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* gowiety wobec Konerencji Rolniczej 

4nień przesilenie rolnicze, 

s
z
 

Zainicjowana przez polskiego mi- 

nistra rolnictwa konferencja państw 

rolniczych wywołała wśród sowiec- 

kich polityków wielkie poruszenie i 

zaniepokojenie. Z drugiej strony So- 

wiety nie omieszkały wykorzystać 

faktu zwołania konferencji dła ce- 

lów agitacyjnych, imputując jej cał- 

kiem inne zamierzenia, niż te, 

które w rzeczywistości spowodowały 

inicjatywę urządzenia wspólnej na- 

rady w sprawach rolnictwa. 

Zaniepokojenie o którem m ) 

daje się z łatwością wytłumaczyć te- 

mi plusami, jakie dotąd destrukcyj- 

na robota Sowietów uzyskiwała 

skutkiem zachwiania się równowagi 

gospodarczej w Europie i możliwo- 

ści pogłębiania tego zjawiska przez 

stosowanie dumpingu. 

Konferencja rolnicza, jak wiado- 

ma na celu omówienie metod 

  

mo, 

  

przeciwdziałania wobec państw im- 

porterskich, stosujących system pro- 

hibicyjny, — ponadto zaś skoordy- 

nowanie własnych wysiłków tak ce- 

lem podniesienia i _ racjonalizacji 
wytwórczości rolniczej, jak stworzenia 

modus vivendi na rynkach konkuren- 

cyjnych. Gdyby konierencja znalazła 

właściwe rozwiązanie tych zagad- 

które obe- 
cnie przeżywają wszystkie europej- 

skie państwa agrarne, zostałoby opa 

nowane i w każdym razie nie zagra- 
żałoby już temi nieobliczalnemi kon- 

sekwencjami jak w dobie obecnej. 

To właśnie niepokoi Sowiety. Kry- 

zys rolniczy jest wodą na młyn so- 
wiecki. Na tle przewlekłego kryzysu 

wytwarza się naprężenie stosunków 
gospodarczych a później  politycz- 

nych między poszczególnemi  pan- 
Stwami i wewnątrz tych państw. 
Zdobycze dyplomacji sowieckiej po- 
legają głównie na umiejętnem wy- 
korzystaniu takiego naprężenia. jest 
rzeczą bardzo ciekawą, że rosyjski 
dumping, który wywołał kompletny 
rozgardjasz w cenach, popycie i po- 

daży na rynkach zagranicznych, ja- 
ko stała metoda zastosowany  zo- 

stał właśnie w tym momencie, kiedy 
przewlekły charakter kryzysu  go- 

spodarczego przestał ulegać wą- 
tpliwości. Naįwidoczniej Sowietom 
chodziło o pogłębienie zjawiska, od- 

dziąływującego destrukcyjnie na pań 

Stwowy organizm gospodarczy. 
Zaniepokojenie z tytułu warszaw- 

Skiej konferencji rolniczej Sowiety 
Starają się ukryć pod płaszczykiem 
oburzenia z powodu rzekomego an- 
tysowieckiego charakteru  konferen- 
cji. 

Moskiewskie „lzwiestja” w arty- 

ule wstępnym jako dowód, że Коп!е- 
sGlcją ostrzem swem _ wymierzona 
IESt przeciwko Z. S. S. R., przytacza 
ZERA argumentów obliczonych co 
e istotnego znaczenia na nieświa- 
domość społeczeństwa, jak naprzy- 

w składzie konferencji po- 

minięty został przedstawiciel ZSSR, 

kraju największego pod względem 

produkcji rolniczej; porządek dzien- 

ny konferencji trzymany jest w ta- 

jemnicy i ogółowi nie znany; w 

konferencji udział przyjmą wszystkie 

państwa wzdłuż zachodniej granicy 

kład, że: 

Z. S. S. R.; zaproszenie otrzymała 

Czechosłowacja, jakkolwiek powin- 

na ona być zaliczona raczej do 

państw przemysłowych, i t. p. Po- 

mijamy oczywiste kłamstwo, że pro- 

gram konferencji trzymany jest 

pod osłoną tajemnicy. Podziwiać 

natomiast należy tupet polityków 

sowieckich, kiedy podnosza sprawę 

niezaproszenia na konferencję przed- 

stawiciela państwa, które cały swój 

wysiłek skierowuje na pogłębienie te- 

go właśnie kryzysu, którego zwal- 

czenie ma być przedmiotem obrad. 

Agitacyjny charakter wystąpienia 

Sowietów przeciwko warszawskiej 

konferencji ujawnia się w podkre- 

Ślaniu składu  uczęstników: państwa 

rolnicze przeważnie położone są w 

bliskości zachodniej granicy ZSSR 

— stąd wniosek prasy sowieckiej 

o antysowieckim froncie. Ma to na 

celu podtrzymywanie . wojowniczego 

nastroju wśród komunistów a jedno- 

cześnie wykazanie rzekomych  ag- 

resywnych zamiarów ze strony Pol- 

ski. Reprodukowana tu z „Izwiestij* 

klisza jest jednym z typowych ob- 

razków bolszewickiej metody  agi- 

tacyjnej. 

Prasa sowiecka, nietając radości 

z wyjątkowym uznaniem wypowiada 

się pod adresem rządu litewskiego, 

który odmówił uczestnictwa w kon- 

ferencji, a jednocześnie ostrzega Li- 

Łotwę przed „nierozważnym  kro- 

kiem*. Przypuszcza dalej, że kon- 

ierencja napotka na szereg  trudno- 

ści. Pod tym względem myla się jed- 

nak Sowiety. Ani wstępne narady w 

Bukareszcie ani konferencja w Sinaia 

nie potwierdziły obaw, że państwa 

agrarne reprezentowane na konie- 

rencji warszawskiej nie znajdą wspól- 

nego języka dla porozumienia. 

— ski. 

2 ZA KORDONÓW 
NIEBYWAŁA PLAGA WILKÓW W 

ROSIEŃSKIM POWIECIE 

Prasa kowieńska podaje 
wprost _ wiadomości 
wilków w powiecie  rosieńskim.  Wio- 
ścianie tego powiatu zwrócili się z 

prośbą do władz o udzielenie pomocy w 
zwalczaniu tych szkodników. Codziennie 

notowane są nowe wypadki napadów wil- 
czych. 

Wilki napadają w biały dzień. Zuch- 
wałość ich, jeżeli się weźmie pod uwagę 

porę roku i obfitość zwierzyny w lasach 
jest wprost niesłychana. 

We wsi Runkajcze wilki w biały dzień 
wpadły do wsi i zagryzły 7 owiec. We 

wsi Widukle cztery wielkie wilki napa- 

dły na stado owiec i w przeciągu 10 mi- 
nut rozszarpały 20 Owiec. W pobliże 
tych samych  Widukli wilki zjadły — па 

polu konia i krowę. Notowano wypadki 
kiedy wilki napadały na ludzi pracujących 
w lesie. 

  

nienotowane 

o rozpowszechnieniu 

9 TYS. HA ŁASU DO WYRĘBU. 

Departament Leśny wyznaczył już 
do wyrębu na rok przyszły 9 tys. hekta 
rów lasu. Część lasu ma być sprzedana 
część wyznaczona dla włościan, wresz 
cie część ma rząd zużyć na swe cele. 

WIELE SAMOCHODÓW NA LITWIE 
kacji w Liero słorotwych środków komuni 

Wie przedstawia się j - 
puje w r. 1929: awia się jak nastę 

samochody osobowe 1010,  samociio: 
ciężarowe 309, autobusy 265, motocykle A 
og ółem 2330. . 

niszczona ter: 
Nedakcia rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

MINISTER KWIATKOWSKI 
DZIE DO CZECH. 

WARSZAWA. 21.VIII (tel. wł. „Sło 
wa“). Pod koniec bieżącego miesiąca 
uda się minister przemysłu i handlu p. 
Kwiatkowski do Czechosłowacji dla 
złożenia rewizyty ministrowi przemy- 
słu i handlu Czechosłowacji p. Nova- 
kowi, który w roku ubiegłym bawił na 
wystawie w Poznaniu. Bezpośrednio 
z Czechosłowacji minister Kwiatkow- 
ski pojedzie do Lwowa, aby wziąć 
udział w otwarciu Targów Wschodn., 
które w roku bieżącym święcą swoje 
10-lecie. 

OPOZYCYJNE SZUKANIE PRZYCZE 
PEK. 

WARSZAWA. 21.VHI (tel. wł. „Słowa”) 
Przed kilku dniami donosiliśmy, że Rząd zde 
cydował się na wprowadzenie w życie pew 
nych postanowień celnych z podpisanych 
ostatnio traktatów handlowych z Rumunją, 
Hiszpanją, Portugalią i Egiptem. Wprowa- 
dzenie w życie tych postanowień dało 
asumpt niektórym dziennikom opozycyjnym 
do podniesienia, iż krok ten rzekomo nie 
jest zgodny z przepisami konstytucji, gdyż 
traktaty, o które chodzi, a mianowicie z Ru 
munją, Hiszpanją, Portugalją, i Egiptem nie 
są dotąd przez Sejm ratyfikowane. 

W związku z tem dowiadujemy się, że 
wprowadzenie w życie postanowień celnych 
spowodowane było chęcią szybkiego unor- 
mowania stosunków handlowych pomiędzy 
Polską a temi krajami i krok ten rządu by- 
najmniej nie ma oznaczać chęci zaprzecze- 

POJE- 

  

nia Sejmowi prawa ratyfikacji tych trakta- . 
tów w czasie późniejszym. Rząd musiał 
obecnie postanowienia celne wprowadzić w 
życie jaknajszybciej, gdyż stary traktat han 
dlowy polsko-rumuński wygasł w? czerwcu 
i obecnie trzebaby wobec tego całkowicie 
niemal wstrzymać eksport polski do Rumu- 
nji, którego wartość w ciągu jednego tylko 
roku 1929 wynosiła 67 milionów zł. 

Podobna sytuacja istniała w stosunku 
do Hiszpanji, gdzie stan beztraktatowy był 
powodem nader nikłych obrotów  handio- 
wych a obecnie dzięki przyznaniu w trakta- 
cie handlowym maksymalnych zniżek cel- 
nych, handel ten rozwinąć się może w roz- 
miarach b. znacznych: 

Co do Portugalji i Egiptu odnoszą się 
te przesłanki równeż. Decyzja Rzadu polskie 
go wprowadzająca w życie przepisy celne 
przed ratyfikacją trakttatów przez Sejm, 
oparta została na porozumieniu z zaintere- 
sowanemi państwami, które tę sprawę u 
siebie załatwiły analogicznie. 

ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ 
IZB 16 WRZEŚNIA. 

Przedstawiciele stronnictw lewicy 
i środka postanowili na posiedzeniu 
środowem zwołać na dzień 1 września 
na godz. 13 wszystkich posłów i se- 
natorów klubów lewicy i środka celem 
zaprotestowania przeciw zakusom na 
całość granic Rzplitej. 
uchwalono zgłosić drugiego września 
wniosek o zwołanie nadzwyczajnej se 
sji, sejmowej. 
Opracowano tekst rezolucji dla kon 

gresów, które odbędą się w różnych 
miastach Polski 14 września. Członko- 
wie centrolewu uważają, że zwołanie 
sejmu nastąpi najwyżej 16 września. 

Wzdłuż i wszerzPolski 
POZNAŃ PROTESTUJE Z POWODU 

WYSTĄPIEŃ TREVIRANUSA. 

POZNAŃ. PAT. — Wczoraj wie- 
czorem o godz. 20-ej odbyło się ze- 
branie manifestacyjne w sali ogrodu 
zoologicznego z powodu ostatnich 
przemówień ministra Treviranusa. W 
zebraniu wzięło udział kilka tysięcy 
osób. Po referatach i uchwaleniu rezo- 
lucji, stwierdzającej nienaruszalność 
granic Polski, utworzył się pochód, 
który, wśród okrzyków  protestacyj- 
nych przeszedł na plac Wolności, 
przed pomnik Mickiewicza, gdzie roz- 
wiązał się. Gmach konsulatu niemiec- 
kiego był strzeżony przez policję. 

„MARSZ GŁODOWY* KOMUNI- 
STÓW NA ŚLĄSKU. 

KATOWICE. PAT. — Z Opola do- 
noszą, że komuniści zamierzają urzą- 
dzić w dniu 23 b. m. marsz głodowy 
do Opola. Prezydjum policji ostrzega 
przed braniem udziału w demonstracji 
grożąc użyciem ostatecznych  šrod- 
ków. 

POŻARY. 
WARSZAWA. PAT. Dnia 20 b. m. o 

godz. 4 rano wybuchł pożar w zagrodzie 
Antoniny Koniecznej w Zrąkczynie, powiat 
Podolanów woj. Poznańskiego. Spłonęły sto 
doła, chlew murowany, dwie krowy, 200 
sztuk drobiu, maszyny rolnicze i tegoroczne 
zboże. Poszkodowana była ubezpieczona. 
Dochodzenie w toku. 

LWÓW. PAT. — Pisma donoszą, że we 
wsi Szałki pow. Bóbrka nocy ubiegłej pod- 
palono 4 sterty pszenicy, stanowiącej wła- 
sność p. Czerkaskiego. W tym samym cza- 
sie w sąsiedniej gminie Wołowa podpalono 
dwie sterty pszenicy i jedną stertę koniczy- 
ny. W pobliżu ognia zauważono trzech osob 
ników. Posterunkowy dał do nich kilka strza 
łów, jednakże zdołali zbiec. 

Jednocześnie, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
" BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — uł. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksi ia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai |. 
MOLODECZNO — Ksiegamnia T-w „Ruch“, 

PINSK — 
POSTAWY — 

STOŁPCE —- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Ea tekstem 15 

SŁONIM — księgarnia 2 

ST. ŚWIĘCIANY — ul 
WILEJKA POWIATOWA — al. Mickiewicza 24, F. Juczowska, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-w0 

Księgarnia Jaźwiiskiejn . Ratuszowa, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarała T-wa „Ruch, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Polska — St. 
- Polsicjej Macierzy Szkolnej 

Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
“wa “ 

Ryneż 8. N. Tarasiejsti. 

„ Kol „Ruch, 

|. Komunikaty oraz 

  

nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych braz z prowineji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Admimstracja zie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dewolnie. Za (tn=tarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY QDPOWIEDŹ POLSKA NA NOTĘ ZAUNIUSA Monety Watykańskie 
GENEWA. Pat. Polski chargć d'affaires przy Lidze Narodów 

p. Gwiazdowski złożył w dniu 20 b. m. w sekretarjacie Ligi Na- 

rodów uwagi rządu polskiego; do noty litewskiej, w której rząd 

litewski oskarża Polskę o naruszenie układu z dnia 7 listopada 

1928 roku, dotyczącego małego ruchu granicznego. 

Rząd polski stwierdza przedewszystkiem, że wykazał już nie 

jednokrotnie bezpodstawność zarzutów litewskich 'oraz przypo- 

mina, że wszelkie skargi litewskie były szczegółowo badane 
w myśl procedury, ustalonej rezolucją Rady Ligi Narodów z dnia 

10 grudnia 1927 roku, że jednakże w żadnym wypadku przewod- 

niczący oraz sprawozdawca Rady nie uznali za potrzebne zasto- 
sowanie środków, przewidzianych tą procedurą. 

Rząd pelski przypomina dalej, że proponował; już rządowi 

litewskiemu uregulowanie spławu drzewa na odcinkach granicz- 
nych Niemna i Mereczanki w celu uniknięcia wszelkich incyden- 
tów, że jednakże rząd litewski propozycji tej nie przyjął. Rząd 
polski zresztą wyraża nadal gotowość uzupełnienia układu o ma- 
łym ruchu granicznym w tym sensie. 

©dnośnie do propozycji Zauniusa utworzenia specjalnej ko- 

misji kontrolującej na pograniczu polsko-Iltewskiem rząd polski 
stwierdza, że niema potrzeby zmiany istniejącej procedury, prze- 
widzianej rezolucją z grudnia 1927 roku oraz oświadcza, że nie 
może zgodzić się na utworzenie żadnego organu w celach poli- 
tycznych, nie mających nic wspólnego z istotnemi potrzebami 
sytuacji. 

Rząd polski zgłasza jak najbardziej kategoryczne zastrzeże- 
nie przeciwko usitowaniom Litwy naruszenia statutu terytorjal- 
nego Poiski. y 

p 0 

Nowe warunki Gandhiego 
SIMLAH. PAT. Wicekról otrzymał 21 b. m. rano pismo Gandhiego 

Pismo to doręczone zostało przez dwóch Hindusów, którzy odwieźli Gan- 
dhiego w więzieniu. Komitet redakcyjny kongresu narodowego indyjskiego 
zbierze się w Delhi dnia 26 b. m. w celu omówienia sytuacji Indyj w związ- 
ku z rokowaniami Gandhiego z wicekrólem. 

Według informacyj „Dailly Telegraph" treść tekstu jest uzgodniona 
z b. prezydentem hinduskiego kongresu. Nehru, jego synem oraz dwoma 
parlamentarzystami hinduskiemi, którzy odbyli dwudniową . konferencję z 
Gandhim w więzieniu. 

Gandhi w liście swym sceptycznie wyraża się o możliwościach przy- 
znania Indjom praw dominium angielskiego na wzór Kanady lub Australji. 
Twierdzi on, że opozycja konserwatystów i liberałów jest tak silna, iż rząd 
Mac Donalda nie zdoła przeprowadzić tak daleko idącej reformy konstytu- 
cyjnej. 

Gandhi domaga się od wicekróla oraz rządu angielskiego, aby sprawa 
przyznania Indjom statutu dominjalnego była umieszczona oficjalnie przez 
rząd na porządku obrad angielskiej konierencji, która ma rozpocząć się na 
jesieni w Londynie. 

Pozatem Ghandi domaga się, ażeby rząd angielski ogłosił amnestję 
dla wszystkich przestępców politycznych w Indjach. Jeżeli te dwa żądania 
będą spełnione, wówczas hindusi będą mieli dowód, iż Anglicy szczerze 
chcą wprowadzić politykę liberalną i wówczas akcja bojkotu towarów an- 
gielskich oraz akcja nieposłuszeństwa cywilnego zawieszona. zostanie 

Sytuacja pod Peshawarem 
SIMLACH. PAT. — Według urzędowego komunikatu, sytuacja w okrę 

gu Peshawaru poprawiła się. Powstańcze szczepy Afrydów zostały rozpro- 
Szóne i cały okręg został prawie już uwolniony od niespokojnych elementów. 
Natomiast budzi pewne zaniepokojenie ferment wśród szczepu Mohmandów, 
wśród których rozwija działalność Naji-Turangsaj. 

  

Delegaci rumuńscy na konferencję rolniczą 
BUKARESZT. Pat. W warszawskiej konferencji rolnej wezmą udział 

z ramienia Rumunji minister handlu Madgearu i podsekretarz stanu w m-stwie 
handlu fp. Popesco. 

Strajk generalny w Palestynie 
WIEDEŃ. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Jerozolimy: Arabski komitet wyko- 

nawczy proklamował na dzień 23 sierpnia, jako w rocznicę wybuchu niepokojów strajk 
generalny Żydzi zamierzają również proklamować strajk generalny z okazji przybycia an- 
gielskiego podsekretarza stanu dla kolonji Shielsa na znak protestu przeciwko angielskiej 
polityce mandatowej. 

VOLDEMARAS INICJATOREM ZAMACHU 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa donosi z Kowna, że sprawcy zamachu 

na pik. Rustejkisa mieli zeznać i wskazać na Voldemarasa, jako na inicja- 
tora całego szeregu przygotowanych zamachów terorystycznych. Planowa- 
ny był przewrót zbrojny, w czasie którego dokonać miano zamachów na 12 
osobistościach, między innemi na prezydenta Smetonę, kilku ministrów oraz 
przywódców tautininków. 

W ciągu dnia 20 i 21 b. m. policja przeprowadziła szereg rewizyj w 
mieszkaniach osób podejrzanych o porozumiewanie się z Voldemarasem. 
Kilka osób zostało aresztowanych. Między niemi znajdują się trzej oficerowie 
5 pułku piechoty, stacjonowanego w Kownie. 

Sledztwo przeciwko zamachowcom zostało ukończone. Prokuratura 
ma zdecydować, czy oskarżeni będą odpowiadać za zamach przed sąde.n 
wojennym. Rozprawa ma się odbyć w najbliższym czasie. Stan zdrowia pułk. 
Rustejkisa od środy 20 b. m. pogorszył się znacznie. : 

KOWNO. PAT. — Według komunikatu radjostacji kowieńskiej, za- 
mach na płk. Rustejkisa wywołał w Kownie szerokie zainteresowanie i — 
dodaje radjostacja — ma się rozumieć, potępienie dla sprawców zamachu. 
W związku z tem, że zachodzi potrzeba poinformowania opinii, policja do- 

kłada wszelkich wysiłków w kierunku dokładnego wyjaśnienia sprawy. Co 
się tyczy stanu zdrowia płk. Rustejkisa, to jeśli nie nastąpi zakażenie krwi 
rany za parę dni zaczną się goić. 

  

Ustępstwa w suwerenności, które 
Włochy poczyniły państwu watykań- 
skiemu, zostały w ostatnich dniach 
uzupełnione przez podpisani e układu 
o monetach. W związku z wielkiemi 
technicznemi trudnościami i z  mię- 
dzynarodowym układem walutowym 
kwestja ta została rozstrzygnięta jako 
ostatnia. Naczelnik Grodu Watykanu 
komandor Serafino, który prowadził 
rokowania zabrał się do « załatwienia 
kwestji z największą znajomością rze- 
czy i okazał się nietuzinkowym  fa- 
chowcem. Seraiino jest namiętnym nu- 
mizmatykiem i jego zdolności w tej 
dziedzinie są ogólnie uznane. 

Z różnych stron pytano, czy bicie 
monet niezbędne jest Watykanowi. W 
kołach watykańskich oświadcza się 
na to, że pomijając okoliczność, iż 
funkcja ta jest jednym z najbardziej 
doniosłych postulatów władzy suwe- 
rennej i że państwo watykańskie ze 
względu na cel, w jakim powstało, 
nie może z tego zrezygnować — no- 
we monety okażą się niezwykle sku- 
tecznym sposobem propagandy na ca- 
łym świecie. 

Pielgrzymi, którzy przybywają do 
Rzymu, aby złożyć hołd papieżowi, 
będą wywozili ze sobą monety waty- 
kańskie w świat, jako cenne wspom- 
nienie i w ten sposób na korzyść wia- 
ry będą utrwalali pamięć o majestacie 
Kościoła i dziele papieży. Monety re- 
produkują artystyczne skarby Waty- 
kanu, "poświęcone monumenty Rzymu, 
wielkie bazyliki, katakumby. Napisy 
przytaczają zdania z Ewangelji i są 
one tembardziej skuteczne, gdy doty- 
czą znikomości dóbr ziemskich, ostro 
potępiają chciwość i przypominają o 
obowiązku pozostawiania nadmiaru 
ubogim. Wpływ mionńet watykańskich 
radmienia się w kołach watykańskich 
jest większy, niż można byłoby sądzić 
i po roku 1870, gdy bicie monet zo- 
stało zawieszone, papieże zastąpili je 
specjalnemi pamiątkowemi medalami, 
nawiązanemi do najważniejszych wy- 
padków z życia różnych papieży. 
Obecnie zawarty układ, który zwia- 
szcza ma na oku pomienione cele, roz- 
ciąga się na pieniądze metaliczne. 

Przy tej sposobności „Corrispoden 
za' przypomina, iż ostatnie dwie mo- 
nety, odbite przez mennicę watykań- 
ską w 1870 r. za papieża Piusa IX. 
wybijano ze złota w wartości 20 lir i 
ze srebra w wartości 5 lir. 

Po 1870 r. mennica watykańska 
nie miała sposobności bicia monet i 2 
typy talarów z popiersiem papieża Le- 
ona XIII pochodzą z prywatnego pa- 
ryskiego przedsiębiorstwa, z warszta- 
tów Augusta Brieatusa. W kołach 
numizmatycznych zwłaszcza wśród 
zbieraczy, którzy przeważnie zbierają 
monety watykańskie daje się zaobser- 
wować wielkie zainteresowanie do 
nowych monet i ze wszystkich stron 
Watykan otrzymuje od nich prośby, 
aby im dostarczyli wzory tych pienię- 
dzy. Stolica apostolska postanowiła 
przekazać bicie nowych monet rzym- 
skiemu Zecca i postanowienie uważa 
się za szczęśliwe, gdyż pomieniona 
mennica ma w sobie starą, sławną tra- 
dycję i za dawnych czasów wysyłała 
w świat wiele cennych i artystycznie 
wykonanych monet.  Powszechnem 
jest przekonanie, iż Gród Watykan 
również w tej dziedzinie zachowa to 
stanowisko, jakie osiągnął za daw- 
nych czasów. 

„Corrispondenza* nadmienia wre- 
szcie iż jeden z najbardziej namiętnych 
numizmatyków, król włoski — Ета- 
nuel III podczas swych odwiedzin u 
papieża miał sposobność odbycia roz- 
mowy z Jego świętością i z naczelni- 
kiem Grodu Watykanu o bogatym 
watykańskim zbiorze medali i koman- 
dor Serafino przy tej okazji doręczył 
królowi podyktowane przez niego 
dzieło o tym zbiorze. Należy przy- 
puszczać, iż papież prześle królowi 
wzory nowych monet niezwłocznie po 
ich emisji. 

Nowe bicie przez Watykan monet 
otwiera w ten sposób nową epokę w 
dziejach Stolicy Apostolskiej. Nie- 
znaczna potrzeba monet watykańskich 
z związku z innemi monetami czyni 
zbędnem założenie banku w grani- 
cach Watykanu. W r. ub., jak wiado- 
mo, komandor Negara został zamia- 
nowały generalnym skarbnikiem i kie- 
rownikiem organizacji finansowej Gro 
du Watykanu. 

     



ECHA KRAJOWE 
Aresztowanie posła Dworczanina 

ZA STRZELANIE DO POLICJI NA WIECU W ALEKSZYCACH 

BIAŁYSTOK. Pat. W związku z 
odpuście w Alekszycach pow. Grodno 
i Wołyniec, aresztowano 21 osób, 
i strzały do policji. 

Z pośród zatrzymanych 11 osób 

awanturą wiecową, jaką urządzili na 
komunizujący posłowie Dworczanin 

oskarżonych 0 czynne wystąpienia 

przyznało się do rzucania kamienia- 
mi w policję, co zaś się tyczy aresztowanego Dworczanina, to fakt strzela- 
nia przez niego do policji został niezbicie 
ków z pośród ludności. 

stwierdzony zeznaniami šwiad- 

Aresztowanie Dworczanina lojalna ludność białoruska przyjęła z nie- 
kłamanem zadowoleniem. Podnosi ona 
policji, która nie skorzystała z prawa 
wysuniętych naprzód kobiet i dzieci. 

z uznaniem taktowne zachowanie się 
użycia broni, nie chcąc strzelać do 

  

STOŁPCE 

— Jak w Stołpcach uczczono święto 
żołnierza polskiego. Obchód święta żołnie- 
rza polskiego w dniu 15 b. m. odbył się w 
Stołpcach b. skromnie z powodu nieobecno- 
ści większej ilości oddziałów miejscowego 
garnizonu K. O. P. Projektowane zawody i 
tp. odbędą się w czasie późniejszym. 

Po rannem nabożeństwie w miejscowym 
kościele parafjalnym, odprawionem przez ks 
ppłk. Wojtyniaka, dowództwo garnizonu K. 
O. P. oraz przedstawiciele miejscowych 
władz udali się na plac sportowy pow. Ko- 
mitetu W. F. i P. W. nad brzegiem Niemna, 
gdzie wojskowy klub żeglarski urządził pro- 
wizoryczną swą przystań i tam ks. Wojty- 
niak dokonał poświęcenia trzech łodzi kłu- 
bu, spuszczonych na wodę. Są to dwa kaja- 
ki jednoosobowe i jedna łódż hamburka. W 
dniach najbliższych przybędzie jeszcze je- 
den kajak dwuosobowy z siodełkami rucho- 
memi. 

Następnie odbyło się uroczyste nabożeń- 
stwo w kościele. Zabawę ludową zpowodu 
złej pogody odłożono na niedzielę dn. 17 b. 
m. 

— Ze związku strzeleckiego. Wykonu- 
jąc nakreślony program, referat oświatowo- 
kulturalny Pow. Zw. Strzeleckiego organizu- 
je z dniem 15 b. m. cykl odczytów w od- 
działach Związku Strzeleckiego na terenie 
powiatu: 1) O znaczeniu Zw. Strzeleckiego, 
i 2) O obowiązkach obywatela względem 
państwa. W najbliższych dniach uruchomio 
ne zostaną we wszystkich oddziałach kursy 
dokształtające (ogólnokształcące) dla strzel 
ców. 

— Ruch towarowo - przewozowy rozpo 
czyna się na Niemnie. W przyszłym m - cu 
Firma Anglo - Europejska w Stolpcach 
sprowadza dwa parowe holowniki, któremi 
rozpocznie transport 23,000 m3 drzewa ze 
ze Stczorsów, odległych od Stołpców o 80 
km. 

Jak wynika z informacji ze źródeł miaro- 
dajnych ten sposób transportu towarowego 
po Niemnie z chwiłą podniesienia się nieco 
poziomu wód i usunięciu w kilku imiejscach 
nieznacznej ilości drzewa i pali po spalo- 
nych mostach — nie będzie przedstawiał 
żadnych trudności. 

Drzewo ze Szczorsów będzie dostarczo- 
ne do tartaku F - my A. E. w Nowym Swie 
rżniu. W ten sposób zapewniona zostanie 
praca dla większej ilości robotników. Nieza- 
leżnie od tego, prawdopodobnie w najbliż- 
szym czasie, rozpocznie się spław drzewa 
zakupionego przez Firmę w Rosji sowiec- 
kiej. Partja zakupiona w Rosji jest dość 
znaczna i wystarczy @а tartaku na kilka 
lat pracy. W. E. 

  

LIDA. 

— święto strzeleckie w Iwju. W związ- 
zku z obchodem dziesięciolecia odparcia bol 
szewików z pod Warszawy, Związek Strze- 
lecki w Iwju urządził „Święto Strzeleckie 
w dniu 17 sierpnia oraz zabawę w dniu 16 
sierpnia, z której dochód całkowity przezna 
czono na cele kulturalno - oświatowe miej- 
scowego „Strzelca*. " W obchodzie prócz 
oddziałów związku strzeleckiego wzięły ró- 
wnież udział straże pożarne z Iwja oraz OSP 
z Urciszek, która wraz z orkiestrą przybyła 
do Iwja z miejscowym nauczycielem szkoły 
powszechnej p. Piotrowskim na czele. W 
wykonaniu wszystkich punktów programu 
obchodu przeszkodził key deszcz, który 
prawie przez cały dzień padał. 

Na zakończenie obchodu wygłosił wznio 
słe przemówienie nauczyciel szkoły pow. z 
Iwja p. Pękala, który zwięźle streścił ostat- 
ni wysiłek Wojsk Polskich przy odpieraniu 
nawalnicy bolszewickiej w roku 1920. 

— Nadzwyczajne walne zebranie Kasy 

  

Na marginesie czasopisma „Świat” 
Oto leży przed nami trzydzieści nu 

merów popularnego tygodnika ,„Świat'* 
— za ubiegłe półrocze r. b. O poczyt- 
ność nie może z niem chyba konkuro- 
wać żadne z innych czasopism  pol- 
skich, a myślimy głównie o wydawa- 
nych w stolicy. Pod względem charak- 
teru i rodzaju redagowania zbliża się 
do niego „Tygodnik Ilustrowany", 0 
którym wkrótce także poinformujemy 
czytelników ,Słowa*. 

„Świat posiada lepszy format oraz 
dobrze optycznie wyzyskaną 1-szą 
stronicę okładki, gdzie są różne zdję- 
cia fotograficzne —— niejednokrotnie 
znanych fotografów artystów  (Szpo- 
rek — zdjęcia o charakterze zwykle 
aktualnym. 

Мату tam roześmianego Fertnera, 
«uDującego własną podobiznę w „Świe 
zie'* pod Świętą reklamą Fuchsa i fo- 
sograiję b. premjera Bartla w chwili 
powołania do rządów, podobiznę tego 
rocznej miss Polonji — Zofji Batyc- 

kiej, wdzięczne oblicze Kornela Maku- 
szyńskiego, jako wschodzącą gwiazdę 
narciarstwa polskiego, małżeńską parę 
księcia Piemontu z księżniczką belgij- 
ską — w chwili opuszczania Watyka- 
nu; profil króla Jugosławji i odjazd 
króla Karola rumuńskiego na korona- 
cję — oraz szereg innych. 

Nieduży i wygodny format „Świa- 
ta", oraz bardzo różnorodna treść obej 
mująca maximum działów  współcze- 
snego życia w kraju i zagranicą, umie 
jętny sposób ich reklamowania — 
wszystko to wpłynie na przyznanie te- 
mu pismu roli tygodnika dla najszer- 

  

Steiczyka w Iwju. Kasa Stefczyka w Iwju 
rozwija się z każdym dniem nader pomyśl- 
nie. Już z końcem roku 1929 liczyła człon- 
ków 430, których liczba z każdym dniem 
wzrasta. Bilans za ubiegły rok zakończony 
został nadwyżką w sumie 412 zł. 70 gr. 
Wkładów na i. 1. 1930 r. było na sumę 
46,800 zł. zaś udziałów na sumę 39,720 zł. 

Wybrana Rada Nadzorcza i zarząd na 
poprzedniem dorocznem walnem zebraniu w 
dniu 15 czerwca rb. nie mogła zdobyć so- 
bie zaufania wśród członków ze względu na 
to, że przez przeciąg przeszło 2 miesięcy 

nie przedsięwzęła żadnych prac poza organi 
zacyjnem posiedzeniem. 

Z tego więc powodu oraz na podstawie 
zarządzenia Związku Rewizyjnego w Wilnie 
w dniu 17 sierpnia rb. zwołano nadzwyczaj 
ne walue zgromadzenie członków Kasy Stef 
czyka w lwju, na którem jednogłośnie u- 
nieważniono poprzednie wybory do Rady 
Nadzorczej i Zarządu oraz przystąpiono do 
nowych wyborów. Naturalnie nie odbyło się 
tutaj bez większych ekscesów, gdyż razem 
ze starym Zarządem musiał ustąpić słynny 
ze swej demagogji p. poseł Matecki, który 
możeby się niepohamował w podburzaniu do 
większej burdy, gdyby go nie krępowała 
obecność policji. 

W rezutacie przystąpiono do wyborów 
nowej Rady Nadzorczej i Zarządu, w któ- 
rych skład weszli ludzie znani ze swej dzia- 
łalności przeważne osadnicy w osobach pp.: 
do Rady Nadzorczej — Stanisława Tuli- 
kowskiego, Bernarda Mazurka. Józefa Szała 
chowskiego, Wiktora Pietras'Na oraz  Jó- 
zefa Zebryka. Do zarządu weszli pp.: pre- 
zes Szabanowicz Jan, skarbnik — Fran- 
ciszek  Goleniszczew i sekretarz — Jan 
Grzybowski. 

Kasa cieszy się obecnie dużem zaufaniem 
członków, zaś w obecnym roku po spłace- 
niu długów w Centralnej Kasie Spółek Rol- 
nicznych przewidziane jest przejście do ope- 
racji własnemi funduszami Kasy. 

W roku bieżącym jeszcze zostanie u- 
kończony zupełnie remont Domu Ludowego 
im. Marji Konopnickiej w którym Kasa Stef- 
czyka będze posiadała swój własny lokal, 
składający sę z 3-ch pokoi. 

  

NIEŚWIEŻ 

— Wybory Magistratu w Klecku. Rada 
Miejska w Klecku wybrała ogromną więk- 
szością bo 23 głosami na 24 radnych na 
burmistrza p. Leona Bernowicza, zajmują- 
cego to stanowisko już od dłuższego czasu, 
co umożliwia mu rzetelną i pomyślną pracę, 
Na wiceburmistrza wybrany został p. Gier- 
szon Lisser. 
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Zmiana na stanowisku szefa Reichswehry DZIESI ĘĆ LAT TEM U... 
BERLIN. PAT. Według informacyj prasy, obecny szef Reichswehry gen. 

Heye podał się do dymisji. Ma on ustąpić z zajmowanego stanowiska z koń 
cem roku bieżącego. Następcą gen. Heye zamianowany ma być dotychczaso 
wy szet wydziału wojskowego w ministerstwie Reichswehry gen. mjr. Ham- 
merstein. 

„Germania“, organ kanclerza Brueninga, wyraźnie przypomina krążą- 
ce w ostatnich czasach pogłoski o tarciach w kołach kierowniczych w mini- 
sterstwie Reichswehry, z któremi łączono nazwiska gen. Heye i gen Scheitze 
Scheitzera. 

<— Uhr Abendblatt'* podkreśla, że gen. Heye ustępuje pod naciskiem 
pewnych czynników, które pragnęły stę pozbyć go i w których interesie było 
urzeczywistnienie pewnych planów w polityce zagranicznej przy pomocy 
Reichswehry. Kierownicze osobistości Reichswehry mimo wszelkich dotych- 
czasowych zaprzeczeń hołdują nadal planom odzyskania utraconych przez 
Niemcy obszarów przy poparciu armji czerwonej. Temi planami szaleńców 
politycznych zajmował się już Reichstag w komisji budżetowej, mówiąc 
otwarcie o niemiłych następstwach dla ministerstwa finansów, jakie miała 
spowodować współpraca między Reichswehrą a armją bolszewicką w okre- 
sie, kiedy ministrem finansów był Koehler. Grupa wyższych oficerów, na 
których czele stać miał gen. Scheitzer. prowadziła anergiczną akcję celem 
uniemożliwienia porozumienia z Francją, porozumienia wychodzącego poza 
traktat locarneński. 

Przygrywka wyborcza w Niemczech 
ZAMACH BOMBOWY NA REDAKCJĘ „VOLKSWIŁLE*. 

BERLIN. PAT. — Z Hannoweru donoszą, że 21 b. m. rano dokonano tam zarmia- 

chu bombowego n dom robotniczy, w którym mieszczą się biuro, redakcja i drukarnia 

dziennika socjalistycznego „Volkswiille*. 

Przy wejściu do budynku, dozorca znalazł paczkę, zawierającą maszynę piekiel- 

ną z mechanizmem zegarowym. Według orzeczenia ekspertów, bomba zawierała mate- 

rjał wybuchowy o wielkiej sile, tak dalece że wybuch mógł zniszczyć zupełnie budynek 

'rylko dzięki wadliwej konstrukcji zegarowej nie doszło do wybuchu. Prokurator i po- 

licja wdrożyli niezwłocznie śledztwo celem wykrycia zamachu. 

£ ramienia policji berlińskiej wyjechała na miejsce wypadku specjalna delegacja, 

która swego czasu prowadziła śledztwo w sprawie zamachów bombowych na północno- 
zachodnich obszarach Rzeszy, 

Raid lotniczy o puhar Małej Ententy 
WARSZAWA. Pat. W dniu 21 b. m. między godziną 18-tą a 19-tą przybyły do War- 

szawy z Pragi celem wzięcia udziału w locie Małej Ententy i Polski ekipy rumuńska i ju- 

gosłowiańska. 

Katastrofa samolotu rumuńskiego 
PRAGA. Pat. Jeden z 6-ciu samołotów rumuńskich, które wystartowały wczoraj ra- 

no z lotniska w Le Bourget, 
okrężnym Małej Ententy i 

udając się do Warszawy 
Polski, uległ we Środę w południe katastrofie w okolicach 

w celu wzięcia udziału w locie 

Karlsbadu. Samolot został zniszczony. Lotnicy por. Oprisan i kpt. Sahing—lekko ranni. 

  

Aresztowanie komendanta partyzantów 
W IHUMENIU 

Otrzymaliśmy  iniormację z Mińska, iż 

w okręgu  ihumeńskim organa G. P. U. 

ujęły ostatnio chorych na tyfus  party- 

zantów białoruskich Jana Podrezę,  Ponia- 

towskiego i Stef... Gierasimowicza, — Ко- 

mendanta partyzantów w powiecie ihumeń- 

skim. 

Wymienieni ukrywali się we wsi będąc 

chorymi. Nieprzytomnych partyzantów od- 

wieziono @о Minska gdzie Poniatowski 

zmarł 24 lipca a Gierasimowicz 29 lipca 

Jednocześnie donoszą, że w Mińszczyźnie 

aresztowano mieszkańca Polski, ze wsi No- 

wosady gminy Holszańskiej Michała Oszta- 

kowicza rosjanina b. oficera armji carskiej 

który organizował na Białorusi oddziały 

powstańcze. Podczas badań w G. P. U. 

Osztakowicz miał rzekomo milczeć, a jedy- 

nie raz na przewodzie sądowym zawołał: 

„Niech żyje wolna Rosja", — Skazany zo- 
stał na karę śmierci i rozstrzelany w Mińsku 
dnia 18 b. m. 

  

Podajemy do wiadomości P. T. Przemysłowców i Kupców, że w pawiljonach i na terenach 

ll-ch Targów Północnych w Wilnie 
pozostała już nieduża ilość wolnych stoisk. 

Reflektanci winni zgłaszać się możliwie jaknajrychiej. 

  

| | J M IM 

DZIECI 

  

szych warstw społeczeństwa. Jedyną 
przeszkodą może być tutaj cena po- 
szczególnego numeru, która wynosi 
1 zł. 40 gr — ale objętość każdego ze- 
szytu jest pokaźna. 

„Šwiat“ mieści się z łatwością w 
każdej teczce skórzanej, złożony na 
pół wchodzi do kieszeni każdego pła- 
szcza — jest to pismo, nadające się do 
przeglądania zarówno w zacisznym ga 
binecie jak i w podróży. Wszystkie 
działy są redagowane w dość popular- 
nej, lekkostrawnej formie. 

Samo wydawnictwo ma już poważ 
ną tradycję przedwojenną, dziś już 
jest spółką akcyjną. Redaktorem jest 
znany aktor dramatyczny, komedjopi- 
sarz Stefan Krzywoszewski. 

Działy: polityczny i społeczno-eko 
nomiczny reprezentowane są bodaj naj 
staranniej pod względem ilości szpalt. 

Oto ważniejsze: dwa artykuły o re 
wizji konstytucji Giełżyńskiego. O nau- 
kowych podstawach polityki pisze J. 
A. Cezak. Prócz tego — głos ubocz- 
ny jednego z obywateli ziemskich „O 
konieczności wyborczej do Sejmu i 
Senatu““. 
„ Polityka zagraniczna traktowana 
jest tylko dorywczo. Jeden artykuł dy- 
skusyjny o parlamencie francuskim p. 
t. „Na widnokręgu”. Prof. Makarewicz 
nawiązuje kontakt z problemami spo- 
łecznemi w Stanach Zjednoczonych 
(„Bolszewizm w Stanach  Zjednoczo- 
nych*; „Szkoła życia w Ameryce" i 
„Czarne niebezpieczeństwo*). 

kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 

— przedszkola 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. 

Pańska 4 m. 4. 

TT 

Ogród po-Bernardyński od 9—2 i od 5-7. 

Dyrekcja ll-ch Targów Północnych w Wilnie. | 

polsko-francaskiego. 

   

Wincenty Rzymowski kreśli syt- 
wetkę Stalina i jego system, nawiązu- 
jąc do 3-go tomu książki Kucharzew- 
skiego: „Od białego do czerwonego 
caratu* oraz w oddzielnym artykule p. 
t.: „Mechanika samowtadztwa“. 

Kwestję społeczną na gruncie spe- 
cjalnym ujmuje artykuł Sokolnickiego 

p. t. „Zagadnienie elektryfikacji w 
nowoczesnym ustroju społeczeństwa” 
uzupełniony szeregiem fachowych arty 
kulików z dziedziny eksperymentów 
w Polsce. 

Ale zapominamy о sensacjach za- 
granicznych. Tu już wykraczają poza 
ramy polityki, mają posmak wiadomo- 
ści ciekawych, z ostatniej chwili. 

A więc niesamowity Hindus Gan- 
dhi, wątły niemłody mężczyzna o 

zapadłych piersiach i spróchnia- 
łych zębach, który stanął do walki z 
jedną z największych potęg świata: 
Wielką Brytanją. Widzimy jego po- 

chód nad zatokę Cambay. Dzieło 
Ghandiego kontynuuje Sarodżimi Nai- 
du, znakomita poetka indyjska  are- 
sztowana i więziona przez władze an- 
gielskie. Twarz ma wyrazistą, duże 
wydatne usta — w oczach wiele og- 
nia i zawziętości. 3 

Oglądamy też powrót  marnotra- 
wnego Karola na łono Rumunji i mo- 
ment, gdy jedzie na koronację. Mło- 
dociany Michał, który woli jeszcze 
żołnierzy ołowianych niż prawdziwych 
— ku wielkiej swej uciesze — prze- 
staje być królem. 

Jesteśmy świadkami, jak biało- 
włosy myśliciel i powieściopisarz in- 
dyjski, Rabindranath Tagore wykła- 
da zarysy filozofji idealistycznej w 
swoim uniwersytecie „Santinihelne:*. 

Wreszcie — najbliżej, bo u nas w 

  

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

tel. 11-68. —0 
  

  

Dr. K. SZAPIRO 
powrócił i wznowił przyjęcia chorych 

Wielka 7, tel. 12-50. —0       

Polsce spotykamy prezydenta Esto- 
nji Strandmanna. Przeszło już pół ro- 
ku jak był naszym gościem. Pamięta- 
my wszyscy przejazd przez Wilno i 
miły charakter rautu na dworcu. W 
tych dniach rewizytuje go p. Prezy- 
dent Ignacy Mościcki. 

* 

W stolicy Estonji Talinie prze- 
bywał też głośny powieściopisarz 
Juljusz  Kaden. - Bandrowski i wygło- 
sił odczyt o literaturze polskiej. 

Dowiadujemy się jeszcze że w 
tym roku prezydent Czechosłowacji 

* Masaryk obchodził 80-letnią roczni- 
cę urodzin, że we Francji odbyła się 
„wystawa porcelany" oraz, jak wy- 
glądają kobiety na obu półkulach. To 
ostatnie zakrawa dziwnie na charak- 
ter, jaki noszą ilustracje i teksty mie- 
sięcznika „Naokoło świata”. 

— A to chyba nazwiemy działem 
aktualnym — uroczyste dziesięciolecie 
morza polskiego. Pod banderą i na 
banderze. Tylko szczerzej o tem bo- 
imy się napomykać. Tyle jest uro- 
czystości w Polsce! 

Ciekawsze są gazy trujące w przy- 
szłej wojnie. Plac Teatralny w War- 
szawie i chmara aeroplanów. Sądzę, 
że każdy z nas wolałby nie dożyć do 
tej chwili. 

Któżby, jak nie wszechwiedzący 
„Šwiat“ informuje nas o tem, kto 

się narodził lub kto opuścił ten pa- 
dół płaczu. 

Królowa Jugosławji pochyla się 
z iście macierzyńską pieczolowitoš- 
cią, nad maleńką latoroślą, dźwignią 
przyszłej korony. 

Odeszli nazawsze — zasłużony 

22 sierpnia 

Front północny. Siły główne kor- 
pusu konnego Gaja wzmocnione pie- 
chotą wybiwszy sobie na południe 
od Mławy przejście, 'posunęły się 
pod osłoną natarcia na Mławę w 
w rejonie Szumska. W walkach tych 
poniosła ciężkie straty nasza  18-ta 
dywizja, jakoteż 202 pułk z dywizji 
ochotniczej. Brygada syberyjska 
osiągnęła jednym pułkiem Chorzele: 

Front środkowy. 4-ta armja: 7-ma 
brygada rezerwowa dochodzi do 
Ostrołęki. 15-ta dywizja piechoty, po 
walkach pod  Śniadowem, zdobyła 

Łomżę o godz. 14-tej rozbijając od- 
działy 15-tej armji sowieckiej. 

1-a dywizja legionów zdobywa 
Białystok w godzinach rannych. Za- 
jęcie tego miasta staje się począt- 
kiem ciężkiej bitwy z oddziałami 16 
armji sowieckiej, pragnącej sobie 

utorować za wszelką cenę drogę na 
wschód. Po 20-godzinnych walkach 
ulicznych, wśród których poległ je- 
den z najtęższych oficerów 1-go puł- 
ku legjonów kapitan Marjański, zo- 
stała 16-ta armja sowiecka zupełnie 
rozgromiona, tracąc przeszło 7000 

jeńców, I samolot, 22 działa, 124 ka- 
rabinów maszynowych, trzy pociągi 
z materjałem wojennym i masę taboru. 

W dniu dzisiejszym przewiduje 
Naczelny Wódz, po zakończeniu ope 
racyj, odcinających  nieprzyjacielo- 
wi odwrót, zmianę kierunku frontu 
z północnego na wschodni, podając 
nowy zarys operacyj. 

Front południowy. Na południe od 
Zamościa nieprzyjaciel zajął Toma- 
szów, Komarów i Tyszowce. 

Akcja 6-ej armji i świeżo utworzo 
nej grupy generała St. Hallera ma 
przebieg pomyślny. 

  
  

DYREKTOR BANKU BANDYTĄ 
Zawrotna karjera 

Na ławie oskarżonych amsterdam- 
skiego sądu zasiadł niezwykły prze 
stępca — były miljoner amerykański 
dyrektor jednego z banków w Nowym 
Jorku aresztowany za bestjalski na- 
pad rabunkowy w stolicy Holandji. 

Karjera życiowa tego człowieka, 
którego nazwisko brzmi Wandt, 
przedstawiała się następująco: 

Urodzony w Amsterdamie, mając 
lat dwadzieścia trzy, wyemigrował 
ze swą młodą małżonką do Nowego 
Świata, Początkowo był w Nowym - 
Jorku zwykłym  zamiataczem ulic, 
i z łatwością zarabiał na utrzymanie. 

Nie przejmował się jednak tym 
faktem, gdyż wierzył w swój spryt i 
szczęście, i był przekonany że ko- 
niec końców wypłynie na szersze wo- 
dy. 

2 Tak się rzeczywiście i stało. Po 
dwuch latach nowojorski zamiatacz 
ulic człowiek zrujnowanej holender- 
skiej rodziny arystokratycznej, miał 
już grubsze. pieniądze. Dorobił się na 
spekulacjach walutowych. 

Początkowo operował  drobnemi 
nieznacznemi sumami, lecz gdy z 
błyskawiczną szybkością zwiększał 
swój majątek zwrócił na siebie uwa- 
gę wybitniejszych maklerów  giełdo- 
wych, dzięki którym uzyskał po- 

sadę dyrektora jednego z pomniej- 
szych banków nowojorskich. Na sta- 
nowisku tem przetrwał pięć lat. 
Wandt, kierując bankiem, nie zapom 

niał również o własnych interesach 
i z roku na rok 
bogatszy. 

Nagle nastąpił krach. Bank, któ- 
rego był dyrektorem, skutkiem zbyt 
ryzykownych  spekulacyj,  zbankru- 
tował. 

Wandt, stracił wszystko co  po- 
siadał. Przyjaciele, których  pozy- 

skał w czasie swych złotych czasów 

stawał się coraz 

opuścili go. 
Wandt stał się znów nędzarzem. 

Czy miał powrócić do swego  da- 
wnego fachu i zostać zamiataczem 
ulic? 

Zrujnowany spekulant nie miał już 
sił do dalszej walki.  Znienawidził 
Amerykę i wrócił z żoną do Holandji. 

W rodzinnym kraju nie dopisa- 
ło mu szczęście. Nie mógł uzyskać 
żadnego zajęcia. 

Włócząc się przez szereg miesię- 
cy bez żadnego zajęcia, uplanował 
napad rabunkowy. 

Erazm Piltz, znany ze wspólnej dzia 
łalności ze Spasowiczem, mało znany 
pisarz Władysław Orkan, który nie- 
mal przed śmiercią dostał nagrodę 
miasta Warszawy i wreszcie młody, 
słoneczny  Juljusz Ejsmond, którego 
zgon opłakuje cały świat literacki, a 
opłakiwać powinny wszystkie dzieci, 
gdyż po Konopnickiej on był jedy- 
ny, który z talentem dla nich pisał. 

Różnorodność treści w „Świecie 
nie pozwala mu się ani skupiać, ani 
specjalizować. To też mistrz z Czar- 
nolasu w 400-ną rocznicę swych uro- 
dzin nie doczekał się specjalnego 
numeru. Jan Sokolicz Wroczyński na- 
pisał krótkie studjum literackie oraz 
przeczytaliśmy kilka elegji łacińskich 
w przekładzie Jana Pietrzyckiego. 

Jeden tylko numer mianowicie 28 
— poświęcony jest całkowicie Jugo- 
siawji. SĄ 

„Šwiat“ lubi także niespodzianki, 
których nie należy, się spodziewać, je- 
Śli się nie zerknie na datę tygodnika. 

W jednym z wiosennych numerów 
czytamy — Akademja Literacka — 
Boy w stroju galowym, w haftowanym 
fraku z galonem wygłasza przemówie 
nie— Junosza Stępowski na oryginal- 

nie skonstruowańym welocypedzie czy 
też samochodzie o mało nie najechał 
na sędziwego Bernarda Shaw, prze- 
chodzącego o dziwo! Nowym Świa- 
tem na drugą stronę ulicy. Na Mar- 
szałkowską zaś od Chmielnej wpadł 
z peronu się pociąg pośpieszny i prze 
wracająca lokomotywa — omal nie 
przygniotła, przechodzącego tuż b. dy 
gnitarza Witosa. 

Grubiński Wacław zaś, po dłuższej 
kuracji, powrócił znacznie odmłodzo 
ny — kształty ma uroczystego trzyle- 

amerykańska 

Gdy w biały dzień inkasent „Ban 
ku Holenderskiego“ wracał z pienię- 
dzmi do biura, Wandt na bocznej 
ulicy zagrodził mu drogę i strzelił 
doń z rewolweru. 

Inkasent został ciężko ranny. 

Wandtowi nie udało się zbiec. 
Przechodnie na oczach których do- 
konał napadu, puścili się za nim w 
pogoń i ujęli go. 

Na sprawie Wandt szczegółowo 
opowiadał o motywach swego krwa- 
wego czynu. 

— Zdemoralizowała mnie Ame- 
ryka — mówił — tam nikt nie prże- 
biera w środkach. Byłem w Nowym 
Jorku świadkiem takich podłości, 
wobec których mord wydaje się 
najbłahszem  przewinieniem. 

Sąd skazał Wandta na 5 lat 
więzienia. 

    SIEWNIKI 
rzędowe ventzkiego i Melichara 

FZUtowe Eczerta oraz 
do nawozów sztucznych 

sįm Westfalja 
poleca 

Zygmunt Nagrodzk 
Wilno, Zawalna 11-a. —0 

o   

'Lindbergh szykuje się do no- 

wego iotu przez Atlantyk 

W ubiegły piątek odbyła się w 
Białym Domu uroczysta dekoracja 
pułkownika Lindbergha medalem wy 
bitym na jego cześć na zasadzie spe- 
cjalnej uchwały Kongresu  Dekoracji 
dokonał osobiście prezydent — Ноо- 

ver w obecności kilku ministrów 
oraz żony Lindbergha. 

W rozmowie z prezydentem Lind 
bergh miał oświadczyć że zamierza 
jeszcze raz przelecieć Atlantyk ale 
w odwrotnym kierunku, to. znaczy z 
Europy do Ameryki przyczem  le- 
ciałby z Londynu do Nowego Jorku 
Jest to jednak narazie projekt do- 
piero, a przygotowania do lotu mają 
się rozpocząć z chwilą ustalenia 
dokładnego terminu lotu, który—zgo 
dnie ze zwyczajem Lindbergha — bę- 
dzie utrzymywany w tajemnicy do 
ostatniej chwili. 

tniego bobaska. Kto nie wierzy, może 
może zobaczyć. Zdjęcie w kilku po- 
zach w stroju, jaki zwykle w tym wie- 
ku używa się do fotografji — adasio- 
wym. 
ico-ew,w ądno-že--bap. etaoishrdlwm 

Trudno bowiem o dziecku powie- 
dzieć twardo „adamowym*.  Czytel- 
nik zdziwiony, a może nawet obrażo- 
ny powie: 

„Cóż to kpiny jakieś?" 
— Nie miły panie, pan się uspokoi 

skoro tylko spojrzy na datę. — Prima 
aprilis— 

Czegóż wreszcie tam niema! 

Wiemy wszystko, co się dzieje w 
Zachęcie. Malarz Czedebowski na- 
malował portret Prezydeńta Rzeczy- 
pospolitej. Poznajemy prace malar- 
skie Stanisława Czajkowskiego w Za 
chęcie i Eugenjusza Gepperta w salo- 
nie Garliczskiego. Tamże wystawa 
grafików „Ryt* i Kulisiewicza. а- 
kłady graficzne Straszewiczów upra- 
wiają sztukę stosowaną (4 la Stryjeń 
ska) zdobią pudełka do cukierków, 
które w pokaźnej ilości umieścił 
„Świat* na okładce numeru wielkano- 
cnego. 

Dają się poznać także plastycy 
wileńscy ze Śleńdzińskim na czele. 

W Warszawie była wystawa sztu- 
ki austrjackiej — w Bukareszcie wy- 
stawa sztuki polskiej, którą odwie- 
dziła królowa Marija. 

* 

Dopływamy wreszcie, jak do por- 
tu, po burzliwych przygodach — do 
działu literackiego — Feljetony! Fel- 
jetony! Magdalena Samozwaniec sta- 
nowczo nie popisała się „dowcipnym 
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NOWE „REWELACJE“ POLICJI KOWIENSKIEJ 
0 EMIGRANTACH LITEWSKICH w WILNIE i RYDZE 

ADMINISTRATOR RYSKIEJ GAZETY PROWOKATOREM 
Przed niedawnym czasem zgłosił się w 

Kownie do urzędu policyjnego niejaki Da- 

widajtis, rzekomo administrator ryskich 
„Darbininku Balsas“, ktory ziožyt „rewela- 

cje" o całej działalności emigrantów litew- 
skich w Wilnie i Rydze. Policja litewska, 
według jejże sprawozdania z początku od- 
niosła się rzekomo nieufnie do rewelacji Da- 

widajtisa, następnie jednak przyjęła jego ze- 

znania jako autentyczne. W tych dniach na- 

cżelnik policji w Kownie, ten sam, na które- 

go dokonano zamachu, udzielił wywiadu 
współpracownikom gazet. Treść wywiadu 

ała na tem, ażeby słuchaczów przeko- 

nać, że cała akcja emigrantów litewskich 

zowie się w rękach polskich. Wywiad na- 

czelnika policji nie różni się tem od innych 

enuncjacyj kowieńskich w tej „sprawie, a 

opierać się ma rzekomo właśnie na zezna- 

niach tego Dawidajtisa. ag. 
„Rewelacje“ Antoniego Dawidajtisa, ad- 

ministratora „Darbininku Balsas“ zaciekawi- 

ły nietylko nasze społeczeństwo, — oświad- 

czył naczelnik policjj — ale odbiły się też 
echem w prasie zagranicznej. O samym Da- 
widajtisie kryminalna policja już od roku 
1927 wiedziała, że jest poglądów lewico- 

wych, agituje przeciw rządowi i był podej- 
rzany o współpracę z Pleczkajtisowcami. Z 
tego względu w maju 1929 roku został are- 
sztowany, ponieważ jednak podczas rewizji 

mic nie znaleziono, zwolniono go. Na po- 
czątku 1930 roku kryminalna policja dowie- 

działa się, że Dowidajtis jest w Rydze i ma 
jakieś sprawy z Buraczasem. Okazało się, 
że Dowidajtis emigrował z Litwy do Łotwy 
i tam stał się prawą ręką emigranta  poli- 

tycznego Buraczasa. Bliskie i prędkie zbra- 
tanie się tych dwóch osób wskazuje, już na 
poprzednią łączność między nimi. С 

> Nie ulega wątpliwości, iż Dawidowicz 
| był administratorem „Darbininko Balsas“ 

gdyż kryminalna policja poprzednio o tem 
wiedziała. Pozatem dokumenty, dostarczone 
przez Dawidowicza, wszystko potwierdzają. 
Dawidowicz dokumentalnie dowiódł że „Dar 
bininku Balsas“ jest finansowany przez „Pir 
myn*. Dostarczył on list Buraszasa, który 
Buraczas kazał mu wysłać do Popławskiego 
do Wilna. Z listu tego widać, że pieniądze 
daje Paplauskas. že „Darbininku Balsasem“ 
zarządza raczej Wilno, nie Ryga, stwierdza- 
ją to adresy prenumeratorów. Okazuje się, 
że adresy prenumeratorów wysyłane są z 
Wilna. Ciekawy jest i ten szczegół, że adre- 
sy są napisane na arkuszu, na którego Od- 
wrocie znajduje się pisany przez Popław- 
skiego bruljon do wojewody wileńskiego o 
udzielenie paszportu zagranicznego faktycz- 
nemu redaktorowi „Pirmynu”, Markowowi, 
w celu wyjazdu do Łotwy. Kryminalna po- 
licja wie właśnie, że ten Markow musiał 
częściej jeździć do Rygi i prowadzić z Bu- 
raczaseni osobiste obrachowania, aby w ten 
sposób konspiracyjnie regulować sprawy 
między Wilnem a Rygą. Nie ulega również 
wątpliwości, że Pleczkajtis, który siedzi 
abecnie w Niemczech, w centralnem więzie- 
1iu Stuhm, przez Wilno i Rygę utrzymuje 
*aczność z Kownem i wybitnymi działacza- 
"mi socjaldemokratycznymi. Znajduje się row 
nież list Januszkisa, prawej ręki Papłauska- 
sa, pisany do Buraczasa, w którym prosi 
Januszkis przesłać nader ważną  korespon- 
dencję Pleczkajtisa, pewnym wybitnym dzia 
łaczom socjaldemokratycznym w Kownie. 
W liście owym podkreśla się, że z powodu 
niezwykłej doniosłości korespondencji prze- 
syłać ją można jedynie przez zaufanych lu- 
dzi, ażeby nie trafiła w ręce policji krymi- 
nalnej. Z korespondencji tej wynika, że 
Pleczkajtis nadal się interesuje książką, jaka 
ma się o nim ukazać. W książce tej je 
Są fakty wydawania przez Pleczkajtisa to- 
warzyszy partyjnych. Dawidowicz wszystkie 
swe twierdzenia poparł więc dokumentami, 
których autentyczność ekspertyza niezbicie 
Stwierdziła. Dawidowicz wykazał też, że wi- 
dział przekazy pieniężne Paplauskasa dla 

zasa, przeznaczone na wydawnictwo 
„Darbininku Balsas“. 

W dn. 7 i 8 wrzešnia 1929 r. na konie- 
rencji emigrantów w Wilnie,  "wysuwano 

przeniesienia działalności emigran- 
tów do Rygi albo Berlina. W tym celu do 
centralnego komitetu emigrantów _ wszedł 
przedstawiciel emigrantów ryskich Buraczas 
obok Paplauskasa, Januszkisa i Pumputisa- 

Wynika to wyraźnie z zeznań are- 
towanego  pleczkajtisowca  Bielauskasa, 

którego sam Popławski wysłał na Litwę w 
celu wysadzenia w powietrze klubu oficer- 

< skiego (Karininku Ramowe). Bielauskas ze- 
zmał mianowicie, co następuje: 

= и t „zaulanie zdobyłem, 
zwierzyl mi się, že ma pelnomocnictwa do 
podjęcia pieniędzy. 

mężem dobrej Ludwiki*, Dalej Pe- 
rzyński, Podoski, Wroczyński. Skrzy 

- się to atramentem, ale nie zawsze dow 
cipem. Mieliśmy „Dom kobiet", 
„Zmowę mężczyzn”, a tu znów 
„Świat* daje „Zmowę kobiet". My- 
ślisz może czytelniku. że to omyłka 
druku? — Bynajmniej. 

Znakomita artystka dramatyczna 
Irena Solska wygłosiła _ odczyt: 
„Krzyk o nowego mężczyznę”, 2 po- 
wieści drukował „Świat* Jądro ciem- 
ności Conrada, „Żółty Krzyż* Stru- 
ga i Ceande Anet „Mayreling“ — po- 
wieść, na tle stosunków dworu au- 
strjackiego przed wojną. 

życie teatralne opanował Wacław 
Grubinski; czasem pozwala się wy- 
powiedzieć dyr. Szyfmanowi. Prze- 
praszam! Każdy ma głos. 

Szlakiem dziesiątej muzy kroczy 
Tadeusz Kończyc. Czasem uchylą nam 
rąbka zasłony i pokażą uroczą gwia- 

zdę filmową w jej Życiu prywatnem. 
Widzieliśmy film dźwiękowy „Hadżi 
Murat", ale „Swiat* radzi, że to lepiej 
wygląda w kinie, gdzie się widzi i 

+ Słyszy. 
Są i sporty dla amatorów. Sezon 

narciarski w Zakopanem i pamiętniki 
narciarza Makuszyńskiego; konkursy 
hippiczne i sport samochodowy — Zo 
fja Worolin Chrzanowska i Stanisław 
Strumph Wojtkiewicz. Są jeszcze i in- 
ni, co lubią o tem pisać, ale nie je- 
stesmy w setanie pomieścić wszyst- 
kich. 

Chodzi nam o „p 
życia automobilisty*, 

_ Chcemy wyczerpać wszystko. Kro- 
nika towarzyska informuje o šlubach 

pań Niezabytowskiej, Zamoyskiej i 

ajsilniejsze prze- 

W lutym 1929 roku jechał Popławski z 
Warszawy, poczem zatrzymał się w Grod- 
nie. Przy tej okazji wypiliśmy sporo wódki 
i wsiedliśmy do pociągu Grodno — Wilno. 
W czasie podróży Popławski zadrzemał. 
Korzystając z tego, badałem zawartość je- 
go teki. Między innemi znalazłem w niej 
książeczkę Banku Polskiego, gdzie figurowa 
ła między innemi suma 8.770 zł. Wynikało 
stąd niezbicie, że Popławski podejmuje za 
okazaniem tej książeczki pieniądze z Banku 
Polskiego. Ze znalezionych w tece Popław- 
skiego dokumentów dowiedziałem się, że ca 
ła organizacja emigrantów zagranicą dzieli 
się na szereg punktów. Na czele całej orga- 
nizacji stoi komitet rewolucyjny w składzie: 
Popławskiego, Januszkisa i Mintasa (pseu- 
donim, pod ktorym ukr: się Kumputis). 
Punkty działalności ów są nastę- 
pujace: Jewje (Jan Wažniewiczius i Kazi- 
mierz Wirsznicki) Orany (poprzednio Pan- 
gonis przeniesony obecnie do Święcian, obec 
nie zaś Komorowski pod pseudonimem Dzu- 
kelis), Święciany (Józef Sławiński, Gobis 
i Pangonis, ostatnio odwołany do Wilna), 
Grodno (Kisner), Suwałki, Ifgowo na Łot- 
wie (Pronckus, ostatnio wydałony) Dźwińsk 
Ryga (Buraczas i 7—8 osób), Ejtkuny w 
Niemczech (Fryc Zeler), Tyłża (Józei Ste- 
ponajtis). 

Tak brzmią zeznania człowieka, który 
był prawą ręką Popławskiego i przewodził 
grupie terrorystów. 

Na zapytanie, czy socjaldemokraci li- 
tewscy utrzymują korespondencję z plecz- 
kajtisowcami, odpowiedział Rusejko, że emi- 
granci do socjaldemokratów na Litwie pi- 
szą, lecz czy ci ostatni odpisują i czy wogó- 
le listy otrzymują — niewiadomo, dlatego 
też nie pociąga się socjaldemokratów litew- 
skich do odpowiedzialności. 

Prócz tego komunikat ten policji litew- 
skiej zawiera cały szereg pseudoautentycz- 
nych wiadomości co do współpracy emigran 
tów litewskich z władzami polskiemi. Nie 
potrzebujemy chyba dodawać, że o ile część 
informacyjną z życia emigrantów litewskich 
przyjmować należy z wielką rezerwą, o tyle 
insynuacje współpracy ich z władzami pol- 
skiemi są poprostu wyssaie z palca, cho- 
ciażby już dlatego, że pomijając wszelkie 
względy polityczne i społeczne, nie może 
być żadnej mowy o jakimś kontakcie z ele- 
mentem, którego przywódcy wyciągają 
sobie nawzajem z kieszeni książeczki banko 
we, zdradzają jedni drugich i t. d. Niestety 
emigracja litewska w Wilnie składa się prze 
ważnie z jednostek, których poziom etycz- 
ny jest wysoce problematyczny. 

  

Straszliwa omyłka restauratora 
ZAMIAST WÓDKI ESENCJA OCTOWA 

Niesłychany wypadek omyłki restauratora, ofiarą której padł urzędnik 
miejski p. Witoid Połoński (Gedyminowska 55), miał miejsce przedwczoraj wie- 
czorem. 

P. Połoński wstąpił do restauracji przy ul. Arsenalskiej 4 i poprosił 
o większy kieliszek wódki. Restaurator przez nieuwagę nalał zamiast wódki 
esencji octowej, po wypiciu której Połoński padł tuż przy ladzie wijąc się 
w okropnych boleściach. 

Pogotowie ratunkowe odwiozło zatrutego do szpitala Sawicz.) 

KRO 
PIĄTEK 

22 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 29 

Tymoteusza 
Jutro 

Benicjusza 

4. słońca o godz. 6 m. 48 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie. 

z dnia 21. VIII 

Ciśnienie średnie w mm. 

1930 r. 

763 

Temperatura średnia -1- 17 

Temperatura najwyż za -i-19 

Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w milimetrach: 2 

Wiatr 
! Poludniowo-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: przelotne opady. 

MIEJSKA 
— Elektryfikacja przedmieść. Magistrat 

rozszerza sieć elektryczną daleko na przed- 
mieścia. Linje oświetleniowe będą przeciąg- 
nięte przez mniejsze ulice w rejonie ul. Ki- 
jowskiej, jak również na Nowym Świecie. 

— Nowe bruki i chodniki. Ulica Cho- 
cimska doczekała się nareszcie względnie 
dobrej jezdni z t. zw. kocich łbów i nowych 
chodników. Również Magistrat _ przystąpił 
do wybrukowania rynku Kalwaryjskiego. 

— Budynek Ośrodka Zdrowia. Wstęp- 
ne roboty przy budowie gmachu Ośrodka 
Zdrowia posuwają się naprzód bardzo po- 
woli wobec skreślenia funduszów na ten 
cel. Zachodzi obawa zupeinego przerwania 
budowy. 

— Rozbiórka baszty na Górze Zamko- 
wej. Z wierzchołka baszty na Górze Zamko- 

innych. O rozwodach jednak cicho. Do 
wiadujemy się tylko, że reklama to 
potęga. Rozwodów zaś reklamować 
nie warto. 

* 

Zbliżamy się ku końcowi. Nie 
chcemy nikogo zniechęcić, ani znudzić 
Ale pzecież każdy chce znaleźć coś 
dla siebie. Niektórzy lubią rebusy i 
szarady, inni radjo, jeszcze inni polo- 
wanie. Amatorom łowów polecamy 
Łochów senatora Kurnatowskiego. Ba- 
żanty wyrastają tam, jak grzyby po 
deszczu. A także pan Krzywaszewski 
opisoł swój zielony karnawał na Pry- 
peci. Nie mogliśmy, tego pominąć, bo 
i „Słowo”* ma swój dodatek myśliw- 
ski. 

Więc to były działy amatorskie. 
Pozostają jeszcze działy sezonowy i 
specjalny. 

Sezonowy, — to karnawał (biały 
od śniegu). Tu nasuwają się dwie u- 
wagi — Królowa Mody Helena Bot- 
teril została sfotografowana w jednem 
z pism berlińskich jako miss Polo- 
nia! Na balu kostjumowym w amba- 
sadzie angielskiej wyróżniała się 
strojem pani ministrowa Zaleska. Był 
też karnawał zielony i bal perkaliko- 
wy. „Popierajcie jedwab — nie prze- 
praszam przemysł lub  perkal krajo- 
wy*. Dzięki temu nieporozumieniu 
panie wystąpiły w krajowych  fula- 
rach. Perkal jest bardzo miły do pra- 
nia, ale się źle układa. 

Wobec tego należy, aby wzrok 
wypoczął po wielobarwnych tualetach 
balowych a przeniósł się na fotogra- 
ije artystyczne: Kirchnera, Dederki, 
Szporka, Grudzińskiego (Współcze- 

sna Psyche, przyglądająca się w 

  

wej zdjęto już część drewnianej nadbudów- 
ki wraz z masztem. Mury baszty jak wiado 
mo będą restaurowane w celu zabezpiecze- 
nia przed runięciem. 

WOJSKOWA 

— Rejestracja rocznika 1912. Referat 
wojskowy przygotowuje spisy mężczyzn 
urodzonych w roku 1912. rejestracja  któ- 
rych rozpocznie się w przyszłym miesiącu. 

— Zasiłki dla rezerwistów. Magistrat 
przystępuje do wypłacania zasiłków dla re- 
zerwistów powoływanych w roku bież. na 
cwiczenia. 

. —Lustracja policji. Komendant woje- 
wódzki przystąpi do lustracji urzędów ko- 
mendy policji m. Wilna, badając sposób 
urzędowania i załatwiania bieżących spraw. 

POCZTOWA 

— Nowa agencja pocztowa. Zawiada- 
mia się, iż z dniem 30 sierpnia b. r. urucho 
miona będzie agencja pocztowa Wielkoryta 
w pow. Brześć n/B. wojew. Poleskiego. 

SZKOLNA 

— Uroczystość rozpoczęcia roku sżkol- 
nego w szkole więzienia Stefańskiego. W 
dniu 19 b. m. w obecności wiceprokuratora 
przy Sądzie Okręgowym p. Czesława Poło- 
wińskiego, naczelnika więzienia p. Bolesła- 
wa Urbanowicza i licznie zebranego perso- 

nelu, dokonano uroczystości rozpoczęcia pra 
cy oświątowej w roku 1930 — 31. Na uro- 
czystość złożyły się: nabożeństwo odpra- 
wione w kaplicy więziennej, przez rektora 
zakładu 0.0. Salezjanów ks. Łęgosza, po- 
przedzone  okolicznošciowem  przemėwie- 
niem, oraz wstępny odczyt, ilustrowany prze 
zroczami, wygłoszony przez miejscowego 
pracownika oświatowego pod. tytułem „O al 
koholizmie jako jednej z klęsk społecznych”. 
Zakończyły uroczystość miejscowy chór 

lustrze) oraz mniej artystyczne Ma- 
larskiego, Londyńskiego i Ghuto Glaf. 

Na osłodę zestawiamy ankiety spe- 
cjalne — kwestje ekonomiczne 
„Przesilenie gospodarcze w Polsce"; 
— ankieta mody, którą rozpoczyna 
urocza pani Maurycowa Potocka: „Sto 
lonohld ahwaę apylylńlla etaoishrdcm 
sunek kobiety i jej męża”!!! ankieta 
Świata — wszyscy najgłośniejsi pisa- 
rze i literaci polscy — ich nastroje 
obecne i plany na przyszłość — wresz 
cie ankieta wyjątkowa — trudności 
mieszkaniowe i piękno Warszawy. 

* 

Tylko jeszcze słów parę o brakach. 
Układ tygodnika jest trochę chaoty- 
czny. Żaden dział niema określonego 
miejsca. Na wstępie widzimy równie 
dobrze artykuł jakiegoś sensata po- 
litycznego, jak filuterny uśmiech Ma 
kuszyńskiego. Sensacyjne porwanie 
gen. Kutiepowa było opisane gdzieś 
na szarym końcu i wtłoczone między 
ogłoszenia. Poezja i muzyka są w 
„Świecie traktowane po macoszemu 
Raz czytaliśmy śliczne barokowe pe- 
rełki Marji Pawlikowskiej oraz wia- 
domość że Titelberg zbierał laury w 
Ameryce Południowej. Bardzo mało 
wieści o koncertach w Filharmonji i 
Konserwatorjum. Trochę więcej o 
sezonie operowym. 

Recenzje z książek pisuje Eusta- 
chy Czekalski. Jest też od czasu do 
zasu feljeton Poznański. Ale Kraków, 
Lwów i nasze Wilno jeszze do „Świa- 
ta" nie dotarły. J. W. P. 

"NIE      

  

Dnia 23 sierpnia r. b., jako pierwszą rocznicę śmierci 

8. B- 

STANISŁAWA SADKOWSKIEGO 
adwokata 

odbędzie się o godz. 9.30 nabożeństwo żałobne w kościele Serca Jezusowego 

(ul. Archanielska), o czem powiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i zna- 

jomych Zmarłego 

Żona i Córka. 

  

więzienny odśpiewaniem kilku pieśni, oraz 
przemówienie naczelnika więzienia o znacze 
niu oświaty przy odbywaniu kary. 

lat- — Zapisy do szkoły mechaników я 
а- niczych w Sygniowce pod Lwowem. 

rząd Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego 
L. O. P. P. podaje do wiadomości, że z 
dniem dzisiejszym rozpoczął przyjmowanie 

  

podań kandydatów do Szkoły  mechani- 
ków lotniczych w  Sygniówce pod Lwo- 
wem. 

Do szkoły przyjmowani będą jedynie i 
wyłącznie kandydaci urodzeni w latach 
1910, 1911, 1912, 1913, mający poświad- 
czenie wystawione przez lekarza  urzę- 
dowego, że są zdolni do służby wojsko- 
wej w kategorji „A*% i posiadający: 

a) świadectwo ukończonej szkoły rze- 
mieślniczo - przemysłowej 3 letniej oddział 
slusarsko - mechaniczny. 

b) świadectwo ukończonej szkoły mi- 
strzów mechaników. 

c) świadectwo czeladnicze w dziale 
ślusarskim lub mechanicznym. 

d) pracownicy przemysłu ślusarskiego i 
mechanicznego, którzy wykażą, ze 
siadają conajmniej 4 letnią praktykę za- 
wodową. 

Kandydaci poddani będą  egzamino- 
wi wstępnemu ze znajomości języka pol- 

i piśmie, oraz arytmetyki, skiego w słowie 
muszę także wykonać a kandydaci pod „D* 

pracę czeladniczą. 
Szeczegółowe warunki przyjęcia są do 

przejrzenia w biurze Komitetu Wojewódz- 
kiego L. O. P. P. przy ul. Mickiewicza Nr. 
7 codziennie od godz. 10—14. 

Podania przyjmowane będą do 
20 września b. r. 

dnia 

RÓŻNE. 

— Przesunięcie terminu Ogólnego Kra- 
jowego Konkursu Modeli latających LOPP 
Zarząd Główny L. O. P. P. komunikuje, że 
termin Ogólno Krajowego Konkursu Mo- 
deli Latających L. O. P. P. przesunięty zo- 
stał na 11 1 12 października r. b. 

— Choroby zakaźne. W ubiegłym ty- 
godniu zanotowano na terenie województwa 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzusz- 
ny 7, płonica 19, błonica 7, róża 6, koklusz 
14, gruźlica 26, jaglica 109. 

Jaglica mimo środków  zapobiegaw- 
czych czyni jak widać dość duże postępy. 

— Podziękowanie. Wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszej uroczystości Srebrne- 
go Wesela, w szczególności przewielebne- 
mu Duchowieństwu z księdzem kanonikiem 
L. żebrowskim, ks. Bielawskim i ks. Kisie- 
lem na czele p. p. dyr. Maruszkinowi, prof. 
Józefowiczowi i prof. Stubiedzie, zarządowi 
i chórowi „Echo*, za wspaniale wykonany 
śpiew podczas nabożeństwa, i tym, którzy 
przysłali nam życzenia, tą drógą staropol- 
skie Bóg zapłać składają Władysław i Jadwi 
ga Kalinowscy. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzś uka- 
żę się poraz ostatni wytworna  komedja 
V.rneuilia „Kochanek Pani Vidal“,  po- 
siadająca wiele nieprzeciętnych walorów 
scenicznych. 

Wykonanie tej sztuki stoi na wysokim 
poziomie artystycznym, dzięki subtelnemu 
ujęciu poszczególnych postaci z J. Wer- 
nicz i Kreczmarem na czele. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro wchodzi 
na repertuar Teatru „Lutnia* pełna humo- 
ru, dowcipu i zabawnych sytuacyj, naj- 
nowsza komedja Zygmunta Kownackiego 

„Para nie para“ 
Wwykonaniu tej nowości biorą udział 

wybitniejsze siłyzespołu artystycznego, pod 
reżyserją Ryszarda Wasilewskiego. 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Dzisiejsza premjera. Dziś prem- 
jera dwóch wartościowych komedji „Mar- 
cowy kawaler* i „Majster i czeladnik“, 
znakomitych polskich pisarzy scenicznych 
Blizińskiego i Korzeniowskiego. 

Obie sztuki posiadają staropolski hu- 
mor, tężyznę, oraz szereg doskonale 
ujętych typów z niedawnej przeszłości, 

Komedje te wystawione były w Te- 
atrze Narodowym w Warszawie, gdzie od- 
niosły wielki sukces. 

Dzisiejsza premjera wywołała duże za- 
interesowanie. 

Reżyserję obu sztuk prowadzi dyr. Ry- 
chłowski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Krew na piasku. 
Heljos — Nieśmiertelna miłość. 
Swiatowid — Wielkomiejski motyl. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica i 

Człowiek śmiechu”. 
Piccadilly — Przedwiośnie i Niefortun- 

ny jeździec. 

Kino Miejskie —  Motocyklem ponad 
obłoki i Czarna Maska. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 30 do 
21 b. m. zanotowano wypadków 71 — w 
tem kradzieży3, opilstwa 12,  przekroczeń 
administracyjnych 24. 

— Koń wystraszył się sa- 
mochodu. Feliks Lipski ze wsi Dobra Na 
dzieja gminy Turgielskiej PE EE Li- 
pówką ze swoją matką Urszulą napotkał 
taksówkę Nr. boczny 53, która jadąc z nad- 
mierną szybkością po lewej stronie spłoszy- 
ła mu konia. Koń poniósł wywracając wóz, 
przyczem matka Lipskiego wypadła z wozu 
i dotkliwie pobiła głowę. Pogotowie ratun- 
kowe udzieliło jej pomocy. Szofer zbiegł. 

— Podrzutek. Rymsza Bronisława zna- 
lazła przy ul. Subocz 4 podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku c<iao 1 miesiąca z kartką 
„Niechrzczone”, które umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— Nie zawieraj przygodnych znajomo- 
ści. Brzozowski Bolesław (Nowogródzka 19) 
poznał przedwczoraj niejaką Hryniewicz Ja- 
ninę, z którą spędził czas w restauracji 
„Łódź”. Po opłaceniu rachunku i wyjściu na 
ulicę stwierdził brak 700 zł. Brzozowski w 
czasie regulowania rachunku był pijany. 

— Systemtyczna kradzież. Wilżys Jó- 
zef (Bankowa 31) zauważył systematyczną 

kradzież mięsa i słoniny z lodowni jego mie- 

po- 

ZSĄDÓW 
BEZTERMINOWE WIĘZIENIE DLA ZA- 

BÓJCY STRYJA. 

W roku 1929 w pobliżu Wilejki Jan Dzia 
doń mieszkaniec pobliskiego chutoru zamor- 
dował swego stryja w czasie gdy ten uda- 
wał się do miasta, by odsprzedać swą zie- 
mię. . 

Dziadoń nie chciał dopuścić do podzia- 
łu gruntu i przez Śmierć stryja, chciał za- 
władnąć całą majętnością. 

Zbrodnia ujawniła się i Dziadoń został 
stawiony przed Sąd, który na sesji wyjazdo- 
wej w Wilejce skazał go na karę śmierci. 

Dziadoń złożył apelację i uzyskał za- 
zmianę wyroku śmierci na bezterminowe 
ciężkie więzienie. 

Odwołał się jeszcze do Sądu Najwyż- 
sego. W tych dniach nadeszła odpowiedź i 
wyrok apelacji został zatwierdzony. 

Lekarz- dentysta B. KATZ | 
W. Pohulanka2 powrócił.   

SPORT 
DYSKWALIFIKACjJE PIŁKARZY. 

Wydział gier i dyscypliny Ligi ukaraj 
dyskwalifikacjami następujących _ gracz 
Prass (Pogoń) i Martyna (Legja) po 2 r 
siące z żawieszeniem kar na pół roku, Prze- 
dziecki Ii (Legja) na 2 miesiące, Peterek 
(Ruch) i Szallor (Legja) po 2 tygodnie. 

MISTRZOSTWO TENISOWE POLSKI. 

Tegoroczne mistrzostwo tenisowe Pol- 
ski organizuje Warszawski Lawn Tennis 
Club na swych 7-miu kortach ziemnych w 
Warszawie w parku Sobieskiego. Rozegrane 
zostaną: gra pojedyńcza panów, gra podwój 
na panów, gra pojedyńcza pań, gra podwój 
na pań, gra mieszana, gra pojedyńcza i 
podwójna junujorów. Turniej rozpoczyna się 
we środę dnia 27 sierpnia sierpnia o godz. 
9-ej rano i trwać będzie codziennie aż do 
zmroku. Na stanowisko sędziego naczelnego 
wyznaczony został p. Kazimierz. Wasilewski. 

W turnieju o mistrzostwo Polski wez- 
mą udział najlepsze nasze rakiety z Mak- 
sem i Jerzym  Stolarowymi, Warmińskim, 
Tłoczyńskim, Marszewskim,  Tarnowskim, 
lothem, Horaimem, Wittmanem, Fórsterem, 
Steinerem, Hebdą, Kołczem, Syropową, Ję- 
drzejowską na czele. 

NAUKA SZERMIERKI W SZKOŁACH. 

Ośrodek W.F. zabiega o wprowadzenie 
szermierki na forety do wszystkich szkół 
żeńskich i męskich. O ile Kuratorjum i kie- 
rownicy szkół poprą zamierzenia Ośrodka, 
to niewątpliwie powstaną w tych szkołach 
komplety uczniów i praca nad rozwojem tej 
rycerskiej sztuki rozpoczęta zostanie od wła 
ściwych fundamentów. 

  

  

  

STAN BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH OGRODÓW MIEJSKICH 

  

Jak wiadomo redakcja „Słowa* otrzymała urzędowe sprostowanie že... 

„napadów nie notowano”. 

  

  

MOCNI i SŁABI 
Jedni ludzie są gospodarni, skrzętni, 052- 

czędni, inni zaś rozrzutni, marnotrawni. Ci 
pierwsi — oszczędzają i tworzą kapitały, 
organizują życie gospodarcze, budują fabry 
ki, zakładają przedsiębiorstwa, dają zatru- 
dnienie tysiącom ludzi. 

Wielkie warstwy ludzi, którzy nie osz- 
czędzają, ale nieoględnie wyczerpują źródła 
swoich dochodów, te warstwy, żyjące z 
dnia na dzień, — pozostaną nazawsze kla- 
są najniższą w społeczeństwie. 

Pozostają oni bez siły i obrony, 
czepione do warstw posiadających. 

Ci słabi w momentach kryzysów, zasto- 
ju gospodarczego, bezrobocia giną najpierw 
Si, wpadają w ciężką nędzę.  Pozbawieni 
przymiotu robienia oszczędności, nie posia- 
dają żadnego funduszu ratunkowego i zda- 
ni są na łaskę losu, a wiadomo jak taka 
łaska wygląda... Jakże muszą cierpieć wi- 
dząc rodzinę swoją w niedostatku o głodzie 
i chłodzie... 

Troska o los rodziny w głowie przezor- 
nego ojca rodziny prowadzi do mocnego 
postanowienia oszczędzania. Może to być 
kilka złotych tygodniowo. Te drobne kwo- 
ty po latach kilku otworzą Kapitalik Bez- 
pieczeństwa na wszelki wypadek. —Oczywi- 
ście to ciułanie grosza musi stać zwy- 
czajem, nakazem, koniecznością. Te odkła 
dane złotówki nie mogą być gromadzone 
w jakichś schówkach, czy kufrach. Takie 
oszczędności są łatwo wydawane i wysta- 
wione na wszelkie niebezpieczeństwa. Nasze 
oszczędności muszą być umieszczane na 
książeczce  oszczędnościowej P. K. O. 
Dopiero tam są zupełnie bezpieczne, a 
ponadto dają stały dochód, procentują. W 
każdym urzędzie pocztowym, w całem Pań- 
stwie, możecie otworzyć swoje konto 
oszczędnościowe. 

przy- 

Bezpieczeństwo rodziny jest Waszym 
obowiązkiem... 

Oszczędzanie jest rękojmią tego bezpie- 
czeństwa. M. Cz. 

szczącej się przy zaułku Prywatnym 4, za- 
trzymano Borowik Kazimierę zam. przy ul. 
Koziej 9, .u której część skradzionego mięsa 
znaleziono. 

— Wypadek samochodowy. Przy ul. 
Zawalnej na autobus 14128 najechał inny 
autobus z linji Wilno-Troki prowadzony 
przez szofera Kamżeja. W autobusie 14128 
została uszkodzona rama. 

—Zginąl szofer i taksėwka. Margofrowa 
Nina (Wileńska 22) zameldowała policji, że 
szofer Torczyłowski Zygmunt (Kalwaryjska 
74) pracujący w firmie autobusowej „Józef 
Chładnowicz (Wileńską 8) wyjechał dn 13 
bm. na miasto taksówką zarobkową i do 0- 
becnej chwili nie wrócił Taksówka barwy 
niebieskiej nr. boczny18, rej. 14464. 

niem następującej precyzji. 

— Uciekał poszukiwany zło 
dziej warszawski. Przez policję zo- 

stał zatrzymany Bańkowski Antoni poszuki- 
wany przez władze sądowe w Warszawie 
za kradzież biżuterji dokonanej u Markiewi- 
czowej Marji zam. w Warszawie przy ul. 

Jagiellońskiej 31 i Bańkowskiej Julji zam. w 
Warszawie przy ul. Strzeleckiej 21. Zatrzy- 
many w czasie doprowadzania go do policji 
starał się zbiec lecz na oddany strzał ostrze- 

gawczy zatrzymał się i został odprowadzony 
do komisarjatu. Bańkowski do kradzieży 

przyznał się i oświadczył iż biżuterję spienię 
żył w Warszawie. 

    

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 23 SIERPNIA 1930 r. 

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

fonowych. 

13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. LOPP. 
17.35 —-: 18.00 Feljeton wesoły w wyk. 

art. dram. Józefa Łubiakowskiego. 
18.00 — 19.00 Koncert ork. mandolini- 

stów z Warsz. 

19.00 — 19.25 Aud. lit. „Dwaj samobój- 
cy“ — zradjofon. nowela K. Makuszyńskie- 
go w wyk. Zesp. Dram. Rozgt. Wil. 

19.25 — 19.50. „Ski:;. pocztowa Nr. 
119* Listy radjosłuchaczy o.:ówi Witold 
Hulewicz dyr. Progr. Polskiego Radja w 

Wilnie. ‘ 
„19.50 — 20.00 Program na sobotę i roz- 

maitości. 

‚ 20.00 — 23.00 Tr. z Warszawy. Prasowy 
dziennik radjowy, koncert symfoniczny z 
Doliny Szwajcarskiej i komunikaty. 

SOBOTA, DNIA 23 SIERPNIA 1930 r. 

11.58 Sygnał czasu. 

12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramo- 
fonowych. 

13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20 Program dzienny. 

„17.20 — 17.35 Kom. Wil. Tow. Org. i 
„Kółek Rolniczych. 

17.35 — 18.00. Muzyka z płyt gramofo- 
nowych: 1) Różycki aj Piosenka Caton z 

op. „Casanova”, b) Wiosenna noc, c) muz. 
z filmu dzwiękowego „Moralność Pani Dul 
skiej", 2) Karłowicz — Smutna pieśń, 3. Mo 
niuszko — „Gdybym rannem słonkiem. 4) 
Niewiadomski — „Markiza” 

18.00 — 19.00 Audycja dla dzieci z Kra 
kowa. 

19.00 — 19.15 „Co nas boli?" przeciy dz 
ka Mika po mieście. * 

19.15 — 19.40 „W šwietle rampy“ no- 
wości teatralne omówi T. Łopalewski. 

19.40 — 20.00 Program na tydzień na- 
stępny i rozmaitości. 

20.00 — 20.15 Pras. dziennik radjowy z 
Warszawy. 

20.15 — 20.30 Odcinek powieściowy. 
20.30 — 22.00 Koncert (Tr. 

Bernardyńskiego w Wilnie). bo PE 
22.00 — 0.15 Tr. z rewji „Morskiego 

Oka* w Warsz. p.t, „Bawmy siz saieiioi 

Do sprzedania 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł,, kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan, 
różne swetry i jedwabie, serwis Z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane. LOMBARD Bisku- 
pia 12. —2 

  

   

  

      
    
    
    

      
     

  

     

  

OFIARY 
Abel Nison Czerwony na Polski 

8 В zł. 25 Krzyż 
  

  



Czy zmarły prezydent Harding został za- 
mordowany przy udziale swej żony? 

Ostatnio opuściła prasę dawno  zapo- 

wiedziana książka wyjaw iająca rozmaite 

tałemnice z okresu prezydentury Hardinga 

i pomawiająca małżonkę prezydenta O 

współwinę śmierci męża. : 
Autorką tej książki jest miss May 

Dixon  Thacker. Pisarka podaje różne 

skandaliczne historje które w swoim czasie 

opowiedział jej były tajny detektyw  Ga- 

ston Means. 
Człowiek ten niedawno wypuszczony Z0- 

stał z więzienia gdzie siedział za przemy- 
canie alkoholu. у ka 

Skądże czerpał Means wiadomości 
prywatnem życiu prezydenta Hardinga? 

Były detektyw opowiada 0 tem co na- 

о 

stępuje: PZ 
„W końcu pażdziernika r. 1921 po- 

słano Meansa w tajnej misji do Białego 
Domu jako detektywa departamentu spra- 
wiedliwości. 

Dr.  Sawher, nadworny lekarz prezy- 
denta, przyjął detektywa i oświadczył mu, 
że pani Harding utrzymywała koresponden- 
cję z jakąś jasnowidzącą, która zapytywała 
o rozmaite kwestje z dziedziny polityki, a 
także 0 niektóre poufne sprawy domowe. 
Należało koniecznie odebrać ową korespon- 
dencję i przywieźć do Białego Domu kom- 
promitujące dokumenty. Means odnalazł 
miejsce gdzie chowano wspomniane pa- 
piery, sprowadził z Nowego Jorku murzyna, 
który zaznajomił się z kucharką  jasnowi- 

" dzącej i wykradł dokumenty. 

W ten sposób pani Harding otrzymała 
wszystkie swe listy, Meansa zaś w nagro- 
dę za okazaną przysługę mianowała swym 
detektywem prywatnym. : 3 

W ten sposób detektyw stał się powier- 
nikiem małżonki prezydenta, która na za- 
sadzie przepowiedni jasnowidzącej nie о- 
mieszkała go zapewnić, że uważa siebie za 
„dziecko opatrzności*. Prezydentowi bo- 
wiem grożą rozmaite niebezpieczeństwa ze 
strony ludzi złej woli, a żonie jego są- 
dzonem jest bronić męża. Means dowie- 
dział się również z ust pani Harding 0 
różnych małżeńskich sprawach  pouinych 
prezydenta Pani Harding uważała siebie 
za piękność, której nie można się oprzeć, 
choć szyję mocno zniszczoną zmuszona 
była zasłaniać szeroką czarną aksamitką. 
Meansowi żal było małżonki prezydenta, 
gdyż wszystko wskazywało na to, iż nie 
wie ona, jak często podlega Harding uro- 
kom młodych kobiet. 

Pewnej nocy zawiadomiono Meansa te 
leionicznie że Harding znajduje stę w jed- 
nym ze znanych lokali nocnych, że jest 
pijany, że rzucił butelkę w śliczną główkę 
damy, znajdującej się w jego  towarzy- 
stwie. Detektyw prywatny udał się niezwło- 
cznie na miejsce katastrofy, sprowadził 
Hardinga do jego idealnej przystani domo- 
wej chórzystkę zaś czy też tancerkę wyniósł 
we własnych ramionach z gabinetu i za- 
wiózł do domu. 

Pani Harding uważała, że Daugherty 
jest złym duchem jej małżonka i prosiła 

- Meansa, by czuwał nad tym człowiekiem. 
Lecz najgłówniejsza misja Meansa  roz- 
poczęła się z chwilą gdy pani Harding 
zasłyszała, iż mąż nie dochowuje jej wier- 
ności. Z początku żona prezydenta nie 
wierzyła tym pogłoskom. Pewnego razu 
odsłoniła rękaw sukni, pokazała detekty- 
wowi swe ramię i rzekła: „Moja masažy- 
stka powiedziała mi, że tak jędrną skórę 
mają tylko młode dziewczęta. Proszę spoj- 
rzeć jak delikatne i białe są moje ramiona. 
Jestem z nich dumna. Zauważył pan pe- 
wnie, że i chód mój zachował młodzieńczą 
elastyczność. I z tego jestem dumna. Wy- 
glądam młodo i mam nadzieję że zawsze 
tak będę wygłądać. 

Lecz Means zmuszony był potwierdzić 
przed prezydentową pogłoski o  niewierno- 
ści jej małżonka. Harding utrzymywał sto- 
sunek miłosny z Nan Britton i młoda ta 
osoba była matką dziecka prezydenta. 
Na żądanie pani Harding Means  przy- 
niósł jej rozmaite dowody rzeczowe, po- 
twierdzające stosunek miłosny jej męża 
Były to zabawki dziecka Nan Britton. 
Pani Harding rzeczy te pokazała małżon- 
kowi i powiedziała że otrzymała je od de- 
tektywa. Harding poblad! z gęiewu | za- 
telefonował do departamentu  sprawiedli- 
wości, rozkazując wydalić niezwłocznie Me- 
ansa. 

Po niejakim czasie jednak prezydent pro 
sił detektywa, by zapomniał o „małem  nie- 
porozumieniu" i rozkazał by Means czu- 
wał nad kapitanem  Darwinem, którego 

podejrzewano iż informuje prasę O skan- 
dalikach z Białego Domu. 

W. pół godziny po przywiezieniu trupa 
prezydenta z San Francisko do Waszyng- 
tonu, pani Harding rozmawiała z Meansem 
popijając whisky. Zapewniała detektywa 
że wcale nie odczuwa żału po zmiariym i 
że natknęła się na list, który Harding pisał 
do Nan Britton. 

W końcu prosiła Meansa, by przesz- 
kodził sekcji zwłok prezydenta. Wszystko 
to opowiada Means. Prezydent już nie ży- 
je, małżonka jego, Daugherty, kapitan Pel- 
der także spoczywają snem wiecznym. 

Wszyscy świadkowie opuścili ten pa 
dół płaczu. Żyje tylko Means. 

ZE SWIATA 
SŁAWNI LUDZIE W ANEGDOCIE. 

Pewnego wieczoru Goethe,  spacerując 
po parku zamkowym z swoim przyjacielem, 
ujrzał wynurzającą się z mroków czułą par- 
kę, zamieniającą gorące pocałunki. Parka ta 
do tych czułości nie bardzo miała prawo, 
jako że pani była zamężna, naturalnie z in- 
nym, pan zaś posiadał małżonkę. „Czy wi- 
dział pan tę scenę?" — zapytał chcichocząc 
towarzysz Goethego. — Na to ten spokojnie 
odpowiedział: „Widziałem.. ale +» temu 
nie wierzę..." 

* 

Ryszard Wagner pojechał do Paryża, 
by być obecnym na premjerze Tannhžusera 
Żiożył też wizytę Rossiniemu. Ten usłyszaw 
szy nazwisko swego gościa, uderzył się rę- 
ką w czoło jakby chciał sobie koniecznie 
coś przypomnieć. „Wagner... Wagner... coś 
mi się wydaje że to nazwisko już gdzieś 
słyszałem.* — O już wiem! Czytałem przed 
laty rozprawkę, w której niejaki Wagner 
szalenie krytykuje muzykę Mozarta i Ha- 
ydna, nie oszczędzając, też ani trochę mo- 
jei“. Zmieszany tem niespodziewanem przy 
jęciem Wagner, starał się jakoś wybrnąć z 
tej sytuacji. „Niech pan się tem nie przej- 
muje' — pocieszał swego gościa Rossini — 
„Co do mnie, to nie mam żadnych preten- 
syj, bo wiem że niczem nie jestem. Nato- 
miast może mi pan wierzyć, panie Wagner, 
<e Mozart i Haydn mieli trochę zdolności. 

* 

Balzac bywał częstym gościem w domu 
księżnej de Bagration. 

Pewnego wieczoru, siedząca obok niego 
pani zachwycała się znajomością mistrza 
duszy kobiecej. 

„Tak — odpowiedział Balzac, — wystar 
czy mi popatrzeć na kobietę uważnie, a już 
znam całą jej historję... Czy powiedzieć ła- 
skawej pani historję jej życia? 

„Byle nie głośno” — rzekła rumieniąc 
się piękna pani. 

NOWA RASA KARŁÓW? 

Znany podróżnik szwedzki dr. Gustaw 
Bolinder odkrył dziwne plemię karłów, mię- 
dzy Kolumbją i Wenezeuelą. Jakalwiek dr. 
Bolinder stwierdził ; tniene tej niezwykłej ra 
sy przed kilkoma laty, dopiero teraz podał 
ten interesujący fakt do wiadomości publi- 
cznej, w odczycie radjowym, wygłoszonym 
przed paru dniami. 

Istnienia karłów, których dr. Bolinder 
nazwał Motilonami, domyślano się już daw 
niej, dopiero uczonemu szwedzkiemu udało 
się dotrzeć do nich i porozumeć z nmi, gdy 
pigmejczycy owi: wymordowali ekspedycję 
poszukiwaczy nafty, która znalazła się na 
terenie przez nich zamieszkałym. 

Badania dr. Bolindera wykazały, że jest 
to plemię niezmiernie dzikie i niebezpiczne 
wrogo usposobione dla białych. Dr. Bolinder 
dowiedział się wielu ciekawych szczegółów 
co do zwyczajów i trybu ich życia. Wzrost 
ich osiąga 110 centymetrów, żyją w sposób 
niesłychanie prymitywny. Mieszkania ich to 
poprostu zasłony zawieszone na kilku drą- 
gach. Ze względu na niesłychaną wojow- 
niczość i jak się zdaje skłonność do ludo- 
żerstwa, żyją w zupełnem odosobnieniu. Są 
świetnymi strzlcami, broń ich stanowi ory- 
ginalny łuk płaski, który jednocześnie może 
być mieczem. 

Zwyczaje mają dziwaczne. Nie grzebią 
umarłych. Gdy przybywają goście, ciała 

zmarłych umieszczają w środku izby, aby i 
oni mogli zaznajomić się z odwiedzający- 
mi. W czasie uroczystości tańczą trzymając 
nieboszczyków na plecach. Orkiestra zaś 
składa się z fletów, zrobionych z kości lu- 
dzkich. Znachorzy Motilonów posiadają wiel 
ką umiejętność posługiwania się ziołami le- 
czniczemi i oni to uratowali życie ciężko 
choremu dr. Bolinderowi. — Uczony przy- 
wiózł ze sobą parę dorosłych karłów. 

AUTOMATYCZNY MIERNIK 
WYSOKOŚCI DLA SAMOLOTÓW. 

Dla lotnika jest rzeczą wielkiej wagi,aże 
by zawsze wiedział dokładnie, na jakiej wy- 
sokości się znajduje. Nie było to rzeczą łat- 
wą określić wysokość lotu przy pomocy apa 
ratów dotąd istniejących, które działały nie 
dość sprawnie i pewnie. 

Otóż jedno z wielkich amerykańskich 1a- 
boratorjów lotniczych po dłuższych ekspery- 
mentach skonstruowało bardzo użyteczny a- 
parat. jest to mianowicie przyrząd, na któ- 
rymi może lotnik do wysokości 1000 metrów 
w każdej chwili odczytać wysokość lotu. O 
ile samolot opuszcza się do wysokości 80 m. 
zapala się zielona lampka. Żółte i czerwone 
światła wskazują, że wysokość lotu wynosi 
już tylko 15 metrów. jeżeli więc samolot le- 
ci w tak niebezpiecznej odległości od ziemi, 
lotnik zostaje o tem uprzedzony w porę za- 
pomocą ostrzegawczych światełek. 

Do kompletu należy jeszcze samopiszący 
aparat do mierzenia wysokości. Oile lotnik 
nie może zwracać uwagi na ten aparat, (nie 
wolno mu .spuszczać z oka innych przyrzą- 
dów) to poźniej może zawsze sprawdzić, na 
jakiej wysokości znajdował się w oznaczo- 
nym czasie. 

Aparat składa się z oscylatora, który wy 
syła fale, odbijane następnie od powierzchni 
ziemi. Ten sam aparat chwyta fale z powro- 
tem. W ten sposób powstaje interferencja, 
która zmienia się w zależności od odległości 
aparatu od ziemi. Interferencja zaś wprawia 
dopiero w ruch właściwy aparat mierniczy i 
urządzenie do zapisywania pomiarów. 

FATALNA POMYŁKA W KLINICE. 

    

W jednej z klinik w Chicago odbył się 
prawdziwy sąd salomonowy. Zdarzyła się 
bowiem fatalna zamiana noworodków. 

Stwierdzono że matki: p. Bambergere i 
p. Watkins dostały zamienione dzieci. Za- 
rząd kliniki chciał omyłkę sprostować, ale 
matki nie zgodziły się. Wówczas lekarze od 
byli naradę i ustalili, że w tym wypadku po 
winny zdecydować rozmiary i format głqó- 
wek niemowląt. 

Komisja lekarska orzekła stanowczo, że 
dzieci zostały zamienione, wobec czego 
matki w imię prawdy powinny przyjąć o- 
rzeczenie komisji. Matki jednak odmówiły 
po naradzie odbytej z udziałem mężów. 

Wobec takiego stanowiska matek, dr. 
Kegel, komisarz zdrowia miasta Chicago, za 
stanawia się obecnie nad krokiem, który wy 
padnie mu podjąć w imię  sprawiedłwości 
społecznej. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 21 sierpnia 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.89 — 8.91 — 8.87. Belgja 
124.58 — 124.89 — 124.27. Holandja — 
359.07 — 3509.97 —- 358.17. Budapeszt 
156.28 — 156.73 — 155.83 Londyn 43,40 i 
pół — 43.51 i pół — 43.29.i pół. Kopenhaga 
238.98 — 239.58 — 238.58. Nowy York 
8.903, — 8.923 8.883. Paryż 35.05 i pół — 
35.14 i pół — 34.96 i pół. Praga 26.44 — 
26.50 — 26.38. Nowy York kabel 8.913 — 
8.933 — 8.893. Szwajcarja 173.30 — 173.73 
172.87. Stokholm 239.57 — 240.17 — 238.97 
Wiedeń 125.94 — 126.25 — 125.63. Berlin 
w obrotach prywatnych 212.85. 

„Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 112.25. 5. proc. 

konwersyjna 55.50. 5 proc. kolejowa 49.50. 
10 proc. kolejowa 103. 8 proc. L. Z. B.G.K. 
i B. R., obligacje B. G. K. 94; te same 7%   

83.25. 4 proc. ziemskie 46. 4 i pół proc. ziem ; 
skie 56.75. 5 proc. warszawskie 59.65. 8% 
warszawskie 76 — 76.50 8 proc. Kalisza 
68.75. 8 proc. Łodzi 71.25. 8 proc. Piotrko- 
wa 68.90. 10 proc. Siedlec 82.25. 8 proc. 
Kielce 67.50. 

Akcje: 
Bank Polski 165.50 — 166. Bank  Ża- 

chodni 72. Chodorów 130. Częstocice 35. 
B 26.25. Modrzejów 8.50. Haberbusch 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Wielki film sportowy, obrazujący 

„Czarna maska" zc godz. 5 w.      
   

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

„Motocyklem ponad obłoki” 
rypra sę w Alpy Dolomitowe. Aktów 7. 

ch. W roli głównej: Richard Talmadge. Kasa czyn- 
S*ansÓW „0d+. 6-ej. Następny program: „Wiking“. 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

pziš! Rūdolį Valentino!!! 
Firma Paramount ogromnym nakładem trudu 
i pieniędzy odźwiękowiła najlepszy jego film 

reż. twórcy „Ben-Hura* —Freda Nibla w-g powieści najnowszego z 
Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Ceny miejsc do gudz. 7-ej PAKIER i zi. 

KREW NA PIASKU 
pisarzy hiszpańskich Wincentego Blasco Ibaneza, 

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

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“   

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

Miłość i bohaterstwo lotników p.t. 

Największa Krajowa Fabryka 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 

LII ALI о О Ва 6 [ 

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

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

dramat potężnego uczucia 
na tle Wielkiej Wojny. 
Początek o godz. 4.30, 

PARTER 1zł. IŁOŚĆ **" dźwiękowy * 

NIEŚMIERTELNA MIŁO 
W rol. gł.: czarująca COLLEEN MORRE oraz CARY COOPER. Dla młodzieży dozwolone. 

ostatni seans o g. 10.15. 

  

    

  

Czekolady, Kakao i Cukrów Deserowych 

„Goplana“ 
POZNAŃ 

poleca wyśmienite swe wyroby. 
CENY PRZYSTĘPNE, ŚPIESZNA DOSTAWA. 
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BIURO MIESZKANIOWE 

Ii Targów Północnych 
komunikuje, że zgłoszenia wolnych 
mieszkań są przyjmowane w lokalu 
Biura (ogród po-Bernardyński) w godz. 
9—12 i 17—18 na warunkach poda- 
nych w odezwie Pana Vice-Prezydenta 
miasta Wilna. 

Dyrekcja i! Targów Północnych 

  

  

JAPOŃSKI PROSZEK 

KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATOL nietylko 
tępi muchy i pchły, lecz za- 
bijają pluskwy, prusaki i ka- 

raluchy. 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -20 

    wo 

[Esekse 
Gabinet AKUSZERKA 

Racjonalnej Ko- ŚMIAŁOWSKA 
smetyki Leczni- oraz Gabinet Kosme- 

IL PUB je „, tyczny, usuwa zmarszcz 
Wilno, Mickiewicza 31 ki, piegi, wągry, łupież, 

m. 4. brodawki, kurzajki, wy- 
Grodę kobiecą konser- paqanie włosów, Mic- 

y wuje, doskonali, kjewicza 46. 
odświeża, usuwa jej 
skazy i braki, Masaż (j 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- Zgubiony 

cjonalnej. INDEX 
ie od g. 10—8. Codziennie odYP. 43. 1 2660 U. S. B. na 

  

unieważnia się. 

    

     

  

imię Olgierda Tukałły, 
—0 

LEKARZE: 
i horoby kor: 

[-t Berosztejn ai L 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

jęy chor. weneryczne, skór- 
I-I Bltmosicz Ša i iagos ai 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
tel. 921. 

I Glasberų choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

i horoby skór 4 
l-; Kenigsberg Sci si a 

płciowe 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 1—8. Tel. 1090 

Ir Szyrwindt choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

| Watfsna choroby skórne, wene- 
'. ryczne i moczopłciowe. 

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

horoby skó - 
НО M S a 

czowego. 
Mickiewicza 24. Od a i5—8. Tel. 277 

I-I Leltawitzowa choroby kobiece, 
weneryczne i na- 
rządu moczewego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277.   
  

  

FOLWARK 
w pobliżu Wilna, do- 
godna komunikacja 
autobusowa, obsza- 
ru około 35 ha, zie- 
mia pszenna w po- 
bližu jezioro i rze- 

ka. Zabudowania 
kompletne sprzeda- 

my dogodnie. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta", Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. -0 

Potrzebna kasjerka z 

kaucją do 2.000 zło- 

tych. Oferty do Biura 

Reklamowego St. Gra- 
bowskiego Wilno, Gar- 
barska 1 dla „J*. —0       

    Poszukuję 

3 4- 5-poko- 
jowego miesz- 
kania pożądane Z Wy 4 

W Warszawie 
> * do wspėlnego komfor- 

godami, może być nie towego pokoju z utrzy- 
w centrum  miasta. maniėm poszukuje si 
Zgłoszenia do  Biura SRieieski ii 
Reklamowego, Garbar- uczejni. Dowiedzieć się 
ska 1 dla „Z*. 0 w „Słowie u C. M. —2 

Domek - osobniak Ww nowo - ożworzo- 
o 4 pokojach do WY- nym INTERNACIE 
najęcia Filarecka 48. przyjmuję panienki ze 

Oglądać od 3 do 8. —0O średnich zakładów na- 
RER tROWYCH: > Gałkowiie 

i utrzymanie. Opieka za- 
M pewniona, warunki 

przystępne. Skopówka 
9—1 Rymszewiczowa. 

  

  

— filo- 
dendron Kwiaty 

i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 

    

Poszukujemy większych i mniejszych sum 
na lokaty hipoteczne za dobrem oprocen- 
towaniem i najpewniejszem  zabezpiecze- 
niem. Lokaty załatwiamy bezpłatnie. Ajen- 
cja „Polkres* Wilno, Królewska 3. tel.17--80. 

   

     

     

  

A. ARMANDI, 

*» WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Z mokremi nogami, lecz suchem 
gardłem powrócił ranzercio do austerji 
a znalazłszy na stole nową karafkę z 
wodą, wpadł w taką złość, że omało 
nie rozgromił całej austerji. 

W ciągu trzech dni spotykał po- 
ciągi na dworcu, ale tej, której czekał, 
nie było. W ciągu trzech dni cała po- 
graniczna straż celna zdawała się zaj- 
mować jedynie bronieniem nieszczęs- 
nemu spragnionemu ranzero dostępu 
do piwiarni. Przez trzy dni Nepomuce 
no liczył kufle, podawane gościom po 
drugiej stronie ulicy i, poruszając no- 
zdrzami starał się uczuć zapach pie- 
nistego nektaru. Gdyby przekleństwa 
jego miały większą siłę sto miljonów 
Yankesów zmarłoby już na żółtą ieb- 
ię. : 

„Nagle uwagę jego zwrócił Indjanin 
który siedział po przeciwnej stronie 

uliicy i drwiąco przyglądał mu się. 
Być pośmiewiskiem dla Indjanina, 
choćby był on nawet czystej krwi azte 
kiem, — było nieznośną obrazą dla 
ranzera. 

Aztek, rozparty na meksykańskiej 
stronie ulicy, popijał wolno piwo z ku- 
ila. Widząc utkwione w siebie płoną- 
ce spojrzenie ranzera, Indjanin pod- 
niósł kufel do ust i mrugnął wesoło 

..Tylko obecność urzędnika celne- 
go powstrzymała N.epomucena od rzu 
cenia się poprzez ulicę na bezczelnego 

 azteka. Zaledwie urzędnik odszedł nie 
co pusta butelka od wody sodowej 
gwizdnęła w powietrzu, rzucona w gło 

wę asteka. Zapewne trafiłaby do celu, kropla wody, wylana na 
gdyby Indjanin z wesołym uśmiechem 
nie uchwycił jej w powietrzu. 

Skinął głową porozumiewawczo i 
wszedł do piwiarni. Kazał napełnić pi 
wem butelkę, zakorkował ją i wrócił 
na ulicę. 

— Pić? — zapytał, pokazując bu- 
telkę. 

Nepomuceno oblizał zaschłe wargi. 
Perspektywa pienistego piwa zmusiła 
go do zapomnienia urazy. 

— Tak — kiwnął głową. 
Dużym i wskazującym palcem, In- 

djanin zrobił gest, oznaczający we 
wszystkich językach świata: „pienią- 
dze'. Nepomuceno, westchnął i posłał 
tą samą drogą, co butelkę, drobną mo 
netę na piwo. Indjanin złapał monetę, 
ze zrecznością małpy, zważył na dło- 
ni, spóbował w zębach, skrzywił się i 
odesłał tą samą drogą zpowrotem. 

— Reala, — oznajmił lakonicznie. 
Nepomuceno w myśli wysłał spe- 

kulanta na same dno piekła i poprzy- 
siągł sobie rozprawę z tym łotrem, gdy 
uda mu się przejść przez ulicę. Ale wo 
bec tego, że Indjanin gestem pokazy- 
wał, że ma z amiar sam wypić piwo, 
śpiesznie wysłał żądane pieniądze... 
Urzędnik celny wracał ku nim. 

Trzeba było czekać, aż dojdzie do 
końca ulicy i odwrócił się od nich Wte 
dy butelka przeleciała prze granicę i 
została złapana w powietrzu, ze zrę- 

- cznością której mogliby pozazdrościć 
zawodowi żonglerzy. 

_ Nigdy jeszcze żadne wino nie spra 
wiło Nepomuceno takiej rozkoszy, jak 
te kilka łyków gorzkiego, pienistego 
piwa, Ale biedak od trzech dni konał 
z pragnienia i butelka piwa była, jak 

rozpalony 
piach pustyni. Odesłał więc pustą bu- 
telkę. 

— Reala, — zażądał aztek. 
Zazwyczaj za jednego reala ranze- 

ro napijał się do syta, do utraty przy- 
tomności. Teraz jedyną pociechą dla 
niego była myśl o butach, które uszy- 
je sobie ze skóry chciwego barbarzyń 
cy. Butelka wróciła znów pełna, a jej 
zawartość zniknęła momentalnie w 
chciwej paszczy Hiszpanina. Manewr 

ten powtórzono tak wiele razy, a Ne- 
pomuceno przestał już liczyć reale, a 
indjanin z rosnącem poszanowaniem, 
nie nastawał na akuratnej wypłacie 
należności. 
Kiedy ranzero zaspokoił pierwsze prag 
nienie, zażądał czegoś mocniejszego, 
aztek posłał mu wódki z aloesów. Mo 
cny ten napój był widocznie przyczyną 
tego, iż odsyłana pusta butelka rozbi- 
ła się na drobne kawałeczki o obcasy 
przechodzącego mimo urzędnika. 

Celnik zmarszczył brwi, podniósł 
rozbite szkło i powąchał je. Ale nie 
mógł znaleźć winowajcy: gdy podniósł 
głowę, obie terasy były puste... 

Pierwszą osobą, którą Nepomuceno 
spotkał następnego ranka, krocząc ku 
dworcowi, był wczorajszy aztek Szedł 
przed nim, otulony barwnym płasz- 
czem, nie robiąc sobie nic z nieznośne 
go upału. 

Niezupełnie jeszcze wytrzeźwiony 
ranzero nie wiedział, czy ma  dzię- 
kować dobrodziejowi czy zbić go za 
drwiny. Astek tymczasem powrócił na 
terytorjum meksykańskie. Nepomuce- 
no wybuchnął wyzwiskami. Ale dzieli- 
ła ich granica. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło, 

Indjanin nie pozostawał  dłużny. 
Tak wymyślając sobie wzajemnie, szli 
wzdłuż granicy ku dworcowi. ; 
Przed dworcem  Indjanin przezornie 

pozostał wtyle. Ranzero sam poszedł 
szukać swej młodej pani. Okazało się, 
że nikt nie wiedział, kiedy przyjdzie 
pociąg, jedno było pewne — niepręd- 
ko! 

— Djabli! — jęknął wymęczony 
ranzero i zwolna ruszył ku swej auste 
rji. 

: Słońce piekło niemiłosiernie. Na 
ulicach nie było żywego ducha, z 
wyjątkiem przeklętego urzędnika cel- 
nego. Przewiewny ocieniony taras pi- 
wiarni wydawał się Nepomuceno cu- 
downą oazą. Zawładnęła nim prze- 
można pokusa przejścia przez ulicę. 
Rzucił złe spojrzenie na urzędnika i, 
z zaciśniętemi pięściami skierował się 
ku granicy. Nieznaczne skonienie In- 
djanina powstrzymało go od tego roz- 
paczliwego kroku. ° 

— Chcesz pokój — to ciebie prze 
prowadzę.? 

Ranzero zagrzytał zębami. 
— Pokój? Podpiszę go końcem no 

ża na twej skórze! 
Głupstwo, pociąg się spóźnił. 

piwo dobre. Chcesz? 
Ranzero poddał się. 
— A jak wrócić, nie płacąc? 
— Można, jeśli Paseko pomoże! 
— Jaki tam Paseko? 
— Ja, 

A 

Nie spuszczając oczu z Meksykań- 
czyka, aztek rozkosznie popijał pia- 

nę z kuila. Nepomuceno nie mógł 
znieść tego widoku: ‚ 

— No dobrze, niech będzie pokój! 

Niech ciebie djabli porwą, 
wadź mnie! 

— Przysiegnij! | 
Prędkim ruchem dużego palcą, ran 

zero przeżegnał usta. 
— Ustami mojego świętego. Już! 
— Nie lewą ręką, — poprawił a- 

stek — prawą! 
Lewa ręka — ręka Judasza, nie 

związuje tego, kto się nią żegna. — 
Ranzero z westchnieniem powtórzył 
gest prawą ręką. 

— Dobrze — pochwalił aztek — 
schowaj się i czekaj! 

przepro- 

Nepomuceno odszedł wgłąb domu 
a Indjanin chwiejąc się skierował się 
ku urzędnikowi celnemu, pilnującemu 
porządku. — Uczciwy i staranny urzę 
dnik wpił się oczyma w pijaka, który 
próbował sprzeciwić się prawu amery 
kańskiemu. Chwiejne nogi azteka wy- 
pisywały niebywałe esy - floresy | 
kilkakrotnie omało nie stąpiły na zie- 
mię „suchej Ameryki", ale za każdym 
razem, świadomie, czy nieświadomie, 
Indjanin powracał na terytorjum me- 
ksykańskie. 

Pijak wybałuszył oczy i nagle po- 
chylił się ku urzędniko-i. Ten  ot- 
worzył ramiona, aby złapać zesłaną 
przez niebiosa, ofiarę, ale ręce złapały 
tylko powietrze, bo Indjanin skręcił 
w bok i ruszył dalej, kreśląc zygzaki 
wzdłuż granicy. Celnik szedł za nim, 
w nadziei, że nieostrożny krok pijaka 
odda go w ręce sprawiedliwości. 

Ale były to płonne nadzieje. In- 
djanin przeszedł setkę kroków, siadł 
na ziemię, zdjął buty, obtarł nogi 1 
znów się obuł i tymże samym niepew- 
nym krokiem, powrócił do  piwiarni, 

Drukarnia 

pozostawiając na granicy rozczarowa 
nego urzędnika. 

W chłodnym cieniu, Nepomuceno 
azteka, obstalował jeszcze jeden kuiel 
dopijał drugi kutei piwa. Ujrzawszy 

—A w jaki sposób przeprowadzisz 
mnie zpowrotem? — zapytał, popija- 
jąc z nowym przyjacielem. 

— Z łatwością, odrzekł Paseko, — 
Tembardziej, że jeszcze wypiję. 

Wkrótce siedzieli obaj na ławce, 
objęci czule, a nawpółprzytomna od 
upału służąca nie mogia nadążyć 
podawaniem świeżych kufli. 

& 

Rozdział 6. Bandyci. 

Pociąg zatrzymał się na sześć go- 
dzin z powodu reparacji mostu na Rio 
Colorado i przybył dopiero wieczorem 
Dwaj nowi przyjaciele czekali na pe- 
ronie i znaleźli się przed tym samym 
wagonem. : 

— Mėj pan! 
— Jesteś tutaj Paseko” 
— Nareszcie senorito! 
— Czemu nazywasz mnie senoritą, 

Nepomuceno? 
— O, taka duža... i taka.. Nie mo- 

gę inaczej! 

Aztek, stosownie do zwyczajów, po 
całował w rękę Geralda. Arabella 
śmiejąc się przedstawiła mu Nepomu- 
ceno: 

— Gerri, oto moja guwernantka, 
o której ci mówiłam. Ile kufii piwa wy 
piłeś, przyznaj się? 

Ranzero zmarszczył się: 
— Od czterech dni spotykam cie, 

senorita. : 
— Wiem, wiem, — przerwala Ara 

bella. — Czy ojciec jest w Canon? 

Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

 


