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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O, 

0. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 Nr. 8025! 
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NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATEK „SŁÓWKO*. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tel.: Redakcji 17-82, Administr. 288 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. „Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. s 
MOLODEUZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

S н S ai я 40. Z. 
OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i dej gr. 

ao milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i ta r 

Terminy druku mogą być przez Administracį 
Zagraniczne 
do miejsca. 

  

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalsi › 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. a 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

tabelaryczne o 50 proc 
świątecznych ! io dro 

drożej: Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

ę zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Ratuszowa je Księgarnia Jaźwińskiego. 
go. 

  

a tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Po katastrofie pod Białymstokiem Krwawa przygrywka do plobiscytu w Prusach 
interwencja prezydenta Hindenburga Dochodzenie władz w sprawie one- 

gdajszej katastrofy pod Białymstokiem 

toczy silę w dalszym ciągu, także ko- 
misja, która wyjechała z Wlina do Ba- 
ciut, bawi tam jeszcze i zakończy swo- 
je prace dopiero za kilka dni. Również 
w Blałymstoku przebywa dyr. Falkow- 
ski, który osobiście bada wszystkie 
szczegóły, które mogą być potrzebne 
do śledztwa. : 

Z pośród ciężko rannych ofiar ka- 

taśtrofy jedna zmarła, druga zaś dogo- 
rywa. Wten sposób liczba oflar po- 
większyła się do pięciu zabitych. 

inżynier Gordon z Wilna, który otrzy” 
mał ciężkie rany brzucha, znajduje się 
w szpitalu w Białymstoku i lekarze nie 
czynią wielkich nadziel utrzymania go 
przy życiu. Przy łożu chorego czuwa 
przybyła z Wilna żona. 

Wczoraj do Białegostoku przybyły 
rodziny zabitych, w celu zajęcia się po- 
grzebem Ich ciał, przyczem w truplarni 
rozgrywały się wstrząsające sceny. 

Bezpośredni sprawca katastrofy, te” 
legrafista Aścik po aresztowaniu został 
poddany badaniom, ;podczas których 
przyznał się, że nadał depeszę jeszcze 
przed przybyciem widzianego z daleka 
pociągu, I że nie miał już możności 
odwołania nieszczęsnego leiefonogramu 

Prócz Aścika aresztowano wczoraj 
kierownika pociągu osobowego i ma- 
szynistę tego pociągu. 

Nastąpiło to nsskutek ustalenia, że 
pierwszy z nich lekkomyślnie odbywał 
podróż, na uszkodzonej lokomotywie, 
drugi zaś — nie przedsięwziął żadnych 
środków, by powiadomić jadący z tyłu 
pośpieszny pociąg o grożącem niebez- 
pieczeństwie. 

Jak wladomo, na lokomotywie by- 

ly petardy, a ponadto posiadano kilka 
latarek alarmowych, które uwzgiędniw- 
szy posiadany czas, można było umie- 
ścić w należytej odległości. 

Dyr. Falkowski czyni wszelkie sta- 
rania, by ustalić wszystkich winnych 
przedwczorajszego nieszczęścia i wnika 
w najdrobniejsze szczegóły składanych 
zeznań. 

Ruch pociągów na llnji został już 
całkowicie wznowiony i pociągi przy- 
chodzą normalnie. Jedynie wczorajszy 

pośpieszny przybył do Wilna z piętna- 
stominutowem opóźnieniem, spowodo- 
wanem względami bezpieczeństwa. 

Straty wynikłe pod Baciutami, nie 
są dotychczas ściśle obliczone, w każ- 
dym bądź razie sięgają one setek ty- 
sięcy złotych, nie wiiczajęc w to od- 
szkodowań dla rodzin zabitych. 

Musimy także dodać, że obecni przy 
katastrofie pasażerowie pociągu po- 
śpiesznego, idącego do Wilna, nie byll 

zbudowani zachowaniem się policji. Je- 
den z tych pasażerów, który špleszyt 

na pomoc rannym, opowiadał, že poli- 
cja go zatrzymała, twierdząc, że musi 

pierwiej zbadać, jakle są powody kata- 
strofy. Gdy pasażerowie zaczęli zble- 

rać pieniądze dla uczczenia heroizmu 
maszynisty — policja zaczęła się w to 

wtrącać i zabraniać. Wogóle jak się zda- 
je przypadkowo Jadący pociągiem po- 
špiesznym policjanci „rozwijall“ dzia- 
tainošč tylko nie umieli obrać właści- 
wego klerunku. 

* * * 

Jak się okazuje, w pociągu po- 
śpiesznym, który uległ katastrofie pod 
Białymstokiem, jechała wycieczka  Po- 

AKTAI TRAKAI TOROWISK OE GAZA 

Marsz „Szlakiem Kadrówki" 
Zwyciężyła drużyna 30 p. strz. Kaniowskich 

KIELCE. PAT. — W dniu 7 sierpnia od- 
był się ostatni etap Marszu Szlakiem — Ка- 
drówki na przestrzeni Jędrzejów — Kielce, 
30 km. 

Na strzelnicy pod  Chęcinami 

KTO BĘDZIE NASTĘPCĄ Ś. P. 
MIN. CZERWINSKIEGO. 
WARSZAWA, 8.VIII. (tel. wł. Sło- 

wa). Sprawa obsadzenia teki ministra 
oświaty jak słychać obecnie nie jest 
jeszcze aktualna i załatwienia jej nie 
należy oczekiwać w najbliższym  cza- 
sie. Na temat nominacji nowego mi- 
nistra oświaty krąży wiele pogłosek. 
Wśród kandydatów według tych wer- 
Syj wymieniane są nazwiska rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Mi- 
chałowicza, pos. Jędrzejewicza, vice- 
prezesa Klubu B. B. W. R. i ministra 
Reform Rolnych prof. Kozłowskiego. 

ZJAZD NAPRAWY GOSPODARCZE] 

WARSZAWA. 8.8 (tel. wł. ,.Sło- 
wa“). Dnia'5 i 6 września r. b. odbę- 
dzie się we Lwowie zjazd Naprawy Go 
Spodarczej, zwoływany przez Polską 
Ligę Gospodarczą. 

Komisją Ekonomiczna Polskiej Li- 
gi Gospodarczej pod przewodnictwem 
inż. Tadeusza Grzewińskiego, przygo- 
towuje naukowy program zjazdu. 

Referaty poruszą aktualne tematy 
z dziedziny pracy, majątku narodowe 
go, wytwórczości w rolnictwie i prze- 
myśle, komunikacji, rzemiosł oraz ob- 
ciążeń podatkowych i świadczeń. 

Sekcja organizacyjna Komitetu Zja 
zdu ustaliła już całkowity program zja 
zdu ustaliła ju. całkowity program zja- 
wą wycieczkę do Worochty, dn. 7 i 8 
września. 

Informacyj w sprawie zjazdu udzie 
la biuro Polskiej Ligi * Gospodarczej, 
Warszawa, Sienna 19, tel. 317-94, 

POMOC FINANSOWĄ 
DLA ORGANIZACYJ ROLNICZYCH 
WARSZAWA. 8.8 (tel. wł. „Sło- 

wa“). W czasie czwartkowej audjen- 
cji Prezesa Centralnego Towarzystwa Organizacyj Kółek Rolniczych, p. Kar wackiego u Pana Premjera Al. Prysto- 
ra, Prezes Karwacki poruszył sprawę 
mającego nastąpić dalszego ogranicze 
ią pomocy finansowej, udzielanej 
Przez rząd organizacjom rolniczym. 
„Pan Premjer oświadczył w odpo- Wiedzj iż rząd w zupełności docenia 

Potrzepę istnienia i pracę organizacyj 
tolniczych, dlatego też pomoc finanso- 

» okazywana organizacjom  rolni- 
Czym, będze nadal utrzymywana na 
poziomie dotychczasowym. 

drużyny 

  

biorące udział w marszu uczestniczyły w 
strzelaniu do sylwetek z odległości 100 m. 
Na etapie Jędrzejów — Kielce najlepszy czas 
osiągnęła drużyna 8 pp. leg. Lublin — 4 
godz. 25 min. 33 sek. 

2-ie miejsce zajęła: drużyna 30 p. 
kaniowskich (4 godz. 35 min. 23 sek.). 

3-cie miejsce przypadło 56 pp. Krotoszyn 
(441,3). 

W” kategorji drużyn strzeleckich najlep- 
szy czas osiągnęli Strzelcy z Poznania 4 
godz. 31 min. 34 sek. Na drugiem miejscu 
przybyła drużyna Strzelca Warszawa — 
Powązki. Na  trzeciem miejscu drużyna 
Strzelca z lublina (4,47,16). 

W strzelaniu najlepsze miejsce wśród dru 

strz. 

żyn wojskowych osiągnął 30 p. strz. kaniow- * 
skich z 67 punktami. 2-gie miejsce 8 pp. leg. 
— 64 punkty. 3-cie miejsce 25 pp. z Piotr- 
kowa 61 punkt. 

Z drużyn strzeleckich pierwsze miejsce w 
strzelaniu zajęła Łódź 32 punkty, potem 
Piotrków 29 punktów, Warszawa — Powąz- 
ki 27 punktów. 

Po dodaniu wyników wszystkich etapów 
i strzelania okazało się, że mistrzem — Маг- 
szu Szlakiem Kadrówki został 30-ty 
strzelców kaniowskich (932 punkty), drugie 
miejsce przypada 8-mu pp. leg. (528 punk- 
tów), trzecie miejsce Straży Granicznej 
(494 punkty). 

Z pośród drużyn strzeleckich mistrzostwo 
Marszu zdobył Poznań (451 i pół), dru- 
gie miejsce Warszawa — Powązki, 449 punk 
tów, trzecie — Piotrków 443 punkty. 

Wśród drużyn p. w. ponad 21 lat pierw- 
sze miejsce zdobyła drużyna Orlęta z Kra- 
kowa, drugie strzelcy z Łodzi, trzecie fabry 
ka karabinów i naboi. 

Na mecie uczestników powitali przedsta 
wicełe władz oraz liczna publiczność. O go- 
dzinie 4,30 odbyła się defilada drużyn i od- 
działów, biorących udział w Marszu na pla- 
cu przed gmachen: wojewodztwa, poczem 
wręczono piękne nagrody. 
SEO OCZ TZ NS ZY PASZEK ZZOZ 

ZDERZENIE MOTOPOMPY Z 
TRAMWAJEM 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi 
siejszym o godz. 9.52 wyjechała z od- 
działu straży ogniowej na Nalewkach 
do pożaru motopompa. prowadzona 
przez szofera Seweryna Porowskiego. 
Przy zbiegu ulic Dzikiej i Niskiej wsku 
tek nieuwagi motorniczego tramwaju 
Nr 1 motopompa wpadła na wóz tram 
wajowy, uderzając przodem w bok 
tramwaju. Wskutek zderzenia 2 straża 
ków zostało rannych ciężko, 7 lekko. 
Z pasażerów tramwajowych nikt po- 
ważnych obrażeń nie poniósł. Moto- 
pompa została uszkodzona. 

LOT LINDBERGHĄ 
NOWY YORK. PAT. -— Lindberg 

wraz z żoną odleciał z. Aklavik u uj- 

ścia rzeki Mackensie w Kanadzie w 
kierunku Point Barrow w Alasce, skąd 
uda się w dalszą drogę do Tokio. Lind 
bergh rozpoczął swą podróż 29 ub. m. 
z aerodromu Nort Beach w stanie no 
wojorskim. 

laków z Ameryki, zdążająca do Wilna 
w celu zwiedzenia naszego miasta. 

Wycieczkowicze przeżyli wszystkie 
emocje katastrofy, lecz nikt z nich na 
L nie ucierpiał. Wczoraj gości z 
za oceanu widziano na mleście w to- 
warzystwie przewodników. 

Errata. We wczorajszem sprawozdaniu 
z katastrofy zostało przekręcone nazwisko 
jednego z podróżnych, który pierwszy po- 
Śpieszył z pomocą maszyniście Grymczew- 
skiemu. Nazwisko tego podróżnego brzmi 
Wacław Słobodziński inżynier z Warszawy, 
a nie Słobodzki, jak mylnie było wydruko- 
wane. 

  

HINDENBURG CONTRA BRAUN 
BERLIN. — Niesłychany postępek 

premjera rządu pruskiego  socjalisty 
p. Brauna, który na podstawie dekretu 
prasowego ogłosił odezwę przeciwko 
plebiscytowi w 2,005 dziennikach na 
terenie Prus, nie wyłączając organów 
opozycyjnych, a więc pism, których na 
stawienie polityczne idzie po linji ple- 

   
Zen, 

KIEDY ZAKWITNĄ WIOSNĄ JABŁONIE... 
Kiedy zakwitną wiosną jabłonie, 
Różowosrebrną koronę drzew 
Poległym braciom w dalekiej stronie 
Zaniesie od nas rodzony wiew. 

Leciuchne płatki różowe, białe 
Z ogrodów naszych zaniesie wiatr 
Na pola walki krwią sczerwieniałe, 
Na skalne zbocza wysokich Tatr. 

I wojownikom na martwe czoła 
Upadnie cicho jabłoni kwiat, 
Jak pocałunek skrzydeł anioła, 
Jak puch srebrzysty anielskich szat. 

Na rumowiska strzaskanej broni. 
Spalonej ogniem, zalanej krwią 
Różowosrebrne kwiaty jabłoni 
Upadną miękką, leciuchną mgłą. 

Na połainane, zimne armaty 
Na martwych oczu kamienny lód, 
Różowosrebrne upadną kwiaty 
Idącej wiosny promienny cud. 

Na krwawych brózdach pobojowiska, 
Niesione wiatrem z dalekich stron, 
Różowosrebrne kwiecie wybłyska 
I mgłą leciuchną otula zgon. 

Bo wiecznie będą kwiaty, jabłonie, 
Będzie się przędła tęczowa nić, 
Zasiądzie Wiosna na złotym tronie 
I co żyć musi, to będzie żyć. 

Dziś w Tarnowie odbędzie się zjazd le- 
gionistów. Aby go uczcić zamieszczamy 
wierszyk powyższy. Historja jego jest taka: 
Napisany został zimą r. 1915 przez pannę 
Wandę Niedziałkowską, dziś panią Doba- 
czewską. Wydrukowany w Kurjerze Li- 
tewskim*, następnie reprodukówany na po- 
cztówkach z piękną winjetą į sprzedawany 
w sklepach wileńskich. Cenzura rosyjska 
aluzji zawartych w nim nie rozumiała. Mo- 
wa była o żołnierzach, walczących aż na Ta 
trach. Publiczność polska wiedziała jednak, 
że panna Niedziałkowska nie myślała o soł- 
datach rosyjskich, lecz o tych, o których 
marzyła ciągle, o srebrno-szarych  !egjoni- 
stach. 

WANDA NIEDZIAŁKOWSKA. 
Kur. Lit. 

Dlaczego — spyta się ktoś — zamiesz- 
czamy ten wierszyk, w którym mowia o 

wiośnie, skoro zbliżamy sie już do złotej pol 

skiej jesieni, skoro gdy strzelcy przeszli gra- 

nicę to kwitły nie kwiaty jdbłoni, lecz 
wrzosy. Dlatego, że jesteśmy pismem wileń 
skiem, że jesteśmy arcy_wileńscy i że pamię 
tamy dobrze, co się w Wilnie działo, gdy le- 
giony Piłsudskiego krwawiły się na froncie. 

Rocznice są odtwarzaniem wspomnień, 
odtwarzaniem nastrojów, które się już prze- 
żyło. I ten panieński, rzewny wierszyk, który 
kocha, miłuje, który chce kwiatami poma- 
gać rannym — by: tem, cośmy wtedy Jó- 
zefowi Piłsudskiemu dali. Cat. 

biscytu, spowodował sensacyjne wy- 
stąpienie prezydenta Hindenburga. 

Z kancelarji prez. Hindenburga ©- 
głoszono co następuje: 

„Pan Prezydent Rzeszy w odpowie 
dzi ną szereg telegraficznych zapytań 
nadesłanych ze wszystkich stron kra- 
jów, poleca ogłosić, iż zarządzenie 
wczorajsze rządu pruskiego spowodo- 
walo go do natychmiastowego zwró- 
cenia się do rządu Rzeszy z wezwa- 
niem do zmiany rozporządzenia z dnia 
17 lipca 1931 r. (chodzi o dekret pra- 
sowy). Rząd Rzeszy niezwłocznie 
przedłoży swoje propozycje p. prezy- 
dentowi“. 

Nie ulega wątpliwości, że prez. Hin 
denburg temsamem wystąpił przeciwko 
rządowi pruskiemu p. Brauna. Ze stro 
my gabinetu Rzeszy oświadczają, iż 
zmiana dekretu względnie propozycje 
w tej sprawie zostaną przedłożone pre 
zydentowi Hindenburgowi dopiero w 
poniedziałek po powrocie kanclerza z 
Rzymu. Tem Samem aż do terminu ple 
biscytu ów dekret będzie obowiązy- 
wał. 

W kołach politycznych panowała 
dziś opinia, iż p. Braun przez swój nie 
fortunny krok zwiększył ilość zwolen- 
ników plebiscytu conajmniej o dwa mi 
ljony. Równocześnie kolportowano też 
pogłoskę na temat osoby prez. Hinden 
burga. Prezydent Hindenburg zagro- 
zić miał według jednej wersji dymisją 
na wypadek nie przeprowadzenia na- 
tychmiast zmiany dekretu prasowego, 
wedłe innej wersji prez. Hindenburg 
ma sam wziąć udział w plebiscycie, gło 
Sując za rozwiązaniem sejmu pruskie- 
go. 

ZABURZENIA KOMUNISTYCZNE 
w. BERLINIE 

BERLIN. PAT. — W. przeddzień 
plebiscytu dziś w południe przed cen- 
tralnem ogniskiem komunistycznem t. 

zw. domem Liebknechta przyszło do 
krwawych zaburzeń. Już w godzinach 
przedpołudniowych gromadził się na 
placu Buelowa tłum demonstrantów, 
który policja ustawicznie rozpędzała 
przy użyciu pałek gumowych. 

Gdy około godz. 13 policja przy- 
stąpiła do rozpędzenia nowoutworzo- 
nego tłumu, obrzucono ją kamieniami. 
Gdy kilku policjantów zostało obalo- 
nych na ziemię wówczas policja dała 
salwę do tłumu. Manifestanci rozbiegli 
się po przyległych ulicach, na placu 
zostało kilkunastu rannych, z nich dwu 
ciężko ranionych. jeden z nich zmarł 
w drodze do szpitala. 

O tej samej porze tłum obrabował 
w jednej z dzielnic robotniczych skle- 
py spożywcze, zabierając również pie- 
niądze z kasy. Zanim przyszła policja, 
napastnicy skryli się. Nikogo nie zdo- 
łano aresztować. 

W innej dzielnicy z okien obrzuco- 
no butelkami rowerowe i samochodo- 
we patrole policyjne. Rewizja w mie- 
szkaniach nie wykryła sprawców. 

OSTRE POGOTOWIE POLICJI 

Dzisiaj o godz. 7 rano zarządzono 
ostre pogotowie policyjne, które trwać 
będzie bez przerwy aż do ukończenia 
plebiscytu, Ulicami krążą wzmocnione 
patrole policyjne. Do służby ściągnięto 
wszystkie rezerwy. 

W samym Berlinie zmobilizowane 
6000 mundurowych policjantów i 4000 
rezerwy. W mieście panuje silne zde- 
nerwowanie, spotęgowane  ostatniemi 
krwawemi zaburzeniami. Hitlerowcy # 
komuniści rozwinęli ożywioną agitację, 
rozlepiając plakaty plebiscytowe i t. p. 
Dochodzi ustawicznie do starć z poli- 
cją przyczem kilkadziesiąt osób aresz- 
towano, w, tem wielu członków Stahl- 
helmu. Prasa nacjonalistyczna prowa- 
azi niezwykle krzykliwą propagandę za 
plebiscytem, atakując rząd pruski. 

Dr. Bruening i min. Curtius w Rzymie 
Zaproszenie Mussoliniego do Berlina 
WIZYTY OFICJALNE 

RZYM. PAT. — Mussolini w towa 
rzystwie ministra spraw zagr. Gran- 
diego udał się do ambasady niemiec- 
kiej celem rewizytowania kanclerza 
Brueninga i ministra spraw zagr. Cur- 
tiusa. Rozmowa, w której brali rów- 
nież udział ambasadorowie obu 
państw w Rzymie i Berlinie, trwała go 
dzinę. Następnie Mussolini przyjął w 
pałacu Venetia przedstawicieli prasy 
niemieckiej w Rzymie, a wkrótce po- 
tem kanclerz Bruening przyjął przed- 
stawicieli prasy włoskiej. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej Brue- 
ning zaprosił Mussolinego do Berlina 
w charakterze gościa rządu niemieckie 
go. Mussolini zaproszenie to przyjął, 
zastrzegając sobie możność wskazania 
czasu, w którym będzie mógł się u- 
dać do Berlina. 

KOMUNIKAT AG. STEFANIEGO 
Agencja Stefaniego ogłasza następu 

jący komunikat: 

„W dniu wczorajszym i dzisiejszym 

odbyła się wymiana pogladów pomię- 

dzy kanclerzem Brueńingiem i min. 

Curtiusem a premierem Mussolinim i 
min. Grandim. Rozmowy cechowało 

„ wzajemne przyjazne zrozumienie i ży- 

  

Prezydent Mościcki wyjechał do Tarnowa 
WARSZAWA, 8.VIII. (tel. wł, Słowa). 

tej przybył 8 b. m. o g. 12 m. 10 wraz ze świtą do Mościc, 
Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

skąd w nie- 
dzielę dn. 9 b. m. w godzinach południowych uda się do Tarnowa, gdzie 
obecnością swą zaszczyci X zjazd legjonistów. 

Dn. 8 b. m. wieczorem wyjechali na Zjazd legjonistów do Tarnowa 
Pan Prezes Rady Ministrów Aleksander Prystor, marszałek senatu, p. Wła- 
dysław Raczkiewicz, prezes N. I. K. P. gen. Krzemiński oraz Prezes Ban- ku Gospodarstwa Krajowego i Federacji Obrońców Ojczyzny, generał Ro- 
man Górecki. 

Amnestja dla przestępców politycznych 
NA LITWIE 

. WARSZAWA, 
dniu dzisiejszym, 
na ogłosi amnestję 

8.VIII. (tel. wł. Słowa). Donoszą z Królewca, iż w 
jako w rocznicę niepodległości Litwy, Prezydent Smeto- 
dla przestępców politycznych. 

wa serdeczność, W czasie tych roz- 
mów zbadano wszechstronnie ogólną 
sytuację europejską i uznano jedno- 
myślnie konieczność pełnej zaufania i 
czynnej współpracy wszystkich naro- 
dów dła pokonania istniejących trud- 

ności. Uznano również konie- 
czność podjęcia wszelkich 
wysiłków, by najbliższa 
konferencja rozbrojenio- 
wa wydała korzystne i sku- 
teczne wyniki w interesie 
pokoju oraz życia gospo- 
darczego i moralnego Świa- 
ta'. 

RZYM. PAT. — W obiedzie, wydanym 
wczoraj po południu przez Mussoliniego na 
cześć niemieckiego kanclerza Brueninga i 
ministra spraw zagranicznych Curtiusa wzię 
F udział ambasador niemiecki wraz z człon- 

kami ambasady, przewodniczący senatu, wło 
ski minister spraw zagranicznych Grandi 0- 
raz inni członkowie rządu. 

MOWA MUSSOLINIEGO 
Pod koniec obiadu Mussolini wygłosił 

przemówienie. 
Jesteśmy przekonani — powiedział on— 

ze współpraca coraz bardziej aktywna i przy 
jazna rządów i narodów jest najlepszym 
środkiem, mogącym doprowadzić do wyj- 
ścia z obecnych trudności. Włochy faszy- 
stowskie czyniły zawsze wszystko, co było 
w ich mocy, by brać udział w wielkiem dzie 
le wspólnem, którego celem jest uleczenie 
zła moralnego i materjalnego, pozostałego w 
spadku po wielkiej wojnie z powodu którego 
narody ciągle jeszcze cierpią. Jestem prze- 
konany, że urzeczywistnienie tej współpra- 
cy, ogarniającej coraz to nowe dziedziny, 
coraz bardziej pogłębiającej się zarówno na 
połu politycznem, jak i ekonomicznem, przy 
czyni się do zaufania wspólnego narodów, 
które jest gwarncją pokoju prawdziwego, 0- 
partego na prawie i sprawiedliwości Naród 
włoski jest pewien. że naród niemiecki będzie 
kontynuował swą drogę z nową energią w 
pełni świadomości swych sił. Przemówienie 
swe zakończył Mussolini toastem na cześć 
Erueninga i Curtiusa i pomyślność Nie- 
miec. 

ODPOWIEDŹ BRUENINGA 
Kanclerz Bruening podziękował za ser- 

deczne słowa, dodając, że przybył wraz z 
min. Curtiusem do Rzymu z przekonaniem, że 
'w obecnej sytuacji nic nie wydaje się tak 
pożytecznem, jak kontakt osobisty i otwar- 

dyskusja między ludźmi, którym powierzo 
ny jest kierunek polityki państwowej. Zain- 
teresowania nasze — powiedział Bruening—- 
dotyczą nietylko naszego kraju, ale również 
Europy i całego świata. Wyraziwszy nadzie- 
ję, że współpraca ekonomiczna Włoch i Nie 
miec będzie się rozwijała skutecznie dla do- 
bra obu narodów i z korzyścią dla współ- 
pracy międzynarodowej, opartej na prawie i 
sprawiedliwości, Bruening dodał, że utwier- 
dza go w tem przekonaniu serdeczne przy- 
jęcie, z jakiem spotkał się w Rzymie oraz 
powaga, z jaką Mussolini stał się propagato 
rem współpracy rządów i narodów w sto- 
sunku do zagadnień, dla których czynione 
są nasze wysiłki. Bruening na zakończenie 
wzniósł toast za zdrowie króla, Włoch i na 
pomyślność przyszłości narodu włoskiego. 
>a obiedzie Bruening i Curtius ponownie kon 
ferowali z Mussolinim i Grandim. 

  

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU | 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHA] 
NIE CIĄŻY NA. TWOIM SUMIENIU. 
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POSTAWY 
— Otwarcie przystani wiošlarsko-ptywa P 

ckiej PKS. Policja powiatu  postawskiego 
przed paru dniami święciła nielada uroczy- 
stość. Oto w dniu 18 'ipca rb. poświęcono 
i oddano do użytku członków PKS. nowo- 
wybudowaną przystań wioślarsko-pływacką, 
z której będzie korzystało i miejscowe spo- 
łeczeństwio. Myśl wybudowania przystani 
powstała w łonie zarządu Klubu na czele z 
prezesem podkomis. Bartoszewiczem Bołe- 
sławem jeszcze w roku 1930 i jedynie po- 
ważne przeszkody uniemożliwiły zrealizowa- 
nie powziętego planu wcześniej. 

Przystań została wybudowana w prze- 
ciągu niespełna czterech tygodni na grun- 
tach hr. Przeździeckiego nad rzeką Mia- 
dziołką w Postawach. Prezentuje się na tle 
zieleni parku  „Garbarka* bardzo ładnie, 
dość obszerna, bo składa się z pięciu ka- 
bin. miejsca na przechowywanie łodzi i о- 
gromnego pomostu wraz z. moło o prze- 
strzeni do 60 m. kiw. Budynek na funda- 
mencie murowanym ma służyć celom spor- 
towym, tak w lecie, jak i w zimie z uwagi 
na uprawiany przez policję sport narciarski 
i łyżwiarski. 

Uroczystość poświęcenia i otwarcia przy- 
stani wypadła bardzo okazale. Rząd repre- 
zentował pan starosta powiatowy Wiktor 
Niedźwiecki. Obecny był również specjalnie 
przybyły z Wi!na komendant wojewódzki 
P.P., inspektor Ludwikowski Wiktor, prezes 
PKS, Wilno, podinsp. Konopko Eugenj.sz, 
oraz przewodnicząca Okręgowego Zarządu 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, 0. Hele- 
na Ludwikowska, pozatem gośćmi byli: d-ca 
garnizonu, major Kamiński Eugenjasz z 
małżonką, prezes Klubu  Urzędniczego ckr. 
sędzia śledczy Sadowski Cezary, sędzia 
grodzki Wińcza Oskar, przewodnicząca Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet Sadowska He- 
lena, dr. Sobiesław Reyro, dr. Stefan Mo- 
roz, właściciel dóbr Woropajewo płk. Kor- 
stanty hr. Przeździecki, znany mistrz szty- 
chów Kamil Mackiewicz, zarządy dóbr Wo- 
ropajewo i Postawy 'wi osobach p. p. Ru- 
dolfa Porzeckiego i Karola Korkozowicza i 
wiele innych osób. 

Po dokonaniu aktu poświęcenia przysta- 
ni przez miejscowego ks. proboszcza. julja- 
na Jankowskiego, odbył się chrzest łodzi 
sportowych w liczbie 5 przez rodziców 
chrzestnych: Helenę Bartoszewiczową, prze- 
«wodniczącą Koła Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna i Wiktora Niedźwieckiego, staro- 
stę postawskiego, następnie zaś powitał go- 
ści w imieniu zarządu Klubu podkomis. Bar- 
toszewicz, poczem przemawiali, życząc Klu- 
bowi rozwoju starosta powiatowy W. Nie- 
dźwiecki, inspektor Ludwikowski i podin- 
spektot Konopka. и ю 

Po podniesieniu bandery, odczytaniu de- 
pesz gratulacyjnych od pana wojewody wi- 
leūskiėgo, naczełnika Bruniewskiego i in. 0- 
raz odczytaniu i podpisaniu aktu poświęce- 

"nia — odbyła się defilada łodzi, która wy- 
padła wcale imponująco. Uroczystość za- 
kończono zabawą ludową. 

Prezes Pol. Klubu Sport. 
K. Piskozub, insp. 

: WILEJKA 
— Z działalności Il-go Oddziału Oczne- 

go Wileńskiego Okręgu Polskiego Czerwo- 
nego Krzyża na terenie powiatu Wilejskiego. 
Od miesiąca zgórą prowadzi już na terenie 
powiatu Wilejskiego nadzwyczaj uciążliwą 
chociaż bardzo owocną pracę. ll-gi Oddział 
Okulistyczny Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża pod wytrawnem — Ке- 
rownictwem p. Dr. Tarasiewiczowej Lucji. 

O działa'ności oddziału postanowiliśmy 
kilka słów skreślić, słusznem i koniecznem 
bowiem jest, by szeroki ogół społeczeństwa 
dowiedział się o tej tak pożytecznej i praw- 

' dziwie obywatelskiej pracy, jaką jest iwalka 

_ posiadający w swym składzie 

z jaglicą, plagą, dręczącą naszą wiejską lud- 
"mość kresową. 

Kilka danych cyfrowych  najlepej  zo- 
brazuje tę działalność. Oddział okulistyczny, 

prócz kie- 
rowniczki p. Dr. Tarasiewiczowej drugiego 
lekarza p. Dr. Okołuw - Hrynkiewiczową, sio 

. strę p. Kaperowiczównę, oraz gospodarza p. 
 Bagana, rozpoczął swą pracę w Krzywiczach. 
dnia 15* 'ipca i prowadził ją do dnia 
18 lipca, z którym to dniem przeniósł się 
do Ilji. W Ilji pracować będzie do dnia 15 
sierpnia, następnie przeniesie się do Żo- 
dziszek, gdzie prowadzić będzie swą działal- 
ność do 15 wirześnia. Tak więc cała ludność 

: _ powiatu skorzysta z fachowej pomocy lekar- 
skiej w dziedzinie leczenia chorób ocznych. 

Niezbitym dowodem, jak wielką uino- 
ścią darzy ludność oddział i jak ofiarnie 
oddział pracuje, będą dane z działalności od- 
działu w Krzywiczach za czas od 15 czerw- 
ca do 18 lipca r. b. 

W czasie tym przyjęto i udzielono pomo- 
cy lekarskiej 1764 chorym  pierwszorazo- 
wym, w tej liczbie 673 chorym na jaglicę. Po- 
wtórnie przyjęto 4494 chorych, w tem 3571 

- chorych na jaglicę. Dokonano 121 większych 
zabiegów operacyjnych i 461 mniejszych zab. 

e operacyjnych. W szkołach gminy Krzywiic- 
kiej zbadano 1388 dzieci, wśród których zna 

ECHA KRAJOWE 
leziono 124 chorych na jaglicę, czyli około 9 
roc. 

jak dowodnie widać z powyższych da- 
nych personel kolumny pracuje z całą bezin- 
teresownością i zaparciem się siebie, co o- 
sobiście stwierdzili w połowie iipca Prezes 
Okręgu Wileńskiego P. C. K. p. Uniechow- 
sk i Starosta Powiiatowy Wilejski p. Neuge- 
bauer, którzy przeprowadzając inspekcję 
oddziału wyrażali się z hajwyższem uzna- 
niem o jego pracy. 

„My, ze swej strony, kreśląc tych kilka 
słów. pragniemy również jaknajmocniej pod- 
kreślić ogromre zasługi Oddziału i na rę- 
ce jego Kierownika p. Dr. Tarasiewiczowej 
złożyć całemu personelowi w imieniu całej 
ludności powiatu najserdeczniejsze podzię- 
kowanie za dotychczasową ich pracę, za- 
znaczając, że pamięć i wdzięczność na dłu- 
go w sercach naszych pozostanie. Zam. 

GŁĘBOKIE 
— W obronie gimnazjum. Wakacje — 

to czasy ogórkowe. O czemże tu pisać na 
głębockim bruku? Owszem, Jest o czem. 
Najpierw! załamała się kampanja przeciw 
gimnazjum. Następnie skończył swój kilko- 
miiesięczny żywot tygodnik „Wiadomości 
Głębockie”. Było do przewidzenia, że t. zw. 
Komitet Redakcyjny musi się rozlecieć. Na 
cóż ci ludzie wyładowywali swą energję? 
— pytamy. Wstyd się przyznać: zwalczali 
gimnazjum. Ś 

Gimnazjum imienia Uunji Lubelskiej ist- 
nieje w Głębokiem rok szósty. Z dziwnym 
uporem każdego roku, w okresie wakacyj- 
nym, a zwłaszcza w przededniu nowego ro- 
ku szkolnego, słyszymy rozmowy: — Gim- 
nazjum polskie im. Unji Lubelskiej 'wi Głę- 
bokiem w tym roku już będzie zamknięte. 
— Czemu? — Niema dyrektora. — Było 
sprostowanie, że jest dyrektor. — Cóż to 
pomoże, kiedy zwyrodniała młodzież dopu- 
szczą się niesłychanych ekscesów. — Było 
sprostowanie, że młodzież tutejsza karna, 
pracowita, nie popełnia żadnych ekscesów — 
Oho, ale z powodu kryzysu finansowego 
Ministerstwo zabrało etaty, więc gimnazjum 
musi zrobić klapę. — Tymczasem wiemy, 
że Ministerstwo WIR. i OP. decyzją z: dnia 
9 lipca rb. nr. II — 13470 — 31 przyznało 
Gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Głębo- 
kiem trzy etaty nauczycielskie, płatne z fun- 
duszów państwowych. — Ale Magistrat 
głębocki cdmówił placu pod budowę gimna- 
zujm. A nie będzie budowy gimnazjum, to 
gimnazjum się zlikwiduje i td. i td. Takiej 
oto czynności grabarskiej dokonywują wro- 
gowie gimnazjum, jako placówki państwo- 
wo twórczej. 

W tym roku szkolnym bardzo dużo mó- 
wiono i pisano ujemnie ©0 gimnazjum w 
celach grabarskich. Natomiast milczano o 
wypadkach, naprawdę godnych potępienia. 

Lecz powiał wiatr Świeży, który zapew 
ne odświeży atmosferę i poprawi „stosunki 
życiowe” na gruncie głębockim. 

Obserwator. 

BRASŁAW 
Środa... piątek: targ. Z dookolnych wio- 

sek zjeżdżają się rolnicy. Ten wiedzie kro- 
wę, uwiązaną do wozu, inny furę zboża, 
trzeci z lekką telegą na chudej szkapinie 
ciągnie się nabyć pud zboża na wiosnę. Ry- 
gor. Władza z lśniącemi daszkami u cza- 
pek co krok. Przystanąć nie wolno. Dzwon- 
ki. tabliczki. Porządek musi być! Miarowe 
kroki... 

Ciągną się fury, idą iwiedzione na sznu- 
rach krowy... Festyn nielada! Baby z „kar- 

    

zinkami““ jaj. Pokrzykują kury..... Tłumy, 
jadą i idą, 
D————r— Du—du—du—du—du— 

du—du— 1! Lśniące, jak słońce auto. 
no, drugie, trzecie,,, Syrena krzyczy”... 
Zgiełk. 

Konie z telegami, nienawykłe do aut, 
szukają schronienia po chodnikach, bramach 
domów, bocznych uliczkach... Przewracają 
się wozy, konie, ludzie. Panika. Połamane 
wozy, koła, pokaleczone konie, potargani 
ludzie. D———r——r— Du— —du—du 
—d—d—du—du—, Sygnał. Wszystko na 
nowo! Przez ulice Piłsudskiego, w stronę 
„Piaskėw“, gdzie najwięcej koni i ludzi. 
Mknie auto, jedno, drugie. trzecie... 

„„Strojne panie i eleganccy panowie dum- 
nym wzro'iem z suwerennym gestem Spo- 
głądają na atrakcję — dziwowisko, wywo- 
lane „spacerem“ aut. Ich aut...! Strojne pa- 
me i eleganccy panowie.,, 

Co środa i co piątek, w każdy targowy 
dzień analogiczna historja. Społeczeństwo, 
rekrutujące się z t. zw. inteligencji, znudzo- 
ne prozą prowincjonalnego miasteczka szu- 
ka sensacji.... 

Na podobne stosunki reagować trzeba. 
Nie wolno, proszę państwa, bawić się kosz- 
tem strat, pokornych włościan!. Nie jest to 
ani po chrześcijańsku, ani po polsku, ani po 
ludzku! Nie wolno podsycać nienawiści 
warstw t. zw. rolniczych, pracujących i t. 
zw. trwoniących. Si L 

Zuchwały napad na urząd pocztowy 
w Truskawcu 

WARSZAWA, 8.VIII. (tel. wł. 
Słowa). Dziś po południu 6-ciu 

uzbrojonych bandytów weszło 

do Urzędu pocztowego w Tru- 

skawcu i po sterroryzowaniu 

urzędników i obecnych intere- 

santów zrabowali z kasy poczty 

18 tysięcy zł. oraz zabrali pile- 

niądze Ii kosztowności posiada- 

ne przez publiczność. 

Po wyjściu napastników urzęd- 

nicy i publiczność rzuciła się w 
pogoń, alarmując po drodze po- 

licję. Bandyci broniąc się ucieka- 

П м kierunku lasu. W _ trakcie 
strzelaniny jeden z bandytów 

został zabity, pozostałym zaś 

udało się zbiec. 

Jest nadzieja, że reszta bandy 
zostanie schwytana przez policję, 

która otoczyła las. 

  

Giełda berlińska będzie czynna od września 
WARSZAWA, 8.8 (tel. wł. ,„Sło- 

ма“). Pomimo przywrócenia normal- 
nych czyności i wypłat "w bankach, 

  

  

giełda berlińska w sierpniu jeszcze nie 
będzie czynna. Sfery finansowe przewi 
dują, że giełda będzie czynna od 1-go 
września b. r. 

Jak przewozi się złoto 
w Angiji ekspedjuje się złoto, jak kapustę 

lub inny towar 
Często się teraz słyszy 0 transportach zło- 

ta. Po dziesięć, a nawet więcej miljonów 
złota wysyła tygodniowo Bank Angielski do 
banków francuskich.  Zdawałoby się więc, 
że transport tak drogiego kruszcu odbywa 
się w asyście wojska i policji. Tymczasem 
tak wcale nie jest. Złoto wysyła się w szta- 
bach i skrzyniach tak samo, jak się wysyła 
kapustę lub inny zwykły towar. 

W Anglji złoto jest przechowane w 
Banku Angielskim na Threadneodle Street. 
Jest to niski zaniedbany gmach w samem 
centrum City londyńskiej. Gdy złoto spoczy- 
wa w piwnicach i safesach banku jest ono 
strzeżone przez specjalnych żołnierzy, ub- 
ranych w czerwone mundury. Ale to tylko, 
gdy złoto znajduje się w Banku. Kiedy 
zaś bywa transportowane do innej miej- 
scowości, to nawet zwykiy policjant nie jest 
przy tem obecny. Złoto przychodzi i wy- 
chodzi z Banku, nie zwracając niczyjej u- 
wagi. 

Do Banku Angielskiego napływa dużo 
złota iwiprost z Afryki. Przychodzi ono z 
kopalni i zwane jest „nowe złoto”. To „nowe 
złoto” przywozi się w zwykłych samocho- 
dach ciężarowych, pomalowanych na zie- 
lono, bez żadnych asyst policyjnych. Przed- 
tem zaś zanim złoto zostaje zdeponowane 
w Banku Angielskim bywa ono oczysz- 
czane. Aby mogło być przyjęte do Ban- 
ku musi zawierać nie mniej, jak jedenaście 
dwunastych czystego kruszcu. 

Przewóz do Francji również odbywa się 
w całkiem prozaiczny sposób. Złoto bywa 

umieszczane w małych drewnianych skrzy 
niach. Każda skrzynia posiada przeszło 
pół łokcia długości. W jednej skrzyni znaj 
duje się tylko jedna sztaba złota. Wartość 
takiej sztaby równa się około 1.700 fun- 
tów szterlingów, czyli 73.000 złotych. Ta- 
kich skrzyneczek można widzieć bardzo 
dużo no podwórku Banku, zwanego Loth- 
bury courtyard. Wyglądają, jakby skrzy 
neczki od pomarańczy lub innych owoców. 
Gdy jest ich już sporo wyniesionych z 
piw.nic, ładuje się je na samochody cię- 
Żarowe i odsyła się do stacji Victoria w 
Londynie. Na każdym takim samochodzie 
towarowym znajduje się złoto wartości 

150.000 funtów sterlingów, czyli około 7 
miljonów złotych. 

W. Ameryce a szczególnie w Nowym 
Jorku pieniądze są przewożone w samo- 
chodach pancernych. Również i w innych 
krajach pieniądze są strzeżone przez woj- 
sko lub policję. Strzeże się je jeszcze 
bardziej podczas podróży, niż kiedy leżą w 
bankach. W Anglji jest zupełnie odwrot- 
nie. Złoto jest strzeżone, gdy !eży w 
Banku. Ale przewóz złota odbywa się bez 
żadnego nadzoru. Złoto wożone jest ziwiy- 
kłym sposobem przez ulice Londynu, bez 
żadnej eskorty wojskowej lub policyjnej. 

A najważniejszem jest może to, że jesz- 
cze nigdy nie zdarzyła się kradzież złota w 
Anglji. Nikt nawet si nie interesuje temi 
zielonemi saimochodamii, które przewożą 
drogi ten kruszczec z miejsca na miejsce. 

{ 

  

I" Gimnazjum koedukacyjne 
humanistyczne dla dorosłych 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
Wilno, ulica Mickiewicza 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4—8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język nie- 

miecki lub francuaki. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 
Kancelarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17—19. 

Rok szkolny rozpocznie się dnia 2 września 1931 roku. 
  

KOŁTYNIANY 
— Usunięcie szyn z wąskotorówki. Dy- 

rekcja kolejowa w ostatnich dniach dokona- 
ła rozebrania toru kolejowego (wąskotorów 
ki) na odcinku Nowo-Święciany — Kołty- 
niany. Szyny, ieżące bezużytecznie od lat 
10, wskutek odcięcia Poniewieża linją gra- 
niczną, zostały wreszcie usunięte. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Onegdaj, pod 
czas robót, dokonywanych na wąskotorów- 
ce Nowo-Święciariy —- Koltyniany, jeden z 
robotników uległ okaleczeniu. Padająca szy 
na potrzaskała mu nogi. Przyczyną: nieor- 
strożność. 

— Utonięcie. Onegdaj podczas kąpieli na 
rzece Żejmiana wi pobliżu zaść. Pimpełka, 
gminy kołtyniańskiej, utonęła 23-letnia Zo- 
fja Gajmudiłówna —— urzędniczka poczto- 
wa z Nowo-Święcian. 8 ; 

— Komuniści przy pracy. Ostatnio nie 
znani osobnicy na drodze Kołtyniany 
Łyngmiany i Kołtyniany — Połusze kilka- 
krotnie rozrzucili pokaźną ilość odezw i 
broszur komunistycznych w językach: pol- 
Skim, litewskim, żydowskim, rosyjskim i bia 
łoruskim. Dochodzenie w tej sprawie toczy 

się. (Ter). 

ŚWIĘCIANY 
— W obliczu głodu. Po burzach, wich- 

rach i gradobiciu powiat święciański nawie- 
dziły niebywałe upały i posucha. Zboże ja- 
re, nieskoszone łąki zmarniały, a owoce w 
sadach owocowych zwiedły. Klęska głodo- 
wa nieunikniona. 

— Przejazd wojewody. Dnia 4 bm. pan 
wojewoda Beczkowicz dokonał w czasie swe 
go przejazdu lustracji Magistratu m. Nowo- 
Święciany, urzędu gminy  kołtyniańskiej i 
pogranicza na odcinku Łyngmiany. Przeje- 
żdżającego p. wojewodę wszędzie witały o- 
chotnicze Straże Ogniowe i tłumy ludności. 

— Kradzież koni. Ostatnio na terenie po- 
wiatu święciańskiego zanotowano kilka wy 
padków kradzieży koni. Jak się dowiaduję, 
kradzieży dokonali wałęsające się bandy cy- 
ganów. W nocy z 4 na 5 bm. w pobliżu 
Ignalina post. P.P. w Kołtynianach Sekre- 
tarczyk, šcigając jedną z podobnych band, 
ujął wraz z trzema końmi cygankę. Cygani 
— mężczyźni pod osłoną nocy zbiegli i u- 
kryli się w pobliskich lasach, chcąc praw- 
dopodobnie przedostać się do Litwy. Za 
Zbiegami zarządzono pościg. (Ter). 

"Jak żyje Stalin? 
MAŁE MIESZKANIE NA KREMLU — SAMOTNOŚĆ DYKTATORA — WIEJ 

SKA TWIERDZA — ROZRYWKI STALINA 
Dzisiejszy dyktator Rosji sowiec- 

kiej zachował sobie z lat młodości, 
kiedy żył jeszcze na Kaukazie, pasł ow 
ce, siodłał konie i zajmował się upra- 
wą winogron, jedną szczęśliwą włas- 
ność charakteru, a mianowicie: skrom- 
ność. 

Na Kremlu zajmuje Stalin małe 
mieszkanie. W pierwszym pokoju, któ 
ry jest raczej jadalnią, sypiał dawniej 
na kanapie jego starszy syn po pierw- 
szej żonie. Później chłopiec wstąpił 
do wyższej szkoły i zamieszkał w in- 
ternacie, gdzie kładł się na podłodze z 
powodu braku pościeli. Drugi pokój 
mieszkania Stalina — to właściwa sy 
pialnia. W nim przebywa sam Stalin 
ego druga żona, Nadieżda Allilujew- 

na. Po wystąpieniu lipcowem w roku 
1917, kiedy rząd tymczasowy w Rosji 
począł wobec bolszewików stosować 
represje, Stalin ukrywał się u ojca dzi 
siejszej swej żony, robotnika, pracują- 
cego w elektrowni. 

Nadieżda Allilujewna była wówczas 
jeszcze młodem dziewczęciem i Stalin, 
uległszy czarowi młodości, zakochał 
się w niej. 

W mieszkaniu Stalina znajdują się 
najprostsze meble. Jedynym zbytkien 
jest tam krzesło-fotel, na którym usia 
da wszechmocny władca Rosji po ©- 
biedzie, aby zapalić sobie tajkę i 
milczeć. Stalin milczy zawsze. Nawet 
w porze obiadowej panuje w jego 
mieszkaniu grobowa cisza. Tylko od 
czasu do czasu słychać, jak szyja На- 
szki uderza o szklankę. Stalin nie mo- 
że zapomnieć o swem ulubionem kau- 
kazkiem winie. 

Jednakowoż , o ile chodzi o jedzenie, 
to Stalin jest nadzwyczaj ostrożny — 
jak opowiada! b. radca misji sowieckiej 
w Sztokholmie S$. Dmitrijewskij w 
swej książce p. t. ,Stalin*, wydanej 
niedawno w Berlinie. Dawniej przyno 
sili obiad Stanowi z jadalni, w której 
stołowali się członkowie Rady Komi- 
sarzy Ludowych; obecnie jednak dla 
niego gotuje się obiad osobno. Nie 
jest to jego kaprys, bowiem na Krem- 
lu jada się naprawdę bardzo dobrze. 
Nie można jednakowoż nikomu  zau- 
fać. Wprawdzie jeszcze nikt nie posta 
nowił otruć wszystkich członków Cen- 
tralnego Komitetu i wszystkich komi- 
sarzy, ale Stalina mogliby na drugi 
świat wysłać jego przyjaciele i naj- 
bliżsi współpracownicy. Dla pewności 
Stalin nie wypali ani jednego obcego 
papierosa i nie wypije ani kropli z ob 
cej flaszki.... 

Stalin wogóle nie przyjmuje pry- 
watnych wizyt. U drzwi jego mieszka- 
nia stoi straż. Bez pozwolenia nikomu 
wejść nie wolno. Dostęp mają tylko 
najbliżsi jego współpracownicy: Mo- 
łotow, Mikojan, Ordżonikidze; ale i ci 
mogą przybywać tylko w sprawach, 
niecierpiących zwłoki. Żona Stalina 
nie styka się wogóle z nikim. 

Stalin lubi operę i balet i dlatego 
dosyć często odwiedza Wielki Teatr 
moskiewski, gdzie zajmuje miejsce w 
loży parterowej, t. zw. rządowej, ukry 
ty za Woroszyłowem, Karachanem lub 
Jenukidzem, tak, aby nikt z publiczno- 
ści nie mógł go zobaczyć. 

Oprócz tego ma Stalin jeszcze jed- 
ną rozrywkę. Jest to pianino, które po 
siada w swej wiejskiej siedzibie pod 
Moskwą, dokąd często wyjeżdża. [est 
to folwark Górki, w którym Lenin spę 
dził ostatnie chwile swego życia i 
gdzie umarł. Obecnie od czasu do cza- 
su zamieszkuje tam Stalin. Jego rezy- 
dencja — to biały dom z kolumnami 
aleksandrowskiemi. We wnętrzu znaj- 
dują się obrazy za złotemi ramami, 
kryształowe lustra, marmurowe antycz 
ne wazy i białe krzesła ze złotemi 0- 
zdobami. Wokoło rozciąga się obszer- 
ny park, a cała okolica strzeżona jest 
przez GPU. Wszędzie spotkać można 

straże stalinowskie. Z wioski sąsied- 
niej już dawno wyprowadzono rolni- 
ków, tak, że dyktator Stalin nie ma nie 
przychylnego otoczenia. 

W pokojach mieszkania na sto - 
łach piętrzą się stosy papierów, tele- 
fon stale dzwoni, a pomiędzy Moskwą 
i wiejską siedzibą Stalina stale kursu- 
ja kurjerzy z rozkazami. 

W jednym z pokojów znajduje się 
domowy kinematograf, stanowiący je- 
Szcze jedną zozrywkę czerwonego dy- 
ktatora. 

Zamknął się więc przed światem, 
otoczył się kordonem straży i tak czer 
wony car spędza życie. 

Komisja „trzydziestu- 
trzech” na Węgrzech 

W tych dniach tworzy się na Wę- 
grzech Komisja  Trzydziestutrzech, 
która będzie ciałem doradczem dla 
spraw gospodarczych i która decydo- 
wać będzie o różnych sprawach natu- 
ry gospodarczej, zanim rząd wyda 
odpowiednie zarządzenia. Komisja ta 
jest niby wznowieniem analogicznej 
instytucji, jaka istniała w czasie sana- 
cji węgierskiego życia gospodarcze- 
czego. [Dwie trzecie członków komi- 
sji to przedstawiciele parlamentu a je- 
dną trzecią stanowią fachowcy 
Przedstawiciele zostali już 
zamianowani a to 14 członków  rzą- 
dowej partji jedności, 3 członków 
chrześcijańskiej partji gespodarczej, 
tworzącej z partją jedności blok rzą- 
dowy oraz pięć posłów opozycyjnych: 
Rassay. margrabia Polavicini, hrabia 
Sigray, Kallay i Nagy. Większość 
stronnistw opozycyjnych t. j. socjal- 
ni demokraci, niezależni małorolnicy, 
opozyc ia Friedricha, demokraci Vaz- 
sonyiego i narodowa partja radykalna 
odmówiły wzięcia udziału w pracach 
komisji. Wymienione te stronnictwa 
mają razem 29 posłów, którzy zatem 
nie mają zastępstwa w komisji Trzy- 
dziestutrzech. Minister skarbu Weker- 
le ma nadzieję, że ustawa o pełno- 
moócnictwach wejdzie w: życie już pod 
koniec b. tygodnia, tak, że komisja 
może rozpocząć natychmiast merytory- 
czne prace. Rząd nie może wydawać 
żadnego rozporządzenia dopóki ko- 
misja Trzydziestutrzech nie rozpatrzy 
i nie uchwali danej sprawy. W razie 
gdyby pomiędzy komisją a gabinetem 
doszło do sporu o projekt rządowego 
rozporządzenia musi zostać zwołane 
plenarne posiedzenie sejmu, aby wnio- 
sek przeszedł normalną drogą par- 
lamentarną. 

Komisja ta stoi przed bardzo wa- 
żnemi zadaniami. Przedewszystkiem 
chodzi o uregulowania  prowizorjum 
gospodarczego, które może potrwać 
do czasu, kiedy Węgry otrzymają po- 
życzkę z zagranicy o którą już od 
dawna zabiegają. Należy więc ko- 
niecznie zapewnić dochody z włas- 
nych źródeł wewnętrznych, aby kry- 
zys mógł być złagodzony bez pomocy 
z zagranicy. Zadaniem komisji prze- 
dewszystkiem jest doprowadzić bud- 
żet państwowy do równowagi. W bud 
żecie poczynione zostaną znaczne skre- 
šlenia a liczne podatki będą podnie- 
sione. Oprócz tego rząd węgierski 
opracowuje obecnie nowy program 
eksportowy, którego celem będzie pod 
nieść zapasy złotych walut. 

Prezydent ministrów odbył w 
pierwszych dniach tygodnia szereg 
konterencyj z przedstawicielami prze- 
mysłu, handlu i finansów. Roko- 
wania o pożyczkę zagraniczną prowa- 
dzone są nadal ze zdwojoną energją 
Według ostatnich wiadomości  osią- 
gnięto już porozumienie we Francji, 

Szwajcarji i Anglji a chodzi jeszcze 
o porozumienie z Holandją, 

    

Republika w opałach 
Trzeba to uważać bodaj za signum 

temporis, że się zjawiły jednocześnie 
dwie książki różnych autorów i różne 
zarysowujące okoliczności, ale jedna- 
kowo szyderczo przemawiające pod 
adresem współczesnej demokracji i 0- 
śmieszające dziwactwa najbardziej. 
„postepowych“, a więc demagogicz- 
nych republik. 
“I to trzeba przyznać, że republika 

_ jest ustrojem bardzo kapryśnym, peł- 
nym niespodzianek, urozmaiceń oraz 
iście kawalerskiej fantazji. 

Republika rzymska, jako wzór kla- 
syczny już dawno poszła w zapomnie- 
nie ze wszystkiemi jej zaletami i wa- 
dami. 

Później my — Polacy chcieliśmy 
stworzyć wzór nad wzory, no i stwo- 
rzyliśmy zresztą rzeczpospolitą szla- 
checką z królem i królewiętami. 

Ten nasz rodzimy wynalazek roz- 
powszechnienia nie znalazł, ale słowo 
„republika“ tyło coraz modniejsze, 
„dźwięczało coraz bardziej słodko i u- 
pajająco, aż cały świat się przekształ- 

'cił w szereg bardzo ciekawych repub- 
lik. 

Lecz która 
wzorem? 

Na którą trzeba spoglądać, jako 

republika może być 

— та ideał, do którego mamy dążyć? 

    

Mamy kilka dość wymownych przy- 
kładów. 

Meksyk. Najbardziej republikańska 
republika. Istny kalejdoskop. Kto tam 

nie „stał u steru władzy”, kto nie mia- 
nował siebie „wybrańcem narodu”, а- 
by wkrótce czemprędzej zrezygnować 
ze swej godności pod lufami rewolwe- 
rów gorliwych republikanów, mają- 
cych w zanadrzu innego „wybrańca', 
bardziej im miłego i dogodnego —na 
pewien zresztą czas. 

Meksykański ustrój republikański 
wymaga od obywateli przedewszy- 
stkiem południowych, gorących tempe 
ramentów, no i sporej dozy humoru. 

Inny wzór — Ameryka. Przemysł, 
handel, przemytnictwo, królowie żela- 
za, mydła, słoniny i król nad króle — 
Al Capone. Przyjeżdżający do Ame- 
ryki jeszcze zdaleka widzi olbrzymi 
posąg Wolności... A na fotelu prezy- 
denta najpotężniejszej, najbogatszej, 
najbardziej nowoczesnej republiki za- 
siadał herszt bandytów!.... 

Trzeba nielada bandyckich trady- 
cyj, aby wytworzyć tak doskonałe tor- 
my republikańskie. 

Jeszcze inna republika. — Niemie- 
cka. Wybraniec ludu, marszałek Hin- 
denburg melduje się do cesarza Wil- 
helma II i pyta się, czy wolno mu ob- 
jać stanowisko prezydenta. — Wolno. 
Stało się zadość woli ludu i cesarza. 
W demokratycznej republice, gdzie ko 
muniści mają swe biura, gazety, wy- 
dawnictwa, działając zupełnie otwar- 
cie, przeglądu oddziałów wojskowych, 
reprezentujących dawną armię cesar- 
ską, dokonywa Kronprinz. 

Żeby zorganizować taką republikę, 
trzeba mieć cesarza, następcę tronu i 
cały dwór. 

Wreszcie wzór najefektowniejszy: 
Z.S.S.R. 

Nietylko republika, aie związek re- 
publik, najbardziej liberalnych, gdyż 
wszyscy obywatele mają nieograniczo- 
ną swobodę... w wyborze śmierci i 
korzystają z prawdziwej, 'dealnej, swię 
tej wolności.... właśnie po śmierci. 

To są tylko reprezentacyjne ga- 
tunki republik; rozmaitość odmian jest 
przeogromna, ale wszystkie jednak 
mają tę wspólną cechę, że do władzy 
dorywają się albo ludzie Bogu ducha 
winni — ot tak, najzupełniej przypad- 
kowo, albo też -— i to najczęściej — 
spryciarze. Ale tak jedni, jak drudzy w 
krótkim czasie mają już dość laurów 
republikańskich: poczciwców  u:ęczy 
demokratyczna blaga i niemniej demo- 
kratyczne intrygi; spryciarze, po do- 
konaniu należytych interesów, wclą 
dobrze zasłużony spokój... 

Właśnie o dziejach poczciwego 
chłopa Pepa, który ani się spostrzegł, 
jak został prezydentem republiki Co- 
sta Nueva, i który po bardzo krótkiem, 
pełnem przygód rządzeniu krajem u- 
ciekł pokryjomu z pałacu prezydenta, 
żeby rozpocząć sielankę w małym 
wiejskim domku z uroczą Inez, -- 0 
dziejach tych opowiada Ludwik 
Wohł *). 

Dzieje te w wielkim 
glądają w ten sposób: 

Urocza wiejska dziewczyna, Inez, 
kocha próżniaka, młodego, pięknego 
Pepa, który marzy nie o królewnie, 
lecz o hrabiance Manueli. 

Papa tej hrabianki bierze czynny 

skrócie wy- 

udział w polityce i ma dla swej cór- 
ki kandydata na męża, don Heronimo, 
szubrawca i skończonego osła, które- 
go jedyną zaletą jest to, że ma szan- 
se zostania prezydentem. 

Hrabianka Manuela czuje wstręt do 
don; Heronima, ale.... 

„W Paryżu pękną z zazdrości: „Jej 
Ekscelencja Manuela de Valdez, prezy 
dentowa stanu Costa Nueva*. To 
brzmi dobrze, trzeba przyznać!'. 

Zakochany Pepe napisał list miłos 
ny do hrabianki Manueli, wyznacza- 
ła i ściąga do siebie liczne rzesze wier 
nych. 

Przyszedł, spotkał... don. Heroni- 
ma i dostał trzydzieści batów od loka- 
jów i parę dobrych odlewanych od 
kandydata na prezydenta. 

Wypadki zaczęły się rozwijać bły- 
skawicznie. 

Pepe zburzył swoją chatę i uciekł 
precz. W drodze spotkał dwóch rabu- 
siów, którym odebrał łup i zwrócił 
właściciełowi w pobliskiem mieście. 

Za otrzymane pieniądze ubrał się 
elegancko i to mu ułatwiło wejście na 
zamknięte zebranie przedwyborcze, 
gdzie popisał się wymową. 

Został zaangażowany na agitatora 
przedwyborczego partji „Sol“. Doko- 

nał cudów, agitując na rzecz partji, 
która imię swego kandydata na prezy- 

denta miała podać w ostatniej chwili. 
Właśnie w ostatniej chwili, kiedy 
  

*) Ludwik Wohl. Prezydent Costa Nue- 
va. Przekład J. Rawicza. Wyd. Rój. Warsza 
wa, 1931, str. 158, 

imię szczęśliwego wybrańca losu mia- 
ło być podane przez radjo do wiado- 
mości całego kraju, dowiedział się Pe- 
pe o kandydaturze Hieronima. 

Rzecz jasna, że dał w łeb radjofo- 
niście i ogłosił własne nazwisko. 

Został prezydentem, ożenił się (nic 
łatwiejszego!) z hrabianką Manuela, 
dowiedział się o jej próżności, poznał 
lepiej krętacza - teścia, i całą ohydę 
intryg hołoty, dorabiającej się na re- 
publice, no i uciekł w nocy z pałacu 
prezydenta... 

Fabuła powieści, pomimo całą 
gmatwaninę niezwykłych wypadków, 
nie robi wrażenia fantazji, gdyż autor, 
choć w karykaturze, wydobył tyle 
istotnych cech zdegenerowanego de- 
mokratyzmu, że aż zmusza do zasta- 
nowienia się. 

Książką jest „budująca”, przynaj- 
mniej pod tym względem, że mężczyz 

na, po przeczytaniu jej, będzie ostroż- 
niejszy z wysuwaniem swej kandyda- 
tury na prezydenta; każda niewiasta 
natomiast stwierdzi, że lepszy prawdzi 
wy prezydent, niż kandydat na prezy- 
denta, i że krokiem bardzo nierozważ 
nym jest prowadzenie poufnych  roz- 
mów z ex-narzeczonym, w domu męża 
jeszcze przed nocą poślubną. 

Jan Karczewski w swem ośmiesza- 
niu republiki posunął się jeszcze da- 
lej; mianowicie opowiedział o dzie- 
jach „auto-prezydenta”, czyli automa- 
ta, wykonywującego ściśle przepisowe 
ruchy i ukłony i wygłaszającego krót- 
kie przemówienia, bezwzględnie zgod- 

ne z odpowiedniemi paragrafami kon- 
stytucji**). 

Rzecz się dzieje w Platanji. Gdzie 
się znajduje ten kraj? Autor chętnie 
informuje: 

— „Platanja sąsiaduje z północy z 
Bolszewją, z zachodu z Niemcami, na 
innych odcinkach graniczy z Panurgją, 
Pantagriuelją, Bramtomją i Aretenją. 
Platanja posiada trzydzieści miljonów 
mieszkańców, większą część skarbów 
naturalnych w głębi ziemi (niewyeks- 
ploatowanych) i skarbów moralnych w 
WADE obywateli  (wyeksploatowa- 
nych).“ 

Otóż zdetrónizowany król Platanji, 
Mściwój XI, w trosce o dobro kraju 
skonstruował automat, doskonale się 
nadający do pełnieni funkcyj prezyden 
ta w nowoczesnej republice, gdzie są 
zawzięte walki partyjne i gdzie czło- 
wiek żywy, mający przekonania i wo- 
lę, żawsze komuś nie dogodzi. 

Auto-prezydent  Platanus.... Ale 
czyż znów mam podawać streszczenie 
książki? 

Znów: nudzić czytelnika, który prze- 
cież będzie mógł sam przeczytać tę 
ciekawą, choć znacznie rozwodnioną 
książkę? 

Wohl i Karczewski — dwa głosy 
obywateli republik, dwa krzywe zwier 
ciadła ustroju demokratycznego. 

Przypadek to, czy też republiki już 
wszystkim — „nadojadły*? W. Ch. 

  

**) Jan Karczewski. Rok przestępny. 
Wyd. Rój. Warszawa, 1931, str. 185, EA  
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Tytuł brzmi nieco dziwnie: 
komu zabrania w Polsce modlić 

swobodnie?... 
A jednak... Tak się cudacznie skła- 

któż 
się 

da, że o takie prawo w arcykatolickiem 

Wilnie muszą się upominać... katolicy! 

Przypuszczam, że wielu czytelni- 

ków już się domyśliło, iż chcę mówić 

o kościele po-iranciszkańskim i o te- 

renie. do niego przyległym. 
Na ten temat możnaby było wiele 

powiedzić, gdyż jest to prówdziwa 

bolączka Wilna, która katolickiemu 

Wilnu wcale zaszczytu nie przynosi. 
Trzy sprawy łączą się w tem za- 

gadnieniu; omówmy je pokrótce, ka- 
żdą zosobna. 

1. Kościół po-franciszkański. Gdy- 
by zebrać wszystkie oficjalne i nieo- 

ficjalne komunikaty o przeniesieniu 

archiwum z murów kościelnych do 

specjałnie wykończonego gmachu przy 

ul. Słowackiego, możnaby z tego uło- 
żyć pokaźną broszurkę, — gdy» 

by uświadomić sobie wszystkie „„nie- 

odwołalne* i „całkiem pewne*  ter- 

miny przeniesienia archiwum, moż- 

naby było ostatecznie się zrazić do 

naszej przysłowiowej „punktualności”: 

lub jak to już zaczyna robić plotka, 

— posądzać kogoś o celowe przewle- 

kanie tsprawy. 
Kościół  po-franciszkański jest 

świątynią katolicką, czekającą na 
zagojenie ran, zadanych przez wroga 
w czasie najbardziej tragicznych na- 
szych przeżyć, kościół ten jest rów- 

nież wielkiej wartości zabytkiem archi 

tektonicznym, —- los jego interesuje 
więc wszystkich wilnian bez różnicy 

wyznań. Dlatego też opinja publiczna 

musi być stale informowana o przyczy- 

nach zwłoki w wykonaniu uchwały rzą- 

du. 
2. Skwer przy kościele franciszkań- 

skim. Każdy miłośnik naszego mia- 
sta z prawdziwem zadowoleniem 

spogląda na uporządkowany plac oko- 

ło kościoła, przypominając sobie 

istny śmietnik, który tam był jeszcze 

tak niedawno. 
Ale... Czy jednak regulacja tego 

placu została dokonana bez zarzutu?... 
Czy straszliwie banalny skwer, nie- 
szkodliwy gdzieindzej, nie kłóci się 
tutaj z dostojną przeszłością? 

Przecież jest to teren cmentarza, 
wielkiego cmentarza, który istniał w 
ciągu szeregu wieków! Na tym wła- 
śnie cmentarzu w r. 1708 zbudował 
Michał Suzin kapliczkę — kostnicę 
ku uczczeniu franciszkanów, zamordo- 
wanych w r. 1341 oraz ludności, wy- 
rzniętej w kościele przez kozaków w 
r. 1655, 

Dziś ta kapliczka stoi skromniuteń- 
ko w/kąciku, szablonowego skwe- 
ru, jakby się żenując tak „stylowo 
zeszpeconej ziemi i pragnąc uciec 'od 
widoku i kryków panoszącego się na 
około tłumu. 

Warto zwrócić większą uwagę 

na ten skwer i nadać mu bardziej wy- 
mowne i godne oblicze, szanując wie- 
lowiekowe miejsce wiecznego Sspo- 
czynku naszych przodków i pamięta- 
jąc, iż zemsta Murawjewa dotknęła 
kościół właśnie wskutek  patrjotycz- 
nych  demomstracyj w r. 1862 na 
cmentarzu kościelnym! 

3. Kaplica Najświętszej Panny Nie- 
pokalanego Poczęcia. Nasza druga 
Ostra Brama. Świątynia, której mury 
są tak ciasne, iż mogą zmieścić 
tylko szczupłą garstkę modlących się 

Świątynia, która właściwie nie ma 
murów, kóra ogarnia wszystkich, bo 
jest bezgraniczna. 

Przerobiona z dawnego  klasztor- 
nego parlatorjum i zawierająca cu- 
downą figurę Najświętszej Panny, 
kaplica ta -— symbol misyjnej pracy 
pierwszych franciszkanów, pomnik 
wiary i mąk naszych dziadów i pra- 
dziadów, radość i nadzieja naszych 
ojców, którzy, ją urządzili w roku 1903 
— Kaplica ta od tylu już lat ściąga- 
jac jej schadzke. 

Dawniej jednak nikt nie przeszka- 
dzał się modlić. Troszczono się nawet 
© modlących się, bo dla ich wygody 
tuż przed kaplicą stały ławki, na 
których można było spocząć. Dziś 
kaplica znalazła się na terenie skweru, 

została pokrzywdzona i zlekceważo- 
na. Ławki z przed kaplicy usunięto 
i postawiono wzdłuż ścieżek; korzy- 
sta z nich, ze względu na charakter 
dzielnicy, prawie wyłącznie ludność 
"żydowska, która często za daleko po- 
suwa swą arogancję i brak kultury. 

Nabożeństwa w kaplicy są nieraz 
przyczyną prawdziwych udręk  mo- 
dlących się, którym przeszkadzają 
krzyki i hałasy żydowskiej dziatwy 
Graz głośne rozmowy, śmiechy i kłót- 

nie opiekunek i rodzicielek tego obie- 
cującego pokolenia. 

Zachodzą gorszące sceny, 0 któ- 

tych doprawdy nie chce się mówić i 
które, zresztą, łatwo sobie wyobrazić. 

Dotychczasowe prośby pod adre- 
sem Magistratu, aby zechciał zao- 
piekować się tą sprawą, skutku żadne- 
go nie odniosły. 

Uprasza się więc policję, aby na 
czaS nabożeństw Wwzmacniała  poste- 
runki na terenie poklasztornym, ale to 
kwestji nie rozwiązuje. 

Trzeba rozpocząć energiczną akcję 
któraby miała na celu: 

1) Wyjaśnienie, w jakim stanie 
znajduje się sprawa przeniesienia ar- 
chiwum z murów franciszkańskich do 
specjalnego gmachu. 

_0 prawo modlitwy 
2) Opracowanie i wykonanie pro- 

jektu należytego uregulowania placu 
przed kościołem z uwzględnieniem tra- 
dycyj historycznych i zachowaniem 
charakteru skweru. 

3) Niezżwłoczne wydzielenie  pla- 
cyka, przed kaplicą i stanowczy za- 
kaz korzystania z niego dla zabaw i 
spacerów, przynajmniej w czasie na- 
bożeństw. 

Któż ma pokierować tą akcją i 
bezwzględnie bezkompromisowo do- 
prowadzić ją do pomyślnego załatwie- 
nia?... 

_ Na to pytanie — łatwa odpowiedź: 
niewiasty! 

Te niewiasty, które nawet w roz- 
mowie z przedstawicielem Ligi Na- 
rodów potrafią użyć argumentów mo- 
cnych i trafnych, doprowadzających 
do błyskawicznego porozumienia się— 
— bez słów! WZŻ 

  

W czasie naszej nieobecności w dniu 
29 lipca r. b. w sklepie przy ul Mic- 
kiewicza 7 wynikł groźny pożar. Wo» 
bec tego poczuwamy się do obowiązku 
złożyć podziękowanie Straży Ogniowej 
za energiczny ratunek. Policji Pań- 
stwowej III Kom. za opiekę nad na- 
szem mieniem, a także personelowi 
Składu Aptecznego firmy W. Charyto- 
nowicz i S-ka, którzy wspólnie z Po- 
licją najbardziej się przyczynili do 
wyratowania towaru, Wyrażamy rów- 
nież podziękowanie wszystkim znajo- 
mym za pomoc przy ratowaniu mienia 
naszego, okazując nam tyle serca, tą 
drogą składamy serdeczne „Bóg zapłać." 

E. I K. Dutklewiczowle. 
  

Chodze po miešcie 
  

Bałagan na Mickiewiczowskiej 
Gdy latem r. b Magistrat nasz ułożył no 

we, jak się patrzy, chodniki na odcinku Mi- 
ckiewiczowskiej od placu Katedralnego do 
rynku Łukiszskiego, przyjęto ten wyczyn je- 
go z uznaniem chociaż robota ta miała być 
wykonana jeszcze jesienią roku ubiegłego. 
Ale nie byłby Magistrat Magistratem, żeby 
zrobić coś po ludzku! Oto zdumieni prze- 
chodnie zauważyli, że mimo ukończenia ro- 
kót, w najbardziej reprezentacyjnem miej- 
scu przy Żorżu, Bristolu, Hollywoodzie i 
Sztrallu zielonym, wnosi się jakieś niesamo- 
vite „płaskowzgórze" okryte staremi potłu- 
czonemi płytami!! 

Upływa tydzień — „na zachodzie bez 
zmian !'* 

Upływa dwa tygodnie —* też nic! Upły- 
wa miesiąc wreszcie — to samo!! Pytają 
ludziska, co to jest? Co to za takie „tabu”, 
że go tknąć nie można?! I dowiadują się, że 
cały w tem ambaras, że dwoje nie chcą na- 
raz! Tak jak w piosence. 

Mianowicie Magistrat—słusznie czy nie- 
słusznie — żąda od właścicieli domów, by 
usunęli balkony ze słupkami (niby że te 0- 
statnie ruch tamują!). 

Magistrat nie majac żadnych podstaw 
prawnych zmuszenia właścicieli do spełnie- 
nia swego kaprysu, chce i ich i całą pubii- 
czność wileńską wziąć przez  „oblężenie*, 
zmuszając do łamania nóg na głównej ar- 
terji miasta. 

Nawet i bałagan musi mieć pewne gra- 
nice!... 

„Rzeź niewiniątek* 

Znana już jest nie od dzisiaj ta sadystycz 
na pasja, z jaką tępi Magistrat drzewa wileń 
skie na ulicach i w parkach miejskich, za- 
słaniając się nowoczesnemi wymogami ur- 
banistycznemi i t. p. Znaną tak dobrze jak 
— z drugiej strony — miłość, którą otacza- 
ją Wilnianie swoje stare drzewa. 

To też gdy ostatnic, podczas regulacji 
ийсу Zawalnej chciał Magistrat znów sprząt 
nąć parę „nieprzepisowo* rosnących drzew 
podniesiono alarm w prasie i sprawę prze 
kazano Komisji Ogrodowej. 

Komisja ta, zwyczajem: tutejszym na 
dzień wyznaczony nie zebrała się, a Magi- 
strat „odczekawszy* nim minie pierwsze 
wa a drzewka wspomniane  zlikwido- 
wai 

Znajdywaly się te drzewa — dodajmy — 
rrzy płacyku za rynkiem, idąc w kierunku 
dworca. į 

Narazie zdawało się, że to już koniec na 
tem. „Lecz słuchajcie co potem, co po- 

«m?!* 
Idę jakiś tydzień temu przez Zawalną. 

Zbliżam się do skrzyżowania z W. Pohulan 

ką. Jest już 1l-sta wieczór. Robotnicy, po u- 

przednich manipulacjach, walą dwa najbliż-- 
sze od skrzyżowania drzewa. ldę w parę 
dni potem tąż tama ulica, patrzę, a robotni- 

cy „obrabiają* w: analogiczny sposób dwu 
następnych nieszczęśników rodzaju drzewie- 
go. 

Zaniepokojony pytam oprawców, wieleż 
to jeszcze drzew mają tu usunąć? 

„Tylko te dwa!* — odpowiada drapi- 
chróst-robociarz, jak widać pouczony — од- 
powiednio przez „naczalstwo“.. 

„To stare! — dodał. 
dzim!“... : 

A gdy onegdaj poszediem tam raz jesz- 
cze, ku zdumieniu memu ujrzałem, że ca- 
łego szpaleru drzew, na odcinku od skrzy- 
żowania Zawalnej z W. Pohulanką do dru- 
giego zaułka po lewej stronie idąc w kie- 
runku dworca, — nie pozostało ani sladu!!... 
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Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
» listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I W OLFFA 

| Józera ZAWADZKIEGO 

Nowe posa- 

  

  

  

        
Ba 

SŁOW o 

Zaginiony oficer garnizonu grodzieńskiego 
okazał się zbiegiem, ukrywającym się przed 

odpowiedzialnością. 
Przed niedawnym czasem wśród zagadkowych okoliczności zaginął po- 

rucznik Telszewski z 3 baonu telegraficznego, stacjonującego w Grodnie. Gdy 
por. Telszewski nle zgłosił się w przepisanej godzinie do biura i jak ustalona 
nle było go w domu wszczęto natychmiast poszukiwania przy pomocy za- 
alarmowanej żandarmerii i policji. 

Gdy wszelkie wysiłki spełzły na niczem powszechnie sądzono, że por. 
Telszewski padł ofiarą jakiegoś wypadku I dopiero lustracja gospodarki Tel- 
szewskiego w baonie rzuciło pewne światło na całą sprawę. 

Rewizja ustaliła mianowicie znaczne niedokładności natury materjalnej, 
za spowodowanie których Telszewski bezwzględnie poniósłby odpowiedzial- 
ność. 

Widocznie obawiając się tego postanowił oddalić się z oddziału, licząc 
zapewne, że zdoła ujść pościgowi. 

Stało się jednak inaczej. 
Władze śledcze poszukiwały go stale i wreszcie zdołały wpaść na ślad 

zbiega. 
Po ucieczce z Grodna Telszewski udał się do swych dalszych znajomych, 

właścicieli ziemskich pod Drohiczynem i tam zamieszkał pod pretekstem, że 
korzysta z dłuższego urlopu. 

Przedwczoraj aresztowano go i pod eskortą przewieziono do Grodna 
do dyspozycji władz wojskowo-sądowych. 

  

KRONIKA 
NIEDZIELA 
DZIŚ 8 W. s. g. 3 m. 39 

отапа "= Z, s. g. 7 m. 09 
Wawrzyńca 

! SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

  

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 8 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 753. 

Temperatura średnia --18. 

Temperatura najwyższa --21. 

Temperatura najniższa +15. 

Opad w mm. 8,1. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, potem pogodnie. 
    

MIEJSKA 
— Jeszcze o meldunkach. jak się dowia- 

dujemy, z dniem 15-go sierpnia zacznie о- 
bowiązywać nowela do ustawy  meldunko- 
wej, wprowadzająca szereg zmian do do- 
tychczasowego systemu meldunkowego. Z 

rajważniejszych zmian, które interesują sze- 
rokie warstwy lokatorów, właścicieli domów 
1 administratorów, należy wymienić nastę- 
pujące: 2 у SE 

Jeśli ktoś przebywa w jednej  miejsco- 
wości dłużej niż trzy dni, musi być zamel- 
dowany przed upływem czwartego dnia. O- 
bowiązek zamełdowania ciąży na właścicie- 
lu lub dzierżawcy domu, w którym zamie- 
szkuje przyjezdny. c 

O tte ktoś na stałe opuszcza swe miejsce 
zamieszkania, przenosząc się do innej miej- 
scowości, lub też opuszcza swe miejsce cza- 
sowego zamieszkania, w którem przebywał 
dłuższy okres czasu, wymeldowanie jego po 
winno nastąpić nie później, niż przed upły- 
wem 48 godzin od chnwtli jego wyjazdu. 

Pozostałe punkty noweli dotyczą tylko 
administracvjnych zarządzeń i dlatego nie 
przedstawiają dla ogółu mieszkańców  spe- 
cjalnego zainteresowania. 

— „Arbon* szykuje się do pracy. Przy- 
był do Wilna przedstawiciel firmy „Arbon* 
inż. Kuncewicz celem przeprowadzenia ak- 
cji związanej z uruchomieniem autobusów 
miejskich. $ 

P. Kuncewicz załatwić ma też czynności 
związane z wydzierżawieniem p!acu pod bu 
dowę garażu. + M 

— Giełda mięsna w Wilnie. Izba 
Przem--Handlowa w Wilnie zwróciła 
się do Zarządu nowopowstałej w War 
szawie giełdy mięsnej z prośbą o na- 
desłanie materjałów dotyczących orga 
nizacji i pracy giełdy, gdyż powstał 
projekt utworzenia takiej giełdy w Wil 
nie. 

Organizatorzy liczą się z poważne- 
mi trudnościami w postaci nieprzychył 
nego stanowiska pewnej części wędli- 
niarzy. 

  

  

Konferencja w sprawie  ustałenia 
barw autobusów. Wczoraj rano w lokalu 
Magistratu obradowała specjalna komisja, z 
udziałem rzeczoznawców prof. Ruszczyca i 
Ślendzińskiego oraz inż. Krukowskiego, zwo 
łana dla ustalenia barw autobusów komuni- 
kacji miejskiej. 

Spód autobusów będzie koloru  niebie- 
sko-szafirowego, górna część jasnego,  żół 
to-szarego. Przez Środek przechodzić będzie 
pas czerwony. 

— Redukcja płac pracowników Kasy 
Chorych. Jak nas informują jeszcze w bie 
żącym miesiącu ogłoszona ma być pragma 
tyka służbowa Kasy Chorych m. Wilna oraz 
skala wynagrodzenia pracowników. 

Skala ta przewiduje 11 grup uposażenio 
wych oraz 7 szczebli. Rozpiętość płac wy- 
nosić będzie od 60—1500 zł. Obniżka pen- 
syj stosowana ma być indywidua!nie. Wnio 
ski dotyczące poszczególnych osób opracu- 
je Komisarz Kasy, 

Apel w sprawie mycia owoców. De- 
partament służby zdrowia rozpoczął szero- 
ką propagandę w kierunku zwalczania cho- 
rób epidemicznych, roznoszonych  szczegól- 
nie przez muchy. Rozsadnikami chorób są 
muchy, które przenoszą zarazki na owoce 
konsumowane następnie na surowo. W ten 

ób zarazki dostają się do  przejwodów 
pokarmowych. Wydany został plakat, który 
rozwieszany ma być w całym kraju, w każ- 
dej wsi i miasteczku w jaknajwiiększej  ilo- 
ści. Chodzi tu o propagandę mycia owoców 
przed jedzeniem. 

WOJSKOWA. 
— Zarząd Koła Wileńskiego OZPR Rzp. I 

wzywa wszystkich członków w dniu 11-go 
sierpnia 1931 na zbiórkę mającą się odbyć 
w lokalu Związku Żeligowskiego 4, o go- 
dzinie 17-ej. 

Wszyscy członkowie muszą się stawić w 
mundurach, kto nie posiada takowego obo- 
wiązany jest stawić się wi czapce uniformo- 
wej podoficerów rezerwy. 

Na zbiórce będą omawiane ważne spra 
wy, dotyczące związku. 

Niestawienie się członka będzie odnoto- 
wane w ewidencji. 

й i н SZKOLNA 
— Roczne Kursy Handlowe M. - ме ж M. Przewłoc. 

Zarząd powyższych kursów, egzystują- 
cych od 1919 roku, zawiadmia, R. 
Przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w 

maszynie przy uł. Mickiewicza 22—5, 
Buchalterja: ogółno handlowa, bankowa, 

przemysłowa. 
Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i 

biurowość. Nauka o handlu. 
Stenografja. Nauka pisania 

nach. 
Jako przedmioty dodatkowe będą wy- 

kładane języki: angielski, francuski i nie- 
miecki, Wykłady wieczorowe. 

POCZTOWA 
— Prace komitetu kodyfikacyjnego Min. 

Poczt i Telegrafów. Zostały opracowane i 
wyszły z druku dalsze dwa tomy skodyfiko 
wanych przepisów pocztowych, zawierające 
ordynację pocztową i telegraficzną. Obydwie 
ordynacje mają pcza pracownikami poczto- 
wymi bardzo wielkie znaczenie również dia 
niektórych warstw społeczeństwa, stykają- 
cego się częściej z pocztą i telegrafem. 
Wprawdzie ordynacja pocztowa została 0- 

głosbona w Dzienniku Ustaw R. P., to jed- 
nak tom ordynacji pocztowej, wydany 
przez Ministerstwo zawiera ogromną ilość 
wyjaśnień i autentycznych interpretacyj, alfa 

betyczny skorowidz, ułatwiający szybkie wy 

szukanie pewnych rzeczy, spis zniesionych 
zarządzeń i okólników itp. i obejmuje 254 

strony druku. Ze względu na znaczenie Of- 
dynacji dla warstw szerszych i obecne trud 
ne warunki materjalne została ustalona mo 
żliwie najniższa cena obu tomów, a miano- 

wicie: ordynacji pocztowej zł. 4, telegraficz- 

nej I zł. 50 gr. Powyższe wydawnictwa mo- 

żna zamawiać we wszystkich urzędach po- 

cztowych. 

na maszy- 

RÓŻNE 
—' Syndykat Eksporterów Lnu. Wkrótce 

ma powstać w Wilnie Syndykat Eksporterów 
Lnu. Należeć będą do niego niemal wszyscy 
wileńscy eksporterzy. 

— Kredyty pod zastaw zboża. Bank Poł 

ski przyznał kredyty pod zastaw zboża: Ban 
kowi Śp. Zarobkowych i Wil. Prywatnemu 

3ankowi Handlowemu. 
Dotychczas obowiązujące warunki korzy 

stania z kredytów roiniczych zostaną zasad- 
niczo te same z tem, że procentowa wyso- 

kość pożyczek nie może przekroczyć 50 

proc. wartości giełdowej dla zbóż zarówno 

omłóconych, jak i w stanie niemłóconym. 
— Koniec strejku w Oszmianie. Strejk ro 

botników tartaków Giełoże został zlikwido- 

wany. Robotnicy powrócili do pracy, uzy- 

skawszy podwyżkę zarobku 50 gr. dziennie. 

Przebieg strejku był najzupełniej spokojny. 

    

W chorobach krwi, so i UB 

wowych, osiągamy przy stosowaniu natural- 

nej Wady, gorzkiej „FRANCISZKA—JÓZEFA* 
regularne funkcjonowanie narządów trawien- 
nych. 
  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś, o godz. 

8 m. 15 wiecz. „Jedynaczka króla mydła”, 

doskonała komedja współczesna, Bois'a i 

Hansena w reżyserji R. Wasilewskiego. Ca- 
ły zespół z Detkowską, Niwińską, Małyni- 

czówną, Sawicką, Detkowskim, Balczerza- 

kiem, Łubiakowskim oraz Żurowskim na cze 

le znałazł wdzięczne pole do popisu w świet 

nie zarysowanych rolach. Sztuka zdobyła 

sobie w Wilnie zasłużone powodzenie. Ju- 

tro „Jedynaczka króla mydła”. . 

Teatr Letni. Gościnne występy Janiny 

Sokołowskiej. Dzis Teatr Letni czynny bę- 

dzie dwukrotnie. O godz. 4 m. 30 pp. ukaże 

się po raz ostatni pełna humoru rewja „Eu- 

lalja ż Portugalji* z gościnnym udziałem Ja 

niny Sokołowskiej, oraz jerzego Sulimy. 
Wieczorem o godz. 8,45 ujrzymy po raz 

trzeci kapitalną, arcydowcipną rewię „U- 

śmiech. Wilna", która zdobyła sobie w Wil- 

nie ogromne powodzenie. Znakomita artyst- 

ka teatrów stołecznych Janina Sokołowska, 
oraz Świetny piosenkarz Jerzy Sulima przy- 
czyniają się niemało do powodzenia tej 

barwnej rewji. Udział dyr. Zelwerowicza sta 

nowi również niemałą atrakcję. „Program 

składa się z najnowszych przebojów stoli- 

cy, dowcipnych skeczów, monologów, pio- 

senek, oraz produkcji tanecznych. Udział bie 

rze cały zespół z Janiną Kozłowską, Eweli- 

ną Wierzyńską, Ludwikiem RADOWO о- 
raz Henrykiem Wierzynskim na czele. Stro- 

nę taneczną reprezentuje zespół baletowy 
Lidji Winogradzkiej. i 

— i kom w. - 

dzie 0 bernardyńskim. Dziś, o godzinie 9-eį 
wiecz. odbędzie się wielki koncert orkiestry 

l-go p.p. Leg. pod dyrekcją por.-kapelmi- 
strza F. Koseckiego, z udziałem ' artystów 

teatrów warszawskich Janiny Sokołowskiej, 
aniny Kozłowskiej, Eweliny Wierzyńskiej, 

jerzego Sulimy - Jaszczołta, oraz Henryka 

Wierzyńskiego z zespołem baletowym. W 

programie najnowsze przeboje, Śpiewne i ta 

neczne, 

popułarny w ogro- 

Czwartkowa Чега м Teatrze „Lu 

We czwartek, dnia 11 bm., o godzinie 

8,15 wiecz. odbędzie się w teatrze „Lutnia 

premjera czarującej, współczesnej komedii 

Connersa, granej z ogromnem powodzeniem 

na wielu scenach europejskich. Będzie to 

„Roxy”, wzruszająca i pełna humoru histo 

rja współczesnego Kopciuszka. Aarcyciekawą 

nowość tę reżyseruje dyr. Zelwerowicz, kre 

ując jednocześnie kapitalną rolę papy, Har- 

ringtona, Partnerami jego będą: Jasińska, 

Niwińska, Sawicka, Szurszewska, Detkow- 
ski, Milecki, oraz Pichelski. 

— L, Lawiūski i L. Fuks w Wilnie. — W 

niedzielę, dnia 16-go bm. odbędzie się, o 

tnia“, 

godz. 17—19, w lokalu Szkoty Pisania na godz. 8,30, w sali teatru „Lutnia“ niezwykle 
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Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi zmarłej 
Matce naszej 

ś.p. Kazimierze Ostachiewiczowej 
składa serdeczne Bóg zapłać 

RODZINA. 

  

artakcyjny występ ulubieńców publiczności 
warszawskiej, świetnych artystów  rewjo- 
wych Ludwika Lawińskiego i Leo Fuksa. 
Znakomici artyści wystąpią w bogatym pro 
gramie, składającym się z piosenek, mono- 
logów itp. sekundować im będzie . urocza 
wodewilistka, Wanda Marwicz. Nie należy 
wątpić, że liczne rzesze publiczności wileń 
skiej skorzystją z okazji spędzenia wieczoru 
w sferze beztroskiej wiesołości i humoru. 

— Kobieta dyrgent Antonja Brico (z A- 
meryki). W niedzielę, 9 sierpnia r. b., o go- 
dzinie 8,30 iwieczorem w Parku Sportowym 
im. gen. Żeligowskiego (wejście z ul. Syro- 
komli) odbędzie się Wielki Koncert Symfo- 
niczny pod dyrekcją kobiety dyrygenta 
wszechświatowej sławy Antonji Brico z A- 
meryki, w progarmie Mozart — Symfonja 
g-moll, Weber — Wolny Strzelec, Czajkow 
ski — Dziadek do Orzechów, Saint Saens— 
Taniec Śmierci, Berlioz — Węgierski marsz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios — Moulin Rouge. 

Stylowy — Walka z szatanem. 

Casino — Wielka parada. 

Hollywood — ra o mężczyznę. 

Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pechowy złodziej. Policja zatrzymała 
ze skradzioną garderobą niejakiego Abra- 
ma Wajsbrota, znanego amatora cudzej wła 
snošci, zamieszkałego przy ul. Legionów 49. 
Garderoba pochodziła z kradzieży, popelnio 
nej w nocy z 6 na 7 bm. w mieszkaniu M. 
Szabłowskiej przy ul. Śmigłego 10. Złodzie- 
je dostali się przez otwarte okno i skradli 
garderobę męską i damską wartości prze- 
szło 500 zł. 

— Władze policyjne zatrzymały Stanisła 
wa Matwinowicza, zam. w kolonji Magistra- 
ckiej pod Nr. 11, za kradzież słoniny war- 
tości 25 zł., popełnioną w nocy z 7 na 8 
bm. z niezamkniętego strychu domu Nr 11 
kolonji Magistrackiej na szkodę ). Sawiczo 
wej. Słoniny nie odnaleziono. 

— Amator pieczywa. Abram  Berkun 
(Subocz 63) doniósł policji, że jakiś osobnik 
systematycznie kradnie pieczywo z jego pie 
karni (Ostrobramska 27). W ten sposób 
zginęło pieczywo na łączną kwotę 6 zł. Wy- 
śledzono, że sprawcą tego czynu był robot 
nik własny Abel Żak (Ostrobramska 27), 
którego zatrzymano. 

— Utonięcie. W jeziorze Karasino, gmi- 
ny dryświackiej pow. brasławskiego utonął 
podczas kąpieli 12-letni Napoleon Stankie- 
wicz, mieszkający iwe wsi Karasino. Zwłoki 
wydobyto. 

— Wybuch pocisku. 20-letni Mikołaj Sko 
rochód, mieszkający we wsi Czerewki, gm. 

kobylnickiej, znałazłszy w połu pocisk ar- 
matni, próbował go rozebrać, Nastąpił wy- 

buch. Skorochód zginął na miejscu. 

— Zabiła ojca w sprzeczce. W kolonii 
Łysanowa, gm. Hołubicze, pow.  brasław- 
skiego Julja Atrachimowiczowa, licząca lat 
19, podczas sprzeczki tak ugodziła toporem 
cjca swego Kajetana Bobynicza, liczącego 1. 
56, iż Bobynicz niebawem zginął. Zabójczy= 
nię uwięziono. Ponadto zatrzymano jej mę- 
ża Dymitrego Atrachimowicza oraz jej bra- 
ta Grzegorza Bobynicza pod zarzutem  u- 
działu mw zabójstwie. 

— Spłonęła stodoła. W folwarku Kuczy- 
no gminy dokszyckicj spaliła się stodoła 
wraz z sianem i narzędziami rolniczemi oraz 
pusty spichrz. Właścicele Adolf i Emilja Mal 
towie ponieśli stratę 5 tys. zł. Przyczyna po 
żaru nieznana, 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o umieszczenie w po- 

czytnem piśmie swojem niniejszego wyjaś- 
nienia: 

Dochodzą do mych uszu pogłoski, szerzo 
ne przez osobników, chcących zaszkodzić 
mojej opinji, że pożar w piwnicy mojej, w 
d. 29.VII r. b., Mickiewicza 7, został rozmyś! 
rie wzniecony, celem pobrania asekuracji w 
sumie 150 tysięcy złotych. Przeto podaję tą 
drogą do ogólnej wiadomości, że jest to о- 
szczerstwo, gdyż sklep mój z powodu prze- 
żywanego kryzysu nie był ubezpieczony i 
stratę całą w sumie do 20 tysięcy zł. pono- 
szę sam. Wszelkie zobowiązania moje, po- 
mimo największych trudności, w stu procen 
tach postaram się uregulować. Mam nadzie 
ję, że przy pomocy Bożej i przy poparciu 
społeczeństwa w postaci klijenteli wszystko 
przezwyciężę. е 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i powa 
żania K. Węcewicz. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
J. W. Pan K. Drozdowicz w Assanowi- 

czach, List W. Pana w bolesnej sprawie p. 

Wilamowskiej otrzymaliśmy. Rozumiemy 

dobrze tragiczną sytuację i współczujemy 

szczerze z ofiarą okropnych okoliczności, 

trudno jednak było nam zająć określone 

stanowisko ze względu na toczące się Šle- 

dztwo i bliską sprawę sądową. Nie wąt- 
pimy, że sąd uwzględni wszystkie warunki 
łagodzące i wyda wyrok sprawiedliwy. Po 

decyzji sądu chętnie zabierzemy w tej spra- 
wie głos. 

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5 tel. 15—43. 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7 p. p. 
  

  

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 

й mszyce na kwiatach i wszelkie 
14, inne robactwo. KATOL sprze- 
©wx daje się w Skład. Aptecz. i Apt. 

„° „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

  

  

    

  

    

Podsję do wiadomości Szanownej 

Lotnictwo niemieckie 
Jednym z wielu punktów przyszłej kon 

ferencji  rozbrojeniowej będzie  kwestja 

lotnictwa. „Flota powietrzna” — powie- 
dział Lord Trenchard, były szef lotnictwa 
wojennego w Ang!ji — jest obecnie naj- 
silniejszym elementem  wojennym* Zwy- 

cięży nie armja na ziemi, ale flota w po- 
wietrzu. Mówią więc dlatego nieustannie o 
rozbrojeniu w powietrzu. Wspomniał o tem 

prezydent Hoover, a Mac Donald miał 
podobną konferencję w tej sprawie z prem- 
jerem Niemiec. 

Artykuł 198 Traktatu Wersalskiego za- 
brania Niemcom posiadania floty wojennej 

„Siły zbrojne Rzeszy — głosi ten artykuł — 
nie powiny posiadać żadnej floty wojen- 
nej“ 

Na początku zdawało się że tem po- 
stanowieniem uchroni się świat przed woj- 
jenną flotą Niemiec. Ale już kilka lat po 
zawarciu Traktatu zauważono, że Niemcy 

potrafiły zbudować najsilniejszą siłę po- 
wietrzną, która aczkolwiek jest handlową i 
cywilną, może się każdej chwili stać wo- 
jenną. Wystarczy kilka zaledwie dni, aby 
wszystkie cywilne aeropłany niemieckie 
zaczęły nosić i rzucać bomby niszczące 
jako wojenny miotacze bomb. A: przecież 
Niemcy posiadają największą lotniczą flo- 
tę handlową w Europie. 

Być może, że są tacy, którzy wątpią o 

tem, że cywilna flota powietrzna może być 

tak szybko przemieniona w wojenną. Oka- 
zało się jednak, że różnica między aero- 
planem przeznaczonym dla celów handło- 

wych, a takim samym przeznaczonym dia 

celów wojennych jest bardzo mała. Owszem 
różnica istnieje. Lecz wystarczą drobne 
zmiany, a powietrzna flota handlowa stanie 

się wojenną. Eksperci orzekli, że wystarczy 

24 godziny na to, aby niemieckie handlowe 
aeroplany zniszczyły cały Londyn. Aby z 
niemieckiego piłota cywilnego uczynić pi- 
lota - bombardjera wojennego — powie- 

dział niedawno pewien lotnk amerykański 
— wystarczy tylko rozkaz. 

Niemcy w tym wypadku — jak zresztą 
w wielu innych — ominęli Traktat Wersal- 
ski. Artykuł 198 zabronił im  posiada- 

nia powietrznej fioty wojennej.  Zbudowali 
więc wielką flotę handlową, którą można 
każdej chwili zamienić w wojenną. To też 
przyszła konferencja  rozbrojeniowa nie 

będzie owocną, jeśli się nie zajmie i tą 
kwestją, tak ważną dla pokoju europejskie- 
go. 

  

RADIO WILEŃSKIE 

NIEDZIELA, DNIA 9 SIERPNIA 
9.00 Transm. z Tarnowa dorocznego zja- 

zdu Legjonstów. 
zdu Legjonistów: 1) msza połowa; 2) Aka- 
idemja. 

11,55 Sygnał czasu i hejnał, krakowski.ł 
12,-10 Koncert popularny z kawiarni Da- 

kowskiego w Warszawie. 
15.00 „Jak uprawiać i nawozić pod ozimi- 

ny* — odczyt. 
15.20 Odczyt rolniczy i muzyka tanecz. 

16.40: Audycja dla dzieci z Warsz. 

17,10 Transm. z Katowic — Międzyna- 
rodowe Zawody Lekkoatletyczne Pań Pol- 
ska — Włochy. 

17,30 Kom. z przebiegu Marszu Szła- 
kiem Kadrówki z Warsz. 

17,35 Kom. „Z przed stu lat* z Warsz. 
17,40 Koncert popularny z Warsz. 
19,00 „Kukułka wileńska* — mówiony 

dwutygodnik humorystyczny. ! 

„19,20 Kilka słów wygłosi p. Marjan Bta- 
żejewski, odbywający z ramienia Zw. Po- 
wstańców Śląskich podróż pa Polsce. 

19,40 Skrzynka techniczna z Warsz. | 
19,55 Komunikaty i pogadanka z War- 

szawy. 
20.15 Koncert z Doliny Szwajcarskiej w 

Warsz. W przerwie kwadrans literacki z 
Warsz. 

22,00 Transm. z Krakowa: Sprawozdanie 
ze Zjazdu Legjonstów wygłosi red. Jan 
Piotrowski. ; 

22,15 Kom. z Warsz. 
22,30 Recitał śpiewaczy Wł. Kaczmara z 

Warsz. 
23,00 Muzyka lekka i taneczna z War- 

szawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 10 SIERPNIA 

11,55 Sygnał czasu i hejnał. krakowski.ł 
12,05 Muzyka operowa (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War- 

szawy. 
16.45 Komunikat dla żeglugi i rybaków 

z Warszawy. 
16.50' Transm. z Warsz. Pogadanka w 

języku francuskim. 
17,10 Transm. z Warsz. Mistrzostwa pły- 

_ wackie Polski z udziałem Bocheńskiego. 
17.35 Transm. z Warsz. Feljeton. „Żeg- 

larz szalony” — wygłosi p. K. Poraj - Ki 
miński. į 

18,00 Transm. z Warszawy. Muzyka lek- 
k. a. 

19,00. Komunikat sportowy. 
19,15 Tadeusz Łopałewski odczyta frag- 

menty z niedrukowanej swojej powieści p. 
i incjusze““. 

19,40 Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy. 

20,15 Pogadanka radjotechniczna z War- 
szawy. 

20.30 Transm. z Warszawy. Opera z 
„Rycerskość wieśniacza” Mascagniego. pr ` 

22,00 Feljeton z Warszawy. 
22,15 Kom. z Warsz. 
22,30 Muzyka taneczna z Warsz. 

Klijenteli, że po pożarze zdołałem 

sklep mój uruchomić i zaopatrzyć w całość towarów, w wielkim wyborze, 

  

K. WĘCEWICZ, Mickiewicza 7. 

Tel. 10—62 
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CO ROBIĆ, GDY NIEMA ANI 
LEKARZA, ANI APTEKI 

Rozumny zwyczaj spędzania całego lata 
na wsi ma jednak i pewne ujemne  stro- 
ny. Najgłówniejszą jest brak w wielu let- 
niskach lekarza i apteki. Brak tea caje się 
odczuć w razie nagłego zasłabnięcia, nie- 
szczęśliwych wypadków, a o to rie trudno 
zwłaszcza tam, gdzie są dzieci. 

Należy więc być przygotowanym, 
radzić sobie w takich wypadkach. 

Najpospolitszemi  zasłabnięciami  pcd- 
czas letnich miesięcy z ich oDritożcią owo- 
ców i upałami, powodując:mi pcie, wiel-- 
kich ilości zimnych napojów, są rczstroje 
gastryczne, iwyrażające się w» postaci nag- 
łych, silnych bolów  zołądka,  bieganki 
mdłości i wymiotów, a także podnńiesionej 
temperatury. Pierwsza domowa ponioc w 
tym razie powinna polegać na środkach 
fagodzących na zastosowaniu surowej die- 
ty, ograniczając się do przecedzonych, bar- 
dzo mało słonych i równie mało kraszo- 
nych kleików z kaszy owsianej czy jęcz- 
miennej, odwarów z ryżu, z czarnych ja- 
gód oraz do podawania ciepłej, lekkiej, 
mało ocukrzonej herbaty. Z leków można 
dawać najwyżej, i to tylko w razie silnej 
biegunki i bólów — parę kropli opium czy 
Inoziemcowa. Konieczny jest przytem spo- 
kój, leżenie w łóżku oraz zastosowanie: 
ciepłego okładu na brzuch. 

Moda opalania się i wystawiania twa- 
rzy,-obnażonej szyi i ramion na działanie 
palących promieni słońca, naraża na boles- 
ne zapalenie skóry, a nawet niebezpieczeń- 
stwo udaru słonecznego. Bolesne oparzeli- 
ny skóry, leczyć się daje rajlepiej przez 
smarowanie dotkniętych miejsc  wazeliną 
i posypanie pudrem talkowlym, przy wy- 
pryskach, do jakich często dochodzi, na!e- 
ży smarować maścią cynkową. 

W] razie udaru słonecznego wyrażają- 
cego się ciemno  szkarłatem  zabarwie- 
niem skóry, utrudnionym oddechem, uczu- 
ciem bliskiem omdlenia, często zupełną 
utratą przytomności, należy bezzwłocznie 
ułożyć chorego — № miejscu  zacienionem 
(koniecznie na otwartem powietrzu) zdjąć 
części ubrania; tułow i głowę unieść nieco 
wyżej. O ile nie ma worka z lodem do 
położenia na głowę, należy obficie oble- 
wać zimną wodą głowę twarz i szyję; jeżeli 
chory jest w stanie łykać, dawać mu do 
wewnątrz . zimne napoje: lemonjadę lub 
lekko osłodzoną zimną herbatę, także krop- 
e walerjanowe. Podczas wszystkich tych 
zabiegów wachlować nieustannie twarz 
chorego, aby mu zapewnić dopływ świe- 
żego powietrza; dla pobudzenia normalnego 
obiegu krwi rozcierać mu. nogi ii ręce. W 
razie przedłużającego się utrudnionego od- 
dychania zastosować oddychanie sztucz- 
ne przez podnoszenie ujętych w łokciu 
rąk pacjenta aż do wysokości jego głowy. 
Potem po krótkiej pauzie (policzyć zwołna 
do trzech) opuścić ponownie ręce wdół aż 
do klatki piersiowej, silnie je do niej 
przyciskając, co powoduje wydech. 

Te same zabiegi stosować należy przy 
ratowaniu wyciągniętych z wody  topiel- 
ców, co nierzadko zdarza się na wst przy 
niedostatecznem zabezpieczeniu miejsc dla 
kapiących się w rzece. W tych wszelako 
wypadkach należy przedewszystkiem  opró- 
żnić jamę ustną i gardzielową, a także żo- 
łądek i płuca, od nagromadzonej w nich 
wody i szlamu.  Jamę ustną i gardzielo- 
wą  opróżnia się przez 
możliwie głęboko do jamy ustnej owinię- 
tego w czystą płócienną szmatkę palca. Po 
tem ratujący kładzie  topielica brzuchem 
nadół po przez swoje kolano, tak, aby klat 

  

  

aby 

  

  

  

ka piersiowa ratowanego zwisała w kal .0.P.P. 
nie, głowę odchyla mu nieco wtył, wywie- 
rając przytem ręka ucisk na plecy, co 
przyśpiesza i ułatwia  odpłynięcie resztek 
wody, jaka dostała się do brzucha i dróg 
oddechowych.  Uratowanego należy poło- 
żyć do łóżka i pod kołdrą rozcierać mu 
ogrzaną  flanelą członki, dopóki całe ciało 
zupełnie się nie rozgrzeje 

W wypadkach ukąszenia przez owady, 
zwłaszcza osy i pszczoły, stosować okłady 
ze spirytusu. W wypadkach oparzeń, oczy- 
ścić oparzone miejsce możliwie delikatnie i 
dokładnie ciepłą wodą czy spirytusem, po- 
czem nałożyć opatrunek, używając do te- 
go płatków gazy, zwilżonych mieszanią z 
oleju Inianego i włody wapiennej. 

IZ powyższych wskazań jasno wypływa 
konieczność zabierania ze sobą na wieś 
małej podręcznej apteczki, zawierającej 
najniezbędniejsze środki lecznicze: kwas 
borny, płyn Burowa, olej lniany z wodą 
wapienną, wazelinę, talki z wewnętrznych 
aspirynę, krople walerjanowe.  Inoziemco- 
wa, także materjały opatrunkowe, aby w 
razie nagłego zasłabnięcia nie być bezradnie 
zaskoczonym i móc zastosować  wszyst- 

„ko, czego stan chorego wymaga. 
Dr. S. C. 

  

JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
— Przypadkiem odkryłem loch pod 

starą kapliczką, —- opowiadał wódz. 
— wejście do ukrytego lochu otwiera 
się przez przewrócenie kamienia, leżą- 
cego w kącie kapliczki. W lochu tym 
zakonnicy chowali swoje skarby. Prze 
prowadziłem ścisłe badanie i przekona 
łem się, że nikt z dawnych właścicieli 
tego domu nie znał tej tajemnicy. Nie 
można znależć lepszego miejsca dla 
przechowywania złota. W razie jakie- 
goś „wsypania” policja mogłaby prze- 
szukać cały las, i nic a nic nie znaj- 

dzie. ' 
Bandyci szli wąską šciežyną, pomię- 

dzy wysokiemi, gęsto rozrośniętemi 
drzewami. W środku niedużej polany 
stała kaplica, otoczona ygęstwą krze- 
wów. 

— Zaczekajcie minutkę, --- rozka- 
zał wódz, odchodząc za kapliczkę. 
Po chwili wrócił z długim, ciężkim 
drągiem w ręku. 

Przy pomocy tego drąga zruszył z 
miejsca duży kamień, w kącie kap- 
liczki. 

— Teraz tajne przejście jest utwar- 
te. Zejdźmy ma dół, ale zapalać świat- 

ło tutaj byłoby niebezpiecznem. Loch 
nie jest duży, ani głęboki. Bryły usta- 
wione są rzędem wzdłuż ścian. Chodź 
cie za mną. 

Bandyci kolejno schodzili do ciem- 
nego, wilgotnego podziemia. Wzrusze- 
ni, oczekujących ich widokiem, mil- 
czeli. 

— Zapal latarkę, Hoganie, — roz- 
kazał wódz. 

Cicho trzasnęła latarka i głuchy o- 
krzyk przestrachu odbił się o sklepie- 
nie lochu. 

Promień światła ślizgał się po na- 

© Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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SPORT 
INFORMATOR DLA ZAGRANICZ- 

NYCH ZAWODNIKÓW 

Polski Komitet Organizacyjny Międzyna- 
rodowych Zawiodów Strzeleckich, Myśliw 
skich i Łucznych o XXVIII-me Mistrzostwo 
Świata wydał dla użytku zagranicznych za 
wodników i gości specjalny informator. Wy 
dawnictwo to, wydane w 4 językach — pol 
skim, francuskim, angielskim i niemieckim, 
zawiera cały szereg praktycznych wiadomo 
ści, dotyczących komunikacji. warunków ży 
cia w Polsce, przygotowanych przez Komi 
tet ułatwień i t. p. Specjalnie bogato potrak- 
towany został dział turystyki po Polsce. In 
formator ma bardzo ładną szatę zewnętrzną, 
w tekście zaś liczne ilustracje. 

ZE ŚWIATA 
ESKIMOS ZWARJOWAŁ 
POD WRAŻENIEM FILMU 

Do Kopenhagi przywieziono pewnego 
Eskimosa, który dosta! pomieszania zmysłów. 

Eskimos ten miał wziąć udział w, duńskiej 
ekspedycji naukowej do wschodniej 
landji. 

Nie opuszczał on przedtem nigdy Gren- 
landji i nie miał pojęcia, że istnieje taki wy- 
nalazek jak film. 

Kiedy w Thorshawn zaprowadzono go po 
raz pierwszy w życu do kina, ten syn dzi- - 
kiej przyrody północnej doznał tak silnego 
wstrząśnienia duchowego, że równowaga je- 
go umysłu uległa zachwianiu. 

Na pokładzie statku — w drodze do Ko- 
penhagi, Eskimos dostał gwałtownego ata- 
ku szału. Między 'nnemi chciał podpałić о- 
kręt. W filmie oglądał właśnie taką scenę 
pożaru na okręcie. 

Kierownicy ekspedycji muszą oczywiście 
zrezygnować ze współudziału tego człowie- 
ka w wyprawie do- Grenlandji. Ofiarę filmu 
ES? w zakładzie umysłowo  cho- 
rych. 

MINJATURY NA PAZNOKCIACH 
Różowanie paznokci staje się niemodne, 

modne natomiast jest pokrywanie paznokci 
artystycznemi malowidłami. -- Tak twierdzi 
świadek amerykańskich elegantek. 

Popyt wytwarza podaż, w Nowym Jorku 
powstał więc już salon, w którym to minja 
turowe obrazki wykonywa się z niezmierną 
zręcznością. Paznokcie zostaną naprzód la- 
kierowane, a nastepnie na lakier nakłada się 
iarbę. Ulubioną ozdobą są znaki muzyczne 
na ziełonem tle. O takiej kobiecie możria po 
wiedzieć, że jest muzykalną aż po po czubki 
palców. Inne panie lakierują paznokcie na 
czarno, poczem na tem tle zostaja wykona- 
ne minjaturowe krajobrazy.  Mitošniczki 
brydza malują na paznokciach poszczególne 
karty. Inne znów elegantki ozdabiają paznok 
cie swojemi monogramami. 

procenta 
lokujemy bezpłatnie 

Domy 
dochodowe 

okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wille, dział- 

ki, mieszkania, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta“ Micklewl- 

POPIERAJCIE 
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ZREDUKOWANE O 

12'. do 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-Ка 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinet 
łóżka niklowane i angielskie, Pad 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warnnki i na raty, 

ŻĄDAJCIE 
wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

$гойка од adcisków 

Prow. А. РАКА 
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DŹWIĘKOWE KIRO 

CGJINO 

Dźwiękowy Ё Ž 

Zarząd Kąpielowy w Marienba- KINO-TEATR M R = W roli głównej 3еа s srorórj gig aaas HELIOS WZNOWIENIE ©ULI В o % Е Olga Czechowa. 
niezwykle ciężkich gospodarczych = R Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

warunków, al. WILEŃSKA 38. Ceny: Na 1-szy Seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 
ceny za wszelkie kąpiele CSF 

lecznicze Dźwiękowe kino Najpiękniejsza gwiazda ekranu Liana Haid w porywającym dramacie erotycznym 

w Marienbadzie na tegoroczny || „MOLLYWOOD* = 66 Nad program: Dodatek dźwiękowy 
sezon, A „Gra 0 mężczyznę „Paramountu". 

nd dn. ( sierpnia 1031 I. 
zostały 

Dzi: WBELIKĘA PARADA (La Grande Parade) 
W rol. gł. John Gilbert i Renee Adore . 

Film osnuty na tle wojny Światowej. Nad program: Przegląd dźwiękowy „Роха“. 

  

  

Początek o godz. 4. W dnie świąt. o g. 2-ej. 
7. tal. 15-41 

z: Jutro premiera! Ty, Ty moje marzenie... W rol. gł. Harry Liedtke. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze 100 proc. dzwiękowe arcydzieło ulubieńca HOOt Gibsona р. & 
Kino-Teatr % A M 

sryrowy. | WALKA Z SZATANEM ( —« Dzika kotka) 
m Wielka 36 wybitny dramat w 10 akt, w roli głównej Hoot Gibson I E. Gilbert. Nad program: 

Godzina Huraganowego 

POSADY chcesz otrzy- 
mać posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
Administrator korespondencyjne im. 

—rolny z długoletnią Sekułowicza, Warsza- 
praktyką bardzo po: wa, Žvrawia 42. Wyn- 
ważnemi referencjami czają listownie: buhal- 
poszukuje posady Wil-terji, rachunkowości, 
no Zamkowa 2 „Sło- korespondencji, steno- 

wiedź »wo* dla A. B. grafji, handlu, prawa, 
kaligratji, daktylogra- 

DOKTÓR ona z szyciemfji,  towaroznawstwa, 

ZELDOWICZOWA posady na wyjazd. Ma matyki polskiej, eko- 

  naa 
gLEKARZĖ I 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

  

  

poszukuje języków, pisowni-gra- 

  

  

śmiechu SZALONA ESKAPADA! MAŁY ZADATE< NA SZCZĘŚCIE! Komedja farsa. 

W Grodnie 
sprzedaje się w śródmieściu nieruchomość, należąca do Masy 

Upadłościowej b. Grodzieńskiego Towarzystwa Wzajemnego Kre- 

dytu. Nieruchomość składa się z placu o powierzchni 2550 m2, 

2 ch domów piętrowych murowanych w stanie b. dobrym, 1-go 

parterowego murowanego domu w stanie b. dobrym, garażu i 

  

KOBIECE, WENE ZNISSCONE Wielka DD pro- 

RYCZNE NARZĄDÓW 

ać Oszczędności 
ed 12—2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24. 

tel 27.7 (LOKALE 
  

Mieszkanie 
5-pokojowe z wygodami do wy- 

najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 

wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

Wiadomości tamże w mieszk. 1 

od godz. 9— 12 i od 3—6. —+ 
  

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna Iniane surowe we 
wszystkich szerokóściach, oraz wielki       

wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 
markizet  deseniowych oraz crepe 
meteor, georgette, mongol i jedwabie 

surowe 
—WILENSKA 27. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

T-go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej Nr 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 
U.P.C. obwieszcza, 
1931 r., o godzinie 1Q0-ej 
przy ul. Rudnickiej Nr 25 odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go firmy „Maks Kantorewicz i Szmaja Fi- 
szer', składającego się 
miennych, oszacowanego na sumę złotych 
500, na zaspokojenie pretensji firmy „Iskra 
į Karmanski“. 

iž w dn. 18 sierpnia 
rano w Wilnie, 

z materjałów piś- 

Komornik Sądowy (—) Uszyński. 
    cza 1, tel. 9-05. | 

OSTRZEŻENIEI 
w Wilnie rozlewa swojej Pewna Firma 

małowartościowe piwo w 

„Patent* 

| Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na eryglnalną etykletę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

gich, pokrytych pleśnią ścianach. Zło- 
to zginęło. 

SARN PODEJRZEWA O ZDRADĘ 

W ciągu kilku sekund bandyci 
stali oszołomieni, jakby piorunem raże 
ni. Latarka Hogana  słała promienie 
we wszystkich kierunkach, ale napróż- 
no. Nawet wódz utracił zimną krew i 
nie mógł przemówić ani słowa. Taki 

cios spotykał go po raz pierwszy w 
życiu. 

Tretano zaczął nagle mówić po 
włosku. Nikt nie słuchał go i nie rozu- 
miał. 

Sarn zauważył cicho: 
— To dziwne. 
W tonie jego nie było wyzwania, 

lecz dźwięczało podejrzenie i nieuf- 
ność. Latarka Hogana zatrzymała "'; 
na chwilę swój badawczy promień na 
jego twarzy: była to twarz ponura, o 
oczach pałający gniewem i decyzją. 
i „Lokaj* nie panował dłużej nad so- 
bą: 

— Do djabła, cóż to znaczy? 
— Tak, co to znaczy, do djabła! 

— Tretano przeszedł na łamaną an- 
gielszczyznę, — Zdrowo nas nabrali! 
Djabli! Co wy na to powiecie, pano- 
wie! 

— Czyż nikt nie pilnował złota? 
— zapytał Sarn z coraz większą nie- 
ufnością w głosie? 

Wódz wzruszył ramionami: 
— Po kiego licha? Lochu tego nikt 

nie znał! 
— Dobra kryjówka! Widocznie tak 

nie znali, iak ogłoszenia na pierwszej 
stronie gazety, Oczyścili tak, że nawet 
pyłu nie zostało! 

— Trzeba obejrzeć, naokoło kapli- 
cy, zaproponował wzburzony Hogan, 
— może złoto.... 

Sam zawrzał gniewem... 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
© w ŻYWCU i wprowadza 

  

Języków obcych 
(francuski, niemiecki, 
włoski), konwersacji 
udzielają oraz przygoto- 
wują do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
b. profesor gimn. i stu- 
dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 
nauczania dla zanied- 
banych w  nankach, 
Zgłoszenia do redakcji 
pod „Lekcje*. 

Spółdzielnia 
Hurtownia Kupców 

(4 Chrześcijan w Wilnie 
ul. Ostrobramska 25 
poszukuje stałych do- 
stawców masła i se- 
rów. Oferty należy kie- 
rówać pod adresem 
hurtowni 

używane butelki 

tem w błąd Sz. 

talsytikatami i 

  

— Biegnij obejrzeć, Hoganie! Mo 
że tam złoto leży sobie na trawce i 
czeka, kiedy ty je podniesiesz! Idź, 
przynieś złoto, a my tymczasem wy- 
palimy po papierosiku! 

— (Czego drzesz się? — krzyknął 
Hogan, — Słuchajno, Sarnie.... 

— Dosyć już ciebie słuchałem!— 
Obrzydło mi już to słuchanie. Swojemi 
kawałami nie nastraszysz mnie już, 
Byku!... 

— (Ciebie? Nie takich gąsiorów, 
jak ty obwijałem sobie naokoło palca. 
Pilnuj*się, bratku.... 

Przeraźliwy, ostry głos Sarna 
dał mu dokończyć: 

— Chcesz mnie zabić? Proszę!...ż 
Spróbuj tylkol... Próbuj, psie..... 

W ręku,Sarna błysnął rewolwer. 
Wódz spokojnie powstrzymał kłócą 

cych się: 
— Zaczekajcie z waszemi pora- 

chunkami. Sprawa jest poważna i trze 
ba się zastanowić, spokojnie. 

„— Słusznie, — przyznał Hogan, 
nie spuszczając oczu z rewolwera Sar- 
na. — Musimy pomyśleć, co robić? 
Ja myślę, że ktoś zdradził. 

—. Czy być może? — ze złym u- 
śmiechem drwił Sarn, — Ktoś zdradził 
powiadasz? Zawsze mówiłem, że 
masz głowę, Byku! Ale nie 'ruszaj re- 
wolweru, bo ci tą głowinę rozwalę... 

— Byk nie wyjmie rewolweru, — 
wtrącił wódz, — a ty, Sarnie, schowaj 
swój. Dobrze, dobrze, — nie dopu- 
Śścił do słowa szofera, który chciał 
mówić. — Ja sam jestem zdumiony, 
niemniej od was. I niemniej od was 
tracę. Ja tę sprawę prowadziłem i 
mnie należała się Iwia część zdobyczy. 
Trzeba pomówić o wszystkiem poważ 
nie, wróćmy więc do domu. Teraz i 
tak złodzieja nie znajdziemy. 

Przy świetle latarki widział wykrzy 

nie 

A. Cymbler Mieszkanie 
Choroby weneryczne, 
skórne i narząda mo: į 
czewego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5—8, 
Tel. 15-64, 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Mies 19, od 9 do 1 
22 

DOKTOK 

Biumowicz 

mu ul. 

ciela domu. 

Potrzebne 
  

wa" dla Z, Z. 

Potrzebne 
skórne i moczop: 

WIELKA 21 
tel. 921, od9—113—6na przedszkole. Pożą- 

ciowe pokoje 

Ww _Z. P. 26 dany ogródek. Wiado- 
mość Ciasna 1. 

KOSMETYKA gutkowska. 

Mieszkania 
GABINET 

swoje złote i dolary 
ulokuj 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i dro, 

do wynajęcia 2 pokoje niami.Wil. 
3 z kuchnią na 1 Zastawowe 

piętrze, w nowym do- BARD) Plac Katedralny 
Wiwulskiego Biskupia 12 

Nr. 26jm. 1 u właści. pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, łuter, i t. p. 

No pokój 
mieszkanie dla sędzie- 
go 5—6 pokoi. Zgło- poszukuję. Czynsz za 
szenia do 1 września pół roku zgóry. Zgło- 
przyjmuje Adm. „Sło» szenia: 

mmowe Garbarska 1. 

Sprzedają się 
salonowe 

choroby EIA w okolicy Pohulanki 3tefon, otomany i inne 

wszystkiemi wygodami m. 12. 

Ko- (kolebowe) pojemności 
ЗМ 11 
pięt. 600 mm. Wozy 
skrzyniowe 4 osiowe, 
5 metr. dług., rozpięt. 

2,3,5,6,1 8 pokojowe 600 

na wysokie 

[emi kamie- 
ow. Handl. 

(LOM- Nr. 

Wydaje | Bliższych informacji 

8 

większy 
lub 2 z kuchnią 

Biuro  Rekla- 

meble, pa-   sprzedaży 
słoneczne ze rzeczy ul. Połocka N 4 

Wózki "we „CE — 
kbmetr., roz- 

mm.  Rozjazdy 
RACJONALNĘJPIZY ul. Ofiarnej Nr. 2 (zwrotnice) normalno- 

KOSMETYKI — ! 3 pokojowe 
LECZNICZEJ 

WINO SMIEKIEWE cje u dozorców. CZA 81 m. 4. 

Urod Mieszkania 
kobiecą 
o 

je, dosko- 
mali, odświeża, usuwa 0 2 pokojach lub 

twarzy i ciała (panie, Wysokie komorne 
Sztaczne śwalacia chi rejonie Mickiewicza— 

Wypadanie włosów Lwowska. Oferty kie- 

bycze kosmetyki racjo- Bielska. 
nalnej > 

Codziennie od g. 10—8, 
М. Z. P. 43. 

    

FROŻNE! RO NEJ 
Gonty tanio 

sprzedaje 
Polski Lloyd ulica 

Kiowska. — 

Р1ат!па I fortepian, świeży na- 
nowe i et A Miód turalny lip- 
raty. Kijowska 4—10 cowy kilo 3 zł. 20 gr. 

H. Abelow poleca A Januszewicz 
Zamkowa”20-a. 

   

    

wione wściekłością twarze Hogana i 
Sarna. Spojrzenia ich były tak pełne 
nienawiści, że zdawały się zabijać, jak 
zatrute strzały. Wreszcie Sarn spuścił 
rewolwer i schował do kieszeni. 

— Dobrze. 
W domu bandyci rozsiedli się na 

poprzednich miejscach, przy stole, w 
pokoju ze stalowemi okiennicami. 

— Teraz ja ci odpowiem, Sarnie, 
— zaczął wódz, zwracając się do po- 
nurego szofera. — Pytałeś, czemu nikt 
nie pilnował lochu? Zrobiłem tak z 
dwóch powodów: najpierw, że o ist- 
nieniu tego lochu nikt oprócz mnie i 
zaufanych ludzi, którzy znosili tam zło 
to, nie wiedział. Ty sam znasz tych 
ludzi i wiesz, że oni nie mogą  zdra- 
dzić! Powtóre, warta mogłaby zwrócić 
czyjąś uwagę, a wtedy odkrytoby nie- 
tylko kryjówkę, 'ale i nasz sztab. Loch 
pod kaplicą był wyryty przed wiekami 
i nikt nie wiedział o jego istnieniu. To 
dawało gwarancję, że złota nikt nie 
znajdzie. Czy nie mam racji? 

Sarn poruszył się niespokojnie, ale 
nie odpowiedział. 

Wódz mówił dalej cierpliwie: 
— Aby móc utrzymać wartę przy 

lochu w ciągu tygodnia, czy dwóch, 
musiałbym zmobilizować wszystkich 
moich ludzi. Chyba wiecie, że żaden 
człowiek nie może stać dłużej, jak 
dwie godziny i dwa razy na dzień naj 

wyżej! To znaczy, że na dobę potrze- 
bowałbym sześciu ludzi. Policja nas 
szuka. Zjawienie się w tych okolicach 
większej ilości nowych ludzi, zwróci- 
łoby uwagę na nas i wzbudziło podej- 
rzenia. 

— A jak przywieźli 
wypytywał Sarn. 

Cierpliwość wodza była zdumiewa 
jąca: 

tu złoto? — 

  

VINITA 

  

przy torowe typu 6 D komp- 
ulicy KrakowskiejN. 51 letne do sprzedania po 
do wynajęcia. Iaforma- niskich cenach. Wiado- 

mość: Warszawa, Pań- 
ska 40, Pająk. 

Browning 
je- straszak, solidnie wy- 

jej skazy i braki. Masaż den Z kuchnią za nie- konany z 50 nabojami 
W zł. 3.—., 50 naboi 

1.25. Wysyła za po- 
2 braniem „Kitaj*, War- 

łspież. Najnowsze zdo- TOwać: Kalwaryjska 22 szawa, Plac Napoleo- 
na, skrzynka pocztowa 

ARIS LDM 

Wilno, 

zł. 

Fortytikacji D. O. 

rozbiórkę, 
Formularze 

аша 10.VII 31 r. 

/ 

ła było pusto i autobusy mogły zaje- 
zjechać z drogi do lasu. Na drodze po 
zostały jeszcze ślady ich kół. Zatrzy - 
mały się przy polanie i wyrzucono zło 
to na trawę. Zrobiono to bardzo szyb- 
ko, prawie momentalnie, bo ludzi by- 
ło dużo i pracowali bardzo zręcznie i 
prędko. Potem autobusy cofnęły się na 
drogę i wróciły do Staines po pasaże- 
rów: В 

— Rozumiem, — uśmiechnął się 
krzywo Sarn. — Więc kto ukradł zło- 
to? 

— Właśnie musimy dojść do tego. 
Kto ukradł złoto i gdzie ono może się 
znajdować? 

— Któryś z pasażerów?.... 
— Pasażerowie wysiedli w drodze 

do Staines i w Staines. Autobusy za- 
kończyły swoją podróż tego dnia w 
Wyrardisburg, i to jest zupełnie pew- 
ne alibi. Prócz szoferów i tych kilku 
ludzi, którzy wyładowywali, nikt nie 
wie o tem, że autobusy zboczyły z dro 
gi. Pasażerowie byli to też nasi ludzie. 
Żadnemu z nich nie przyszłoby nawet 
do głowy śledzić autobusy. Nie, bez- 
myślnością byłoby szukać złodzieja 
między nimi! 

— Rozumiem! 

KTO UKRADŁ ZŁOTO? 

Sarn milczał, a wszyscy patrzyli na 
niego badawczo. Jeśli Hogan był naj- 
niebezpieczniejszym z pomocników 

wodza, to Sarn był najodważniejszym 

K najbardziej przedsiębiorczym. ||| 
— Czy nie było nieostrožnošcią 

wsadzać tylu pasażerów do autobu- 

sów? 
— Ryzyko było nieuniknione. Ale 

nikt z pasażerów nie mógł się domy- 

Śleć, że autobusy mają podwójne dno, 

a w tej skrytce leżą bryły złota war- 

— Skorzystaliśmy z tego, że dokotości miljona funtów sterlingów. Ślady 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa. 2, 

zabudowań gospodarczych w stanie b. dobrym. W 3 domach 

znajduje się 16 lokali o 69 ubikacjach. Komorne brutto roczne 

stanowi kwotę około 33.000 zł. 

Nieruchomość położona przy ul. Pocztowej Nr. 1, Orzeszkowej 

Prezes Zarządu Konkursowego Masy Upadłościowej b. Grodzień- 

skiego T-wa Wzajemnego Kredytu w Grodnie—adwokat Zygmunt 

Horbaczewski—Grodno, ul. 

W dniu 3 października 1931 r. ma się odbyć w Grodnie Walne 

Zebranie Wierzycieli b. Grodzieńskiego Towarzystwa Wzajemne- 

go Kredytu, na którem ma być zdecydowana ostatecznie kwestja 

  

     

       K. DĄ 

000000000000060006060 

Sprzedaż domu na rozbiórkę 
W dniu 17.VII1 o godz. 1l-tej odbędzie się w Szetostwie 

ograniczony na sprzedaż murowanego domu wraz z budynkiem 
gospodarczym, położonych przy ul. Filareckiej Nr. 27—23, na 

otrzymać w kierownictwie budowy drogi „Krzywe Koło—Saska 

Kępa* przy ul, Trakt Batorego Nr. 5 w godz. od 14 — 15 od 

Zastrzega się prawo przesunięcia dnia przetargu. 

6660000006088506606:1 
m i 

5 i Horodniczańskiej Nr. 8. 

udziela osobiście lub drogą korespondencji 

Pocztowa Nr. 1. 

powyżej wskazanej nieruchomości. 

Zarząd Konkursowy.   
PIANINA,FORTEPIANY 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE | ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

War. Wilno Plac Jezuicki Nr. 3 przetarg nie- 

ofertowe i szczegółowe informacje można 

Ldz. 4718—Fort 
Szef Fortytikacji O. War. Wilno 

ppik. (—) Alexandrowičz. 

ł 
kół w lesie też niczego nie dowodzą, 
bo prywatne samochody przejeżdżają 
często przez las i ja sam  postarałem 
się o to, żeby ślady autobusów przy- 
kryć świeżemi śladami samochodów. 
Teraz żaden detektyw nie zorjeniuje 
się w tem. 

— Tak myślisz? Ale czyż nikt nie 
pomyślał o tem, ażeby choć dwa razy 
na dzień zajść do kapliczki i spraw- 
dzić, czy wszystko w porządku? 

— Im mniej zwraca się uwagi na 
kaplicę, tem więcej było szans” na 
to, że nikt nie wpadnie na podejrze- 

nie i nie odkryje lochu. Słuchaj, Sar- 
nie, czytałeś chyba o skarbach, zako- 
panych w ziemi? Wiesz pewnie, że są 
skarby, których nikt nie strzeże, ale 
też nikt „ znaleźć nie może? Myś- 
lałem, że nasze złoto jest schowane le 
piej, niż w podziemiach Banku Angiel 
skiego. Nie miałem najmniejszych о- 
baw. 

— O, naturalnie, obawy byłyby tu 4 
nie na miejscu! Ale cóż — kiedy zło- | 
to przepadło! Kto temu winien, ja nie | 
wiem, ale widzę, że złota niema! To 

tylko mnie interesuje! Co „ powiedzą 

chłopcy, kiedy dowiedzą się do kra- 
dzieży ? 

Wódz 
rzekł: 
— Narazie nie potrzebują wiedzieć 

o tem. A tymczasem odnajdziemy zło- 
to. Dziesięć tonn złota nie można tak 
łatwo wykraść bez śladu i ukryć. Mógł 

to zrobić jeden człowiek, jeżeli on... 
— Tylko nie mówcie mi, że to 

zrobił Oliver Trent, — przerwał ostro 
Sarn — Już dosyć mam tych bajek © 
nim. Starczy mi do przyszłego Bożego 

Narodzenia! 
— Uważasz to za bajki? 

(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

    
uśmiechnął się miękko i


