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Trzy czynniki wchodzą w grę w e- 

wentualnej restauracji króla Ottona na 

Węgrzech: 1) Mała Ententa, 2) Włe- 

chy, 3) wewnętrzne względy węgier- 

skie. Mała Ententa jest, jak wiadomo, 

zajadłą przeciwniczką tej restauracji. 

Grozi wojną. Przesadza niebezpieczeń- 
stwo tego powrotu przed opinją euro- 

pejską. Twierdzi, że resturacja Hab- 
sburska na Węgrzech jest groźbą dla 

systemu ukształtowania się stosunków 

w Europie, biorącego swą nazwę od 

najważniejszego w tej dziedzinie trak- 

tatu, t.j. traktatu Wersalskiego. Opo- 

wiada, że niektóre grupy ludności w 

” 

Jugostawji, w Rumunji, w Czechosło-, 

wacji są tak do Habsburgów przywią- 

zane, że pojawienie się Habsburga ko- 

ronowanego w Budapeszcie wznieci na 

tych ziemiach pożar polityczny. Nale- 

ży te obawy traktować jako grubą 

przesadę. Niewątpliwie tu i ówdzie, 

wśród Rusinów podkarpackich, czy 

Szeklerów w Siedmiogrodzie, czy wre- 

szcie Chorwatów nawet, 

nie, może wywoła niejeden sentyment. 

Lecz nie należy przypuszczać, oby to 

w sposób decydujący, czy nawet po- 

ważniejszy zmieniło status quo. Młody 

Otton przyjedzie do Budapesztu jako 

narodowy król węgierski. Okolicznoś- 

ci polityczne zrobią z tego Habsburga 

całkowitego Madjara. Wpływ więc 

| polityczny jego koronacji będzie się о- 

graniczał tylko do grup ludnościowych 

itak do wspólnoty z Węgrami ciążą- 
cych. Należy być jakimś hyper - mo- 
narchistą, aby przypuszczać, że prze= 

ciwnicy Węgier zostaną wytrąceni ze 

swej dotychczasowej linji politycznej 

tylko dlatego, że na czele państwa wę 
gierskiego stanie Habsburg. 

Powrót Habsburga będzie miał isto 
tnie wielkie znaczenie dla Małej En- 

tenty i będzie równoznaczny z wielką 

jej klęską, ale wyłącznie w dziedzinie 

moralnej, dziedzinie prestiżowej. Po- 

wrót Ottona Habsburga do Budapesz- 

tu to ruina prestiżu moralnego Małej 
Ententy. Trzy bowiem państwa do tej 

organizacji wchodzące, powiedziały 
wyraźnie swoje nie pozwalam. Grożą 

« Węgrom wojną i to nietylko wystąpie- 
niem sił własnych, lecz wystąpieniem 

popartem przez wszystkie państwa, bę 

dące gwarantami systemu wersalskie- 

go. Otóż gdyby się król Otton w Buda- 
peszcie pojawił, okazałoby się nieza- 

wodnie, że to wszystko jest blaga. Nie- 

wątpliwie byłoby wiele protestujących 

artykułów w prasie, powstałaby obii- 
ta korespondencja dyplomatyczna. Ale 

ani Francja, ani Anglja nie wyszle swo- 
ich bataljonów, aby pięknego blondyn- 

ka zrzucały z węgierskiego tronu. Na- 

strój Europy jest tak przeciwny woj- 

" nie, że wyrażając się cynicznie, każdy 
szantażysta, mogący "wywołać tę woj- 
nę ma bardzo ułatwioną grę. W roli 

"tego szantażysty wystąpiłby król Ot- 
ton. Powrót króla Ottona byłby nietyle 
próbą sił, ile próbą siły woli. Jeśli Wę 
gry chcą naprawdę zrujnowania pre- 
stiżu Małej Ententy, osłabienia wię- 
zów, któte łączą tę organizację z ca- 

łym systemem wersalsko - Ligo - Na- 

rodów, — to dziś mogą tego dokonać 
za względnie małą cenę, aktem silnej 

woli, aktem wprowadzenia króla Otto- 
na na tron. 

Z tego względu, to jest, ze wzglę- 
du, że koronacja Ottona pociąga za so- 
bą niechybne osłabienie, upokorzenie," 
Poniżenie Małej Ententy, 

Testauracja króla Ottona interesować 

Przedewszystkiem Włochy. Mówi się 
9 antagonizmie Włoch z Francją na tle 

Włoskich aspiracyj do Afryki północ- 

nej. Nie należy zapominać, że teren a- 
"TYkaiski jest to teren, który Włosi 

A Chcą zdobyć, a teren bałkański uważa 

* NY jest przez Włochów za teren, z któ- 

+
 

"Ro ich wyparto. W czasach, kiedy' 
łochy współdziałały na Bałkanach z 

osją, w czasach przedwojennych 
WPływy królestwa były tam znacznie 

koronacja 

Habsburga obudzi niejedno wspomnie- 

powinnaby: 

Sprawa Królewska 
większe niż teraz. Wojnę swą Włochy 

prowadziły także poczęści imieniem 

swej polityki bałkańskiej, a powstanie 

Jugosławji uważały za wydarcie sobie 

owej skóry niedzwiedziej, którą już u- 

ważały za swoją. Gdy się polityka czy 

publicystę włoskiego zapytać o istotę 

antagonizmu włosko - francuskiego, 

otrzymą się odpowiedź: „Francja zor- 

ganizowała Małą Ententę, aby nam za- 

tamować możliwość ekspansji na Bał- 
Капу“. — „Niech pan zobaczy 

mówił mi wybitny dziennikarz włoski, 

„od Wenecji na południe nie mamy 

żadnego odpowiedniego miejsca na 

port, podczas gdy przeciwne wybrze- 

że Adrjatyku obfituje w miejsca do- 

godne dla powstania skupień handlo- 

wych“. Przez koronację króla Ottona, 

właśnie dlatego, że się jej tak Mała En 

tenta sprzeciwia, właśnie, że przeciw 

niej tak się Mała Ententa zaangażowa- 

ła — Włochy osiągają cel podwójny: 

upokarzają swojego bezpośredniego 

przeciwnika, a właściwie swego zwy- 

cięzcę na terenie bałkańskim, t.j. Małą 

Ententę i wykazują bezsilność Francji 

do prowadzenia polityki na tak dale- 

kim terenie. 

Należy się więc tylko dziwić dla- 

czego mając możliwości zdobycia tak 
wiele i to w sposób tak łatwy i po- 
wiedzmy nawet tak ładny, jak przy- 

wrócenie narodowi króla, którego ten 

naród się nie wyrzekł — Włochy ży- 

wiej i aktywniej w politykę restaura- 

cyjną węgierską nie angażują się? Tu- 

taj wkroczymy w dziedzinę domysłów. 

Oto przed dwoma tygodniami obiegła 

prasę wiedeńską i warszawską pogło- 

ska, jakoby książę następca tronu wło 

skiego był z wizytą u ces. Zyty, a ces. 

Zyta nie chciała go przyjąć i nagada- 

ła mu impertynencyj © nielojalności 

Włochów wobec Austrji. Oczywiście 

dosłownie tej pogłoski brać nie mo- 
żna, chociaż podobno jest prawdziwe, 

że ks. Humbert był u ces. Zyty i że o 

tem zabroniono pisać w prasie faszysto 

wskiej. Ale może być źdźbło prawdy w 

tem opowiadaniu. Nie sądzimy, aby 

ces. Zyta była do tego stopnia analfa- 

betką polityczną, aby przyjmować 

przedstawiciela Włoch reminiscencja- 

mi przeszłości. Ale być może, że Wło- 

chy chciałyby całą tą akcję restaura- 

cyjną tak poprowadzić, aby możliwie 

uzależnić od własnej polityki te czyn- 

niki, które w razie restauracji miałyby 

na Węgrzech rządzić. I być może, że 
tego rodzaju tendencja napotyka na o0- 

pór ze strony matki króla Ottona. Kim- 
że dla Włoch jest ces. Zyta? — Biedną 

księżniczką bez ziemi, która nie ma nic, 

a której poparcie Włoch otwiera mo- 
żliwość posiadania królestwa. Czem- 

że dla siebie samej jest ces. Zyta? — 
Niewątpliwie uważa się ona za praw- 

ną monarchinię Węgier i nietylko Wę- 

gier, skłonna jest raczej do przecenia- 
ńia przywiązania ludu węgierskiego 

do jej syna, i z tego tytułu niema żad- 
nych skłonności do odegrywania roli 

przepisanej jej przez państwo cudzo- 

ziemskie. Największą przeszkodą w 
dochodzeniu do skutku układów jest 

przesadne wyobrażenie o swej cenie 

obu układających się stron. 

Podobny stosunek zachodzi pomię- 

dzy ges. Zytą, a rządem węgierskim. 
W Wilnie funkcjonuje godne wszelkie 
go poparcia Towarzystwo Przyjaciół 

Węgier. Skupia ono sympatyków Ma- 
djarów, z których wielu jest monarchi 

stami z głębokiego przekonania. Za- 

smuci się może niejeden członek tego 
Towarzystwa, gdy dojdzie do przeko- 

nania, że największą zaporą powrotu 
króla Ottona jest właśnie rząd węgier- 

ski, są właśnie politycy węgierscy. I 
zachodzi tu zupełna analogja do sto- 
sunku Włoch do ces. Zyty. Rząd wę- 
gierski zapewne by się zgodził na re- 

staurację, która w całej pełni jest do 
wygrania w zagranicznej polityce wę- 

gierskiej. Ale ten rząd także chciałby 

ECHA STOLICY 
GOŚCIE FRANCUSCY W WARSZA- 

WIE. 

WARSZAWA. (PAT) W dniu dzi- 
siejszym francuski minister robót publi 
cznych p. Pernot z małżonką i francu- 
ski minister lotnictwa Eynac o godz. 
11 złożyli wieniec na grobie Nieznane 
go Żołnierza. Następnie p. min. Per- 
not zwiedzał zakłady Lilpopa, zaś p. 
min. Eynac urządzenia lotnicze wojsko 
we na Okieciu. Następnie min. Pernot 
z małżonką podejmowani byli šniada- 
niem przez p. ministra komunikacji 
Kuehna, a p. min. Eynac— śniadaniem 
przez szefa misji wojskowej irancus- 
kiej w Warszawie gen. Denain, poczem 
pp. ministrowie zwiedzali Zamek Kró- 
lewski. O godz. 17 w ambasadzie fran 
cuskiej obydwaj pp. ministrowie przyj 
mowali kolonię francuską. Wieczorem 
min. Pernot opuszcza Warszawę, uda- 
jąc się do Gdyni. / 

\МУМЛАР Z MIN. PERNOT. 

WARSZAWA. PAT. Bawiący obe- 
cnie w Warszawie minister robót pu- 
blicznych p. Pernot w wywiadzie ze 
współpracownikiem PAT oświadczył, 
co następuje: 

Przybywam po raz pierwszy do 
Polski, której jestem dawnym przyja- 
cielem. Od dłuższego już czasu pragną 
łem bardzo zwiedzić wasz kraj. Wie- 
działem dużo o Polsce od moich przy- 
jaciół deputowanych, którzy tutaj byli 
w roku zeszłym. 

Od dwóch dni podziwiam wysiłki, 
których Polska dokonała od chwili od- 
zyskania niepodległości i mogłem już 
zdać sobie sprawę, że wrażenia, któ. 
re odnieśli moi koledzy i przyjaciele by 
ły całkowicie usprawiedliwione. Jako 
minister robót publicznych, oczywiś- 
cie; interesuję się najwięcej temi spra- 
wami. To też najbardziej uderzyło 
mnie to, co wdziałem w tej dziedzinie 
i co wydaje mi się podziwu godne w 
swej całości. 

Zwiedziłem w Poznaniu wystawę 
komunikacji i turystyki. Tabor rucho- 
my, który tam jest, specjalnie zaś ta 
część, która całkowicie została wyko- 
nana w Polsce, zrobiły na mnie dodat- 
nie wrażenie. Przynosi on wielki zasz- 
czyt przemysłowi polskiemu. 

Jutro mam zamiar udać się do Gdy 
ni, żeby zwiedzić iport tamtejszy. Ja- 
ko minister robót publicznych posia- 
dam w swym zarządzie porty, dlate- 
go też interesuję się specjalnie tem, co 
w tej dziedzinie zdziałała Polska. 

Nad wyraz cieszy mnie to, iż skon- 
statowałem na miejscu, jak jednako- 
wem tempem biją serca Polaków i 
Francuzów. Serdeczne nad wyraz przy 
jęcie, które zgotowano mojemu kole- 
dze ministrowi lotnictwa Eynacowi i 
mnie, pozwoli nam wynieść z Polski 
jak najlepsze wspomnienia. 

INSPEKCJA MIN. SKŁADKOWSKIE- 
GO. 

TARNOPOL. (PAT) P. minister 
Składkowski, skończywszy inspekcję 
terenu województwa stanisławowskie 
go, wyjechał w dniu dzisiejszym z Tar 
nopola w kierunku Lwowa. Podczas 
pięciodniowego pobytu p. minister in- 
spekcjonował wszystkie powiaty wo- 

  

jewództwa  tarnopoiskiego i ponadto 
dwa powiaty województwa  stanista- 
wowskiego. 

WYNIKI AWIONETEK POLSKICH. 

WARSZAWA. (PAT). Dotychczasowe 

wyniki, osiągnięte przez awionetki polskie, 

biorące udział w raidzie międzynarodowym, 

według danych nieoficjalnych przedstawiają 

się następująco: Płonczyński, jadący na P.3 

ma za szybkość 161 punktów, a za regular 

ność — 75. Więckowski (P.4) — za szyb- 

kość 159, za regularność75. Bajan (P. 2) — 
za szybkość 60, za regularność — 60. Ged- 
gowd (0.1) — za szybkość, 27, za regular- 

ność 60. Rekord w locie okrężnym osią- 
gnął Anglik Broad na K. 3, zdobywając 196 

punktów za szybkość i 75 za regularność. 
Jest to więc maksymalna ilość punktów. 

Odpowiedź francuska na uwagi 
o memorjale Brianda 

PARYŽ. (PAT). „Paris Midi“ pisze: Rząd francuski posiada obecnie 
wszystkie odpowiedzi na memorjał Brinada w sprawie unji europejskiej z wy 
jątkiem odpowiedzi Szwajcarji. Według informacyj dziennika na wrzesień 
przygotowywana jest odpowiedź francuska na uwagi rządów zagranicznych. 
Odpowiedzi, otrzymane przez rząd trancuski, są naogół przychylne, lecz wy 
magają jeszcze gruntownego przestudjowania przez czynniki kompetentne. 

Konferencja gospodarcza w Sinaja 
BUKARESZT. (PAT) Pierwsza konferencja gospodarcza rumuńsko - 

jugosłowiańska rozpoczęła się wczoraj po południu w Sinaja w obecności 

członków obu delegacyj. Program prac konferencji przewiduje trzy posie- 
dzenia. 

® : 

Polska lista wyborcza w Niemczech 
BERLIN. (PAT) Po obradach kierowników życia polskiego na Opolu 

Śląskim, na których zdecydowane zostało wzięcie udziału w wyborach do 
Reichstagu na jednolitej liście, „spodziewane jest zwołanie w najbliższym 
czasie do Berlina centralnego komitetu wyborczego Polaków w Niemczech. 
W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich terenów, na któ- 
rych mieszka ludność polska. Centralny komitet wyborczy ustali ostatecznie 
wspólną listę państwową do parlamentu Rzeszy oraz linje wytyczne całej 
akcji wyborczej Polaków w Niemczech. : 

Wieści z Włoch 
Wezuwiusz znowu niepokoi 

RZYM. (PAT) Od dwóch dni działalność Wezuwjusza ponownie zna- 

cznie się wzmogła. W Neapolu widać doskonale ogień, wydobywający się z 

krateru. Obserwatorjum Wezuwjusza, prowadzone przez znanego sejsmolo- 

ga prof. Malladre, niewydało jednak dotychczas żadnego komunikatu, co do- 

wodži, že zjawisko to nie jest groźne. 

Odbudowa zniszczonych siedzib 
у RZYM. (PAT) Sprawozdanie ministra robót publicznych o sytuacji 
na terenach, dotkniętych trzęsieniem ziemi, zaznacza, że dostawa żywności 
zmniejsza się, ponieważ powracają tam normalne warunki pracy. Stan sa- 
nitarny na wspomnianych terenach jest normalny. Ludność zaczyna powra- 
cać do swych domów. Dotyczy to m. in. Rionero, dokąd powróciło i rozpo- 
częło normalny tryb życia 2 tys. osób. W 12 gminach rozpoczęto budowę 
205 domów, mogących pomieścić 6 tys. osób. W przyszłym tygodniu w li- 
cznych miejscowościach rozpoczęta zostanie budowa domów o ogólnej licz- 
bie 2.385 mieszkań, mogących pomieścić taką samą ilość osób. Główny pro- 
gram rozbudowy zniszczonych miejscowości, przewidujący na ten cel 35 mil 
jonów lirów, zapewnić ma dach nad głową 15. tys. ludziom. 

Wstrząsy podziemne w Austrii 
WIEDEŃ. (PAT). Sejsmograty wiedeńskie zanotowały dzisiaj o godz. 2.38 wstrzą 

śnienia podziemne które odczuto specjalnie na obszarze Semeringu. |, 

BEETTA MASAZAS N 

Rokowania rządu angielskiego z Hindusami 
` 

Według doniesień z Londynu kontynuowano rozmowy w sprawie kon- 
ferencji hinduskiej pomiędzy przedstawicielami rządu angielskiego oraz na- 
cjonalistów hinduskich. Według doniesień 2 poważnych angielskich gazet 
jest prawdopodobne... że nacjonalistyczna partja hinduska weźmie udział w 
konferencji londyńskiej. 

Akcja bojkotowa mimo io trwa 
jak donoszą z Londynu, komisja kongresu w Bombaju postanowiła wszcząć аК- 

cję bojkotu towarów angielskich. 1.000 ochotników, pomiędzy którymi znajduje się 300 
kobiet pełni straż przed poszczególnemi sklepami. Również i w innych prowincjach hin- 
duskich, daje się zauważyć pomimo odprężenia sytuacji politycznej, dałsze zaostrzenie 
akcji bojkotowej. 
  

Ofenzywa bolszewików na rynki zagraniczne 
Korespondent „Chicago Tribune“ dowiaduje się ze źródła dobrze poiniormowane- 

go o zamiarze bolszewików rzucenia w krótkim czasie na rynki zagraniczne wielkiej 
iłości pszenicy po cenach zniżonych. Komisarjat handlu zagranicznego, według wiado- 
mości dziennika, zawarł tajne umowy w sprawie sprzedaży 100 tys. tonne zboża w Eu- 
ropie i poszukuje nabywcy na jeszcze taką partję. Dokonana tranzakcja opiewa na su- 
mę około milj. funtów svzterlingów. 

Biesiedowskij nie pojedzie do Rumunii 
BUKARESZT. (PAT). Jak donosi dziennik „„Lupta* b. dyplomata so- 

wecki Biesiedowski zwrócił się do władz rumuńskich o udzielenię mu pozwo 
lenia na wygłoszenie cyklu odczytów publicznych na temat upadku Sowietów 

Władze wychodząc z założenia że obecność Biesiedowskiego w Rumu- 
nji jest niepożądana i może wywołać różne komentarze, odmówiły zezwo- 
lenia. 2 i 

HST PETRO WEZYR TT TTT III ATEC ЕЧЕ ТЕ 

traktować siebie jako wspaniałomyśl- 

nego opiekuna, a ces. Zytę i jej syna, 
jako książąt potrzebujących pilnie po- 

mocy. Ces. Zyta zapewne nie zgadza 

się na tę rolę, — co więcej być 

może nie gwarantuje, że je syn na- 

łoży koronę św. Stefana w charakterze 

sprzymierzeńca obecnego reżimu na 

Węgrzech. Kto wie, czy nie marzy dla 

swego syna o innej roli, niż rola Wi- 

ktora Emanuela Ill-ego przy Mussoli- 

nim - Betlenie. 

Niedawno zmarły śp. Władysław 

Leopold Jaworski mówił, że nie intere- 

la, wywołać tem wielkie efekty w po- 

lityce międzynarodowej Węgier, wre- 

szcie odświeżyć na Węgrzech wewnę- 

sują go fakty, interesują ideje. Arty- 
kuł niniejszy jest' napisany raczej 

w Oderwaniu od faktów, a na podsta- 

wie pewnych przesłanek o stosunkach 

kilku czynników politycznych do sie- 

bie. I tak teoretycznie, abstrakcyjnie 

wydedukować można, że stronnictwo 

monarchiczne, legitymistyczne na Wę- 

grzech oczekuje wspaniała  histo- 

ryczna karjera państwowa o ile po- 

trafi nie być partją, o ile nie zejdzie 

na lukratywną lecz politycznie bezpło- 

dną politykę personalnie - partyjną. 

Mogłoby dziś wprowadzić swego kró- 

trzną atmosferę polityczną. Rządy au- 

torytatywne hr. Betlena, nużą do pe- 

wnego stopnia kraj. Swoje już zrobiły 

i trzeba przyznać, że zrobiły dużo do- 

brego. Ale restauracja królewska о- 

promieniona zapowiedzią epoki więcej 

liberalnej, łącznie z sukcesami w poli-. 

tyce zagranicznej, bardzo fortunnie i 

pięknie otwierałaby nowy okres. Cat. 

  

2 LA KORDOWÓW 
ARESZTOWANIE KSIĘŻY W 

MIŃSKU. 

Według wiadomości nadeszłych z 
Mińska aresztowano tam kilku księży 
katolickich, oraz czterech duchownych 
prawosławnych. Aresztowanych bada- 
no w GPU w Mińsku, a następnie ze- 
słano ich do Moskwy. Wśród areszta - 
wanych znajduje się administrator a- 
postolski ks. Butryk, który przedtem 
zamieszkiwał w Samarze, Oraz ks. ks. 
Karejan i Przyborski z Miūszczyzny.— 
Aresztowani pozostają pod zarzutem 
uprawiania agitacji antykomunistycz- 
nej. 

  

  

LIKWIDACJA MIESZKANIA PROF. 

VOLDEMARASA W B. EMISY ĮNYM. 

Wczoraj o 9 rano naczelnik komi- 
sarjatu III rewiru zjawił się w mieszka 
niu prof. Woldemarasa w Banku Emi- 
syjnym i zarządził, by rzeczy jego 20- 
stały z mieszkania wyniesione i zło- 
żone w jednym ze składów na dziedziń 
cu banku. 

P. Voldemarasowa narazie zamie- 
szkuje jeszcze w jednym z pokojów 
likwidowanego mieszkania i korzysta 
z kuchni, ale w tych dniach wypadnie 
jej mieszkanie opróżnić. Zamierza ona 
wyjechać do krewnych swych w Ki- 
bartach. Otrzymała ona 2 telegramy od 
męża, w których doradzał jej, by Ko- 
wno opuściła. 

REZOLUCJA LITWINÓW AMERY- 
KAŃSKICH. 

Z Kowna donoszą: Wielkie wrażenie wy 

wołuje tu wiadomość że kolonja litewska w 

Ameryce Północnej powzięła na wielkiem 

zgromadzeniu delegatów, reprezentujących 

wszystkich Litwinów, zamieszkałych w Sta- 

nach Zjednoczonych, rezolucję, domagają- 

cą się jak najszybszego przywróceria sto- 

sunków konstytucyjnych na Litwie. Rezolu- 
cji tej, zwłaszcza ze strony partyj opozycyj 

nych, przypisują wielkie znaczenie. 

TOMASZ MANN — ZIEMIANINEM 
LITEWSKIM 

Znakomity pisarz niemiecki, tego- 
roczny laureat Nagrody Nobla, Tomasz 
Mann, nabył niedawno spory majątek 
na Litwie. : 

Ostatnio Mann przyjechał wraz 
z rodziną do swego litewskiego ma- 
jątku, gdzie zamierza spędzić lato. Po- 
dobno wywczasy tegoroczne ma zu- 
żytkować na zebranie materjałów do 
swojej nowej powieści, akcja której 
rozgrywać się będzie na Litwie. 

OPADNIĘCIE SAMOLOTU LITEW- 
SKIEGO. 

BERLIN. (PAT) Według doniesień 
z Królewca, litewski samolot wojsko- 
wy wylądował na bszarze Prus 
Wschodnich pod Schillenehn w odleg- 
łości 500 metrów od granicy  litew- 
skiej. Załogę samolotu stanowią 25 - 
letni pilot - podoficer ze szkoły lotni- 
czej w Kownie i mechanik. 

EMEROSE KOSEIZEŹOZEK TT SSSR KTS INTO 

Wzdłuż i wszerzPolski 

OBCHÓD ZWYCIĘSTWA NAD 
WISŁĄ. 

GDYNIA. (PAT). Uroczysty ob- 

chód 10-lecia zwycięstwa nad bolsze- 

wikami urządza w Gdyni 15 sierpnia 

dowództwo floty. Udział w uroczy- 

stościach wezmą miejscowe organiza 

cje przysposobienia wojskowego i 

UUSAFVET - BEY W KRAKOWIE 
KRAKÓW. (PAT). Wczoraj przy- 

był do Krakowa bawiący od kilku dni 

w Polsce Rechid - Safvet - Bey, poseł 

do parlamentu tureckiego, wybitny hi- 

storyk i ekonomista. i 

ZABÓJCA KOLEGI. \ 
CZĘSTOCHOWA. (PAT). Sąd okręgowy 

w Częstochowie rozpatrywał sprawę robot 
nika sezonowego Piotra Ciapy, oskarżonego 

    

  

' o zabójstwo Władysława Radkiewicza, do- 
konane w miesiącu wrześniu r. ub. na tery- 
torjum Rzeszy niemieckiej w Meklemburgji, 
a sądzone w Polsce, gdzie przestępca po 
dokonaniu zabójstwa zdołał zbiec. Ciapa do 
konał zabójstwa w wyniku zatargu, jakie 
powstał w koszarach robotniczych polskich 
robotników sezonowych, podczas uczty, u- 
rządzonej z okazji chrzcin. Sąd skazał go na 
trzy lata więzienia. 

SKAZANIE PRZEMYTNIKÓW. 

CZĘSTOCHOWA. (PAT) Sąd okrę 
gowy w Częstochowie w komplecie 

karno - skarbowym rozpoznawał głoś- 

ną sprawę przemytniczą Ajzyka Brze 

zińskiego i towarzyszy jego, oskarża 

nych o przemycanie tytoniu. Wydano 

wyrok, skazujący 2 przemytników na 

grzywnę po 80 tysięcy zł, 3-go — na 

6.500 zł., 4-go zaś sąd uniewinnił.



        

ECHA KRAJOWE 
Źle pomyślany szantaż 

ZAPROWADZIŁ AUTORA JEGO DO WIĘZIENIA. 

Przed tygodniem właściciel majątku Ku- 
dziewo w pow. wilejskim p. Polański о- 
trzymał list anonimowy, z żądaniem złoże- 
nia okupu w wysokości 3 tys ięcy zł. 

Autor listu ukrywający się pod pseudo- 
nimem „Ognisty* wskazał jako miejsce zło- 
żenia okupu hotel Szlachecki w Wiłejce po- 
wiatowej i zagroził w razie  nieusłuchania 
podpaleniem zabudowań majątku. 

W oznaczonym dniu p. Polański złożył 
właścicielowi hotelu Kopelewiczowi  koper- 
tę z wycinkami gazet zaś policja roztoczy- 
la obserwację, chcąc ująć aferzystę. 

Narazie nie dało to wyników i dopiero 
na drugi dzień zjawił się w hotelu jakiś 

chłopak skierowany przez nieznanego osob- 
nika z poleceniem odebrania listu i odnie- 
sienia do pobliskiej restauracji Flormana. 

Mimo poszukiwań nieznajomego nie mo 
żna było odnaleźć, i sądozono, że oszust wi- 
dząc pułapkę uciekł. 

Jednak przed dwoma dniami podobnej 
treści anonim otrzymał p. Stankiewicz właś- 
ciciel maj. Lubcza lecz tym razem policja 
już zawczasu roztoczyła obserwację nad ho 
telem i ujęła ni jakiego Sikorskiego rodem 
z Poznania w chwili, gdy chciał odebrać zło 
żoną kopertę. Sikorskiego osadzono w aresz 
cie. 

ŚWIĘCIANY 

— Żniwa w pow. Święciańskim. Trwa- 
jące żniwa w pow. Święciańskim są na ukoń 
czeniu. Według opinji sfer gospodarskich 
urodzaj w r. b. jest dobry. 

— Pismo A abtddala we w  Święcia- 
nach. Przygotowawcze prace nad wydaniem 
pisma dwutygodniowego w  Święcianach 
trwają nadal. Prawdopodobnie niezadługo na 
„bruku“ święciańskim ukaże się pierwszy 
numer dwutygodnika. a 

— Przeniesienie inspektora szkolnego. 
Inspektor szkolny na pow. Święciański p. 
Szymański został przeniesiony że Święcian 
do innego powiatu. Na miejsce p. Szymań- 
skiego, inspektorem został mianowany za- 
stępcą M. Balun, pochodzący z Suwalszczyz- 
m" GRE)" 

  

- KURYNIE, POW. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Z oświaty pozaszkolnej. Mrówcza pra 
ca naszych synów Wileńszczyzny — nau- 

czycieli szkół powszechnych na polu oświaty 

pozaszkolnej, rok rocznie zdobywa liczne 

szeregi zwolenników słuchaczów kursów wie 
czorowych. Tu i ówdzie nauczycielstwo orga 

nizuje podobne kursy wiedząc, że „potęga 

państwa, to oświata jego cbywateli". W r.b. 

na terenie np. gminy Kołtyniańskiej zorgani- 

zowane były podobne kursy, między innemi 

staraniem p. Owczynnika Stanisława kier. 

szkoły powsz. w Kuryniach. P. Owczynnik, 

pomimo niezwykłych warunków pracy na 

terenie, potrafił przeprowadzić cio mie- 

sięczne kursy wieczorowe dla dorosłej mło- 

dzieży z Kuryń oraz pobliskich zaścianków, 

na które uczęszczało przeszło 20 osób. Uro- 

czysty dzień rozdania uczestnikom kursów 

świadectw p. Owczynnik upamiętnił przede- 

wszystkiem wspólną fotografją. (i. £. t.). 
  

„BŁYSKAWICZNA STRAŻ" 

We wsi Łobaczówce — powiatu Moło- 

deczańskiego wybuchł 24 lipca około godz. 
10 rano pożar. Paliła się stodoła. Pożar pow 

stał przypuszczalnie z lekkomyślnej zabawy 

dzieci wiejskich i ogarnął natychmiast cały 

budynek, wykluczając prawie możliwość ra- 

tunku, tembardziej, że cała ludność zajęta 

była pracą przy żniwach. | * 

Gdy po pewnym czasie zaalarmowani 

mieszkańcy wsi przybyli na miejsce wypad- 

ku, nie móżna już było myśleć o uratowaniu 

płonącej stodoły; natomiast możliwość Toz- 

szerzenia się pożaru na inne budynki ze 

względu na wiatr i wielkie skupienie zabu- 

dowań, stawała się coraz bardziej prawdo- 

podobną. < ad AAA 

Ku ogólnerhu zdziwieniu, straż ogniowa 

z Lebiedziewa, w odległości 1 klm. dotąd 
nie dała znaku życia. 

Pozostawieni własnym. siłom mieszkań- 

cy wsi, pod dzielnem i sprężystem kierowni- 

ctwem komendanta posterunku policji w Le- 

biedziewie, rozpoczęli akcję, mającą na ce- 

lu przeciwstawienie się dalszemu rozprze- 

strzenianiu się pożaru. ; : 

Pomimo wysiłków, po kilku minutach 

płonęła obora położona w środku wsi. Sy- 

tuacja z każdą chwilą stawała się groźniejszą 

Jeszcze chwila, jeszcze kilka silniejszych 

podmuchów wiatru, a cała wieś stanie w 

płomieniach. Straż ogniowa nie przybywała. 

Minuty upływały na walce mieszkańców, 

pozbawionych wszelkich potrzebnych narzę- 

dzi z rozwścieczonym żywiołem. Po trzech 

kwadransach zdołano *ugasić oborę, stodoła 

zaś dopalała się zwolna, Wiatr się zmniej- 

szył. Dzięki energji mieszkańców i spręży- 

stemu kierownictwu policji wieś była urato- 

wana. ** 

Tłumnie zgromadzońa na drodze ludność 

szeroko omawiała wypadek, przyglądając się 

dopalającej się stodole. Rozlegały się coraz 

głośniejsze zawodzenie poszkodowanych. Po 

Żar był zlikwidowany. Poczęto się powoli 

rozchodzić do swoich zajęć. 

Gdy nagle... 

Nagle dziarski dźwięk trąbek rozległ się 
donośnie, przygłuszył na chwilę trzask do- 
pałającego się budynku i jęki rozkrzycza- 
nych bab. Oczom mieszkańców wsi Łoba- 
czówka ukazała się straż ogniowa ochotni- 
cza z miasta Lebiedziewa, jako wyżej rze- 
kłem o 1 klm. oddalonego od poszkodowa- 
nej Łobaczówki. Straż maszerowała w całej 

Z historji Tea 
Pamiętnik Józefa Kotarbińskiego „W 

służbie sztuki i poezji” jest drobiazgo- 
wą relacją z dziejów sceny krakow- 
skiej od r. 1899 — 1905, w którym to 
okresie autor, jeden z najwybitniej- 
szych przedstawicieli sztuki dramatycz 
nej polskiej, zajmował stanowisko dy- 
rektora tej sceny. Zajmował je w cza- 
sie bujnego rozkwitu literatury — ро!- 
skiej, kiedy Kraków reprezentował nie- 
tylko duchową stolicę Polski ujarzmio- 
nej, ale jako „Nowe Ateny* stawał się 
ogniskiem wielkiej myśli twórczej, ko- 
lebką „Młodej Polski*. | : 

Na firmamencie poezji połskiej w 
tym okresie świecą takie gwiazdy, jak 
Stanisław Wyspiański, Przybyszewski, 
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa- 
Tetmajer, a na deskach sceny krakow- 
skiej występują tacy artyści jak Hele- 
na Modrzejewska, Ludwik Solski, Wan 
da Siemaszkowa, Jadwiga Mrozowska 
Marja Dulebianka, Przybyłko-Potocka, 
Szelima, Ordon-Sosnowska, Kazimierz 
Kamiński i J. Leszczyński, Stępowski, 
Knake Zawadzki, Węgrzyn, Zelwero- 
wicz, odbywają się takie premjery jak 
„Wesele* Wyspiańskiego „Złote runo" 
i „Śnieg* Przybyszewskiego, „Zawisza 

swej krasie, w błyszczących złotem mundu- 
rach, w głęboko nasuniętych na czoło cza- 
pach, z pod których widać było  kro'-ulcze 
nosy, tak charakterystyczne dla ludności 
naszych małych miasteczek. Szli dziarsko, 
groźnie pobrzękując toporkami zawieszone- 
mi u pasa. 

Nie spieszyli się zbytnio. Na czele sta- 
tecznym krokiem posuwał się zastępca stra- 
ży p. Wulf Weinhaur, za nim toczyła się je- 
dyna sikawka, ciągnięta wolnym krokiem 
przez dychawiczną szkapę reszta  „stra- 
kow* szła w malowniczej grupie, a nie jeden 
z nich wiódł pod rękę panią swego serca, 
pałającą chęcią ujrzenia oblubieńca w walce 
ze straszliwym żywiołem. 

Na widok „w czas” zjawiającej się stra- 
ży ogniowej ogólna wściekłość zapanowała 
na drodze. Szereg groźnych okrzyków skie- 
rowano ku spėžnionym „zbawcom“ i do do- 
raźnego wymierzenia sprawiedliwości nie 
doszło jedynie dzięki obecności policji. 

Nie obeszło się jednak bez drobnych in- 
cydentów. Chłopi nie dopuścili wogóle stra- 
żaków do dogasającego budynku: 

„Paszli won! treba było piarwiej pryje- 
chač“. „Nu, co jest, my nie jesteśmy  żad- 
nych psów, mi przyjechali zrobić ugaszenie 
od pożarów orotestowali obrażeni stra- 
zacy, jeden zaś z nich aż zatrąbił z oburze- 
nia... Żamilkł jednak wkrótce, gdyż stojący 
obok wieśniak mruknął półgłosem ale do- 
sadnie: „Małczy parszywaja morda, a to jak 
utknu trubku w horła, tak wiek nie uka- 
żyśsia'. Wobec wrogiej postawy chłopów 
„bohaterska” straż zrejtarowała. 

Opisując powyższy wypadek, chciałbym 
zwrócić uwagę czynników kompetentnych, 
czy wskazanem jest popieranie ochotniczej 
straży ogniowej, powstającej w małych mia 
steczkach, która to straż wykazuje absolut- 
ną nieudolność w wypadkach pożaru, i czy 
iie lepiej jest zamiast nich stworzyć w po- 
szczególnych wsiach organizację na wypa- 
dek pożaru, ze wskazaniem, co każdy miesz- 
kaniec ma czynić w wypadku wybuchu og- 

nia. Naoczny świadek 

Prasa amerykańska 
w świetle liczb 

Największy stopień rozwoju z po- 
między wszystkich państw świata o- 
siągnęła prasa w Stanach Zjednoczo- 
nych Dane statystyczne, dotyczące 
tamtejszej prasy, są naparwdę impo- 
nujące. Ogółem posiadają Stany Zje- 
dnoczone 400 wielkich dzienników, 
drukujących conajmniej 20.000 egzem 
plarzy dziennie i mających dzienny na 
kład 29.332.000 egzemplarzy. W prze 
liczeniu na liczbę ludności wypada je 
den egzemplarz dziennika na 4 miesz- 
kańców, co jest stosunkiem bardzo 

wysokim, zwłaszcza gdy się zważy, 

że dotyczy to jedynie dzienników, ma- 

jących nakład powyżej 20.000: egzem- 
plarzy. 25 dzienników z liczby 400 
posiada ogółem nakład 7.256.000 eg- 
zemplarzy, a każdy z nich ma powyżej 
100.000 :gzemplarzy dziennego na- 
kładu. 

Najpoczytniejszym dziennikiem 
amerykańskim jest „Chicago Tribune“ 
bijąca dziennie 1.257.000 egzempla- 
rzy. Następny pod względem wyso- 
kości nakładu dziennik, nowojorski 
„World“ drukuje dziennie „zaledwie* 
530.000 egzemplarzy. „Dalsze miejsca 
przypadają dziennikom: filadelfijskie 
mu „Enguire* (500.000 egz.) „Egza- 

miner* Los Angelos (440.000 egz.) i 
„Free Post" z Detroit (392.000 egz.) 
Największym tygodnikiem jest „Ame- 
rican Weekley', będący kombinacją 
17 wydawnictw niedzielnych, druko- 
wany jest on w olbrzymiej ilości 
6.000.000 egzemplarzy, oraz „Satur- 

< 

    

tru Polskiego 
Czarny'* Tetmajera ,Wyzwolenie“ i 
„Bolesław šmiaty“ „Kordjan“, „Dzia- 
dy“ i caly szereg innych sztuk, mają- 
cych później wejść do żelaznego reper- 
tuaru wszystkich scen polskich w tem 
sześcioleciu rządów Kotarbińskiego 
po raz pierwszy ujrzało światło rampy. 

Kotarbiński opisuje szczegółowo 
każde ważniejsze przedstawienie, po- 
daje głosy prasy, charakteryzuje spo- 
sób wystawienia sztuki, zachowanie 
się publiczności i atmosierę zakuliso- 
wą. Dzięki temu czytelnik otrzymuje 
możliwie pełne, choć może niekiedy je- 
dnostronne oświetlenie wszystkich do- 
nioślejszych wypadków na scenie kra- 
kowskiej, na owe czasy jedynej (poza 
teatrem lwowskim), a bądź co bądź 
pierwszej scenie narodowej kraju, roz-, 
dartego przez rozbiory. Liberalizm rzą- 
du austrjackiego stwarzał tam warun-, 
ki do pracy idealne w porównaniu z, 
sytuacją teatrów w Warszawie i w Po- 
znaniu. Więc teatr krakowski spełnia 
wtedy podwójną misję: szerzyciela kul 
tury artystycznej i wychowawcy uczuć 
narodowych. Z tego znaczenia sceny. 
krakowskiej zdaje sobie sprawę dosko- 
nale jej ówczesny dyrektor, gdy w dniu 

SŁ OW c 

Niemieckie ćwiczenia na morzu 
BERLIN. (PAT). Z Rostock donoszą, że na zachodniej części morza Bałtyckiego 

rozpoczęły się tegoroczne ćwiczenia floty niemieckiej w obecności ministra Reichswehry 
(roenera, dowódcy armji niemieckiej gen. Heye i licznych przedstawicieli prasy. Dzia- 
łania wojenne rozpoczął okręt dowództwa „Szlezwig Holsztyn* przeciwko takującym 
siłom nieprzyjacielskim, reprezentowanym przez krążowniki „Królewiec* i „Kolonja* о- 
raz torpedowce „Albatros' i „Kondor*, Ćwiczenia kontynuowane były do późnego po- 
południa. Przy tych ćwiczeniach obecny był minister Reichswehry Groener, znajdując 
się na pokładzie torpedowca „Albatros“. 

Sterowiec angielski nad Nową Szkocją 
MONTREAL. PAT». Sterowiec R.100 

godzinie 21-ej (w-g czasu kanadyjskiego. 

przeleciai nad Belle Isle (Nowa Szkocja) o 

POWÓDŹ w INDJACH 
300.000 OSÓB BEZ DACHU — 150 MIL KW. POD WODĄ. 

KARACHI. (PAT) Według ostatniego raportu o wylewach rzeki Sindu zalanych 
zostało zgórą 100 miejscowości. Z powodu wylewu ucierpiało około 300.000 osób. Ca- 
ły obszar między rzeką a Shikkarpur, zajmujący przestrzeń 150 mil kwadratowych, jest 
całkowicie zalany. Zniszczonych jest wiele bu dynków. Ucierpiały poważnie zbiory. 
Wiele tysięcy sztuk bydła utonęło. Bandy rabusiów wykorzystując sytuację grabią opu- 
szczone siedziby bogatych kupców. Miasto 
wych jest zupełnie odcięte. 

Quetta z powodu uszkodzenia linij kolejo- 

Redaktor „L'Humanite" w więzieniu 
PARYŻ. (PAT) Dzisiaj po południu aresztowany został naczelny redaktor „L. Hu 

manite". Będzie on oskarżony o nawoływanie do rozrzucania pomiędzy ludnością ulo- 
tek komunistycznych na dzień 1 sierpnia. 

Fiasco zbiórki zbożowej w Sowietach 
MOSKWA. (PAT). Według napływających z prowincyj wiadomości, zbiórka zbo- 

ża natrafia na duże trudności, tak ze względu na opozycyjne stanowisko włościan, jak 
i wskutek rozprężenia panującego w aparacie handlowym. Lipcowy plan zbiórki wy- 
pełniono zaledwie tylko w kilkunastu procentach. 

Strajki we Francji północnej 
PARYŻ. (PAT). W okręgu przemysłowym Lille urzędowo został obecnie ogłoszo- 

ny strajk generalny. Liczba strajkcowców wynosi 17 tys. W przemyśle metalicznym za- 

wiesiło pracę 15 tys. robotników. W Lille odbyła się wielka demonstracja strajkowców. 

W Rouen w ub. sobotę przyszło do starć między żandarmami a robotnikami portowymi. 

Podczas starć trzech robotników odniosło c 

sztów. Strajki mają tło ekonomiczne. 

iężkie obrażenia. Dokonano tu licznych are- 

Czerwoni bandyci napadli na Amerykanów 
SZANGHAJ. (PAT) Komuniści napadli wczoraj na kanonierkę amery- 

kańską „Pałos'*', która patroluje wpobliżu Szang - Sza. 5 marynarzy amery- 
kańskich zginęło w walce. Po stronie komunistów jest 50 zabitych i wielu 

Sąd odrzucił skargę dr. Tuki 

rannych. 

PRAGA. (PAT). Sąd najwyższy odrzucił skargę apelacyjną dr. Tiki, 
byłego posła i sekretarza partji ludowej ks. Hlinki, skazanego w roku ubieg- 
łym na 15 lat więzienia za spisek przeciw republice i zdradę tajemnicy woj- 
skowej. \ 

Ais As Sa 

Jeszcze jedna ofiara dolara 
GLON PRZESZEDŁ DO ZAWODOWCÓW. 

WARSZAWA. (PAT). Doskonały pięściarz i były mistrz Polski wagi koguciej Ste- 
fan Glon podpisał umowę na szereg meczów z zawodowcami w Stanach Zjednoczonych 
Glon wyjedzie do Ameryki w przyszłym tygodniu. . 
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day Evening Post* drukowany w ilo- 
ści 2.900.000 egzemplarzy nakładu. 

Cały szereg czasopism rolniczych 
posiada nakład od 1 — 2 miljonów, 
egzemplarzy a liczba czasopism dru-. 
kowanych w setkach tysięcy egzempla 
rzy przekracza tysiąc. Ogłoszenia w. 
pismach amerykańskich są bardzo ko 

otwarcia sezonu, 26 sierpnia 1899 r. 
p do pubTfczności w ten spo- 
sób: 

„Teatr nasz jest ważną placówką 
życia narodowego i może odbijać jego 
swobodne, nieskrępowane niczem tęt- 
no. W pewnych chwilach dążą do nie- 
go rodacy ze wszystkich stron kraju, 
aby usłyszeć swobodny wylew uczuć 
polskich, zobaczyć obrazy, wskrzesza- 
jące dawną świetność naszego naro- 
du“... 

Jakož pod tym kątem widzenia, to 
znaczy dla wzmocnienia i pokrzepienia 
przejeżdżających przez Kraków gości 
z Litwy, Kongresówki i z Poznańskie- 
go układa częstokroć Kotarbiński re- 
pertuar swego teatru. Zaraz w pier- 
wszym sezonie daje „Kordjana* Sło- 
wackiego. Wrażenie było potężne. 
„Gdy na placu Saskim kurtyna odsło- 
niła szeregi wojska polskiego, siedzą- 
cy w pierwszym rzędzie Stanisław Tar 
nowski zakrył dłonią twarz w głębo- 
kiem wzruszeniu. Przy końcu tego obra 
zu w obecności cara zabrzmiał mazu- 
rek Dąbrowskiego — cała sala wybuch 
nęła frenetycznym oklaskiem*. W dwa 
lata później taki sam sukces zdobywa- 
ią „Dziady” przez 4 (tak!) wieczory. 
zapełniając salę do ostatniego miejsca 
i grane jeszcze w sezonie 21 razy. Ale 
przedtem jeszcze, 16 marca 1901 r. 

Posznkujeny yublokatora 
lub sublokatorów 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 
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sztowne, ceny ich wahają się od 20 
centów do 1,20 dolarów za wiersz non 
parelowy, jeśli chodzi o dzienniki i od 
1,50 — 15 dolarów za wiersz nonpa- 
relowy, jeśli chodzi o tygodniki. Jed- 
nak przy olbrzymich nakładach tam- 
tejszych pism nawet tak kosztowne 
ogłoszenia sowicie się opłacają. 

odbywa się historyczna dziś premjera 
„Wesela“ Wyspiańskiego, (którego rę 
kopis — mówiąc nawiasem — Kotar- 
biński rok prawie trzymał w biurku, 
nie decydując się na wystawienie). O 
wrażeniu, jakie wywarła ta premjera 
pisze Kotarbiński co następuje: „po 
ostatniej scenie „„Wesela* publiczność 
odruchowo nie ruszyła się z miejsc, 
jakby „ przytłoczona niezwykłem 
brzemieniem. 

` s 
Zabrzmiały oklaski dla autora, który 
znikł niepostrzeżony... czuł, że nie na- 
leżało dziękować za oklaski, ponieważ 
dał narodowi dzieło piołunowe". Ale 
„w kole inteligencji krakowskiej za- 
wrzało. Podniosły się osobiste drażli- 
wości przeciw poecie. Nazajutrz po 
premjerze z powodu plotek i grožb, 
wymierzonych przeciw niemu, Wy- 
spiański mówił do mojej żony: „więc 
mam naród pomadkami karmić... i pła 
kał. Zabawna była między innemi pre- 
tensja Czepca włościanina przeniesione 
go z życia na deski teatru. Czepiec czuł 
się dotknięty sceną targowania się z 
grajkiem. — „„Że młody człowiek p. 
Wyspiański tak napisał, to się nie dzi- 
wię, — ale bardzo mi dziwno, że to 
mówił starszy człowiek p. Kotarbiń- 
ski”. A Kotarbiński grał właśnie rolę 
Czepca... 

= 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
1 sierpnia 

Front północno - wschodni. _4-ta 
armja: w ciągu dnia nieprzyjaciel prze 
prowadził szereg gwałtownych natarć 
na twierdzę Brześć przy udziale arty 
lerji i samochodów pancernych. Mimo 
kontrataków grupy poleskiej i brawu- 
ry pułków podhalańskich walka +0 po- 
szczególne forty doprowadziła w go- 
dzinach wieczornych do krytycznej sy 
tuacji, czego wyrazem jest rozkaz do- 
wódcy grupy poleskiej, wydany o g. 
23: „W związku z przerwaniem wła- 
snego frontu na linji fortu pierwszego 
i siódmego oraz rozchodowaniem 
wszystkich rezerw nakazuję wycofa- 
nie oddziałów z linji fortów zewnętrz- 

nych*. Utrata fortecy zmusza naczel- 
nego wodza do zaniechania planu 
kontrofensywy z linji Brześć — rze- 
ka Orlanka — rzeka Narew. W 1-szej 
armji trwa odwrót z nad Narwi. Aata- 
ki nieprzyjacielskie na Łomżę zostały 
odparte. 

Front południowo-wschodni. Nad 
Seretem oddziały ukraińskie odpierają 
gwałtowne natarcia. Dalej na północ 
część oddziałów 12-ej dywizji pod sil- 
nym naporem. nieprzyjaciela musiała 
wycofać się na rzekę Strypę. W 2-giej 
armji trwa odwrót z nad Narwi. Ata- 
nego z rejonu na południe i wschód od 
Beresteczka rozwija się pomyślnie. 

Mekka niedostępna dla europejczyków 
Niedawno pismaeuropejskie rozpu- 

szczały pogłoskę, jakoby Mekka mia- 

ła być dostępna dla zwiedzania przez 

Europejczyków. 
Uwierzyła tej pogłosce szwedzka 

dziennikarka Karin Johnson i postano- 
wiła udać się w podróż, by zwiedzić 
święte miasto mahometan. 

Gdy przybyła do Kairu, odnalazła 
posła króla Hedżasu, by wypytać go 
jak dostać się do Mekki. Dyplomata 
powiadomił ją, że pogłoski o udostęp- 
nieniu Mekki dla cudzoziemców nie 
odpowiadają prawdzie. Do miasta tego 
nie wpuszcza się Europejczyków. 

Niezrażona tą odpowiedzią p. Ka- 

rin Johnson postanowiła dotrzeć do 
samego Ibn Sauda. Dowiedziała się, 
że król przebywa w Gazie i natych- 
miast pojechała tam. 

Gaza, stolica biblijnych Filisty- 
nów i miejsce popisów Samsona, — 
pisze p. Johnson, — jest teraz poważ- 
ną bazą dla lotnictwa. *Wspomnienia 
biblijne pogrzebane zostały na pustyni, 
a nad oceanem piasków warczą moto- 
ry aparatów z Syrji, Palestyny i Egi- 
ptu. 

Ibn Saud rozbił zielone ze złocenia 

mi namioty nad brzegiem morza. | 
Dookoła namiotów stoją straże — 

czarni jak heban niewolnicy i bronzowi 
wojownicy w fantastycznych ubiorach. 

Sto wielbłądów wyciąga długie szy 

je, gotowych każdej chwili do podró- 
ży.  Marmurowo-białe wierzchowce 
arabskie ze wspaniałemi siodłami i 
ozdobnemi uzdami galopują przez pia 
sek pustyni rozkazami władcy. 

Dziennikarce wydawało się, że 

przeżywa na ja wie baśń z tysiąca i 

jednej nocy. Ibn Saud przyjął gościa 
przed wspaniałym namiotem, którego 

wnętrze jak i wejście zasłane jest dy- 

wanami bucharskiemi i jedwabnemi 

brokatami. Król Hedżasu, Sułtan Nejd 
i władca Mekki jest mężczyzną 50-let- 

nim, wysokiego wzrostu 0 szerokich 
barkach, z twarzą przypominają egi;- 

skiego bożka. Rysy jego twarzy są 
kamienne. Nie zmieniają wyrazu ni- 
gdy, nawet gdy przemawia, a oczy 
czarne jak węgiel wydają się również 
nieruchome. Wygląda to, jakby patrzył 

gdzieś w zaświaty, pogardzając ziem- 

skim padołem. A jednak jest to głębo- 
ki myśliciel i baczny spostrzegacz. Zna 
się przytem na ludziach, jak nikt. 

Król był ubrany w strój beduiha. 
Miał na sobie strój z czarnego jedwa- 
biu i tkany złotem płaszcz z włosia 

+ wielbłądziego. Czarnobiały turban spi- 
' nały czarnosrebrzyste agrafki. Na no- 
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gach miał sandały, przybrane gustow- 
nie złotem i drogiemi kamieniami. 

Przewodnik panny Jahnson, książę 
* arabski El Husseini pocałował króla w 

rękę, na co Ibn Saud odpowiedział po- 
całunkiem w policzek księcia. Szwed- 
ka podała królowi rękę, ściskając ją 
mocno. 

Król był widocznie zdziwiony ta- 
kiem przywitaniem. 

Przewodnik przetłumaczył prośbę 
dziennikarki królowi. 

Odpowiedź była bardzo uprzejma, 
nie mniej zdecydowana: Nie życzę so- 
bie cudzoziemców w Mecce. 

Jakby chcąc wynagrodzić ten za- 
wód, Ibn Saud przyjął p. Johnson b. 

Zdawaćby się mogło, że w atmosie 
rze takiego zainteresowania się tea- 
trem, w atmosferze manifestacyj pa.- 
trjotycznych i bujnego rozkwitu twór- 
czości artystycznej w sa- 
mym Krakowie, gdzie, każda 
ważniejsza premjera polska bu- 
dziła w prasie szerokie odgłosy i nie- 
raz przez kilka dni na łamach „Czasu 
czy „Nowej Reformy* toczyły się dy- 
skusje krytyczne o sztukach, zdawaćby 
się mogło — powtarzam, że w» tych 
warunkach teatr krakowski również į 
finansowo powinien prosperować świet 
nie. Jednakże było inaczej. Budżet tea- 
tru krakowskiego wynosił wówczas 
220.000 koron Subwencja Wydz. Kra- 
jowego“ po 2 latach zostaje podnie- 
siona z 16.000 koron na 20.000 a więc 
stanowi zaledwie 1/10 budżetu. Resz- 
tę ma pokryć publiczność, ale niezupeł 
nie.pokrywa, pomimo że teatr pracu- 
je niemniej forsownie, niż — po- 
wiedzmy dla przykładu — obecny te- 
atr wileński. Co sobotę musi być pre- 
mjera — taki utarł się już zwyczaj, a 
powtóre rzadko kiedy utwór 7 dni z 
rzędu wypełnia widownię. Jako wielki, powodzenia Oscar 
sukces „Kordjana* podkreśla Kotar- 
biński 4 t. zw. komplety. Ale to są wy- 
jatki. Gorzej, znacznie gorzej wygląda, 
widownia, gdy na scenie idzie jakiś 
utwór współczesny, nie dający sposob 

uprzejmie, zapraszając na śniadanie. 
Czarni niewolnicy w białych stro- 

jach z czerwonemi szarfami przynosili 
potrawy, składające się wyłącznie z 
jarzyn i owoców. Ogórki, pieczona ku- 
kurydza, figi, daktyle, rzodkiewka, po- 
midory i różne sałaty. 

Ibn Saud nie jada mięsa, jest wege- 
tarjaninem. 

Władca Hedżasu, król o twardej rę- 
ce i sercu, wykazał w rozmowie, prowa 
dzonej przez tłumacza, żywe zaintere- 
sowanie literaturą, a zwłaszcza intere- 
sowała go poezja, która na wschodzie 
posiada o wiele większe znaczenie, 
niż w krajach Europy. Najbiedniejszy 
poeta na wschodzie jest bardziej 
czczony, niż w Europie hrabia, książę 
lub nawet król. 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 
DO 10 SIERPNIA R. B. 

Morderstwo z litości 
76-letni fermer z miejscowości 

Walton Andrew  Beers, w stanie 
New York, zamordował swoją 27 let- 
nią córkę, upośledzoną umysłowo, po- 
czem oddał się w ręce policji. 

Beers morderstwa tego dopuścił 
się z litości. Był zawsze najczulszym 
ojcem i ze szczególną  troskliwością 
opiekował się nieszczęśliwą  sw>ją 
córką. 

Niedawno umarła mu żona, a 
stary, przeczuwając swą bliską śmie:ć 
martwił się nieustannie myślą, iż po 
jego śmierci chora umysłowo dziew 
czyna pójdzie na poniewierkę. Beersa 
aresztowano i sądzony on będzie za 
morderstwo. 

Jednakowoż opinja publiczna od- 
nosi się doń z jednomyślnem współ- 
czuciem i nie ulega wątpliwości, że 
przysięgli okażą się pobłażliwi. 

  

ANALIZA KRWI PIJANYCH 
SZOFERÓW 

Lekarska analiza krwi — oto ostatni i 
najskuteczniejszy środek, stosowany przez 
policję sztokholmską w wypadkach, kiedy 
aresztowani za łamanie przepisów i nieo- 
strożną jazdę, szoferzy nie chcą się przyznać 

że pjili. Lekarz przprowadza wówczas 
natychmiast analizę krwi „podejrzanego” i 
orzeka, czy i ile wypił on alkoholu. Kara za 
prowadzenie auta w stanie nietrzeźwym jest 
bardzo surowa i dr. Fritzell, naczelny lekarz * 
policji sztokholmskiej stwierdza, że od chwi 
li wprowadzenia analizy (około 8 tygodni 
temu) zdarzyło „się zaledwie parę wypad- 
ków zatrzymhania pijanych szoferów. 

Dr. Fritzel wymyślił jednak inny sposób 
wypróbowania, czy kierowca jest nietrzeź- 
wy, mianowicie każe brać jakiś przedmiot w 
obie ręce i ze szuniętemi razem stopami po 
chylić się w przód. Człowiek trzeźwy może 
się utrzymać w tej pozycjico najwyżej dwa 
dzieścia sekund, osobnik zaś będący pod 
działaniem alkoholu zaczyna słaniać się na- 
tychmiast i chwiać niby trzcina na wietrze. 

Według ostatnich obliczeń, Szwecja pod 
względem ilości samochodów zajmuje szó- 
ste miejsce w Europie. Przoduje tutaj An- 
glja — 1.370.711, następnie idzie Francja— 
1.265.841, Niemcy—609.030, Italja — 230509 
Hiszpanja — 178.176 i Szwecja — 154.519 
czy jeden wóz wypada na 4- mieszkańców. 
Jeżeli zaś wliczymy motocykle, których jest 
w Szwecji 60.000 wówczas wypadnie jeden 
pojazd motorowy na 29 mieszkańców. 

E iii WOEWAREERCYA 

ności do manifestowania uczuć oby- 
watelsko - narodowych. Niezmiernie 
charakterystyczne są cyfry, przytoczo- 
ne przez Kotarbińskiego, ilustrujące 
powodzenie różnych, granych za jego 
dyrekcji dzieł polskich i obcych. 

„Okazuje się, że ówczesna publicz- 
ność krakowska ani rusz nie mogła za- 
smakować w dramatach Henryka Ib- 
sena. Jego „Podpory społeczeństwa”, 
„Oblubienica morza', a nawet głośny 
„Budowniczy Tolnes“ grane były za- 
ledwie po 3 razy. „„Mały Eyolt“ już po 
drugiem przedstawieniu schodził z afi- 
sza teatru krakowskiego. . Największą 
ilość, bo aż 5 przedstawień miała „Hed 
da Gabler'* z Wandą Siemaszkową w 
roli tytułowej. Tylko na 2 przedstawie- 
niach zdołała utrzymać się komedja 
Knuta Hamsuna „U wrót”, poczem pa- 

dła. Ale za to dziewięć razy grano gło- 
śną farsę paryską „Dama od Maksy- 
ma”. Szekspira „Cymbelin* idzie tylko 
3 wieczory, za to „Sen nocy letniej* 
wypełniał salę teatralną w ciągu sezo- 
nu, „Kupiec wenecki* wypełniał salę. 
teatralną przez 6 wieczorów. Nie ma 

' Wilde, którego 
„Kobieta bez znaczenia* po 3 przed- 
stawieniach ustępuje miejsca innemu 
utworowi. Nie podobają się dramaty 
Tołstoja, natomiast duże zainteresowa- 
nie, (to znaczy 4 — 6 przedstawień) 
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"Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
: EKSPORT WYROBÓW BIAŁOSTOCKICH 

  

  

Zbyt wyrobów białostockiego 
przemysłu włókienniczego na rynkach 
zagrannicznych, a w pierwszej linji na 
rynkach Dalekiego Wschodu, a więc 
w Chinach i w Japonji — zwiększa się 
stale dzięki bardzo energicznej ©К- 
spansji zainteresowanych  przemy- 
słowców. Większe firmy białostockie 
posiadają swoje  przedstawicielstwa, 
ajentury i składy w ważniejszych о$- 

| rodkach przemysłowych, jak Szang- 
haj, Mukden, Dajren, Charbin, i t.p. 
Nie zadowalają się one jednak ak- 
tywnością swych agentów, lecz wy- 
syłają do zawierania wszelkich tran- 
zakcyj przedstawicieli, a najczęściej 
wyjezdżają sami właściciele firm. 

Przemysłowcy białostoccy tem in- 
tensywniej starają się o wzmożenie 
eksportu zagranicę, im mniejszą ilość 
swych wyrobów mogą pomieścić na 
rynku krajowym. Szczególnie za- 
interesowano się rynkiem krajów le- 
wantyńskich. Pojemne rynki Bliskie- 
go Wschodu okazały się dogodne dla 
ekspansji polskiego włókiennictwa. 
W szeczególności wywożone są to- 
wary białostockie na rynki Turcji, 
Persji, Palestyny, Iraku, i Egiptu. 

We wszystkich tych krajach fir- 
my białostockie zakładają swe przed- 
stawicielstwa lub skłądy. Wyroby bia- 
łostockie tanie, a wyrabiane w myśl 
gustów i przyzwyczajeń tamtejszej 
łudności, znajdują względnie łatwo 
nabywców, mimo silnej konkurencji 
państw innych a zwłaszcza Anglji i 
Niemiec. 

Na rynkach daleko i blisko - wscho- 
dnich poważne trudności w rozwoju 
handlu naszemi wyrobami włókien- 
niczemi wywołuje brak odpowiedniej 
liczby polskich placówek konsular- 
nych, których niestety, . nasze mi- 
nisterstwo spraw zagranicznych nie 
może zwiększyć wobec obcięcia od- 
powiednich kredytów w budżecie te- 
go ministerstwa przez Sejm. Z dru- 
giej strony poważnie utrudnia pracę 
naszych przemysłowców  włókienni- 
czych na rynkach zagranicznych brak 
traktatów handlowych z takiemi od- 
biorcami jak naprzykład Chiny. Wpra- 

, wdzie traktat handlowy jest zawarty 
,ale ze względów formalnych nie 
wszedł jeszcze dotychczas w życie 
Wobec ' rozpatrywania przez rząd 
sprawy wprowadzenia w życie roz- 
porządzeniem Rady Ministrów trakta- 
tów zawartych z państwami zagrani- 
cznemi, można spodziewać isę, że 
i traktat handlowy Polski z Chinami 
niezadługo 

w Chinach. 

Na specjalną uwagę zasługuje ek- 

Sji Sowieckiej. Eksport ten istniał 
luż w roku ubiegłym. Charakterysty- 
Czny jest jednak fakt, że tranzakcje 
dokonywane za pośrednictwem  an- 
gielskich firm, które posiadały kon- 
cesje. Korzystano również z pośredni- 
ctwa towarzystwa handlowego pol- 
sko - sowieckiego „Sowpoltorgu* w 

arszawie. 

_Z europejskich odbiorców włókien 
niczych wyrobów białostockich wy- 
mienić należy Łotwę, Rumunję i tak- 
że w pewnej nfierze Litwę. Ekspor- 
towano również pewne ilości sukna: 
do Anglji, skąd reeksportowano  to- 
war polski do Południowej Afryki. 

Eksport na Litwę zmalał ostatnio 
* powodu wprowadzenia w życie wy- 
jatkowych stawek celnych na towary 
polskie, jak też z powodu nielojalnej 
wypłacalności kupców litewskich. 

Na rynkach zagranicznych towa- 
ty białostockie konkurowały z towa- 
rami. eksportowanemi z Anglji, _Ja- 

ponji, Francji, Włoch, Niemiec i Cze- 
chosłowacji. Konkurencja ta nie przed 

wzbudzają dramaty Maksyma Gorkie- 
80 „Mieszczanie” i „Na dnie”. 

Jeszcze ciekawsza jest ta przyto- 
czona skrupulatnie przez Kotarbińskie- 
go statystyka, gdy chodzi o dzieła ży- 
jących wówczas autorów polskich. 
*Wielkich cięgów od krytyki i chłodne- 
£o przyjęcia od publiczności doznaje 
Michał Bałucki, co też pośrednio staje 
Się przyczyną jego samobójstwa. A 
„Zawisza Czarny“ Tetmajera, pomimo 
owacyjnego przyjęcia przez publicz- 
ność premjerową i Część krytyki z Lu- 
Cianem Rydlem na czele, grany był w 
į nie tylko 8 razy i ni e wytrzymał 

„dalszą metę próby scenicznej, 
AWielkie natomiast zainteresowanie —— 
Pizo Kotarbiūski, wywolala premjerą 
są aktowego dramatu  Przybyszew- 

“go „Matka“, albowiem przed roz- 
Paczęcjem widowiska widniał na kasie 
zadki w Krakowie napis: „Wszystkie mis: = A 
Śwyjića sprzedane”. I otóż mimo tak 
Szy <tnej zapowiedzi, dzieło Przyby- 
twskiego miało tylko 5 przedstawień 
Ciągu Sezonu. Z innych jego utwo- 

nogę”Śnieg" przyjęty był przez publicz 
dw. dość chłodno i grany był tylko 

„azy, a „Złote runo* po 4 przed- stawi Vieni | мец ach zeszło ze sceny, pomimo 

D 

    

„€go uznania krytyki. 
szyły “m natomiast powotlzeniem cie-   i 

Sport towarów bialostockich do Ro-, 

"Šie rėwniež po 1az pierwszy oglą, 

stawiala się groźnie dla towarów bia- 
łostockich, gdyż dotyczyła tylko suk-, 
na. 

Kołdry bowiem białostockie w 
swym gatunku i przy swych niskich 
cenach nie obawiają się  konkuren- 
cji wyrobów obcych. 

Eksport towarów białostockich od- 
bywa się przeważnie via Hamburg, a 
nie przez Gdańsk lub Gdynię. Ek- 
sporterzy białostoccy powinni we 
własnym interesie skierować ten wy- 
wóz przez porty polskie, a przedew- 
szystkiem przez Gdynię, gdyż ekspor- 
towanie towarów kolejami do Ham- 
burga podraża koszty transportu i 
przedłuża czas trwania przesyłki. Ze- 
środkowanie więc eksportu tego w 
porcie gdyńskim wpłynęłoby na 
ożywienie wywozu i ułatwiłoby prze- 
mysłowcom i kupcom operowanie wy- 
syłkami, będącemi już w drodze. 

W eksporcie drogą lądową towa- 
rów białostockich do Chin i Mand- 
żurji zaznacza się jaskrawo brak 
specjalnej umowy kolejowej z Rosją 
sowiecką. Droga ta przez Syberję i 

Mandżurję w praktyce właściwie nie 
jest wykorzystana. Dla rozwoju więc 
wywozu przemysłu białostockiego га- 
warcie tej umowy jest wielce pożą- 
dane. 

Podkreślić jeszcze należy wielką 
aktywność, jaką przemysłowcy biało- 
stoccy wykazują w wyszukiwaniu no- 
wych rynków zbytu i nowych kup- 
ców zagranicą. Pod tym względem 
mogą być oni przykładem dla wielu 
przemysłowców polskich inych ga-. 
łęzi przemysłu, którzy poszukują tyl-; 
ko pomocy państwowej, a nie wykazu 
ja własnej inicjatywy. Szczególnie 
wyróżniają się przemysłowcy  biało- 
stoccy na rynku mandrurskim z po- 
śród pozostałych kupców polskich 
tam operujących, dokładną znajomo- 
ścią rynku i dostosowaniem swych 
wyrobów do potrzeb miejscowej lud- 
ności. Gdyby inne gałęzie przemy- 
słu poszły wślad za przykładem prze 
mysłowców białostockich eksport z 
Polski rozwinąłby się kilkakroć szyb- 
ciej, . wpływając na poprawę z jednej 
strony bilansu hadlowego, z drugiej 
na poprawę sytuacji w naszym prze- 

myśle. (—). 

  

Wczorajsza ulewa w Wilnie 
Wczoraj w dzień miasto nawiedzone zostało niezwykle silną ulewą połączoną z 

burzą. 

Strumienie wody załały opustoszałe ulice uniemożliwiając 
znacznie utrudniając kołową. Woda wdzierała się do lokali niżej położonych. 

Najwięcej ucierpiała ulica Stefańska, Jatkowa i Trocka, gdzie woda zalała prawie 

wszystkie suteryny, w których umieściły się składy mąki i artykułów spożywczych. Ró- 

wnież woda dostała się do kilku suteryn 

dostała się do sklepiku w posesji nr. 1. + 

przy ulicy Zawalnej, zaś przy Garbarskiej 

Plac Katedralny robił wrażenie jeziora. Samochód, który miał nieostrożność wje- 

chać w głęboki rynsztok na Placu, wpobliżu postoju dorożek, prawie cały zanurzył się 

w wodzie, tak że szofer czemprędzej musiał uciekać z maszyny. 

Na ulicy Dominikańskiej podmyta została jeźdnia, zaś koło św. Kazimierza uszko- 
dzone chodniki, 

Straż ogniową wzywano na ul. Garbarską i Stefańską, gdzie nagromadzoną w pi- 
wnicach wodę musiano wypompowywać. 

Podczas ulewy silna wichura zerwała stojący na kotwicy statek „Kurjer“ “i prze- 
rzuciła go na drugi brzeg gdzie osiadł na mieliźnę, Na statku nie było w tym czasie 

pasażerów. 
Niemniej duża ulewa przeszła nad okolicami Wilna, gdzie grad uszkodził ogrodo- 

wiznę i zboża. 
* * * 

W czasie ulewy uderzyło kilka piorunów, od których porażeni zostali: Franci- 

szka Około - Kułak (Filarecka 25) gdzie piorun wpadł do mieszkania i Chaim Trusker 
(Wielka 5) w chwili, gdy przechodził przez podwórko. 

Około - Kułak -odwieziono do szpitala Sawicz. Jednocześnie dowiadujemy się, że 

niezwykły huragan przeszedł nad powiatami północnemi województwa. 
Zniszczeniu uległy przewody komunikacyjne, drogi i osiedla. Są informacje o ofia- 

rach w ludziach. Z miastami powiatowemi niema żadnego połączenia wobec zerwania 

przewodów. 

  

   PIĄTEK 

  

    

  

1 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 55 

+ Piotra Ap. 2 
{ Jutro й 2. słońca o godz. 7 m. 29 

Alfonsa . 
   

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

z dnia 31. VIL. 1930 s. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyż za -|-22 

Temperatura najniższa -|- 11 

Opad w milimetrach: 14 

iati 
iais Poludniowy 

przeważający 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: w godzin. popoł. burza z gradem. 

URZĘDOWA 
— Min. Prystor bawił w Wilnie. W 

dniu wczorajszym bawił w Wilnie p. Mini- 
ster Prystor, który jak wiadomo spędzał ur- 
lop wypoczynkowy na Wileńszczyźnie, 

Wieczorem p. minister odjechał do War- 
szawy. 

REA AES a a SS 

dające Światło rampy Żuławskiego 
„Eros i Psyche“ oraz „Zaczarowane 
Koło* z Siemaszkową w roli Magdy. 
Różne powodzenie miały dramaty Wy- 
spiańskiego. Po „Weselu*, które w 
ciągu jednego sezonu powtórzone było 
20 razy „Wyzwolenie” już mniejszy 
wywołuje oddźwięk, „Bolesław Śmia- 
1у“ dany na schyłku sezonu miał tyl- 
ko 3 przedstawienia, a przepiękny poe- 
mat „Proterilas i Laodamja“ z Heleną 
Modrzejewską grano aż 3 razy; na 
czwartem zaś przedstawieniu, gdy Mo- 

drzejewską zastąpiła Stanisława Wy- 

socka „panowały w sali przeraźliwe 
pustki”. 

Tak, niewesoło, zaiste, w świetle 
pamiętników Kotarbińskiego wygląda- 
ją dzieje realizacji scenicznej najwybit 
niejszych dzieł polskiej literatury dra- 
imatycznej. Napozór dużo „entuzjazmu, 
który okazuje się wkońcu słomianym 
ogniem. Publiczność zawsze jest taka 
sama, to znaczy lubi wygodę duchową. 
„Idzie do teatru po rozrywkę, a gdy czę- 
stują ją tam poważniejszą „strawą du- 
chową „rejteruje pocichu. Tak było w 
Krakowie przed 30 laty, ale tak też 
jest dzisiaj w Warszawie, we Lwo- 
wie i... w Wilnie. Poważny repertuar 
ma wciąż poważne trudności w kapto- 
waniu sobie szerszych rzesz publiczno- 
ści. DŁ 

będzie wprowadzony w 
cznemi, można spodziewać się, że { 
brak przedstawicielstw konsularnych 
daje się szczególnie we znaki właśnie 

SĄDOWA 

— Nowy tłomacz przy Sądzie Okr. w 
Wilnie. Min. Sprawiedliwości zatwierdziło 
urzędnika gminy żydowskiej p. Rabinowicza 
na stanowisko przysięgłego tłomacza z ję- 
zyka żydowskiego i hebrajskiego przy wil. 
Sądzie Okręgowym. 

POCZTOWA 

— Listy i druki które nie będą dostar- 
czane adresatom. Ostatnio bardzo często 
powtarzają się wypadki, że przy nadawaniu 
druków obywatele naklejają zbyt mało zna- 
czków pocztowych. Skutkiem tego druki 
nie są wogóle wysyłane, a ponieważ nad to 
nie jest obowiązkiem podawanie obecnie 
adresu nadawcy, poczta nie może druków 
zwrócić i giną one, nie dochodząc nigdy do 
miejsc przeznaczenia. 

że listy, które nie 
posia dają dostatecznej opłaty pocztowej 
mimo to są wysyłane, przyczem różnicę 
wraz z karą ponosi adresat. Natomiast dru- 
ki wszelkiego rodzaju nie są przez pocztę 
transportowane. 

Szeroki ogół obywateli nie jest o tem 
poinformowany i dlatego codziennie w 
skrzynkach pocztowych urzędnicy znajdu- 
ją gazety, pisma perjodyczne, do różnych 
osób, niedostatecznie lub wcale nieofranko- 
wane. 

W związku z powyższem dyrekcja po- 
czty podaje do wi adomości, iż cena prze- 
Ssyłki druków jest następująca: 

Do wagi 25 gr. —5 groszy, ponad 25 
do 50 gr. — 10 groszy. Ponad 50 do 100 
gr. — 15 groszy, ponad 100 do 250 gr. — 
25 groszy, ponad 250 do 500 gr. — 50 
groszy, ponad 500 do 100 gr. — 60 groszy, 
ponad 1000 do 2000 gr., — 70 groszy. 

We własnym zatem interesie obywatele 
powinni dbać o to, by druki przez nich 
wysyłane, były należycie ofrankowane. Tyl- 
ko bowiem w tym wypadku dotrą one do 
adresata. 

Zaznaczyć należy, 

SZKOLNA 

— Przywrócenie prawa gimnazjum litew 

skiemu. jak się dowiadujemy ministerstwo 

WR i OP przywróciło prawa gimnazjum li- 

tewskiemu w Wilnie, które to prawa zostały 

przed niedawnym czasem cofnięte przez tu- 

tejsze Kuratorjum. 

NADESŁANE 

DOBRA ODPOWIEDŹ 

_. „Rzecz dzieje się w  uniwersyteckiem 
mieście. 

Wszyscy . wiedzą, że profesor  Miiler 
egzaminuje bardzo surowo. Pewnemu stu- 
dentowi medycyny zadaje on na egzaminie 
następujące pytanie: 

„Jakie Pan zna środki napotne?* 

Student wymienia znane mu środki, 
przedewszystkiem zaś tabletki — Азриупу, 
działające prócz tego niezawodnie przy 
przeziębieniach oraz przy bólach głowy. 

„Przypuśćmy jednak”, mówi profesor, 
r ów,że nawet one by nie pomogły, cóżby 
Pan wówczas zrobił? 

„Przysłałbym pacjenta na egzamin do 
Pana profesora", odpowiedział bez namysłu 
zniecierpliwiony student. 

komunikacje pieszą i, 

wo 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś Teatr 
Lutnia występuje z premjerą arcywesołej 
krotochwili Praxy „jej chłopczyk”, obfitu- 
jącej w sceny pełne humoru, werwy i za- 
bawnych sytuacyj. W wykonaniu bierze 
udział cały zespół artystyczny Teatru pod 
reżyserją R. Wasilewskiego. Bilety kredy- 
towane i zniżki ważne. 

— Teatr Letni w Ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś premjera świetnej komedji 
St. Kiedrzyńskiego „Wino, kobieta i dancing" 

odznaczającej się wyborną charakterystyką 
poszczególnych postaci, oraz doskonałem 
ujęciem rnyśli przewodniej. W rolach głó- 
wnych wystąpią Ceranka, Szurszewska, 

Rychłowski, Kreczmar i Żurowski, 
Reżyserja F. Rychłowskiego. Bilety kre- 

dytowane i zniżki ważne. 
— Rewja warszawska w Teatrze „No- 

wošci“ dawn. „Palace“ (Wielka róg Koń- 

skiej). Dziś o godz. 8.30 premjera przebo- 

jowej rewji „Hallo, Europa o tem mówi' 

z udziałem najlepszych sił zespołu war- 

szawskiego Teatru Rewji „Mignon“. 
W programie szereg atrakcyjnych nu- 

merów ostatnich nowości krajowych i za- 
granicznych. T 

Gwożdziem programu będzie skecz 

baletowy p. t. „Żywa fontanna" z Topolni- 

cką i Ostrowskim na czele, pozatem arcydow 

cipny skecz „Gabinet d-ra Tuchelesa“ z 

Czermańskim w roli głównej. ą 

Efektowne balety, nowe przebojowe 

piosenki Revellersów uzupełnią program. 

Zakończą rewję dwa brawurowe finały 

wschodni „Abd-el-Bula“ i „Jak i gdzie!?“ 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Serce ulicznicy. 
Hollywood — Karuzela grzechu. 

Kino Miejskie — Więzień z wyspy Św. 
Heleny. "452 

Ognisko — Szampańskie życie. 
S; — RE Arizony. 
Smiałowid — Wyrok bez sądu. 
Wanda — Trzy namiętności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— W ciągu ubiegłej doby było wypad- 
ków 46, w tem kradzieży 3, opilstwa 10, 
przekroczeń administracyjnych 19. 

— Do notatki „Amatorzy oweców*. Kra 
dzieże w ogrodach Brejwy przy ulicy Za- 
kretowej 13 spowodowały aresztowanie 3-ch 
młodych ludzi Edmunda Kucharewicza (Sa 
dowa 9), Juljana Wasilewskiego (W. Pohu- 
lanka 41) i Romualda Prokopa (Kurlandzka 
6). Obecnie okazało się, że zatrzymanie wy- 
mienionych spowodowane zostało nieporozu 
mieniem z tego powodu, że przebywali oni 
w sąsiednim. ogrodzie dzierżawionym przez 
jednego z nich i po stwierdzeniu, że są zu- 
pełnie niewinni, zostali z policji zwolnieni. 

Padli więc jedynie ofiarami bardzo przy 
krej pomyłki. 

— Kradną i kradną. Taubowi Mi- 
chałowi (Góra Bouffałowa nr. 19) 
podczas nieobecności domowników, 
nieznani sprawcy za pomocą otwarcia 
drzwi dobranym kluczem skradli ubra 
nie oraz patefon skrzynkowy z płytami 
w ilości 20 sztuk, ogólnej wartości 
1500 zł. 

W tym samym dniu Michlikes Ber, 
Nowogródzka 28 zameldował policji o 
kradzieży na jego szkodę przez nie- 
znanych sprawców ubrania, portfelu, 
„zawierającego 150 zł. gotówką, jedną 
dolarówkę i dokumenty. Złodzieje do- 
stali się do mieszkania przez otwarte 
okno. Straty poszkodowany oblicza na 
600 zł. 

Również Żułkowicz Annie Kazimie 
rzowski nr. I m. 5 skradziono z jej mie 
szkania granatowe męskie ubranie o- 
raz 350 zł. gotówką. Sprawca kradzie 
ży dostał się do mieszkania przez ot- 
warcie drzwi dobranym kluczem. 

— Skorzystał z okazji. Lubińska 
Petronela, Wileńska 37 w dniu 29 bm. u- 
dając się do Jaszun mieszkanie swoje pozo- 
stawiła pod opieką sublokatora Piotra Wier- 
cińskiego. W dniu 30 bm. po powrocie 
stwierdziła brak zegarka budzika,, płaszcza 
gumowego i poduszki puchowej — ogólnej 
wartości 87 zł. Dochodzeniem ustalono, że 
kradzieży dokonał Wierciński, którego — га- 
trzymano. 

— Ukradł krzesło. Na szkodę Las Bro- 
chy, Zarzecze 5 skradł krzesło wiedeńskie 
wartości 10 zł. Zujewski Józef, zam. w do- 
mu noclegowym, przy ul. Połockiej 4. Krze 
sło odebrano i zwrócono poszkodowanej. 

— Nadużył zautania pracodawcy. Gol- 
dberg Tymoteusz, Lelewela nr. 1 zauważył 
że pracownik jego Sawicz Szloma, zam. przy 
ul. Piłsudskiego nr. 53 od dwuch i pół mie- 
sięcy rozwożąc piwo i wodę owocową ze 
składu mieszczącego się przy ul. Lelewela 
nr. 1 systematycznie przywłaszczał sobie pie 
niądze otrzymywane za piwo i wodę. W dn. 
24 bm. wziął większą ilość towaru i nie po- 
wrócił. Po stwierdzeniu za ten czas rachun- 
ków meldujący ustalił, że został przez Sa- 
wicza pokrzywdzony na ogólną sumę 760 
złotych. 

— Zaginął 16 letni chłopak. Łukaszewi- 
czowa Paulina, Legjonowa 90, zameldowa- 
ła policji, że syn jej Konstanty, lat 16 w dn. 
16 lipca rb. o godz. 6 wyszedł z domu i 
miał się udać do szewca Józefa Helmana, 
Legjonów 83, gdzie miał pracować jako u- 
czeń. Łukaszewicz Konstanty do domu nie 
powrócił i u wspomnianego szewca nie znaj 
duje się. Poszukiwania zarządzono. 

Pożar. W zaść. Wilcze Pole,gm. jodz 
kiej spalił się dom mieszkalny i zabudowa- 
nia gospodarcze Ferdynanda Arciszewskie- 
go, narażając go na szkody 7.000 zł. Po- 
żar powstał skutkiem  zaprószenia ognia 
przez pastucha Władysława Pupina, zam. u 
poszkodowanego. 

SPORT 
RAID MOTOCYKLOWY WARSZAWA 

WILNO — WARSZAWA 
„Jutro rozpoczyna się w Warszawie start 

raidu motocyklowego na trasie Warsza- 
ма — Wilno — Warszawa łącznie 950 kim. 

„ Raid zorganizowany został przez  sek- 
cję. motocyklową warszawskiej Legii i 
wzbudził dość duże zainteresowanie czego 
dowodem znaczna ilość zgłoszeń. 

(W raidzie wezmą udział m. inn. na- 
stępujący zawodnicy: Rychter, Iwański, 
Hryniewiecki, Docha, Schrejber (Warsza- 
wa),  Kustanowicz (Lwów), Ziółkowski, 
Buda (Bydgoszcz), Nestler, Grabowski, 
Mentzel,  Kestenberg, Buckley (Łódź), 
Łapin i Radzicki (Grudziądz). 

Oprócz nagród regulaminowych  prze- 
widziana jest nagroda zespołowa dla klubu, 
którego trzech zawodników uzyska najlep- 
Szy wynik w raidzie. Nagrodę za powyż- 
szy wyczyn ofiarował Marszałek ił 
sudski. 

Start odbędzie się o godz. 4 rano wo- 
bec czego zawodnicy przybędą do Wilna 
po południu. 

  

Za duszę zmarłego 26 lipca r. b. w Mordach, ziemi Siedleckiej 

Jerzego hr. HUTTEN - CZAPSKIEGO 
Dziedzica dóbr „Przyłuki* w ziemi Mińskiej, Prezesa Związku Polaków 
z Kresów Białoruskich Zakordonowych, Prezesa Koła Filistrów Konwentu 
Polonia, Prezesa Wileńskiego Oddziału Związku Cbr. mienia Polaków, 
b. Sędziego Honorowego Sądu Okręgowego w Wilnie, Członka Zarządu Wił. 
Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża, Członka Komisyj Rewiżyjnych Wil. Banku 

Ziemskiego i Wil. Pryw. Banku Handlowego, 

odprawiona zostanie Msza Święta żałobna w dniu 2 sierpnia 
1930 r., o godz. 9 i pół rano w kościele św. Jakóba w Wilnie, 

o czem zawiadamiają 

Związek Poiaków z Kresów Białoruskich Zakord., Konwent Polonia 
i Koło Filistrów, Wil. Oddział Związku Obrony Mienia Polaków, 
Wileński Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża, Wii. Bank Ziemski, Wil. 

Prywatny Bank Handiowy. 

  

Likwidacja komunistycznej afery w Wilnie 
PRZYGOTOWANIA NA 1-GO SIERPNIA. — DALSZE ARESZTOWANIA 

WŚRÓD STUDENTÓW KOMUNISTÓW.—UJĘCIE WYSŁANNIKA POLSK. 

PARTJI KOMUNISTYCZNEJ NA GRANICY. — NIEUDANA UCIECZKA WY 

BITNYCH BOLSZEWIKÓW WILEŃSKICH. 

W związku z przypadającym w dniu jutrzejszym 1-szym sierpnia, ko- 
muniści na terenie Wilna i całego województwa ujawnili niezwykle inten- 
sywną akcję. Władze bezpieczeństwa przystąpiły do dalszego likwidowania 
komunistycznej afery. Szczególnie okazała się organizacja komuni- 
styczna działająca wśród studentów USB. Wszyscy oni działali pod płasz- 
czykiem komunizującej, ale legalnej partji PPS - lewicy. 

W wyniku badań materjałów, zabranych u aresztowanego studenta 
Okulewicza i Debory Mino władze zatrzymały w dniu 30 bm. w Wilnie stu- 
dentów USB Wulia Taboryskiego i Szmuela Mendelsona. Obaj zostali prze- 
kazani do dyspozycji władz sądowych śledczych. 

/ jednocześnie na gorącym uczynku kolportowania bibuły komunistycz- 
nej zatrzymany został sekretarz miejscowego komitetu PPS - lewicy Kazi- 
mierz Rodziewicz. Władze: sądowe zastosowały do niego areszt bezwzględ- 
ny jako środek zapobiegawczy. 

Z nadgranicy donoszą o aresztowaniu tam wybitnego delegata polskiej 
partji kom. do Sowietów. Mianowicie w chwili usiłowania przekroczenia gra- 
nicy został zatrzymany pewien osobnik, legitymujący się fałszywym dowo- 
dem osobistym na nazwisko Elji Mejłacha Szona. Znaleziono przy nim pod- 
czas rewizji osobistej obfity materjał, z którego wynika, że był on kurjerem 
polskiej organizacji komunistycznej, udającym się do kierownictwa akcji ko- 
munistycznej na terenie sąsiedniego państwa. Przy osobniku tym znaleziono 
również materjał, zawierający personalne dane o szeregu wybitnych  dzia- 
łaczy komunistycznych na terenie miasta Wilna. Z papierów znalezionych 
przy aresztowanym wynika również, że tajemniczy ten osobnik przebywał 
bezpośrednio przed swoim przyjazdem na terenie Gdańska. 

Jednocześnie na pograniczu polsko - sowieckiem w okolicy Rakowa, 
zatrzymani zostali dwaj wybitni działacze komunistyczni, pochodzący z te- 
renu miasta Wilna. Znaleziono przy nich obfity materjał obciążający. Obaj 
byli swegEo czasu aresztowani w Wilnie za działalność komunistyczną, lecz 
ponieważ zostali zwolnieni z areszti prewencyjnego, próbowali obecnie u- 
ciec nielegalnie zagranicę przed odpowiedzialnością sądową. Nazwiska ich 
nie mogą być narazie ujawnione ze względu na toczące się śledztwo. 

  

ZSĄDÓW 
DWAJ KRWAWI ZBÓJE PRZED KRATKA- 

MI SĄDOWEMI 

Przez cały okres wakacyjny sale rozpraw 
sądowych świeciły pustkami, a jeśli nawet 
były sprawy to drobne, malowartošciowe 
dla sprawozdawcy. Kradzieżówki, uszkodze 
nia ciała, drobne sprzeniewierzenia lub prze 
kroczenia przepisów. Aż strach jaka mo- 
notonja. 

Sierpień przyniesie znaczną poprawę. 
Dziewiątego na wokandzie Sądu Okrego- 
wego znajduje się sprawa ponurego czło- 
wieka, włościanina nazwiskiem Siemuć. 

Potwór ten z zimną krwią wymordo- 
wał całą rodzinę składającą się z dziewię- 
ciu osób. Wrócimy do tej sprawy kiedy bę- 
dzie ona na wokandzie. 

Drugą sensacyjną sprawą będzie 
proces Jana Rysia, syna osławionego ban- 
dyty, skazanego na bezterminowe ciężkie 
więzienieAntoniego Rysia. 

Młoda latorośl bandyckiego rodu prze- 
ścignęła ojca krwiożerczością nie doścignę- 
ła go jednak fantazją i polotem. $ 

Sprawę Rysia junjora rozpozna Sąd 
Okręgowy w Wilnie 25 sierpnia. Nape- 
wno sala rozpraw zapełni się publicznością 
do ostatniego miejsca. 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 1 SIERPNIA. 

11.58 —: Sygnał czasu. ы 
12.05 — 12.35 Muzyka z plyt втато!о- 

nowych. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. LOPP'u. 
17.35 — 19.00 Odczyt i koncert z War- 

szawy. ° 
19.00 — 19.25 „Mata skrzyneczka“ listy 

dzieci omówi ciocia Hała. 
19.25 — 19.50 Audycja wesoła: „Rozmo- 

wa“ — zradjof. nowela W. Daleckiej, wyk. 
Z. D. R. W. 

19.50 — 20.00 Program na sobotę i roz- 
maitošci. 

20.00 — 23.00 Transm. z Warszawy. Pra 
sowy dziennik radį., koncert i komun. 

23.00 — 24.00 Muzyka z płyt gramofon. 

SOBOTA, DNIA 2 SIERPNIA 1930 R. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.5 — 12.35: Muzyka z płyt gramofon. 
13: Komunikat meteorologiczny. 
16.40 — 16.45: Program dzienny. 
16.45 — 17: Komun. Wil. Tow. Org. i 

Kółek Rolniczych. 
17 — I : Transm. z Krakowa. Audycja 

dla dzieci. 
17: Słuchowisko p. t. „O leśnym duchu** 

Ireny Osuchowskiej. 
17.30: Koncert. 
18 — 1! ; Transmisja nabożeństwa z ka- 

plicy w Ostrej Bramie. Transm. na Warsz. 
"19 — 19.15: „Co nas boli“ — przechadz 

ki Mika po miešcie. : 
19.15 — 19.40: „W šwietle rampy“ — 

nowości omówi T. Łopalewski. 
“19.40 — 20: Program na następny ty- 

dzień i rozmaitości. 
20 — 24: Traismisja z Warszawy. Pra- 

sowy dziennik radjowy, koncert, audycja ku 

czci A. Asnyka, komunik. i muzyka taneczna. 

P i L 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 

rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 8 sierpnia 

1980 r., o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Królewskiej Nr. 6 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Domu Handlowe- 
go „Bogusław Marjan Bosiacki'* majątku ru- 
chomego: składającego się: z motocyklu, 
umeblowania biurowego, opon, przyrządów 
do pływania i inych — przedmiotów osza- 
cowanego na sumę 3130 zł. 

Komornik F. Legiecki 

SB 

JAK TAM ŻYJĄ? 
LIST Z. BIAŁORUSI SOWIECKIEJ. 

Niżej podajemy list (utrzymując pi- 
sownię) nadesłany przez dziewczynę 
wiejską zamieszkałą w okolicy Mińska. 
Z listu tego widać jakie stosunki pa- 
nują w „raju bolszewickim”. Ze wzglę 
dów zrozumiałych nie podajemy pod- 
pisu ani miejsca zamieszkania. 

Dawno już zbierałam się napisać ale wszy 
stko brakowało mi odwagi. My jeszcze ja- 
koś żyjemy jak dalej będzie nie wiadomo. 
Życie u nas doczesne, nikt nie wie co jutro 
będzie nowin dużo ale opisać trudno. Już ja 
wam pisała trocha, a czemu dokładnie nie 
piszę to sami wiecie, Ludności u nas przeże- 
dziło się bardzo, ziemi odłogiem leży dó- 
żo nikomu jej nie trzeba nikt nią nie intere- 
suje, a na naszym posiołku też brakuje jed- 
nego gospodarza ]. 

Ze dwa tygodnie temu wywieźli na pół- 
noc całą rodzinę. Biedny stary ojciec ska- 
mieniał i nie mógł słowa przemówić bo czu 
ło jego serce, że odłączyli go od dzieci. Ja- 
koby mieli nazat wrócić ale już tyle czasu 
przeszło a oni nie wracają i nie piszą. Tam 
tym ludziom bardzo źle jak wieźli to mu- 
wii że będą wszystkie razem a potym po- 
rczłączali. Dziewcząt zebrali wszystkich ra- 
zem i napiechotę szli ze siedem tygodni a 
z2 sobą nic nie wzięli bo im powiedzieli że 
niedaleko a jak buty podarły się to ze sie- 
bie ubranie zdejmowali i nogi okręcali. 

„Karmią tam bardzo chudo trochę zupy z 
griłej ryby a posyłki do nich niedochodzą 
wiele posyłali ale żadnej nie otrzymali. 

Zewsząd bardzo dużo powywozili czy 
wytrzymają ci ludzie głud i mrozy bo tam 
bardzo straszne mrozy i ciepła mało była. 

Teraz u nas bardzo ciężkie czasy, droży 
zna masła. Jeden f. kosztuje 4 i 5 r. dziesią- 
tek jaj 2 r. słoniqy nigdzie nie dostać. 

Krowa niebardzo ważna 1000 r. buty chro 
mowe 120 r. materjały po książeczce jedy- 
nie metr na człowieka, a służącemu 2 i pół. 
a raboczemu 3 i wogule roboczemu wszyst 
kiego więcej dają. a 

Teraz kiedy przyjechawszy do miasta kie: 
dy ze sobą nie wezmiesz co zjeść to um- 
rzesz z głodu a nigdzie nic nie kupisz. 

Nie kupisz dlatego, że pieniędzy niema ale 
ich niechcą brać bo z ich korzyści niema 
chociaż i z wszystkiego niema korzyści. 

Kościuł i księży jeszcze mamy, od czasu 
do czasu i do naszej parafji przyjeżdża to z 
Mińska to z X — bo u nas stale ksiądz nie 
mieszka, tylko niewiadomo czy i to długo hę 
dzie, wy pewno lepiej odnas wiecie ale nam 
nić nie powiecie, trudno: naprzód wiedzieć. 

Proszę nie odpisywać, jeżeli możno bę- 
dzie mnie listy otrzymywać to ja napiszę i 
wtedy napiszecie o wszystkiem. - 

Prawda ja pisałam Źle a teraz. jeszcze 
geizej, czytać po polsku prawie nie czytam 
a rozmawiać to jak granica stanęła nigdy niz 
kiem nie rozmawiam. U nas wszystko po bia 
łorusku. Ę 
__ Zatem dowidzenia, chciałoby się wiedzieć 
jak wy żyjecie ale puki nie można to nie 

piszcie. XW 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 31 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Londyn 43,38 i pół — 43,49 i pół — 

43,27i pół. Nowy York 8,897 — 8,917 — 
8,879. Nowy York kabel 8,911 — 8,931 — 
8,891. Paryż 35,06 i ćwierć — 36,15 i pół — 
34,08. Praga 26,41 trzy czwarte — 26,48 — 
26,35 i pół. Szwajcarja 173,15 — 173,58 — 
172,72. Wiedeń 125,96 — 126,27 — 125,65 
Berlin w obr. pryw. 212,92. 

Papiery procentowe. 
Pożyczka 6 proc. dolarowa 78. 5 proc. 

konwersyjna 55,50. 8 proc. LZ BGK i BR, 
obl. BGK 94. te same 7 proc. — 83,25. 4 | 
proc. L.Z. ziemskie 45. 8 proc. warszawskie 
16,50 — 76 — 75,60. 10 proc. Siedlec 81,25 

3 SA ke : 
Bank Polski 164. Elektrowni 

wie 65. Firley 29. Cegielski 48. 
i II em. 25. Zieleniewski 38. 

w Dąbro- 
arowozy I  



Wyrafinowanie | 
palacza opium 

Palenie opjum nie należy w Chinach 
do nadzwyczajności. Nie pomagają zakazy 
policji ani komisje anti-opjumowe, które 
zjeżdżają raz po raz do Chin dla zbadania 
tej kwestji, uchwały i zakazy zostają na 
papierze, a po miastach, w ciemnych, brud- 
nych norach lub ' luksusowych, dobrze 
przed okiem policji ukrytych klubach, gro- 
madzą się nałogowi palacze spragnieni 
słodkich snów i rozkosznych wizyj, wśród 
których zapominają o trudach i kłopotach 

codziennego życia. Po wsiach chińskich 

dzieje się to samo, choć nie w takim stop- 
niu jak w wielkich miastach. - 

Міс]ес\{юйготпіе ci właśnie, którzy po- 
winni zwalczać ten zgubny nałóg, są jego 
zwolennikami. Chińskie gazety opisują ta- 
kiego, wyrafinowanego palacza opjum na- 
zwiskiem Siao Yao Nan. Znana to osobi- 
stość w Chinach, bo długie lata był guber- 
natorem prowincji Hupe. Po upadku  ce- 
sarstwa rozluźniła się jedność polityczna 
Chin, każdy gubernator jest w swojej pro- 
wincji absolutnym władcą, ma swoje woj- 
sko, swój skarb, a w czasie ustawicznych 
walk domowych nie staje po stronie cen- 
tralnego rządu, ale po stronie tego, który 
mu więcej zapłaci. To też pieniędzy im ni- 
gdy nie brak. Siao Yao miał pieniędzy w 
bród i umiał z nich korzystać.  Urządził 
sobie mieszkanie z całym wschodnim — ш- 
ksusem, gromadząc u Siebie cenne i rzadkie 
okazy starochińskiej sztuki. 

Siao miał cztery namiętności, bez któ- 
rych nie mógł się obejść ani jednego dnia: 
wino, kobiety, opjum i grę. „Szachy, mah- 
jong (rodzaj domina) kości i inne gry były 
zrobione z czysto zielonego „jade” (jaspi- 
su) pokryte artystyczną rzeżbą. Wino pi- 
jał wielkiemi kielichami z białego i zielonego 
„jadu. jego kobiety, których miał 8 
prócz żony ślubnej, co jedna to pięk- 
niejsza. : 

Lecz dumą Siao'a było 5 bambusowych 
fajek, oprawionych w platynę, z wieczka- 
mi z drogich kamieni, z mundsztukami 
zdobnemi w rubiny. Pokryte były rzeź- 
bami, przedstawiającemi  historję  cesar- 
stwa niebieskiego. Na każdej fajce było 
10 różnych scen, a wykonane z taką pre- 
cyzją, że można było dokładnie rozróżnić 
fałdy sukien, wyraz twarzy każdej osoby. 

Sama zewnętrzna forma tych fajek by- 
ła ciekawa i niezwykła, ale niemniej cie- 
kawą była ich wewnętrzna konstrukcja. 
Każda z nich wydawała w czasie palenia 
jeden z pięciu zasadniczych tonów muzy- 
ki chińskiej, „kong“ (d) „czhen“ (c) „sen“ 
(a) „hene“ (h) „szan“ (f), a každy mund- 
sztuk oznaczony ozdobnym charakterem 
odpowiedniej nuty. Przechowywał Siao te 
cenne instrumenty w srebrnem pudełku, 
bogato rzeźbionem, wysadzonem perłami. 

Fumoir jego urządzone było z przepy- 
chem prawdziwie cesarskim. Okna zwy- 
czajem chińskim nie miały szyb;  zastę- 
pujący je żółty delikatny jedwab pogrą- 
żał całą salę w jakiś tajemniczy potmrok. 
Sz*czerozłote lampy, wysadzane rubinami 
zwieszały się z rzeżbionego stropu. W wiel- 
kich srebrnych kadzielnicach paliły się co- 
najdroższe wonnošci, a unoszący się  deli- 
katny niebieskawy dym nadawał temu 
zbytkownemu  salonowi jakiegoś  mistycz- 
nego uroku. Lakowe parawaniki oryginal- 
nością motywów i doskonałością wyko- 
nania przypominały wspaniałe i bogate pa- 
rawany z pałacu cesarskiego w Pekinie. 
Na ścianach wielkie obrazy malowane na 
jedwabiu przedstawiały wielkich przodków 
Siao'a w mandaryńskich strojach z cza- 
sów cesarskich. 

Trzy razy dziennie przychodził Siao do 
tego pokoju, rano, w południe i wieczór, 
by po naradach politycznych, po posłu- 
chaniach, wypocząć w towarzystwie swych 
kobiet przy kieliszku wina, wśród rozkosz- 
nych marzeń po wypaleniu zwykłej racji 
opjum. A racje te nie były wcale małe, bo 
palił 5 razy każdą fajkę, czyli razėm — 25 
iajek. Obsługiwały go jego kobiety, ubra- 

„ne w bogate chińskie suknie: czerwoną, 
niebieską, żółtą, białą i czarną, każdy ko- 
lor miał swoje znaczenie, świadczył — © 
mniejszej lub większej sympatji czy miło- 
ści. Ulubionym kolorem Siao był czerwo- 
ny; zmieniały się często te kolory, zależ- 
nie od kaprysu, humoru, czy chwilowego 
upodobania możnego władcy. Tych 5 wy- 
branych i uprzywilejowanych  towarzyszek 
Siao'a stawało przed swym panem, każda 
z jedną fajką; trzy pozostałe czekały swej 
TE e kawą, herbatą, owocami 

ub  połaskotać swego pana c 
lub plecach. ANĄ LO” 

Jednakowoż przyrządzać opjum, nakła- 

  

  

    

  

— Proszę, to ci doda sił i energji. 
Proszę, Morningtonie, wypij jeszcze... 

Mornington przytknął srebrną flasz 
kę do ust i wychylił ją do dna. Zakasz- 
Jał, ale widocznie znacznie się popra- 
wił, oczy jego zaczęły błyszczeć zno- 
wu. 

Machinalnie wsunął rękę do kiesze- 
ni, wyjął tabakierkę i wziął szczyptę 
tabaki. Machinalnie też kichnął i wy- 
tarł nos chustką. 

— Monty umarł, — szepnął, źle z 
nami, Mathue. 

Ten wzruszył ramionami. 
— Nie czas teraz na żale, Morning- 

tonie. Fy sam byłeś o krok od Doliny 
Cieniów, a śmierć naszego kochanego 
brata już jest pomszczona! 

„ Nastała krótka pauza. Oszołomiona 
Wirginja wsłuchiwała się w obłudnie 

słodką rozmowę braci i dziwiła się, że 
Mornington tak szybko przychodził do 
siebie, po tak śmiertelnym, zdawało się 
uścisku Sama. Teraz dopiero zrozumia 
ła w całej rozciągłości znaczenie siły, 
jaką stanowiła ta trójka, która w ciągu 
wielu lat rządziła zbrodniczym świa- 
tem Londynu. Trzy Kruki! Teraz zro- 
zumiała dlaczego wsżyscy tak się bali 

— A teraz zastanówmy się, co ma- 

my robić, — zaczął Mathue. — Czy 
czujesz się dostatecznie silnym, Mor- 

ningtonie? : я 
Zapytany potoczył oczami po piw- 

nicy. Spojrzenie jego zatrzymało się na 

Samie Trantchu. : 
— Jeśli chodzi o niego, to jestem 

dać je do fajek, mogła tylko sama żona, a 
to z obawy, by nie domieszano jakiej tru- 
cizny. Nie uchroniło go jednak to od tra- 
gicznej śmierci: w czasie rozruchów  bol- 
szewickich band, oblano go smolą i spa- 
lono żywcem. Drogocenne fajki odziedzi- 
czyły jego kobiety. Lecz jakby z żalu za 
swym prawowitym właścicielem zamilkły i 
nikt nie potrafi wydobyć z nich tonów, 
które rozweselały serce potężnego Siao 
Yao Nan. 

Ciekawe dzieje miljo- 
nerki amerykańskiej 

Która była i chce być w kabarecie 

Głośną i szeroko opisywaną była nie- 
dawno sprawa procesu teatralnego znanej 
paryskiej śpiewaczki kabaretowej Jane Au- 
bert, żony  miljonera amerykańskiego. 
Nelson Morris, oczarowany urodą artystki, 
ożenił się z nią, stawiając jej jedyny waru- 
nek, a mianowicie, że nigdy więcej wy- 
stępować publicznie nie będzie. 

Natura jednak ciągnie wilka do lasu, 
piękna Jane zaczęła się szalenie nudzić w 
swej złoconej klatce i po jakimś czasie 
wróciła z Ameryki do Paryża, by wbrew 
woli męża święcić wielkie triumfy, do 
czego niemało przyczyniła się szalona rekla- 
ma, jaką żonie miljonera przygotowali 
przedsiębiorcy kabaretowi. Na tem tle do- 
Szło do konfliktu między małżonkami jak 
i właścicielami kabaretu, przeciw którym 
pan Morris wniósł skargę. 

Jeszcze echa tej afery nie przebrzmiały, 
a już doszło do nowego skandalu tym 
razem w Genewie. Jane Aubert została za- 
angażowana do tamtejszego kabaretu by 
odspiewać kilka piosenek. W momencie, gdy 
miała się ukazać na scenie, powstał jej sro- 
gi małżonek ze swego miejsca i oświadczył 
zdumionej publiczności i jeszcze bardziej 
zdumionej dyrekcji, że nie zgadza się i nie 
pozwala by jego żona występowała publicz- 
nie. 

Skonsternowana dyrekcja z pośpiechem 
odwołała wystąpienie pani Jane, ale wpad- 
ła z deszczu pod rynnę, ponieważ roz- 
gniewana artystka zaskarżyła właścicieli 
kabaretu, motywując swą skargę, posiada 
niem umowy na piś' mie, której nie wolno 
zrywać bez odszkodowania. > 

Na obrońcę swych interesów, wybrała 
sobię, nieszczęsną ofiarę tyranji mężowskiej 
adwokata Pawła  Boncoura, jednego z 
przywódców socjalistycznych. Zarówno 
w kołach artystycznych, jak i przedsiębior- 
ców teatralnych wynik tego procesu ocze- 
kiwany jest z kolosalnem zainteresowaniem. 

Olbrzymi projekt teat- 
ralny Rockfellera 

W, ubieg.ym roku, jak wiadomo, magnat 
amerykański Rockfeller junior wystąpił z pla- 
nem zbudowania w Nowym Jorku olbrzym.<j 
opery. Projekt ten narazie nie przyszedł do 
skutku, obecnie jednak wypływa znowu na 
jaw, choć nieco w zmienionej formie. 

Oto z Nowego Jorku nadchodzi wiado- 
mość, iż toczą się rokowania pomiędzy са- 
łym szeregiem amerykańskich dyrektorów te 
atrów, przedsiębiorstw filmowych i radjo- 
wych a Johnem D. Rockfellerem, który za- 
mierza stworzyć w Nowym Jorku na olbrzy- 
mią skalę zakrojone, najwytworniejsze ze 
wszystkich istniejących dotąd, środowisko te ganizowane 
atralno - rozrywkowe. Projekt ten przewidu- 
je sumy wprost fantastyczne, jak na  sto- 
sunki europejskie. Mówi się bowiem o tem, 
iż fundusze do sfinansowania tego olbrzymie 
go przedsiębiorstwa wynoszą 250 miljonów 
dolarów. 

W nowem tem centrum teatralnem, które 
stanowić będzie poważną konkurencję dla te 
atrów z Broadway, stanąć ma nowy gmach 
liczący 65 m. wysokości, do którego przenie 
sione będą biura rozmaitych teatrów, przedsi 
biorstw filmowych i radjowych. W gmachu 
tym staną nowe cztery teatry i olbrzymia 
Sala koncertowa, i wszystkie będą ро- 
łączone z sobą krużgankami. W wyżej wy- 
mionych teatrach znajdzie się 25.000 miejsc 
siedzących dla publiczności, ponadto zbudo 
wany będzie teatr varietes, obejmujący 7.000 
miejsc. 

Cały ten olbrzymi blok budynków obejmie 
również wielkie nowe kino dźwiękowe, obii- 
czone na 5.000 widzów. 

dosyć silny, aby zedrzeć z niego skórę, 
żywcem.... — wściekłość dusiła go. 

— Doskonale, doskonale. On od 
ciebie nie ucieknie. 

Wirginja zwolna przesuwała się 
wzdłuż ściany, do Sama. Ręka jej szu- 
kała jego ręki. Widziała, że ten silny 
mężczyzna drży, jak w gorączce. Johns 
nie zrobił nic, aby ją zatrzymać. Oczy 
jego utkwione w Dwóch Krukach wy-- 
rażały przerażenie, które nie ustępowa- 
ło w sile jej własnym uczuciom. 

— Przedewszystkiem, mówił 
Mathue, — myślę, że zrobiliśmy błąd, 
pozostawiając Gattermana w ogrodzie 
na dachu. Trzeba było schować trupa. 
On sam zerwał wszelkie stosunki ze 
światem zewnętrznym i nie widywał 
się z nikim. Wątpię, by ktoś przypom- 
niał sobie o jego istnieniu, w ciągu dni 
najbliższych, a więc będziemy mieli 
dosyć czasu do zlikwidowania całej tej 
sprawy. Ale przedewszystkiem trzeba 
sprzątnąć trupa z dachu. Jak myślisz, 
Morningtonie? 

Zapytany kiwnął głową potakują- 
co. Wpatrzony był w Sama i Wirginję 
i zdawało się, całą jego uwagę pochła- 
niali więźniowie, tak że nie bardzo ro- 
zurhiał, co mówił do niego brat. 

— Chciałbyś znieść go na dół i po- 
chować w fundamentach Domu Gatter 
mana? To poetyczna idea, Mathue, a 
ja kocham poezję! 
Zachichotał i pocierał ręce zwy- 

kłym gestem. Znów stał się dawnym 
Morningtonem. Palce wsunęły się do 
tabakierki, a w piwnicy rozległo się 
głośne kichnięcie. Na nieżywego Mon- 
tegue, leżącego tu na podłodze, nikt 
nie zwracał uwagi. 

— Skończywszy z tem, — ciągnął 

dalej Mathue, — musimy zmusić na- 
tychmiast Trantcha i tę dziewczynę, 
aby wykopali przejście, aż do funda- 
mentów dawnego domu Calcotta. Ro- 

"jalnego 
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ZE ŚWIATA 
SAMOLOT ŚRUBOWY 

Jeden ze znanych lotników austrjackich 
dr. inż. Reiffenstein pracuje nad ulepszeniem 
wynaleziońego przez siebie samolotu śrubo- 
wego który ma być samolotem przyszło- 
ści. 

Aeroplan śróbowy może startować i 
lądować w kierunku pionowym i dlatego 
może się rozwinąć przedewszystkiem jako 
samolot indywidualny niewymagający spec- 

lotniska. Najważniejszym  proble- 
mem — jaki konstruktor samolotu ma 
do rozwiązania, jest umożliwienie bezpiecz- 
nego lądowania wrazie defektu motoru, co 
się dotychczas żadnemu konstruktorowi nie 
udało. Podobno doktór Reiffenstein potrafił 
zagadnienie to szczęśliwie rozwiązać. 

Jego samolot wznosi się i opada pio- 
nowo, może nieruchomo stać w powietrzu i 
i csiadać na kilku metrach kwadratowych a 
w razie zepsucia się motoru zniża się bezpie- 
cznie lotem ślizgowym. Samolot ten nigdy 
ni» osiąga szybkości, do jakiej dochodzą sa- 
moloty dotychczasowego systemu, nie bę- 
dzie też mógł służyć do transportu dużych 
ciężarów ani do dalekich podróży. Ale jest 
to samolot prywatny par exellence, który 
umożliwi latanie każdemu według jego po- 

TRAGICZNY LOS B. MILIONERA FILAN- 
TROPA 

W tych dniach sąsiedzi znanego filan- 
tropa berlińskiego Wilhelma Miethego, znaj- 
dującego się wraz z dziećmi w skrajnej nę- 
dzy, umożliwili mu wykonanie zamiaru sa- 
mobójczego. 

Pisma berdlińskie donoszą, że Miethe 
w czasach przedwojennych był bogatym 
człowiekiem posiadał pod jeną wspaniały 
zamek oraz pod Witenbergiem dobra ry- 
cerskie Rothemark. W zamku pod Jeną, 
Miethe urządził sanatorjum dla głodnych 
dzieci, za co otrzymał liczne podziękowania 
od sfer rządowych i społeczeństwa. Pod- 
czas inflacji sprzedał nieopatrznie swe 
dobra rycerskie stracił pieniądze wskutek 
dewaluacji, tak iż zmuszony został do 
sprzedania również zamku, za który о+ 
rzymał pół miljona marek. Pieniądze te 
władze skarbowe  zasekwestrowały, zarzu- 
cając М., że chciał ukryć kapitały. W 
końcu Miethe żył już tylko z małej ren- 
ty, którą otrzymał ой urzędu ubogich w 
Weimarze. Rentę tę jednak w ostatnim cza- 
sie mu odebrano. Wtedy M. targnął się na 
życie. 

KLEJONE BRYLANTY 

W ostatnich czasach niektóre szlifiernie 
djamentów w Amsterdamie wypuściły na 
rynek brylanty, które są klejone z dwóch 
części: na spodzie jest zwyczajne szkło 
czeskie, które jak wiadomo, bardzo silnie 
załamuje: Światło, jest więc pod tym wzgłę- 
dem bardzo podobne do brylantu, oraz z 
naklejonej na niem cieniutkiej płytki praw- 
dziwego  brylantu. Obie warstwy są tak 
zręcznie spojone, że tego wcale nie 
widać, jak długo brylant znajduje się w 
oprawie. Nawet po wyjęciu go nie łatwo 
poznać oszustwo, gdyż cieniutka warstwa 
kleju jest dla gełego oka niewidoczna i 
nawet pod lupą dopiero wytrawny znawca 
może ją rozpoznać. Najlepszym sposobem 
przekonania się czy brylant jest prawdziwy 
jest rozpuszczenie kleju w jakimś rozczy- 
nniku gdyż wtedy obi warstwy rozpadną 
się. We Wiedniu istnieje całe dobrze zor- 

konsorcjum, które takie dja- 
menty sprowadza z Amsterdamu. 

Czy najwybitniejszy człowiek zasługuje na 
takie uposażenie. ; 

Na łamach „Nev York Times“ rozwi- 
nęła się ostatnio dyskusja na temat olbrzy- 
mich pensyj niektórych amerykańskich po- 
tentantów finansowych i przemysłowych. 
Jak podaje to pismo, w Stanach Zjednoczo- 
nych jest dwunastu ludzi, którzy pobierają 
miesięcznie miljon dolarów pensji. Wynikta 
przeto kwestja, czy wogóle człowiek może 
być wart takiej olbrzymiej pensji. W dy- 
skusji wzięło udział wiele wybitnych oso- 
bistości, przyczem większość zajęła sta- 
nowisko, uznając, że w stosunku do pracy 
jaką w ciągu miesiąca mogą wykonać 0s0- 
bistości tej miary, co Henryk Ford, Rocke- 
feler" czy Oven Young, nawet tak wy- 

  

sokie uposażenie, jak miljon dolarów, nie jest 
nadmierne, gdyż wielokrotnie pokryje się 
dochodami, powstałymi wskutek tak wybit- 
nego kierownictwa. 

botę tę trzeba będzie wykonać szyb- 
ko. Trantch będzie pracować łomem, 
a dziewczyna łopatą. Jeżeli nie będzie 
miała dosyć siły, twój bicz doda jej 
energji. ; 

— Czemu tak okrutnie, Mathue? — 
zaprotestował Mornington, nie odrywa 
jąc oczu od Wirginji. — To ładna 
dziewczynka i szkoda mi ją bić. Nie 
trzeba używać przemocy tam, gdzie 
dobre rezultaty można osiągnąć przez 
przyjaźń i miłość. Jestem pewny, że 
pieszczotą można dojść z nią do poro- 
zumienia, a wtedy będzie słodka, jak 
owieczka. Koteczko... 

Mrugnął do Wirginii i zachichotał. 
Mathue przerwał mu niecierpliwym 

gestem. ! 
— Nie czas na błaznowanie, Мог- 

ningtonie. — Wiesz, że przeklęci adwo 
kaci szukają Charlotty Smitson. Mu- 
simy ją znaleźć... — pomilczał i po 
chwili dodał: — Myślę nawet, że Char-' 
lotta Smitson jest ważniejsza od przej 
ścia do fundamentów domu Calcotta. 

— Słusznie, — zgodził się Mornin- 
gton Mathue. Co radzisz przedsięwziąć 
teraz? 

Mathue odwrócił się i skinął pal-- 
‘сет na Wirginję: 

— Podejdź-no tutaj. Słyszysz? — 
krzyknął, widząc, że się waha. 

Powoli usłuchała rozkazu. 
Trantch, nie wypuszczając z ręki 
dłoni, podszedł również. 

— (Ciebie nie wołałem, — zatrzy- 
mał go ostro Kruk. 

Sam Trantch jednem tchem wykrzy 
kiwać zaczął przekleństwa i wymysły, 
nie zwracając już uwagi na obecność 
dziewczyny. 

— Gwiżdżę na was! Tak tanim ko- 
sztem nie pozbędziecie się mnie! — 
krzyczał. — Dopóki ja żyję, Crow nie 
dotknie tej dziewczyny! 

Mornington roześmiał się wstrętnie. 

Sam 
JEJ 

o 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. Wspaniały dramat historyczny aktów 10. W rolach głównych: Werner Krauss, 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „AWANTURY CHIŃSKIE*. 

Od dnia 29 lipca do dnia 1 sierpnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film: 

Wiezień z wyspy św. Heleny 
Hanna Ralp i Albert Basserman. 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

ЕВ ЕГО З 
Cudowne efekty! Fascyr nująca treść! Początek o godz. 4.30. 

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER I zł. | Przebój dźwiękowy. ] 
Wzruszający dramat sponiewieranej kobiecości. 

„SERCE WLICZNICY ос oraz EDMUND LOWE. Przepych! 
przepiękna CORINNA GRIFFITH 

Wystawa! 

  

  

Pierwsze Dźwięko- Dziś MIKOŁAJ KOLIN 

we Kino 

„KOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22.   

PARTER 1 zł 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Dwuletniej z prawami 

państwowych Szkoły Meijoracyj 

stwa Kursów Technicznych w W! 
że ostateczny termin składania podań o przyjęcie do powyższej 

szkoły upływa 20 sierpnia 1980 r. Egzamina 

się 27 sierpnia. Kandydaci zechcą skierowyw: 

podania pod adresem: Towarzystwo Kursów Technicznych Wilno 

ul. 'Holendernia 12. Od kandydatów wymagane są: 

ukończenia co najmniej 6 klas gimnazjum 

równorzędnej szkoły, metrykę, 2 fotografje, życiorys. 

ls i] 

- tylko przez stale užy- 
wanie pasty do zębów 

CHLORODOŃT 

  

„ 

Wiino, Hetmańska 1 (ród Wielkiej 53), tel. 722, 

podaje do ogolnej wiadomości, że 11 i 12 sierpnia r. b. o 
4-ej p. p. odbędzie się w lokalu lombardu LICYTACJA NIEWY- 

i NIEPROLONGOWANYCH ZASTAWÓW KUPIONYCH 
od Ne 1 do Ne 74522. 

UWAGA! W dniu licytacji prolongat 
lembard nie będzie przyjmować. 

  

Ponierajcie L. 
Wyrwał bicz z kieszeni i uderzył nim 
Trantcha po twarzy z taką Siłą, że ten 
upadł na ziemię. 

— Niedługo już pożyjesz, — zachi- 
chotał. — Bądź spokojny! 

Sam zerwał się i chciał rzucić się 
znowu.na dręczyciela, ale Wirginja w 
porę powstrzymała go. Potarł więc tyl- 
ko bolącą pręgę i pokornie stanął za 

  

plecami dziewczyny, nie spuszczając 
pełnego-nienawiści wzroku z Mornin- 
gtona. : 

— Przed trzema godzinami, — za- 
czął Mathue, — zadaliśmy pani pewne 
pytania. W międzyczasie jeden z nas 
zginął. Gdyby pani nie była taka upar- 
ta, żyłby nadal! Proszę to sobie do- 
brze zapamiętać. Krew jego spadnie 
na pani głowę! 

— Proszę odrzucić tę obłudę, — 
odpowiedziała odważnie: Wirginja. — 
Widzę, że mam do czynienia z manja- 
kiem — mordercą. Proszę mówić mi 
prosto i jasno: czego pan ode mnie 
chce? 

Dotknęła go widocznie do żywego, 
gdyż twarz jego zmieniła się gwałtow- 
nie. 

— Dobrze. Jak pani chce. Pani 
zna, zdaje się, dobrze system wind, w 
domu Gattermana? Pani wie, że or. 
poruszi s; przy pomocy prądu ele- 
ktrycznego i są urządzone tak dosko- 
nale; że odpowiednio regulując dźwig- 
nie, można wprawiać je w ruch bardzo 
powolny, posuwając co parę centyme- 
trów, albo też odrazu podnieść na ca- 
łą wysokość gmachu. 

Wirginja nie odpowiedziała nic. 
Mornington wsłuchiwał się uważnie, 
nie rozumiejąc co ma brat jego na my- 
Śli, ale czując, że ten genjusz zbrodni 
wymyślił coś niezwykle ciekawego. 

A Mathue mówił dalej wyraźnie i 
„dobitnie: 

— W dawnych czasach istniały bar   

LICYTACJA! 

MILION DOLARÓW MIESIĘCZNEJ PENsSI Wileński Lombard „KRESOWJA" 

N-rów 

uznany za najznakomitszego komika Europy 

„WARWZELA GRZECHU: 
Gustaw Frólich oraz MISS ROSJA—WALA OSTERMAN. Początek o g. 5-ej, ost. 10.3:). Do godz. 7-ej ceny miejsc: 

BALKON 80 gr. 

najnowszej kreacji w filmie p. t. 
Niesamowite przygody żywego 
nieboszczyka. W innych rolach: 
Natalja Lisienko, Betty Astor, 

w swej 

   LEKARZE: : LA 

IM RODKA ew e 
Mickiewicza 28. WET w. Gabinet 

maj Towarzy.| | ВМН E Loki 
lnie ogłasza, 

0Н° Ginsbetg wstępne rozpoczną 

ać udokumentowane 

ВН Renigsbeig 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

choroby skórne, we- 
neryczne i 

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 4. 

i i kobiecą konser- 
1 1 wuje, doskonali, 

odświeża, usuwa jej 
skazy i moczo- braki, Masaż 

śwadectwo płciowe twarzy i ciała (panie). 

państwowego lub Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

ZH [-i M Indi choroby _węneryczne, i łupież. Najnowsze 
i tė) skórne i moczopłciowe zdobycze kosmetyki ra- 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. cjonalnej. 

]- l lt i Wa choroby kobiece, Codziennie od g. 10-—8. 
[ 2 0% (20 weneryczne i na- W, Z. P. 43. 

Br. Kolisai   Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 
choroby skórne, wene- 
ryczne 

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

rządu moczowego. 

  

i moczopkiowe,     

lazne, 

Biuro 

e ; > Ž 
6 Marianskė Laznė 

(MARIENBAD) Czechostowacja, 

kąpiele gazowe, borowinowe, że- © p g 
45 źródeł 

Hydropatja i Elektroterapja 

Sezon maj — wrzesień. 

50 proc. zniżki powrotnej 

na kolejach czeskich. 

S Yszeikich informacyj udziela Rządowy 
Zarząd Kąpielowy w Marienbadzie lub 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

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

e w centrum miasta 
wydzierżawia się no- 

e woczesne mieszkanie 
e ze wszystkiemi wygo- 

mineralnych. O 
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licytacyjnych 

OOOO WAY 
Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, 

innych LV) | 
dzo rozmaite sposoby wydobywania 
od ludzi zeznań, których ci nie chcieli 
uczynić. Przypominam to aby pani wie 
dzieła, że nic nowego nie wymyśliłem, 
ale tylko idę za przykładem dawnych 
pokoleń, które opracowały cały system 
dobrze wypróbowanych sposobów. Mo 
żecie sobie sądzić o tem, jak chcecie, 
ale pamiętajcie, że nie można sądzić 
czynów, nie uwzględniając wszelkich 
okoliczności, towarzyszących im. Kto 
potępi umierającego z głodu człowieka, 
który zabije ukochanego konia i zje go, 
aby utrzymać się przy życiu przez kil- 
ka dni jeszcze i może doczekać się ra- 
tunku? My znajdujemy się w podobnej 
sytuacji. 

— Pysznie, Mathue, — zachichotał 
Mornington. — Żelazne prawo kóniecz 
ności. Okoliczności powodują pewien 
czyn i jego skutki! Dobrze powiedzia- 
ne, dobrze! 

Mathue patrzał badawczo w oczy 
młodej panny. у 

— Ja zadam pani įedno pytanie. 
Windy dochodzą aż do garażu, który 
leży na równi z naszą piwnicą. Winda 
jest ciężka i z łatwością może rozdu- 
sić człowieka. Przypuśćmy, że wsunie- 
my pani nogi pod windę, ą potem bę- 
dziemy naciskali odpowiednią dźwi-, 
gnię. Jak pani myśli, czy długo będzie 
trwał upór, gdy kości zaczną trze- 
szczeć w nogach? 

— Słusznie, Mathue! — roześmiał 
się głośno Mornington. — Bardzo ro- 
zumnie! To ja rozumiem! To jest gło- 
wa! Jak się to pani podoba, miss Tel- 
ford? Czy pani pamięta teraz, jak za- 
sypała mi oczy tobaką? 

Nieprzytomna ze strachu, Wirginja 
zaczęła krzyczeć: 

— Ja nie wiem, gdzie jest Charlot- 

ta Smitson, Powiedziałam wam  prze- 
cież! Mówiłam, że nie wiem! 

Wolała być odrazu zabitą, niż pod- 

wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA i 
pism należy umieszczać za 

pośrednictwem Biura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego. Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonać!! + 

| ML 
(TTT I SN ITS 

„widok tego niesamowitego cmentarza. 

a dami (do gazu włącz- 
Propagandowe w Warszawie, Q) nie). O  warunkach 

6 Niecala 8. LRT g dowiedzieć się u p. 
pułk. Adama Frąckie- 

688883930838386 wicza, ul. Wiłkomier- 

P Tokaty kapitałó i т ewne lokai apitałów. rannych. 
Lokujemy TARKA Wozakić oszczęd- Dr BRA 
ności na pierwszorzędne hipoteki miej- ze do wyna- 
skie i wiejskie z dobrem oprocentowa- Pokó jęcia, ul. 

„Polkres* Wilno, ul. Uniwersy- 
28 tecka 9—5. —0 

W RZRZWJRSCEWE 6 PIĘKNY 4 
By | stylowy osobniak 

ĄBAI CIĘ sA | murowany o dużem 
ё у ча | Vykwintnem miesz- 

wszystkich aptekach i gó kaniu o 17  ubi- 

składach aptecznych znanego mą RER w A 
5 Н miasta sprzedam środka od odcisków a | "22 7.500 Altów 

p A RA "| Dom HK „Zachęta* 
ge” | Mickiewicza 1. tel. 

WZNRJRZRZWZRZCZNAM 55. —0l 

  

że nekrologi i 

na hipotekę pożyczki 
de 2.000 dol. Oferty z 
podaniem objektu do 
adm. „Słowa* dla S. S. 

I00€—2 

dać się torturom, wymyślonym 
Kruków. 

Trantch nie mógł znieść tego dłu- 
żej, głos jego brzmiał głucho: 

, .— Jesteście łotrami, ale nie ośmie- 
licie się zrobić tak? Nawet wy nie od- 
ważycie się na coš podobnego!.. 

— Trantch, — przerwał mu chłod- 
no Mathue, — przyjdzie i na ciebie 
czas. Kłótnie pomogą ani tobie, ani tej 
kobiecie... to was nie uratuje. A teraz, 
droga kuzynko, oto moje ostatnie sło- 
wo: prawda, albo winda. Co wolisz? 

— O, powiedziałam przecież! Jak- 
żebym mogła powiedzieć to, czego nie 
wiem? 

— Zaniesiemy ją do garażu, i tego 
również! — rozkazał Mathue, pokazu- 
jąc Sama. 

Johns i Mornington rzucili się na 
sprzeciwiającego się gwałtownie Tran- 
tcha, a Mathue podszedł do Wirginii. 
Krzyknęła dziko, gdy poczuła dotknię- 
cie jego ręki na swojem ramieniu. 

ROZDZIAŁ XXX. 
Winda 

Weszli do podziemnego korytarza i 
wkrótce znaleźli się w pustych lochach 
pod domem Gattermana. Nad nim, po 
ulicy szli spóźnieni przechodnie, przy- 
glądając się ponuremu i cichemu gma 
chowi i wzdrygając się mimowoli na 

przez 

Mornington miał rewolwer. Luię 
oparł na szyi Sama i w ten sposó5” 
zmuszał go do posłuszeństwa. р 

Johns niósł lampę i szedł na czele 
pochodu... 

Płomyk lampy budził żywe i po- 
tworne cienie tańczące na kamiennych 
ścianach. Zdawało się, że duchy mil- 
czącym korowodem otaczały dziwny 
pochód. Ciszę mącił tylko suchy od- 
głos ich kroków po cemencie podłóg. 
Dom Gattermana milczał jak umarły, 
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