, dru- 

gą zaś w Warszawie. 

  

Z TEATRÓW WARSZAWSKICH 

  

PP. Lubieńska i Różycki, wykonawcy głów 
nych ról w granej obecnie w teatrze Letnim 
sztuce M. Branddella t.p. „Cheę właśnie cie 
bie““. 

  

SŁOWO 

Strajk na kanałach francuskich rozszerza się ; 
BARYKADY WODNE Z BERLINEK 

PARYŻ PAT. — Strajk pracowników 
transportowych na kanałach północnej Francji 

rozszerza się. Wczoraj do strajku przystąpili 
pracownicy na kanale, łączącym rzekę Marnę 
z rzeką Aisne. O ile na Sekwanie panował 

wczoraj spokój, to na rzeczce Oise i sieci jej 

kanałów nastrój wśród strajkujących był sil- 

nie podniecony. 

Na odcinku między Evegny-sur-Oise a miej 

scowością Conflans Sainte Honorine strajku- 
jący wznieśli 20 barykad z berlinek i barek, 
które żandarmerja i oddziały marynarki ko- 

lejno usuwały. Przy wielkiej śluzie nad rze- 

ką Oise barykada była tak silnie umocniona, 

że nawet po kilkugodzinnych wysiłkach nie 
zdołano jej usunąć. Ogólnie przypuszcza się, 

że ruch strajkowy obejmie również obsługę 

transportową kanałów zachodniej Francji. 

Przedstawiciel ministra robót publicznych 

przyjął wczoraj delegację strajkujących pia- 
ceowników, zatrudnionych na kanałach północ 

nej Francji. Delegacja oświadczyła, że wybra 

no komisję, która na każde wezwanie mini- 
stra przedstawi postulaty strajkujących. 

STRAJK ZAGRAŻA PRODUKCJI 
GLOWEJ 

PARYŻ PAT. — Izby handlowe w Metz 
i Betune przesłały ministrowi robót publicz- 
nych memorjały, w których przedstawiły stra 

ty dla gospodarki narodowej, spowodowane 
strajkiem pracowników kanałów północy i 

wschodu Francji. Zdaniem tych memorjałów, 

zamknięcie śluz w .czasie nocy wytworzyłoby 
bardzo ujemne skutki dla transportu towarów 

drogą wodną. Pozatem memorjały zwracają 
uwagę ministra, że strajk uderza bezpośred- 

nio w produkcję węglową północnych okrę' 

gów Francji, które zmuszone są niesłychanie 

zmniejszać wysyłkę węgla w okresie, kiedy 

wielkie zakłady przemysłowe oraz miasta ro- 

bią zapasy na zimę. 

CISZA PRZED BURZĄ 

PARYŻ PAT. — Prasa ocenia sytuację 
strajkową pracowników kanałów północnej 

Francji pesymistycznie, wyrażając obawy, że 

spokój dnia dzisiejszego — to groźna cisza 

przed burzą. Nastreje wśród strajkujących są 

w dalszym ciągu zdecydowane. Na wszystkich 
kanałach, łączących Sekwanę z rzeką Oise, 0- 

  

żydom najlepiej powodzi się w Polsce 
Mowa Nachuma Sokołowa na światowym kongresie sjonistycznym 

PRAGA PAT. — Prezydent światowej or 
ganizacji sjonistycznej Nachum Sokołow wy- 

głosił na 18-ym kongresie sjonistycznym w 
Pradze Czeskiej mowę, w której zastanawiał 

się nad położeniem żydów w poszczególnych 

państwach. Po stosunkowo krótkim opisie po- 
łożenia żydów Ww Rosji sowieckiej, 
które określa jako pełne tragizmu i cierpień, 
przechodzi Sokołow do omawiania sytuacji 
żydów w: Polsce. 

Polska była w stosuaku do żydów o wiele 
bardziej liberalna, niż kraje sąsiednie. z. 
nie splamiłą się nigdy w swej historji wyśgni 
niem żydów. 

Rozbiór Polski również dla żydostwa pol- 
skiego był równoznaczny z rozkładem i asy- 
milacją (zabór pruski), zubożeniem (Małonol- 
ska) i despotycznym uciskiem (Kongresėw- 
ka). Mówca wskazuje na tło historyczne, po- 
nieważ bez tego niepodobna jest zrozumieć 
obecnego stosunku żydów do Polski. Stosunek 
ten zawsze zakłócała agitacja i wciąż wysta- 
wiany on jest na niebezpieczeństwo zniszcze- 
nia. Polska niejednokrotnie w ramach ustaw 
i ducha pokojowego pomagała żydom w Ge- 
newie.. To są fakty—podkreślił mówca —które 
każdy rozważny polityk musi wysoko cenić. 
To, co chcemy tu stwierdzić, z satysfakcją, 
jest, że rząd polski jest przeciwny pogromom, 
akcjom antysemickim, jest za pokojowym roz - 
wojem. Nie znaczy to, że żydzi polscy nie po 
winni już walczyć, o prawa mniejszości i e- 
mancypację. — Żydostwo polskie ma jednak 
swych przywódców politycznych, swoją opi- 

Liu LL 

Suttan Marokka u Hab- 
busėw 

Sułtan Marokka Si Mulej Mohamed ben 
Jussef przebywający obecnie w Paryżu, udał 
się dnia 21 sierpnia do wielkiego meczetu, 
aby przewodniczyć w zebraniu „Habbusów:*. 
Władcy towarzyszyli: wielki ex-premjer rzą- 
du syryjskiego szeik Tadżin i M. Guy, rad- 
ca rządu szeryfowego. 

Stowarzyszenie „Habbusów'' składa się z 

najwyższych dostojników Afryki Północnej a 

stworzone zostało w roku 1817; aby ułatwiać 
muzułmanom z Półn. Afryki pielgrzymki do 
Mekki i zajmować się pomieszczeniami ich 
w świętych miejscach. Meczet w Paryżu i In- 

stytyt Muzułmański zawdzięczają im swe ist- 
g nienie. Prawo z roku 1627 zatwierdziło +£i- 

cjalnie ich istnienie. 
Dotąd stowarżyszenie Habbusów zbieralo 

się co roku w Rabacie, Tunisie lub Algierze, 
tegoroczne zebranie w Faryżu nosi charakter 
wyjątkowy. Członkami jego są obecnie nmię- 
dzy innymi: przedstawiciel Habdusów 1naro- 
kańskich, Jego Ekscelencja Mulin, generał Mu 
stafa Sar, szef protokułu beja Tunisu, pasza 
Marakeszu, wysoki komisarz Banku Państwo- 
wego Marokka, Cnessais, baszaga Hanidat, 
Aga Sahrani i inne wysokie osobistości świa 
ta muzułmańskiego. 

Sułtana wraz z orszakiem powitał u wrót 
meczetu Si Khaddur hen Ghabrit. minister 
pełnomocny i prezes Stow. Habbusów. On też 

miał mowę po arabsku, przedstawiającą Sułta 
nowi obecną sytuację i plany Habbusów. Po 

czem dwóch. imanów meczetu. i korespondent 
dziennika Saada recytowali poezje arabskie. 

Następnie Sułtan zwiedził budnjący 
się dom — schronisko dla Arabów, który 
będzie mógł pomieścić 150 osóh. Wreszcie w 
Boligny władca zaszczycił swą wizyta powsta 
jący szpital, olbrzymi budynek  zajraujący 
18.000 metrów kwadratowych, z miejscóm na 
250 łóżek. Zwiedzanie zakończono wyznacz» 
niem miejsca na cmentarz muzułmański. L. 

   

    

  

Czy wRosiji panuje głód? 
И Podobno w Rosji. sowieckiej panuje głód. 
Wiemy, że w Sowietach zawsze było źle, a 
ludzie żyli w nędzy, teraz jednak panuje 
głód. Musimy zaznaczyć, iż bezpośrednich in- 
formacyj o sytuacji głodowej nie posiadamy. 
Wszelako wiadomości o strasznej rzekomo ka- 
tastrofie obiegają już całą Europę i prasę 
wszystkich państw. Rosyjskie gazety emigra- 
cyjne przepełnione są opisami, ilustrującemi 
klęskę w barwach czarnych, tak czarnych, 
jak może być śmierć głodowa miljonów ist- 
nień ludzkich w obliczu umyślnie  niszczo- 
nych zapasów żywnościowych w państwach 
kapitalistycznych. Dzieją się rzekomo strasz- 

ne rzeczy, o wiele przenoszące klęskę głodo- 

wą w roku 1921- -ym. Ale źródła sowieckie 
zaprzeczają. 

Mojem zdaniem dylemat „głodowy** 
suwa pytanie: czy możliwem jest, ażeby mi- 
ljony ludzi umierało z głodu w jednem z 
państw europejskich, miljony — słyszycie pa- 
nowie! — a sąsiednie państwa europejskie 
nie były pewne, czy fakt taki ma istotnie 
miejsce? Naturalnie bierzemy pod uwagę i 

na- 

czerwony kordon graniczny, zakneblowane 
usta prasy i obywateli sowieckich, oraz spe- 

cyficzny regime tam panujący. Pomimo, te- 

go, czy to jest możliwe? — Ale ludzie mówią.. 
mówią coraz więcej, wieść biegnie coraz 570- 

rzej. Być może za kilka miesięcy nie będzie 

już wątpiących w FKuropie. W takim razie 
słuszność ma J.E. Ks. Kardynał Teodor Inni- 
tzer w Wiedniu, który twierdzi, że grzechem 
jest wątpić już w tej chwili. 

Ludzie mówią i listy z Rosji przycho- 

dzą. Metropolita Szeptycki ogłosił w tej spra 
wie orędzie, prasa ukraińska we Lwowie po- 
daje opisy głodu na Ukrainie sowieckiej. 
„Petit Parisien'* publikuje informację swego 

moskiewskiego korespondenta, który zupełnie 
otwarcie stwierdza, że w Rosji, ginie w tej 
chwili miljony ludzi z głodu. Umierają na 
ulicach. Całe wsie się wyludniają, a ludzie 
wędrują w poszukiwaniu już nie chleba, a że- 

ru. — Jednakże jeden z dyplomatów, który 
powrócił bezpośrednio z Moskwy do Paryża, 
zapytany w tej materji, oświadczył, że infor- 
macje te są sprzeczne z prawdą. Czyżby dy- 

nję publiczną, gminy i instytucje. Im więc 
możemy z całóm zauianiem pozostawić żydow 

ską politykę krajową. 
Wydarzenia w Niemczech są czemś nieby- 

wałem. Sjonizm nie może pozwolić na to, aby 

antysemityzm szalał w Niemczech bez protes- 

tu. Byłoby bezcelowe polemizowanie z ludźmi 
którzy nie chcą słuchać żadnych argumentów. 

Życzymy ciężko doświadczonemu narodowi nie 

mieckiemu pokojowego rozwoju, ale musimy 

zwalczać nową formę antysemityzmu. 

WYPROWADZENIE Z NIEWOLI NIEMIEC 
- KIEJ 200 TYSIĘCY ŻYDÓW 

Następnie zabrał głos prof. dr. Ruppin, 

który wygłosił referat o kolonizacji żydów 
niemieckich w Palestynie. Podkreśliwszy cięż- 

ką sytuację żydowskiego stanu urzędniczego 

i członków zawodów wolnych w: Niemczech, 
mówca stwierdził, że rezultaty dzisiejszej po- 
Lityki niemieckiej dotykają żydów i we Wiz 

stkich innych gałęziach życia. 

Gdy po kilku miesiącach wyczerpią się qe- 

zerwy, z których żyje w Niemczech obecnie 

część żydów, wówczas dopiero nieszczęście о- 
każe się w całej swej rozciągłości. Dla 260 
tysięcy żydów w Niemczech niema możności 

znalezienia dziś egzystencji w ramach nowego 

ustawodawstwa. Z sytuacji tej niema innego 

wyjścia, jak tylko zorganizowana emigtacja, 

która w okresie 5 — 10 lat przeprowadziłaby 

do innych krajów 200 tys. żydów. 

AŻEBY NIE BYŁO BÓJKI 

PRAGA PAT. — Zarząd frakcji sjonistów 
— rewizjonistów, którzy nie weszli do prezy- 
djum kongresu, uchwalił rezolucję, stwierdza- 

jącą, że wybrana do prezydjum kongresu więk 
szość nie dopuszcza rewizjonistów do pozyty- 

wnej pracy. Skład tej większości jest taki, że 

wszystkie wnioski rewizjonistów będą zgóry 

odrzucone. Wobec tego rewizjoniści nie będą 

mogli spełnić obietnic danych swoim wybor- 
com, lecz mimo to nie będą oni ze swej stro- 
ny doprowadzać do żadnych demonstracyj, 

które ewentualnie mogłaby zakończyć bójka. 

  

Dlaczego zwolniono Gandhiego 
LONDYN. PAT. Z  Sitmah donoszą, 

zwolnienie Gandhiego z więziena należy tłu- 
žą- maczyć nagłem pogorszeniem się stanu jego 

zdrowia. 

Ryby, futra i filmy sowieckie 
WZAMIAN ZA ŻELAZO 

Zamówienia, udzielone wiosną roku bie- 
żącego przez Sowiety polskiemu przemysłowi 
hutniczemu, uwarunkowane były udzieleniem 

stronie sowieckiej przez Polskę kompensaty 

importowej oraz specjalnych ulgowych taryf 

celnych przywozowych — Rozmowy na temat 
wysokości ulgowych stawek celnych dla impor 
tu towarów sowieckich do Polski dobiegają o- 
becnie końca. Pomyślnie zostały również za- 
łatwione w rozmowach między sowiecką misja 
handlową a powołanemi czynnikami polskiemi 
kwestje, związane z udzieleniem przez Polskę 

specjalnych kontyngentów przywozowych do- 
datkowych dla wyrobów sowieckich. 

W najbliższym czasie wszystkie wyżej poru 

szone zagadnienia zostaną ujęte w formę ukła 

du. Między Ministerstwem Spraw Zagranicz- 

nych a poselstwem Związku Sowieckiego w 

Polsce nastąpi wymiana not, w których 20- 

staną wyszczególnione zarówno pozycje ulg 

celnych, przyznanych importowi sowieckiemu 

do Polski, jako też ilości kontyngentów towa 

rowych dopuszczonych do Polski z obszaru 

państwowego sowieckiego. 
Jak słychać — kontyngenty te mają wy- 

nosić wartość od 10 do 15 miljonów złotych. 
Będą one obejmowały: futra surowe i wyro- 

bione, gatunki luksusowe ryb w rodzaju je- 
siotrów, bieługi itp. oraz filmy produk- 

cji sowieckiej. Filmy te będą mogły być wy- 
świetlane w Polsce na zasadach dotychczaso- 

wych, t.j. po dopuszczeniu ich przez cenzu- 

rę filmową. 
Układ o ulgach celnych dla importu so- 

wieckiego do Polski wymagać będzie ratyfika 
cji przez p. Prezydenta Rzplitej. 

WARSZAWA. (tel. wł.), Dowiadujemy się 
że Sowiety otrzymały 50 proc. ulgę celną na 
wwóz kawioru. Sprowadzać i sprzedawać bę- 

dzie misja handlowa sowiecka. Wzamian za 
to, Sowiety zwiększą kontyngent importu wy- 

robów metalurgicznych. 

Niezwykła afera oszukańcza w Poznaniu 
„MILJONOWE SKARBY'' W WALIZCE —LIST HISZPAŃSKICH OSZUSTÓW DO 

POZNAŃSKIEGO.. NIEBOSZCZYKA. 

Poznańskie władze śledcze wykryły wiel 
ką aferę oszukańczą, której inicjatywa wyszła 
z rąk oszustów zagranicznych. 

Pod adresem pewnego obywatela poznań- 
skiego nadszedł list polecony z Hiszpanji w 
postaci anonimu. Autor listu donosi w. taje- 
minicy, że jest aresztowany za oszustwo upa- 

dłościowe. 
Przed aresztowaniem walizkę swoją z za- 

wartością 1.800.000 franków złożył na prze- 

chowaniu na pewnym dworcu francuskim. 
Kwit bagażowy znajduje się w tajnym schow- 

ku w torbie podróżnej, która w czasie rewi- 
zji uległa konfiskacie i została zatrzymana 
na pokrycie kosztów sądowych. Autor listu 
zaklina adresata, by wszedł w kontakt z zau- 

fanym służącym aresztowanego, który jest w 

  

plomata miał rację? 
Hitlerowski „„Volkischer Beobachter““ pu- 

blikuje nie tylko korespondencję z objętych 
głodem prowincyj, lecz reprodukuje fotogra- 
fje. O takich fotografjach mówi się zazwy- 
czaj, że mrożą krew w żyłach: Na jednej z 

nich leży nagi trup człowieka na ulicy, stra- 
szliwie wychudzony. Ubranie zdarli zeń prze- 
chodnie. Druga fotografja przedstawia wóz 

ładowany trupami zmarłej z głodu ludności. 

Trupy pochowane zostaną we wspólnej mog:- 

le, bez trumien. 

W paryskich „Poślednich  Nowostiach“* 
widzimy mapkę zasięgu głodowego w Rosji, 
Wynika z niej, że ogółem objętych jest gło- 
dem 9 prówineyj, przyczem najbardziej U- 

kraina i Kaukaz Półnoeny. Głód sięga do 
zagłębia dolnej Wołgi, do kraju Zakaukazkie- 

go, Kazakstanu, Średniej Wołgi, centralnych 

prowineyj, zachodnich rejonów i obejmuje 
częściowo południową Białoruś. Prowincje pó! 

nocne nie zostały nawiedzone przez klęskę. 

Tymczasem w tych dniach na granicę fin- 
landzką przybyła grupa zesłańców, która u- 
ciekła z obozów koncentracyjnych w lasach 

Karelji. Przybył między innymi i oficer pol- 
ski Władysław Michalak, porwany przed dwo 
ma laty przez sowiecką straż graniczną. 7: 
wsze lubiłem opowiadania o ucieczkach wię- 

  

Hiszpanji i udzieli właściwych informacyj. 
Trzeba jednak będzie wykupić przedtem to:- 

bę z kwitem i' zapłacić koszta sądowe w wy- 
sokości 17.000 pesetów, aby później móc bez 

przeszkód odebrać ukryte w walizce miljony. 

Naturalnie, cała ta sprawa okazała się 
oszustwem, które ma na celu wyłudzenie 17 

tysięcy pesetów. Najciekawsze jest, że list 
nadszedł pod adresem mieszkańca Poznania, 

który dwa lata temu zmarł, o czem oszuści 

nie wiedzieli. żona zmarłego, przeczytawszy 

list, skierowała go do policji. List pisany był 

w języku niemieckim. > 

Władze śledcze, mając podejrzenie, że 

oszuści posługują się dalszemi anonimami, 

przestrzegają społeczeństwo przed tymi oszu- 
stami. 

źniów, pełne przygód i niebezpieczeństw. 
Może dlatego przykuły moją uwagę opowia- 

dania porucznika Michalaka w gazetach iiū- 

skich. Przez nieomal dziewicze lasy północnej 

Rosji przedzierało się 12-tu mężczyzn i osiem 

kobiet. Uciekali w pojedynkę, tropieni jak 
psy, przez psy i sowieckich żołnierzy. Na 

terytorjum Finlandji przedostało się 15 osób. 
Wyglądają strasznie, ubranie porwane w 

strzępy, ciało wychudzone do ostatecznych 
granie. Dawano im na miesiąc 6 klg. mąki, 
pół kilo soli, 300 gram kaszy i 10 gram her- 
baty. Na miesiąc! Zmuszeni byli pracować 
od świtu do zachodu. Bito ich za byle prze- 
stępstwo i umniejszano porcje żywnościowe. 
Ostatecznie nic nowego nie przynoszą te Te- 
lacje, natomiast ciekawe są ich uwagi o stra- 
szliwem zubożeniu kraju. Twierdzą zgodnie, 
iż w porównaniu do lat poprzednich porcje 

posiadali zmniejszone, gdyż jak słychać w 
Rosji panuje głód. Próbowanie ucieczki rów= 
na się nieomal targnięciu się na własne życie. 
Jeżeli zdecydowali się na ten krok, który w 

odniesieniu do kobiet zwłaszcza, nazwać moż- 
na szalonym, to jedynie ze względu na —- 

głód. Władze sowieckie nie chcą karmić wię- 
źniów, niezdolnych do pracy fizycznej, skut- 

a- kiem kompletnego wycieńczenia. Wysyła się 
więc takich do Syberji na t. zw. „podnożnyj 

raz Oise z rzeką Marną, ruch całkowicie u 
stał, a ożywiony niegdyś port w Rheims jes. 
całkowicie bezczynny. 

KONFERENCJA Z PREFEKTAMI 
PROWINCJI 

PARYŻ PAT. — Minister robót public: 
nych odbył konferencję z prefektami depai 
tamentów, w których rozwinął się strajk pr4- 

cowników transportowych. Na konferencji 

nister oświadczył, że zostaną przedsięwzięte 

wszelkie środki, zapewniające wolność pracy 

i ruch ną kanałach i rzekach. 

PESTOWRTSETNA ПОСЕЧНОИНИРООВТ УДОНРЧЕЛЕНЙ 

J. E. Biskup Bukraba na wuy: 
tacji 

J. E. ks. biskup piński Kazimierz Bu- 

kraba wyjechał na drugą w tym roku wizyta- 

cję kanoniczną swojej djecezji do dekanatów. 

Brańskiego i (Ciechanowskiego w powiecie 
Bielskim -Podlaskim. 

J.E Ks. Biskup kończy wizytację dnia 6 

września, poczem wraca do Pińska na IV 
konferencję w sprawie Unji kościelnej. W po- 

łowie września obadwaj Pasterze pińscy jadą 

na konferencję Episkopatu Polskiego do Czę- 

stochowy i stamtąd ad limina Apostolorum 
do Rzymu, celem złożenia hołdu Ojcu św. i 

uczestnictwa w jubiłeuszu 1900-lecia Odku- 

pienia świata. 

Marsz do grobu 
powstańców 

W Nadleśnictwie Waliły odbyła się uro- 
czystość marszu do grobu powstańców 1863 r. 

Uroczystosu tę zorganizowało Nadleśni- 
ctwo Waliły, 

W uroczystości tej wzięły udział ze stro 
ny wojska oddziały brygady kawalerji Biały- 
stok pod dowództwem szefa Sztabu Brygady 
mjr. dypl. Stachowicza Franciszka. 

Mogiła znajduje się w lesie Przycios 7 
klm. na północ od stacji kolejowej Waliły. 
Jest to kopiec do 3 mtr. wysoki, bardzo го- 
zległy, dziś już porosły starodrzewem. Sam 
szczyt kopca zaopatrzony w krzyż i osłorię- 
ty ogrodzeniem. 

Bardzo mało zebrano danych odr nónie tej 
mogiły. Pewną jest rzeczą, że są to pviegli z 
partji Rogińskiego. Mogiła chroni 76-ciu pole- 
stych. 

ERESHEZZ WZT TZEROC TOWER SZOS URETÓA 

Śpiączka w Saint-Louis 
W Saint - Louis w Afryce Zachodniej wy 

buchła epidemja śpiączki. Jedenaście osób 
zmarło, ponad sto wypadków choroby ma bar 
dzo ciężki przebieg. 

Lekarze przyznają się do swej bezsilności 
w walce z tą plagą. W poszukiwaniu środ- 
ków leczniczych Departament Higjeny w Sta 
nach Zjedn. wydał upoważnienie na używanie 
wszystkich posiadanych małp dla celów eks- 
perymentalnych. 

Przypuszczalnie duża ich część zostanie 
importowana do laboratorjów w Saint - 

Louis. L. 

SAINT — LOUIS PAT. — Epidemja ś 

  

    
    

   

W_WIRZE STOLICY 
GDZE JEST EUROPA WSCHODNIA? 

Jak w dawnej Polsce kpem był nie po- 
słem ten, co na sejm przyjechał i ani razu 

gęby nie rozwarł, tak dziś historycy puinie 

się wystrzegają, by nie wrócić z kongresu nie 
palnąwszy tam referaciku. To też w 6 dm 

zostanie wygłoszonych 400 odczytów! Kto te- 
go potoku wiedzy wysłucha ? 

W piętnastu salach naraz obraduje pięt 
naście sekcyj. Historycy niby ludzie zapatrze- 
ni w przes ość, niby gruby Bucyfał obe 

dzi ich więcej jak dzisiejszy tank, ale jednak 
największym magnesem są koledzy — ludzie 

czynu. Pisze w programie, że w 12-tej sali ma 
przemawiać Pietro Fedele eks-minister, eks- 
mąż stanu; tłum! Fedele gada o Senato Ro- 

  

  

   

   

  

   

  

  

mano — temat nudny, po włosku mało kto 
umie, ale Fedele! 

Rozchodzi się po kuluarach wieść, że w 
Arabów i  Bi- 
prof. ozn! 

8-mem audytorjum a propos 
zancjum zabrał głos w dysk 

Odrazu Arabowie pasjonują 
pęcznieje — każdy chee usłysz 

eks-premjera rumuńskiego, grubachnego, bra- 

datego Yorgę. Trzeba przyznać, że dykcję ma 

pierwszorzędną — głos innych to niemiły 

bełkot, u niego rozeznaje się każdą literę. 
Są jednak i czysto history, 

Profesor Bidlo (Czech) referat. 

„Czem jest historja Wsehodniej Europy?'*. 

Udawadniał, że Czechy są ostatnią rubieżą 
Polska to już Wschód! 

Porwał się na to profesor Handelsman: 
— Może tak było w X-tym wieku, za 

Mieszka, no niech tam jeszcze za Krzywosę- 

    

    

     
  

by, ale dziś — nie podobnego! Wschód, :o 
Moskwa i basta. Prof. Halecki obszernie 
przyłączył się do tych wywodów — Polska to 
serce Europy! 

Prof. Korduba (Ukrainiec) wyraził zd 

wienie, że tak kulturalną, cywilizowaną, г 
nie z Zachodem intelektualnie związaną ol 

licę, jak Ukrainę, można uważ a Wschód. 
Nie podobnego! Wschód Europy jest preevzyj 
nie za Wołgą; uważać Dniepr za wschodaią 
rzekę, jest równie głupio jak Ren. 

Sowiecki profesor Dierżawin ostro skry 
tykował te poglądy: kto widział żeby Ni 1 
była na Wschodzie? Pozory, pozory, jakimże 

złudom ulegają nawet światli ludzie! Ural ro 
może i Wschód, ale Kazań napewno nie! 

Czerwony. mały tłusty, w okularach, N 
miec prof. Hoetzsch zapragnął pogodzić w 
stkich: niema wprawdzie geograficznej linji 

wyraźnej, jakiejś rzeki, ale można - śmiało 
przyjąć, że cała Słowiańszezyzna to Wschód. 

Czechy równie dobrze, jak Azerbejdżan. Tro- 
chę poza prawym brzegiem Odry — to już 
Wschód... 

Francuzowi, profesorowi Lheritier i te 
wywody nie trafiły do przekonania: właściwie 
Kuropa Wschodnia to wszystko między Bał- 
tykiem, a Śródziemnem — poprzez Prusy, 

Austrję, Bułgarję.. trzeba być upartym, by 
przeczyć, że Węgry czy Grecja to 
Wschód 

Szkoda, ż 
fesora hisz 
tenby znalazł wyraźną linję demarka 

którą się dopominał Hoetzsch: Pirinejel. 
Pasjonująca dyskusja trwała 3 godziny, 

nie uzgodniono zawiłej kwestji, pozostałe re- 
feraty musiano odłożyć na czwartek. 

      

    

  

   
   

  

nie    

> nie bylo na sali żadnego pro-    

  

   
    

  

Wielki pożar lasów - 
PORTLAND (Stan Oregon) PAT. — Ww 

okolicach Portlandu, w górach, trwa wielki po 
żar lasów. Straty  obliezają w przybliżeniu 

już obecnie na wiełe miljardów dolarów. 

Wręczenie listów uwierzyt. przez nowego posła hiszpańskiego 

  

Nowomianowany poseł hiszpański przy 
panu Prezydentowi Rzeczypospolitej swe lisi 

   
w towarz 

toczeniu 

ta Rzeczypospolitej, po wręczeniu listów na 

korm““. To znaczy wyprawia się grupę wież 

niów w głąb niezanieszkałej dziewiczej tajgi 

i tam pozostawia na pastwę losu, jagód, grzy 

bów i dzikich zwierząt. Innemi słowami 

śmierć głodową w puszczy. Dlatego uciekli. 

Ryskie „Sewodnia““ opublikowało ankie- 
tę wśród rosyjskich działaczy emigracyjnych 

w Paryżu na pytanie: czy w Rosji istniej 

głód? — Wszyscy twierdzą, iż klęska głodu 

nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zasięg 

jej jest większy, niż w roku 1921-szym, jedy- 
nie inną jest taktyka władz sowieckich, któ- 

re w Żl-ym przyznały się do klęski, a dziś 

przyznać się nie chcą, bo nie mogą powie- 

dzieć, że.... „Piatiletka ruchnuła'* 

Ałdanow powiada, że otrzymał od pro- 
stej, 30-letniej kobiety z Ukrainy list, w któ. 

rym między innemi pisze: „Wychodzę zamąż. 

Mąż mój posiada 80 lat, ale służy i otrzyniu- 

je z tego tytułu funt chleba dziennie. Wystar- 

czy na dwoje'* — Imni eytują szereg prywut- 

nych listów, które otrzymują z Sowdepji. 

Miłukow twierdzi, że głód nie powstał 

skutkiem nieurodzaju, a wyłącznie zawdzię- 

czające kołehoznej gospodarce rolnej. Zło naj- 

gorsze polega na niemożności udzielenia po- 
mocy głodującym, albowiem rząd sowiecki z4- 
przecza zaistnieniu klęski. W ten sposób nie: 

podobna organizować komitetów pomocy i 

  

    je je 

  

rządzie polskim Francis Serrat y Bonastre złożyt 
y uwierzytelniające. Na zdjęciu poseł Hiszpau ji 

wie zastępcy dyrektora protoku!u dyplomatycznego ра В. Przeždzieckiego Ww 0- 
złonków poselstwa, kancelarji cywilnej i 

  

gabinetu wojskowego Pana Przyda 
Zamku. 

  

żadnej, na wielką skalę zorganizowanej akcj 
ratunkowej, — Redakcja „Sewodnia'* cytuje 
pozatem otrzymane przez nią listy. Ktoś z 

guberji tulskiej pisze, że niema w roku bie- 
żącym żniw, ponieważ pola są puste i nie 

zasiane. 

Sekretarz Kongresu Mniejszości Narode- 

wych p. Ammende wysuwa projekt organi- 
zacji pomocy głodującym i przekonania rzą- 
du sowieckiego o konieczności takiej pomoey, 
pomijając wszelkie względy polityczne. 

Mówiliśmy już o akcji kardynała Innitze- 
ra w Wiedniu. Ogłosił on z kolei drugie orę- 
dzie, zaklinając świat w imię miłosierdzia i 
miłości bliźniego, aby śpieszył na pomoc mi- 
ljonom głodujących w Rosji. Kardynał jest 
rzekomo w posiadaniu szeregu niezbitych do- 
wodów o strasznych rozmiarach klęski głodo 

wej. Zwraca się on z apelem między innemi 

do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i 

nawołuje duchowieństwo wszystkich wyznań. 

Kardynał apeluje też do rządów, które wro 

wadzą z Sowietami rokowania handlowe, sby 
w zawieranych traktatach wymagały wsta- 
wienia „Klauzuli humanitarnej'', która po- 

zwoli na organizację pomocy głodnym. 
Nam się zdaje, że ludzie w Rosji istotnie 

umierają z głodu. aż. 
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Centralna Kasa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILNO 

jmuje wkłady na rachunki bieżące 

  

Zebrane fundusze 

670.000 

WILNO. — Dziś ma wrócić z Warszawy 

inż. Wąsowicz, który na terenie władz cen- 

tralnych omawiał sprawę budowy w Bazylive 
mauzoleum królewskiego. W związku z powto 
tem inż. Wąsowicza projektowane jest na 
wieczór zwołanie Komitetu Ratowania Ba- 
zyliki w celu ostatecznego ustalenia rozpoczę 

sobotę punktualnie o godzinie 11 przed poła- 

dniem. - 
Otwarcia dokona premjer Jędrzejewicz, w 

obecności prezesa Sławka, gen. Żeligowskiego, 

  

— 0 przedłużenie godzin handlu w czasie 
Targów. W dniu wczorajszym z ramienia Sto- 

warzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrze- 

Ścijan w Wilnie udała się do Pana Starosty 
Grodzkiego delegacja w składzie pp. Zwied- 

ryńskiego, Banela i Dyrektora j. Malickiego, 
z prośbą o zezwolenie na przedłużenie go- 
dzin handlu w czasie trwania Targów Pół- 
mocnych i Wystawy Lniarskiej do godziny 9 

wieczór dla wszystkich przedsiębiorstw. De- 

legacja przedstawiła Panu Staroście, że 
jest wprost konieczne, ze względu na przy- 
jezdnych na wystawę, gdyż po zamknięciu 

Targów o godz. 8-ej wiecz. zwiedzający byliby 

pozbawieni możności zrobienia zakupów. — 
Pan Starosta do prośby delegacji ustosunko- 

wał się bardzo przychylnie, należy więc spo- 

dziewać się, że sprawa będzie załatwiona po- 
| myślnie, i że wszystkie przedsiębiorstwa * będą 

1 mogły być w czasie Targów otwarte do godz. 

9-tej wiecz. 

— jednostronny ruch na ul. Królew- 
skiej. Starostwo Grodzkie podaje do wiadomo- 

ści, że poczynając od piątku t. j. 25 b, m. 
na czas Trwania Targów Północnych wprowa- 

dza się jednostronny w kierunku ogrodu. Ber- 

nardyńskiego ruch kołowy na ul. Królewskiej. 

Odjazd pojazdów „z przed wejścia głównego 
na teren Targów prowadzić będzie ul. Sw. 
Anny i zauł. Bernardyńskim. 

— Posterunek policji na Targach. . Wczo- 
raj zainstalowany został na Targach  Półn. 
specjalny posterunek policjj w skład którego 
wchodzi 22 policjantów. 

Komendantem _ posterunku 
Kalinka z II kom. P. P. 

Ogólny nadzór nad bezpieczeństwem na 
Targach spoczywa na kierowniku 3 kom. p. ko- 
misarzu Kubarskim. 

— „Hotel — Dom Akademicki", 
<demicki wynajmuje na czas trwania Targów 

* Północnych eleganckie, czyste pokoje z  ła- 
L 

Zawsze i ciągie 
autobusy 

Nazywa się użyteczność publiczna. Niby 
ła wygody publiczności. : 

, Pymezasem autobusowa komunikacja za- 
miejska istnieje chyba wyłącznie dla przy je- 
mności i dochodu przedsiębiorców. 

Przecież nikt nie ośmieli się twierdzi 
rozklekotana buda na czterech gumach m 
się nazywać autobusem. 

Nie stworzył mnie Pan Bóg na grenadje- 
ra, krawiec normalną zdejmuje że mnie mia: 
rę, ale stojąe w podskakującym po wybojach 
pudle, sehyłam się w kabłąk i Hukę głową o 
dyktę w suficie. : 
„Na šeianach ponad wyplowialemi firanka- 

mi Kakieteryjnie widnieje — „nie palė““, 
z drugiej strony  ostrzegawczo 
stszegać się złodziej — 

Ale to są detale i 

—   
został przod. 

Dom Aka- 

` 

    

  

  

а 

SYCZY „Wy 

burżuazyjne „pred 
razsudki'*. 

Gorzej, gdy te zdeklasowane, zdyzelowa- 
ue i zdeformowane budy autobusowej komu-     

      

nikaeji zar ejskiej zaczynają fantazjować ua 
temat rozkładu jazdy. 

Na odeinku Mejszagoła — Wilno jest kil 
ka przystanków. Podróżny wybieraj ) 
do Wilna wychodzi na szosę i 
sem czeka pół. godziny, czasem dłuże 

rozkładu autobus ma o 8-ej rano p 

   

   
do Wilna, a tymczasem za pięć minut ósini 
Niema go jeszeze o 10 klm. od miasta. 

: Innego dnia, gdy humor posłuży— prze- 
mknie zalotnie brzęcząca maszynka 0 kwa- 

1 rans za wcześnie, a pasażer stoi na szos* 
€zeka zmiłowania poczeiwego kmiotka, któ 

za złotówkę dowiezie do Wilna i dorad 

pPOrzuć panok te drenne tabusy, — koniem 
lepiej, __ 

у w niedzielę mieszezuchy wybis 
Wieś. Ostatni autobus wraca 0 godz. %. Jest 
Przepełniony po brzegi. Drugie tyle osób z0- 
staje z kwitkiem w różnych punktach szosy. 

Puścić dragą maszynę — czysty zysk dla 
- milgrezopneą i wygoda dla publiczn 

Gdzie tam! Przedsiębiorca ma 
du i bez tej fatygi, a podróżny 
przespacerować kilkanaście kilome 
mantycznym zmroku, czekając aż 
obskoczą dokoła**. — 

Linja Wilno — Landwarów ma znów upo 
dobania wyścigowe. Spóźni taki wehikuł od- 
jazd z Landwarowa i cheąe nadrobić czas 
a” gazując ile wlezie — aż dzwonią szy 

У, па podróżnym ze strachu zęby. 
ozbije się pudło — nikt za kości poprze 

tąeane zdrowia nie zwróci. — 
Kto tego wszystkiego pilnuje? 
EE: wwie w obronę biedną publiczność, 

ża wygórowane ceny nie ma odrobiny 
wygody? LET 
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może się 

fów w ro- 
go „zbójey 

  

(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
Centralna Kasa przeznacza na finansowanie 

nizowanych w 3.000 — róż; 
rolników z tych spółdzielni @ e 
Kasy całym swoim ma jatkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

DAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 
OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

    

   

KAPITAŁY WŁASNE Dn. 1. VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 
(czekowe) i książeczki oszezędnościowe 

zapewnia 

   

rolników, 
ych 

i z Centralnej 

zorga- 
    ch spółdzielni rolni 

ntuje za po:      
  

  

  

Mauzoleum królewskie © Bazylice 
cia budowy mauzoleum. 

Ponadto na posiedzeniu będzie omawiana 
sprawa przeniesienia szczątków królewskich 

do kaplicy królewskiej, co ma nastąpić 31 b. 

m. lub dzień później. 
Obecnie w kaplicy królewskiej prowadzone 

są roboty dekoracyjne. 

  

Premier Jędrzejewicz dokona otwarcia Targów 
"Prezes Sławek i ministrowie przybywają do Wilna 

WILNO. — Otwarcie Targów nastąpi w ministra Zawadzkiego, wiceministra  Dole- 

żala i wicemin. Składkowskiego. 
Wiceminister spraw wojskowych gen. Skiad 

kowski przybywa do Wilna wraz z gen. Lit- 
winowiczem dziś rano. 

Przed otwarciem Targów i Wystawy Lniarskiej 
zienkami za minimalną opłatą 1.50 gr. do 2 zł. 
50 gr. (jednoosobowe), dwuosobowe pokoje od 
4 do 5 zł. Informacyj udziela Referent Domu 
Akademickiego (ul. Góra Bouffałowa Nr. 4, tel. 

     

175). Akademicy korzystają ze zniżki. 

— Przed „Podwieczorkiem Lniarskim'* — 
W. związku z organizowanym przez Komitet 
Organizacyjny I Ogólnopolskiego Zjazdu 
Lniarskiego w Wilnie „Podwieczorkiem Lniar 
skim'*, mającym się odbyć w dniu 28 b.m. w 
lokalu letnim Klubu Szlacheckiego, dowiadn- 
jemy się, iż zaciekawienie wśród Pań jest bi 
dze duże i pracownie przygotowują cały sz 
1ex pięknych toalet Inianych. 

Specjalne jury, które przyzna piękne na- 
grody, — zostało już zaproszone. 

KONFERENCJA 
GOSPODARCZA 

PREZYDJÓW ROBOTNICZYCH  ZWIĄZ- 
KÓW ZAWODOWYCH ZIEM PÓŁNOCNO - 

WSCHODNICH 
Dnia 22 bm. o godz. 18 w lokalu przy ul. 

Wielkiej 34 odbyła się konferencja przedsts- 
wieieli związków zawodowych 
wchodzących w skład Zjednoczenia. 

Obradom przewodniczył prezes 
dnoczenia p. poseł dr. Stefan Brokowski, 

  

  

    

  

  

  

W 

  

robotniczych, 

Rady Zje- 

SŁOWO 

KRONIKA 

sida 
PIĄTEK 

Dziś 25 
Ludwika Kr. 

Jutro 
NMP. Jasn. 
|SESEOTROWTAO 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 24-go sierpnia 
nienie średnie: 737. 

Wschód słońca g, 4,12 

Zachód słońca g, 6,29 

  

   

    

Temperatura Średnia: + 14. 

Temperatura najwyższa: + 18. 
Temperatura najniższa: + 13. 

Opad: 32,1. 

Wiatr: połudn. - zach. 
Tendencja: spadek, potem wzrost, 

Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
W całym kraju zachmurzenie | zmienne, 

malejące, z przelotnemi deszczami, zwłaszcza w 

dzielnicach wschodnich. Chłodno. Umiarkowa- 
ne, chwilami porywiste wiatry północne i pół- 
nocno - zachodnie oraz zachodnie. 

KOŚCIELNA 
— Prymicja W niedzielę 27 sierpnia o 

godz. 10.30 w kość. Archiprezbiterjalnym św. 

Jana nowowyświęcony ks. Stanisław Nacewicz 
odprawi pierwszą, uroczystą mszę św. na którą 
zaprasza wszystkich przyjaciół i znajomych. 

URZĘDOWA 
— Sklepy otwarte do godz. 9-tej wiecz. 

Na skutek wniosku p. starosty grodzkiego w 

Wilnie p. wojewoda wileński, w porozumieniu 
z okręgowym inspektorem pracy w Wilnie, na 

podstawie art. 14 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z 1928 r. o godzinach han- 

dlu zezwolił na czas trwania III Targów Pói- 

nocnych w Wilnie na: otwarcie sklepów, miejsc 
zawodowej sprzedaży i zakładów, znajdują- 
cych się na terenie m. Wilna, do godziny 21-eį 

(dziewiątej wieczorem), z tem, że przerwa o- 
biadowa trwać będzie najmniej 2 godziny. 

— Zmiany godzin przyjęć w Kuratorjum 

  

0, S$. Wil. Pan Kurator Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego oraz pp. Naczelnicy Wydziałów i Ok- 

ręgowi Wizytatorzy Szkół przyjmują: 
wtorki i czwartki od godz. 12-tej do 14-tej. 

oraz w soboty od godz. 11-eį do 13-tej. 

MIEJSKA. 
— Stragany na rynku Kalwaryjskim, Ze- 

wnętrzny wygląd straganów na rynku Kalwa- 

ryjskim pozostawia dużo do życzenia. Należy 
je bezwzględnie odnowić i to jak najszybciej. 

— Syfon stacji ścieków u wylotu alei Sy- 
rokomli. W związku z wkrótce rozpoczyna- 
jacymi się na Antokolu robotami kanalizacyj- 

nemi, magistrat przystępuje do budowy t. zw. 

syfonu stacji pomp przy moście nad Wilenką u 

wylotu alei Syrokomli. 
Ceny chleba zniżono. Z dniem wczorajszym 

obowiązują nowe, zniżone przez komisję staro- 

šcinską ceny na chleb. Kilogram  razowegu 

chleba ustalono na 20 gr., podsitkowy ustalono 
konferencji wzięli udział p. starosta grodzki na 25 gr. i pytlowy na 30 gr. 
Kowalski, kierownik 
iego BBWR p. poseł Dobosz, przedstawiciel 

Inspektoratu Pracy p. inspektor Franciszek 

  

Umiastowski. 

Przemówienie na temat „Zadań i potrzeb 
rynku pracy na terenie Wilna i Wileńsze 
znyć* 

  

wygłosił p. poseł dr. Brokowski. — 

i zabierali głos przedstawiciele zwi 
ków zawodowych, wypowiadając swoje u 
i dezyderaty w stosunku do sprawy walki z 
bezrobociem oraz wysokości płac  robotni- 
czych. Dyskusji tej przysłuchiwali się z wiel- 

    

  

  

  

  

kiem zainteresowaniem obeeni przedstawiciele 
władz w osobach p. starosty grodzkiego , p. 
inspektora pracy, otrzymując bezpośrednie 

nia i obrazy z bytu robotnika wileń- 
skiego, Ponadto przedstawiciele robotników w 
swoich przemówieniach wyrażali zadowolenie 
z bezpośredniego zetknięcia się z przedstawi- 

  

‚ Gielami wadz i możności wypowiedzenia swo 
ich skarg i bólów. 

W toku dyskusji zabierali głos p. poseł Do- 
bosz, p. starosta Kowalski i p. inspektor U- 

i którzy w przemówieniach swoich 
podkreślili szczere zainteresowanie i goto- 
wość popierania słusznych postulatów robot- 
ników. 

      

  

   
Po 3-godzinnych obradach r 

zamknął zebranie, dziękując wsz; 
wy udział w obradach. 

zagomniauL! 
  

   

'Do nabycia we wszystki: aptekach. 

  

sekretarjatu wojewódz- 

   

   

Pobieranie wyższych cen będzie karane. 
— Cenniki w sklepach. Ze Starostwa Grodz- 

kiego dowiadujemy się, że policja otrzymała 
polecenie zwrócenia uwagi czy wszystkie 
sklepy uwidaczniają cenniki posiadanych to- 

fwarów. Datyczy to sklepów spożywczych, 
restauracyj, kawiarn straganów i t. d. 

Ulewa. Przez wieczór i noc padał w mieście 
i okolicy ulewny deszcz. Lokalne powodzie na 

terenie poszczególnych posesyj na przedmieś- 

ciach szybko likwidowano własnemi Środkami, 

bez uciekania się do pomocy straży ogniowej. 

Roboty ziemne w mieście stosunkowo, niewiele 
ucierpiały. ъ 

Woda na Wilji w ciągu dnia wczorajszego 
podniosła się o 15 cm. 

SKARBOWA. 
— Sprzedaż alkoholu, Władze skarbowe 

rozpoczęły już rewizję sieci sprzedaży  alko- 

holu i do dnia 15 września odpowiednie wy- 
kazy zostaną przesłane ministerstwu. 

Minimum punktów przewidziane dla Wi- 
leńszczyzny nie zostało jak się okazuje prze- 
kroczone, więc z N. Rokiem przewidziane 

jest ustanowienie nowych kilkunastu punk- 
tów. 

AKADEMICKA. 
— Goście z Estonji i Łotwy na zabawie 

w Ognisku Akademickiem. Dnia 27 sierpnia 
r. b. (niedziela) odbędzie się zabawa taneczna 

w lokalu Ogniska Akademickiego ul, Wielka 24, 
urządzona staraniem Bratniej Pomocy Polskiej 

Młodzieży Akademickiej U. S. B. z racji przy- 
jazdu wycieczek z Estonji i Łotwy. Wstęp za 

okazaniem legitymacji akademickiej 1 zł., go- 
Ście za zaproszeniami 2 zł. Początek 0 godz. 
22-ej. 

— 600 — 700 obiadów dziennie będzie 
wydawać Mensa Akademicka (ul. Bakszta 15, 
tel. 16-01. Referent Mensy Akademickiej Kol. 
Sowa - Salicki. 

Zamówienia na większą ilość obiadów na- 
leży składać pisemnie z podaniem ilości osób, 
rodzaju obiadów w przeddzień. Śniadania, o- 
biady, kolacje, smaczne i b. tanie. 

Dwa włamania w śródmieściu 
WILNO. Nocy wczorajszej dokonano wła- 

ans RE ul. Jagielloń: i żne 
artykuły wartości 600 złotych. 

W podobny sposób ogołocono sklep Wurcl- 
doria przy ul. Makowej 3 skąd wykradziono 

towary wartości 750 zł, 

Tej samej nocy usiłowano ograbić sklep 
tytoniowy Zajączkowskiego (Mickiewicza 42). 

Złoczyńcy zostali jednak spłoszeni i zbieg- 
li niszcząc jedynie szybę wystawową. 

  

Trujące „kogutki” 
Falsyfikaty niebezpieczne dla zdrowia 

WILNO. Coraz częściej notowane są 
wypadki zatruć spowodowanych zażywaniem 
proszków od bólu głowy firmy „Kogutek”. 

Naturalnie nie chodzi tu o wypadki za- 
słabnięć po przyjęciu kilku proszków, co jest 
rzeczą zrozumiałą, lecz o zasłabnięcia z wy- 
ražnemi oznakami zatrucia po przyjęciu tylko 
jednego  „Kogutka*. 

w handlu szczególnie pokątnym raz po raz 
ukazują się falsyfikaty różnych specyfików 

i przyjęcie takiego  falsyfikatu bezwzględnie 
powoduje reakcję. Jedynie w aptekach można 

nabywać tego rodzaju środki bez obawy. 

Właśnie wczoraj po przyjęciu „Kogutka* 
z gatunku siałszowanych uległ ciężkiemu za- 
truciu Ch. Dworec (Zawalna 21). Umieszczo- 

Jak nam wyjaśniają ze strony miarodajnejno go w szpitalu żydowskim 

SZKOLNA 
— Koedukacyjna Szkoła Rzemiosł i Prze 

mysłu Artystycznego WTAP podaje do wia- 

domości, że zapisy przyjmuje codziennie d 
godz. 11 do 13 w:nowym lokalu przy ul. Mie 

kiewicza 7. Zreorganizowana i dostosowana 

do nowego typu średnich zakładów  nauko- 
wych, Szkoła posiada cztery wydziały: malar 

stwa, rzeźby, tkactwa i zabawkarstwa, pro- 
wadzone przez pierwszorzędne siły artystycz 
no - fachowe spośród członków Tow. P 

ków i Tow. Niezależnych. 

— Przygotowuje do pierwszej klasy gim- 

nazjum nowego typu — prywatna Szkoła Po- 

wszechna koed. B. Jankowskiej - Machcewiczo- 
wej Mickiewicza 7 — 2 

Zapisy codziennie przyjmuje 
szkoły. 

  

    

kancelarja 

RÓŻNE 
— Wojewoda Kirtiklis czuje się lepiej. — 

P. Wojewoda Kirtiklis przebywa nadal w lecz- 
nicy św. Józefa lecz stan jego znacznie się 

poprawił, Temperatura wynosi 37,5 lub 37,6. 

Rana pooperacyjna zwolna się goi, lecz chory 

będzie zmuszony pozostać w klinice jeszcze 
jakichś 3 tygodnie. ж 

— Kolarze w całej Polski w Wilnie. 
Pod przewodnictwem p. wojewody Jaszczołta 
powstał komitet przyjęcia uczestników wyś- 
cigu kolarskiego dookoła Folski, 
bywają do Wilna w dniu 4 września o go 
4 p. p. Program p ęcia cyklistów omawi:- 
no wczoraj na konferencji u p. starosty Ko- 
walskiego. Po zatrzymaniu się u mety koło 
słupów na Pohulance goście udadzą się przez 
miasto do kwater w 3 baonie saperów. Dzic: 
5 września kolarz wiedzaniu nt 
sta i okolie, zaś stępnym o godz. 
12 odjadą w dalszą 7 

— Zjazd strzelecki. Na zjazd strzelecki, 
który odbędzie się w Wilnie w pierwszych dn. 

września przybędzie m. in. i wojewoda ślą- 
ski p. Grażyński. R 

— Kolejna konferencja w sprawie tarta- 
ków. — Wczoraj u p. starosty Kowalskiego 
odbvła się druga konferencja poświęcona za- 
targowi w tartakach. 

Dzięki pośrednictwu p. starosty obie stro 
nv poszły na dalsze ustępstwa i właśnie Iris 
ma nastapić uzgodnienie żądań robótników z 
warunkami pracodawców. 

  

     
  

   
       

   

  

  

  

   

   

  

— Prof. Horbaczewski. — Dochodzą wia- , 
domości, że prof. Horbaczewski otrzymał 
zwolenie na opuszezenie Litwy i osiedlenie 
się w Polsce. 

Przyjazd jego do Wilna ma rzekomo nastą 
pić w pierwszej połowie września. Potwierdze 
nia tej wiadomości nie uzyskaliśmy. 

  

  

  

   

  

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 
I WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od'1925 w Wilnie 
Program cbejmuje Kurs teoretyczny 
i praktykę w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. Zapisy są przyjmowane w lo- 
kalu Rocznych Kursów Handlowych przy nl. 
Adama Mickiewicza 22—5 od godz, 5—7 
wiecz, codzień oprócz świąt. Telefon 16-02 

Dla niezamożnych zniżka. 

  

  

— Autobusy miejskie i bezpieczeństwo. 
Z całego szeregu listów, napływajacych do na- 
szej redakcjj  wyławiamy znowu ciekawe 
szczegóły, -które niepokoją szerokie rzesze 

publiczności a które nie powinny _wymykać 
się z pod kontroli odpowiednich czynników. 

Pierwsze kroki dyrekcji szwajcarskiej 
mają wszelkie cechy gospodarki kolonialnej. 
Sprowadzono opony i uruchomiono wozy, które 
jako już zagrażające bezpieczeństwu, były wy- 
cofane z ruchu i przeznaczone do naprawy. 

Zastanawia nas, czy celowo opóźnia 
transporty części zapasowych, skutkiem czego 
autobusy miejskie chodzą z wypracowanemi 
sworzniami, drążkami, jabłuszkami i t. d, W 
każdej chwili grozi odpadnięcie koła, rozłącze- 
nie hamulca lub kierownicy. Wartoby pomyś- 
leć nad tem aby pasażer wykupujący  bilet 
był już asekurowany od wypadków. A silniki? 
Te ostatnie źle obsłużone z braku części i 
kontroli technicznej dymią w potworny  spo- 
sób i zatruwają powietrze. 

Czyżby nowa dyrekcja dbała o powiększe- 
nie ilości pacjentów dla szwajcarskich sana- 
torjów w górach? 

Jesteśmy w przededniu Targów. Toż spo- 
dziewani goście Wilna nie dojrzą wielu jego 
cudów przez chmury dymu, czy przez własne 
łzy, które im dym wyciśnie. 

Wyjadą z przykrem wrażeniem. A dymie- 
nie zdaniem fachowców jest tylko skutkiem 
niedbalstwa. х й 

— Garść pięciozłotówek. Wczoraj w dzień 
popularny w Wilnie p. Z. Ch. znowu objeżdżał 
samochodem miasto zatrzymując się przed 
różnemi sklepami. Samochód jak zwykle był 
oblegany przez tłumy biednych. Na ulicy Wi- 
leńskiej p. Z. Ch. rozdał "garść 5-cio złotówek 
klęczącym na chodniku wyrostkom, 

= Eksport raków. Według oficjalnych da- 
nych w miesiącu lipcu wywieziono z Wileń- 
szczyzny 11 tys. kop raków przeważnie do 
Francji i Niemiec. 

się 

ŻYDOWSKA 
— Żydowski komitet bojkotowy zaostrza 

swą akcję. — Wczoraj wieczorem odbyło się 
posiedzenie wileńskiego komitetu bojkotowego 
towarów niemieckich. Przewodniczący dr Wy 
godzki wygłosił dłuższe przemówienie, w któ- 
rem podkreślił wielkie osłabienie akcji bojka 
towej na terenie Wilna. Podczas dyskusji r 
dzy innemi padło oskarżenie pod adresem 
centrali komitetów bojkotowych w Warsza- 
wie, która dotychczas, miast energicznej ak- 
cji bojkotowej, tyle tylko zrobiła, że ogłosiła 
rehabilitację wielu firm niemieckich, jako nie 
podpadających pod bojkot. 

Pan Zajdsznur poddał pod głosowanie 
wniosek, aby utworzyć w Wilnie sąd, mający 
rozpatrywać sprawy kupców niepodporządko- 
wujących się uchwale o bojkocie. Wnioski te 
przyjęto i już w przyszłym tygodniu ma się 
odbyć w Wilnie 10 takich procesów, między 
innymi mają stanąć przed sądem komitetu 
bojkotowego właściciele Olejarni Kurlandz- 
kiej, którzy rzekomo sprowadzają surow*« z 
Niemiec. 

Centrala komitetu bejkotowego ogłosiła 
również konkurs na plakat propagandowy 

Dla projektodawców dwóch najlepszych p!a- 
katów wyznaczono premje w wysokości 300 
i 200 złotych. (K). 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie Przedstawienie doskonałej far 

sy „Czy jest co do oclenia“'. — Dziś w piątek 
25 bm. o godz. 8,15 wiecz. w teatrze Letnim 
odbędzie się ostatnie wieczorowe przedstawie- 
nie farsy A. Bissona pt. „Czy jest co do o- 
clenia'*. obfitującej w sceny pełne zabawnych 
sytuacyj z p. Leonem Wołłejką przy współ- 
udziale p. p.: Teresy Sucheckiej, Jasińskiej - 
Detkowskiej, Braunówny, Węgrzyna, Pośpie- 

  

  

  

    

  

   

  

Wszystkim, którzy okazali nam tyle współczucia podczas długotrwałej i 
ciężkiej choroby jak również iw oddaniu ostatniej posługi ukochanej córce 

i siostrze naszej 

"WANDCE GREULICHOWNIE 
Wielebnemu Księdzu Proboszczowi, Panom Lekarzom i 

z głębi zbolałych serc serdeczne 
sąsiadom składamy 

„Bóg zapłać''. 

RODZICE I RODZEŃSTWO. 

Zabłąkana kula na ul. Krakowskiej 
WILNO. — Wczoraj w południe w pobli- 

żu ul. Krakowskiej przechodząca polem Pra- 

skowja Werykowa (Krakowska 55) została 

ciężko zraniona zabłąkaną kulą karabinową. 
Ranną w stanie poważnym z przestrzelo- 

łowskiego, Elwickiego, Martyki, Skolimowskie 
go, Dejunowicza, Dobrowolskiego, A. Pawłow 

skiej i innych. 
Ceny miejsc zwyczajne — zniżki i 

dytówki ważne. 
— Niedzielna popołudniówka w teatrze 

Letnim. — W niedzielę 27 sierpnia o godz. 4 
po poł. na scenie teatru Letniego ukaże się 
pełna humoru i słońca farsa A. Bissona p. 
t. „Czy jest co do oelenia'* z p. Leonem Woł- 
łejką na czele świetnie zgranego zespołu. 

Ceny miejsc zniżone. . 
— Wznowienie przedstawień „Jim i Jil- 

ł'a'* — Od soboty dnia 26 bm. o godz. 8.30 
wiecz. teatr Letni wystawia pełną słońca i 
pogody komedję muzyczną „Jimi Jil, , któ 
ra w pełni powodzenia zeszła przed paru ty- 
godniami z repertuaru z gościnnym występem 
p. H. Kamińskiej i M. Wegrzyna. 

Ceny miejse zwyczajne, zniżki i 
tówki ważne. 

Kasa w Lutni czynna od 11 rano do 4 
po poł., od 5 po poł. do 8 wiecz. Bilety sprze- 
dawane bedą w kasie przy wejściu do ogrodu, 
od 8,15 wiecz. w kasie teatru Letniego. * 

Wycieczki grupowe korzystają ze specjal- 
nych ulg wydawanych przez kancelarję teatru 
Letniego. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś z po- 
wodu próby generalnej przedstawienie zawie- 
szone. 

— Pokaz — rewja „Len'* w Lutni. —Ju- 
tro z okazji otwarcia Targów Północnych, w 
porozumieniu z Komitetem Wystawy Lniar- 
kiej odbędzie się w Lutni efektowny pokaz- 

rewja p. t. „Len** z muzyką Jerzego Święto- 
chowskiego, w inscenizacji K, Wyrwicz - Wi- 

chrowskiego Poszczególne obrazy: — 1) Len 
kwitnie, 2) Obrabiamy len, 3) Prząśniezki, 4) 
Rewja mody. W wykonaniu biorą udział: B. 
Halmirska, L. Wołłejko, Z. Rewkowski, oraz 
zespół baletowy pod kierunkiem baletmist:za 
W. Morawskiego. Początek o godz. 8 wiecz. 

Pokaz - rewja dodawany będzie do każde- 
go wieczornego widowiska w okresie Targów 
Północnych. 

— „Polska krew'* w Lutni. — Jutro od- 
będzie się premjera wartościowego utworu Ne 
dbala „Polska krew'* w pierwszorzędnej ob- 
sadzie scenicznej z Gabrjelli, Halmirską, Dem 
bowskim,  Szezawińskim i Tatrzańskim na 
czele Zespół baletowy pod kierunkiem balet- 
mistrza W. Morawskiego — zaprodukuje sze- 
reg efektownych tańców polskich. Nowe deko 

cje i kostjumy podług projektów J. Haw- 
»wicza — dopełniają barwnej całości. Re- 

yserja K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Wy- 
cieczki korzystają ze zniżek biletowych. 

„Ułani'* — na przedstawieniu popołn- 
dniowem w Lutni. — Niedzielne przedstawie- 
nie popołudniowe po cenach ' najniższych od 
25 gr. wynełni barwne widowisko „Ułani'*, u- 

rozmaicone muzyką, piosenkami inseenizowa- 
nemi oraz tańcami. Początek o godz. 4-ej p. 
p. Wycieczki korzystaia z ulg biletowych. 

CO GRAJĄ W-_ KINACH? 

HELIOS — Królowa szybkości. 
PAN — Pod fałszywą flagą. 
CASINO — Pięciu przeklętych dżeniet- 

menów. 
„ROXY* — Rajski Ptak. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Skradia pieniądze, Z niezamkniętego 
mieszkania (ul. Śniegowa 28) skradziono p. 

Michałowi  Paszkańcowi 25 złotych. Policja 
ujęła Anastazję Monkiewiczównę, (bez  stałe- 

go miejsca zamieszkania) i odebrała jej częśc 

skradzionej gotówki. 
— Podrzutek. W dniu 23 b. m. na ulicy 

wielkiej znaleziono dziewczynkę liczącą około 

2 lat. Do sukienki była przyczepiona kartka z 

napisem „Nazywa się Zofja”. Podrzutka 

umieszczono w przytułku Opieki Społecznej 
Magistratu m. Wilna. 

— Nieuważny  dorożkarz, Dorożka kon- 
na Morducha Zylbersztejna (zaułek Kucharski 
16) najechała na ul. Zawalnej na przecho 
dzącą przez jezdnię Weronikę  Wengelewską 

(Belwederska 19). Doznała ona lekkich obra- 

żeń. 
— Zatrzymanie złodziejki. _ Policją are- 

sztowała Wiktorję Marjonis, która dokonała 

krądzieży różnej garderoby na szkodę Rabi- 
na Liberzona, zam przy ul. Tyzenhauzowskiej 

Nr. 6. 
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RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ* — „PAN“ 

Filmy szpiegowskie mają swoją ustaloną 

renomę, Posmak sensacji i awantury w wielkim 

stylu działa  przyciągająco. 

„Pod fałszywą flagą" 

mego działu, co „Szpiedzy“, 

  

należy do tego sa- 
„Mata - Hari“, 

„Kobieta - szpieg“ i wiele innych podobnych . 

filmów. | 
Treść zawiera wszelkie efekty obliczone 

na zwiększenie emocji. Szpieg kobieta jest 

żoną oficera wywiadu niemieckiego, kapitana 

Francka, mąż (Gustaw Fróhlich) nie wie o 
akcji żony  (Szarlotte Suzy) aż bomba pęka 
i rzecz cała wychodzi na jaw. Po dramatycz- 

nych perypetjach kosztem życia żony udaje się 
kapitanowi Franckowi ujść bezpiecznie z pości- 
gu. 

Budowa akcji przeprowadzona jest w ten 

sposób, że widz stosunkowo łatwo domyśla 
się rozwiązania różnych zagadek, choć z 
drugiej strony wiele pozostaje intrygujących 
wątpliwości 

Gra aktorów poprawna. Niektóre asocja- 

cje montażowe są bardzo trafne, jak np. ostat- 
nie obroty koła wywróconego samochodu, pod 
którym zginęła żona kapitana. 

W drugiej części programu idzie ciekawy 

film z życia Indjan dawnej Ameryki. Piękne 
plenery, ładne zbliżenia zwierząt oraz insce- 
nizacja tła — przypomina nastrój powieści Co- 

orvooda, 
Pomimo długo trwającego seansu 

dzi się z kina bez uczucia znudzenia. 
Na otwarcie sezonu zapowiada kino „Pan“ 

— „Arjanę* z doskonałą Elżbietą Borgner. 

Tad. C. 

wycho- 

  

nem płucem przewieziono do szpitala św. Ja- 

kóba. 
Skąd padł fatalny strzał, ściśle nie wiado 

mo. Być może ze strzelnicy wojskowej. 

Z SĄDÓW 
ZA 20 GROSZY DOSTAŁ SIĘ NA ŁAWĘ 

OSKARŻONYCH 

Przed paru laty na drodze do Postaw zna 
leziono zamordowanego handlarza nierogaciz- 
ną. 

Kto go i za co wówczas zamordował, po- 
zostało dotychczas niewykrytą tajemnicą. 

Pod Postawami mieszkał jednak Daniel Bu- 

to, rolnik, który ustawicznie kłócił się ze swą 
rodzoną siostrą. 

Mściwa niewiasta planowała wreszcie 
zemstę. Е 

Zgłosiła się do policji i opowiedziała, że 
to nikt inny, jeno jej rodzony brat pozbawił 
przed paru laty życia, owego handlarza nie- 
rogacizną. Mówiła przytem tak przekonywu- 
jąco, że policja uwierzyła i aresztowała Buvę 
pod zarzutem ciężkiego przestępstwa. 
—— Biedak wyłaził ze skóry, by się usprawie* 
dliwić. Udało się to jednak-mu dopiero po 4 
dniach, gdy się już zapoznał z murami wię- 
zienia na Łukiszkach. 

Ale na Łukiszkach Buto również miał pe- 
cha. Dostał się do celi, gdzie czekali na śledz- 
two zawodowi fałszerze monet. Jeden z nich 
chcąc pozbyć się dowodu swej wińy, wse"nął 
wówczas Bucie w kieszeń fałszywą 20-groszó- 
wkę. 

Podczas rewizji osobistej fałszywą monetę 
przy nim znaleziono i pomimo, iż jak i u- 
przednio twierdził, że jest Bogu ducha win- 
ny, sprawę o fałszerstwo skierowano tym ra- 
zem do sądu. В 

Wczoraj pechowiec Buto stanął przed Są- 
dem Okręgowym. 

Na szczęście jednak oskarżonego jako 

świadka powołano na rozprawę jednego z do- 
zorców więziennych. 

Widział on, jak Bucie wsunięto w kieszeń 
ową fatalną 20-groszówkę i zeznaniem swem 
zadecydował o losie biedaka. 

Sąd Butę całkowicie uniewinnił. 

KOLPORTER BIBUŁY KOMUNISTYCZNEJ 
SKAZANY NA 6 MIESIĘCY 

Józef Dostatni, komendant posterunku ko 
lejowego w Wilnie, jest człowiekiem, który 
skrupulatnie spełnia swoją powinność . 5 

Żaden złodziej nie uszedł jego obserwacji, 
jeżeli chciał „pracować'* wśród podróżnych 
5a dworcu. 

W dniu 9 stycznia pełniąc służbę na dwor- 
cu, przodownik Dostatni zauważył jakiegoś 
młodzieńca, o semickiej, lecz mocno podejrza 
nej fizjognomji, 

Młodzieniec ów często kręcił się na dwor- 
cu, zatem w owym dniu Dostatni zdecydo- 
wał się wreszcie go wylegitymować. 

Tym razem przedstawiciel policji nie omy 
lił się również. 

W środkowej kieszeni podejrzanego mło- 
dzieńca znaleziono 4 ulotki komunistyczne, 
przeznaczone dla poborowych, wobec czego 
został on aresztówany a sprawę skierowano? 
do sądu. | jeg 

Wczoraj Jankiel Bajbowicz stanął przed 
Sądem Okręgowym. - 

— Skąd oskaržony miał ulotki? — pada 
pytanie. 

— Proszę wysokiego sądu, to nie ja ich 
miał, to mnie podłożono. 

— 2! 

— Włożyli mnie do kieszeni, 
Były to jednak tylko wymysły. E 
Ostatecznie Jankiela Bajbowicza sąd ska- 

zał na 6 miesięcy więzienia, lecz za to, że do 

tychczas był niekarany, wykonanie powyższej 
kary zawieszono mu na okres trzyletni. 

Piątek, dnia 15-go sierpnia 1933- r. 

  

‚ 7.00 — Czas, 
1.05 — Gimnastyka 
1.20 — Muzyka 
7.30 — Dziennik poranny. ` 
1.35 — Muzyka 
7.52 — Chwilka gosp. dom, 
11.57 — Czas. 
12.05 — Koncert 

12.25 — Prasa. 
12.35 — D. c. koncertu. 
12,55 — Dziennik południowy. 
14.50 — Program dzienny 
14.55 — Jazz fortepjanowy (płyty). 
15.25 — Giełda rołnicza. | 
15.35 — Muzyka organowa (płyty). 
16.50 — Chwiłka strzelecka. 
17.00 — „Tak zwane Kresy* — feljeton + 

Tadeusza Łopalewskiego. ` 
17.15 — Muzyka lekka. 
18.15 — Odezyt. 
18.35 — Koncert chóru + 
19.05 — Rozmaitości. 
19.20 — Ze spraw litewskich. 
19.35 — Program na sobotę. 
19.40 — Na widnokręgu. 
20.00 — Rec. skrzypcowy. 
20.30 — Dziennik wiecz. 
20.40 — D. c. rec. 
21.00 — Dokąd jechać w niedzielę. 
21.10 — Muzyka z płyt. 
22.00 — Muzyka taneczna, 
22.25 — Wiad. sportowe. 
22.35— Kom. meteor. ; 
22.40 — Muzyka taneczna. 

ATOL CHRONI 
KAŻDEGO 

OD PLAGI letniej, 
łąc radykalnie: muchy, komary, 
ły, pluskwy 1 wszelkie robactwo. 

przedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst H. Wojtkiewicz, 
Wilno, Kalwaryjska 2! 
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grodźięhyka 
— Zmiany na stanowisku prezydenta mia- 

sta. Ostatnio znów zaczęły krążyć  pogło- 

ski, że p. O'Brien de Lacy- wkrótce ma ustą- 

pić ze stanowiska prezydenta miasta. Jako 
jego ewentualnych następców wymieniają p. 
Rączaszka i Łaszkiewicza. Pogłoski te notu- 
jemy jedynie z obowiązku dziennikarskiego. 

— Zorganizowanie Komitetu Obchodu 250- 
lecia Odsieczy Wiednia \Мати 22 Б. т. w sali 

posiedzeń Sejmiku Powiatowego odbyło się 

organizacyjne posiedzenie Komitetu Obcho- 

du 250-lecia Odsieczy Wiednia 

Na posiedzeniu pod przewodnictwem p. 
posła Terlikowskiego wyłoniono  prezydjum 

komitetu w skład którego weszli: Gen. Smo- 
awiński, jako prezes, Starosta Drożański, Po- 

seł Terlikowski i Ks. Dziekan Olszański jako 
zastępcy, mec. Lobman jako sekretarz i p. dr. 
Gadulski jako skarbnik. 

Następnie utworzono sekcję propagandową 
imprezowo - uroczystościową i finansową. 

Program obchodu uroczystości, która przypada 
w dniu 12 września powierzono do opraco- 

wania komitetowi. : 
— Wycieczki do Wilna. W dniu 5 wrze- 

śnia wyrusza z Grodna do Wilna na III Tar- 
gi Północne i Wystawę Lniarską wycieczka 

składająca się z około 50 osób. 

Oprócz wycieczek z miasta wyruszają 
także do Wilna grupy rolników z terenu .po- 
wiatu. 

— Wzórowy urzędnik. Gower Agata 
(Napoleona 16) zameldowała 0 znalezieniu 

w korytarzu tego domu — teczkę z papierami 

Urzędu Skarbowego i walizki ręcznej. Przed- 
mioty są do odebrania w I komisarjacie P. P. 

— Zatrudnienie bezrobotnych. W związku 
z otrzymanemi kredytami i zapomogami na 

budowę i naprawę dróg, Powiatowy Zarząd 
Drogowy zatrudnia obecnie około 130 bez- 
robotnych. 

— Ofiara nożowników. Na wracającego z 
libacji Czorkiewicza Józefa zam. w Łosośnie 
III napadło kilku nożowników zadając mu 

parę ciosów nożem. 

Poszkodowanego odwieziono do szpitala 
Miejskiego w Grodnie ! 

— Pobił żonę. Welencinowa Weronika 
(Sienny Rynek) zwróciła się do władz poli- 
cyjnych z meldunkiem o pobicie jej- przez swe- 
BZ Sprawą tą zajął się I komisarjat 

— Kradną co się tylko da. Na szkodę Stam- 
ba Mojżesza (Pereca 47) skradziono z samo- 
chodu brezent. 

— Lepszy rydz — niż nic. Macman Ioko 
(Brygidzka 3) zameldował o przywiaszezeniu 
5 zł. przez Maksimczyka Aleksandra zam. 
tamże. 
TYTYYYTYYYYYYYYYYYYVYTYYYVYVYVYYYFYTYYVYVYVVYY 

Dźwiękowe kins „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

  

Nareszcie coś nowego! Zapomnisz o troskaen, 
kłopotach, zmartwieniach, oglądając szam- 

pańską, pelną humoru operetkę p. t. 

„Czarujący chłopiec” 
(IL EST CHARMANT) 

w rolach gl. Henry Carat i Meg Lammonier 
NA SCENIE 

WIELKA REWJA p. t. 

Bez nas nie bylo rewji 
z najpopularniejszymi artystami teatrów : li 
„Morskie Oko““, „Banda“, i „Oui Pro Guo““ 
z Niutą Bolską, Stan. Rybaczewską, Zdano- 
wiczem, Misiewiczem, Franc. Bay'em, oraz 
Duo Niewęgłowskich, w najnowszej, przebo- 
żówej, pełnej humoru, pieśni, satyry, tańca 

LŽ akiai, w 12 obrazach. 

— Miał cierpliwość. W dniu 22 b. m. z 
ogrodu przy ul. Makowej Nr. 6 należącego do 
Olgi Kałacznikowej skradziono około 60 klg. 
cebuli. 

  

'W. Mc. KEVITZ. 

nowodeddzka 
— Urzędowa: W dniu 23 b. m. powrócił 

z Warszawy p. Wojewoda Świderski, który ba- 

wił tam w sprawach służbowych. 

— Nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 
Prezydentowej Michaliny Mościckiej. W dniu 
23 b. m. o godz. 9-tej z inicjatywy Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet odbyło się w 

kościele parafjalnym nabożeństwo żałobne za 

duszę ść. p. Prezydentowej Michaliny  Mościc- 

kiej. С 
Na nabożeństwie obecni byli przedstawi- 

ciele władz na czele z p. Naczelnikiem  Wy- 

działu Bezpieczeństwa Z. Szczepańskim, który 

zastępował nieobecnego p. wojewodę S. Świ- 

derskiego. 

— Zmiany na stanowisku dziekana. Na 
miejsce dotychczasowego dziekana w Nowo- 
gródku ks. Węckiewicza przeniesionego do 

Kobrynia (woj. poleskie) został mianowany 

przez Kurję Biskupią ks. Dalecki, proboszcz ze 

Wsielubia, który objął dziekanat z dniem 20 
b. m. 

— Biuro uzgadniania zebrań i imprez 
społecznych. — Sekcja oświatowa BBWR po- 
stanowiła uruchomić z dn. 25 bm. biuro uzga- 
dniania zebrań i imprez społecznych. 

Biuro mieści się w lokalu BBWR przy ul. 
Ogrodowej nr 5 tel. 75. Każda organizacja 

czy instytucja społeczna, która pragnąć bę- 
zie uzgadniać terminy swoich zebrań oraz 

impręz przez siebie zorganizowanych, będzie 
mogła w każdej chwili poinformować się tele- 

fonicznie w biurze uzgodnień, czy dany ter- 
min jest już zajęty przez inną organizację, 

czy też jest wolny i można go w korzy 

W ten sposób przy tak wielkiej il 
zacyj społecznych, jakie mamy w Nowogród- 

ku, można będzie uniknąć wszelkich kolizyj, 
a pozatem i strat materjalnych. 

— Sekcja propagandowa święta „Młodej 

Wsi'*. — W dn. 25 bm. w Bloku Bezp. Wz;ół 
pracy z Rządem przy ul. Ogrodowej nr 5 o 
godz. 18 odbędzie się zebranie sekcji propa- 
gandowej święta „Młodej Wsi'*. Na zebra- 
niu tem będzie omawiana działalność sekcji, 
oraz rozdzielone zostaną funkcje pomiędzy po 

szezególnych członków. 
— Kwesta. W. dniu 21 b. m, delegat z 

Głównego Komitetu Powstańców w Warsza- 

wie Sułek Stanisław urządził w Nowogródku 

kwestę uliczną na budowę pomnika powstań- 

com z roku 1830-31 pod Ostrołęką — w czasie 

kwesty zebrano 96 zł. 22 gr. 
— Przedstawienie i zabawa. W dniu 19 

b. m. Koło Młodzieży Wiejskiej w Zapolu gm. 

Poczapowskiej urządziło przedstawienie i za- 

bawę dochód z których przeznaczono na za- 
kończenie budowy Domu Ludowego w Za- 
polu. 

— Kłopoty p. Atowko Ewinalego ze strzel- 
bą myśliwską. Pan Atowko Ewinali, mieszka- 

niec wsi Geniusze, gminy Wsielubskiej miał 

strzelbę myśliwską, lecz nie miał na to pozwo- 
lenia i dlatego też miał kłopot z przechowaniem 

tejże, którą w końcu starannie ukrył na stry- 
chu domu, łecz zapomniał widocznie, że po- 

ficja ma dobre oko i strzelbę odnalazła, a teraz 

kłopoty p. Ewinalego zwiększyły się — czeka 
go sąd i grzywna. 

rtolfiócka 
— Pożary od pioruna. W czasie ostatniej 

burzy u Kotkowskiego Mikołaja z Chutor Borki, 
gm. stołpeckiej piorun uderzył w chlew, zabi- 

jając owcę. Chlew spłonął doszczętnie wraz 
z wszelkiemi narzędziami rolniczemi. 

W czasie tej burzy zajęła się stodoła Maza 
Bazylego z kolonji Opieczki, gm. stołpeckiej, 
przyczem spłonęły całoroczne plony. 

— Graniczny ruch wycieczkowy. W cza- 

sie letnim daje się zauważyć wzmożony rue 
wycieczkowy z Ros na odwrót. W ostat- 
nich dniach przejeżdżała przez Stołpee wy- 
cieczka Francuzów w liczbie 18 w drodze po- 
wrotnej do Warszawy. Wycieczka ta bawiła 

poprzednio w Polsce, skąd udała się do Rosji, 
celem zwiedzenia ważniejszych ośrodków kul- 

        

    

        

2) 

Wspólna tajemnica 
II. ZEZNANIA STRÓŻKI. 

Zapukano do drzwi i na progu znów sta- 

nął przodownik policji. 
— Panie sędzio, przyprowadziłem stróż- 

kę tego domu. 
— Dobrze, niech wejdzie. 
Sędzia zwrócił się do miss Mabel: 
— Nie zapisaliśmy jeszcze pani > 

i lat? 

— Mabel Clive, 18 lat. 
— Niech pani usiądzie i odpocznie, naj- 

lepiej tam w pokoju swej wychowanki. Nara- 
zie nie będę pani potrzebował. 

— Dziękuję! — Czuła, że ten człowiek 

nie chciał jej zgubić i w tem była jedyna jej 

nadzieja. 
Gdy wychodziła jednemi drzwiami z ja- 

dalni, drugiemi weszła stróżka tego domu. 

Była to już starsza kobieta, silnej budowy i 
energicznych ruchach. Ukłoniła się swobodnie 
sędziemu. 

— Imię i nazwisko, lata, zawód? — za- 
pytał jednym tehem sędzia. 

— Aniela Bardah, lat 54, wdowa, stróżka 
tego domu, — odpowiedziała spokojnie i z 
godnością, jak człowiek „bywały. 

— (zy występowaliście kiedy w sądzie, 
jako oskarżona? 

— Nie. 
— A jako świadek? 
—0,i nie raz! Czy to w takim dużym 

domu wypadków mało? Dziękować Bogu nie 
pierwszyzna | 

— A dawno już tu pracujecie? 

— Od trzydziestu lat: bo to wpierw mój 
stary był dozoreą, a potem, jak umarł, Pa- 

nie świeć nad jego duszą, to ja sama z dzieć- 
mi do roboty stanęła. I nie, niema co skar- 

żyć się! 
Duma jej była usprawiedliwiona: prze- 

szłość wielkiego domu, bogatego w przygody, 

i O S RSS EEEE RZA ERZE REA A Ka 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

zrosła się z jej życiem — tak, czuć było wy- 

raźnie, że jest z tego dumna. 
— Cóż możecie powiedzieć o panu Petr- 

son? 
— A eóż, dobry był pan, leguralnie pla- 

za groszem się nie oglądał. 
— Dawno tu mieszkał? 
— Musi być pięć lat. Jak ożenił sie, 

tu zamieszkał. 
—Wrogów miał? 
— A kto ich niema? I anioł i ten z lucy- 

perem wojnę prowadzi — dawała odpowiedzi 
wymijające. Chytre jej, lecz dobrotliwe oczy, 
biegały po pokoju, jakby czegoś szukały. 

— A czy nie widzieliście, żeby kto stud 
wychodził między godziną szóstą a siódmą? 

— Zajęta oglądaniem obrazów 
nach, nie dosłyszała pytania. 

Sędzia powtórzył je. 
— Mało to ludzi przechodzi, moje okien- 

ko akuratnie na schody wychodzi, to choć i 
przy płycie stoję, widzę, kto idzie. 

— Może ktoś biegł, oglądał się, skradał 
się? Może przechodził ktoś taki, kto zwrócił 
waszą uwagę, musicie przecież mieć dobre 
oko, wprawne i bystre. 

Sędzia umiał uderzyć we właściwą nutę. 
— Zawahała się. 

— Tyle ich szło i panów i pań. Kto ich 
wie. Inny zamorduje, a taki spokojny, jak 
nieprzymierzając pan sędzia, albo ja. Poznasz 
tu ich! 

Westchnęła z ulgą. 

— Powiedźcie nam coś więcej o tych wro- 
gach pana Pearsona. Może coś wiecie? Słu- 
żąca mówiła, że wy tu usługiwaliście. 

— 0j dużo razy! Bo to o nieboszczyku 
to i mówić tego nie godzi się, ale pan to był 
kat na dziewczyny. Jedna tu truła się, jeszcz 

przy pani. A były i takie, eo odgrażały się. 
Ja tam nie słuchałam, ale tak mówili! — do- 

„cił i 

19 

na ścia- 

  

turalno-gospodarczych. 

Polskę do Francji. 
Niedawno przejeżdżała wycieczka studen 

tów amerykańskich z ośmiu różnych uczelni. 
Stanów Zjednoczonych. Wycieczka udała 

z Nowego Yorku po przez Londyn, państwa 

Skandynawskie, do Petersburga i Moskwy. 
Obecnie przez Polskę, Niemey, Francję wraca 

ją do Nowego Yorku. Zauważyć można cieka- 

wy szczegół, że Amerykanie już nie tak hoj- 

nie szafują groszem, obliczając skrupulatnie 

najdrobniejsze wydatki, zato rzutkość ich i 

energja nic nie straciły na natężeniu. 

W komorze celnej rzadko obecnie zanwa- 
żyć można przybysza z Dalekiego Wschodu, 

których poprzednio nigdy nie brakowało. Wi- 
docznie koleje w Mandżurji nie bardzo 

ne. 
— Utonięcie chłopca. r-mio letni chłopice 

Chomicz z zaścianka Chomicz w czasie 

Obecnie wraca przez 

  

   

5 

     
  

    

pew- 

    

     

  

     

    

pasł gęsi, wpadł do torfowiska i  ponicv 

nikogo nie było w pobliżu utonął. Dopiero pa 
kilku godzinach, ojeiee zaniepokojony dhurą 
nieobecnością syna, w poszukiwaniach swoich 

    

natrafił już 

rłoniińrka 
— Kursy dokształcające w Słonimie. Do- 

wiadujemy się, że Zarząd Słonimskiego Od- 
działu Polskiego Białego Krzyża uruchomi w 

bieżącym roku szkolnym następujące kursy 

dokształcające: В 
1) dla absolwentów szkół powszechnych 

— w zakresie czterech klas gimnazjalnych, 

2) dla kandydatów, posiadających 4 lub 

5 klas gimnazjalnych — w zakresie sześciu klas 

gimnazjalnych. | 

3) dla kandydatów z sześcioklasowem wy- 

ylko na zwłok 

kształceniem — w zakresie ośmiu klas gim- 
nazjalnych. Е 

Podania © przyjęcia kierownictwo  kur- 

sów przyjmuje do dnia 1, IX. r. b. 

Nauka rozpocznie się z chwilą zgłoszenia 
się dostatecznej ilości kandydatów, o czem 

zainteresowani zostaną zawiadomieni dodat- 
kowo 

-— Przygotowania do obchodu 25-lecia Zw. 
Strzeleckiego. Onegdaj w sali recepcyjnej sta- 
rostwa lidzkiego, przy bardzo licznym udziale 
najwybitniejszych przedstawicieli _ miejscowe- 
go społeczeństwa, odbyło się zebranie orga- 

nizacyjne 25-lecia Związku Strzeleckiego. 
Zaakceptowano program obchodu, poczem 

wybrano prezydjum Komitetu Obywatelskiego 
i kierowników sekcyj. Prezesem Komitetu O- 
bywatelskiego Obchodu' 25-lecia Związku 

Strzeleckiego został wybrany p. dyr. Białokoz, 
wiceprezesami — starosta  H. Bogatkowski, 

ppłk. Sliwiński, prezes Sądu Okręgowego Bu- 
kowski, skarbnikiem — inspektor Ciechano- 
wicz, sekretarzem — prezes Oddziału Powia- 
towego ZNP p. Orkusz. 

Do komitetu wykonawczego” weszli: pp. 

insp. Rogowski, ppłk. Wielgut, ppłk.  Iwasz- 
kiewicz, inż. Mierzwiński, ks. rektor Napieracz; 
oraz kierownicy sekcyj: obchodowej — insp. 
Wilczyński, propagandowej — prof. Henus, — 
Strzeleckiej — komendant powiat. Zw. Strze- 

leckiego p. Bożek, sportowej — prof. Sykuła. 
Obchód 25-lecia Związku Strzeleckiego, 

tak w Lidzie, jak i na terenie powiatu, odbę- 

dzie się w czasie od 30 września do 8 paź- 
dziernika. 

Program obchodu jest bardzo bogaty. -— 
Rozpocznie się on dorocznemi zawodami strze- 
leckiemi o mistrzostwo powiatu. Następnie 

odbywać się będą zawody sportowe i kolar- 

skie o mistrzostwo Lidy, szereg zabaw i im- 
prez, loterja fantowa. 

Wydana będzie specjalna jednodniówka 
Równocześnie zapoczątkowana zostanie budo- 
wa Domu Strzeleckiego. 

Zapowiedź realizacji tej budowy 
jęta została z wielkiem zadowoleniem. 

Wyłoniono specjalny komitet na czele z 

przy- 

dała szybko, jakby nie chcące tem 
mówić. 

Zmarszczki rozsunęły się nagle i 
ły jasne oczy: 

— Aż to i mówić wstręt bierze. 
— A pani, czemu... odeszła ? 
— Pewnikiem tego paskudztwa znieść nie 

mogła. Pani dobra była bardzo, — i nagle 
pochyliła się ku stołowi, za którym siedział 
sędzia i szepnęła: moją córkę przed 
nim ochroniła, uratowała. — Skinęła głową 

ua drzwi do gabinetu. Wyznanie to wyrwało 
się jej jakoś niespodzianie, że aż zmieszana 
cofnęła się, a zmarszezki zbiegły się do oczu, 

jakby je chciały ukryć. 
— A gdzie ona teraz mieszka ? 
— Pani? W Londynie, tylko gdzieś dale- 

ko, gdzieś, koło Pecham Rye Park... 
Sędzia drgnął, ale opanował silne wzru- 

szenie, sięgnął do kieszeni i wyjął żółty, po- 
dłużny papierek „Bilet z Wunhead Sta. do 
Vietoria Sta*'. — pomyślał — „nowa nić 1 
to nie bylejaka!““. 

III. NIĆ SIĘ RWIE 
Sędzia znalazł bilet kolejowy przy nodze 

fortepianu, w tej chwili znaczenie tego skraw 
ka papieru urosło do niebywałych rozmiarów. 

Wezwał przodownika i wydawał rozkazy : 
— Proszę dowiedzieć się, gdzie mieszka 

pani Pearson i sprowadzić ją tutaj. Po za 
tem, czy zmarły miał przyjaciół, krewnych? 

— Jeden z przyjaciół czeka w salonie, 
mówi, że dowiedział się o zbrodni z wieczor- 
nych gazet i zaraz przyszedł — był najlev- 

szym przyjacielem zabitego. 

— Wprowadźcie go zaraz. 
` — Jestem Jerzy Miller, adwokat, przy- 

jaciel zmarłego — przedstawił się wchodząc, 
wysoki, starszy pan, o powierzchowności Чу- 
styngowanego bywalea salonów, wesołego i 
niepozbawionego pewnego sprytu. 

— Czy ma pan jakieś podejrzenia, co do 
osoby mordercy? — zapytał sędzia śledczy. 

— Nie, zupełnie nie mam pojęcia, ktoby 
to mógł zrobić. Jest to dla mnie cios tem stra 

szniejszy, że zupełnie niespodziewany. Dziś 
jeszcze, przed obiadem rozmawiałem z nim, 

dłużej o 

błysnę- 

—i 

  

  

Niesłychany postępek Europejezyka: 

ścia na pięciu przyjaciół. Przekleństwo Yogi: 

Film „Pięciu Przeklętych Dżentelmanów" 
zerwanie zasłony z twarzy zakwefionej kobiety, towarzyszącej prorokowi, 

„nim miesiąc upłynie, będziecie trupami““ 
sprowadza nieszezę- 

--ściga ich. 

  

  

Dziś! Przebój wytw. 

„KRÓ 
„Metro” — r. 193434. Fim o młd ści, przygodsch i miłosci! — Film, który bije wszystkie 

rekordy pod wzgl. napięcia emocji i humoru 

LOWA SZYBKOŚCI 
W rol. gł. Wiliam Haines, Madge Ewans orcz Conrad Nagel. Nap program: 

LALEK". Rewja w kolorach. — Seanst: 4, 6, 8i 1020 w dni Świąteczne od g. 2eej 
Na żądznie publ. „NOC W SKLEPIE 

  

JEDYNY, NAJLEPSZY, NAJNOWSZY PRZEBÓJ — to 

G
i
e
 

„PAN“ 
gigantyczny film szpiegowski 

„POD FAŁSZYWĄ FLAGĄ" 
Arcyciekawy splot zdarzeń — najwyższy wyraz emocji! 

Nad program:. dodatek dźwiękowy. 

byś słagę 
cara rów= 
necześnie 
w Niem: 
czech sł | 
żył kajze- 

rowi. 
UL) 
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p. starostą Bogatkowskim, jako prezesem 

oraz wiceprezesami prezesem S. O. Bukow- 
skim, ppłk. Wielgutem i p. Zadurskim; -ska1- 

bnikiem p. Ciechanowiczem, sekretarzami pp. 

Ankersztejnem i Nosowiczem. W charakterze 

członków zgłosiło akces do tego komitetu 

szereg osób ze świata gospodarczego, urzęd- 

niczego, oświatowego i wolnych zawodów. Ko- 

mitet budowy Domu odbył swe pierwsze 
posiedzenie, dzieląc się na kilka sekcyj. Dom 

Strzelecki w Lidzie, którego koszt obliczono 

prowizorycznie na kilkadziesiąt tysięcy złotych 

zostanie zbudowany zbiorowym _ wysiłkiem 
społeczeństwa i poszczególnych _ organizacyj 

jako pomnik dla uczczenia 25-ej rocznicy 

powstania Związku Strzeleckiego i 15-tej ro- 

cznicy odzyskania niepodległości państwa pol- 
skiego.         Najstarsza na Wileńszczyźnie firma 

mtli W. Wilenkin I S-ka 
egz. od 1843 r. 

WILNO, UL. WIELKA 21 
(ch rz. Tatarska 20). 

Poleta wszelkiego rodzaju meble 
W dużym wyborze fanio i selidnie 

Giełda warszawska 
Z DNIA 24 SIERPNIA 

Dewizy i waluty 

Belgja 124.85 — 125.16 — 124.54. 

ja 361.00 — 361.90 — 360.10. 
Londyn 29.37 — 29.52 — 29.22. 
Nowy York 6.47 — 6.51 — 6.43. 
Nowy York kabel 6.48 — 6.52 — 6.44. 
Paryż 35.02 — 35.11 — 34.93. 
Praga 26.50 — 26.56 — 26.44. 
Szwajcarja 172.92 — 173.35 — 172,49. 
Berlin w obr. nieofie. 213.20. 
Dolar w obr. pryw. 6.41 — 6.42. 
Rubel złoty 4.73 — 4.75. 

Pożyczki polskie w N. Yorku 
Dolarowa 59. 
Dillonowska 71,50. 
Stabilizacyjna 70.50. 
Warszawska 44. 

M rezon szkolny! 
Teki, tornistry, bloki, zeszyty, bruljony, 

godła, portrety historyczne, obrazy 

krajoznawcze i wszelkie 

przybory szkolne 

po cenach niskich 

0. Borkowski 
Wilno Mickiewicza 5, tel. 372. 
Dla sklepów szkolaych — rabat. 

   

  

    

  

A DUETAS 

był pełen energji i sił, a teraz... — utkwił 
pozbawione wyrazu oczy w drzwiach  gabi- 
netu. 3 

—Więc pan widział się dziś ze zmarłym? 

— Tak. 
Jako najbliższy przyjaciel zabitego, bę- 

dzie mnie pan mógł poinformować o tem, to 
było powodem rozstania adwokata Pearsoaa 
z żoną? 

— No, tak, pani Pearson jest histerycz- 
ką, pan sędzia rozumie — „histeryczka'* -— 

to wystarczy. Pewnej nocy uciekła od imęza 
zabierając mu dziecko. 

— Czy mąż nie dawał jej do tego żadnych 
powodów ? 

— Był idealnym człowiekiem, — gdy to 
mówił, sędziemu zdawało się, że cyniczny u- 
śmiech przemknął po jego twarzy, lecz było 
to coś nieuchwytnego, adwokat ciągnął zaś - 

-— świe- 

Tak, 

mogła go opu- 

dalej, nieledwie patetycznym tonem: 
tny adwokat, człowiek o żelaznej woli. 
tylko bezmyślna histeryczka 
ścić! 

— (zy państwo Pearson 
dzieci? 

— Nie, tylko jedną córeczkę. 
— Więc w jaki sposób córeczka znala- 

zła się znów u ojca, pan powiedział: „uciekła 
zabierając mu dziecko'', 

— Ojciec odebrał dziecko sądownie, ża 
sam dopomagałem mu w tym procesie. Żona 

nie mogła umotywować swej ucieczki. Pró- 
bowała przedstawić męża, jako człowieka uic- 
moralnego i z gruntu złego. Jednak świad- 
kowie zawiedli, — roześmiał się nagle cicho, 
-— sąd przyznał dziecko ojcu. 

— I matka nie próbowała je odebrać? 
— Prosiła listownie kilka razy. Właśnie 

dziś na prośbę przyjaciela zaniosłem jej od- 
powiedź odmowną. 

— Ach, dziś? — ożywił się sędzia. — O 
której pan był u niej? 

— O dwunastej. 
— Więc dziś o dwunastej pani Pearson 

odebrała odmowną odpowiedź, co do dziecka! 

Gdzie mieszka pani Pearson? 
— Peckham Rye Park, Stuar-Rd. 

mieli: dwoje 

Drukarnia. „Słowa”* Wilno Zamkowa 2. 

   

    

     

   
  

Dziś 

== W: 

Nr. spr, Z—2394/32 

OBWIESZCZENIE 
Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział Vi, 

obwieszcza, że decyzją swą z dnia 14 lipca 

1933 r. postanowił ogłosić Chylewskiego Wi- 
tolda za upadiego w handlu i kuratorem ma- 

sy upadłościowej wyznaczyć adwokata Jana 

Łuczywka, zamieszkałego w Wilnie przy ul. 

Jagiellońskiej Nr. 9 m. 3. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele 

i dłużnicy upadłego w handlu Chylewskiego 

Witolda obowiązani są w terminie 4 miesięcz- 

nym od daty wydrukowania niniejszego o0b- 
wieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzędo- | 

wego Min. Spr. donieść Sądowi Okręgowemu 

w Wilnie o swoich pretensjach do upadłego 

i o nałeżnościach, które im przypadają, cho- 

ciażby terminy płatności ich nie nastąpily. 
Nr. spr. Z—2394/32, 

w/z. St. Sekretarz 

(podpis nieczytelny) — 
      

OGŁOSZENIE. 
Likwidator mienia b. ros. Towarzystwa 

Ubezpieczeń Kapitałów i Dochadów „Žycie“ 

niniejszem podaje do publicznej wiadomości; że 

na zasadzie art. 12 Rozporządzenia  Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 22. HI. 1928 r. 
o fikwidacji mienia byłych rosyjskich osób 

prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 34 poz. 293 z 1933 
r.) zostają wystawione na sprzedaż z wolnei 

ręki nieruchomości następujące: 

1) Dom w Warszawie Nr. hip. 5607 przy ul. 
Miodowej Nr. 11. 

2) Dwa domy z placem w Wilnie 
ul. Mickiewicza Nr. 24/26. 

Bliższych informacyj zasięgnąć można w 
biurze  Likwidatora, ul. Rymarska 1, pokój 1 

i 2 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach 
od 18-ej do 19-tej, 

Dr. Tadeusz Jakubowski. 
— 

  

przy 

  

PAMIETA 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIE% 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
OGROM TEJ KLĘSKI I POPIERAJ WAŁKĘ 
Z NIĄ, KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU 

POPIERAJCIE BUDOWĘ SANĄ 
TORJUM POD WILNEM. 

  

DRZEWO OPAŁOWE, 
brzozowe, sosnowe i olszowe, 

a | oraz 

węgiel górnoślqski 
poleca 

SKŁAD DRZEWA 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

j Dostarcza również dlą urzędów i instytucyj. 
Dla P. P. Urzędników na raty. 

ее д 
ИБЕВЧБЯЩЕСИОЫСПКИВЫЛОРОННДЕЛРВЕТУВОНТСО УСН 

— Jak przyjęła odpowiedź pana? Ozy 

okazała silne wzburzenie ? 
— Nie wiem, panie sędzio, nie widziaiera 

jej! ; 
— 
Pani Pearson jest chora poważnie na gry- 

ve. Ma dużą gorączkę. Siostra, u której mic- 
szka, nie poz woliła jej wstać z łóżka, rozina- 

wiklem z ią przez drzwi. Rozmowa zresztą 

hyła krótka. 
Sędzia był bardzo zdenerwowany. Czyż: 

by nić, którą nagle uchwycił, rwała się znów ? 
— Powiedziałem jej, że przyjaciel mój 

nie zgadza się w żadnym razie oddać dziec- 
ko. Natomiast zgodzi się przyjąć ją do donu, 
jeżeli wróci natychmiast. Jak pan sędzia wi- 
dzi, był to człowiek o pięknych gestach. 

— Jak dawno p. Pearson wyjechała 
domu? 

   

   

  

z 

— Przed trzema luty. Dziecko miało wte 

dy rok. 

— Jak długo było u matki? 

— Półtora roku, zanim się sprawę prze- 
prowadziło. 

— Więc dziecko już zgórą rok pozostaje 
u ojea? I matka dopiero teraz prosiła 
zwrot? 

— Q nie, dopominała się stale, prosiła.. 

— Ale pan powiedział, że dzisiaj zaniósł 
jej odpowiedź? 

Adwokat zmieszał się, 
chwili wahania : 

— Właściwie pierwiej Pearson zbywał 

ją, nie dając stanowezej odpowiedzi. Mówił, 

że sprawę tę zdecydują dopiero wtedy, kie- 

dy żona jego ustali jakoś swą egzystencję: 
przecież nie miała początkowo z czego 

Skończyła medycynę, a potem musiała odbyć 

praktykę bezpłatną, zanim rozpocznie na wła- 
sną rękę pracę. 

— (zy dzisiejsza odpowiedź była wywo- 
łana jakąś nową prośbą? 

— Tak. Pani Pearson dostała doskonałą 

posadę w szpitalu dziecinnym, mogłaby bez 
trudu utrzymać się z dzieckiem — tak przy- 

najmniej twierdzi. 

— Więc to odmowa? 

о 

odpowiedział po 

   

  

Arcydzieło reżyserji słynnego JULIEN DUVIVIERA! 

„PIĘCIU PRZEKLĘTYCH DŻENTELMANÓW" © as 
HARRY BAUR I ROSINE DEREŻN . 1 giównych — Fascynujący splot Wschodn i 

  

OBYWATELU, ZE w WIEKŁ Ich, bufet, szafy, sto 

. dzieć, wsuwam 

CZARODZIE 
OKKA 
Zachodu. 

$ 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zuaze 

Średka ed odcisków 4 

Prow. A. PAKA. 
IDEA 

    
    

  
  

„LeKarze 

Dr. RSE 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. z с sę 
= ore M LESZKAWIE 

"- śliczne, słoneczne — 6 
ЗАЛААЛАААЬАЬАЛЬЛАЕлЬ pokoi, przedpokój, ko- 

Lokał 
FETTYYTYTYTYYYTPTET> 

Mały pokoik 
do wynajęcia dla nczą- 
cej się młodzieży — 
można z  calkowitene 
utrzymaniem, Ś-to Jer- 
ski zauł d. 3 m.5, © 
  

  

  

rytarz, kuchnia, wsnna, 
Kupno balkon ze wszelkiemi 

I SPRZEDAŻ  wygodimi — do wy- 

  

najęcia. Zygmuntowske 
-- Ne 8. — Wisdomość w 

ciągu dni: m dozorcy 
lub u właściciela od ? 
do 6 tej. mieszk, Xe 6 

DO SPRZEDANIA 
urządzenie sklepowe 
(lady, szatki, półki) do- 
wiedzieć bę u dozercy " 

  

  

Królewska 1 2 słoneczne 
_____ — — Pokoje z balkonem. — 

Potrzebny Może być z używsinoć- 
cią kachni. — Dąbrow- 
skiego 12m 3 

MIESZKANIE 
2 — 3 pokoje z kuek- 

„nią i 

fotel nagumowych kół- 
kach. Oferty piśmienne 
nedsyłać: Wilno, ulica 
p ianoą 7 m.7 

wygodami pe- 
_____ _ trzebne dla małej re- 

OKAZY } № 1 Edziny. Zgłoszenia de 
DO SPRZEDANIA Redakcji pod H. © 

garnitur mebli salono- KAAAAAAAAAŁAŁAAAĆŚA | 

Posady | 

Poszukuje się 
Francuzka 

"= na wieś do 7 letniego 
chłopce. Dowiedzieć = 
Zygmnutowska 22 m,3 
od 2ej do 3-ej, Tamże 
potrzebne lekcje traz- 
cuskiego, 

  

ły itd. Oglądać — 00- 
dziennie ed 3 do 5 p. 
> Aleja Róż Nr 4 m. 

  

— — — — — - 

-- 

  

2 panienki 
uczące się przyjmę z | 
całodziennem п%г 
niem. Mickiewicza 15“ 
m. 20 Mazarakowa, © | 

2 panienki 
(uczennice) przyjmę ne 
mieszkanie z całodzien- 
nem nirzymaniem 75 
zł, miesięcznie, Oferty 
w Administracji „Słe- 
AH rea 2 & 

  

POREŁATZARAZDSZCZUDCTRTRCOCZEGCH 

Pearson kochał eórkę i 
drogą zmusić ją do powrotu. 

— Czy żona wyraziła zgodę? 
— Nie odpowiedziała mi ani słowa. 
— W jakim wieku jest pani Pearson% 
— Ma lat 26 — 27. 
— Dziękuję panu, — sędzia zawahał się 

rzucił od niechcenia pytanie: — 
— (zy pan jeździ ezęsto taksówkami ? 
Twarz mecenasa przybrała nawpół drwię- 
nawpół pogardliwy wyraz: 
— (zy to ma być dowcip? 

— Nie, proszę o odpowiedź: czy pan ie- 
chał dziś z Peckham Rye taksówką? 4 

— Nie, pociągiem. 
— Pan jest tego pewien? 

— Ależ naturalnie, — zaśmiał się Miler, 
— czy to ma jakiś związek z naszą spraw; 

— Owszem. (o pan robi zwykle z bile- 
tem ? 

żonę, chciał tą 

cy,   
— Ach, na to nie potrafię panu odpowie- 

do kieszonki w kamizelee, į 

trzymam w ręku, bo ja wiem? 
— Może pan ma pizy sobie bilet tran- 

wajowy, albo kolejowy ? 2 
Tak, istotnie, miał przy sobie jakiś bilet 9 

tramwajowy. Mały papierek był złożony we 

dwoje i wsunięty do kieszonki obok zegarka. 
Przy wyjmowaniu zegarka mógł wypaść. 
Sędzia po wyjściu dystyngowanego pana 

przez dłażą chwilę porównywał oba bilety. 
Tak, ten znaleziony przy fortepianie wy- 

glądał inaczej, bardzo wymięty, wyglądał zak 
jakby był wsunięty pod rękawiczkę, jak czę- 
sto robią panie w tramwajach. ич 

Sędzia zadzwonił. į 
Wszedł przodownik i 

W
a
ł
 u
 

meldował od pre- 
gu: 

— Pani Pearson jest chora, byłem tam, 

kiedy przyszedł doktór. Doktór powiedział, że 
ma 39 stopni gorączki, niema mowy o rozme- 
wie z nią. | 

„A jednak trzeba tam pojechać, — pe- į 
myślał sędzia. 

D. c. m. 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński.  


