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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — mł, Ratuszowa, Księgarnia Jaźwiiskies: . 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. || 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Połskjej Macierzy Szkoinej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubcwskiego, ul, Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa „Ruch“, 
ST. SWIECIANY — ul. Rymex 8. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
EIENIAKONIE — Bufet Koleżowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai | 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w 
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tia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Nie dajmy sie sprowadzać 
do roli państwa prowadzącego wojne 

Nie jestem takim pesymistą, aby 

przewidywać prawdziwą wojnę z Niem 

cami. Nie w tem, lecz w czem innem 

leży realne niebezpieczeństwo. Niem- 

cy swojemi wystąpieniami, propagan- 

dą, polityką sprowadzą Polskę do sta 

nu państwa, które prowadzi wojnę. O 

ile niebezpieczeństwo prawdziwej woj 

*ny wydaje się dalekie, problematyczne 

© tyle widocznem i jasnem staje 

się, że Polska będzie zmuszona przez 

niedający się bliżej określić okres cią- 

gle bronić, ciągle protestować, ciągle 

trzymać w naprężeniu solidarność na- 

rodową w obronie korytarza. 

Najsilniejsze państwo prowadzą- 

ce wojnę jest jakby w części sparali- 

żowane. Nawet z Anglją, gdy prowa: 

aziła wojnę z małemi Burami, liczono 

się zupełnie inaczej, niż z Anglją w cza 

sach, gdy żadnych kłopotów wojen- 

nych nie miała na głowie. Wielka Re- 

sja prowadząca kolonjalną wojnę na 

Dalekim Wschodzie była całkiem 

sparaliżowaną w swej polityce euro- 

pejskiej. Wszystkie mowy Treviranu- 

sa i tego rodzaju wystąpienia  spra- 

„wviają, iż nazywa się, że Polska jest 

zagrożona w całości swego  terytc- 

rjum. Skoro jest zagrożona, skoro się 

broni na tym froncie — nie może być 

ani tak aktywna, ani tak szanowaną 

w innych problemach międzynarodo- 

wych jak na to zasługuje państwo 30 

miljonowe o doskonałej armji. Raz 

jeszcze: nie boimy się wojny, lecz 

boimy się manewru niemieckiego, któ 

ry chronicznym atakiem na korytarz 

względnie Śląsk będzie całą naszą 

politykę związywał sprawą obrony dy 

plomatycznej tych terytorjów 

Niebezpieczeństwo realne polega 
dziś na tem, że nie wiadomo kiedy się 

skończy atak niemiecki na korytarz. 
W interesie polskim leży, aby ta spra- 
wa była definitywnie załatwiona i że- 

by żaden Niemiec nie śmiał kwestjo- 
Rować naszego terytorjum. Już wr. 
«1923 powinniśmy byli wiedzieć, 

że czas będzie pracował p.zeciw nam. 

Trzeba było wtedy samym inicjowac 

Locarno. Nie robiliśmy tego. Locarne 

stanęło przeciw nam, jak to wyraźnie 
dziś Niemcy podkreślają, upatrując w 

+ odmiennem potraktowaniu w locarneń 

skich aktach niemieckiej granicy za- 

chódniej i wschodniej rodzaj. zachę- 
ty do podniesienia kampanji Koryta- 

rzowej. Dzisiejszy stan ataku niemiec- 

kiego chronicznego, propagandowego 
na korytarz, będzie przynosił korzyści 

Polityce francuskiej i polityce nie- 
mieckiej. 

Francji, bo będzie miała ciągle Pol- 
Skę najeżoną  rezolucjami anty-nie- 
mieckiemi wszystkich wieców, wszy- 
stkich ugrupowań, niczem  brytana 

warczącego w stronę zachodu, którym 
\. zawsze będzie mogła Niemcy po- 
straszyć. Francja ma swoje kłopoty, 

targi, układy z Niemcami, które chce 
rozstrzygnąć pokojowo, spokojnie, lecz 

nie chce w nich nie stracić. Jakże jest 

jej wygodnie, że jest ktoś trzeci, 
przeciw któremu zwracają się Niem- 

/°У 2 całą zajadłością, kogo atakują 
<bezwzględnie. Im mniej będzie pomię- 
dzy Berlinem a Warszawą nici poro- 
zumienia, ten spokojniej, tem pewniej 

będzie uprawiała Francja swoją po- 
kojową wobec Betlina politykę. Na- 
Sza antyniemieckość jest najlepszym 
fundamentem poprawności stosunków 
iranko-niemieckich. Przykre to może, 
ale tak jest. 

_ Nemcom gdyż mając korytarz pol- 

ski możę nim ciągle absorbować swo- 
Ja opinię publiczną. Tyle spraw do 
załatwienia, do odzyskiwania pozo- 

Musimy niemiecki atak na kory- 

tarz przerwać. 

Przerwania takiego nie otrzymamy 

drogą rezolucyj wiecowych jedynie. 

Potrzebny jest tu manewr dyploma- 

tyczny. Oczywiście najsympatyczniej- 

szym środkiem, bo pokojowym, byłoby 
porozumienie z samemi Niemcami na 

gruncie wspólnych interesów, których 

doprawdy mamy o wiele więcej, niż 

się komu zdaje. Dlatego też, nie trze- 

ba zamykać oczy, że obok mowy Tre- 

viranusa były i fakty pomyślniejsze, jak 

wizyta „w - Krakowie  Loebego, 

jak artykuł w „Vorwarts* berlińskiem, 

w którym powtórzone zostały zeszło - 

roczne tezy „Słowa'. Mianowicie: An- 

schluss reaktywując ekspansję Nie- 

miec na południowy-wschód, odwróci 

tę ekspansję od opolskiej granicy. Dzi 

stawił Niemcom traktat wersalski: dfu- 

gi-i kolonje, Anschluss, zagłębie Saa- 

ry, flotę i armję i inne klauzule. Stres- 

scman wytknął metodę odzyskiwa- 

ria dawnej świetnej przeszłości, któ- 

rą jest powolność, spokój i pokojo- 

wość. Ale sprawa korytarza pozostała 

jako ujście temperamentów, jako ui- 

ście dla wojowniczości, dla szowiniz- 

mu. 

Gdyby Niemcy nas pobiły doszczęt 

nie, tak jakby musiały to zrobić, żeby 

odebrać Pomorze, bo jużeśmy wszy- 
scy od socjalistów krakowskich do 

żubrów wileńskich powiedzieli, że bez 

wojny ani metra kwadratowego ziemi 

nie oddamy — toby Francja straciła 

sojusznika, który tak jest jej potrzeb- 

ny, aby się jej z rąk nie wymknęły 

własne jej zdobycze na Niemcach. Aic 

Polska sparaliżowana w swej polity- 

ce, związana obroną Pomorza bar- 

dziej jest jej wygodna i potrzebna, niż 

Polska prowadząca aktywną / politykę 

na wszystkich frontach. Nedopuszcza- 

nie do wojny, lecz też nie łagodzenie 

konfliktu polsko-niemieckiego jest ce- 

lem polityki francuskiej. 

  

siejsza depesza o przemówieniu prem- 

jera pruskiego Brauna również nie 

powinna być przeoczona. 

Nie należało też lekceważyć wy- 

stąpień posła mniejszości niemieckiej 

Willa w naszym Sejmie. Jakże prze- 

szły bez echa, a jakie były obfite w 

treść. Mniejszość niemiecka w Polsc2 

W naszym interesie leży nie da- miast być materjałem dla tarć'i wza- 

wać całej swej polityki związywać jemnych zarzutów, mogą się stać war- 

sprawą korytarza. Nie możemy pozwo sztatem pracy pokojowej. Słyszę ra 

lić na sprowądzenie nas do roli pan- to odpowiedź: — „Niemcy nie dbają 

stwa prowadzącego wojnę. Oto „Ber- o Niemców w Polsce, używają ich tyl 

liaer Tageblatt' podaje, że Watykan ko do jątrzenia przeciw nam*. — 

chciał pośredniczyć w ten sposób, aby Gdyby nawet tak było, to i w takim 

Niemcom oddać korytarz, — Polsce razie nasza najdalej w swej pokojo- 
— Kłajpedę, Litwie — Wilno. Nie wości idąca polityka wobec naszej 

wierzymy, aby w Watykanie był kto- mniejszości niemieckiej, „zdemaskowa- 

kolwiek mogący mieć takie intencje. łaby te grubo egoistyczne metody Nie 

Jest to oczywiście tylko niemiecki ba- miec, wykazałaby naprawdę że Berlin 

lon próbny. Jest on naiwny, lecz jest nie dba o polskich Niemców. Więc i 
i bezcželny. Bezczelnošč jego wypły- wtedy taka polityka nie byłaby bez 

wa z przeświadczenia Niemców, że'owocna. . Przypuszczam, że przy jej 

ich atak na korytarz, jeszcze nie wy- stosowaniu p. wojewoda  Grażyński 

szedłszy z propagandowego charakte. mógłby sobie znaleźć inną posadę. 

su już nas osłabia. Cat. 

Braun przeciw Treviranusowi 
BERLIN. PAT. — Premjer pruski Braun, przemawiając na zgromadze 

niu w Królewcu, oświadczył między *nemi, że dotychczasowy kurs polityki 
zagranicznej Niemiec utrzymany być musi w przyszłości. Tyrady retoryczne 
i irazeologjia wpływać mogą tylko na umysły politycznie nieuświadomione, 
nie będą jednak w stanie zmienić sytuacji, wytworzonej przez traktat wersal 
ski. Mocne słowa — mówił Braun, czyniąc aluzję do wystąpień antypol- 
skich min. Treviranusa — nie oswobodzą zagłębia Saary, ani też nie zmienią 
granicy na Wschodzie. 

Mogą one tylko wywołać niepokój zagranicą i utrudnić pokojową 
zmianę niemożliwych do utrzymania traktatów pokojowych, które zgodnie z 
nakazem rozsądku, pozyskać można jedynie w drodze porozumienia. 

Ostre pogotowie w Kownie 
Aresztowanie oficerów 

RYGA. Pat. Jak donosi „Rigasche Rundschau“, w Kownie z0- 
stało zarządzone ostre pogotowie. Gmachy rządowe, jak również 
domy w których zamieszkują ministrowie i działacze społeczni, 
są strzeżone przez wzmocnione oddziały policyjne. Energicznie 
prowadzone śledztwo doprowadziło do aresztowania kilkuset 
osób. M. in. zostali aresztowani 3 oficerowie 5 p. p. Jak donosi 
powytsze pismo, zwolennicy Voldemarasa przygotowywali zamach 
stanu. у A 

XI Sesja Rady Ligi Narodów 
ROZPOCZNIE SIĘ 8-go WRZEŚNIA. 

GENEWA. PAT. — Otwarcie wrześniowej sesji Rady Ligi Narodów 
odłożone zostało z dnia 5 września na 8 września. 

  

Nowe wyroki śmierci w Bolszewji 
SKAZANIE NA ŚMIERĆ 8-MIU OSKARŻONYCH O „SPEKULACJĘ 

: I KONTRREWOLUCJĘ. 
J/OSKWA. PAT. — (TASS). Kolegium G.P.U. rozpatrywało dnia 21 b. in. 

sprawę grupy osób, zajmujących się skupywaniem i przechowywaniem w celach spe- 
kulacji monet srebrnych oraz dewiz zagranicznych. Skazano na karę śmierci przez 
rozstrzelanie głównych 8-miu winnych, którzy równocześnie aktywnie rozpowszechniali 
pogłoski o kontrrewolucji. U wszystkich wymienionych znaleziono większe sumy pie- 
niędzy srebrnych. Wyrok został wykonany. 

+ Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

i mniejszość polska w Niemczech za-* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jsdnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Ba tekstem 15 „ Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych uraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

PROGRAM i CELE KONFERENCJI ROLNICZEJ 
Konferencja prasowa u ministra Janta- 

Potczynskiego 
® 

WARSZAWA. PAT. W dniu 22 b. m. w sali Ministerstwa Rolnictwa 
odbyła sę konferencja prasowa. Konferencję zagaił p. minister rolnictwa dr. 
Leon |anta-Połczyński, poczem dyrektor departamentu ekonomicznego Mi- 
nisterstwa Rolnictwa dr. Adam Rose wygłosił referat, poświęcony mającej 
się odbyć wkrótce w Warszawie konferencji rolniczej. Poniżej podajemy 
streszczenie przemówienia p. dyr. Rosego: 

Referat dyr. Rosego 
Odkąd ukazały się w prasie pierwsze wiadomości o zamiarze rządu 

zwołania w sierpniu r. b. do Warszawy międzynarodowej konferencji kie - 
rowników polityki rolnej, grupy państw Europy środkowo-wschodniej, kon 
ferencja ta staa się, zwłaszcza w pewnych odłamach prasy zagranicznej, 
przedmiotem bardzo licznych i bardzo różnych komentarzy. Obok: oświetleu 
rzeczowych i ścisłych znajdujemy tam tak wiele produktów wyobraźni, że 
nie odrzeczy będzie przedewszystkiem sprecyzować cel konferencji war- 
szawskiej. 

Zadania konferencji są dwojakiej natury i dadzą się podzielić na dwie 
kategorje. Do pierwszej należą sprawy wzajemnego stosunku gospodarcze- 
go państw, uczestniczących w konierercji, do drugiej—sprawy, interesujące 
wspólnie państwa rolnicze w stosunku z innemi państwami. Są to zatem 
sprawy zewnętrzne ji wewnętrzne państw, uczestniczących w konferencji. 

' 

Tak pojęte zadania konferencji tłumaczą poniekąd dobór państw ., któ 
re zostały do Warszawy zaproszone. Jest rzeczą niezmiernie trudną podzie 
lić państwa według stopnia ich zainteresowąnia sprawami rolniczemi. Gdy- 
by według takiego klucza, miano dobierać państwa, zaproszone do War- 
szawy, to liczba uczestników konierencji byłaby niewątpliwie znacznie więk 
Sza, gdyż szereg państw, położonych na północ i zachód Europy, opiera w 
bardzo znacznym stopniu swój byt gospodarczy na rolnictwie. Możliwość 
współpracy między wszystkimi uczestnikami konferencji byłaby jednak w 
tych warunkach utrudniona i dlatego należało oboku klucza, jeśli tak wolno 
powiedzieć, zawodowego, zastosować klucz terytorjalny i zaprosić do šci- 
słej współpracy grupę regionalną o interesach niejednolitych wprawdzie, 
lecz. zbliżonych i mogących dzięki wzajemnemu sąsiadowaniu na licznych 

polach gospodarczo współpracować. Tem się tłomaczy, że zaproszenia 
ograniczone zostały do Finlanji © .. Estonji, Łotwy, Litwy, Czecho - 
słowacji, Węgier, Rumunji, Jugosławii i Bułgarji. Poza Litwą, wszystkie 
państwa przyjęły zaproszenia, przyczem Finlandja1 '_ przyśle obserwatora. 

Wszystkie wyżej wymienione państwa dotknięte są z powodu tego- 
rocznego przesilenia rolniczego w sposób szczególnie dotkliwy i bez wąt- 
pięnia silniejszy, niż państwa bardziej na zachód pałożone. 

Rolnictwo wszystkich państw, zaproszonych do Warszawy, cierpi 2 
trojakich przyczyn: 1) z powodu ogólno-gospodarczego przesilenia, które 
nawiedziło w tym roku cały świat, 2) z powodu coraz bardziej rygorystycz- 
nej polityki państw importerskich, 3) z powodu bardzo silnej i nieskoordy- 
nowanej, wewaętrznej konkurencji na rynkach trzecich. 

Pierwszy punkt tego porządku obrad konierencji zmierzać będzie do 
ustalenia bilansu handlowego poszczególnych państw Europy środkowej w 
odniesieniu do artykułów rolniczych i do stwierdzenia w zakresie jakich ar- 
artykułów państwa te ze sobą konkurują. Równolegle z temi pracami, doty- 
czącemi bilansów handlowych, będzie musiała konferencja, jako drugm punk 
tem porządku obrad, zająć sę metodami racjonalizacji i centralizacji ekspoi 
tu rolniczego, stosowanemi już na terenie poszczególnych państw, jak rów- 
nież nad możlwością międzynarodowej akcji, zmierzającej w oparciu o te 
metody, do usunięcia szkodliwej konkurencji między państwami ekspor|. ; ° 
tującemi artykuły rolnicze. 

Następny t. j. trzeci punkt porządku obrad zmierzać będzie do wyja- 
nia stanowiska państw, uczestniczących w konferencji, wobec polityki pre- 
mij wywozowych dla artykułów rolniczych, coraz szerzej stosowanej w Euro 
pie. Stanowisko rządu polskiego w tej sprawie zostało już nieraz sprecyzo- 

wane. 1 р 
Rząd polski uwaža premje wywozowe przy surowcach rolniczych za 

zjawisko wysoce szkodliwe i wprowadzające daleko idący chaos w między- 
narodowe stosunki gospodarcze. Z chwilą jednak, gdy jedno państwo, 
eksportujące płody rolnicze, systemem tym się posługuje, inne muszą czy- 
nić to samo, o ile chcą opanować wynikający z tego spadek cen na własnym 
rynku wewnętrznym. Konferencja warszawska powołana będzie do tego, aby 
się zastanowić, czy grupa państw rolniczych nie jest w szczególności do 
tego powółana, aby polityce międęynarodowej wyścigów premjowych w dro 
dze międzynarodowego porozumienia kres położyć. 

Czwarty punkt obrad dotyczy spraw bardziej specjalnych, lecz mają- 
cych niemniej dla państw, eksportujących płody rolnicze, kapitalne znacze- 
nie, a mianowicie spraw weterynaryjnych. 

Konferencja będzie powołana do zaznajomienia się z odpowiedziami 
poszczególnych państw, udzielonemi na kwestjonarjusz Ligi Narodów, roze- 
sławy w myśl t. zw. protokułu genewskiego dnia 20 marca 1930 roku. Po 
zbadaniu tych odpowiedzi będzie musiała konferencja zastanowić się nad tern 
czy koordynacja wystąpień państw rolniczych na terenie genewskim nie po- 
winna nastąpić w sposób wyraźny i programowy. 

Oczywście nie jest wykluczone że przy zetknięciu się poważnej ilości 
osób, zajmujących się zagadnieniami polityki rolnej i przy zapoznaniu się 
ze wspólnemi bolączkami, uczestnicy konferencji będą mogli zająć się innemi 
sprawami wspólnie ich interesującemi, a nieobjętemi powyższym  porząd- 
kiem obrad. 

Otwarcie Konferencji 28 b. m. 
WARSZAWA. PAT. — Otwarcie konferencji ministrów rolnictwa na- 

stąpi dnia 28 b. m. o godz. 10.30 rano w sali kolumnowej Ministerstwa Ro!- 

nictwa. Posiedzenie otwarcia będzie posiedzeniem publicznem. Konferencja 
trwać będzie trzy dni, przyczem w sobotę odbędzie się drugie posiedzenie 

pienarne publiczne. Pomędzy dwoma posiedzeniami publicznemi odbywać 

się będą zamknięte posiedzenia komisyjne. 

BUKARESZT. PAT. — Rumuński minister handlu i przemysłu Madgearu we Śro 

dę dnia 27 sierpnia udaje się do Warszawy, aby wziąć udział w konferencji rolnej. 

W Warszawie minister zabawi trzyędni. 

SZ Mn 
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Mało przekonywujące zaprzeczenie - 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolfia ogłasza komunikat, zaprzeczający wia 

domości jednego z dzienników wczorajszych o rzekomem dążeniu grupy ofi-- 
cerów Reichswehry z gen. Scheitzerem na czele do kooperacji z armją so- 
wiecką. Gen Scheitzer — podkreśla komunikat — dawno już potępił jaknaj- 
ostrzej tego rodzaju dążenia. Niezgodną ma być również z prawdą wiado- 
mość, jakóby w łonie ministerstwa Reichswehry istniały różne kierunki po- 
lityczne.   

Sensacyjny proces 
oficerėw Reichswehry 

Przed trybunałem Rzeszy rozpocz- 
nie się z początkiem września sensa- 
cyjny proces przeciwko trzem ofice- 
rom Reichswehry, aresztowanym — м10 
sną rb. w Ulm pod zarzutem uprawia- 
nia propagandy wywrotowej wśród 
armji niemieckiej i organizowania ja- 
czejek hitlerowskich. 

Proces budzi w tutejszych kołach 
niezwykłe zainteresowanie ze względu 
na pewne charakterystyczne szczegóły 
oświetlające akcję nielegalną kół nacjo 
nalistycznych w szeregach Reichswe- 
hry. 

Akt oskarzenia zarzuca podsądnym 
że w roku 1929 w porozumieniu z kie 
rownictwem partji. hitllerowskiej roz- 
poczęli akcję organizowania młodych 
oficerów w celu pozyskania dowód- 
ców poszczególnych oddziałów dla 
planów wywrotowych kół radykalno- 
prawicowych. Komendanci tych od- 
działów mieli zobowiązać się, że na 
wypadek puczu zabronią żołnierzom 
strzelać do oddziałów hitlerowskich. 
na tych tajnych konwentyklach z u- 
działem licznych oficerów atakowany 
miał być rząd Rzeszy i ministerstwo 
Reichswehry za to, że nie pozwalały 
na budzenie ducha wojennego w armji 
i społeczeństwie niemieckiem. 

Za szczególną przeszkodę do urze 
czywistnienia swych planów uważali 
spiskowcy ustąpienie szefa sił zbroj- 
nych von Seeckta i ministra Reichsweń 
ry Gesslera. W grudniu 1929 roku 
wszyscy trzej aresztowani obecnie ofi 
cerowie wyjechali do _Monachjum, 
gdzie zwrócili się do redaktora orga- 
nu hittlerowskiego „„Zeltischer Beo- 
bachter“ wtajemniczając go w swe 
plany., 

Na jednem z tajnych zebrań w Ber 
linie oskarżony Ludien wyraźnie — о$- 
wiadczył, że koła radykalno - prawico 
we przygotowywały zamach stanu. 
Plan puczu miał być szczegółowo 0- 
pracowany. Dla swych planów pozy- 
skano również poparcie kół nacjonali- 
stycznych innych miast, między inne- 
mi i Królewca. Oprócz tego wielki 
przemysł miał żywo interesować się 
całą akcją, stawiając do dyspozycji 
centrali znaczne fundusze. % 
щ 

W SPRAWIE PŁAC w PRZE-_ 
MYSLE WŁÓKIENNICZYM 
Od dłuższego czasu związki zawodowe 

robotników — wlėkniarzy skarżyły się na 
niektóre zakłady przemysłowe, zmuszające 
robotników do pracy ponad 8 godzin dzien- 
nie i wykazujące stalą tendencję do obniža- 
nia płac. W tej sprawie związki zawodowe 
postanowiły wystosować do  przemysłow- * 
ców memorjał, prosząc o uregulowanie po- 
wyższej sprawy. 

W odpowiedzi związek wielkiego prze- 
mysłu włókienniczego ogłosił enuncjację, w 
której oświadczył, że nietylko nie zamierza 
obniżać płac, lecz przeciwnie będzie się 
przeciwstawiał wszelkiego rodzaju tenden- 
cjom, wprowadzającym chaos na rynek pra 
cy. Związek przemysłowców zaznaczył, że 
istotnie ze strony niezrzeszonych w związku 
firm tego przemysłu przejawiają się dąże- 
nia do obniżenia płac i dlatego zwraca się 
sam do rządu, aby ten ingerował w celu 
uporządkowania rynku pracy, a tem samem 

  

przyczynił się do zwalczania nieuczciwej 
konkurencji. 

W dniu 21 b. m. wiednym z naj- 
większych związków  włókniarzy  „Praca” 
odbyło się walne zebranie delegatów fa- 
brycznych, na którem omawiano tendencję 
mniejszych firm obniżania zarobków i pod- 
noszono przy tej okazji, że robotnicy wal- 
czą przeciwko obniżeniu stawek i starają 
się o poparcie swych dążeń do utrzymania 
płac w dotychczasowej wysokości przez 
związek wielkiego przemysłu włókiennicze- 
go. Na zebraniu postanowiono wysłać do 
Ministerstwa Pracy memorjał z wyszczegól 
nieniem wszystkich fabryk w łodzi, niesto- 
sujących się do zbiorowej umowy i do 
ustaw socjalnych. * 

wzdłuż i wszerz Polski 
FATALNY REZULTAT PIJAŃSTWA. 

KATOWICE. PAT. Onegdaj w Święto- 
chłowicach, akuszerka Szmerlingowa, będąc 

    

"w stanie nietrzeźwym przy położnicy pod- 
czas porodu, oderwała tułów dziecka od 
łówki, która została w łonie matki. Główkę 

wydobyto drogą operacji w szpitalu. Szmer 
lingowa w obawie przed  odpowiedzialno- 
ścią zabrała zwłoki dziecka i zagrzebała w 
piasek, wykopały je bawiące się tam dzieci. 

POŻARY. 

WARSZA AW.PAT. — Dnia 19 b. m. 
o godz. 4 rano wybuchł pożar w magazy- 
nach oddziału kablowego miejskiej kolei ele- 
ktrycznej we Lwowie, niszcząc akcesorja 
do instalacyj elektrycznych wartości około 
60 tys. zł. 

Ogień ugaszono po dwóch godzinach. 
Przyczyną pożaru była prawdopodobnie nie- 
ostrożność jednego z robotników w  obcho- 
dzeniu się z materjałami łatwopalnemi. W 
temże województwie, tego samego dnia w 
nocy spłonęło w Kawkach pow. Bóbrka 200 
kop pszenicy oraz w sąsiedniej gminie Wo- 
łowo spłonęło 315 kop pszenicy i około 500 
p. koniczyny.
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ECHA KRAJOWE 
Rozłam w Białostockim Komsomole 

W białostockim Komsomole zaszedł rozłam, ponieważ jeden z przywódców wy- 
stąpił z przemówieniem antysowieckiem, w którem powiedział, iż przyszedł on do prze- 
konania, iż w krajach kapitalistycznych powodzi się robotnikom lepiej. Mówca cieszący 
się mirem pomiędzy młodzieżą spowodował, iż 32 członków komitetu  odseparowaio 
się od pracy wywrotowej, C. K. Komsomołu wezwał do bojkotowania białostockiego 
oddziała nazywając ich stronnikami Trockiego, Guryna i t. d. 

POŻAR WSI JATWIEŻ 
NOWOGRÓDEK. Pat. We czwartek ubiegły o godzinie 9-ej we wsi 

Jatwież koło Zdzięcioła wybuchł wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem pożar w zabudowaniach Le śkiewicz Pauliny, który natychmiast, 
przy sprzyjającym wietrze, przerzucił się na inne zabudowania gospodarskie . 
Momentalnie cała wieś stanęła w płomieniach, 
domów mieszkalnych i trzy stodoły. 

których pastwą padło 17 

Na miejsce wypadku przybyły trzy straże ze Zdzięcioła, Żółkiewszczy- 
zny i ze wsi Aleksandrowicze. 

Po długich wysiłkach, rozszerzający się pożar zdołano opanować 
dopiero późnym wieczorem. Ze wsi pozostały jedynie dymiące jeszcze zgli- 
szcza. Kilkanaście rodzin znajduje się bez dachu nad głową. Straty wyno- 
szą około 100 tysięcy złotych. Dochodzenie w sprawie pożaru prowadzi 
miejscowa policja. 

  

NIEUBEZPIECZENIE NAUCZY- 
CIELSTWA 

IL. 
Żyjemy w czasach / demokratycznych, 

wszyscy mamy równe prawa i każdy z nas 
może zostać głową państwa, ministrem. 
Każdy może pokierować swym losem tak 
jak mu się żywnie podoba, zostając dy- 
plomatą, inżynierem, doktorem, księdzem lub 
nauczycielem. W niepamięć odesziy czasy, 
gdy tylko pewne osobniki należące do u- 
przywilejowanego „stanu mogły posiąść naj- 
wyższe dobra i doczesne i duchowe. Dziś 
droga dla wszystkich stoi otworem i tylko 
trzeba się zdecydować, na obranie kierunku. 

W. praktyce jednak demokratyzacja spo- 
łeczeństwa wykazuje cały szereg dziur, 
które muszą być jaknajprędzej zreparowane 
gdyż inaczej grozi życiu ludzkości nędza i 
duchowa i materjalna. Demokratyzacja wy- 
suwa na powierzchnię życia cały szereg 
ludzi z zespołów niezamożnych, a często 
biednych. 

Czy może być coś szlachetniejszego! za- 
woła entuzjastycznie czytelnik starej daty, 
starego pokroju. — A jednak o ile taki 
sprawiedliwy stan rzeczy dogadza naszemu 
uczuciu, to w życiu daje efekt zupełnie od- 
mienny, nic z entuzjamem niemający wspól- 
nego. 

Weźmy jako przykład dostojnika  pań- 
stwowego dawnego i dzisiejszego pokroju. 

Dawny szlachcic z rodziny starej od dzia 
da wychowany w dostatku i komforcie, tak 
się od małeństwa do tego otoczenia przy- 
zwyczaił, że ani poczwórna kareta, a jak о- 
becnie samochód, ani paradne i eleganckie 
ubranie nie stanowiły dla niego specjalnie 
pociągającej atrakcji. Były te rzeczy zwią- 
zane i jakby wrodzone z jego przywilejowa- 
nem pochodzeniem. Jeżeli marzył o stano- 
wisku w rządzie, to przeważnie przez dumę 
rodową, którą lubił się szczycić legitymując 
się ilością posiadanych w swym rodzie mar- 
szałków, kanclerzy, podskarbich łub hetma- 
nów, jeżeli był to ród starożytny i wielki 
w rządzeniu państwowem z dziada i pra- 
dziada  zaprawiony. — Jeżeli był mniej 
zdolny — kontentował się urzędem nadwor 
nym, bądź to chorążym wielkim, mieczni- 
kiem, koniuszym już to podstolim, cześni- 
kiem lub łowczym, pełniąc swój urząd przy 
uroczystościach dworskich, a w ten sposób 
stale utrzymując  parentelę i stosunki z 
dworem i magnaterją. — Jeżeli ten sam szla 
chciec już za czasów niewoli przy rządzie 
rosyjskim zajmował jakieś stanowisko ho- 
norowe, to: tylko przez wysoko zrozumiany 
patrjotyzm lub dumę, by czemś być w życiu 
kraju i mieć posłuch i szacunek wśród. 0- 
toczenia. 

Dziś dzieje się zupełnie co innego. De- 
mokratyzm wyciągnął na powierzchnię ży- 
cia szereg ludzi nowych, być może nawet 
zdolniejszych niż dawna rasa szlachecka, — 
lecz ludzi o słabej na wszelkie dobra ma- 
terjalne głowie. Synowi robotnika lub małe- 
go urzędniczka, któremu udaje się zająć 
fotel ministrjalny zakręca się w głowie po 
pierwszych zaszczytach, które spadają na 
jego „personę'. Samochód na który od dzie 
ciństwa spogłądał zazdrośnie ubranie, la- 
kierki, cylinder spadają na nieprzygotowa- 
nego nie tylko do używania tych przed- 
miotów, ale do odszukania i zajęcia należy- 
tego tonu i miejsca w hierarchji jego urzę- 
dowego dostojeństwa. : , | 

"Taki wyciągnięty na powierzchnię życia 

publicznego przez demokratyzm osobnik nie 
ma szlacheckich ambicyj rodowych, pocią- 
ga go jedno użycie życia i dóbr materjal- 
nych. 

Mówił mi kiedyś chłop stary, pamiętaja- 
cy bardzo dawne czasy: „dawniej pacału- 
jesz pana u ruku, a usio zrobić ab czom pa- 
prosisz. A ciapier daj takomu... synu u ru- 
ku*. Tu zrobił wymowny ruch palcami pra- 
wej ręki w okolicach kieszeni... 

Gdy szlachta polska, jako stan uprzywi- 
lejowany zaczęła tracić podstawy rycerskoś 
ci, — a państwo upadło, — wtłaczaliśmy w 
głowę wszystkim, aż uwierzyli, że jedynem 
lekarstwem jest powołanie do rządów sze- 
rokich mas. 

Skąd czerpaliśmy entuzjastyczną wiarę w 
duchowe wartości demokracji? Widzieliśmy 
wszak, że człowiekowi przez dłuższy czas 
głodującemu trzeba dawać pokarm bardzo 
powoli, gdyż inaczej może śmiercią przypła 
cić zbytnią pochopność do napełniania swe- 
go żołądka. 

Jeżeli na sprawy nauczycielskie spoj- 
rzymy pod kątem widzenia zbyt pośpiesznej 
demokratyzacji, jasnemi staną się te wszy- 
stkie braki, które tak szlachetnie wstrtąsają 
wrażliwą duszę p. Szantera.  Zrozumiałe 
mi staną się słowa troski skierowane pod 
adresem „troskliwych pedagogów*, którzy 
„w myśl zrodzonych przy biurku, czczych 
przepisów — uznają umiejętność fikania ko 
ziołków i gry na skrzypcach za dostateczne 
kwalifikacje nauczyciela?“ 

Bo fikać koziołka nauczyć potrafi trener 
cyrkowy psa, grać na skrzypcach  Durow 
nauczył swoją swinkę. — Ale ani psa, ani 
swini nie można było odzwyczaić aby w 
obecności licznych widzów na rzęsisto о- 
świetlonej arenie nie załatwiały swych po- 
trzeb naturalnych... 

Mechaniczna tresura ma swoje prawem 
odwiecznem określone granice, którym ża- 
dne pisane i teoretyczne przepisy zapobiec 
nie są w stanie. 

Jeżeli tak długo zatrzymałem się nad sła- 
bością naszej demokracji dła dóbr mater- 
jalnych — w myśl zarzutów czynionych 
przez p. S. co do lakierków, fraka, cylindra 
pociągających nauczyciela szkół powszech- 
nych, to muszę w tej sprawie zwrócić uwa- 
gę jeszcze na jedną okoliczność. 

Symbolem szlachetnie pojętego demokra 
tyzmu w Polsce jest Józef Piłsudski. Pocho- 
dząc. ze starożytnego rodu kniaziowskiego, 
wyniósł z zarania swego życia wielkie po- 
szanowanie dla przedstawicieli klasy pracu- 
jącej i dla równości praw, poświęcając 
ideałom tym całe swoje życie. I dotąd po- 
mimo najwyższych dostojeństw jakie pań- 
stwo dać mu mogło, pomimo możności oto- 
czenia się materjalnemi dostatkami — swą 
szarą skromną maciejówką wskazuje drogę 
całemu narodowi jaki nieść wielkość Polski, 
jak pogardzać dobrami materjalnemi, jak 
ponad „* $м klasy i partjij wzbić się du- 
chem promionującym ponad naród cały. 

Miło nauczyciel. 

NIEŚWIEŻ. 
— Kredyt dla członków OTO i KR. — 

Okr. Tow. Org. i'K. R. wyjednało w P. Ban 
ku Rolnym 45 tys. zł. dla członków organi- 
zacji w rejonie Kleckim dla spłacenia przez 
nich nauciążliwszych długeów. Tani kredyt 
jest bardzo potrzebny wobsc lichwy pokąt- 
nej. — Podobno dochodzą niektóre drobne 
pożyczki do 5 proc. miesięcznie. — Rozdzia 
łem kredytu zajmie się Ch. Bank Spółdziel- 
czy w Klecku. 

Liga wyzwolenia Ukrainy w Kanadzie ' 
BERLIN. Pat. Prasa niemiecka rozpisuje się obszernie o utworzeniu Ligi 

dła wyzwolenia Ukrainy na terytorium Kanady, która prowadzi wśród emigra- 
cji ukraińskiej na szeroką skalę zorganizowaną propagandę za organizowaniem 
ochotniczej armji ukraińskiej. 

Organizacje wojskowe Ukraińców w Kanadzie obejmują dziś już 30 tysię- 
cy członków. Stan liczebny ochotniczej armji powiększony ma być o 80 tysię- 
cy przez przystąpienie związków sportowych i gimnastycznych. 

Uzbrojeniem armji zająć się mają koła angieiskie, wzamian za co otrzy- 
mają dowództwo naczelne. Plan organizacji wojskowej przewiduje utworzenie 
własnej artylerji i oddziałów lotniczych. Armja w odpowiedniej chwili przerzu- 
cona ma być na terytorjum Ukrainy. 

Liga, jak donosi biuletyn oficjalny, dąży do utworzenia wielkiej Ukrain 
przez oderwanie terytorjów, zamieszkałych przez iudność ukraińską od Rosji 
sowieckiej, Polski i Rumunii. Protektorat nad przyszłem państwem ukraińskiemi 
Liga ofiarowuje królowi angielskiemu. 

Katastrofa samolotu pasażerskiego 
PRAGA. Pat. Dnia 22 b. m. o godzinie 16-ej spadł około Yhlavy na granicy Czech 

i Moraw samolot osobowy czechosłowackiej aerolinji typu Ford, wiozący 14 osób z Pragi 
do Bratislawy. W katastrofie poniosły śmierć 4 osoby na miejscu, 6 zaś zmarło w drodze 
do szpitala. Pozatem dwie osoby zostały ciężko pokaleczone, a jedna lżej. Samolot spadł 
na dom, powodując jego pożar. 

Mecz rewanżowy Nurmi—Petkiewicz 
WARSZAWA. Pat. Rewanżówy mecz Nurmi — Petkiewicz rozegrany hędzie w Hel- 

singforsie 27 i 28 b. m. Petkiewicz startować 
w biegach wezmą udział Loukola i Wirtanen. 

będzie w biegu na 3 i 5 klm. Poza Nurmim 
Petkiewicz wyjechał w piątek o godzinie 23 

do Gdańska, skąd uda się statkiem do Helsingforsu. 

Katastrofa posuchy w Ameryce 
NIEBYWAŁE UPAŁY — „SZTUCZNY DESZCZ* — „MILJADOWE 

STRATY. 

  

W stanach środkowych Ameryki 
Północnej temperatura w cieniu sięga 
55 st. Celsjusza; zboże na pniu i Itsy 
płoną; pastwiska, sady, plantacje ba- 
wełny są wypalone niemal do cna. W 
zachodniej Wirginji i w dolinie rzeki 
Ohio litr wody sprzedaje się po 30 — 
50 groszy. W wielu miejscowościach, 
dotkniętych posuchą, władze wojsko- 
we i straże pożarne rozwożą wodę do 
cia w. beczkach. Dostawa jest jednak 
nader utrudniona, gdyż konie i muły 
wskutek szalonego upału nie mogą do 
wozić wody, a dostarczanie jej samo- 
chodami natrafia na trudności ze wzglę 
du na niezbyt dostateczną ilość pojaz- 
dów. Słońce praży niemiłosiernie, rze 
ki i strumienie wysychają, ziemia po- 
pękała jak skorupa. W wielu miejsco 
wościach nie notowano opadów od 
maja: w stanie Indiana ostatnie desż- 
cze spadły 15 marca; od tego czasu 
nielitościwe niebo nie zesłało ani kro 
pli deszczu. Na nic nie zdały się udo- 
skonalenia techniczne, w które Ame- 

ryka obfituje — na nic wszelkie próby 
i pomysły wywołania za pomocą elek- 
tryczności „sztucznych deszczów*! Po 
sucha trwa. Obecnie można już mniej 
więcej określić sytuację gospodarstw 
rolnych w olbrzymiej połaci kraju, 
dotkniętej posuchą. Oficjalny komuni- 
kat prezydenta Hoovera, którego nie 
można wszak posądzić w tym wypąd- 
ku o przesadę, stwierdza, że urodzaje 
zostały poważnie zniszczone; na 
szwank został narażony dobrobyt mil- 
jona rodzin; pozostało bez paszy 2 1 
ćwierć miljona koni i mułów, 6 miljo- 
nów głów bydła rogatego, 12 miljo- 
nów głów nierogacizny i owiec. Licz- 
by te stanowią przeszło 12 proc. ogól 
nego stanu posiadania bydła i zwie- 
rząd pociągowych w Stanach Zjedno- 
czonych. Dla zobrazowania strat w te 
gorocznych zbiorach dość powiedzieć, 

NOWY YORK. PAT. — W Nowym 

  

że tylko w stanie Indiana przewidywa 
ne są zbiory o 500 miljonów buszli zbo 
ża niższe od zeszłorocznych. Plantacje 
bawełny na zachód od Missisippi są 
zagrożone. 

Narazie sytuacja w stanach środ- 
kowych jest katastrofalna. Cena bydła 
spadła do nienotowanego poziomu, 
farmerzy bowiem wyzbywają się ca- 
łego żywego inwentarza. Ogromne 
rzeźnie i fabryki konserw w Chicago 
przestały już nabywać bydło, którego 
nie da się „preparować*. Natomiast 
jarzyny i produkty mleczne wzrastają 
w cenie. Jakie ma znaczenie dla gospo 
darki amerykańskiej ilustruje fakt, że 
zwyżka ceny mleka po jednym cencie 
na kwarcie kosztuje dziennie tylko 
Nowy Jork 35 tysięcy dolarów. Jeśli 
władzom nie uda się opanować wzro- 
stu drożyzny, skutki tego stanu rzeczy 
dla miast mogą być fatalne, gdyż na- 
wet nadmierny dowóz mięsa długo nie 
potrwa, a fabrykanci konserw nie po- 
dzielą się swemi zyskami z konsumen 
tem. Taki już jest powojenny stan 
rzeczy, że klęski jednych krajów dy- 
skontują na swą korzyść inne. To też 
'Europa może stwierdzić, iż posucha a- 
merykańska, zmniejszając podaż zboża 
wpłynie dodatnio na kształtowanie się 
wyższych cen, a co za tem idzie, na 
poprawę stosunków gospodarczych w 
rolnictwie. Toż samo dotyczy Egiptu, 
którego bawełna znajduje obecnie od- 
biorców dla braku spotęgowanej kon- 
kurencji amerykańskiej. Podobnież, 
jak krach giełdowy przed rokiem wpły 
nął na potanienie i upłynnienie pienią 
dza w Europie, posucha amerykańska 
wywrze dodatni skutek na rynkach eu- 
ropejskich. 

Straty poniesione dotąd przez Sta- 
ny Zjednoczone, obliczone są na prze 
szło miljard dolarów. 

Yorku od końca czerwca z przerwą zaledwie” 
4 dni temperatura wynosiła przeciętnie 32 st. C. w cieniu, a dochodziła niemal codzien- 
nie do 40 st. Wysoka temperatura i susza objęły wszystkie stany północne i środkowe, 
sprowadzając niezwykłą klęskę na rolnictwo. ` 

Biały Dom i departamet rolnictwa przedsięwzięły energiczne kroki, aby rolni- 
kom przyjść z pomocą. Znamienne jest, że w powiecie Clinton w stanie Ohio 200 fer- 
mierów zgłosiło się do władz powiatowych o pracę zarobkową w celu uzyskania środ- 
ków na zakup żywności dla swoich rodzin. Rada powiatowa wyznaczyła natychmiast 
100 tys. dol na budowę dróg, przy których fermerzy owi otrzymają zajęcie. © <w- 

W związku z szalonym upałem w Nowym Yorku, urząd wodociągowy donosi, 
że m. Nowy York zużywało przeciętnie w lipcu 3.800 miłjonów litrów wody dziennie. 
Biuro meteorologiczne w Waszyngtonie i Nowym Yorku nie przewiduje 
zmiany w najbliższym czasie. 

radykalnej 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

  

VIII. W architekturze monumentalnej 
wiek XIX, jak widzieliśmy, posługiwał się 

icrmami stylów dawniejszych, tworząc zre- 

sztą kształty nowe, co na pierwszy rzut oka 

wywołuje wrażenie, iż wiek ten był tak ubo- 

g' w twórczość własną, że nie stać go było 

na własny wyraz w sztuce. Są to jednak w 

istocie rzeczy tylko mylne pozory. Jeżeli 

przenikniemy ową skorupę zewnętrzną | 

spojrzymy wgłąb, przekonamy się dowodnia 

zc twierdzenie takie nie godzi się z ogólna 

charakterystyką w. XIX, tak twórczego w 

cziedzinie nauk ścisłych, wynalazków tech: 
nicznych rozwoju duchowego wogóle. 

Wiek o tak wielkiej ekspansji intelektualnej 

nie mógł pozostać bezpłodnym w zakresie 

architektury, lecz, przeciwnie, musiał stwo- 

rzyć własne nowe wartości, odzwierciadlają 

c» charakter danej epoki. Przedewszystkien: 
zjawiły się w użyciu nowe, dotychczas nie- 

znane prawie, materjały budowłane, jak że- 

lazo, szkło żelazo - beton, które z koniecz- 

ności musiały wycisnąć swoiste piętno na 

budynkach, z tych materjałów wznoszonych 

Następnie, powstały nowe potrzeby życiowe 
które musiały znależć swój wyraż w arch:- 

tekturze: nowe typy budynków _publicz- 

nych, jak np.: fabryki, zakłady przemysło- 

wc, koleje żelazne z ich stacjami, mostami 

i wiaduktami domy towarowe elewatory zbo 
żowe, gmachy wystawowe, i t. p. Wszyst- 

kie te czynniki, wyłaniające się z wymagań 

życiowych, nie dały się pomieścić w for- 

mach dawniejszych, wyrosłych z innego 

podłoża, i, łącznie z zastosowaniem nowych 

materjiów, stworzyły architekturę całkowi- 

cie odrębną, niemającą prawie nic wspólne- 

go z tradycjami dawnej architektury. 

Początkowo dzieła tak Ściśle związane z 

nowemi warunkami nie były uznawane za 

równowartościowe z architekturą tradycyj- 

ną, stały niejako po za nawiasem oficjal- 

rej sztuki, nie podlegając tem samem  jei 

kanonom i prawidłom nikomu nawet na myśl 

nie przychodziło, by konstrukcje żelazne lub 

želazo - betonowe ubierać w formy sztuki 

klasycznej i np. słupom żelaznym nadawać 

kształty kolumn starożytnych. Lecz po pe- 
wnym czasie zaczęto spostrzegać się, że i 

w tych budowlach, dotychczas  wydziedzi- 

czonych, tkwi swoiste piękno, polegające, 

jak każde zresztą piękno, wyłącznie na do- 

skonałości stosunków i proporcji. Zrozumia 

no też, że tak jak w wiekach ubiegłych, 

istotną zasługą w architekturze jest tworze- 

nie nowych konstrukcyj i nowych typów bu 

dynków. Przez długie lata trwał spór, czy 

np. wieża Eiffla w Paryżu należy wogóle 

do architektury, czy jest tylko wytworem su 

chej inżynierji. To samo dotyczyło wielkich 
dworców kolejowych, fabryk, mostów i t.p. 

Zbudowany w końcu 19-go w. w Londynie 

„pałac krysztalowy“, przedstawiony na ilu- 

stracji, odbiega swym układem, kształtem 

brył i materjałem od form tradycyjnych, 

pomimo to jednak jest, na równi z wieża 

Eiffla, najcharakterystyczniejszym  przykta- 

dem architektury 19-go w.  Scisła rzeczo- 

wość techniczna w kształtowaniu planu, 

wierna zgodność form z tworzącą je kon- 

strukcją, unikanie form konwenansowych, 

oto cechy typowe owych załążków istotnie 

nowej archtektury. prof. ]. Kłos. 

  

  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
23 sierpnia. 

Front północny. Silna grupa nie- 
przyjaciela złożona z jazdy i piecho- 
ty która wczoraj przebiła się na za- 
chód pod Mławą, zaatakowała w dniu 
dzisiejszym brygadę syberyjską pod 
Chorzelami, a potem w Chorzelach. 
Nieprzyjaciel wykorzystując rozrzuce- 
nie na froncie oddziałów l-ej i 5-ej ar 
mji oraz niedostateczną łączność, od- 
rzucił po zaciętych walkach, trwają- 
cych kilkanaście godzin, brygadę sy- 
beryjską na południe i południowy 
wschód, torując sobie drogę odwrotną. 

Front środkowy. Oddziały grupy 
uderzeniowej osiągają w dniu dzisiej- 
szym zakreślone przez Naczelnego 
Wodza cele. Po zajęciu Ostrołęki i No 
wogrodu przez 14-tą dywizję piechoty 
dywizja 15-a zdobywa po ciężkiej 

walce Kolno. W ten sposób wszystkie 
linje odwrotu nieprzyciela pozostałego 
na zachód od linji Kołno — Nowo- 
gród — Ostrołęka, zostają ostatecznie 
odcięte. 

Front południowy. 12-a dywizja 
piechoty rozbiła na południe od Lwo- 
wa brygadę piechoty  nieprzyjaciel- 
skiej, biorąc 565 płk. sowiecki w peł- 
nym składzie do niewoli. Koło Bóbrki 
walczy pomyślnie nasza pierwsza bry 
gada jazdy, Stwierdzono znaczniejszą 
koncentrację sił nieprzyjacielskich w 
miejscowości Zadwórze (kilkanaście 
km. na wschód od Lwowa). Grupa gen 
St. Hallera koncentruje się w Rawie 

Ruskiej. : 

Dr. K. SZAPIRO 
powrócił i wznowił przyjęcia chorych 

Wielka 7, tel. 12-50. 

  

  

  
    

    

й Polsko-Francuska Szkoła 
N. Szepowalnikowowej 

w Wilnie, ul. Trocka 7. Kancelarja 
czynna codziennie cd 11—14 g. prócz 
świąt i niedzieli. Przyjmują się dzieci 
od 6 i pół lat. Początek zajęć 3 września. 
m A аНЙ 

Na flankach kawalerji Gaja 
10 LAT TEMU W 211 PUŁKU UŁANÓW. 

Pułk leczył rany w Mińsku Mazo- 
wieckim. Gdym go opuścił na parę 
dni wyjezdżając do Warszawy już do 
Mińska powracać nie było / potrzeby. 
Staliśmy na polu Mokotowskiem. By- 
ło to zupełnie coś innego. Wprawdzie 
długie rzędy nowych koni gryzły na- 
razie płoty, ale dobrze jeszcze wy- 
glądały. Konie rzekomo pochodziły z 
Ameryki, były duże o bardzo wyso- 
kich zadach i niskich przednich no- 
gach. Mnie osobiście trafił się na- 
domiar wszystkich nieszczęsnych dni 
obrony Warszawy, taki wierzchowiec 
co w pełnym galopie chował gdzieś 
głowę między kolana. W ten  spo- 
sób przez używanie mundsztuka gło- 
wa znikala nieomal pod brzuchem, 
jeżeli się zważy przytem, że wydano 
austrjacke siodła o niebotycznej wy- 
sokości, które wkładało dwóch — ш- 
dzi, to nawet podnosząc. łeb wyłą- 
cznie tylko wędzidłem, czułem się 
jakby posadzony. na wieżę Eiffla. 
Tak było w szwadronie pierwszym i 
dlatego czemprędzej przeniostem się 
do drugiego. — Tymczasem jednak, 
powracając do Pola Mokotowskiego, 
cały dzień zajęło nam „fasowanie* no 
wych siodeł, szabel, lanc, pasów, 
butów, mundurów, karabinów angiel 
skich używanych dziś przez policję i 
temu podobnego bagażu wojennego, 
którym mieliśmy zwalczać najazd bol- 
szewicki. W drugim dniu leżeliśmy w 
strasznej spiekocie i długich  godzi- 
rach oczekiwania na nieznany rozkaz. 
naprzeciw wielkiego gmachu fabryki 

  

karmelków Fruzińskiego. Lotem bły- 
skawicy rozbiegła się w szeregach 
wiadomość, że jakiś strasznie pa- 
przychylnie nastrojony dozorca nie- 
czynnej fabryki rozdaje ułanom garść 
mi karmelki. Skończyło się naturalnie 
na tem, że po kilku godzinach fabry- 
ka zamknęła wszystkie swoje pod- 
woje i bramy. 

Po przez entuzjastyczne tłumy 
warszawian, w krzykach, wśród ma- 
chań  chusteczkami, rzucanych osz- 
czędnie kwiatów i rozdawanych, naj- 
częściej niepalącym, papierosów, szli 
śmy „konno i zbrojno”  wyciągnięci 
Alejami Ujazdowskiemi, Nowym - 
Światem, Miodtr'ową, przez miasto i 
przedmieście, aż na Wolę, dokąd? 
— tego w szeregach nie wiedziano. 
Tymczasem kraj wyglądał coraz bar- 
dziej pokojowo. Zdawało się jak 
byśmy od frontu się oddaMli i rzeczy 
wiście przeszliśmy Błonie i dalej na 
Sochaczew. Nie pamiętam już dobrze 
jakiego dnia ale był wieczór, który 
spadł na nas niezwykle przygnębia- 
jącym nastrojem. Rozeszły się fanta- 
styczne pogłoski, o kompletnej  po- 
rażce armij. jechaliśmy milcząc we- 
dług przeznaczenia. Ktoś rzucił przy 
puszczenie że możemy wymaszerować 
do Węgier, w wypadku ostatecznego 
zwycięstwa bolszewików i zajęcia ca- 
łej Polski, 

Nagły zwrot na północ. Wyszo- 
gród nad Wisłą. Cóż się okazało: III 
korpus konny Gaj Chana parł w naj- 

lepsze wzdłuż Wisły na Pomorze. 
dJymczasem w wyniku bitwy rozpo- 
czętej pod Warszawą i Radzyminem, 
lewe skrzydło armji polskiej, czyli 5 
armja uderzyła bolszewików koło Na 
sielska i parła na Pułtusk, jednocześ- 
nie część dywizji rzucając na 
północ. W ten sposób armja bolsze- 
wicka razem, z korpusem konnym, któ 
ra zapędziła się ku dolnej Wiśle 
mogła być odcięta. W ostatniej chwi- 

niebezpie- li bolszewicy zoczywszy 

  

A |prowice 

  

czeństwo przegrupowali swe siły w 
ten sposób, ażeby uderzyć na tyły 5 
armji polskiej w kierunku na Płońsk 
„Była ta Achillesowa pięta naszego 
lewego skrzydła. Wyszogród, Płock, 
Włosławek, Nieszawa, Toruń, posia- 
dały zaledwie słabe załogi, złożone 
przeważnie z ochotników. Prawy 

brzeg Wisły był wolny i hulały po nim 
konne oddziały Gaja, a w tej chwili 
przygotowywały się 54, 18 i 53 dy- 
wizje piechoty bolszewickiej do ude- 

Miesie 

211 pułk ułanów według planu sytuacyjnego z dn. 16-VHI godz. 12 w południe. 

W obwodach kreskowanych — wojska polskie; 

  

czarnych, — bolszewickie. 

rzenia na nasze tyły. Mieliśmy więc 
zadanie przeprawiwszy się przez Wi- 
słę uderzyć we flanki nacierających 
bolszewików. W Płońsku stał jedynie 
4 pułk pichoty. 

Za Wyszogrodem rzuciliśmy pod- 
jazdy daleko wgłąb kraju na północ, 
ściągnęliśmy je napowrót i ruszyliś- 
my do Płocka, prawym brzegiem. By 
ła to ryzykowna wyprawa, bo Wisła 
zamykała odwrót, a kraj dalej był 
w rękach bolszewików. 

Dowiedzieliśmy się przytem, że 
nasz 211 pułk ułanów należy wła- 
ściwie do grupy Generała Osikow- 
skiego i włączeni jesteśmy w dywizję 
kawalerji generała  Karnickiego. 

Nastały ciężkie dnie marszów i 
nieskończonego skakania po polach 
patrolowania wsi, węszenia przeciw 
nika, który gdzieś zapodział w zda- 
nym na łaskę Gaj - Chana kraju. Naj- 
głupsze były postoje całonocne z wo- 

dzami w rękach, pod deszczem i w 
błocie, kiedy nie wolno się było na- 
wet położyć na przemokłej trawie. 
Miejscowości zacierały się jak zjawa 

Senna, mijały przed oczyma, pola, la- 
sy, trakty, wsie, dla nas bezpańskie 
i bez nazwy. 

Po nieprzespanej, a przestanej jak 
zwykle nocy, wyciągnęły się szwadro 
ny długim frontem. Po gorączce, któ- 
ra owładnęła niektórych łatwo się 
było domyśleć, że lada chwila trzeba 
będzie wychylać ten kielich flanko- 
wego uderzenia na bolszewików. Przy 
gotowania jak do szarży. Ale nic z 
tego: godzina druga, trzecia, stoimy. 
Co u djabła?! Wszyscy zaczynają się 
denerwować! Jakiś ułan w okularach 

ubliżając religijności 
z ręką na mundurze, przyznać trzeba, 
otwarcie, że widok to byt  dotych- 
czas nienotowany. Żołnierz w okula- 
rach zginął później w ataku tego same 
go dnia, może dręczyło go przeczucie.. 

Nastał dzień 17 sierpnia. Dwoma 
wielkiemi drogami od Drobina po 
przez wieś Góry i do Raciąża party 
na Płońsk 54 i 18 dywizje bolsze- 
wickie wspomagane przez kozaków 
Naszym zadaniem było uderzenie 

pułku, ale tak, 

"właśnie w sam środek maszerujących 
kolumn bolszewickich pod *wsią Gó- 
ry. Drugi szwadron w odwodzie, 
pierwszy w spieszonym szyku do 
ataku, prócz tego karabiny maszy- 
nowe. Od Płońska podeszły ku nam 
samochody pancerne. Staliśmy w gę 
stych krzakach, gdy doleciały pierw- 
sze przeraźliwe terkoty karabinów 
ręcznych i maszynowych. Długo to 
nie trwało, „kłusaa*!l.. i poszliśmy 
naprzód. Przy wjeździe do wsi koń 
Spłoszył się trupa. W pędzie trudno 
było przyjrzeć się bliżej: leżały wszę- 
dzie strasznie wykrzywione twarze 

pozabijanych. Gdzieś rozwalony cze 
rep, u jednego z martwych bolszewi- 
ków  sterczał złamany bagnet z otwar 
tych ust, wyraz twarzy ohydny. Za- 
ledwie dwa kilometry za wsią trze- 
ba było zawrócić, gwizdały w powie- 
trzu rzadkie kule. ż 

..Na północ od Gór leżeliśmy w 
tyraljerze. Naprzeciw w majątku 
bolszewicy. Za nieskoszonym jeszcze 
zbożem, wzdłuż alei dworskiej, mię- 
dzy budynkami widniały ich sylwety 
„Nam strzelać nie kazano” jak w po- 
etycznej „Reducie Ordona”, ale przy- 

czyta... książkę do nabożeństwa. Nie czepionemu za kłak słomy na dachu 

 



    

- Oficerowie i dostawca policji 
na ławie oskarżonych 

` 

Wczoraj, w tutejszym sądzie Okr. roz- 
począł się proces przeciwko Jankielowi Bur- 
sztejnowi, komisarzowi komendy wojewódz 
kiej P. P. Eugenjuszowi Iwanowowi i b. 
aspirantowi kom. woj. Wacławowi Rodzie- 
wiczowi oskarżonych: dwaj pierwsi o to, 
że działając wspólnie spowodowali straty 

dla skarbu państwa w wysokości 40.467 zł. 
39 gr. i pozbawienia koni policyjnych nale- 
żytego farazowania, zaś Rodziewicz że roz- 
trwonił 7.143 zł. i 36 gr. z sum będących w 
jego władaniu. 

Oskarżeni nie przyznają się do winy, 
wobec czego zachodzi potrzeba zbadania 
świadków, których jest przeszło 30 osób. 

Z SZEWCA DOSTAWCA. 

W sierach policyjnych od szeregu lat 
znany był dobrze niepozorny żydek nazwi- 
skiem Bursztejn szewc — właściciel sklepu 
z obuwiem przy ulicy Wileńskiej, udzielają- 
cy chętnie obuwia na ordery wystawiane 
przez policję. 

Interes kulał, więc gdy komenda woj. 
w Styczniu 1926 roku postanowiła szukać 
dostawcy iuraża dla koni policyjnych z ca- 
łego województwa — Burszteja odrazu 
przystał na wszystkie warunki i odnošną 

umowę podpisał, zobowiązując się dostar- 
czač Owies, siano i słomę do  poszczegól- 
nych jednostek policyjnych po cenach miej- 
scowych, w dniu dostawy zabezpieczając 
wykonanie umowy majątkiem ruchomym 
wartości 10 tysięcy zł. Minęło parę tygodni, 
posypały się skargi na dostawcę, który nie 
dotrzymywał terminów, co zmuszało policję 
na powiatach do kupowania uraża z pry- 
watnych iunduszów policjantów lub zapo- 
życzania się u ludności. ы 

SAMI ZAŁATWIALI. 

Komenda wojew. zaniepokojona takiem 
stanem rzeczy interpełowała kom. Iwanowa, 
kierownika działu gospodarczego, który 
miał polecony sobie nadzór nad dostawą. 
Nie odniosło to skutku, bowiem kom. Iwa- 
now twierdził, że nic na to nie może pora- 
dzić, wobec zadłużenia się u Bursztejna 32 
tys. zł. i na gwałt płacił dostawcy zaliczki 
nawet za rachunki bez dowodów dostawy. 

Gdy mu zwrócono na to uwagę, kom. 
iwanow powiedział interwenjującemu pra- 
cownikowi kontroli st. przod. Matarewiczo- 

CUDOTWÓRCA Z DOMOWEM 

Bursztejn, półanaliabeta, był swojego 
rodzaju „cudotwórcą*. Odrzucony przez ko 
misję owies znajdywał się na składzie. Ra- 
chunki były akceptowane. Sporządzano no- 
we protokuły odbiorcze.Oznaczano ceny nie 

wi „nie trzeba o tem mówić, sam tę spra- 
wę załatwię i w dalszym ciągu wypłacał 
zaliczki bez pieczątki kontroli, w wysokości 
nieodpowiadającej złożonemu  zabezpiecze- 
niu. Mimo, że  Bursztejn systematycznie 
wbrew umowie wyznaczał na rachunkach 
ceny o wiele wyższe niż to było notowane 
w danych miejscowościach, dopiero latem 
r. 1926 kom. Iwanow zaproponował komen- 
dantowi insp. Praszałowiczowi płacenie cen 
wileńskich 'za dostawy powiatowe. Kom. 
Praszałowicz nie zgodził się oświadczając, 
że należy ściśle przestrzegać umowy. 

WYKSZTAŁCENIEM. 

dnia dostawy, a dowolnych dni, w których 
produkty były droższe. Siłą rzeczy wobec 
różnicy cen dawało to nadwyżkę Barsztej- 
nowi. 

MINĘŁY PIĘKNE DNIE... 
W lipcu 26 r. kontrola państwowa w 

osobie p. Kwasowca stwierdziła podwójne 
opłacanie rachunków oraz rachnuków po- 
zbawionych dostawy, zalecając po uporząd- 
kowanie buchalterji. W sierpniu druga kon- 
trola stwierdziła poprzerabiane cyfry cen i 
podrzucenie nowych rachunków. * 

Teraz już wybuchł skandal. Iwanow i 
Rodzewicz zostałi zawieszeni w czynno- 
ściach i sprawę skierowano do Sadu. 

Rodzewicz oddając kasę okazał „, przy 
wyliczaniu się kwity Bursztejna na 6.600 zł. 
które okazały się nierealnemi, bowiem by- 
ły »—stawione jedynie dla pokrycia braków. 

  

Ekspertyza ustaliła, że kasa wydała Bur 
sztejnowi ogółem 151.033 zł. 10 gr., świad- 
czenia zaś Bursztejna wyniosły 110.656 zł. 
71 gr. więc otrzymał on nadwyżkę 40.467 z: 
39 gr. 

Powstało to skutkiem świadomych mał 
wersacyj przy realizacji przedstawianych za 
furaż rachunków. 

Tyle mówi akt oskarżenia. 
Rozprawa wczorajsza nie przyniosła w 

zeznaniach świadków nic, coby oskarżenie 
prokuratora podważyć mogło. 

Dziś dalszy ciąg procesu 

Współpraca komunistów Wilna i Kowna 
REWELACYJNE DOKUMENTY W RĘKACH POLICJI WILEŃSKIEJ 

Do rąk władz bezpieczeństwa wpadły ostatnio bardzo * ważne doku- 
menty stwierdzające iż K.P.Z.B. utrzymuje ścisły kontakt z komunistyczną 
partją Litwy i Łotwy. Między innemi do rąk władz bezpieczeństwa trafił list 
Komitetu dzielnicowego w Kownie, w którym wymieniony komitet komuni- 
kuje C.K. K.P.Z.B. iż prowadz obecnie akcję mającą na celu zwiększenie 
członków organizacji komunistycznej o 100 proc. i w tym celu zamierza zor- 
ganizować 7 jaczejek w większych iabrykach i 3 jaczejki wśród robotników 
rolnych w okolicach Kowia. 

Powyższe komitet wysuwa jako podstawę do współzawodnictwa dla 
K.P.B.Z. i wzywa tę ostatnią partję, aby ona ze swej strony zorganizowała 
jaczejki wśród kolejarzy, robotników drzewnych, metałowców, chemików, 
robotników iabryk tytuniowych i robotników rolnych. jednocześnie komitet 
wzywa komunistyczną organizację w Rydze, aby również przystąpiła do 
współzawodnictwa i podjęła w okresie do października r. b. taką samą in- 
tensywną działalność. 

_ Aresztowanie fałszywego „porucznika“ 
W ub. czwartek późnym wieczorem w restauracji „Złoty Róg* został zatrzymany 

pewien osobnik w mundurze oficera, który w towarzystwie dwóch kobie począł wy- 
Prawiač brewerje w gabinecie. Wiadomość o tem doszła do niespodziewanie bawiącego 
służbowo w Wilnie kapitana żandarmerji z Grodna, Maksymiljana Ordża, który, gdy 
tylko spojrzał na „pana porucznika” odrazu zorjentował się że ma przed sobą jakiegoś 
oszusta. Zatrzymany narazie twierdził, że jest olicerem wezwanym na ćwiczenia, a na- 
stępnie, że dopiero ma być mianowany oficerem. W drodze do Komendy Miasta oszust 
zerwał odznaki z munduru iusiłował zbiec. 

Przytrzymano go jednak i oddano w ręce policji. Jest to Jan Biernacki (Wileń- 
ska 45), który zeznał, że nałożył mundur chcąc jedynie zaimponować swym  towa- 
szyszkom, 

KRONIKA 
SOBOTA 
23 Dziś W. słońca o godz. 4 m.31 

SSE Z. słońca o godz. 6 m. 46 

Bartłomieja 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie. 

z dnia 22. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm, 764 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyższa -1-26 

Temperatura najniższa -l- 11 

Opad w milimetrach: 2 

a ! Południowy 
przewažający | 

Tendencja barometryczna: wzrost cišnienia 

Uwagi: pogodnie, popoł. lekka burza. 

MIEJSKA 
— Konierencja w sprawie elektrowni 

kolejowej. Dziś odbędzie się w Magistracie 
konierencja poświęcona sprawie likwidacji 
elektrowni kolejowej, która ma być przyła- 
czona do elektrowni miejskiej. Przyłączenie 
abonentów nastąpi najpóźniej do dnia 1 
listopada. 

POCZTOWA 

—Nowa agencja telegraficzna. W agen 
cji pocztowej Rusinowaicze, pow. Barano- 
wicki z dniem 16 b. m. zaprowadzono służ- 
bę telegraficzną i telefoniczną. 

UNIWERSYTECKA 

— Habilitacja dr. Wąsowskiego. Za- 
twierdzona została uchwała rady wydziału 
lekarskiego U.S.B. habilitacja dr. Tadeusza 
Wąsowskiego na docenta  oto-laryngologji 
na tym wydziale. 

SZKOLNA 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tad. 
Czackiego z pełnemi prawami (kateg. A) 
z klasami: elementarną, podwstępną zawia- 
damia, iż egzaminy dla nowowstępujących 
do wszystkich klas Gimnazjum i klas wstęp 
nych rozpoczną się dn. 30 sierpnia o godz. 
10 rano. Etatowi urzędnicy państwowi 
korzystają ze zwrotu wpisów szkolnych bez 
obowiązku składania zaświadczeń 0 bra- 
ku wolnych miejsc w gimnazjach państwo- 
wych. Do klas wstępnych przyjmowani są 
dzieci na podstawie świadectw szkół po- 
wszechnych bez egzaminu.  Informacyj 

udziela i podania przyjmuje kancelarja przy 
ul. Wiwulskiego 13 codziennie od 10—1. 
Telefon 10—56. 

— Koedukacyjna 4-0 Oddziałowa Szko- 

ła Powsz. Nr. 26. przy „Ognisku”* „kol. w 

Wilnie (Kolejowa 19) podaje do wiadomo- 

mošci že przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 
do wszystkich  4-ch oddziałów. Sekretar- 
jat czynny w godz. od 15—19 do dnia 25. 
8. b. r. po tym terminie w godz. od 9 — 
14, i od 15—19. — 1 

— Znane w Wilnie od szeregu lat przed- 
szkole „Dom Dziecka“ przy „Ognisku“ kol. 
(Kolejowa 19) ostatnio nagrodzone  dy- 
plomem uznania na P. W. K. w Poznaniu 
niniejszem podaje do wiadomości, iż  za- 
pisy na rok szkołn. 1930—31 przyjmuje 
sekretarjat „Domu Dziecka" w godz. od 
15 — 19 do dn. 25. 8. b. r. po tym ter- 
minie w godz. od 9 — 14 i od 15 — 19. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
uprzejmie zawiadamia, że egzamina wstępne 
do kiasy I, II, III, IV, VI odbędą się w 
dniach 2, 3, 4, 5, września r. b. — Капсе- 
larja czynna codzień od godz. 9 do 2-ej. 

RÓŻNE. 

— Wyjazd J.E. arcybiskupa Teodozju- 
sza. W dniu 25 b. m. wyjeżdża do Warsza- 
wy w sprawach djecezji prawosławnej J. E. 
arcybisku Teodozjusz. 

— Gość włoski w Wilnie. Bawił w 
Wilnie przez czwartek dziennikarz włoski 
dr. Carlo Magnino z Rzymu współpracow- 
nik urzędowego przeglądu ministerstwa rol- 
nictwa „La Bonifica Integrale". Otrzymał 
on od wzmiankowanego ministerstwa pole- 
cenie zaznajomienia się ze sposobami  pro- 
wadzenia gospodarstwa rolnego (uprawę 
roli, hodowli bydła, RO rolny i t. d.) 
oraz meljoracyj w Polsce. Pan Magnino jest 

za kominem, na obserwacji trudno się 

było upodabniać do generała Sowiń- 
skiego. Nasi długo nie wytrzymali. Po 
prostu nie z chęci obrony Warszawy, 
aie z nudów poczęli strzelać pierw - 
si. Wylazłem z za komina  jakoże 
bolszewicy najwidoczniej  ignorowaii 
nasz pluton. Ze słomianej strzechy 
łatwo było celować. Bardzo to jed- 
nak proste zajęcie: widzi człowiek 
przed sobą małe punkciki ludzi i 
strzela do nich, a one nic, tylko się 
chowają. Trudno sprawdzić czy ja- 
ka kula trafi, ale pewnie, że nie... rap 

tem „wich, wich, wich*, w słomę 
strzechy poleciały ołowiane kawałki. 
Ani sekundy dłużej — cała | linja 
bolszewkiów „razjariłaść ogniem ka- 
rabinowym. Pod tym ogniem  cofa- 
my się leniwie do poblizkiego fol- 
warku. Głucho padają kule w rży- 
sko. 

* 

„Zastawa* w folwarku. Jest nas 
5-ciu ułanów i nikomu z nich nie chce 
się pilnować bolszewików. Wszyscy 

siedzą we dworze, jeden gra na 
fortepianie, reszta zjada mięso. Na 
podwórzu leżą dwa trupy żołnierzy 
bolszewickich, bez butów i niewiądo 
mo dlaczego w watowanych  kafta- 
nach. Ręce  skurczone koło głowy. 
Wielka świnia z rozwalonego chle- 
wu wyłazła i Plądrując, a pochrząku- 
jąc swobodnie na słońcu obgryza 
bolszewikowi ucho. Wszystko to 

jest bardzo obojętne, a człowiek czu 
je się tak dalece zmęczony, że go 
nawet... sen nie bierze. Dziwne po- 
łączenie ospałości fizycznej ze zde- 
nerwowaniem  psychicznem. Mam 
apetyt na śliwki, które rosną w sa- 
dzie, ale rzecz Oczywista nikt ich 

dla mnie nie pójdzie zrywać z drze- 
wa. 

Ten .mały folwark leży o jakie 
dwa kilometry za Górą, tymczasem 
bolszewicy przygotowują kontratak. 
Widzimy nagle przez otwarte okno 
jak na formalnie śpienionym koniu, 
jakiego można zobaczyć najczęściej 
na obrazku, wpada na dziedziniec 
ułan obcego pułku: „bolszewicy*! 
Bardzo magiczne słowo! Nie, to było 
Za raptem. Ze wszystkich stron lecą 
kule! Okropnie terkoczą kulomioty. 
Poprostu ręce się trzęsą przy pod- 
ciąganiu popręgu. — „Otoczeni*? — 
pytam szeptem kolegę, jakby on wie 
dział więcej odemnie. Chyłkiem na 
ogrody warzywne wyskakujemy przeż 
pola ku wsi, gdzie nasi. Prędzej, prę- 

dzej! Źle jest, — z lewej strony leje 
się poprostu na nas deszcz kara- 
binów maszynowych, z prawej, na- 
wskos rozwiniętym frontem lecą do 
szarży kozacy. Był z nami taki plu- 
tonowy z huzarów węgierskich, nie 
bał się wcale i zawsze spokojny na 
twarzy, ale jego ramiona wykony- 
wały niesamowite salto - mortale za 
każdym gwiznięciem kuli. Okropnie 
to denerwująco działa na otoczenie. 
Wpadamy do wsi w ostatniej chwili. 
Wszystko co leży to strzela. Mały 
kabłąkowaty samochodzik pancerny 
stoi na szosie i formalnie trzęsie się 
drga cały, podskakuje, jak zielona 
żabka, a jego otwór karabinu maszy 
nowego zieje ołowiem. 
„Trafiamy na przyjemną propozycję: 
jakiś oficer niebieskiego pułku  uła- 
nów, o twarzy zwyczajnie nieprzy- 
tomnej z gołą szablą ponad głową na 
czele maleńkiej garstki kawalerji zło 
żonej z ułanów czwartego i dziesią- 

każe nam się przyłą- 
czyć i komenderuje do szarży na 
czarne masy kozaków. Zawracamy 
ale w sam czas zatrzymuje kawalka- 
dę jakiś starszy oficer. Cofamy się. 
Bolszewicy w kontrataku zajęli pono- 
wnie Góry. 

Nie stało się jednak nic złego. 
Już bez naszej pomocy odebrano im 
ponownie. 

tego pułków, 

* 

..Dalekie męczące marsze w po- 
goni, na Ciechanów, Mławę,... Wszy- 
stko się wywróciło do góry nogami: 
bolszewicy . uciekają i uciekają tak 
szybko, że nadążyć za niemi nie mo- 
żna jedynie ze stratą przemęczonych 
koni Leci takie biedne zwierze 1 
„buch*, wali się do rowu jak kloc ra- 
zem z jeźdcem. Trudno trzeba prę- 
dzej do -granicy Prus, żeby odciąć 
odwrót. ]ak przez sen pamiętam ja- 
kieś potyczki, szarże na puste już po- 
zycje, to znowu tyraljery. Za Mławą 
mieliśmy większy spokój. Marsze dłu 
gie, ale nie tyle „kłusa”. Drogi za- 
walone połamanemi wozami, dwu- 
kołkami, nie widać jednak, wartościo 
wego sprzętu, zato niezliczona ilość 
książek... tak jest książek. Podobno 
„połkowyja bibljotieki*.  Rzucali ich 
bolszewicy nie tyle na pierwszy ogień 
ile w pierwszą lepszą kałużę przy- 
drożną. Bywało  lancą nadzieniesz 
sobie książkę, przyciągniesz wgórę, 
poczytasz . na siodle w długich mar- 
szach z nudów i znowu rzucisz, a 
nową weźmiesz. Tak weszliśmy w 
Puszczę Kurpiowską i wypadło tam 
trochę się zatrzymać wyłapując bandy 
rozbitych pułków bolszewickich, a 
później naprzód, poprzez Suchowolę 
Knyszyn, do Augustowa. Į. M, 

równocześnie współpracownikiem dziennika 
„Popolo li Roma“, który zamówił u niego 
korespondencję o stosunkach w Polsce, jest 
wreszcie  współpracownikiem założonego 
przez Mussoliniego i stale przezeń, popiera- 
aEE0 przeglądu medjolańskiego „La Gerar- 
chia“, 

Pan Magnino zwiedziwszy zabytki Wil- 
na zwiedzał również Troki a głównie gospo 
darstwo p. Wagnera w wielkich  Sołeczni- 
kach. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. Z okazji Pierwszej Ogólnokrajo- 
wej Wystawy  Jajeczarsaej — Chłodnie i 
składy portowe w Gdyni w celu spopula- 
ryzowania tamtejszych chłodni wśród  jak- 
najszerszych mas zainteresowanych ekspor 
terów w Polsce. 

Projekt Zarządu Chłodni jest godny po- 
parcia i da się szczególnie łatwo zrealizo- 
wać, jako część programu ogólno - pol- 
skiego zjazdu eksporterów jaj między 10 
— 15 września. r. b. we Lwowie. 

Zainteresowani eksporterzy mogą się 
zasięgnąć bliższych  informacyj w lokalu 
Izby (ul. Trocka 3). 

— Otwarcie szpatala w Trokach. Szpi- 
tal w Trokach przejęty został od sejmiku 
wileńsko-trockiego przez wydział zdrowia 
urzędu wojewódzkiego i został kosztem 
skarbu państwa gruntownie odremontowa- 
ny. Po wczorajszej inspekcji nacz. wydz. 
zdrowia dr. Rudzińskiego, szpital rozpoczął 
funkcjonować i został oddany do użytku pu 
blicznego. Szpitał obliczony jest na 40 łóżek. 
Dyrektorem szpitala jest dr. Krasnych. 

Uciekinierzy z Sowie- 

tów. W okolicach wsi Milczy pow wi- 
lejskiego przekroczył granicę z Rosji do 

Polski Sokołowski Konstanty i w okolicy 

wsi Krugłe Sabuńko Michał. Przekroczyli 
oni granicę nie chcąc pracować w kołcho- 

zach. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejsza 
premjera. Dziś ukaże się poraz pierwszy 
jedna z najnowszych komedji Zygmunta Ka 
weckiego „Para nie para“, posiadająca wie- 
le humoru, werwy i zabawnych  sytuacyj. 

W wykonaniu tej nowości biorą udział 
wybitniejsze siły zespołu pod reżyserją 
Ryszarda Wasilewskiego. 

Bilety zniżkowe „i kredytowe ważne. 

—Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim. Wystawione ostatnio dwie wai- 
tościowe komedje: „Marcowy kawaler* Bli 
zińskiego i „Majster i czeladnik** Korzeniew 
skiego zyskały ogólne uznanie i cieszą się 
wielkiem powodzeniem. 

Staropolski humor, tężyzna, szereg do- 
skonale ujętych postaci, charakteryzują 
te dwa utwory, mające w polskiej literatu- 
rze dramatycznej SRS miejsce. 

Reżyserję obu sztu prowadzi dyr. 
Rychłowski. я 5 

Dziś „Marcowy kawaler" i „Majster 1 
Czeladnik“. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Pokusy Europy. 

Heljos — Nieśmiertelna miłość. 
Swiatowid — Wiełkomiejski motyl. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica i 

Człowiek śmiechu. 
Piccadilly — Przedwiośnie i Niefortun- 

ny jeździec. 
Kino Miejskie — 

obłoki i Czarna Maska. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 21 do 
22 b. m. godz. 9 zanotowano wypadków 43 
w tem kradzieży 3, opilstwa 8,, przekroczeń 
administracyjnych 20. 

— Rewolwer jako argument 
słuszności. Wołejszo Stanisław (Kal- 
waryjska 13) i niejaki Frąckiewicz wszczęii 
z przybyłym do nich doktorem  Borysewi- 

czem Tomaszem (Zamkowa 17) i dozorcą 

jego Klimantowiczem Aleksandrem kłótnię 
na tle porachunków majątkowych które 

trwają od 2 lat w związku z toczącym się 

procesem sądowym. W czasie sprzeczki 

D-r Borysewicz krzyknął do swego do- 

zorcy „strzelaj“.  Wówęzas  Klimontowicz 

strzelił w kierunku Wołejszy lecz go nie 

trafi. Rewolwer syst.  Nagan należy do 

d-ra Borysewicza. 

Motocyklem ponad 

— Ujęcie złodzieja. Przez policję zo- 
stał zatrzymany na gorącym uczynku kra- 
dzieży z dorożki znajdującej się na postoju 
przy ul. Kolejowej Noman Szymon (Archa- 
nielska 50), 
Gdy sekwstrator jest pija- 

ny... Górski Mikołaj sekwestrator magi- 
stratu będąc w stanie pijanym oddał prze- 
chodząc ulicą szkaplerną 3 strzały w po- 
wietrze bez żadnej przyczyny. 

— Pożar. Z 18 na 19 b. m. spalił się 
nowobudujący dom, należący do mieszkań- 

ca zaścianka Zielona Góra gminy dokszyc- 
kiej. Parcianka Izaaka wskutek podpalenia. 

Dochodzenie w toku. 
— Jeżdżą po przechodniach Autobus 

14440 prowadzony przez szofera Frajma- 
na Eugenjusza (Lubelska 5) najechał przy 
ul. Niemieckiej na Nisona Mojżesza (Koń- 
ska 20) raniąc mu kołem stopę. Pogotowie 
udzieliło poszkodowanemu pomocy. 
— Samobójczyni w pociągu. W pociągu 

przybyłym z Głębokiego do Wilna wypiła 

DZIECI    
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ALEKSANDER KORYCKI 
pułkownik - emeryt Wojska Polskiego, członek Stowarzyszenia 

Oficerów przeniesionych w stan spoczynku 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 22. VIIL 1930 r. w wieku 56 lat. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Ducha (po-Domini- 
kańskim) dzisiaj, w sobotę dnia 23 sierpnia o godz. 9 m. 30, poczem nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 

Q czem zawiadamia przyjaciół i znajomych zmarłego ZARZĄD. 

Aresztowanie referenta starościńskiego 
Władze administracyjne wykryły nadużycia służbowe natury materjalnej, których 

dopuścił się urzędnik VIII stopnia starostwa wileńsko-trockiego Łutowicz Bolesław. Win- 

ny nadużyć urzędnik w dniu wczorajszym został przytrzymany i przekazany do dyspo- 

zycji prokuratora Sądu Okręgowego w Wilnie. Co do rozmiarów popełnionych nadu- 

żyć przeprowadzane są badania. 

  

  

Władze miejskie zamknęły Górę Zamkową dła zwiedzają- 
cych, ze względu na „intensywne“ roboty remontow ie. 

    

    

  

  

  

mieszkanka Wilna spirytusu drzewnego l 
Pogotowie udziel Augustynowicz Jadwiga. 

liło pomocy. 
— Ranił się nożem. Mieszkaniec wsi Sta 

re Hoby gminy żośniańskiej Szopułko Piotr 
zadał sobie ciężką ranę nożem w pierś. 

— Powieszenie się. Mieszkanka Doł- 
hinowa Smołkówna zofja powiesiła się 
w pobliskich zaroślach. Tło romantyczne. 

— Omal nie zastrzelił ofice 
ra „Strzelca. W m. Lebiedziewo mię- 
dzy oficerem „Strzelca* Leonem Rudzkim a 
wachm. 13 p. uł. Prokopem wynikła sprzecz 
ka. Oburzony zachowaniem Rudzkiego wa- 
chmistrz wydobył rewolwer usiłując wy- 
strzelić do przeciwnika. . 

Prokopa w czas obezwladniono i w ten 
sposób uniknięto niechybnej katastrofy. 

— Pocisk zranił nieostrożnego robotni- 
ka.. Pracujący przy naprawie drogi z Bra- 
sławia do Turmont Wałuto Kazimierz, mie- 
szkaniem wsi m. Tylży znalazł pocisk, któ- 
rym uderzył w drzewo. Pocisk wybuchnął 
rozrywając Wałuto dłoń. 

— Straszna śmierć dziecka. 
We wsi Otwałki, gminy Hołubickiej 3-letnia 
Anna Maryk wpadła do głębokiej studni, 
która nim zauważono wypadek utonęła. 

— Nowa zbrodnia rodzinna 
na wsi. W m. Nowodruck zmarła nagle 
50-letnia Eleonora Kondratowiczowa. 

Są poszlaki, żę Kondratowiczowa zosta 
ła otrutą przez córkę. 
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pszenicę Wysokolitewską 
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Francuski Ogródek Dziecięcy 

N. Szepowalnikowowej 
w Wilnie, ul. Trocka 7. Przyjmuje się 
dzieci od 3 i pół lat. (Prócz Francuzki 
zajmuje się dziećmi Polka  freblanka). 
Początek zajęć 3 września. —0 
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LETNISKO—LANDWARÓW 5 
Przy samej stacji i żelaznej sprzedają się parcele pod wille dla osób lub 

GSO | i mieč letniska tub SRA dai as w bliskości Wil- 

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

Oświetlenie elektryczne. 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) *z Wilnem. 

Ceny za metr kw. od 60 gr. do 1 zł., warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

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

cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. —4 

0000000000000000900000900 

7 UN 

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. 

1 M M 

    
polsko-francuskiego. 

ANI JEDNEGO 
ZBYTECZNEGO 

WŁOSKA! 
Aby być skończenie piękną w te- 

atrze albo na dancingu powinna każda 
pani dbać o zupełnie jasną, czystą płeć, 
niezeszpeconą widocznemi włoskami, 
ani nawet puszkiem. Aby usunąć wło- 
sy nie należy nigdy posługiwać się 
maszynką do golenia, drażniącą naskó- 
rek i pozostawiającą ślady w postaci 
ciemnych punkcików, ani też skompli- 
kowanemi środkami depilacyjnemi o nie- 
przyjemnym zapachu. 

Używajcie 

TAKY 
perfumowanego kremu, który zupełnie 
bezpiecznie usuwa w przeciągu kilku 
minut szpetne owłosienie i puszek. 

„TAKY* jest do nabycia we wszyst- 
kich eleganckich sklepach. 

Zalety „TAKY'': Przyjemny za- 
pach. — Szybkie działanie. — Nie 
wysycha w tubie. 

DROGOWSKAZY 
Życie ludzkie jest drogą. To co jest 

przed nami, jest nieznane? Ryzykowna jest 
podróż na chybił trafił. Dlatego na rozsta- 
jach postawił człowiek tablice orjentacyjne 
„z napisami, a drogi bite podzielił kilome- 
trowymi znakami, które pokazują, ileśmy 
przebyli i ile zostało nam jeszcze do prze- 
bycia. 

Na falach oceanów prowadzi okręty 
igła magnesowa, a latarnie morskie rzu- 
cają ratownicze światła reflektorów, podo- 
bnie i drogi samolotów w przyszłości mają 
być zabezpieczbne sygnałami promieni rad- 
jowych, fal eteru, przenikających chmury. 
Najnowszy wynalazek inż. Lotha, aparat rad 
jowy, obiecuje oddać człowiekowi do u- 
żytku gotowe drogi powietrzene, po któ- 
rych samolot "pewnie będzie się poruszał 
naprzód. 

Do pomocy człowiekowi przychodzi po- 
znanie genjalnych wynalazców. 

Najważniejszym drogowskazem na dro- 

  
r 

dze Życia, zabezpieczającym  przysztošč | 
ludzką przed zbłądzeniem — jest mądrość — 
oszczędności. Instytucją, która ułatwia to 
człowiekowi — jest P. K. 0. Każdy może 
korzystać z dobrodziejstw jego wpływu na 
Siąc zaniósł na książeczkę oszczędnościową 
swoje życie. Wystarczy aby raz na mie- 
odłożone w tym okresie pieniądze, a droga 
jego życia stanie się równie pewną i bez- 
pieczną od niespodzianek  żęełkbwych. 

EW 

Dr. Szabad-Gawrońska 
(choroby dzieci) W. Pohulanka 14. Od 
25 sierpnia wznowi przyjęcia chorych. 

i 4—6. 0   
PAMIETAJCIE O SIEROTACH Z D0- 

MU DZIECIĄTKA JEFUWI | 

   



  

Ekscentryczne pomysły 
miijardera amerykańskiego 

Ludzie 
Należy zupełnie zreformować 
tychczasowy życia. Tak m mister A. 
Brown, miljarder amerykań: Zdaniem mi- 
ster Browna, należy się odżywiać banana- 
mi i pomidorami w małych dawkach, dwana 
ście razy na dzień, spać należy po pół go- 
dziny tylko naraz, w sumie zaś 6 godzin na 
dobę, chodzić na czworakach,.. Teorja i pra 
ktyka, jak widzimy, wcale  ekscentryczne. 
Ale kto ma miljony, może pozwolić sobie na 
eksperymenty, choćby i takie. To też mister 
Brown nie ograniczył się na ogłoszeniu 
swych „zbawiennych* wskazówek w pis 
mach amerykańskich, lecz postanowił prze- 
prowadzić eksperyment. 

A że sądził, iż najłatwiej uda się mu od- 
należć chętnych śród emigrantów rosyjskich 
przeto dał następujące ogłoszenie w wychod 
zącym w Paryżu dzienniku „Poslednija No- 
wosti': Amerykanin samotny, posiadacz ol- 
brzymiej fortuny, poszukuje małżeńskiej pa- 
ry rosyjskiej w wieku 35 — 45 lat, niemają- 
cej dzieci, z dobrej rodziny, starannie wycho 
wanej i wykształconej. Żądana dokładna 
znajomość języka angielskiego. Kandydaci 
muszą cieszyć się najzupełniejszem  zdro- 
wiem i odznaczać się pogodnem, wesołem 
usposobieniem. Para małżeńska, która odpo 
wie tym wraunkom, będzie miała zapewnio- 
ną egzystencję zarówno obecnie, jak na 
przyszłość. Praca jej polegać będzie na życz 
liwem współdziałaniu w rozwoju i szerzeniu 
nowej teorji fizycznego i moralnego  prze- 
kształcenia ludzkości celem możliwego zbli- 
żenia jej do ideału zdrowia i szczęścia. 

Trzysta małżeństw rosyjskich znających 
dobrze język angielski, posiadających wyż- 
warunki, pośpieszyło z odpowiedzią na to 0- 
par, poleciwszy swemu przyjacielowi leka- 
sze wykształenie, i wszystkie inne żądane 
głoszenie. Miljarder wybrał z nich tyiko 36 
par, poleciwszy swemu przyjacielowi - leka- 
rzowi wybrać z pośród tych 36 -iu par | 
jedną, odpowiadającą wymaganiom. Wy- 
bór pądł na mieszkających w Meuden dok- 
tora i jego żonę. Wybrana para otrzyma od 
miljardera wzamian za wykonanie całego na 
kreślonego przez niego programu: komplet- 
ne utrzymanie, a nadto 5 tysięcy franków 
miesięvcznie. na „drobne wydatki. 

Doktór L. i jego żona zgodzili się na 
wszystkie warunki i podpisali kontrakt na 
jeden rok. Na jeden tylko warunek pani dok 
torowa L. nie chciała się zgodzić, mianowi- 
ce na chodzenie na czworakach, tak, że trze 
ba było załatwić sprawę kompromisowo; 5- 
boje małżonkowie zamiast chodzenia na 
czworakach zobowiązali się pływać przez 
cały dzień w basenie. 

Małżeństwo które się zgodziło na ekspe- 
ryment, można się nie dziwić. Pozbędą się 
kłopotów  materjalnych.  Miljarderowi? 
też nie, bo cóż ma lepszego do roboty? 

nie umieją żyć, źle jedzą, śpią. 
cały tryb do- 

      

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 22 sierpnia 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dołary 8.89 — 8.91 — 8.87. Franki fr. 
35.03 — 35.14 — 34.96. Holandja 359 — 
359.90 358.10. Londyn 43.41 — 43.52 — 
43.30. 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 — 26.28. Szwaj- 
carja 173.30 — 173.73 — 172.87. Stokholm 
239.59. — 240.19 — 238.99. Wiedeń 125.92 
— 126.23 — 125.61. Włochy 46.69 — 46.81 
—46.57. Berlin w obrotach pryw. 212.88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 113. 
5 proc. premjowa dolarowa 63.50. 5 proc. 
konwersyjna 55.50. 5 proc. kolejowa 49.50 
10 proc. kolejowa 103.50 8 proc. L.Z. B.G. 
K. i B. R., obl. B.G.K. 94, te same 7 proc. 
83.25. 8 proc. obl. B.G.K. Budowlane 93. 
7 proc: L. Z. ziemskie dolarowe 76.50. 4% 
ziemskie 46. 4 i pół proc. ziemskie 57 — 
57.25. 4 i pół proc. warszawskie 55. 5 proc. 
warszawskie 60. 8 proc. warszawskie 76.65 
— 76.40 — 76.53. 8 proc. Łodzi 71. 8 proc. 
Piotrkowa 68.75. 6 proc. ob. poż. konw. m. 
Warszawy 61 VIH i IX em. — 57. 8 proc. 
L. Z. Kielc 67.50. 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 114.75 B. Polski 166 
— 167. Bank Zachodni 72. Cukier 35. Mo- 
drzejów 9.00. Ostrowiec serja B. 54.50 Klu- 
cze 60. 

A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Nie w Hermosilio. 
— Co?.. 
Nie czekając odpowiedzi, chwycita 

za rękę Geralda i zawołała wesoło: 
"  — Geraldzie, jak cudownie! Jadę 
do Hermosilio, to znaczy, razem z to- 
bą.... ale co ci jest? 

Twarz Geralda wyrażała niepokój. 
Z wysiłkiem zapanował nad sobą i u- 
śmiechnął się: 

— To nic, Bello, naprawdę... 
— Nie, ja widzę, że jesteś zaniepo 

kojony! Co się stało? 
Gładziła pieszczotliwie jego rękę i 

zaglądała w oczy. 
— Jakieś złe wieści, tak?... 

wiedz że! . 
— Bardzo złe: ojciec mój ciężko 

chory i posłał po mnie Paseko, aby 
przyśpieszył mój przyjazd. 

Arabella zbladła. Mimo całej deli- 
katności Geralda, wyczuła wyrzut w 
jego słowach. Wszakże dla swego ka- 
prysu przetrzymała go trzy dni dłużej. 
Na myśl, że to opóźnienie mogło po- 
ciągnąć za sobą ciężkie konsekwencje 
dla Geralda, zmartwiła się i zaniepo- 
koiła szczerze. 

Po- 

— Gerry, nie mogę sobie wyba- 
czyć, że ty... 

— Nie trzeba! — przerwał jej ła- 
godnie — Niema w tem twojej winy 

Nie mówmy o tem dobrze? 
Podano meksykański pociąg. Nowi 

przyjaciele zajęli się razem przenosze 
niem bagaży dwojga młodych państ- 
wa. Ale ranzero był w złym humorze: 

—Nie radziłbym temu chłopcu krę 
cić się zbytnio koło mojej panienki, — 
mruczał groźnie. 

o   

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Way: 
‘ 

  

ZE ŚWIATA 
AUTOR, KTÓRY SIĘ NIGDY NIE ŚMIEJE 

Jest nim autor rozgłośnej książki „Na Za- 
Jak wiadomo, utwór ten został sfilmowany i 
chodzie nic nowego*, Eryk Marja Remarque 
obok scen pełnych grozy, posiada również 
kapitalne sceny humorystyczne, wywołujące 
śród widzów wybuchy homerycznego šmie- 
chu. Otóż, jak oświadczył dyrektor „Uniwer 
sal Pictures“, Brisson, zarówno w czasie na- 
kręcania tego filmu, jak i na premierze, Re- 
marque ani razu nie uśmiechnął się i maska 
jego twarzy stale zachowywała niewzruszo- 
ny, jakby skamieniały spokój. Jest to skut- 
kiem | wojennych, które głęboko 
wrzeżbiły się w duszę autora ,„Na Zachodzie 
nic nowego”. Komizm poszczególnych scen 
przytłacza świadomość, że większość boha- 
terów tych scen zginęła na wojnie. „Opisa- 
łem wiernie ich przeżycia, zarówno straszne 
jak komiczne, ale wspominać mogę tych lu- 
dzi tylko z głębokim smutkiem* — oświad- 
czył Remarque, gdy mu zwrócono uwagę, 
że żadna scena filmu nie zdołała go rozśmie- 
szyć. ‚ 

TAJEMNICA W PAŁACU PRZY FIFTH 
AVENUE. 

W New Yorku, przy Fifth Avenue wzno- 
sił się dom, zwany „tajemniczym pałacem”. 
Zamieszkiwało go sześć sióstr Wendel. Od- 
dawna krążyły legendy o ukrytych skarbach 
sześciu dziwaczek, które wiodły nędzrą egzy 
stencję. Nie wpuszczały one nikogo do do- 
mu, (abywały się bez służby. Jedynym ich 
gościem bywał ich brat Gottlieb Wendel, 
który wywierał na nie wpiyw-niemal hypno- 
tyczny. 

Złośliwy Gotleb  wyperswadowal  sio- 
strom, że nie mają prawa opuszczać domu, 
ani uchowaj Boże — wychodzić za mąż, 

. obowiązkiem ich bowiem jest strzec rodzin- 
nej fortuny, uciułanej z wielkim trudem 
przez założyciela rodu — Jana Wendia, ku- 
šnierza, osiadłego w Ameryce. 

Lat temu dwadzieścia pięć Gottlieb spro 
wadził się do sióstr i rządził niem i, jak ka- 
cyk.: jedna z nieszczęsnych starych panien, 
50-letnia Rebeka, zdołała zmylić czujność 
brata i uciekła pewnej nocy z ponurego wię 
zienia. Pomógł jej w tem pastor protestan- 
cki Swope, który dla uniknięcia skandalu, 
zaślubił miss Rebekę. 

Wówczas Gottlieb zdwoił czujność, a po- 
zostałym siostrom nakazał wyrzec się wia- 
ry, w której je wychowano. Rebeka pod 
grozą szantażu wróciła do domu. Gdy drt- 
ga siostra, Georgiana, również ratowała się 
ucieczką — zdołał on wyperswadować wła- 
dzom amerykańskim że „Georgi* jest obłą- 
kana i zamknął ją w domu warjatów. Po 
dłuższym tam pobycie, Georgi powróciła do 
domowego więzienia, już jako złaniana na 
duchu staruszka. 

Siostry wychodziły na przechadzkę je- 
dynie pod wodzą brata. Sześć staruszek, .u- 
branych w czarne suknie z turniurami i о- 
sobliwe rembrandty, były pośmiewiskiem u- 
liczników na Fifth Avenue. Opowiadano so- 
bie dziwy o ich skąpstwie i abnegacji. Okna 
w „tajemniczym pałacu* powleczone były 
grubą warstwą kurzu i pajęczyny, salon za- 
mieniony był na pralnię. Miast elektrycznoś- 
ci w pokojach paliły się przymitywne ga- 
zowe lampki. 

Otóż w ciągu ostatnich lat z pałacu wy- 
niesiono pięć trumien. Cztery siostry, oraz 
brat - tyran, przenieśli się do wieczności. 
Kilka dni temu zmarła piąta siostra — pani 
Rebeka Swope, rozwiedziona małżonka pa- 
stora. List pozostawiony przeż nią wyjaś- 
nił tajemnicę pałacu. 

Okazuje się, że „nędzarki z Fifth Avenue" 
były miljonerkami. Posiadały bowiem 20 
miljonów dolarów. Żyły jednak w ciągłej 
obawie, iż zostaną okradzione i że czeka 
je nędza — dlatego to wolały życie zmar- 
nować, miast marnować pieniądze. 

Dzisiaj jedyną spadkobierczynią fortuny 
Wendłów jest szósta siostra — 80-letnia El- 
la Wendel. Biedactwo — choćby chciało— 
nie odzyska już zmarnowanych okazyj i na- 
wet za 20 miljonów nikt jej nie sprzeda mło 
dości... 

JAK PRZED 25.000 LAT POLOWANO NA 
*  MAMUTY. 

W miejscowości Krems nad Dunajem na 
głębokości paru metrów profesor uniwer- 
sytetu wiedeńskiegoBrayer dokonał niezwy- 
kle interesujących wykopalisk. Natrafił on 
tam mianowicie na obozowisko myśliwych, 
polujących na mamuty. Badania ustaliły, że 

— A radziłbym słudze tej panien- 
ki, — oznajmił Paseko, — grzeczniej 
wyrażać się o moim panu. 

— Djabeł! — syknął Nepomuceno 
dotykając pasa. 

Ręka azteka zniknęła w fałdach ko 
lorowej tkaniny, a oczy śledziły ba- 
dawczo ruch 9rzeciwnika. 

No dobrze, — mruknął Meksy 
kańczyk, — niech cię djabli, przecież 
pogodziliśmy się! Nie warto kłócić się 
na tak krótki czas, jaki mamy być ra- 
zem! : 

To mówiąc, odszedł przypilnować 
większych bagażów. Przechodząc ko- 
ło jednego z towarowych wagonów, 
drgnął nagle: w wagonie było sześciu 
Indjan, zakutanych w jaskrawe odzie- 
nia... 

Amerykańskie towarzystwa, eksplo- 
atując częściowo meksykańskie koleje 
żelazne, znalazły «<« / sposób och- 
raniania pociągów od bezdomnych In- 
djan, włóczących się w bezłudnych o- 
kolicach: do każdego pociągu przycze 
piano kilka wagonów towarowych, któ 
remi przewożono bezpłatnie tych tubyl 
ców. Bezpłatni pasażerowie nie potrze 
bowali liczyć się ze stacjami: na ich 
żądanie pociąg, zatrzymywał się w do 
wolnem miejscu — często pośród bez- 
ludnych pampasów — aby pasażer 
mógł w: siąść lub wysiąść ż pociągu. 
Wzamian za to Indjanie powstrzymy- 
wali się od niszczenia szyn, nie kładli 
drzew poprzek toru, nie wykręcali 
śrub. 

Nie było więc nic nienormalnego 
w obecności sześciu Indjan w towaro- 
wym wagonie. A jednak, ujrzawszy 
ich Nepomuceno drgnął. Postawił no- 
gę na stopniu tego wagonu i długą 
aiškų poprawiał sobie rzemyk przy 
ucie. 

Meksykańscy Indjanie ciągle żują 

obozowisko to pochodzi z przed 25.000 lat 
Otóż jest rzeczą ciekawą, że przy tej spo 

sobności ustalono, w jaki sposób w tej 
zamierzchłej epoce polowano na mamuty. 
Miejscowość w której obozowisko odkryto, 
znajdowała się na wzgórzu panującem nad 
całą okolicą i pozwalającem na wygodne 
obserwowanie przechodzących w polu wi- 
dzenia olbrzymich przedpotopowych zwie- 
rząt. 

Myśliwi wykopali w pewnej odległości 
jeden od drugiego głębokie rowy i przy- 
kryli je następnie gałęziami. Gdy zaś ma- 
mut lub inny ówczesny olbrzym wpadał w 
dół, wówczas myśliwi zarzucali go poprostu 
kamieniami, oczywiście nusiano do tego ce- 
lu używać olbrzymich złymów skalnych, co 
kosztowało nie mało trudu. Polowanie takie 
sowicie jednak opłacało się, ponieważ  ol- 
brzymie cielsko mamuta dostarczało całym 
obozowiskom nietylko pożywienia na szereg 
tygodni, a nawet miesięcy, lecz również tłu- 
Szczu, używanego do oświetlenia oraz skór 
zabezpieczających myśliwych przed zimnem. 

RADJO WILENSKIE 

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 a) 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?“ przechį dz 
ka Mika po miešcie. 

19.15 — 1940 „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. z Ogrodu 

Bernardyńskiego w Wilnie). 

22.00 — 0.15 Tr. z rewji  ;,Morskiego 
Oka“ w-'Warsz. p.t. „Bawmy siz razem”. 

  

NIEDZIELA. DNIA 24 SIERPNIA 1930 R. 

„10.15: Nabożeństwo z Bazyli wileńskiej 
Chór katedralny pod dyr. prof. Wł. Kali- 
nowskiego. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12: Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 

dralnej w Wilnie, 

12.5 — 13: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 

13: Komunikat meteorologiczny. 
17.25 — 18.45: Koncert popularny z 

Warszawy. > 

18.45 — 19.5: Feljeton wesoły w wyk. 
art. dram. Wacława Malinowskiego. 

19.5 — 19.25: Wiedomości przyjemne i 
pożyteczne z Warszawy. 

19.25 — 19.50: „Wilno — refleksje lite- 
rackie“ — odczyt wygłosi dr. M. Charkie- 
wicz. ы 

19.50 — 20: Program na poniedzialek i 
rozmaitošci. 

20 — 24: Transm. z Warszawy. Kwa- 
drans literacki — nowela Szaniawskiego, 
koncert, feljeton, transmisja z warszawskie- 
go „Luna Parku", komunikaty i muzyka 
taneczna. 
  

   
LI 

Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że  nekrologi i 
wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA' i 
innych pism należy umieszczać za 
pośrednictwem Biura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego, Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonač!! 

| A 

gumę i trudno jest poznač po ruchu ich 
ust, czy mówią, czy też tylko żują. 
Długo ranzero nie mógł sobie dać ra- 
dy z rzemykiem od ostrogi, wreszcie 
skończył, mruknął: „dobrze i odszedł. 
Potem powrócił do wagonu, za które- 
go szybami siedziała zakochana para 
i mruknął przez zęby, patrząc na nich: 

— To wszystko są niepotrzebne 
komplikacje. Ale pociąg ruszył. Ne- 
pomuceno wskoczył do wagonu i za- 
jał razem z Paseko sąsiednie coupe. 

Pociąg zjeżdżał w dół, po łagodnej 
pochyłości na południe. W porėwna- 
niu z pustynią Arizoną, kraj ten wyda 
wał się bogaty i kwitnący. Z obu stron 
toru zieleniały nieuprawne pola i ster- 
czały ku niebu samotne, ciemne syko- 
mory. 

Arabella i Gerald milczeli. Widzieli, 
że obrót kół zbliża ich do nieunik- 
nionej rozłąki. Co prawda obiecywali 
sobie skrócić ten ciężki okres do mi- 
nimum, ale przeczucie jakieś mówiło 
im, że nad przyszłością ich zawisła ja- 
kaś ciemna chmura. Gerald , myślał o 
chorobie ojca. Serce ściskało mu się 
boleśnie na myśl, że los przygotowuje 
mu _' ciężką karę za krótkie 
trzydniowe tylko szczęście. Arabella 
myślała o swem szczęściu, ale i jej my 
Śli nie były radosne... 

Na stacjach metysi oblegli pociąg, 
proponując wspaniałe owoce. Gerald 
zauważył, że oczy Arabelli spoczęły 
na chwilę na granatach i pośpiesznie 
wyszedł z pociągu. 

Gdy trzeba się śpieszyć, metys za- 
zwyczaj nie może znaleźć reszty. Przez 
pięć minut metys napróżno szukał w 
swych łachmanach potrzebną monetę. 
Gerald niecierpliwie machnął ręką i 
wskoczył do wagonu, w chwili, gdy 
pociąg ruszał. 

Uderzył go zmieniony wyraz twarzy 

| 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ni. Ostrobramska 3. 

Wi 

    

elki film sportowy, obrazujący 
  

9 aktach. W 
pyprawę w Alpy Dolomitowe. Aktów 7. 

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

„Motocykiem ponad obłoki" 
roli głównej: Richard Tatmadge. Kasa czyn- 66 Dramat sensacyjn # 

„Czarna maska a 5d Koda 5 im. 30. Preratek seansów ou zOdż.6-ej. Następny program: „Wiking*. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Najpiękniejsza para kochanków: Łiłjana Harvej i igo Sym po raz pierwszy w filmie 

„POKUSY EUROP 
godz. 4-ej, ostatni 10.30. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 

66 Dole i niedole 
żeglarzu. 

uroczego 
Nad program: 

dziewczę: 
Komedja 

   

  

jw pięknym 
-ch aktach. Początek seansów od 

BALKON 80 gr. 

  

   
  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

Najpotežniejsze arcyd:   
B || aš 

OD 2. DO 16. WRZEŚNIA 1930 r. 

JUBILEUSZOWE 

X. TARGI WŚC 
WE LWOWIE 

pod Protektoratem Pana Prezydenta 
spolitej 

  

= 

w osobach JWP. Walerego Sławka i 
stra P. i H. Inż. Eugenjusza Kwia 

Wystawa Jajczarska. 

i linjach lotniczych „Lotu* za oka: 

kiem Zł. 6 —, Przydział kwater 
dworcu we Lwowie. 

Plac Wystawowy, tel. 9-64, 5-37. 

MY 

ul. Uniwersytecka 1 
e 

Racjonalne przygotowanie dzieci do kl. l-szej i 2—szkół śred- 
nich państwowych i prywatnych. Nauczanie indywidualne. 

Francuska konwersacja. 
mniej zdolni korzystają w porze pozalekcyjnej z bezpłatnej po- 
Liczba dzieci ograniczona, 

mocy. Zapisy codziennie od godz. 2 p. p.— 

  

Popierajcie L. 

Miłość i bohaterstwo lotników p.t. 

ej I. Mościskiego i Pana Marszałka J. 
sudskiego, a pod egidą Prezydjum Honorowego 

Podaż krajowych i zagranicznych artykułów 

sowych, bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec. 
Targ drobiu, gołębi i królików. 1. Ogólnokrajowa 

Dla zamiejscowych uczestników w drodze powrot 
nej ze Lwowa 50% zniżka na kole 

stałego wstępu. Cena karty tej Zł. 10, — dla 
osób wykazujących się zaproszeniem  kupiec- 

na głównym 

Informacje w Biurach Targów Wschodnich, Lwów 

JM 

UTI IR TAI ATI ORZE OCZ TOCEARK OCZ ZE 

4-ro oddz. Szkoła początkowa (koedukacyjna) 

HALINY SIEWICZOWEJ 
m. 1. 

zieło miłośne. 
Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr., PARTER 12zł Wielki przebój dźwiękowy 

NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ "0.555 uc” 
W rol. gł: czarująca COLLEEN MORRE oraz CARY COOPER. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4.30, 

ostatni seans o g. 10.15. 

RIKI RAR AAU 

Obwieszczenie o licytacji 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Woło- 

Rzeczypo- 
Pił- 

państwowych pod 
Urz. Min. Skarbu 
dnia 28 sierpnia 

JWIP. Mini- ? е blach 24.80 sztuk 
tkowskiego. 

  

Gabinet 
Е 3 Racjonalnej Ko- 

ou smetyki Leczni- 
czej, ) 

Wilno, Mickiewicza 31 
4. 

Uradę 
m. 4. 

kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

  

odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
nie od g. 10. 

V. BS 
Codzi 

  

Uczniowie AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA do 6 wieczór, — —( 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy Vv 

0 p P padanie włosów. Mic- 
я в B kiewicza 46. 

  

Rays ana bar aa) 

РОЙ 

Arabelli. Dziewczyna była śmiertelnie 
blada i nie zwróciła uwagi na granaty, 
które jej przyniósł Gerald. Za jej płe- 
cami gruba jejmość, obarczona niezli- 
czoną ilością paczek, dzieliła się głoś- 
no z pasażerami swem oburzeniem: 

Bóg wie co! Mój mąż dawno się 
skarżył na to, ale oni nie zwracają u- 
wagi. Czyż można puszczać pociąg 
bez obrony, kiedy wiadomo, że w oko- 
licy pokazali się znowu „Bracia''!... Co 
robią żandarmi? Grają w karty i okop 
cają niebo! Doszło do tego, że nawet 
żona .wysokiego urzędnika, — tu na- 
stąpiła pauza, dla podkreślenia wraże- 
nia nie może wsiąść do pociągu bez 
obawy, że zostanie ograbiona przez 
złodziei'* 

‚ — „Czarny Pedro* nie jest zło- 
dziejem, — zaprzeczył jeden z pasaże- 
rów. 
, Gerald pochwycił wzburzone i peł 
ne wdzięczności spojrzenie które rzuci 
ła Arabella obrońcy „Czarnego Pedro* 
Ale zagniewana żona „wysokiego urzę 
dnika* podniosła głos: 

— Nie jest złodziejem? A kimże 
on jest, czy wolno zapytać? Złodziej! 

  

„Rozbojnik rabujący wszystkich i wszę 
dzie. 

Senorze odpowiedział 
pomruk pasażerów. 

— W każdym razie nie radziłbym 
pani powtarzać to w jego obecności! 
— nie ustępował obrońca „Czarnego 
Pedra“. 

— Pan može naležy do jego przy- 
jaciół? — zadrwiła senora. 

Pasażer zamilkł. Przestraszona da 
ma dotknęła nerwowo sznura pereł na 
szyi i zapytała: 

— Ale to prawda, że on tu znów. 
grasuje? › 

— Ja myślę! Już zdążył ograbić 
dyrektora kopalni „Kananeinskich*, a 

przychylny 

sub sublokatorow 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 
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inne towarzystwa już dostały ostrze- 
żenia. Podobno przedwczoraj był w 
Arispe — stamtąd do kolei tylko 50 

kilometrów! 
— Otóż właśnie! A pociąg wysła- 

no bez obrony! Doprawdy, możnaby 
pomyśleć, że władze umyślnie poma- 
gają temu zbójcy. 

— (Co ci jest Bello? — zapytał 
cicho Fortiolis. 

Siedziała z zamkniętemi oczyma, a 
twarz jej wyrażała bezgraniczny ból. 

T Nic, nic! — westchnęła, uś- 
miechając się sztucznie. Już przeszło... 

— Przestraszyła cię ta rozmowa 0 
bandytach? — rozpytywał się. 

W oczach Arabelli błysnęło. Nie- 
wymówione słowa zamarły na jej u- 
stach. Z widocznym wysiłkiem opano- 
wała się i szepnęła błagalnie: 

— Proszę  Geraldzie, nie pytaj 
mnie o nic. 

Tymczasem „żona wysokiego urzę 
dnika* miotała dalej pioruny na głowy 
bandytów, żandarmów i władz kolejo- 
wych. Arabella nie mogła dłużej słu- 
chać i wyszła na platformę. Gerald 7 
poszedł za nią. 

— Strasznie duszno, — tłomaczy- 
ła się dziewczyna. 3 

Gerald przyglądał się jej w milcze- 
niu. Roześmiała się z przymusem. 

— Czemu patrzysz tak "na mnie? 
Może nagle zrobiłam się brzydka? 

— Nie, Bello, ale twoje zdenerwo 
wanie mnie niepokoi. 

Odwróciła się, milcząc. Nagle ser- 
ce jego drgnęło: na żelaznej poręczy 
wagonu 'ujrzał kroplę — łzę, która sto 
czyła się po jej wybladłym policzku. 

—-Bello! Droga moja!... Co ci jest? 
Przestała bronić się: głos jej drżał: 

— Geraldzie, ja się boję, że ty... 
przestaniesz mnie kochać! 

Uspokojony, wzruszył ramionami. 

6.20000, 2) Obodów kołowyci 
sumę 1.800 zł. Zajęte ruchomości reflektanci mogą oglądać w 

  

żynie na zasadzie $ 33 Instrukcji o przymiusowem ściągania 
atków i opłat z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 
Nr. 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż 
1930 roku o godzinie 10-ej rano na placu 

obodni w Bukatowie, gminy Wiszniewskiej odbędzie się sprze- 
daż z licytacji niżej wymienionych ruchomości, należących do 
F-my Borowik, Bregman i 
datkowych, a mianowicie: 1) Kiocy jesieniowych w 19 

Syn, celem pokrycia zaległości po- 
szta- 

od 460 — 500 metr. oszacowanych na zł. 
h 455 sztuk oszacowanych na   

—wygody, bardzo sło- 
== neczne, Tel. 1522 —0 

Do wynajęcia .—- 
mieszkanie nowoczesne 
—92 pokoje duże z kuch- 

nią gazową, łazienką 
i wszystkiemi wygoda- 
mi około Katedry. Mo- 
stowa 3-2 od g. 10—15 
17—18. 

ze wszystkich gałęzi produkcji. dniach 22 — 28 sierpnia r. b. od godz. 10 do 13 u dozorcy 
SPECJALNE DZIAŁY I GRUPY: Wójcika Abrama. ` 

Dział budowlany. — Grupa radjotechniczna. „Plac obódni w Pukatowie oddalony 6d kolei szerokotoro- 
— Kolekcja produktów  czeskosłowackich z Rusi wej Zardele — Wojgiany mniej więcej o 500 metrów. 
Podkarpackiej—Oficjalna zbiorowa Grupa rumuń- R je: D) sA oai». 
ska, węgierska i egipska. — Grupa regjonalna 0 BETOR ZE 
przemysłu północnej Francji. — Zbiorowy pokaz Е й 
wyrobów polskiego Przemysłu domowego i ludo- BREREREALR HERA HERE RANE 
wego. — Pokaz stosowania gazu ziemnego dla 
celów przemysłowych i użytku domowego. и ° - 
W DZIALE ROLNICZYM: Mieszkanie 

Targi hodowlane koni remontowych i luksu- LOKALE do wynajęcia 7 pokoi 

W Warszawie 
-1 do wspėlnego komfor- 

— — — — — — — iowego pokoju z utrzy- 
2 lub 3 uczennice mManiem  poszukuje się 

znajdą pomieszczenie z Słuchaczki wyższych 
wiktem, przy inteligen- uczelni. Dowiedzieć się 

e; 2 pokoje W „Słowie* u С. М. —1 

— filo- 

tnej rodzinie; 2 

Kwiaty dendron 

umeblowane, słoneczne 

ikusy do sprzedania 

  

ciepłe z wygodami w 
śródmieściu. Tamże : 
można korzystać z pia-i 

  

  

    

nina. Wilno, ul. Mo- tanio. Dzielna 30. —0 

stowa 23 m. 7. RZ 
— STENOGRAFJI listow- 

Przyjmę nie jaknajdokładniej wy 

uczenice uczany.  „Stenograf“, 
na mieszkanie z utrzy- Miesięcznik wychodzi. 
maniem, opieka zapew- „Stenografja Parlamen- 

niona. Uniwersytecka BO RSL alona, 
—6 |. Swiętorzecka. Dziewięć wydawnictw. 
SN: —-1 Instytut Stenograficzny: 

Warszawa, Krucza 26. 

4 
  

Dia 2 uczennic 
pokój z utrzymaniem. 

Cena przystępna. Ta- 

tarska 17 m. 2. -0 

  

WSZELKĄ 
gotówkę  lokujemy 
na solidne hipoteki 
z gwarancją zwrotu 

w terminie. 
Dom H.-K. „Zachę- 
tą*, Mickiewicza 1, 

  

2 pokoje 
nie złączone umeblo- 
wane, suche, jasne, Z 
wygodami, wejście > tel. 9-05, 40 
krępujące. Może być z s е 
obadami tylko dla sa: Tani konwikt 
motnych. Portowa 23dla uczni szk. Śr., moż- 
m.24, ogł. od 3—6. (na z utrzymaniem. Opie 

ka, dobre odżywianie. 
Zarzeczna 28 m. 3. —1 

      

  

  

П z poszukuje- 

Akwizytorów 5: 
wadzonego artykułu, który cieszy się 
najlepszem powodzeniem. POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze repre- 
zentujący się PANOWIE. Po próbnej pra 
cy pensja stała. Zgłosić się: ul. Piłsudskie Ši 
go 6 m. 6, od 10—2 i 5—7 wiecz.   

  

— Przestanę kochać ciebie? Jak ci 
nie wstyd, Bello? , 

— Cóż można wiedzieć? — wy- 
szeptała i nagle, w gwałtownym po- 
rywie obróciła się do niego. — Geral- 
dzie, przysięgnij, że będziesz mnie ko- 
chać, mimo wszystko, co może się 
stać? 

— Przysięgam! — rzekł uroczyś- 
cie. 

Wzruszona powtórzyła: 
— Mimo wszystko, czego się do- 

wiesz? Co by się stać mogło? Zawsze, 
zawsze? Mimo wszystko?... Tak?, 

Długo patrzał w jej oczy i powtó- 
rzył: 

— Tak, przysięgam. 

Uśmiech szczęścia  rozjaśnił 
tw trz i oczy, jeszcze pełne łez. 

— Dziękuję! Nie mów do mnie nic 
więcej. 

Przytulona do jego ramienia, patrza 
ła zamyślona na otaczajce ich pampa- 
sy. 

Pogrążeni w swych myślach, długo 
stali, nie mówiąc ani słowa. Pampasy 

ustąpiły miejsca spalonym od słońca 
stepom, wśród których, niby czarne 
świece, wystrzelały ku niebu kaktusy. 

Nagle Gerald poczuł, że ktoś przy 
gląda mu się z boku. Odwrócił się i 
ujrzał Nepomuceno, stojącego we 
drzwiach wagonu. Ranzero skłonił się 
z uszanowaniem. 

jej 

— Senor wybaczy, ale muszę po- 
mówić z senoritą. 

Gerald dostrzegł skurcz przelotny 
na twarzy Arabelli. Ale spokojnym, 
naturalnym tonem zapytała: 

— Pozwolisz, Geraldzie? 

  

  

tvłło. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

  


