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Sytuacja W 
Ostatnie wypadki w Małej Azji, a 

ściśle mówiąc powstanie Kurdów, gro- 

ziło nowym konfliktem wojennym po- 

między dwoma państwami Persją i 

Turcją. Wiemy nietylko z doświadcze- 

nia wojny światowej, ale z obecnego 

układu i wzajemnych powikłań global- 

nej polityki mocarstw, że najbardziej 

drobny zatarg wywołać może i prze- 

nieść płomień wojenny na inne tereny. 

Operacje wojenne prowadzone obecnie 

na granicy  turecko-perskiej, teryto- 

rjalnie odpowiadają najbardziej dražli- 

wemu punktowi Małej Azji, gdzie się 

komplikują wzajemnie nietylko intere- 

sy Turcji i Persji, ale przedewszyst- 

kiem Anglji, Rosji sowieckiej, Fran- 

cji. Wystarczy wspomnieć, że słynne 

źródła naftowe Mossulu leżą blisko 

Kurdystanu. — Prasa turecka skłonna 

jest winę powstania przypisywać An- 

glji. Jak jest w istocie trudno narazie 

stwierdzić. 
Powstanie Kurdów wynikło na tle 

stosunków wewnętrzno-tureckich, pa- 

nujących od czasów Kemala Paszy. 

Powstanie takie raz już wybuchało w 

r. 1926. Kurdowie bardzo są niezado- 

woleni z panującego obecnie regime'u. 

Fanatycznie przywiązani do religii i 

tradycji nie mogą znieść tych nowalij, 

które w państwie rządzonem przez Tur 

ków „demokrafów* postępowców, re- 

wolucjonistów zaprowadza rząd Kema 

la Paszy. Za czasów sułtana cieszyli 
się oni wielkiemi względami centralnej 

władzy w Konstantynopolu. Sułtan po- 
pierat Kurdów; przestrzegając ich tra= 

dycji i wewnętrznego ustroju, którym 

się rządzili w kraju, jak w niepodle- 

głem państwie. Miał za to fanatycz- 
nych, energicznych mahometan odda- 

nych jemu, zarówno w szeregach kor- 

pusu oficerskiego, jak wykonawców 
swoich planów politycznych na grani- 

cy Persji i Iraku. Dzis kierunek ,„pan- 

turecki“ nie jest dawnym „panmuzui- 

mańskim*. Ten ciasny program nacjo- 

nalizmu tureckiego skrępował życie 

Kurdystanu w sposób dla wolnych mie 
_szkańców stepów i gór nie do zniesie- 
nia. Podobno nawet władze tureckie 

sięgnęły po językowe prawa Kurdów i 
mówiono poprostu o „sturczeniu* Kiir 

dystanu. Wybuchło powstanie. Kur- 
dowie, zamieszkali po stronie granicy 

perskiej połączyli się ze swymi współ- 
plemieńcami ze strony tureckiej. Stra- 
sznie to utrudniało działania armji tu- 

reckiej, gdyż rozbite oddziały pow- 

stańców tworzyły się na fowo w Per- 
sji. Obawiano się konfliktu, tembar- 

dziej, że projektowane skierowanie 
Sprawy do Ligi Narodów nie mogło 
odnieść skutku, ze względu, że Turcja 
do Ligi nie należy. Skorzystała z tego 

Rosja sowiecka, która rzekomo miała 
już zaproponować obydwu stronom 
Pośrednictwo w rokowaniach. Podob- 

bne tendencje panują niewątpliwie 
również w łonie rządu angielskiego, 
Przypuszczać jednak należy, że Tur- 

cja na takie pośrednictwo by się nie 
zgodziła ze względu na własne intere- 
Sy kolidujące w danym wypadku z 
Anglją. Zachodzi jeszcze możliwość 
interwencji, skierowanej w ten spo- 

sób, iż Turcja w stosunkach do Kur- 
dów łamie traktat w Sevres, na mocy 

którego Kurdystan winien otrzymać 
autonomję. Tej autonomji Turcia nie 

dąłą, 

©. Jednocześnie całą sprawę kompli- 
kuje i tą okoliczność, że ruch Kurdów 

Posiądą w znacznym stopniu charakter 

reakcyjny w stosunku do republikań- 
skich rządów Kemala. Krążą pogłoski, 

że Całą jmigracja turecka popiera po- 

wstanie, a w szeregach walczących 
Powstańców, znajduje się wielu ofice- 
*ów byłej armji sułtańskiej. W Ango- 
rze obawiają się tej okoliczności, że 
konserwatywne elementy Turcji przy- 
łączyć się mogą do powstania, lub w 
inny jaki sposób skorzystać z okazji 
celem wywołania zamieszek w kraju. 

_ Tak się przedstawiała sprawa do 
niedawna i zdawało się, że fakt prze- 

Elk: 

Redakcja rękopisów 
cja nie uwzgiędnia 

Małej Azji 
kroczenia przez wojska tureckie gra- 

nicy perskiej spowodować może lada 

chwila zawieruchę wojenną. Jednakże 

Persja najwidoczniej niema ochoty do 

wojny. Przeciwnie, mimo protestu dy- 

plomatycznego, wysłała własne woj- 

ska na granicę, ale... celem zgniecenia 

powstania Kurdów, a tem samem ra- 

czej na pomoc, niż przeciw Turcji. 

Fakt ten, o ile dobre zrobił wrażenie 

w Turcji, o tyle przygnębiające wśród 

politycznego społeczeństwa Persji. 

Dziś nadeszły wiadomości, że w nie- 

których _ miejscowościach wybuchły 

tam zamieszki antyrządowe, napewno 

związane ze stanowiskiem rządu w po- 

wstaniu Kurdów. 

Jesteśmy zatem w przededniu no- 

wych powikłań na Bliskim Wschodzie, 

których finał zależeć będzie w znacz- 

nym stopniu od stanowiska Anglji. Nie 

należy się jednak spodziewać, ażeby 

tej ostatniej zależało w tej chwili na 

tendencji wojennej. Przedewszystkiem 

ewentualna wojna Turcji z Persją skoń 

czyłaby się niewątpliwie zwycięstwem 

Turcji, coby znów w znacznym  stop- 

niu wzmocniło jej prestige i wagę w 

Małej Azji, a to w żadnym wypadku 

nie leży w interesie W. Brytanji. Po 

drugie ostatnie wypadki w Egipcie i 

Indjach absorbują uwagę kół politycz- 

nych i wojskowych Angljj w innym 

kierunku. Każdy pożar, wybuchły 

wśród ciągle ruchliwych i niespokoj- 

nych plemion muzułmańskich, nieza- 

leżnie z której strony pochodzi, skiero- 

wać może swe ostrze przeciwko Wiel- 

kiej Brytanii. J. K. 
* 

WIEDEŃ. PAT. — United Press 
donosi z Ankary, że w związku z od- 
ski odrzucił propozycję Turcji co do 
odstąpienia terenów Arrarat. 

* 

WIEDEN. PAT. — United Press 
donosi z Ankary, że w związku z od- 
rzuceniem przez rząd perski propozy- 
cji Turcji, co do odstąpienia terenu 
Arraratu, minister spraw  zagranicz- 
nych Ruchdi-Bey udaje się do Stambu- 
łu, aby omówić sytuację z Kemalem- 
Paszą i Ismetem-Paszą. 

* 

WIEDEN. PAT. — „Neues Wiener 
Tageblatt“ donosi z Terehanu, że w 
Południowej Persji miała wybuchnąć 
rewolucja. Rewolucjoniści wzięli do 
niewoli 130 żołnierzy wojsk rządo- 
wych. 

$ * 

KONSTANTYNOPOL. PAT. — W 
związku z położeniem na granicy ш- 
recko-perskiej charge d'affaires perski 
złożył tureckiemu ministrowi spraw za 
granicznych oświadczenie, głoszące, 
że rząd perski w żadnym razie nie mo 
że zgodzić się na współpracę wojsko- 
wą z Turcją przeciwko Kurdom na te- 
rytorjum perskiem. 

DEK TEEEDIAZCNERZYPEKH В. 

2 ZA KORDONÓW 
ZAMACH NA SZEFA POLICJI w 

KOWNIE. 

KOWNO. PAT. — We wtorek dnia 19 

b. m. dókonany został zamach na szeia poli- 

cji kryminalnej płk. Rustejka. Podczas roz- 

mowy, prowadzonej z pewną osobą w hote- 

lu „Continental“, na pik. Rustejka napadli 

dwaj osobnicy i zadali mu 4 rany sztyleta- 
mi, z których dwie są poważne, gdyż trafiły 
w okolicę płuc. Po dokonaniu zamachu, osob 
nicy ci usiłowali zbiec, jednak pomimo sta- 
wianego oporu zostali zatrzymani przez prze 

chodniów. Zatrzymani podali się za śtuden- 
tów Wojtkiewicziusa i Pupalejtisa. Zamach 

został dokonany na tle politycznem. 

NOWY DYREKTORJAT KŁAJPEDY 

KOWNO. PAT. — Ostatnio zaszedł no- 
wy zamach na konwencję kłajpedzką. Guber 
nator Merkis zatwierdził nowy  dyrektorjat 
kraju kłajpedzkiego bez zgody niemieckiej 
większości sejmiku. W skład dyrektorjatu 
weszli jedynie Litwini, należący do partji na- rodowców, t. j. Reisgys, jako przewodniczą- 
cy, Czeskleba i Dugnus, jako członkowie. 

STRAŻNICY LITEWSCY NAPADLI 
NA WESELNIKOW. 

W rejonie Trok w pobliżu linji granicz- 
nej u właściciela zaścianka Jana Aleksandro- 

wicza odbywało się wesele przy udziale oko- 
licznych sąsiadów. 

W pewnym momencie do izby wdarło 
się kilkunastu pijanych strażników kowień- 
skich, którzy pod pretekstem, że śpiewano 
polskie pieśni, rzucili się na obecnych Dijąe 
kolbami i bagnetami. 

Czterech chłopów doznało ciężkich obra 
żeń, kilku zaś zostało poturbowanych. 
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KONFERENCJA ROLNICZA w WARSZAWIE ECHA STOLICY Głód ityfusw Ameryce 
WYZNACZONA NA 28-go SIERPNIA. 

WARSZAWA. 19.VIII- (tel. wł. „Słowa*'). Termin rozpoczęcia zwołanej 
przez Polskę konferencji państw rolniczych ustanowiony został ostatecznie 
na dzień 28 b. m. udział w konferencji wezmą państwa następujące: Polska, 
Rumunja, Czechosłowacja, Jugosławja, Węgry, Bułgarja, Łotwa, Estonia. 
Odmówiła zaproszenia na konferencję Litwa. Obrady potfwają zapewne trzy 
do czterech dni. Państwa biorące udział w konierencji delegują przeważnie 
swoich ministrów rolnictwa. 

Delegacja łotewska na Konferencję War- 
szawską 

RYGA. Pat. Rząd łotewski ostatecznie postanowił wziąć udział w kon- 
ferencji rolniczej w Warszawie. Jako kandydatów, którzy mają udać się na 
konferencję, wymieniają dyrektorów departamentów w ministerstwie rolni- 
ctwa Grawisa i Zaryna oraz docenta uniwersytetu ryskiego p. Kreischman- 
na. Najprawdopodobniej wyjedzie na konferencję minister rolnictwa p. Gulbis. 

Po rewizji granic — swoboda 
zbrojeń 

Hasła wyborcze stronnictwa min. Treviranusa 
BERLIN. Pat. Odłam partji konserwatywnej, na czele którego 

stoi hr. Westarp i minister Treviranus, ogłasza odezwę wyborczą 
w której między innemi jako cel dążeń partji konserwatystów 
stawia żądanie przyznania Niemcom swobody zbrojeń. Dążymy— 
głosi odezwa—do rewizji ciężarów, wynikających z układu 6 Od- 
szkodowaniach wojennych, do zadośćuczynienia Niemcom za 
krzywdę, wyrządzoną przez wytyczenie niesprawiediiwych granic 
na Wschodzie i do zmuszenia państw innych, ażeby przeprowa- 
dziły u siebie redukcję zbrojeń. 

WELTBUHNE O WYSTĄPIENIU TREVIRANUSA. 

BERLIN. PAT. — „Weltbiihne* występuje z ostrym artykułem  prze- 
ciwko ministrowi Treviranusowi z racji jego ostrych przemówień antypol- 
skich, podkreślając, że gdyby niemiecka opinja publiczna stała na wysokim 
poziomie moralnym, to minister, który potwierdza w następnych swych 
wystąpieniach paprzednie wywody rewanżowe, powinienby być raz na za- 
wsze unicestwiony. 

Co do istoty zagadnienia wschodnich granic Niemiec, „Weltbiihne* za- 
znacza, że rozsądna i miarodajna część narodu niemieckiego nie chce nic 
wiedzieć o pomysłach o reaneksji, która zmieniłaby tylko kołor słupów gra- 
nicznych, nie zmieniając zgoła tematu sporu między Niemcami a Polską. 
Rozsądni Niemcy oczekują raczej złagodzenia kantów, wynikających z obec 
nego wykreślenia granicy na drodze porozumienia w zakresie polityki han- 
dlowej i zagranicznej. 

Stosunki między Niemcami i Polską nie są dziś dobre, ale rząd nie- 
miecki, któryby chciał w obecnej chwili wystąpić nagle z kwestją korytarza, 
spotkałby się tylko z bezwzględną odprawą. O ile rząd niemiecki wystąpi z 
kwestją korytarza w Genewie, a z pomysłem takim nosi się podobno sekre- 
tarz stanu von Buelow, niezawodnie spotka go w Genewie również ostra 
odprawa. Niemieckie dzienniki liberalne w Berlinie i w Frankfurcie, z któ- Ś 
remi ze względu na prestige międzynarodowy, liczą się też na Wilhelmstras- 
se, postąpiłyby dobrze, gdyby zaczęły przestrzegać przed tego rodzaju wy- 
stąpieniami dyplomatycznemi, zamiast utrzymywać w dalszym ciągu fikcję 
jednolitego frontu w polityce zagranicznej Niemiec. 

Narady nad zmianą ordynacji 
wyhoerczej do Reichstagu 

BERLIN. Pat. Gabinet Rzeszy rozpoczął we wtorek przed południem 
narady w sprawie reformy ordynacji wyborczej do Rejchstagu. Projekt no- 
wej ordynacji, opracowany przez ministra Wirtha, wprowadza, jak informu- 
ją dzienniki, dwie zasadnicze zmiany: 1) usunięcie t. zw. list państwowych 
oraz 2) inny podział na okręgi wyborcze, których ilość z 35 podwyższona 
ma być do 162. Przeciętna liczba uprawnionych do głosowania w każdym 8° 
poszczególnym okręgu wynosić ma 256 tysięcy. Głosy pozostałe przy roz- 
dziale na poszczególne mandaty, wskutek zniesienia list państwowych, dzie- 
lone będą wewnątrz poszczególnych grup w okręgach wyborczych. 

Popularny jest pozatem projekt zmniejszenia ogólnej liczby posłów 
Reichstagu przeto, że ilość ważnych głosów, wymaganych dla uzyskania 
mandatu, ma być podwyższona z 60 do 70: tysięcy. 

  

Przed zmianą rządu w Rumunį 
NOWY RZĄD BĘDZIE GABINETEM KOALICYJNYM. 

WIEDEŃ. PAT. — „Neues Wiener Tageblatt* w korespondencji z Bu- 
karesztu donosi, że wobec groźby wprowadzenia dyktatury zgodziły się stron 
nictwa polityczne w Rumunji na utworzenie gabinetu koalicyjnego, w którym 
zasiądą wybitne osobistości ze wszystkich stronnictw. Król Karol dążył od 
czasu wstąpienia na tron konsekwentnie do utworzenia gabinetu koalicyjne- 
go. Plan ten napotkał z początku na opór stronnictw. Dopiero gdy król za- 
groził wprowadzeniem dyktatury na wzór dyktatury jugosłowiańskiej, doszło 
do porozumienia między stronnictwami. Zanosi się tedy w Rumunji na zmia- 
nę rządu w niedługim czasie. 

POGŁOSKI © ODROCZENIU TERMINU KORONACJI. 
.  , BUKARESZT. PAT. — Dzienniki podają rzekomo z dobrego źródła, 
jakoby uroczystości koronacyjne odłożone zostały do wiosny. Oficjalnego 
potwierdzenia tej wiadomości dotychczas niema. 

Oświadczenie Jugosławii 
w SPRAWIE REWOLUCYJNEJ ORGANIZACJI MACEDOŃSKIEJ 

HABSBURGÓW 

WIEDEŃ. PAT. — Białogrodzkie „Nowosti”* ogłaszają ostre oświad- 
czenie kół miarodajnych, skierowane pod adresem Bułgarji i Węgier. Jugo- 

  

O ZWOŁANIE SEJMU 
WARSZAWA, 19-VIII (tel. własny „Sło- 

wa“). Jutro, t. zn. we środę zbiera się w 
gmachu sejmu kOmiisja porozumienia stron- 
nictw Centrolewu. Tematem narad ma być 
ustalenie terminu przesłania Panu Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej petycji o zwołanie se- 
sji sejmu. W kołach rządowych nie tai się, 
że i tym razem sesja po otwarciu będzie od- 
roczoną, a następnie zamkniętą. 

DYMISJA WOJEWODY 
SKIEGO 

WARSZAWA, 19-VIII (tel. własny „Sło- 
wa*). Dziś minister Składkowski otrzymał 
od wojewody lwowskiego hr. Gołuchowskie- 
go prośbę o dymisję. Hr. Gołuchowski moty 
wuje swą prośbę względami natury osobi- 
stej. Według Krążących pogłosek prośba ta 
ma być uwzględniona. 

DEMONSTRACJE CENTROLEWU 

WARSZAWA, 19-VIII (tel. własny „Sło- 
wa"). Dowiadujemy się, że stronnictwa cen- 
trolewu organizują na dzień 20 b. m. cały 
szereg konierencyį i większych zgromadzeń 
publicznych o charakterze demonstracyjnym, 
które mają być minjaturą kongresu krakow- 
skiego. 

ZWYŻKA STAWEK CELNYCH. 

WARSZAWA, 19-VIII (tel. własny „Sło- 
wa*). Ze strony rządowej komunikują, że 
w najbliższym czasie zarządzona będzie pod 
wyżka stawek celnych na produkty przywo- 
żone do Polski, z tych krajów, które obłoży- 
ły wysokiemi stawkami celnemi produkty 
przywożone do nich z Polski. Zwyżka ceł bę 
dzie miała charakter zarządzenia rewanżo- 
wego. 

DZIEŃ PREMJERA SŁAWKA. 

WARSZAWA, PAT. P. Prezes Rady Mi 
nistrów Walery Sławek przyjął w dniu 19 
b. m. prezesa Rudzińskiego z Kółek Rolni- 
czych, a następnie- ministra spraw wewnętrz 
nych gen. Sławoj-Składkowskiego. Po po- 
łudniu pod przewodnictwem p. premjera od- 
była się konferencja z udziałem ministra rol- 
nictwa Janta-Połczyńskiego, ministra spraw 
zagranicznych Zaleskiego oraz kierownika 
Ministerstwa Skarbu Matuszewskiego i pod 
sekretarza stanu w Ministerstwie Przemy- 
słu i Handlu Kożuchowskiego. Przedmfotem 
obrad były sprawy rolnicze, związane z ma- 
jacą się odbyć w Warszawie międzynarodo- 
wą konferencją roiniczą. 

PODZIĘKOWANIE PREZYDENTA 
RZPLITEJ DŁA OJCA ŚWIĘTEGO. 

WARSZAWA. Pat. Szef gabinetu 
wojskowego Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej płk. Głógowski złożył dziś 
po południu wizytę J. Em. ks. kardy- 
nałowi Kakowskiemu, na którego rę- 
ce złożył podziękowanie Pana Prezy- 
denta dla Jego Świętobliwości Ojca 
więtego za przesłane w dniu 15 bm. 

życzenia z racji 10-ej rocznicy zwy- 
cięskich walk w roku 1920. 

P. Dewey opuści Polskę 
w listopadzie r. b. 

Amerykański radca finansowy i 
członek Rady Banku Polskiego, p. 
Charles Dewey, ogłosi w pierwszych 
dniach września swój raport o położe 
niu ekonomicznem i finansowem Pol- 
ski za II kwartał r. b. Pra.ee nad ra- 
portem za kwartał Ill zostaną podjęte 
przez biuro p. Dewey'a niebawem po 
ukazaniu się w druku raportu obecne- 

LWOW- 

Z końcem października ukaże się 
12-ty zkolei, a zarazem ostatni raport 
p. Dewey'a. Amerykański doradca fi- 
nansowy opuści Polskę wraz ze swą 
rodziną przypuszczalnie w listopadzie 

. Dewey był zaproszony przez 
rząd polski na doradcę finansowego na 
okres 3-ch lat. Przybył on do Polski w 
połowie listopada 1927 roku w okre- 

sie swego urzędowania w Polsce peł- 
nił pewne funkcje przedstawiciela 
agentur fiskalnych pożyczki stabiliza- 
cyjnej, zaciągniętej przez rząd polski 
w Ameryce. P. Dewey został wybrany 
członkiem Rady Banku Polskiego na 
walnem zgromadzeniu akcjonarjuszy 
tego banku, mocą specjalnej uchwały, 
przyczem ewentualne _ przedłużenie 
trzechletniego okresu funkcyj p. De- 
wey'a w charakterze doradcy finanso- 
wego rządu polskiego byłoby możli- 
we jedynie w wypadku, gdyby przedłu 
żono również kadencję jego funkcyj, ja 
ko członka Rady Banku Polskiego. 

W tym wypadku musiałaby zapaść 
specjalna uchwała Rady Banku Pol- 
skiego, zatwierdzona przez Walne 
Zgromadzenie akcjonarjuszy Banku. 

Wraz z p. Dewey'em wyjedzie do 
New-Yorku jego zastępca p. radca 
Allen. 
L i aa ia iais 

KONGRES ARCHEOLOGOW 
W RYDZE. 

RYGA. PAT. We wtorek 0 godz. 
sławja zajmuje wobec Bułgarji jeszcze stanowisko wyczekujące, ponieważ 9,30 prezydent państwa Kwiesis otwo 
kwestja rewolucyjnej organizacji macedońskiej jeszcze nie została zlikwido- rzył kongres archeologów państw, po- 
wana. Rząd jugosłowiański nie może milcząco przyjąć krwawych prowoka- łożonych nad Bałtykiem. W krótkiem 
cyj macedońskich i musi energicznie żądać od Ligi Narodów interwencji na przemówieniu prezydent poruszył hi- 
Bałkanach przeciwko próbom zakłócenia spokoju. O ile Liga Narodów tego storyczne i prehistoryczne dzieje na- 
nie uczyni, wówczas jugosławja będzie miała wolną rękę wobec Bułgarji, rodu łotewskiego, a także tego kraju, 

Co do powrotu na tron Habsburgów, byłoby to jawnem naruszeniem w którym obecnie zamieszkuje naród 
traktatów pokojowych. Mała Ententa miałaby prawo zbrojne interwenjować łotewski. W imieniu rządu uczestni- 
Politycy węgierscy są jednak zbyt ostrożni, aby dać się wciągnąć w taką ków kongresu powitał premjer i mini- 
awanturę, przy której Węgry poniosłyby szkodę. Z tego powodu rząd jugo- ster spraw zagranicznych p. Celminsz. 
słowiański uważa, że kwestja habsburska, mimo nieustannych demonstracyj, W skład prezydjum zjazdu z ramienia 
nie jest aktualna. * Polski wszedł prof. Kostrzewski. 

URODZAJ NAJGORSZY OD 1901 R. 
Z Waszyngtonu donoszą, iż kierow 

nik amerykańskiego Czerwonego Krzy 
ża, który został wysłany przez prezy- 
denta Hoovera do Stanów zwłaszcza 
poszkodowanych przez suszę, złożył 
obecnie sprawozdanie ze swej podró- 
ży, opisującej sytuację w 18 stanach. 
Według sprawozdania w stanach tych 
panuje głód i wydarzyły się liczne wy- 
padki tyfusu. Czerwony Krzyż podej- 
mie walkę z tą klęską. Tegoroczny 
zbiór zboża jest najgorszy od 1901 r. 
Departament rolnictwa podaje, iż skut- 
kiem długotrwałej suszy zostało zni- 
szczonych 700 milj. buszli nasion. W 
ten sposób całkowity wynik tegorocz- 
nych zbiorów zmniejszy się o 2212 
milj. buszii. 

W New Yorku i w innych wielkich 
miastach znacznie podniosły się ceny 
produktów żywnościowych. Niektóre 
artykuły podrożały o 25 proc. Przewi- 
dywana jest dalsza zwyżka cen. W 
związku z tem prezydent Hoower za- 
prosił do siebie na dn. 15 b. m. kie- 
rowników wielkich towarzystw  rolni- 
czych, aby pozyskać ich dla współpra- 
cy w narodowym komitecie walki ze 
skutkami suszy, jaki zamierza powołać 

W ostatnich dniach w kościołach 
stale odbywały się modlitwy 0 daro- 
wanie deszczu. 

Prezydent Hoover celem przeprowa- 
dzenia projektowanego programu po- 
mocy poszkodowanej ludności zarzą- 
dził wykreślenie znacznych sum z bud- 
żetu marynarki i wojska. Budowa no- 
wych krążowników zostanie znacz- 
nie ograniczona i warsztaty okrętowe 
w Keywest zostaną zamknięte. Okręty 
wojenne „Utah“, „Floryda“ i „Who- 
ming* zostaną wykreślone ze spisu 
okrętów, nim jeszcze nabierze mocy 
pakt londyński, podobnie zostanie wy- 
kreślona z floty wielka ilość przesta- 
rzaiych krążownikówj i niszczycieli. 
Dzięki tym zarządzenióni'ma się zao- 
szczędzić 10 milj. dolarów. 

Największa rzeka Stanów Zjedno- 
czonych Missisipi przekształciła się -- 
óbecnfe w wąski kanał. Liczne zaś ma- 
fe rzeki całkowicie wyschły. Istnieje 
obawa, iż przy dalszym spadku pozio- 
mu wody żegluga na rzekach Missisipi 
Mussouri i Ohto oraz na dopływach 
tych rzek ulegnie zawieszeniu. 

Deszcz, który po raz pierwszy od 
43 dni wypadł w Bałtimorze trwał je- 
dynie 1i pół minuty. Z szeregu miej- 
scowości ponownie donoszono  ostat- 
nio o licznych wypadkach porażenia 
słonecznego. W St. Louis zmarło skut- 
kiem upałów 6 osób. 

  

Wzdłuż i wszerzPolski 

DELEGACJA F.I.D.A.C.'U W KRAKO- 
WIE. 

  

  

KRAKÓW. Pat. W dniu 19 b. m. 
rano pociągiem ze Lwowa przybyła 
tu delegacja .F..D.A.C-u z prezesem 
Granier na czele. Gości powitał na 
dworcu w imieniu p. wojewody na- 
czelnik wydziału Błażewicz, prezydent 
miasta Rolle, w zastępstwie dowódcy 
O. £ Wiśniewski, delegacje 
Związku Legjonistów, Inwalidów, Re- 
zarwistów, Sybiraków i innych organi- 
zacyj ze sztandarami. W chwili przy- 
jazdu pociągu orkiestra kolejarzy ode 
grała hymn państwowy. 

WYCIECZKA POLAKÓW Z AMERY- 

KI PRZYBYWA DO GDYNI. 

GDYNIA. Pat. 20 bm. oczekiwane 
jest przybycie z Nowego Yorku statku 
„Kościuszko*, na którego pokładzie 
znajduje się wycieczka weteranów wo- 
jennych, zamieszkałych w Stanach 
Zjednoczonych. Wycieczka składa się 
z około 200 Polaków. 

KATASTROFY KOLEJOWE 

KATOWICE. PAT.— Wczoraj wie 
czorem pociąg osobowy z Bytomia 
przy wjeździe na stację Katowice wy- 
koleił się. Parowóz i wóz bagażowy 
wyskoczył z szyn, nikt jednak nie po- 
niósł szwanku. Ruch odbywał się na 
jednym torze do czasu usunięcia prze- 
szkód. 

KRAKÓW. PAT. — Dnia 18 b. m. 
o godz. 22 wykoleiły się trzy wagony 
pociągu towarowego na szlaku Osie- 
lec— Jordanów. Celem ustalenia przy- 
czyny wypadku wyjechała na miejsce 
specjalna komisja dyrekcyjna. 

ZABITY PRZEZ JELENIA. 

KATOWICE. (PAT) W czasie karmie- 
nia jeleni w katowickim zwierzyńcu jeden z 
feleni uderzył rogami dozorcę. Rogi rozdarły 
dozorcy jamę brzuszną, wskutek czego ran- 
ny, przewieziony do szpitala, zmarł. 
 



ECHA KRAJOWE 
GRÓDEK koło Mołodeczna. 

W szarzyżnie dnia powszedniego, w co 
dziennej trosce o wydobycie grosza dla opła 
cenia podatków i odpędzenia potrzeb ko- 
niecznych idziemy dzień po dniu drogą życio 
wą i niby nie zdajemy sobie sprawy z te- 
go, co się koło nas dzieje, aż fakt jakiś, jak 
piorun z jasnego nieba uderzy i wytrąci z 
równowagi. 

Takim iaktem, pobudzającym naszą świa 
domość do głębszego zastanowienia się nad 
rzeczywistością jest przejście jednego z są 
siednich majątków w ręce żydowskie. 

Gdy z szeregu zastępów, walczących o 
niepodległość kraju, wrócił właścicieli pod 
strzechę ojczystą, został połowę dziedzict- 
wa zabraną na rzecz osadników i musiał 
wiele trudności przezwyciężyć, by dowieść 
swej krzywdy i otrzymać nadzieję wypłaty 
należności za ziemię wziętą. 

Trudne warunki powojennej egzystencji, 
ciężka długoletnia choroba matki, niedoś- 
wiadczenie, może trochę lekkomyślność zło 
żyły się na to, że pomimo starań o podnie - 
sienie wydajności gleby i założenie gosp. 
mlecznego — sieć długów coraz się zacią- 
gala. Jak w powieści Klemensa Junoszy — 
zaciągało się pożyczki, a lichwiarz skupywał 
weksle. jedyny ratunek — nadzieja na przy- 
obiecaną spłatę rządową za zabrany mają- 
tek, zawiodła i oto zjawił się komornik sądo 

  

wy, by wyrzucić starego właściciela z ojco- 
wizny. 

Obudźmy się, spójrzmy na siebie, czy 
nie więcej takich smut nych faktów nas 
czeka? jakże chętnie np. bierzemy na ksią- 
żeczkę. Zato się nie płaci, więc się nie liczy, 
ceny przytem stawiane są wysokie całkiem 
— i słusznie, wszak ua odsetki zostawić 
coś trzeba ale z tych groszy powstają ty- 
siące, robią się weksle — aż stajemy oko w 
oko z nieubłagalną rzeczywistością. Jak to 
się stało, że oddział Syndykatu rolniczego 
zwinął swój skł ad i że nie mogąc jechac 
od odległego Mołodeczna myśmy zbogaca- 
my cudzą kieszeń ciężko zapracowanemi 
pieniędzmi? 

Czy nie skutkiem naszej nierozsądności 
wymurowano sklep i posprowadzano wszy 
stkie narzędzia rolnicze samych tylko żydow 
skich tirm. 

Kto wie, że spółdzielnia płaci za litr mleka 
13 gr., a prywatn ' mleczarnia 18 gr.? Wi su 
mie rocznej to dużo wynosi, więc idziemy 
na kompromis z zasadami nie myśląc o skut 
kach. 

Może ten i ów zastanowi się nad tem, 
przestraszy się jutra, zbudzi z apatji, zdobę- 
dzie się na jaką inicjatywę. 
Zbudźmy się i spójrzmy w oczy prawdzie 

— wszak musielibyśmy pracować na ob- 
czyżnie, zachowując swą odrębność w o0b- 
cem srodowisku, broniąc swoją ziemię przed 
ręką zaborcy, a nie umiemy zachować jej w 
swej własnej ojczyźnie. S. B. 

  

  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
20 sierpnia. 

Front środkowy. Spiesząc w niepo- 
wstrzymanym impecie naprzód, armje 
frontu środkowego osiągnęły. w dniu 
dzisiejszym Ostrów - Czyżew i Brańsk. 
1-a dywizja legjonów, dążąc do odcię 
cia nieprzyjacielowi przepraw na Nar- 
wi, opanowała strażą przednią Bielsk 
w godzinach wieczornych. 

Natarcie nieprzyjaciela na Brześć 
zostało odparte. 

Na południu akcja w rejonie Hrubie 
szowa doprowadziła, po zaciętych wal 
kach, do zajęcia tego miasta. 

— Front północny. Nacierając na 
cofające się oddziały 15-ej armji so- 
wieckiej, nasze armje 1-a i 5-a zmie- 
rzają do zupełnego odcięcia drogi od- 
wrotnej oddziałom 4-ej armji nieprzy- 
jacielskiej i korpusowi konnemu Gaja. 
Większe walki wywiązują się w dniu 

dzisiejszym między Mławą a Przasny- 
szem , gdzie 18-a dywizja piechoty, 
wraz z grupą jazdy pułkownika Bre- 
szera rozbija 54-4 dywizję sowiecką. 
Maków opanowała rano brygada sybe 
ryjska, brygada ochotnicza naciera na 
Przasnysz. 

Front południowy. Wojska ukraiń- 
skie na Dniestrze od Zaleszczyk do 
Halicza. Operując daleko na południe 
od L 'wowa kawalerja nieprzyjaciel- 
ska, która wczoraj spaliła most i maga 
zyny w Mikołajewie, odmaszerowała 
do Stryja, który zajęła dziś o godz. 23 

Naprzeciw Lwowa nieprzyjaciel roz- 
winął energiczną akcję. Jego patrole 
zajęły Sołonkę, Zubrzę i Basiówkę. Na 
sza dywizja jazdy posuwa się w kierun 
ku północno - wschodnim po osi Kuli- 
ków - Kamionka Strumiłowa. 
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LETNISKO—LANDWARÓW 

cyjnej w Wilnie, 

Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 
stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 

na w uroczej, suchej i zdrowotnej miejscowości przy lesie i jeziorze. 

Oświetlenie elektryczne. 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 
Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 

we 

Mickiewicza 4. —5 

Lwów odcięty od świata 
WZMOŻONA AKCJA UKRAIŃCÓW I KOMUNISTÓW 

Onegdajszej nocy Lwów był odcięty od 
świata. O godz. 12 min. 5 przerwane zo- 
stały wszystkie przewody telefoniczne i te- 
legraficzne oraz kolejowe t. zw. sygnałowe 
tak, że ani poczta ani koleje nie mogły po- 
rozumieć się z prowincją. W szczególności 
przerwane zostały połączenia telegraficzne 
i telefoniczne ze Stanisławowem, Chodoro- 
wem, Przemyślem,  Stryjem,  Samborem, 
Rawą Ruską (Warszawą) i t. @. Mające 
nadejść do Lwowa w tym czasie pociągi 
dalekobieżne, jak np. Berlin — Bukareszt 
przybyły bez sygnalizacji. Także inne pocią 
gi na linji Przemyśl — Lwów nadeszły bez 
kontroli toru. 

Z chwilą stwierdzenia przerwy w komu- 
nikacji telefonicznej i telegraficznej lIwow- 
skie władze bezpieczeństwa wraz z władza 
mi kolejowemi i pocztowo - telegraficznemi 
natychmiast wysłały na przestrzeń spec- 
jalne parowozy z mechanikami i policją, 
którzy stwierdzili, że na wymienionych li- 
njach kolejowych nieznani sprawcy w na- 

——— = | 

STRACHY 
Zdarzenie prawdziwe 

Co robić, gdy w sierpniu, miast 
złotego ciepłego zachodu, zapada li- 
stopadowa wprost szara godzina, za 
oknami leje od dwuch dni bez przer- 
wy, gospodarz zgrzyta zębami, my- 
śląc o niezebranych snopkach — i wo- 
góle nastrój jest żałośny? 

Ze wstydem przyznam, że Ка- 
zaliśmy napalić na kominku. Kiedy ba- 
rometr udaje jesień — wolno i nam. 
Zrobiliśmy sobie prawdziwie  įesien- 
ną siestę. A o czemże rozmawiać o 
szarej godzinie wokół  trzaskającego 
kominka, jeżeli nie o duchach? To też 
dawno niepamiętam takiego doboru 

strasznych opowieści, jak tego wie- 
czora. 

W rezultacie wszyscy się bali 
obejrzeć za siebie w ciemne kąty, a 
nogi trzymali podkulone na kanapie. 
Kiedy już nastrój był u zenitu zabrał 
głos jeden z miłych sąsiadów, czło- 

wiek typowo „przedwojenny“. 
— A tak, moi państwo, nietrzeba 

wypraw o północy na cmentarze, aby 

ducha spotkać. Chociaż ja osobiście 

dobrze się w życiu naszukałeem, za- 

nim mnie duch namacalnie nie uczę- 

stował, i to tak, żem go na długo pa 
miętał. Przed wojną to było, miałem 

der fachowy sposób poprzecinali 
dy telefoniczne i telegraficzne. 

przewo 

Punktem centralnym, w którym doko- 
nano przerwy linji, był las bihorski. Po- 
nieważ równocześnie o tej samej porze 
dokonano przerwy linji w różnych 
punktach, wskazuje to na zgóry uplanowa 
ną akcję. Przerwy dokonano przy pomocy 
specjalnych nożyc jakimi posługują się me- 
"chanicy poczt i telegrafów. 

  

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno,j ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe I 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 

Szyldy emaijowe wypalane.   
  

wtedy inne zdrowie, inny humor, a 
zwłaszcza istną pasję do wyłapywa- 
nia historyj z duchami.  Polowałem 
wprost na dwory nawiedzane, na po- 
koje, gdzie straszy. Jakoś mnie wszy- 
stko omijałem. 

Raz jednak będąc na Wołyniu u 
brata, zasłyszałem 0 jednym dwo- 
rze w sąsiedztwie (wołyńskie sąsie- 
dztwa — wiedzą państwo — to 40 
wiorst i to ukraińskich). Miał ten 

dwór wybitnie złą sławę. Chłopi oko- 
liczni, służba — wszystko to żyło w 
przerażeniu. Co się tam nie działo! 
Nikt nie był pewien, czy mu obraz cię 
żki nie spadnie znagła na głowę lub 
czy w łóżku nie znajdzie doniczki z 
kaktusem, nie mówiąc już o niesamo- 
witych zjawach i hałasach. 

Dwór ów zamieszkiwało młode 
małżeństwo, państwo K., ludzie peł- 
ni życia i wesela, i ktoś zauważył 
sceptycznie, iż nie wykluczonem jest 
współdziałanie państwa domu z si- 
lami nadprzyrodzonemi. W każdym 
razie żaden gość nie uszedł bezkar- 
nie lichu panoszącemu się po sta- 
rych komnatach, i po nieprzespanej 
nocy, zmykał nazajutrz, zarzekając 
się w cichości, że się tam więcej nie 
pojawi. 

. . Tego mi było potrzeba. Nazajutrz 
już jechałem do państwa K., korzy- 
stając z dawnej znajomości naszych 
rodzin. Przyznać muszę, że przygo- 

s оо 

Nowe wstrząsy we Włoszech 
CASTELFIORENTINO. Pat. Zarejestrowano tu szereg wstrząsów o charak- 

terze falistym, które jednak nie wyrządziły szkód. Nad całą Toskanją szalały 
ostatnio gwnłtowne nawałnice, powodujące wzrost poziomu rzek i lokalne wy- 
lewy. We Florencji nagły wzrost poziomiu rzeki Arno zniszczył rusztowanie no- 
wobudującego się mostu. 

Klęska powodzi w Czechach 
PRAGA. Pat. Długotrwałe deszcze spowodowały w całem państwie dotkliwe szko- 

dy w zbiorach, a nadto wywołały 

wody przekroczył ubiegłej nocy o 428 cm. 

nad górskiemi rzekami 
Wagiem, klęskę powodzi, Zagrożone są również powodzią wybrzeża Dunaju, 

normalny poziom i dalej wzbiera. 

Słowacczyzny, zwłaszcza nad 
którego stan 
W Tatrach 

i Sudetach wezbrały wody, przyczeim temperatura spadła niżej zera. 

Nowe wyroki śmierci na Sowieckiej Ukrainie 
MOSKWA. Pat. Kijowski sąd okręgowy rozpatrywał w tych dniach spra- 

wę uczestników oddziału partyzanckiego Klimenki. Oddział ten w roku 1919 
operował w rejonie Humania, występując przeciwko komunistom i żydom. Pod- 
czas zajęcia Humania partyzanci mieli zabić sowieckiego komendanta miasta 
oraz około trzech tysięcy żydów. Część partyzantów obecnie ukrywa się w roz- 
maitych urzędach sowieckich. Między innemi dwaj przywódcy oddziału Doniec 
I Szwajk pracowali w okręgowym urzędzie oświaty. Sąd skazał Dońca i Szwaj- 
ka na karę śmierci, a pozostałych oskarżonych na karę więzienia od 3 do 8 lat. 

  

„DLACZEGO WOLAŁEM ŚMIERĆ, NIŻ POWRÓT 
DO MOSKWY" 

DALSZE REWELACJE NAUMOWA. 

„Kardynalnym grzechem'** sowieckie 
go urzędnika — pisze w swej książ!,ce 
Naumów — jest nie dość regularne u- 
częszczanie na zebrania jaczejki przy 
przedstawicielstwie sowieckiem. Dla 
żywego człowieka atmosfera panują= 
ca na tych zebraniach jest czemś ffie- 
znośnem, tak dalece zakrawa wszyst- 
ko, co się na nich odbywa na parodję. 

O jakiemś istotnie rozsądnem oma- 
wianiu zagadnień niema mowy i wszy- 
stko sprowadza się do głosowania ma, 
sowego nad rządowemi rezolucjami, 
zgłaszanemi przez władze, sławiącemi 
pod niebiosa Stalina i jego „linję*. 

W ciągu czterech lat swego poby- 
tu w paryskim przedstawicielstwie, nie 
znam ani jednego wypadku głosowa- 
tia przeciwko podobnym rezolucjom. 

Zdarzało się, że uczciwi komuniści 
powstrzymywali się od głosowania, 
ale wtedy spadały na nich nieobliczalne 
i przykre następstwa. „Władza żąda 
ła ścisłego umotywowania powstrzy- 
mania się od głosowania,  śledziła, 
„ńieprawomyślnego*, a w rezultacie 
ekspedjowała go do Moskwy. Taki los 
spotkał między innymi, wybitnego ko- 
munistę Pr.eobrażeńskiego, który od 
ważył się na zebraniu jaczejki wnieść 
poprawkę do „rządowej” rezolucji. Zo 
stał za to zesłany na wygnanie. Specjal 
rie przybyły do Paryża z Moskwy cze- 
kista usiłował w ciągu półrocza wyśle 
dzić, skąd czerpał Preobrażeńskij du- 
cha opozycji i czy nie zdążył zarazić 
nim innych kolegów służbowych. 

Naumów opowiada o bezwzględnej 
kontroli której podłega każdy z zagra 
nicznych urzędników ze strony czeki- 
stów, o otwieraniu prywatnych listów 
nieustającej inwigilacji, a zwłaszcza 
bacznie śledzą agenci GPU tryb życia 
każdego urzędnika, dopatrując się w 
każdym wypadku sprawienia sobie no- 
wego ubrania, lub mebli... ,„rozktadū 
burżuazyjnego i... demoralizacji". 

„Jeżeli nie zna się najdokładniej at- 
mostery, która nas otacza — trudno 
oczywiście zrozumieć powody, dla któ 
rych uciekamy ze służby sowieckiej. 
trudno zrozumieć, dlaczego w samych 
Niemczech było 167 wypadków odmo- 
wy powrotu do Moskwy ze strony urzę 
dników sowieckich. I dlatego trudno 
jest być może również zrozumieć, dla- 
czego wychodząc z gabinetu towarzy- 
sza Bieleńkija, czułem, że jestem już 
skazany, że wyrok na moje życie już 
zapadł... 

Pierwszy piorun zagrzmiał nadem- 
ną w początkach kwietnia, kiedy oś- 
wiadczono mi naraz, że muszę w pew- 
nej niecierpiącej zwłoki sprawie udać 
się niezwłocznie z Paryża do Lipska. 

Pozornie misja ta nie nasuwała żad 
nych podejrzeń, gdyż niejednokrotnie 
wysyłano mnie w podróże służbowe po 
Europie. Tym razem jednak miałem się 
na baczności. 

towany byłem raczej na kawał z ich 
strony, niż na występy duchów, to 
też postanowiłem mieć się cały czas 
na baczności. 

Przyjechałem pod wieczór — i 
wkrótce podano kolację. Państwo do- 
mu byli ujmująco grzeczni, co do 
mnie, musiałem mieć trochę minę de- 
tektywa, i w pewnej chwili zauważy- 
łem lekko - porozumiewawcze spojrze- 
nie małżeństwa. Oho, zdwoiłem ba- 
czność — co mi tam gotują! A oto- 
czenie nadawało się świetnie. Ciem 
na wielka jadalnia, migotliwe świa- 
tło kandelabra, tańczące cienie i sta- 
re meble wyszczerzające się po ką- 
tach — miło, prawda? 

Wkrótce po kolacji nastąpiło ogól- 
ne życzenie sobie dobrej nocy. Na 
moją własną usilną prośbę przezna- 
czono mi pokėj ten „najstraszniejszy“ 
Początkowo państwo domu odradza- 
limi to z zakłopotanym uśmiechem, 
co mię właśnie utwierdziło w mych 
podejrzeniach. Służący poprzedzał 
mnie ze świecą w długiej wędrówce 
po mrocznych korytarzach, po schod- 
kach i zakamarkach. Wyznam, iż nie 
byłbym trafił z powrotem w całym 
tym labiryncie. Wreszcie dotarliśmy 
do osławionej komnaty. 

Był to niewielki pokój lecz z dziw- 
nie wysokim sufitem. Musiał być da- 
wno niezamieszkany. Widać, że w 
ostatniej chwili czyniono dla mnie po- 

— Czy mam jechać na długo? 
— Mniej więcej na trzy dni. 
Zacząłem czekać na „feuille de 

route“, paszport z wizami, uprawnia- 
jącemi do wyjazdu i powrotu do Fran- 
cii. Sprawami temi urzędnicy sowiec- 
cy zazwyczaj nie zajmują się sami, wy 
ręcza ich dobry duch, w postaci przy- 
komenderowanego do spraw personal- 
nych urzędników sowieckich, agenta 
Czeki, który w ostatniej chwili przyno- 
si paszport ze wszystkiemi wizami. 

Otrzymałem swój paszport. Wszy- 
stko było w porządku, prócz.... powrof 
nej wizy do Francji. Tej nie było właś- 
nie. Stempel oznaczał jedynie „wyjazd 
z Francji". 

— A gdzież jest moja wiza powro- 
tu? Przecież nie będę mógł wrócić do 
Paryża. 

— Nie obawiajcie się towarzyszu 
Naumów. W obecnej chwili nie może- 
my otrzymać dla was wizy „aller re- 
tour, gdyż nasza miesięczna norma 
została już wyczerpana we francuskim 
ministerjum spraw zagranicznych. O- 
trzymamy wkrótce nową i przyślemy 
wam powrotną wizę do Lipska. 

Argument był zbyt przejrzysty — 
wyjeżdżałem z Paryża 2 kwietnia i baj 
ki o wyczerpanej kwocie „wiz* nie 
wytrzymywały żadnej krytyki. Zrozu- 
miałem, że chcą mnie przed ewszyst- 
kiem wytransportować do Lipska, a 
stamtąd już do Moskwy. Czekiści do- 
skonale zdawali sobie sprawę, że w 
Paryżu mógłbym się bronić, pora- 
dzić z przyjaciółmi, wreszcie pójść śla 
dami Biesiedowskiego. W. Lipsku zaś, 
pozostawiony sam sobie, oderwany od 
rodziny i pozbawiony pieniędzy, bez 
Fmocy, oko w oko z sowieckim konsu- 
lem, musiałbym wreszcie im ulec. 

Rozumowanie czekistów było jasne 
i po raz pierwszy zastanowiłem się 
nad pytaniem, czy nie należałoby na- 
tychmiast przerwać tę nędzną komedję 
którą ajenci GPU zmuszali mnie wy- 
konać, pod pretekstem służby dla pro- 
letarjatu. Zastanawiałem się, czy nie 
zerwać natychmiast z władzą sowa . 

Myślałem długo i uporczywie i wre 
szcie postanowiłem pozwolić wypad- 
kom by rozwijały się same. Nie jestem 
tchórzem, niejednokrotnie podczas 
swej pracy narażałem się na śmiertelne 
niebezpieczeństwa i perspektywa 
śmierci w Moskwie nie przeražala 
mnie. Byłem jedynie oburzony na to, 
że zginę z rąk garści czekistów, któ- 
rzy zagarnęli władzę w swe ręce i ma 
ją czelność przemawiać w imieniu ro- 
botników i włościan. Nie chciałem po- 
godzić się z myślą, że mam posłużyć 
dla użyźnienia gruntu, na którym wyra 
sta krwawe GPU. Ta  bezmyślna 
śmierć byłaby głupiem niegodnem 
zakończeniem całego mojego życia bo- 
jowego, a cała moja istota protesto- 
wała przeciwko temu. 

śpieszne przygotowania, kurze były 
pościerane, podłoga przetarta i wiel- 
kie staroświeckie łoże zasłane świe- 
żą pościelą. 

Służący zapalił świecznik na stoli- 
ku i z życzeniem dobrej nocy wyco- 
fał się w przyśpieszonem tempie, jak 
zauważyłem, żegnając się ukradkiem. 
Oczywiście zacząłem od szczegóło- 
wych badań terenu. Przeszukałem 
każdy kąt, zbadałem ściany, firanki 
i okienice, bardzo szczelne i zamyka- 
jące się od wewnątrz, zajrzałem za 
obrazy, za łóżko, — i upewniłem się, 
że prócz jedynych drzwi, i doskonale 
zabezpiczonych okien, niema innego 
wejścia do pokoju. I wtedy dopiero 
przyszło mi na myśl, że jestem sa- 
miuteńki w pokoju najbardziej odda- 
lonym od wszelkich pomieszczeń ludz 
kich, dość ponurym i o nieładnych tra 
dycjach. Mimowoli zacząłem się og- 
lądać za siebie, miałem chwilami wra- 
żenie, że coś za mną czai. By się 
za nic nie poddać halucynacjom, po- 
cząłem rozumować: 

— Drzwi są jedne. Nie zamknę ich 
naumyślnie na klucz. Jeśli to duch, 
w co nie wierzę, przejdzie przez drzwi 
zamknięte, jeśli ktoś z domowników, 
to go wpuszczę do pokoju, a potem 
sprawię mu łaźnię. Co mi się może 
stać? Wszystko zbadałem. Hm, — 
łóżko... Obszukałem je dokładnie, li- 

cho wie jednak, czy tam niema ja- 

W CIECHOCINKU 
Nigdy nie myślałem, że mamy tak 

ładną miejscowość kuracyjną: maleń- 
ka to fakt, ale naprawdę przemiła. 

Jest 15 dorożek konnych — czy- 
hają na dworcu na naiwnych przyjez- 
dnych: „może odwieźć do pensjona- 
tu, do hotelu!'* — proponują. Ten i 
ów głuptak się ładuje — dwa obro- 
ty koła i już jest w hotelu, trzy i za- 
jechał do najdalszego pensjonatu. 
Całe miasto można przemierzyć w kwa 
drans. 

Fajne pensjonaty — dobrze urzą- 
dzone, duże i drogie. Dzwoni się — 
ktoś puka: — „proszę”, drzwi się lek- 
ko uchylają. Boją się wejść te słu- 
żące do pokoju — wyobrażają sobie, 
nie wiedzieć co czy co innego?... 

Śniadanie też podają przez szpa- 
rę — żadne wrzaski nie pomagają — 
nie chcą włazić, taka już moda. 

Może zanadto przyzwyczaiły się 
do starszych osób. Istotnie tylko ta- 
Kie się tu widuje — paniusie grube, 
podsiwiałe, panowie zreumatyzowani 
z brzuszkami: 

O pół do śiódmej zaczyna się ruch 
ulice pófiie, zewsząd śpieszą stare 
grubasy z wielkiemi ręcznikami pod 
pachą — do kąpieli. Jest tych łazienek 
kilkanaście — solidne gmachy z wy- 
sokiemi kominami. 

Pchają się tam cały ranek — ką- 
piele borowinowe i solankowe to 
właśnie specjalność Ciechocinka. 

Przy obiedzie, podwieczorku i ko- 
lacji wszyscy mieszkańcy pensjonatu 
spotykają się przy stole: najmilsze 
chwile — rozmawiają o swem zdrowiu 
o doktorach, receptach przepisach. 
Wszyscy czują polepszenie. Gruba 
pani, z trudem  podnosząca się z 
krzesła, zaręcza, że w swej młodo- 
ści nie była żwawszą i zwinniejszą; 
jegomość kulejący na obie nogi twier- 
dzi, że zakasuje swego wnuka w 
food - balu — nikt nie jest tu oddaw- 
na: tydzień, dwa najwyżej, a jednak 
wszyscy czują się lepiej. 

Gdyby się nawet nie czuli — łatwo 
ulegliby hypnozie, wciąż mowa 0 le- 
kach, wszystko jest nastawione na 
przynoszenie komuś ulgi — całe mia- 
sto poto istnieje, tem żyje. 

Nikt tu nie siedzi dla przyjemno- 
ści — każdemu coś dolega, chce się 
czegoś pozbyć. 

Na rozrywkach nie zbywa — nu- 
da panuje wszechwładnie; z chwilą 
gdy kąpiel wzięta, śniadanie zjedzone 
nie pozostaje nic innego jak czekać 
na następny posiłek. Oczywiście 
bridź kwitnie — wystarczy krzyknąć: 
„umiem grać, trzy bez atu!'* — zaraz 
znajdą się partnerzy. Poczciwe pa- 
niusie klapiące bezmyślnie, nie ro- 
zumiejące, że lepiej upaść bez trzech 
(bez partji) niż dać przeciwnikom 
zrobić szlema. Niewielka to frajda og- 
rywać te babcie „ale za- 
robek pewny: kilkanaście złotych za 
seans. 

Park. Na spacer do parku, spotkać 
się z kimś w parku, poczytać w parku, 
rozerwać się w parku. 

Przedewszystkiem woda — moż- 
na się darmo napić ciepłego, mętne- 
go, cuchnącego trochę zgniłemi ja- 
jami a trochę stęchłym serem obrzy- 
dliwego płynu wytryskującego aż z 
głębokości 1300 mtr. Solanka — zdro 
wy ma żołądek kto się nie rozchoruje 
od niej odrazu. 

Zarząd zdrojowiska zorganizował 
turniej tenisowy. Przyjechało paru 
dobrych graczy z Warszawy, paru 
słabszych, stanęło kilkunastu  miej- 
scowych partołów. Publiczność, prze 
ważnie długonosa, wykazuje zupełną 
ignorancję. 

Fe, jak ten brzydko i źle gra. 
Rzeczywiście! on stale stoi 

miejscu a przeciwnik tylko Diega. 
Na czwartym korcie anonsują 

mecz Marszewskiego z Weinsteinem 
(wyrób miejscowy). 

w 

kiej ukrytej maszynerji? Gotowo się 
jeszcze zapaść w nocy wraz ze mną. 
Albo ten obraz z nad  wezgłowia 
runie mi jeszcze na łeb... Wiem już 
— przyszła mi myśl genjalna — nie 
będę wcale spał na łóżku! Jeśli gdzie 
— to tam właśnie czyha jakaś za- 
sadzka! я, 

Myśl wyprowadzenia w pole tak 
duchów jak i figłarzy domowych do- 
dała mi otuchy. Śmiejąc się zdjąłem; 
materac z pościelą z łoża i umieściłem 
je na podłodze w środku pokoju, pil- 
nie przytem bacząc czy mi nie grozi 
z góry upadek jakiego przedmiotu. 
Ale sufit nade mną był gładki. ; 

Rozebrałem się rad z pomysłu i 
położyłem na improwizowanem  le- 
gowisku, nadsłuchując by najlżejsze- 

go szmeru. Wbrew zwyczajowi po- 
wszechnie panującemu w dworach 
wiejskich, żadna mysz nie chrobotała 
pod podłogą. Cisza zaczęła mi dzwo- 
nić w uszach, nie mogłem się uwol- 
nić od uczucia oczekiwania na coś, 
co się miało zdarzyć. W ten sposób 
dotrwałem do północy; oznajmił mi 
ją mój zegarek, a w dziesięć minut 
potem, gdzieś na: dole w oddalonym 
salonie począł bić stary zegar. Wy- 
znam, że mi się zrobiło całkiem głu- 
pio. Lustrowałem bez końca kąty po- 
koju, pytając się podświadomie, z 

której strony nadejdzie „to coś". Mi- 
nęła jednak północ, potem pół do 

Śliczne, uj ślicznie grane. Brawo, 
brawo Marszewski. 2 

Ależ ty oklaskujesz Weinsteina, 
Marszewski to jest tamten. 

Orkiestra rzempoli przez pół dnia. 
Nawet niezła — jacyś wojskowi, 

dmący spokojnie w trąby i trąbki. Ka- 
pelmistrz po każdym kawałku kłania 
się dziesięć razy i zasyła całusy co 
grubszej pani Fejgenbaum. Lepiej to 
funkcjonuje niż w Krynicy, gdzie pan 
z pałeczką zwracał się przed każdym 
kawałkiem do grajków: „no panowie 
zacznijmy choć raz zgodnie — wszy- 
scy razem“. 

Wieczorem u Millera — jedyny ho- 
tel — schodzą się ci co łakną życia 
nocnego. Parę chudych klemp udaj; 
fottancerki, chyboczący się starusz- 
kowie obtańcowują je niemrawo. Or- 
kiestra samego Goldy i Petersburs- 
kiego — ceny odpowiednie. 

Zresztą powodzenie Millera jest 
skromne: o pół nocy niema już nikogo 
— trzeba przecie wstać raniutko i 
lecieć do wanny. Karol. 

  

Bigamja podlega prze- 
dawnieniu i amnestiji. 
ZNAMIENNY WYROK SĄDU NAJ- 

WYŻSZEGO. 

Dotychczasowa praktyka i orzecz- 
nictwo sądu najwyższego, tworzącega 
właściwą interpretację prawa w życiu, 
stały na stanowisku, iż nawet przedaw 
nienie nie może uwolnić od kary oso- 
by winnej wstąpienia w ponowny zwią 
zek małżeński świadomie podczas ist- 
nienia poprzedniego małżeństwa. Biga 
mję uważano za t. zw. przestępstwo 
trwałe, tj. takie, które trwa stale, pó- 
ki istnieje uprzedni węzeł małżeński. 

Każdy dzień rodzi dalsze trwanie 
przestępstwa i stąd brak momentu po- 
czątkowego dla biegu przedawnienia. 

Obecnie w sądzie najwyższym zna 
lazła się sprawa, która posłużyła za 
podłoże do przeforsowania tezy prze- 
ciwnej, załamującej dotychczasową 
praktykę. 

Dwużeństwo nie jest przestępstwem 
trwałem i uległa przedawnieniu po u- 
pływie lat 8-miu od daty zawarcia mał 
żeństwa, jak również podlega ustawie 
o amnestji. 

Przedmiotem tej tezy był proces 
Bolesłiwa Popławskiego, który będą” - 
żonatym, ożenił się w Rosji po raz 
drugi, a po powrocie do kraju, bojąc 
się uznania tego drugiego związku za 
nieformalny, ponownie zawarł ślub z 
tą samą osobą w kościele katolickim. 

Pie rwsza żona dowiedziawszy się 
o tem, wystąpiła ze skargą do prokura 
tora. Dowiedziała się jednak o zaszłym 
fakcie po paru latach, wobec czego 
sąd okręgowy uznał, że przestępstwo 
popełnione przez Popławskiego podle- 
ga ustawie o amnestji. Sąd skazując 0- 
skarżonego na 3 miesiące więzienia, 
darował mu z amnestji całkowitą karę. 

Urząd prokuratorski zaapelował a 
sąd apelacyjny wyrok uchylił, orzeka- 
jąc, iż do Digamji, jako przestępstwa 
trwałego, amnestję się nie stosuje. 

Obrona odwołała się do sądu naj- 
wyższego. 

Adwokaci się gnęli do autorów i 
obcych ustawodawstw, powołująć się | 
przy tem na brzmienie art. 412 K.K., | 
który mówi: „winny wstąpienia w | 
związek małżeński... ulega karze”. Cho | 
dzi więc o moment „wstąpienia, a fie 
„trwania“. / 

Sąd Najwyższy pod przewodnict- | 
wem prezesa Michaelisa uznat stusz- | 
ność stanowiska obrony i wydał orze- | 
czenie uznające bigamję za przestępst- | 
wo jednorazowe, podlegające przedaw | 
nieniu i amnestji. ! 

Ośmioletnia bezkarność uwafnia 
więc bigamję od odpowiedzialności. 

pierwszej — nic się nie zdarzyło. 
Zbyt biegły byłem w tych sprawach, 
by nie wiedzieć, że ulubioną godziną 
duchowych harców jest dwunasta, a 
ponieważ zdawało mi się, że na fi- 
giel też już chyba dziś zapóźno, po- 
stanowiłem poprostu zasnąć. (Do- 
pomogło mi do tej dćcyzji moich 40 
przebytych wiorst, które czułem w 
kościach). Zdmuchnąłem wtedy świe- 
cę, upewniwszy się, że rewolwer i za- 
pałki leżą tuż obok mej głowy. Po- | 
kój zaległy nieprzeniknione ciemno- | 
ści. 
Zblagowałbym wszakże, twierdząc, | 

że sen mój był słodki i spokojny. 
Przeciwnie, jakieś tam koszmary prze- 
śladowały mię niezgorzej. Co miano- 
wicie, nie pamiętam, ale wiem, żem 
się raz w ciągu nocy obudził cały | 
z lany potem. Wokoło jednak ciem- | 
ność grobowa i cisza grobowa trwały | 
niezmiennie. Pamiętam, że po zapale- 
niu świecy ujrzałem na zegarku go- | 
dzinę piątą rano, i że przyszło mina | 
myśl, jak ogromnie szczelne są jed- 
nak te okiennice i firanki! Toż tam | 
już jasno na dworze, a u mnie, jak w 
czarnej otchłani... To była moja о5- 
tatnia refleksja przed ponownem za- | 
śnięciem. ( 4 

Jak dlugo spalem — nie wiem.... | 
Nagle!... Nie, to bylo coš strasz- | 

nego, COš niewypowiedzianego! Huk, 
brzęk, ryk nieludzki! Budzę się pod



fur Gospod еп МАЕ 
Wkłady w instytucjach kredytowych 

w |-szym kwartale 1930 r. 
Wzrost wkładów, który przybrał 

niezwykle szybkie tempo od połowy 
1926 r., osłabł następnie od połowy 
1928 r. — równocześnie z rozpoczyna- 
jacym się spadkiem konjunktury i do- 

* piero od II półrocza r. ub. a właściwie 
dopiero od początku rb. odbywa się 
znowu w przyśpieszonem tempie. 

I tak w całem I półroczu 1929 r. 
wkłady wzrosły tylko o zł. 70,9 milj., 
w III kwartale 1929 r. o zł. 59,0 miilj. 
w IV kwartale 1929 r. o zł. 69,4 mili. i 
w kwartale I 1930 r. o zł. 138,9 milj. 
do zł. 2.775,8 milj. 

Trzeba podkreślić, że omawiane tu 
dane Gł. Urzędu Statystycznego ше о- 
bejmują gminnych kas oszczędnościo- 
wych oraz części kas miejskich i po- 
wiatowych, tudzież szeregu spółdzielń 
kredytowych (przedewszystkiem nie 
należących do związków rewizyjnych) 
przyczćm niektóre dane są ustalone 
szacunkowo. Z drugiej jednak strony 
ogólna suma wkładów w instytucjach, 

  

uwzględnianych przez Gł. Urząd Stat. 
może być faktycznie niższa od uwido- 
cznionej, gdyż przy sumowaniu nie zo 
stały potrącone — w braku odpowied 
nich danych — wzajemne wkłady jed- 
nych instytucyj kredytowych w dru- 
gich. 

Zauważ yć poza tem należy, że po 
równywanie ogólnych sum wkładów w 
różnych okresach c) zasu nie przedsta 
wia właściwie większej wartości, gdyż 
suma ogólna obejmuje zarówno wkła- 
dy terminowe, na dłuższe nawet cza- 
sem terminy, jak i wkłady natychmiast 
płatne; a oczywiście, zupełnie inne zna 
czenie mają wkłady terminowe czy о- 
szczędnościowe, inne zaś — czekowe . 
«zy żyrowe: miarą bowiem wkładu 
me jest tylko kwota, lecz i czas na któ 
ry jest on ulokowany. 

Dlatego też o wiele już właściwszy 
obraz ruchu wkładów przedstawia na- 
stępujące zestawienie (według po- 
szczególnych rodzajów wkładów): 

  

  

  

  

  

1/1 1929 31/XII 1929 1/11 1930 
milj. zł. %  milj. zł. % milj. zł. % 

Wkiady oszczednošciowe 120.6 29.6 907.8 34.4 1.007.4 36.3 

Wkłady terminowe 510.9 21.0 531.6 20.2 556.1 20.0 

RAZEM: 1.231.5 50.6 — 1.439.4 54.6 1.563.5 56.3 

Rachunki bieżące i żyrowe 489.8 20.1 463.0 17.5 447.2 16.1 

Wkiady bezterminowe i 4 vista 358.2 14.7 373.4 14.2 397.6 14.3 

Wkłady czekowe 358.1 14.7 361.1 137. 367.5 13.2 

RAZEM: 1.206.1 495 1.1975 45.4 1.212.3 43.6 

Jak widzimy, wkłady kapitalizacyj- Pocztowa Kasa Oszczęd” "| | 
ne (oszczędnościowe i terminowe) sil ności 315,8 383,6 3795 
nie wzrastają i ich udział procentowy Bank Gospodarstwa Kra- | sk ё 

w ogólnej sumie wkładów w I kwarta-  iowego 351,4 254,9 2845 
łe rb. w liczbie absolutnej nieznacznie Spółdzielnie kredytowe 220,7 263,9 263,9 
wzrosły, ale ich udział procentowy po- Bank Polski. 182,4 1774 1476 
ważnie zmalał. Państwowy Bank Rolny 54,4 70,9 98,7 

ZK Oddziały zagranicznych 
Najsilniej wzrosły w I kwartale  panków akcyjnych 797 768 807 

1930 r. wkłady oszczędnościowe, bo 0 Bani is 406 520 681 
okolo 11 proc.; poza tem juž značznie Sb : а “Ч = a е ь 

iei * entralna Kasa эрогек mniejszy wzrost wykazały: wkłady ter Rolmiczych 27 35 40 
- minowe ( 0 około 4,5 proc.) oraz bez- 

* terminowe (0 około 6,5 proc.) ; drobną 
zwyżkę ujawniły jeszcze wkłady cze- 
kowe — o blisko 2 proc.; wreszcie 
wkłady na rachunkach bieżących obni- 
żyły się o około 3,5 proc. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wkła- 
dy w poszczególnych instytucjach (lub 
grupach instytucyj), to okaże się, że 
w I kwartale rb. wkłady wzrastały w 
dalszym ciągu we wszystkich instytu- 
cjach z wyjątkiem Banku Polskiego 
(spadek lokat żyrowych prywatnych z 
zł. 177,4 miljn. do zł. 147,6 miljn.) o- 
raz Pocztowej Kasy Oszczędności 
(spadek lokat czekowych z zł. 210,6 
miljn. do zł. 178,3 miljn). 

Najpoważniejszy wzrost w I kwar- 
tale rb. wykazały wkłady w Państwo- 
wym Banku Rolnym (o blisko 40 proc) 
zkoljei w bankach komunalnych (0 oko 
ło 31 proc.), kasach oszczędności (o 
około 15 proc.). Centralnej Kasie Spó- 
łek Rolniczych, Banku Gospodarstwa 
Krajowego, addziałach zagranicznych 
banków akcyjnych, a najmniejszy w 
krajowych bankach akcyjnych (0 oko- 
ło 3 proc.) 

Zmiany w stanie wkładów w po- 
szczególnych instytucjach czy grupach 
instytucyj kredytowych ilustruje nastę 
pujące zestawienie (w mil. zł.) 

1/1 31/XH_ 31/11 
1929 1929 1930 
832,4 907,5 935,8 
357,5 446,4 513,0 

Banki akcyjne 
Kasy oszczędności 

Powyższe dane przytoczyliśmy we- 

dług „Polski Gospodarczeį“ (—) 

INFORMACJE 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— W sprawie giełdy towarowo-zbo 
żowej. W związku z zamieszczonemi 
w dniu wczorajszym wywiadami w 
sprawie giełdy towarowo-zbożowej 
otrzymujemy dodatkowe wyjaśnienie, 

=wsxZ którego wynika, że: konfeten 
cja w sprawie giełdy zbożowo-towa- 
rowej domaga się, by członek giełdy, 
będący  spółdzielnią bezwarunkowo, 
poddał się kontroli jednego z istnieją- 
cych związków rewizyjnych, a miano- 
wicie Związku Rewizyjnego Spółdziel- 
ni Rolniczych, Związku Spółdzielni Pol 
skich, lub Związku Spółdzielni Spo- 
żywców „Społem'. 

    NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 
| egzystuje od roku 

M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46, —0 

  

BI SIDA RTL TPS ANT ET T PASTA TIE 
naporem jakiejś ciężkiej ruchliwej 
masy, dławi mnie, nie mogę oddy- 
chač, nie mogę wydać okrzyku! Jed- 
nocześnie piecze mnie coś rozpalone- 
go, coś z trzaskiem i jazgotem toczy 
Się po pokoju, a to najgorsze po- 
tworne olbrzymie „coś* wije się 
Po mnie, ugniata mnie, dusi — i sko- 
wyczy rozdzierająco! 

Powiadam państwu, takiego ter- 
roru, jaki mię wówczas, nieprzytom- 
nego ze snu, chwycił za włosy, wro- 

« gowi nie życzę! Zmartwialem. 
Po chwili, nie wiem jak długiej, 

przyszła mi jednak refleksja: Oto wła 
śnie ten idjotyczny djabelski figiel! — 
* momentalnie do bólu i przerażenia 
dołączyła się wściekłość. Zakotłowało 
Się we mnie. Począłem gwałtownie 
uwalniać się z pod wyjącej masy, 

Ach, moi państwo! Co się działo! 
Kolejnie to się nie da opowiedzieć! 
lerwszym moim czynem było zdarcie 

firanki i pchnięcie okiennicy. Wido- 
u co mi się przedstawił, póki życie 

Nie zapomnę. Wim tylko, że jeśli nie 
zachorowałem wtedy ze strachu i popa 
т2ев, to był jeden cud, ale że nie za- 
b ą wałem potem ze śmiechu — to 

У! cud drugi i daleko większy!. 
2 podłogi spojrzały na mnie nie- 

R tomne ze zgrozy, baranie oczy 
chłopca kredensowego, który tkwił 
T na mym materacu 
ód bolesnych szczątków  šniada- 

Г 

nia. Po całym pokoju walały się sko- 
rupy, sztuc'ce, bułeczki i kawałki wę- 
dliny, wsród nich biegły strumyki ka 
wy i śmietanki dymiąc jeszcze. 

Martwa natura iście futurystyczna! 

I długie upłynęły chwile, zanim 
zdołałem  wytłomaczyć na śmierć 

przerażonemu m potłuczonemu  Hry- 
horce, że to nie czort — ale właśnie 
chęć uniknięcia czorta sprawiła, że 
Bogu ducha winny chłopak natknął się 
pociemku z ciężką tacą na niespo- 
dziewaną zasadzkę w środku pokoju. 
Myślę jednak, że nieszczęśnik do 
końca życia był przekonany, że to mu 
sam djabeł nogę podstawił! 

O tem, co się działo na dole — nie 
wspominam. Okłady jakieś to mi ro- 
biono, ale trzęsącemi się od śmiechu 
rękami. Czy zaś od tego czasu po- 
kój nabrał lepszej czy gorszej sławy 
nie wiem. Dziś i tak już śladu po 
nim niema. 
. Taki więc oto przebieg miało mo- 
je dotkliwe pierwsze i ostatnie spot- 
kanie z duchami... 

‚ — Pierwsze, ale może nie ostat- 
nie — poprawił ktoś z najciemniejsze- 
go kąta. 

W tej chwili poproszono na ko- 
lację. El. M. 

Tajemnica zaginionej na Pośpieszce 
dziewczyny 

Policja zainteresowała się zeznaniami złożonemi przez Jakubiłowiczową  (Sofjan- 

na 6) o zaginięciu jej koleżanki Apolonji Daszkiewiczówny (Ciesielska 4) podczas gdy 

były razem na wycieczce za Pośpieszką. Obie kobiety udały się za miasto w towarzy- 

stwie jak już notowaliśmy czterech mężczyzn, szoferów. 

Daszkiewiczówna wraz z dwoma towarzyszami zawieruszyła się w lesie i od tego 

czasu ślad jej zaginął. 

Dotychczasowe poszukiwania nie dały żadnych rezultatów jak również nie zdo- 

łano ustalić nazwisk przygodnych jej towarzyszy. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie 

że dziewczyna padła ofiarą jakiegoś wypadku a być może nawet morderstwa. 

Aresztowanie niesumiennego listonosza 
Od pewnego czasu na poczcie w dziale pieniężnym pracował listonosz Rudak, któ- 

ry dopuszczał się malwersacyj przy sporządzaniu wykazów pobranych sum. Raduka are 

sztowano i oddano pod sąd. 

Uciekł przed kolektywizacją 
Na odcinku granicznym Prudnik pow. Wilejskiego około folw. Kadziewo przekro- 

czyły granicę z Rosji do Polski 3 rodziny, które zbiegły stamtąd nie chcąc włączyć się 
do kołchozów; rodzina jankowskich składająca się z 4 osób, Miszków z 3 osób i Tysz- 
ków z 6 osób. Wymienieni przekroczyli granicę z żywym inwentarzem, składającym się 
z 4 krów, koni, wołów, i świń. Uciekinierzy zostali przesłani na punkt izolacyjny w Ilji. 

Kilkudziesięciu pijanychchłopów 
usiłowało rozbijać sklepy 

W miasteczku Sopoćkinie pod Kaletami na granicy polsko-litewskiej banda pija- 

nych chłopów w liczbie około 80 osób usiłowała zdemolować piwiarnię, która odmówiła 

wódki a następnie sąsiednie sklepy. Policja usiłowała zlikwidować zajście lecz została 

zaatakowana kamieniami więc użyła broni i oddała kilka strzałów w powietrze. Jeden z 

policjantów został ciężko ranny Kamieniem w głowę. 

Kilku awanturników aresztowano. 

(mentarz z czasów dawnych wojen 
Podczas robót przy budowie drogi Wilejka — Mołodeczno natrafiono na cmentarz 

wojskowy, na co wskazują metalowe części rynsztunku i odznaki wojskowe. 
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ŚRODA 
20 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 26 

ES S OPA z. słońca o godz. 6 m. 52 
Joanny    

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

z dnia 19. VAI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatura Średnia -l- 18 

Temperatura najwyż za -|-23 

Temperatura najniższa -|- 9 

Opad w milimetrach: Ślad 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: spadek 

U wagi: przelotny deszcz. 

ł Północny 

URZĘDOWA 

— Przyjazd komisji budowlanej. W bie- 
żącym tygodniu przybywa do Wilna komisja 
Ministerstwa Robót Publicznych w celu zlu- 
strowania budowli wznoszonych z kredytów 
państwowych. 

— Legitymacje komiwojażerów tylko dla 
obywateli polskich. Na mocy ustawy o pra- 
wie przemysłowem w swoim czasie zostały 
wprowadzone legitymacje dla komiwojaże- 
rów. Legitymacje takie wydawane są przez 
władze przemysłowe I instancji na podsta- 
wie pisma firmy, która komiwojażera wysyła 
jak również na podstawie złożonego do wła 
dzy przemysłowej dowodu obywatelstwa 
polskiego. Obywatele obcych państw nie mo 
gą otrzymać legitymacji komiwojażerskiej. 

SAMORZĄDOWA 

— Posiedzenie sejmiku powiatowego. 
Na dzień 23 b. m. zostało wyznaczone posie 
dzenie sejmiku powiatowego. 

Najprawdopodobniej będzie to ostatnie 
posiedzenie wóbec upływu terminu kadencji. 

KOLEJOWA 

— Ulgi kolejowe dla studentów. Udają- 
cy się na wyższe studja do Francji, Niemiec 
i Belgji mogą korzystać z, dalekoidących ulg 
podczas przejazdu kolejami. Dotyczy to wy- 
łącznie studentów wyjeżdżających grupami 
za pośrednictwem swych organizacyj. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Koeduk. Humanist. Gimna- 
zjum im. J. . Kraszewskiego w Wilnie (b. 
gimnazjum Winogradowej z prawami  po- 
daje do wiadomości, że egzaminy wstępne 
do wszystkich klas rozpoczną słę -dn. 
września. A: 
Podania o przyjęcie przyjmuje sekretarjat w 
godz. od 10 do 13. Opłata od 20 zł. miesięcz 
nie. 

—Dyrekcja Prywat. Seminarjum naučzy- 
ciel. żeńskiego pp. Benedyktynek w Nieświe 
żu podaje do wiadomości zainteresowanym, 
że egzamina wstępne na 1, 2, f 3 kirs od- 
będą się w dniach 1 i 2 września Tb. 

Przy seminarjum istnieje internat dla u- 
czennic. 

RÓŻNE. 

— Gmina żydowska przyjęła budżet. Za- 
rząd gminy żydowskiej rozpatrywał popraw- 
ki oszczędnościowe poczynione przez wła- 
dze w budżecie gminy i takowe zaakcepto- 
wał nie chcąc przedłużać procedury zalegali- 
zowania budżetu. Ograniczono się jedynie 
do wysłania pisma do władz ze wskazaniem 
że skreślone pozycje były b. ważne. 

— Możliwości wzmożenia ruchu handlo- 
wego między Polską a krajami bliskiego 
Wschodu. Ekspansja gospodarcza wzrasta- 
jącego stale przemysłu i handlu polskiego 
wymaga wyszukiwania i zdobycia nowych 
rynków zbytu. Takim nowym, dotychczas 
przez Polskę należycie niewykorzystanym 
rynkiem zbytu są kraje bliskiego Wschodu. 

Dla należytego zaznajomienia kupiectwa 
tychże Krajów z wytwórczością Polski i jej 
możliwościami przystępuje Komitet Wydaw 
niczy do wydania specjalnego numeru czaso 
pisma „Pałestine ££ Near East* poświęcone- 
go Polsce. 

— Bojkot towarów niemieckich przez 

holenderski związek mleczarski. Holenderski 
związek mleczarski ogłosił bojkot towarów 
niemieckich, jako odpowiedź na podwyżkę 
ceł niemieckich, uniemożliwiającą przywóz 
artykułów holenderskich (w danym wypad- 
ku masła) do Niemiec. 

Wobec powyższej sytuacji, związek go- 
tów jest poprzeć w związku z tym bojkotem 
import artykułów polskich, niezbędnych w 
mleczarstwie, a które Holandja sprowadza z 
Niemiec (drzewo, żelazo, sól, węgiel, szkło 
do laboratorjum, chemikalja etc.). 

— żydówka w klasztorze? Ro 
dzina nie może odszukać zbiegłej z Rudzi- 
szek Sory Kowieńskiej, która postanowiła 
przyjąć chrzest i przypuszcza, że ukryła się 
ona w jakimś klasztorze. 

— Ruch „chodzikowy'* z Łotwą. W cią- 
gu ubiegłych 14 dni granicę z Łotwy prze- 
kroczyło '45 osób z towarem wartości 4500 
W tym samym czasie do Łotwy przeszło 
76 osób z towarem wartości 6.800 zł. 

— Podziękowanie. Zarząd Ogniska Podo 
fic. Zawod. Garnizonu Wileńskiego składa 
tą drogą serdeczne podziękowanie za łaska- 
wy współudział w uroczystej Akademji w 
dniu Święta Żołnierza Polskiego — 15 sierp- 
nia 1930 roku wszystkim Paniom i Panom, 
którzy się przyczynili do wypełnienia progra 
mu Akademji a w szczególności Paniom 
Włodkowej i Baranskiej, jak również Panu 
prof. Wł. Kalinowskiemu — dyrygentowi chó 
ru „Echo”, panu Kazimierzowi Vorbrodtowi, 
oraz wszystkim Paniom i Panom z zespołu 
chóru „Echo*. 

NADESŁANE 

— Na czasie. Tabletki - Togal są szcze- 
gólnie skutecznym środkiem przeciwko reu- 
matyzmowi, podagrze, grypie i bolom nerwo 
wym, migrenie i wszelkiego rodzaju przezię 
bieniom. Tabletki - Togal wštrzymują na- 
gromadzanie się soli moczowej. Przeszło 
6000 lekarzy potwierdzają skuteczne dzta- 
łanie Togalu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w „Lutni*. Ostatnie 
przedstawienia komedji „Kochanek pani Vi- 
dal". Dziś, jedno z ostatnich przedstawień 
subtelnej komedji Verneuilla „Kochanek pa- 
ni Vidal“, ktora zdobyła wielki sukces arty- 
styczny i cieszy się niesłabnącem powodze- 
niem. 

W rolach głównych występują: J. Wer- 
nicz i J. Kreczmar, którzy swą wytworną 
grą — wywołują ogólny zachwyt i uznanie 
publiczności. 

— „Para, nie para". Pod tym tytułem u- 
każe się w końcu tygodnia jedna z ostatnich 

2 komedyj Z. Kaweckiego. 
Przygotowania do wystawienia tej ko- 

medji — w całej pełni pod kierunkiem reży- 
serskim R. Wasilewskiego. 
.— Teatr letni w ogrodzie po Bernadyń- 

skim. Ostatnie przedstawienia Komedji „Pa- 
pa". Słoneczna ta komedja, posiadająca 
czar młodości i uśmiechy wiosny, w której 

kojarzą się humor, satyra, grana będzie tyl 
ko dziś i jutro z powodu wyjazdu z Wilna 
niektórych artystów. 

— Najbliższe premjery. W piątek 22 bm. 
odegrane zostaną po raz pierwszy dwie świe 
tne komedje pełne tężyzny i swojskich ty- 
pów a mianowicie: „Majster i czeladnik” 
Korzeniowskiego i „Marcowy kawaler" Bli- 
ziński -sego. Obie te komedje — to arcydzie- 
ła w swym rodzaju. W roku zeszłym w War 
szawie cieszyły się w Teatrze Narodowym 
największem kasowem i artystycznem po- 
podzeniem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Motocyklem ponad 

Obłoki. 
Hollywood — Krew na piasku. 
Heljos — Nieśrniertelna miłość. |, 
Światowid — Wielkomiejski motyl. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica nad 

program — Człowiek śmiechu. 
Picadilly — Przedwiośnie 

ANKIETA 0 PRZYJEM- 
NOŚCIACH ŻYCIA 

czytaliśmy w „Daily Mail“ 
co jest w ży- 

Niedawno 
ciekawą ankietę na temat, 
ciu najprzyjemniejsze. 

Przedziwne odpowiedzi otrzymało pismo. 
A więc. Dla jednych największą przyjem- 
nością były samotne spacery wśród pię- 
knej natury, inni znowu przekładali ponad 
wszystko zabawę z dziećmi. Jakaś kobieta 
za największą rozkosz życiową uważała 
stan zakochania. Jedni oświadczali się za 
czytaniem Pisma Świętego, inni za Szek- 
spirem czy  Dickensem, a znowu jakaś 
lady napisała, że stokroć większą przyjem- 
ność niż cała literatura piękna sprawia czło- 
wiekowi wygodne łóżko, ciepła kąpiel, 
obiad w miłem towarzystwie. 

Pewien duchowny anglikański z całą od- 
wagą i szczerością przyznał, że pieniądze, 
które dają człowiekowi poczucie niezalež- 
ności są bezwzględnie naczelnym  warun- 
kiem przyjemnego życia. 

Niezależność, wolność — to rzeczywi- 
ście konieczne warunki, aby się czuć do- 
brze. Że tę niezależność osiąga się za po- 
mocą posiadania własnego kapitału — to 
także prawda. 

Ale jakże dojść do wyzwolenia i do 
uprzyjemnienia życia, a więc do posiada- 
nia własnego funduszu? 

Normalnie jest na to prosta i znana re- 
cepta. Pracować wytrwale, wydajnie, pil- 
nie. Część zarobków bezwzględnie odkła- 
dać do P. K. O., na książeczkę oszczędno- 
ściową, a po szeregu lat takiej wytrwa- 
łej akcji znajdziemy się w posiadaniu ka- 

pitału, pomnożonego przez narastające 
procenty. 
Bardzo wielu ludzi tą. prostą, ale wy- 

trwałą drogą, doszło do niezależności i stwo 
rzyło sobie przyjemne życie. 

Stąd płynący wniosek: 
oszczędzać i czynić to przez lat kilkana- 

ście. M. Cz. 

MEBEL ANS EPAR W DWA OBR ARE. PRADA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 18 do 19 
bm. zanotowano wypadków 48 — w tem 
kradzieży 5, opilstwa 14, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 20. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Ве!- 
kind Alterowi (Zawalna 24) skradzio 
no różnej garderoby damskiej i mę- 
skiej oraz bielizny na sumę około 700 
złotych. 

Również Cieśli Alterowi (Nowogródzka 
29) skradziono aparat radjowy, licznik i 
inne rzeczy na sumę 200 zł. przez Cukierma- 
na Abrama (Nowogródzka 100) od którego 
aparat odebrano i zwrócono właścicielowi. 

— Złodzieje leśne. 18 bm. Dowejko Wła- 
dysław gajowy lasu werkowskiego zameldo 
wał policji o kradzieży 11 sztuk sosen przez 
Rokickiego Franciszka, Czetyrko Szablewi- 
cza Stanisława i Pawłowskiego Edwarda, 
mieszkańców wsi Bołtupie. Drzewo odnale- 
ziono. 

— Przywłaszczeinie, * 18 bm. Chławno- 
wiczowi Józefowi, Zawalna 41, Tapiłowski 
Michał (Beliny 16) przywłaszczył 15 par 
cholewek wartości 200 zł. otrzymane przez 
tego ostatniego dla wykonania obuwia. 
Część cholewek jak dochodzenie ustaliło Ta- 
pilowski zastawił w lombardzie Kresowja za 
sumę 10 dolarów. 

zacząć od dziś 

—Szmelc wojenny. W odlewni mosiądzu 
przy Sofjanej 13 należącej do Kraja' Jana 
zakwestjonowano łuski karabinowe o wadze 
73 klg. pochodzenia wojskowego, które jak 
oświadczył Kraj kupione zostały od nieznane 
go osobnika. 

— Zmarła samobójczyni. Sosrówska Jó- 
zeia (Antokofska 126) która w dniu 12 bm 
wypiła esencji octowej zmarła nit odzysku- 
jac przytomności w dniu 14 bm. w Szpitalu 
Sawicz. 

— Opadnięcie sufitu. W mieszkaniu Mi- 
GREY Borysewicz ($w. Mikołaja 1) opadł 
sufit. 

Odłamkami walącego się gruzu została 
przygnieciona właściciełka mieszkania do- 
znając obrażeń całego ciała. Ulokowano ją 
w szpitalu. 

— Spadł robotnik. Podczas robót ma- 
larskich przy zbiegu ulic Mickiewicza i Wi- 
leńskiej spadł z drabiny robotnik Jan Ko- 
botko, który uległ zgitceniu ręki. 

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

tel. 11-68. —0 
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11,58 — :Sygnał czasu z Warsz. 
12,05 — 12,35: Muzyka z płyt gramof. 
12.30 — 13.00: Audycja dla dzieci z 

Warsz. ; 

13,00 — :Kom. meteorologiczny. 
17,15 — 17 ,20: Program dzienny. 

17.20 — 17.35: Chwilka strzelecka. 

17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Radjokroni 
ka i koncert. 

„1900 — 19.25: „Monolog  regjonalny 
Ciotki Albinowej* — wygł. p. K. Aleksan- 
drowiczowa. 

19.25 — 19.50: „Co widziałem na Slą- 
sku“ część lł-ga z cyklu „Do Wilna powró- 
ciwszy“ — pog. wygł. W. Hulewicz, dyr. 
Progr. Radjo Wilno. 

19.50 — 20.00: Program na czwartek i 
rozmaitości. 

20.00 — 24.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert, kwadrans literac 
ki, komunikaty i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 21 SIERPNIA 1930 R. 

11.58: — Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
13.00: — Kom. meteorolog. 
15.30 — 16.15: Odczyt turystyczno - kra 

joznawczy z Warsz. 

17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Org. Społecznych 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Odczyt. 

„Wśród książek* — wygłosi prof. H. Mo- 
ścicki. 

19.00 — 19. 25: Pogadanka radjotechni- 
czna. 

19.25 — 19.30: „Piosenki do gier dzie- 
cinnych" (IV-ta część z cyklu „Stare pio- 
senki francuskie" w wyk. S$. Konter przy 
włas. akomp. 

19.50 — 20.00: Program na piątek i 
rozmaitości. 

_20.00 — 24.00: Tr. z Warsz. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert tria czeskiego, 
słuchowisko, komunikaty i muzyka  tane- 
czna. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 
W WILNIE 

Każdy zawód ma swoje specyficzności, 
które zostawiają na członkach pewne rysy 
charakterystyczne. 

Uczony jest z reguły człowiekiem powa- 
żnym, skupionym. Aktor jest znowuż 0so- 
bnikiem o żywej gestykulacji, o specjalnej 
modulacji głosu, nawet w najbardziej pry- 
watnych rozmowach. Szofer jest człowie- 
kiem rezonu i fantazji. 

Specyficzność każdego zawodu znajduje 
swoje .uzewnętrznienia, specyficzność za- 
wodu szoierskiego także je znajduje w za- 
miłowaniu do t. zw. kawalerskiej jazdy. 

Nie widziałem w życiu swojem  szofe- 
ra, któremuby frajdy nie sprawiło „wycią- 
ganie setki*, wtedy, gdy przepisy normują- 
ce szybkość jazdy okreslają maximum na 
przypuśćmy, 60 klm. na godzinę. Tak już 
jest. 

I teraz na tle tych ogólnych szoferskich 
upodobań łatwo zdać sobie sprawę ile 
cierpień, ile udręk znoszą szoferzy  auto- 
busowi. 

Im jeździć szybko naprawdę nie wolno, 
oni jeździć szybko nie mogą. Dzieje się 
to dla tego, że aż z dwuch stron są ogra- 
niczani. jedno z tych ograniczeń to przepi- 
sy o ogólnie dozwolonej maksymalnej szyb- 
kości dla aut w miastach (mniejsze o nie), 
drugie — to rozkład jazdy. 

Rozkład jazdy — to rzecz Święta, któ- 
rej stróżem jest odpowiedzialny i w dy- 
ktatorską władzę zaopatrzony konduktor. Tu 
więc nic już poradzić nie można. 

Męczą się tedy pp. kierowcy  autobu- 
sowi, nie myślcie jednak Państwo, że za- 
wsze. Mają i oni takie kursy, kiedy nikt w 
niczem ich nie ogranicza. Są to kursy roz- 
kładowe. jest ich co dnia 2: jed en rano, 
kiedy autobus jedzie na stację początkową, 
aby zacząć pracę, drugi — gdy po pracy 
wieczorem wraca się do garażu. 

Codzień o godz. 7-ej rano i 1l-ej wie- 
czorem zaczynają się wyścigi. Autobusy 
puste pędzą na złamanie karku, starając się 
wzajemnie wymijać. 

Ile niebezpieczeństw powstaje skutkiem 
tych zwyczajów, dlaruchu ulicznego, zro- 
zumie ten, komu raz zdarzyło się widzieć 
te korowody kilkunastu samochodów, pę- 
dzących wśród budzącego się rano, a jesz- 
a. nie zamarłego wieczorem życia mia- 
sta. 

Trzeba się dziwić, że 
organu władzy, 
wał. 

Ranne i wieczorne wyścigi autobusów 
trwają tyle lat, ile lat wogóle autobusy po 
Wilnie kursują i w ciągu tego kilkoletniego 
okresu nie znalazł się nikt powołany, ktoby 
nieprzepisowe zamiłowanie p. p. szoferów 
ukrócił. Mik. 

Z SĄDÓW 
ZATARG O MIEDZĘ GRANICZNĄ. 

niema w Wilnie 
któryby te harce zlikwido- 

Dwaj mieszkańcy wsi Wroki, pow. Łu- 
ninieckiego Konstanty Kobuć i Paweł Ga- 
wryluk prowadzili długi proces o łąkę, a że 
Sąd nie wydał narazie ostatecznej decyzji 
więc obaj pretendenci korzystali ze spornej 
łąki równomiernie i narazie nie było żadnych 
zatargów. Dopiero gdy wtrąciły się do tej 
sprawy żony zainteresowanych doszło do 
scysji. Kobuć został obrzucony gradem ka- 
mieni, gdy pewnego wieczora schodził z 
łąki i otrzymał kilka ciężkich ciosów w gło- 
wę, co pociągnęło za sobą poważne zabu- 
rzenia mózgowe. Zajęła się tem policja, któ- 
ra bez trudu ustaliła, że sprawcą zamachu 
na Kobucia był Gawryluk, którego też i po- 
ciągnięto do odpowiedzialności. 

. „Sąd Okręgowy skazał go na 3 miesiące 
więzienia, lecz wobec odwołania się skazane 
go, sprawę rozpatrywał Sąd Apelacyjny i 
wyrok pierwszej instancji zatwierdził. 

SKAZANIE AWANTURNIKA. 

Jan Dziedziul będąc wezwany do poli- 
cji w sprawie osobistej, wywołał awanturę i 
obraził oficera policji. Pociągnięto go za to 
do odpowiedzialności kazał go wczo- 
raj na 6 miesięcy więzieni.. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 19 sierpnia 1930 r. 

   
  

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,85 i pół 8.90 i pół 8.86 i pół. 
Belgja 124.58 — 124,89 — 124.27. Kopen- 
haga — 238.98 — 239.58 — 238.28 Londyn 
43.40 1/4 — 43.51 1/4 — 43.29 1/4. Nowy 
York 8.901 — 8.921 — 8.881. Paryż 35.05— 
35.14 — 34.96. Praga 26.43 — 26.49 — 26.37 
Nowy York kabel 8.912 — 8.932 — 8.892. 
Szwajcarja, 173.33 — 173.76 — 172.%0 Stok- 
holm 239.53 — 240.13 — 238.93 Wiedeń 
125.90 — 126.21 — 125.59. Włochy 46.69 — 
46.81 — 46.57. Berlin w obr. pryw. 212.83 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111.50. Premjo- 
wa dolarowa 63. 5 proc. konwersyjna 55.50. 
5 proc. kolejowa 50. 8 proc. L. Z. B. G. K. 
i B. R., obligacje B. G. K. 94; te same 7 % 
83.25. 8 proc. B. G. K. budowlane 93. 4 i pół 
proc. ziemskie 56.50 — 56.75. 4 i pół war- 
szawskie 54.75 — 54.50. 8 proc. warszaw- 
skie 76.25 — 76 — _76.15. 8 proc. Łodzi 
71.50. 8 proc. Kielc 67.50. 6 proc. obligacje 
poż. konw. m. Warszawy 8 i 9 emisja 56.15. 

Akcje: 

B. Handlowy 110. Bank Polski 166 — 
166.50. B. Zachodmi 72. Częstocice 35. Wę- 
giel 42.50. Lilpop 26.75. Ostrowiec s. B. 52. 
Parowozowy 20.50 Haberbusch 113.75. 
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! „„DELICE* 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka 
smaków i kosztuje niedrogo. 

E Żądajcie wszędzie. 
Es] 

BTV 
BAJLCIE 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
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Anegdoty o skąpstwie 
aktorów 

Opowiada się liczne anegdoty o „szero- 
kiej naturze” Teodora Szalapina, ale prze- 
ważna ich część jest płodem fantazji. Praw- 
da, że Szalapin może przehułać dużo pienię- 
dzy, ale jednocześnie jest człowiekiem prak- 
tycznym, oględnie obchodzącym się z uciuła 
nym kapitałem. O tem przekonać się można 
z książki jego biografa Telikowskiego, byłe- 
go dyrektora cesarskich teatrów rosyjskich. 

Według tego autora, Szalapin postano- 
wił nie występować nigdy darmo, nawet na 
cel dobroczynny. Gdy pewnego razu zjawił 
Się u niego pewien miljoner , prosząc go 0 
bezpłatny udział w koncercie tilantropijnym 
śpiewak odrzekł mu w te słowa: 

— Powiedz mi pan, ile pan zapłaci za lo- 
żę teatralną, z której będzie się pan przysłu- 
chiwał mojemu śpiewowi? 

— Dwieście rubli! 
— No, w takim razie ofiaruję na ten cel 

tyleż, bo wszak nie może pan żądać, bym ja, 
nędzarz w porównaniu z panem, dał piętnaś 
cie razy tyle, gdyż mój występ kosztuje 
trzy tysiące rubli. 

Telikowski również opowiada, że Sza- 

łapin kupując od przyjaciela malarza ob- 
razy, targował się całemi tygodniami i w 
końcu narzekał, że dał się okpić. W ka- 
żdym razie Szalapin nie był typowym skąp- 
cem. 

Natomiast niezwykłym sknerą był wybi- 
tny komik rosyjski, Artiom, który do os- 
tatnich dni swego życia związany był z 
moskiewskim teaterem artystycznym. Cie- 
kawe rzeczy o chorobliwem skąpstwie te- 
go artysty opowiada jego kolega Kacza- 
łow. 

Gdy wspomniany teatr rosyjski przyje- 
chał poraz pierwszy na występy  gościn- 
ne do Berlina, Artiom nosił bardzo długie 
włosy. Zwrócono mu na to uwagę, mówiąc 
że to nieładnie, i że wygląda pretensjonal- 
nie. Ale Artiom, poprostu żałując na fry- 
zjera wykręcił się takim dowcipem: 

— Nie znoszę Berlina, więc nie chcę, 
by choć jeden włos z mej szanownej głowy 
spadł na glebę przeklętego miasta. 

Pewnego razu aktorzy tegoż teatru u- 
rządzilli bankiet na cześć swego  ulubione- 
go kolegi Jużyna, przyczem chcąc Jużynowi 
który był gruzinem, sprawić miłą  niespo- 
dziankę, przebrali się wszyscy w ubiory 
gruzińskie. Ponieważ zaś było wiadomo, że 
Jużyn bardzo ceni starego komika Artioma 
to i tego ostatniego ubrano po gruzińsku 
i sprowadzono na bankiet. Według umowy 
każdy z gości miał zapłacić 25 rubli Ale 
ponieważ wiedziano, że Artiom takiej supty 
nie da to Kaczałow zapewnił go, że od 
niego nic nie weżmie. Artiom był Oczywiście 
bardzo zadowolony, że nietylko dtżpłatnie 
pohula, lecz przywdzieje także kostjum 

gruziński. Ale paczka aktorska chciała spła- 
tać sknerze figla, więc gdy był już pod 
dobrą datą, podesłano doń kompana który 
upomniał się o składkę 25 rubli. Artiom 
zbładł, wołając: 

— 25 rubli, ależ to grabież! 
— A jednak my wszyscy tak płaci- 

my. 
— Mnie to nic nie obchodzi Wasia Ka- 

czałow zapewnił mnie że nic nie zapłacę. 
, —Wasia nie ma tu nic do powiedzenia 

nie jest wszak gospodarzem. 
Stary aktor począł się  mienić wszy- 

stkiemi barwami, zrobił szaloną awanturę, 
a uspokoił się dopiero wtedy, gdy mu po- 
wiedziano, że to był tylko żart. 

Artiom był niegdyś nauczycielem — Ка- 
ligrafji w gimnazjum rosyjskiem. Gdy stał 
się aktorem ciągle jeszcze nosił starą czap- 
kę gimnazjalną, oderwawszy tylko  bla- 
szany „bączek*, co wyglądało bardzo ko- 
micznie, zwłaszcza, że usunięta kokardka, 
pozostawiła po sobie widome ślady. 

Albo jeszcze jeden szczegół  charakte- 
rystyczny. Moskiewski teatr artystyczny 
wybierał się raz na prowincję. Sporządzono 

listę uczęstników, lecz nazwisko Artioma 
na niej się nie znalazło. Gdy Artiom się o 
tem dowiedział, zachorował ze zmartwienia, 
nie z tęsknoty za laurami, lecz dlatego, że 
podczas gościnnych występów podwajano 
gażę. Dla pocieszenia go musiano mu przy- 
rzec, że i tak dostanie podwójną premję, 
Ale i to mu było zamało, więc zażądał, 
by dano mu także pieniądze przeznaczone 
le podróży, choć wcale nie poje- 

„Bardzo skąpym był także wielki rosyj- 
ski aktor  Karatygin.  Parą rękawiczek 

IKI IS TK SOWY PORAZ OCE. 
A. ARMANDI. 

w WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Gerald westchnął ciężko, a głos je- 
go przybrał głęboki i poważny ton. 

— Dobrze, nazwijmy to obojętnoś 
cią. A ta mniemana obojętność obra- 
żała twoją dumę, twoją zarozumiałość. 
Obojętne ci były moje uczucmia, ale 
gniewało cię to, że byłem zawsze wo- 
bec ciebie opanowany i spokojny. Nie 
byłaś ciekawa, co się dzieje w mojej 
duszy, ale obrażona moją obojętnością 
zatapiałaś nieraz pazurki w owego pa- 
jacyka, nie dbając o to, czy go boli 
czy nie. 

— Ale wiedziałam, że go to nie bo 
lało. Wiem, że żywa krew nie płynę- 
ła z tych ran, które mu zadawałam. 

— Tak sądzisz? 
Zdziwiona, pochyliła się ku niemu: 
— Geraldzie.. czyżby to była pra 

wda? 

Odrazu przybrał postawę obronną: 
p oczywiście, nie bolało mnie! 

e tobie przyjemnie byłoby, gdyb 
tak było. Mogę cię ać = = 
nie były boleśne. 

__ Oparła się o balustradę, była zupeł 
nie złamana i przygnębiona. 
„ — Więc czemu się skarżysz? 
— -— Brakowało ci tego ostatniego 
zwycięstwa, a nie chciałaś się pogo- 

dzić z niepowodzeniem. Pod pokryw- 
- Ка przyjaźni, z chytrością, której na- 
wet nie podejrzewałem w tobie, zro- 
biłaś wszystko, co było w twej mocy, 
aby uzupełnić listę swych ofiar, aby 
wyrwać wyznanie z ust człowieka, kto 
ry mimo wszystko i wbrew wszystkie- 

mu znalazł w sobie dosyć siły, by o- 
przeć się czarom twej kokieterji. Dla 
swej ambicji nie zawahałaś się poświę 
cić przyjazń i posunęłaś się aż do o- 

jaką nosił w pewfiej roli, zachowała się 
u niego przez dwadzieścia kilka lat. Tak je 
oszczędzał, że gdy wychodził na scenę, no- 
sił tylko jedną rękawiczkę, drugą zaś trzy- 
mał w ręku. A jak tylko skończył rolę, 
chował rękawiczkę do pudełka i nikomu nie 
wolno było się ich dotykać. 

  

ZE ŚWIATA 

GORĄCZKA ZŁOTA W AUSTRALJI 

  

Australijscy poszukiwacze złota już 
od kilku lat narzekali na złą konjunktu 
rę: stare tereny wyeksploatowano, a 
na nowe jakoś nie natrafiono. Dopiero 
ostatnio w pobliżu miasta Bendigo na- 
trafiono na bogate tereny złotodajne. 
Wieść o tem rozniosła się lotem bły- 
skawicy po całej Australji i do Bendi- 
go pociągnęły liczne oddziały poszu- 
kiwaczy złota. Całę tę armję opanowa- 
ła gorączka złota. Wozami, samocho- 
dami, konno i pieszo spieszyli byle prę 
dzej dostać się na miejsce, by co lep- 
szy teren zająć i próbować szczęścia, 
zdobywać bogactwo. W lesie, nieopo- 
dal Bendigo, gdzie pierwszy z poszu- 
kiwaczy, niejaki Artur Holtz, znalazł 
złoto, szlachetny ten metal znajdywa- 
ny jest zarówno w postaci bryłek, do- 
chodzących nieraz do wagi kilkuset 
gramów, jak i w postaci złotego pia- 
sku. 

WYPRAWA DO BIEGUNA PÓŁNOC- 

NEGO W ŁODZI PODWODNEJ. 

Znany lotnik angielski H. Wilkins, 
udał się do Filadelfji, aby zbadać łódź 
podwodną „0 12, na której zamierza 
on dokonać wkrótce wyprawy pod bie 
gun północny. Łódź będzie zaopatrzo- 
na według wskazówek Wilkinsa w 
dwie potężne stalowe piły do krajania 
lodu, pomieści załogę z 18 ludzi, za- 
pas smarów i benzyny, wystarczający 
na przepłynięcie 7.000 mil morskich, 
oraz żywności na rok. Szybkość łodzi 
pod wodą będzie wynosiło tylko 4 
węzły na godzinę. Co 1000 mil łódź 
będzie — o ile grubość powłoki lodo- 
wej na to pozwoli — wypływała na 
powierzchnię morza. Do przebicia po- 
włoki lodowej mają służyć piły ru- 
chome, przymocowane u dziobu łodzi. 

SZLAKIEM POCHYŁYCH WIEŻ. 

Najbardziej znaną jest wśród wież 
pochyłych na całym świecie wieża w 
Pizie, której pochyłość należy przypi- 
sywać częściowemu obsuwaniu się te- 
renu, na którym została zbudowana. 
Wieża ta rozpoczęta w 1173 r. przez 
budowniczego Bonanno di Pisa, zosta- 
ła ukończona dopiero w połowie 18-go 
stulecia przez Tomasza Andrzeja Pisa- 
no, Wysokość tej wieży wynosi 54 me- 
try i 52 cent. Pochyłość wynosi 4 mtr. 
i 30 cm. 

Istnieją również inne wieże pochy- 
łe, np. Torre degli Asinelli i del la Ga- 
risonda w Bolonji: pierwsza z nich wy 
soka 97 mtr. została zbudowana po- 
między 1109 i 1119 rokiem przez szla- 
checką rodzinę bolońską degli Asinelli. 
Lud boloński opowiada cały szereg le- 
gend na temat tej wierzy, przypisując 
jej budowę szatanowi. Wieża Garison 
dy była wzniesiona mniej więcej w 
tym samym czasie co i poprzednia, a 
dopiero w roku 1350 zwalono dwa naj 
wyższe piętra obniżając ją do obecne- 
go poziomu, który wynosi 47 mtr. Po- 
chyłość wynosi 2 mtr. 40 cm. 

szukaństwa.. A jednak Bello, ja ci tej 
przyjemności nie zrobię. 

Słuchała go milcząc i bez ruchu. 
Tylko niedostrzegalne drzenie wstrzą- 
sało jej ciałem, za każdym niesprawie- 
dliwym wyrzutem. Gdy skończył mó- 
wić, podniosła ku gwiazdom, zmienio- 
ną z bólu twarz i szepnęła do siebie: 
„Więc to tak!'* Nastąpiła długa, mę- 
cząca cisza. 

Milczenie jej podziałało na Geralda 
silniej, niż słowa. Czekał zaprzeczenia, 
pragnął tego nawet. Ale Arabella mil- 
czała... Gerald wyrzucił kolejno wszy- 
stkie swe zatrute strzały i teraz stał z 
pustym kołczanem, z niepokojem wo- 
jownika, pozostawionego bez broni, о- 
czekującego z obawą napaści przeci- 
wnika. 

„ Na bladej twarzy, zwróconej ku 
ciemnemu niebu, błysnęły dwie perły i 
spłynęły na balustradę. Gerald zroz- 
paczony nagle skoczył ku niej. 

— Bello! Kochana moja! 
Wyprostowała się dumna i powstrzy 

mała go: 
— Nie trzeba! 
W jej drżącym głosie brzmiało tyle 

powagi i godności, że Gerald zatrzy- 
mał się, nie wiedział teraz, co myśleć, 
co począć. Czując, że podejrzenia go 
opuszczają, starał się je zatrzymać od- 
wołując się do udanej ironji. 

— Ach! Tego trzeba było oczeki- 
wać. Łzy należą również do twego mi- 
sternego planu? 

Nie ukrywając tego, otarła łzy i 
odrzekła poprzednim tonem, — spokój 
nie i z godnością: 

— Myślałam, że powiedziałeś już 
wszystko, proszę oszczędzić mi już 
reszty. 

W” bezdzwięcznym. głosie było ty- 
1е bólu, że serce Geralda al gngkos 0- 
garnęły go wyrzuty sumienia i prag- 
nienie przeproszenia jej, pocieszenia. 

Również w San Gimigqano w To- 
skanji istniały do 17 stulecia wieże po- 
chyłe, zburzone dopiero w połowie 19 
wieku. Jak wiadomo miasteczko to, po 
drodze do Sienny posiadało 72 wieże 
średniowieczne, z których obecnie za- 
chowało się 10. Do wież tych należą: 
Ghirlandina w Modenie, której pochy- 
lenie wynosi prawie 2 i pół metry. W 
Rzymie mamy słynną Torre della Mili- 
zie, wybudowaną w roku 1200. Lud 
rzymski opowiada, że z tej wieży Ne- 
ron patrzył na pożar Rzymu w I wieku 
ku po Chrystusie. 

UROCZA POLICJA W SPÓDNICZKACH 
Zajmie się w Anglji trzebieniem Świata 

przestępców 

Nieestetyczne umundurowanie konstabla 
— kobiety w Anglji prawdopodobnie wkrót 
ce będzie zmienione na bardziej stosowny 
dla niej strój służbowy, nie krępujący swo- 
body ruchów, a jednak  niepozbawiający 
ja możności zachowania wdzięku właściwe- 
go płci pięknej. Reforma ta będzie wpro- 
wadzóńa wraż z organizacją całego oddzia 
łu kobiecego przy Scotiland — Yardzie, u- 
tworzonego przed 11-tu laty. 

Ostatnio Miss Dorothy Peto, 
zdobyła sławę jako kierowniczka patroli 
policji żeńskiej i  zamianowana  zostala 
konsultantką w tych sprawach przy dyrek- 
cji policji złożyła na ręce prezydjum Scot- 
tland — Yardu obszerny projekt w spra- 
wie jak najlepszego wykorzystania kobiet 
w służbie bezpieczeństwa. 

Początkowo niewielki oddział żeński 
wcielony do C. 1. D. (Criminal Investiga- 
tion Departament) ma tworzyć kadry przy 
szłej brygady detektywek. Dwie z tych 
pań będą przydzielone do głównej dyrekcji 
na Scottland — Yardzie, dwie inne do zna 
nego oddziału przy Vine street, przy cyrku 
Picadilly oraz dwie przy dwu ważniejszych 
komisarjatach. 

Według planu Miss Peto, główny nacisk 
będzie położony na przygotowanie kobiet 
do ich zawodu, przyczem zwrócono uwa- 
gę na wyzyskanie charakterystycznych wła- 
ściwości kobiety. 

Wszystkie funkcjonarjuszki — policji bę- 
dą musiały poddać się specjalnemu  tre- 
ningowi i przejść odpowiednie kursy charak 
teryzacji i naśladownictwa w szkole,  za- 
łożonej wyłącznie na ich użytek, a mającej 
stworzyć nowe typ kobiety detektywa. Da- 
wna sylwetka kobiety - mężczyzny czy 
chłopczycy ma ustąpić miejsca prawdziwej 
kobiecie, uzbrojonej we wszystkie wdzięki, 
jakiemi obdarzyła natura. Częstokroć bo- 
wiem będzie musiała odgrywać rolę kwia- 
ciarki śledzącej na ulicy lub tórże wyści- 
gowym eleganckiego sportsmena, to arty- 
stki lub damy z półświatka, aby wkręcić 
się w towarzystwo złotej młodzieży, to 
znów przybrana w łachmany, włóczyć się 
po podejrzanych dzielnicach i lokalach, gdzie 
przybywają męty społeczne. Słowem  po- 
winna posiadać właściwości kameleona i 
węża — dowolnie zmieniać barwę i skórę. 

Aby dostać się do sekcji przy C. I. D., 
trzeba będzie przedtem  przesłużyć dwa 
lata w szeregach policji. Gdy tylko ro- 
zeszła się wiadomość o prawdopodobnej re- 
alizacji projektu miss Peto, zaczęły się zgła- 
szać liczne kandydatki z najrozmaitszych 
sfer londyńskich, lecz dostać się do bry- 
gady kobiecej nie będzie łatwo, gdyż warun- 

ki przyjęcia — poza wymaganemi poważne- 
mi referencjami — są dosyć ostre. 

2 M J UM 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

Zawalna 9, telefoń 3-23 

która 

przyjmuje zamówienia na żyto siewne 

oryginalne rogalińskie w każdej ilości. 

1 M M 
Panowie energiczni, wymowni 
i pismienni, którzy chcą otrzymać po- 
sadę na korzystnych warunkach, zechcą 
się zgłosić wraz z dokumentami na ul. 

      

Mickiewicza 22 m. 8 (III brama) tel. 
14-05 od 10—16. —1 

— Bello! 
— O! Nie; — odpowiedziała. — 

Nie zasłużyłam na litość! 
Zmieszany stał na środku terasy. 

Bella otarła rzęsy, westchnęła głęboko 
i odzyskała równowagę. 

— Wysłuchałam ciebie, Geraldzie, 
— rzekła spokojnie, — nie mogę po- 
wiedzieć, żebyś był sprawiedliwym, 
ale przyznaję, że byłeś aż nadto szcze- 
ry. No cóż, to i lepiej dziękuję ci. Mo- 
że teraz, kiedy to już nie będzie miało, 
żadnego znaczenia, zechcesz dowie- 
dzieć się czegoś, czego, widocznie, nie 
podejrzewałeś? 

— Mów, — mruknął zaniepokojo- 
ny. 
Pala przed siebie, w ciemną prze 

paść, powiedziała prosto i szczerze: 
— Geraldzie, ja pokochałam cie- 

bie od pierwszych dni naszej znajo- 
o. Nikogo nie kochałam, tylko cie- 

ie. : 
— Bellol... 

Powstrzymała poryw jego radości 
cofnęła się i wyciągnęła ręce, gestem 
obronnym: 

— Nie, mylisz się, Geraldżie: mó- 
wię ci to tylko tak, dla informacji, dla 
tego, by ci wytłomaczyć to, czego nie 
mogłeś zrozumieć. I nic więcej! Stój na 
miejscu i nie ruszaj się, dobrze? 

— Bello, k ochana!... 
— Nie mów tak, ja muszę być od- 

ważna i spokojna! 

Oparł się o balustradę i stał ze spu 
szczoną głową: 

— Kochałam cię, — powtórzyła. 
Mówię ci to, dlatego, że musimy się 
rozstać i nigdy się już nie zobaczymy, 
Musisz mi wierzyć, bo wiesz, jak tru- 
dne mi było to wyznanie, ale wolałam 
to, niż abyś miał odejść z fałszywem 
i złem podejrzeniem o swoim „srebrzy 
stym dzwoneczku*. Nie zrozumiałeś 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło, 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA ielki fil towy. 
ui. Ostrobramska 3. RA komedja w 3 aktach, 

Od dnia 20 do 24 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Motocyklem ponad obłoki" 
obrazujący wyprawę w Alpy Dolomitowe. Aktów 7. Nad program: 1) Nasze pociechy— 
2) Lot Czaplina przez Atlantyk — komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „WIKING*. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22, 

pziś! Rądolf Valentino ||| 
reż. twórcy „Ben-Hura*—Freda Nibla w-g powieści najnowszego z pisarzy hiszpańskich Wincentego Blasco Ibaneza. 

Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł., 

Firma Paramount ogromnym nakładem trudu 
i pieniędzy odźwiękowiła najlepszy jego film KREW NA PIASKU 

BALKON 80 gr. 
Początek seansów o g. 4-ej, ost. 10.30. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS   
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4-ro oddz. Szkoła początkowa (koedukacyjna) 

HALINY SIEWICZOWEJ 
ul. Uniwersytecka 1 m. 1. 

Racjonalne przygotowanie dzieci do kl. l-szej i 2—szkół śred- 
nich państwowych i prywatnych. Nauczanie indywidualne. 
Liczba dzieci ograniczona. Francuska konwersacja. 
mniej zdolniekorzystają w porze pozalekcyjnej z bezpłatuej po- 

p. p.—do 6 wieczór. mocy. Zapisy codziennie od godz. 2 

Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., 
Najpotężniejsze arcydzieło miłośne. 

Miłość i bohaterstwo lotników. p.t. 
W rol. gł: czarująca COLLEEN MORRE oraz CARY COOPER. Dla młodzieży dozwolone. 

1124 е ра Roe 

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

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

O chapapapsparapopapasaba? 

PARTER 1zł Wielki przebój dźwiękowy 

NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ ra.ysiu= wą” 
Początek o godz. 4.30, 

ostatni seans o g. 10.15. 

LEKARZE: 
i horoby kė: 

t Beraszteją SBE i Me: 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

hor. weneryczne, skór- D-iBiMoWiCZ ne,” 1 moćzopitiowe, 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

tel. 921. 

H (ineberg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

i horoby skó! 
[Н RENIQShEIQ neryczne "1" móczo- 
Mickiewicza 4, Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

. Haroby 6 

+! SIIWIRÓĆ sxóe | moczogkiowć 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

chorob kėi wi 
| li. Wotfgoń CIA | 0 ottowaj 

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

[HI LOMOWICIOWA cca ce 
weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

sublokalora 

„Słowa* od 9 do 10. 

В 
\ 
A 
® 
B 
e 
B 
\ 
& 
W 

   

      Gabinet Mickiewicza 24. Od 12—2i 4—6.Tel. 277. 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni-_————--- 

czej. Na stancję w centrum miasta, przyj- 
Uczniowie Wilno, Mickiewicza ši 

m. 4 

Urodę 

mę 4—5 dziewczynek za niewysoką 
opłatę z młodszych klas gimnazjalnych 
Zapewniona troskliwa, serdeczna opie- 
ka i pomoc w nauce. Odżywianie obfi- 

kobiecą konser- 
wije, doskonali, 

  

odświeża, usuwa jej te i zdrowe, pokoje ciepłe i suche. Dom 
skazy i braki. Masaż parterowy z ogródkiem. Zgłoszenia 
twarzy i ciaia (panie). przyjmuję od czwartku dn. 21 sierpnia   

PIANINA i FORTEPJANY 
Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż i 
Arnold Fibigier, Kerntopt i 

  

Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

między godz. 9 — 4. Łukiszki, Ciasna 
22—1, Lipińska. 

      

Syn, A. Drygas, 

  

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez se cjona 3 

najwybituiejszych łachowców na Pow. Wysta- || Codziennie od g. 10—8. 
wie w 1929 1. W, Z. P. 43. 

WILNO, R o Ž N E K. Dąbrowska 
į SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

  

sklepo- W nowo - otworza- Poszukuję 
  

  jAkuszerkij wych z zabezpieczeniem Rym INTERNACIE 
przyjmuję panienki, ze 

  

  

  

> zj Go 8 Pral- $tędnich zakładów na- 
Największy Fnajsłynniej- AKUSZERKA nia Mechaniczna. —Oukowych. Całkowite 

wybór * szych firm ŚMIAŁOWSKA ST pupą "trzymanie. Opieka za- 

x A oraz Gabinet Kosme- OO OOSUAOCZA ĘĄ PON NIONA, warunki 

ы ы tyczny, usuwa zmarszcz K U p N 6 przystępne. Skopówka 

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograłicznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUBIN 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

  

go, Geraldzie. Czy pozwolisz mi obro- 
nić go? 

Przerwała, by opanować nową falę 
wzruszenia ściskającego ją za gardło. 

— To, co mówiłeś o mojej koke- 
terji jest prawdą. Ale tłomaczyłeś ją 
sobie niesłusznie. Pokochałem cię od- 
razu. Kochałam cię, jako mała dziew- 
czynka, nie zdając sobie z tego spra- 
wy. Śmiałam ci się w oczy, kiedy robi 
łeś wymówki, ale nocami zalewalam 
się łzami. Dopiero, gdy wyrosłam, zro- 
zumiałam, jakie miejsce zająłeś w mo- 
jem życiu. Ja byłarh dla ciebie siostrą... 
nie zaprzeczaj, sam to powiedziałeś. 
Bolało mnie to bardzo, chciałam umyśl 
nie zbudzić w tobie uczucie inne, nie 
braterskie. Mówiłeś o pajacyku, Се- 
raldzie. Wierz mi, że pajacami byli ci, 
których twojem zdaniem kokietowałam 
zbyt swobodnie. A przecież bez ciebie 
zachowywałam się zupełnie inaczej, 
przy tobie tylko robiłam to wszystko, 
w nadziei, że ujrzę w twych oczach 
błysk zazdrości. Nie płakałam już, gdy 
oburzałaś się na nieodpowiednie zacho 
wanie: czekałam czegoś więcej... Ale to 
czego tak bardzo czekała, nie stało 
się, O! Jesteś bardzo silny, Geraldzie i 
masz twarde serce; uderzył się o nie 
„Srebrzysty Dzwoneczek* i rozbił się. 

— Bello! — błagał Gerald. 
— Nie, nie, nie trzeba słabości! 

Nikt z nas nie jest tutaj winien. Nie je- 
steśmy dla ciebie stworzeni, a przy- 
najmniej ty nie jesteś stworzony dla 
mnie. Szkoda, ale cóż zrobić? 

— Bello , droga moja... 
się nade mną! 

— Nie trzeba... Daj mi skończyć! 
Powiedziałeś mi rzeczy okrutne. Oskar 
żyłeś mnie i chytrość, o oszukaństwó, 
twierdzisz, że podstępem  Ściągnęłam 
cię tutaj, aby na listę mych zwycięstw 
tą jeszcze wpisać ofiarę. 

Moja lista!... Pragnąłam widzieć na 

znęcasz 

ki, piegi, wągi pież, 9—1 Rymszewiczowa. 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

        

   

  

SPRZEDAŻ 
в — Но- 

Kwiaty dendron , W Warszawie 
i fikusy do sprzedania o wspólnego komfor- 
tanio. Dzielna 30. —0 towego pokoju z utrzy- 

maniem poszukuje się 
słuchaczki _ wyższych 
uczelni. Dowiedzieć się 

  

  

PLACE 

  

Domek - osobniak 
o 4 pokojach do wy- 
najęcia Filarecka 43. 
Ogłądać od 3do 8. —1 

Mieszkanie 
4 pokojowe z kuchnią 
i wygodami do odstą- 

skiego Garbarska 1 tel. 10-58. wa 

    
w „Słowie* u C. M. —4 

ZGUBY) 

o różnych wiełko- 
ściach w wielkim wy 
borze posiada do 

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

tel. 9-05. -0 

  

      
pienia wraz z garnitu- PIANINA najsiynniej- 
rem mebli do sypialni. szej 
Komorne kwartalnie z firmy „Erard* oraz Bet-ciany na imię Andrzeja 
góry zł. 420. Zgłosze- tinga 
nia pisemne do, Biura gera, wznane za 
Reklamowego Grabow- lepsze w kraju, sprze- Leonpolskiej, unieważ- 

dla daję na dogodnycti wz- nia się. —0 
—Orunkach Kijowska 4 

gubioną książeczkę 
wojskową, wydaną 

wszechświatowej przez P.K.U. Świę- 

i K. A.Fibi- Krupieńko, zam. w ko- 
naj-lonji Ciasnówka gm. 

  

m. 10. 

  

  

niej jedno tylko imię. Zrobiłam wszyst 
ko, co mogłam, by dopiąć tego celu— 
to prawda i przyznaję się szczerze. Nie 
mogłam pogodzić się z myślą, że mó- 
żemy rozstać się na zawsze, przez nie- 

porozumienie. Wierzyłam, że to jest 
nieporozumienie. Chwilami zdawało 
mi się — byłam bardzo naiwna, nie- 
prawdaż? — że chcesz mi coś po- 
wiedzieć, ale nie możesz się odważyć. 
Teraz odważyłeś się! Tem. gorzej! Li- 
sta skończona, Geraldzie: to znaczy, 
że pozostanie czysta, jak pierwiej... 

Głos jej załamał się od tłumionych 
łez. Zakryła twarz rękami. Ale, gdy 
zbliżył się do niej, wyprostowała się 
dumnie i cofnęła się: 

— Geraldzie... odejdź, to nie god- 
ne nas! 

Ale nie zważał na to, objął ją i przy 
cisnął do siebie. Nigdy wyraz szczęś- 
cia nie zmieniał tak czyjejś twarzy, 
jak w tej chwili twarz Geralda. Tu- 
lił ją do siebie, pochylając zmienioną 
twarz ku niej. Głębokim, drżącym gło- 
sem, szeptał: ‹ 

— Bello... wež tą odrzuconą listę i 
zapisz na niej: С 

„Gerald Fortiolis, niegodny glupiec 

uwielbiający tą, którą nazywał „sreb- 
rzystym Dzwonecz kiem". | 

—Geraldzie... błagam cię, uspokój 
— Pisz: „Szaleniec, nie umiejący 

zrozumieć ją, łotr, który odważył się 
ją obrazić... 

— Geraldzie, głuptasku! 

— Pisz! Chcę zapełnić cała listę: 
„Głuchy, który słysząc, nie wierzył 
własnym uszom'. 

— Wiesz teraz! 
— „Ślepy, który nagle przejrzał. 

Zbłąkany, który odnalazł drogę. Żeb- 
rak, który znalazł skarb. Prostak, ośle 
piony swem szczęściem, oddający całe 
sioj życie tej, która zostanie jego żo- 
па!“. 

Drukarnia 

  

Drgnęła w jego objęciach. Gerald 
przestraszył się: 

—-Bello, czy powiedziałem coś, co 
ci się nie podobało? 

— Nie. Ale o czem myślałeś? 
Arabella podniosła głowę i patrza 

ła badawczo w jego oczy, starając się 
przeczytać jego myśli. Westchnęła 1 
niepokój odbił się na jego twarzy: 

— Nie chcesz być moją żoną? 
Przysunęła twarz do €jgo twarzy 

i wyszeptała gorąco: 
— Żoną! Kochanką! Wszystkiem, 

czem chcesz! 
— Bello! Nie blužnij! 
— Jestem twoja, Gerałdzie, twoja! 
— Czy myślisz, że mogłabyś być 

dla mnie czemś innem, jak żoną? 
Cień przysłonił płonące oczy Belli. 

Zapytała cicho, poważnie: 
— Czy pewien jesteś, że chcesz 

mnie mieć za żonę? 
Roześmiał się, jak z pytania dziec- 

ka. 

.  — Och, pewny jestem, Bello, chcę 
żebyś była moją żoną na wieki! 

Jakaś myśl niepokoiła ją widocznie. 
Z wysiłkiem wyśliznęła się z jego ob- 

16е 
— Nie pytaleš mnie nigdy, dlacze- 

go ojciec nie sprowadzał mnie na wa- 
kacje do Meksyku? 

Jej ojciec! 

— Czy myślisz, że twój ojciec się 
nie zgodzi? 

— Nie zgodzi się? O! Qn się nie 
będzie sprzeciwiał! On był zawsze naj 
lepszym, najczulszym ojcem. Przeszko 
da może być tylko z twojej stronyt... 

Rozpaczliwym gestem przytuliła się 
do niego. 

— Geraldzie, ja kocham ojca i nie 
będę go nigdy sądziła... Ale inni... twój 
ojciec... ty sam, może... 

— Milcz, kochana! 

Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.


