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PLEBISCYT W PRUSACH NIE UDAŁ SIĘ Prze 
Ultra demokratyczna konstytucja 

Nemiec i Prus przewidują ludowe re- 

ferenda. Dla zwycięstwa tezy, którą 

głoszą inicjatorzy referendum trzeba 

aby się za nią opowiedziało więcej niż 

połowa uprawnionych do głosowania. 

Ci więc, którzy są przeciwko, nie gło- 

sują. Ci co są za, biorą udział w głoso- 

waniu. Dotychczas żaden plebiscyt w 

Niemczech nie udał się. Komuniści 

swego czasu zorganizowali plebiscyt 

za niewypłacaniem odszkodowania ro- 

dzinom książąt panujących. Plebiscyt 

ten poniósł fiasco kompletne. 

Plebiscyt niedzielny odbywał się 

nie na terenie całych Niemiec, lecz tyl- 

ko Prus. Wzięło w nim udział 10 miljo- 

nów osób. Czyli 10 miljanów osób ży- 

czy sobie, aby ustąpił rząd państwa 

pruskiego, któremu przewodniczy So- 

cjalista Braun. Te dziesięć miljonów 

jednak nie wystarcza, — aby. plebi- 

scyt mógł zwyciężyć, należało aby prze 

szło 13 milj. osób głosowało. 

Do plebiscytu nawoływały wszy- 

stkie partie prawicowe, zarówno hi- 

tlerowcy, jak nacjonaliści, jak nawet 

partja ludowa — dawniej partja Stre- 

semanna, partja Locarna, która czyni- 

ła to przez ogólno prawicową soli- 

darność. Co więcej poparcia - mu 

chcieli udzielić komuniści, którzy 

życzą sobie najwiecej przewrotów. 

Partje prawicy zdobyły przy ostat- 

nich wyborach do parlamentu Rzeszy 

na terenie Prus 12 i pół miljonów gło- 

sów. Plebiscyt więc wczorajszy ozna- 

czałby raczej cofnięcie się, a nie wzrost 

wpływów nacjonalistycznych. Jednak 

dane otrzymywane w plebiscytach — 

jak to już doświadczenie wskazało są 

zawodne. 

Punkt polski widzenia co jest lep- 

sze, aby w Niemczech zwyciężała od- 

wetowa prawica, czy locarneńska lewi- 

ca układą się w następujące trzy Sza- 

błony: 
Ci którzy chcą politykę polską о- 

przeć na nieporozumieniach pomiędzy 

Francją a Niemcami — powinni by wo- 

leć, aby w Niemczech zwyciężała pra- 

wica, gdyż to utrudnia franko - nie- 

miecką pokojową współpracę. 

Ci, którzy są zwolennikami Locar- 

no zdradzają się czasami z życzenia- 

mi, aby w Niemczech zwyciężały par- 

tje locarneńskie, lewicowe, to znaczy 

katolicy i socjaliści. 

Nasz punkt widzenia będzie stano- 

wił całkowite votum separatum.  Je- 

steśmy zwolennikami pokojowej współ- 

pracy pomiędzy Francją a Niemcami, 

sle życzylibyśmy, aby przy wyborach 

w Niemczech zwyciężała odwetowa 

prawica. 

Dlaczego? 

Dlatego, że partje locarneńskie w 

Niemczech to tosamo, co zwrócenie 

wszystkich rewanżowych i odweto- 

wych nastroi Niemiec jednostronnie w 

naszą stronę, w stronę Polski. W ten 

sposób  partje centrum i socjali- 
styczna, nie licząc drobniejszych. 
nie są mniej dla nas niebezpieczne, niż 

prawicowe. Natomiast prawicowe ma- 

ja dla nas ten plus widoczny, że w spo- 

sób bezwzględny walczą z komuniz- 
mem u siebie w domu. Trzeba zaś pa- 

miętać, że my jesteśmy  zwolenni- 
kami nie franko-niemieckiego- porozu- 

mienia, lecz polsko-niemiecko-francu- 

skiego porozumienia. Uważamy, że 

niebezpieczeństwo, którem jest komu- 

nizm, stwarza nam z Niemcami wspól- 

ny język, Cat. S 

ANTYPAŃSTWOWA DZIAŁALNOŚĆ 
BYŁEGO POSŁA 

KRZEMIENIEC. PAT. Sesja 
wyjazdowa sądu okr. w Równem roz- 

patrywała sprawę b. posła na sejm Se 
mena Żuka, odbywającego obecnie ka 

rę dwuletniego ciężkiego więzienia. 
Oskarżony on został ponownie z 

powodu antypaństwowych, podburza- 
iących przemówień na wiecach przed- 
wyborczych w roku 1930. 

‚ Sąd skazał Semena Żuka na 4 lata 
ciężkiego więzienia i pozbawienie praw 
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Walki na ulicach Berlina 
BERLIN. PAT. — W ciagu nocy ubie- cić nieznanych strzelców, okazały się bez SZałka Piłsudskiego, i szefa rządu, p ię, 

głej w poszczególnych dzielnicach trwały w skuteczne. dmMikłan RN*ź wiodo etaoshr 
dalszym ciągu zaburzenia i starcia z komu 
nistami. Komuniści ostrzeliwali z doniów po- 
licję. Wszelkie wysiłki policji, ażeby uchwy- 

Na placu 
BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa donosi, 

że w czasie starć na płacu Biilowa zastrze 
lonych zostało również kilka osób cywil- 
nych. Krążą pogłoski, że po stronie komuni 
stów liczba zabitych wynosi 15. Policja 0- 

Zabójstwo dwu 
BERLIN. PAT. — Zabójstwo dwu ofice- 

rów policji w czasie wczorajszych krwawych 
zaburzeń na placu Biilowa odbiło się tu gło- 
śnem echem. Rozplakatowana została ode- 
zwa, według której na podstawie dotychcza 
sowych dochodzeń morderstwo wczorajsze 
jest dziełem komunistycznej organizacji terro 
rystycznej, której członkowie szkoleni są sy- 
stematycznie do walk z policją. 

strzały. Ani jednego strzelca nie uda 
ło się dotychczas aresztować, 

świadcza, że nie może potwierdzić tych po 
głosek. Wiadomo tylko, iż komuniści ran- 
nych bojowców uprowadzili. Liczba zabi- 
tych osób cywilnych nie jest jeszcze znana. 

oficerów policji 
Qdezwa przypomina szereg bandyckich 

zamachów poprzednich, datujących się od 
maja roku bieżącego. Ofiarą tych zamachów 
padło już 3 oficerów. 

Policja wyznaczyła za wykrycie wspo- 
mnianeį organizacji terorystycznej  niezwy 
K JOS nagrodę, wynoszącą 20.000 ma- 

Aresztowanie komunistów 
BERLIN. PAT. — W domu Liebknechta 

aresztowano 18 osób. Skonfiskowano ostat- 

ni nakład dziennika „Rote Fahne" i wydaw- 

nictwo tego dziennika na dwa tygodnie za- 

wieszono. W czasie zaburzeń zabity został 

również 16-letni chłopiec. Rannych zostało 
około 27 osób. Wśród aresztowanych w Ber 
linie znajduje się 125 komunistów, 20 hitle 

rowców i 10 stahlhelmowców. 

Utarczka komunistów z hitlerowcami 
BERLIN. PAT. — W dzielnicy zachodniej 

Schónburg doszło nad ranem do wymiany 

strzałów między komunistami i hitlerowca- 

Walki na 
BERLIN. PAT. — W Kilonji doszło wczo 

raj po południu w związku z plebiscytem do 
starć między stahlhelmowcami i hitlerowca- 
mi z jednej a członkami republikańskiego 
Reichsbanneru z drugiej strony. W czasie 
starcia 5 reichsbannerowców zostało ciężko 
rannych, 

BERLIN. PAT. — Z prowincji nadchodzą 
w dalszym ciągu wiadomości o burzliwym 

mi, którzy atakowali się nawzajem, zarzu 

cając sobie zdradę przy wspólnej akcji ple- 

biscytowej. 

prowincji 
przebiegu dnia plebiscytu. Byli zabici i ranni. 

W miejscowości Itzhoe przyszło do krwa 
wych starć między komunistami a hitlerow- 
cami, Oraz między Stahlhelmem a członkami 
Reichsbanneru, Podczas strzelaniny 2 poli- 
cjantów i kilku demonstrantów zostało cięż 
ko ranionych. Aresztowano  kiłkadziesięciu 
hitlerowców i kilkunastu komunistów. Do 
zajść przyszło m. in. w Duisburga, 

Eksplozja materiałów wybuchowych 
BERLIN. PAT. — W fabryce ma- 

terjałów wybuchowych Reichswehry, 
największej fabryce niemieckiej, nastą 
pił dzisiaj wybuch, który pociągnął za 

sobą szereg ofiar. Przyczyna  dzisiej- 
szej eksplozji jest nie wyjaśniona. Przy 
pominają, że fabryka była już kilka- 
krotnie nawiedzana przez tego rodzaju 
katastrofy. 

WYNIKI GŁOSOWANIA 
BERLIN. PAT. — URZĘDOWA 

PRUSKA AGENCJA PRASOWA DO- 
NOSI, żE WEDŁUG PROWIZORYCZ- 
NYCH OBLICZEŃ ZA ROZWIĄZA- 
NIEM SEJMU PRUSKIEGO OPOWIE- 

DZIAŁO SIĘ 9.793.603 OSOBY U- 
PRAWNIONE DO GŁOSOWANIA NA 
OBSZARZE PRUS NA OGÓLNĄ LICZ- 
BĘ 26,400 TYS. UPRAWNIONYCH 
DO GŁOSOWANIA. 

Refleksje po biebiscycie 
BERLIN. PAT. — Według ostatnich wia- 

domości w obozie nacjonalistycznym niepo- 
wodzenie płebiscytu pruskiego nie wywoła 
ło bynajmniej konsternacji ani przygnębie- 
nia. 

Koła nacjonalistyczne uważają, że osią- 
gnięte na wczorajszem rozstrzygnięciu ludo 

wem wyniki cyfrowe stanowią 'wystarczają- 
cą podstawę, na której będą oni mogli о- 
przeć dalszą akcję przygotowawczą do prze 
prowadzenia wyborów do sejmu pruskiego 
oraz wyborów prezydenta Rzeszy, 

W kołach politycznych niepowodzenie 
płebiscytu przypisują przyłączeniu się do 
niego partji komunistycznej. 

  

Marszałek Piłsudski wyjechał do Druskienik 
WARSZAWA. 10.8 (tel. wł. „Sło- 

wa”). W dniu 10-go b. m., o godzinie 
9-ej rano, Marszałek Piłsudski wyje- 

wę na kilkudniowy pobyt do Druskie- 

Powrót premjera Prystora do Warszawy 
WARSZAWA. 10.8 (tel. wł. „Sło- 

wa”). W dniu 10-go b. m. o godzinie 
6-ej m. 30 rano powrócił do Warsza- 

wy premjer Prystor i objął urzędowa- 
nie. W dniu 9-ga b. m. powrócił z Pa- 
ryża po kilkutygodniowym pobycie 
wiceminister Skarbu p. Adam Koc. 

  

Wicemin. prof. Zawadzkiemu 
podlegać będzie departament podatkowy 
WARSZAWA. 10,8 (tel. wł. „Słowa'”). 

W związku z objęciem urzędowania w Mi- 
nisterstwie Skarbu przez nowego wicemini 
stra prof. dr Władysława Zawadzkiego do- 

a się, że wiceministrowi Zawadz- 
iemu będzie podlegać narazie jeden depar 

tament podatków i opłat. 

  

Dookoła nominacji ministra oświaty 
WARSZAWĄ. 10.8. (tel. wł. „Sło- 

wa'). Sprawa nominacji nowego nini- 
stra oświaty nie jest jeszcze w kołach 
decydujących postanowiona. Naruzie 
kierownictwo ministerstwa spoczywa 

w rękach wiceministra ks. prof. Żon- 
gołłówicza. W kołach politycznych u- 
trzymują, że wybór z pośród - licznych 
kandydatur padnie na pos. Jędrzejewi- 

cza, który do niedawna był radcą Mi- 
nisterstwa W. R i O. P., a po wybo- 
rach listopadowych wszedł do Sejmu, 
gdzie sprawował funkcje wiceprezesa 
klubu B. B. Pozatem wymieniają na- 
zwiska min. Leona Kozłowskiego, ks. 
prot. Żongołłowicza i rektora Micha- 
łowicza. 

Nominacji spodziewać się należy w 
przyszłym tygodniu. * 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul, PE — A. Łaszuk. 

sięgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 'Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księ. ia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgamia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Ksić ja Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księ; Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pt 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”. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

*nieliczące się z etatami i 

  

Po wstępie na cześć Prezydenta, Mar- 

Prystora, prezes pułkownik Sławek wypo- 

wiedział następującą mowę: 
Przed siedemnastu laty Komendant w 

rozkazie swym do nas kazał nam być awan- 
gardą w narodzie. Awangardą tą jesteśmy 
i teraz, bo nikt nas dotąd nie prześcignął w 

tej gotowości służenia sprawie. Związaliśmy 
honor osobisty ongiś z godnością narodu — 
a później z dostojeństwem państwa— i wy- 
trwališmy. 

Lecz być awangardą — to znaczy pro- 

wadzić za sobą innych, drogę im torować i 
wskazywać. Byliśmy garstką, a chcemy, by 

naród cały wartości, które myśmy z siebie 
wydobyli, odczuł i sobie przyswoił, — ito 
zarówno pokolenia dziś żyjące, jak i te, któ 

re po nas przyjdą. 
Tak samo, jak w dawnych dziejach Pol- 

ski nieliczne grupy wśród bierności ogół u 
dźwigały na sobie cały ciężar odpowiedzial- 
ności za honor i losy narodu, tak i myśmy 
ja dźwigać musieli. 

Jakim był nasz wysiłek, niech świad- 
czy przykład Kasy Oficerskiej I Brygady. 

Pragnę, by przykład ten został szeroko zro- 

zumiany — dlatego nieco obszerniej nad 

nim się zatrzymam. 

Sztab austrjacki chciał mieć z Legjonów 
atut polityczny, że Polska opowiada się za 
Austrją. Chciał jednak, by one nie urosły do 
siły samej Austrji niebezpiecznej.  Niebez- 
piecznym dla niej, bo niezależnym — był 

Komendant Piłsudski, to też za namową Ta- 

deusza Cieńskiego i Stanisława Strońskiego, 
ówczesnych członków galicyjskiego Naczel- 

nego Komitetu Narodowego, — II Brygadę 

izołowano z pod wpływu Komendanta i wy- 

słano we wschodnie Karpaty. Stworzoną póź 

niej HI Brygadę oddano pod komendę au- 
strjackiego oficera. Izolacja była głęboka i 
starannie podtrzymywana. Jeśli więc z cza- 

sem i tam dotarł wpływ Komendanta i po- 
budził większość do solidarnego z nami 
działania, to było to świadectwem tych war 
tości, jakie posiadał żołnierz polski we wszy 
stkich formacjach legjonowych. : 

Ale tylko I Brygada, która miała szczę- 

ście być pod bezpośredniem dowództwem 

Komendanta Piłsudskiego, mogła się stać te 
mi rękami, — za pomocą których Komen- 

dant wielkie swoje plany realizował. 
Zasadniczy plan opierał się na tem, że 

państwa — wojujące między sobą — stop- 
niowo zużywać będą swoje Siły i że pod 
koniec wojny mogą one być już zupełnie 
wyczerpane. Że Polska sprzeczności i koli- 

zje wojenne powirma wykorzystać dla bu- 

dowania własnej siły zbrojnej — poto, by 
ona doszła do głosu w okresie końcowego 

maksymalnego wyczerpania sił zaborców. 
Formacje frontowe chciał Komendant wi- 

dzieć jako szkołę bojową, w którejby się 
wychował bohaterski typ żołnierza polskie- 

ge. Rozwinięcie tych formacyj do bardziej 

znaczącej liczby, czy też zorganizowanie i 
schowanie tych rezerw w postaci tajnej Pol 

skiej Organizacji Wojskowej — Komendant 

uzależniał od tego, czy się państwa central- 
ne pod naciskiem swoich trudności wojen- 

nych zdecydują na uczciwe traktowanie 

sprawy polskiej, czy też nie. 

Polska Organizacja Wojskowa miała się 
stać tą elastyczną organizacją rezerw, któ- 
re prowadzi się do działania dopiero w od- 
powiedniej chwili. 

Pod względem wychowawczym Komen- 
dant pragnął urobić w Legjonach — nieste- 

ty wpływ Jego w znacznie mniejszym stop- 
niu mógł przenikać do izołowanych innych 

Brygad, a ograniczył się do Brygady I — 
ducha niezależności od imponujących swemi 

siłami liczebnemi i  materjalnemi armij 
państw centralnych. Prowadziły do tego ce- 
lu inne oznaki stopni wojskowych, inne — 

inacjami au- 
strjackiemi — nominacje oficerów w Bryga- 

dzie, poczucie wyższości bojowej naszego 
żołnierza, nieprzejednany i zawsze wrogi 
stosunek do chwilowych wprawdzie komba- 
tantów, lecz w każdym razie wrogich i dba 
jacych wyłącznie o swój interes zaborców. 

W rezultacie pomimo wielkich trudności 
— jakie to za soba pociągało, I Brygada 
posiadała w swoim składzie prawie 2 razy 
tyle oficerów z nominacji Komendanta, niż 
to przewidywał etat i nominacje austrjackie. 

Ogromna ilość tych oficerów była odkomen 
derowana do prac na tyłach — do organi- 

zacji rezerw, które wszystkie razem objęte 

były z biegiem czasu przez Polską Organi- 
zację Wojskową. 

Całego tego planu tak prostego, tak wy- 

raźnego w ówczesnej naszej sytuacji i u- 
zewnętrzniającego się w całej naszej pracy 
— społeczeństwo polskie nie rozumialo. 
Zbyt wiele złego złdołały już zrobić agita- 
cje filo-rosyjskie, czy filo-austrjackie —Ssze- 
rzone przez polityków, szukających konjun- 
ktur lub też dobrej woli u zaborców. — a 
nie rozumiejących potrzeby chwytania za 

broń. i trzymania tej broni we własnem rę- 
ku, Te też społeczeństwo niedało nam wów 

  

czas prawie żadnego poparcia materjalnego. 

Gdy wpłynął ze składek jakiś grosz drobny, 

to był on tak mizernie mały, jako ofiara na 

wojnę, mającą Polskę wyzwolić, że dzisiaj 

wspomnienie o tych ofiarach musiałoby chy- 

ba wywołać rumieniec wstydu, 
Brygada zrozumiała, że skoro to tanie 

odczepne, jakie od społeczeństwa na walkę 

naszą dostać możemy, środków  materjal- 

mych na prowadzenie całej pracy nię zabez- 
piecza, to musimy sami oficerowie 1 
Brygady — dać swoje gaże oficerskie. 

W grudniu 1914 roku, gdy po raz pier- 
wszy wypłacono nam oficerskie pobory, od- 

  

było się tu, niedaleko w Lipnicy Górnej. oii- 

cerskie zebranie, które postanowiło: 1) ©- 
ficerowie, posiadający nominacje austijackie 

(a więc otrzymujący gażę), przelewają 

wszełkie swe pobory do współnej Kasy О- 
ficerskiej Brygady Piłsudskiego; 2) Oficero- 

mówienie płk. W. Sławka 
NA ZJEŹDZIE LEGJONISTÓW W TARNOWIE 

które wpłacili na ten cel bijący się jedno- 

cześnie na froncie oficerowie. 
W iipcu 1917 r. na skutek odmowy zło- 

żenia przysięgi Brygada |-52а wraz z całą 

prawie Ill-cią i częścią Il-giej została rozbi- 
ta i rozproszona. Najliczniejsi poszi do 
Szczypiorna, Benjaminowa, Hawelbergu i in 
nych obozów jeńców; część zdegradowa- 
nych oficerów została wcielona do wojska 
austrjackiego i rzucona na front włoski; 
część w końcu — po zrzuceniu munduru — 
stanęła do pracy organizacyjnej i instruk- 

torskiej w POW., nadkruszonej jednocześ- 
nie przez aresztowania. 

Brygada przestała istnieć, a za pienią- 

dze oficerów tej Brygady prowadzone były 
dalej prace organizacyjne, mające na celu 
przygotowanie rezerw, które — jak następ- 
nie historja pokazała — wprowadzone z0- 

stały do działania w momencie rozbrojenia 
ckupantów. Pieniądze oficerów podegrado- 
wanych lub siedzących za drutami — po- 
krywały wydatki tej pracy aż prawie do 

przełomowego monientu. 

Koledzy! Możemy sobie dziś powiedzieć, 
że byliśmy dobrą awangardą, żeśmy, jako 

awangarda obowiązek swój spełnili w tam- 

tych czasach do końca. Ale awangardą je- 

steśmy i dzisiaj, bo — jak wspomniałem — 
nikt nas dotąd nie prześcignął w gotowości 
służenia sprawie. Н 

Tłumnie śpieszymy na Zjazd, by prze- 
szłość wspominać, a dla działania w teraž- 

niejszości i przyszłości wspólne cele sobie 
zakreślić, 

Los nam kazał być awangardą, — mu- 
simy nią być, musimy za sobą pociągać 
tych, którzy nas zrozumieli i z własnej woli 
z nami iść pragną, mamy prawo zmusić do 
ofiar tych, którzy w gnuśnym egoiźmie od 
wszelkich ciężarów na rzecz państwa chcie- 
liby się uchylić. 

Po przez długie dzieje polskiej historji 
przebija stałe zjawisko, że spełnianie obo- 

wie, mianowani przez Komendę Brygady (a wiązków w stosunku do państwa spada ca- 

więc niezależnie od tego, czy mają nomina- 
cje taustrjackie, czy też nie) — pobierają 
miesięczną pensję z Kasy Oiicerskiej w wy- 
sokości 100 koron, zrzekając się reszty na 
korzyść tejże Kasy..... 

W jednym z dalszych punktów uchwa- 

ły czytamy: W razie przekroczenia powyż- 

szych uchwał w zainkasowaniu poborów w 

kasach rządowych, lub w kasach innych in- 

stytucyj bez zezwołenia Kasy Oficerskiej — 
naruszający uchwałę zostanie pociągnięty do 
odpowiedzialności przed Sąd Honorowy. 

Wybrana wówczas delegacja opracowała 

statut, w którym między innemi były na- 

stępujące postanowienia: ...uchwałą zebra- 

nia oficerskiego w Lipnicy Górnej z dnia 30 
grudnia 1914 roku zabrania się oficerom I 
Brygady pobierania jakichkolwiek pieniędzy 
z kas innych, zarówno NKN., etapów, jak i 
rządowych. Wykraczający przeciw powyż- 

szej uchwale będą pociągani do surowej od- 

powiedzialności oraz wykluczeni z grona 0- 
ficerów I Brygady. 

W jednym z dalszych artykułów jest 

mowa, że każdy oficer, któryby był nieza- 
dowolony z uchwały ogółu oficerów, — ma 
prawo otrzymać pełną gażę urzędową, lecz 
w tejże samej chwili musi wystąpić z I Bry 
gady. 

W ciągu roku 1925 Kasa Oficerska u- 
chwaliła dodatek 50 koron miesięcznie dla 

oficerów, odkornenderowanych na tyły lub 
przebywających tam na skutek choroby. 

Z pieniędzy —w ten sposób wnoszonych 
do Kasy Oficerskiej — szły stosunkowo nie- 
wiełkie kwoty na zapomogi dla rodzin, na 
pożyczki, częściowo i ekwipunek i t. p. nie- 

dające się uniknąć wydatki, Większe sumy 

pochłaniała pomoc dla rannych żołnierzy, 0- 

raz pozycje, figurujące w sprawozdaniu pod 
tytułem: „Kasa Brygada”, „Fundusz Dyspo 

zycyiny““, „Organizacja“. 
W roku 1916—na skutek ogólnego po- 

drożenia, pensje wypłacane przez Kasę O- 

ficerską każdemu oficerowi — bez różnicy 
stopnia — -zostały podniesione do 200 ko- 
ron miesięcznie. 

Jeżeli się zważy, że według norm austrja- 
ckich wraż z dodatkiem polowym na każde 
go podporucznika Kasa Oficerska otrzymy- 

wała coś około 400 koron, a na pułkowni- 
ka, o ile się nie mylę,około 1500 koron, każ- 
dy zaś z nich otrzymywał z tego w roku 

1915 po 100 koron, a w roku 1916 po 200, 

to to jest miarą ofiary pieniężnej, jaką dawał 
każdy bijący się na froncie oficer na rzecz 

bojowego przysposobienia rezerw w naro- 
dzie. 

My, awangarda, — nie chcieliśmy być 
wojskiem najerinem, i pokazaliśmy, jakie 
należy ponosić ofiary, kiedy o wolność czy 
godność narodu sprawa się toczy. 

Na pracę POW. wpłynęło w roku 1914 i 
1915 jeszcze jakieś kilkadziesiąt tysięcy ko- 

ron od Komitetu Obrony Narodowej z Ame- 

ryki, lecz sumy te były niewielką pozycją 
w porównaniu do owych pozycyj, zatytuło- 
wanych w rachunkach „Kasa Brygady”, 

„Fundusz Dyspozycyjny*,  „Organizacja“, 

łym ciężarem na barki elity duchowej i mo 
ralnej. Elita ta całą swoją dobrą wolę od- 

daje na rzecz państwa bez zastrzeżeń i bez 
reszty. A wydajność jej wysiłków — wobec 

małej jej liczby — nie odpowiada temu, co 
uczynić i dać może wielomiljonowy naród. 
Elita ta przeważnie nie umiała w. dostatecz- 

nej mierze wytworzyć warunków przymusu 
w stosunku do tych obywateli państwa, któ 
rzy zbyt są skłonni—bez własnych trudów 
— na pracy innych pasorzytować, — przy- 

chodzić do gotowego i tylko dła siebie od 
państwa wszystkiego żądać. 

Skoro w zasadach Konstytucji przyjętą 

jest równość praw, to musi być i równość 
obowiązków i ciężarów. 

W pracach nad rewizją Konstytucji, w 

pracach nad usprawnieniem administracji, w 

pracach nad organizacją całego życia pań- 

stwowego—jako naczelna zasada musi być 

przez nas wysunięta na pierwsze miejsce 
sprawa obowiązków obywateli w stosunku 
do państwa — jako do wspólnego dobra— 
i do społeczeństwa — jako całości — 0- 

brona tego wspólnego dobra przed działa- 
niem jednostek złych i szkodliwych. Zbyt 

'wiele dotąd mówiono tylko o prawach oby- 
watela do państwa, o obowiązkach często 

zapominano. Musimy to przypomnieć, 
Koledzy! Skoro los nam dał, żeśmy w 

twardej i niekiedy bardzo ciężkiej szkołe 
Marszałka Piłsudskiego nasze wartości roz- 

winęli, żeśmy przez wysiłek bojowy nawią- 
zali łączność z najpiękniejszemi tradycjami 

rycerskiej przeszłości polskiej, żeśmy w upa 
dającym na duchu narodzie wiarę we włas- 

ne siły wskrzesić zdołali, — to musimy wy- 
pełnić swój obowiązek i w stosunku do 
przyszłości: musimy tym, którzy po nas 
przyjść mają, pozostawić wskazanie, że peł- 
ne bogactwo życia zazna i odczuje ten, kto 
w walce o swoje ideały nie będzie skąpi 
ni swoich pieniędzy, ni swego życia. 

(ISKRA) 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA |HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

1 „Myśl w Obcegach“ 
m listy z podróży po Rosji в 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA | WOLFFA 

| Józera ZAWADZKIEGO 
w Wiinie. 
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2 SŁ O 

ECHA KOLEJOWE Sprawy polski 
dzącej sesji Ligi Narodów 

W jaki sposób Ognisko Kolejowe w Wilnie 
przychodzi z pomocą instytucjom humanitarnym i społeczn. 

* - Jak wiemy, Og- 
nisko kolejowe w Wilnie w ostatnich cza- 
sach rozwija dość sprężyście swoją dzia- 
łalność kulturalno-oświatową, sięgając na- 
wet do sfer, niemających "ic wspolnego z 
kolejnictwem; przyznać trzeba, że podohny 
sposób prowadzenia tej wzorowej placówki 
zasługuje na ogromne uznanie ze strony spo 
ieczeństwa wileńskiego. 

„Jeżeli będziemy bliżej przygłądać się tej 
mrówczej pracy — to przekcnumy się, że 
w Wilnie obecnie podobnych placówek rie- 
ma. Sięgnijmy wzrokiem do znajdujących 
się tam urządzeń, a zobaczymy wsz! *tko, 
stworzone z szerokim rozmachem w stylu 
iście amerykańskim, zresztą nic dz'wnego, 
gdyż placówka ta powstała w toke 1621. 
Będąc założona przez amerykańskie towa- 
rzystwo YMCA. przy współuidzide włedz 
kolejowych. 

Właśnie rwi roku bieżącym na jesieni Cg- 
nisko kolejowe obchodzić hbęczie uroczyście 
swoje dziesięciolecie, przewidywany jest 0- 
gromnie bogaty program koncertowy . wi- 
dowiskowy, to też społeczeństwo nas. i 
no bardziej się zainteresować tą [ 
odwiedzając ją jak rajczęściej.. i"rez za- 
chodzi pytanie: w jaki sposób? * z czego 
niożna tam korzysta:? Otóż osoby prywet- 
ne, narówni z członkami : kuitycwtemi są 
tam bardzo mile widziani. jeżeli przypa.- 
kiem  zabłąkasz się, przechodniu, rv okoli- 
cach dworca, to wstąp, zobacz, przekonaj 
się, a znajdziesz tam kino, !ub trafisz na 
koncert, odczyt,  przeds'awienie, możesz 
przeczytać nejświeższe pisma i tygodniki, 
lub wykąpać się we wzorowo n:zączerych 
wannach, słowem, znajdziesz tam rozrywki 
nietyłko dla duszy, lecz nawet i dia ciała, 

a mianowicie: cały szereg urządzeń spor- 
towych według najnowszych wymagań Ni- 
gejny, przypomina poważny i doskonale po- 
stawiiony klub sportowy, l:cz na tem nie 
koniec, zwróćmy jeszcze uwagę na Kolejo- 
we Przysposobienie Wojskowe które ma 
swoją siedzibę przy Ognisku, rozwijając się 
doskonale. Ciągłe čwiczenia, prowadzore 
pod fachowem kierownictwem , zaprawiają 

"do przyszłych trudów wojennych, zastepy 
młodych i zdrowych kolejarzy. Zapomniałem 
jednak jeszcze o jednej bardzo ważnej pla- 
<cówce, a mianowicie: to przedszkole kole- 
jowe, gdzie nasza młoda latorośl, nas! milu- 
sińscy przygotowują się do przyszłego žy- 
cia, otrzymując wzorowe wychowanie, bę- 
dąc pod czułą opieką /wykwa!ifikowanych 
sił wychowawczych. 

Aczkolwiek Ognisko kólejowe, będąc c- 
barczone tyloma obowiązkami, z których 
wywiązać siz musi jak najsumienniej znaj- 
duje się często w przykrych kłopotach fi- 
nansowych, to jednak nie opuszcza rąk, nie 
kończy na tem swej działalności, lecz chęt- 
nie w miarę możności śpieszy jeszcze z po- 
mocą innym instytucjom społecznym. Na- 
przykład, w roku ubiegłym, Ognisko kolejo- 
we dało kilkanaście widowisk kinowych, 
przeznaczając dochód na cele dobroczynne. 
Sekcja zaś teatralna Ogniska kolejowego 
dała pięć przedstawień bezpłatnych dla woj- 
ska, jedno dla wileńskiej szkoły rzemieślni- 
czo-przemysłowej, trzy na budowę kaplicy 
Ostrobramskiej, dwa dla Stowarzyszenia Mło 
dzieży Polskiej, podczas zlotu w dniach od- 
bywającego się Kongresu Eucharystycznego* 

Jeżeli się zważy. że to wszystko są drob- 
"ne ziarenka kultury, rzucone w żyzną i u- 
-rodzajną glebę, która w przyszłości przy- 
"niesie nam bogaty plon, w postaci zdrowej 

i czerstwej, niezepsutej powojennemi stosun 
kami młodzieży, to powiniśmy starać się o 

. przysporzenie Ognisku tych ziarenek, popie- 
„rając tę instytucję w miare możności i za- 
chęcając innych do bywania w jej gościn- 

(mych progach, gdzie zamiast ziejącej dziś 
często zgnilizny i zepsucia, będących prze.- 
ważnie powodem bezwzględnego wyzysku— 

;znajdziesz czyste i zdrowe powietrze, .po- 
trzebne dla duszy prawego i uczciwego 0- 
bywatela. : L—wicz. 

1 TURMONT 
Na krańcach Rzplitej o paręset metrów 

od granicy litewskiej, pod osłoną orłów gra- 
nicznych, skromnie rozłożyła się stacja Tur- 
mont z kolonją urzędniczą. Nieco _ dalej 
znalazło się miejsce dla kilkudziesięciu dom- 
ków, stanowiących nieduże miasteczko z 
KOP-em i sądem na czele. Przepiękne oko- 
lice faliste, pocięte licznemi jeziorami oraz 
umajone zielenią wispaniałych lasów two- . 
rzą malowniczą miejscowość, gdzie cicho z 
dnia na dzień przelewają się chwiie życia. 
Tak się złożyły warunki lokalne, iż życie 
kulturalno-oświatowe tej osady wprost 
przygranicznej, skupia się w niedużym 
pokoiku ,„Ogniska* kolejowego, gdzie liczni 

_ goścjie znajdują gazety, tygodniki, bogatą 
bibljotekę, radjo i gry umysłowe. Że lokal 
taki nie wystarcza potrzebom miejscowym, 
że o zasiłku większym na budowę domu 
niema mowy, więc pod sprężystem kierow- 
nictwem p. zawiadowcy B. Kobusa, zaczę- 
ło się rozwijać kółko teatralne, które posia- 
da już chlubną kartę z przeszłości, a mia- 
nowicie: przyczyniło się dv budowy pięk- 
nego kościoła. 

I tak wspólną pracą, wspólną rozrywką 
— powoli się ciułają pieniądze na budowe 

    

    

BANDERA POLSKA 
ZA KOŁEM POLARNEM 

W dniu 18 lipca, b. r. „Polonia* 

Tow. Okrętowego, opuścił Gdynię, za- 
_ bierając na pokład 440 osób z różnych 
zakątków Polski na wycieczkę  tury- 

"styczną da fiordów  Norwegji i do 
Nordkapu, który, obok Nordkynu. jest 
najbardziej wysuniętym na północ 
skrawkiem kontynentu europejskiego. 

Fjordy Norwegji są ośrodkiem sze- 
rokiego zainteresowania turystycznego 
całego świata, ze względu na swą nie- 
zwykłą malowniczość, wypływającą z 
kontrastów pejsażowych morza, mie- 

„niącego się różnobarwną gamą cieni w 
blaskach nigdy niezachodzącego słoń- 

| ca, i dzikiego, górskiego krajobrazu 
brzegów, granitowych szczytów, za- 
marłych turni i bezszelestnie, odwiecz- 
nym ruchem  spełzających lodowców. 
Na ijordy Norwegji rok rocznie w 
sezonie letnim ciągną liczne wycieczki 
turystyczne, przedewszystkiem z An- 
glji i z Niemiec. ; 
(W tym roku pa raz pierwszy za- 
witała do kraju zorzy polarnej polska 
bandera z okrętem ,,Polonia*. Skrawek 
własnego wybrzeża i własny port nad 
Bałtykiem otworzył nam szeroko wro- 

‚ ta na świat: staliśmy się równoupra- 

Ogniska kołejowego. Właśnie w dniu 2 sierp 
nia w ogromnej poczekalni I i II klasy, 
miejscowe kółko amatorskie odegrało ładną 
i pełną humoru kcmedyjkę w 3 aktach p. 
t. „Czar munduru*. Przepełniona sala, hu- 
czne i niemilknące oklaski, oraz dobra gra 
artystów Świadczyły najlepiej o korzyściach 
pracy oświatowej. Między innymi szczegól-- 
nie wyróżnili się: P. Śliwowa, W. Stra- 

szyńska, W. llcewiczówna oraz p. „Stra- 

szyński i Rosołowicz. Należy dodać, iż na 

przedstawienia licznie przybywają członko- 

wie urzędniczej  kolonji „zagranicznej”, t. 

zn. z Łotwy i w ten sposób pożyteczna pra- 

ca oświatowa nietylko daje miłą rozrywkę i 

grosz na budowę domu, lecz staje się czyn- 

nikiem oddziaływiującym na Łotyszów. O- 

by tak pięknie zainicjowana praca rozwija- 

ła się nadał, przynosząc, jak dotychczas, 

wyraźne korzyści dla chwały Rzplitej nad 

granicą Łotwy. A-cz. 

  

WARSZAWA. 10,8 (tel. wł. „Słowa”). 
sesja Rady Ligi Narodów rozpocznie się 

w dniu 1 września w Genewie pod przewod 
ni ministra spraw zagranicznych Hi- 
szpanji p. Leroux, który jako przewodniczą 
cy Rądy otworzy w dniu 7 września 12 se- 
sję Zgromadzenia Ligi Narodów. 

W uzupełnienia wiadomości prasowych z 
Genewy o porządku dziennym obrad Rady 
Ligi dodać trzeba, że wśród 20 spraw tego 
porządku znajduje się kilka interesujących 
bezpośrednio Polskę, a mianowicie: raport 
rządu polskiego o sytuacji mniejszości nie- 

e na nadcio- 

mieckiej w woj. Śląskiem, Poznańskiem i 
Pomorskiem Oraz avis consultatii  Miedzy- 
narodowego Trybunału Sprawiedliwości w 
Hadze w Sprawie t. zw. dzieci maurerow- 
skich. Dalej Rada Ligi zajmie się rozpatrze 
niem raportu Wysokiego Komisarza Ligi w 
Gdańsku o stosunkach polsko-gdańskich i 
zatargu wolnego miasta Gdańska z Ligą Na 
rodów. Wreszcie Rada Ligi zajmie się ra- 
portem Komitetu finansowego i ekonomicz 
nego o jego pracach w czasie ostatniej se- 
sji w sprawie organizacji Międzynarodowe 
go Banku kredytów rolniczych. 

Sprawa eksportu jęczmienia 
WARSZAWA 10.8 (tel. wł. „Stowa“). 

Na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Mi 
nistrów w dniu 5 sierpnia rozpatrzona była 
m. in. sprawa eksportu jęczmienia, która 
znalazła się na porządku obrad w związku 
z uchwalonym prze rząd programem poli- 
tyki na rox 1951—32. 

M. in. rząd, postanowił ograniczyć rolę 

zwrotu cła przy eksporcie jęczmienia do za- 
dań ogranizacyjnych tego eksportu. Komi 
tet Ekonomiczny uznał za 'wiarunek stosowa 
nia zwortu cła przy wywozie jęczmienia od- 
powiednią selekcję firm eksportujących. Fir- 
my, które zostaną uznane za Odpowiednie 
do eksportu jęczmienia, będa miały prawo 
do uzyskania zwrotu cła 

  

Wznowienie akcji sahotażowej U.0.N. 
Napad na urząd pocztowy w Truskawcu 

WARSZAWA. 10.8. (tel. wt. „Sto- 

wa“). Ze Lwowa donoszą: Śledztwo 

w sprawie napadu na urząd pocztowy 

w Truskawcu kierowane przez staro- 

stę drohobyckiego, prowadzone „jest z 

całą energją w kierunku wykrycia i a- 

resztowania sprawców. ) 

Z dotychczasowego przebiegu śledz 

twa wynika niezbicie, że napad rabun- 

kowy na pocztę w Truskawcu był dzie 

łem U.0.N. (Ukraińska organizacja na- 

cjonalistyczna), która w spadku po 

U.0.W. (Ukraińska Organizacja woj- 

skowa) przejęła akcję terrorystyczną. 

Wskazuje na to cały szereg faktów, a 

więc w czasie napadu w urzędzie pocz 

towym znajdowała się jakaś kobieta, 

która wpłacała 600 zł. Gdy bandyci, 

grożąc rewolwerami, wezwali urzędni 

ków, aby podnieśli ręce do góry, kobie 
ta ta iła rozkaz, jednakże jeden 

z bandytów oświadczył, że nic jej nie 

zrobią, gdyż przyszli tylko po pienią- 

dze pocztowe. 

UE TIERPARK TROSAI TVDU 

PILOT POLSKI POBIŁ 
REKORD WYSOKOŚCI 
Porucznik - pilot Zwirko Franciszek z 

inż. Stanisławem Prausem jako pasażerem 

podjęli na samolocie typu RWD 7 х silni- 

kiem Genet 80 KM próbę pobicia rekordu 

międzynarodowego na wysokość dla samo- 
lotów turystycznych kategorji Ilej. Kontro- 
lę przeprowadziła komisja sportowa Aero 
klubu Rzplitej przy technicznej pomocy In- 

stytutu Badań Technicznych Lotnictwa. 
Według porwizorycznych obliczeń, por. 

Zwirko osiagnął wysokość 6000 m., co о- 

znaczałoby, pobicie dotychczasowego rekor 

du o,700.m. Urzędowe wyniki wiadome bę- 
dą dopiero za 3 dni, poczem Aeroklub Rzpli 

tej wystąpi o zatwierdzenie rekordu przez 

Międzynarodowy Związek Lotniczy F.A.l. w 
Paryżu, 

Rekord ten był w r. 1929 w posiadaniu 

Polski. Por. Zwirko, który na samolocie 
RWD. 2 osiągnął 4.004 m. został w 1930 r. 
pobity przez Niemców, którym z kolei re- 
kord odebrali Francuzi Obecnie rekord ten 
wiróci zapewne do Polski. 

RWD. 7. jest to nowym typem, który opu 
Ścił halę montażową przed 10 dniami. Zbu- 

dowano go w warsztatach sekcji lotniczej 

tudentów politechniki warszawskiej. Kon- 
struktorami byli znani Rogalski, Wigura i 

Drzewiecki. 

Próba pobicia rekordu odbyła się w go- 
dzinach południowych na nowem lotnisku 
warszawskiem na Okęciu. Próbie przypatry 
ała się spora grupa osób, która z niecier 

pliwością oczekiwała wyników. 
Samolot przebywał w powietrzu około 1 

i pół godziny, z czego pół przypada na po- 
dróż z osiągniętej wysokości. Załogę spotka 

ła po wylądowaniu gorąca owacja. 
  

wnionymi obywatelami w rodzinie wiel 
kich Narodów Europy. 

Szeroko reklamowana wycieczka 
na fiordy przedewszystkiem ściągnęła 
turystów z Małopolski i z Poznańskie- 
go. Były zabór rosyjski, z wyjątkiem 
Warszawy, był reprezentowany mniej 
licznie. Nasze ziemie zawiodły całko- 
wicie. Na pokładzie okrętu jadą z nami 
m. in. marszałek Senatu Władysław 
Raczkiewicz, senator Kulerski, prof. 
Wasiutyński z Warszawy, Zdzisławo- 
stwo Grabscy, prof. Tempka z Krako- 
wa, sędzia Gedrojć z Wilna, Tadeusz 
Radliński, autor wielu podręczników 
geograficznych, dyr. Bruno Sikorski z 
Poznania. Zasadniczo urzędnicy są re- 
prezentowani nielicznie; dominują wol 
ne zawody, pośród których na czoło 
wysuwają się księża i lekarze, dwie 
warstwy społeczne mniej odczuwające 
ogólny kryzys gospodarczy. 

Odjazd z Gdyni nastąpił w wesołym 
nastroju. Macierzysty port żegną nas 
słoneczną pogodą. Licznie zgromadzo- 
na publiczność powiewa  chustkami, 
Kapitan portu przesyła życzeni .pomyśl 
nej drogi. „Polonja* przystrojona w 
barwne chorągiewki, z podniesioną 
biało - amarantową banderą, przy 
dźwiękach muzyki portowej, wyrusza 
i pierwszą swą podróż na wody po- 
arne. 

Bandytów było pięciu, a kierował ni 
mi pewien młody osobnik w czapce 
studenckiej, co pozwała przypuszczać, 
iż była to zorganizowana 5-tka bojo- 
wa. 

Napad byt wykonany niezwykle pre 

cyzyjnie i trwał zaledwie 3 minuty, co 
świądczy, iż był przeprowadzony we- 
dle ściśle opracowanego planu. Plan 
ten przypomina w swych zasadach plan 
głośnego napadu pod Birczą, który jak 
wiadomo był dziełem U.0.W. 

Znów podpalania 
LWÓW. PAT. — Cała prasa lwowska 

'-nosi, że wczoraj po południu nieznani do- 

tychczas podpalacze podłożyli ogień pod 

stertę pszenicy na tolwarku Henryka Czat- 
kowskiego we wsi Ernsdori w powiecie Bobr 
ka. 

Sterta, zawierająca około 150 kop psze- 
nicy, wartości 3 tys. zł., zgorzała doszczęt- 

nie. W związku z podpaleniem 
2 osobników. 

Również we wsi Orchowice w powie 
cie Mościska miały miejsce od trzech dni 

zagadkowe pożary, które wybuchły w nocy 
o tej samej godzinie. Spłonęły stodoły miej- 
scowych gospodarzy z całym zbiorem. 

zatrzymano 

Śledztwo w sprawie katastrofy 
pod Białymstokiem 

BĘDZIE UKOŃCZONE W ŚRODĘ 
Ostateczne zestawienie wszystkich szcze 

gółów z katastroty pod Białymstokiem bę 
dzie zakończone najdalej we środę i obszer- 
ny protokół wraz z wynikami śledztwa wła- 
dze wileńskiej dyrekcji kolejowej prześlą do 
ministerstwa. Wobec ukończenia wstępnego 
dochodzenia p. dyr. Falkowski powrócił już 
do Wilna, w Białymstoku zaś pozostali jedy- 
nie referenci, którzy otrzymali polecenie do- 
kończenia dochodzeń. Stan rannych w ka- 
tastrofie jest w dalszym ciągu poważny, co 
zaś się tyczy inż. Gordona życiu jego nie- 
bezpieczeństwo już nie zagraża, naturalnie 
jeśli na zajdą jakieś nieprzewidziane przez 
lekarzy k ikacje. 

Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że spra- 
wa odszkodowań dla poszkodowanych pod 

czas katatsrof kolejowych zwykle regulo- 
wana jest przez Sądy, orzeczenie których, 
jest jedynie miarodajne dla skarbu państwa. 
Przewód sądowy ustala wysokość zarobków 
poszkodowanego, jego stan rodzinny, czy 
miał kogo na utrzymaniu i t. d. i w zależno- 
ści od tego wyznacza wysokość odszkodo- 
wania, 

Jak dotychczas odszkodwania te waha 
dy się od 120 do 160 tys. złotych dla rodzi- 
my zabitego żywiciela, zarobki którego wy- 
nosiły 506 — 600 złotych miesięcznie. Po- 
dobna procedura ma miejsce, gdy zą ranni, 
lecz wówczas ustala się, w jakim stopniu u- 
tracili oni zdolność do pracy i w zależności 
od tego określa się sumę odszkodowania. 

  

ZabójcaKorczyńskiejwwięzieniu 
WARSZAWA. 10.8. (tel. wł. „Słowa*) 

Zabójca ś. p. Korczyńskiej, tancerki z tea- 
trzyku „Ananas* Dorożyński został przewie 
ziony ze szpitala do więzienia na Mokotowie. 

Stan jego zdrowia po zamachu samobój- 
czym poprawił się tak dalece, że władze u- 
znały, iż może on przebywać w więzieniu bez 
żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia. 

  

Bolszewic 
CLEVELAND. PAT. — Prasa polska do- 

nosi, że ze staaowej gwardji narodowej wy- 
dalono 30 Ukraińców z powodu odkrycia, że 

  

  

ka „Sicz“ 
należą oni do „Siczy* — wojskowej organi- 
zacji ukraińskiej, którą władze amerykań- 

skie wważają za bolszewicką. 

ROCZNE KURSY HANDLOWE 

M. Przewłockiej w wilnie 
Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku,*zawiadamia, 
pisy przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w god: 

iż za- 
z 17—19. w lokalu 

Szkoły Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22—95. 

Buchalterja 
Ogóino handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i biurowość, Nauka o handlu. 
Stenografja, Nauka pisania na maszynach. ) 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski, francuski i 

niemiecki. WYKŁADY WIECZOROWE. 

  

Bałtyk, wielkie jezioro śródlądowe» 
spokojny, nieomal zastygły w bezruchu. 
Niektórzy pasażerowie, spragnieni wra 
żeń i emocji burzliwej podróży mor- 
skiej, są trochę zawiedzeni, większość 
jednak zadowolona, krząta się na po- 
kładach, badając warunki życia okrę- 
towego. 

Po kilku godzinach podróży, na 
pełnem morzu, mijamy okręt „Kościu- 
szko”, wracający z Ameryki. Sygnały 
alarmowe wywołują załogę na pokład, 
wszyscy pasażerowie stłoczeni przy 
burtach. Dźwięki mazurka Dąbrowskie 
go i obustronne wiwatowanie na cześć 
bandery i podróżnych. 

Polskie Transatlantyckie Towarzy- 

stwo Okrętowe posiada 3 okręty: „Ko- 
šciuszko“, „Putawski“ i „Polonia“, z 
których ostatni jest największy (15.000 
tonn). Wybudowany w dokach an- 
gielskich 1910 r. dla marynarki rosyj- 
skiej, kursował na linji Libawa — 
Ameryka. Zawierucha rewolucyjna 
przerzuca go w ręce angielskie, następ- 
nie w duńskie, aby wreszcie w jesieni 
ubiegłego roku, podnieść polską ban- 
derę i pod wytrawnem kierownictwem 
kpt. Stankiewicza, jednego z najlep- 
szych nawigatorów polskich oscylować 
pomiędzy Gdynią i New - Jorkiem. 
Wycieczka na Nordkap jest odskokiem 
od normalnej trasy okrętu. 

  

Po 18-to godzinnej podróży za- 
wijamy do Kopenhagi, schludnej, i 
pełnej zieleni stolicy Danji, gromadzą- 
cej w swoich murach jedną czwartą 
część ludności całego poństwa. Tem- 
po ruchu kołowego na ulicach Kopen- 
hagi małe. Dominującym środkiem lo- 
komocji są rowery. Słusznie ktoś na- 
zwał Kopenhagę stolicą rowerów. Na 
każdym rogu ulicy stojaki z rowerami 
miejskiemi, które służą jak ławki og- 
rodowe, do powszechnego użytku. | 

Pół tysiąca Polaków przesuwa się 
po muzeach Narodowym, Miejskim, Et- 

nograficznym, a przedewszystkiem po 
muzeum Thorwałdsena, gdzie Duń- 

czycy zgromadzili w oryginale lub od- 

lewach, wszystkie dzieła swego wiel- 
kiego rzeźbiarza. W środku gmachu, 
na odsłoniętej przestrzeni, jakby w 
atrium rzymskiem, skromny grób zga- 
słego mistrza, przykryty kwiatami. 

Już w hallu muzeum spotykamy się 
z odlewem tak dobrze znanych nam 
pomników ks. Józefa i Kopernika i od- 
razu, wśród zwiedzającej gromady tu- 
rystów polskich, powstaje jakiś ciepły 
nastrój i pietyzm w stosunku do ca- 
lej twórczości duńskiego artysty. 

Kopenhaga jćst miastem nowem, 
ślady średniowiecza zatarly się całko- 
wicie w duńskiej stolicy. Najstarsze 
gmachy sięgają zaledwie 17—18 wieku, 
giełda nad brzegiem kanału, w stylu 

W ZAPOMNIANYM 
ZAKĄTKU 

Wielka tafla jeziora szkli się srebrzyście, 

marszczona lekkim drganiem, tysięcy ważek 

i wodnych pająków. 

W, skwarze popołudnia (w! wielkiej kotli- 

nie jeziora osiadła cisza. Powietrze drga, 

ciemna linja puszczy Rudnickiej fałuje w o- 

czach. 

Seter „inargas* drga nerwowo wodząc 

oczami za lekko poruszoną Ścianą tatara- 

ków na przeciwległej stronie jeziora. Buszu 

Je tam „Norma“. 

Ciszą targnął krótki urwany szczek psi. 

Ponad zieloną ścianą wodorosłów wy- 

strzeliły czarno rysujące się sylwetki kaczek. 

Zawisły jak czarne krzyżyki na błękicie 

nieba. Warknęły strzały. 

Powietrze zaludnilo się 

zwiastujące Śmierć... 

Za chwilę będzie tu znów cicho, 

głosami ludzi, 

ważki 

  

tatarak opowiadać będzie błękitnym falom 

bajkę o wodnicach. 

I znów danem mi biło przeżyć 

pełne zdrowej emocji chwile. 

Odwiedziłem Zubiszki. 

Wiadomość przyszła nagle, niespodziewa- 

me: 

„Strzelamy kaczki, proszę przyjechać”. 

Rozkład polowania skromny. 
Sześć kaczek — ładnych krzyżówek i 

cała kopa docinek i złośliwości. 
A że to był nad morzem i zbabiał, że 

zmieszczuszył się, że fiśntę trzyma jak pióro 

w redakcji i że „kaczka dziennikarska” to nie 

krzyżówka, którą zastrzelić trudniej. 

Zasiedlišmy na ganku. 
Zmęczenie pierzcha, ciepłe suche ubranie 

jest rozkoszne. Opanowuje człowieka senna 

boginka lenistwa. 

Niebo gwiazdami usiane. 
Jesień już blizko, 
Błada taśma drogi mlecznej jest teraz 

tak wyraźną. Z ciemnych sylwetek zabudo- 
wań folwarku, dochodzą przytłumione jakieś 
głosy, hen gdzieś daleko we wsi sąsiedniej 

odezwało się staccatto nawoływań psów. 

Miło na ganku pogawędzić. 

Ksiądz dziekan, miły gość dworu, jest 
"nodzącą encyklopedją okolicy, gospodarz 
mój to chodzące annały dziejów ziem: tej 
prastarej i sadyb ludzkich na niej osiadłych, 

zdaleka od traktów... dziś już zapomnia- 
nych. 

Na zachodzie błyska. 

— Pogoda ściele się na jutro. 

— Lub burza dziś w nocy, znów zoba- 
czymy Justynkę. 

piękne, 

| 
z
 ' 
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— Justynkę?... 

Nie pamiętam, by ktoś z krewnych bądź 
znajomych dziedzica Zubiszek nosił to imię. 

— Ot... stare dzieje... 

— No, słuchamy, słuchamy... 
Małe ogniki zapalonych papierosów mi- 

gają w zupełnym mroku. 
Stare dzieje... 

Justynka, piastunka obecnego dziedzica 
(staruszka blizko lat 85 liczącego), w pew- 

na noc straszną, kiedy to panowie z Zubi- 

szek i pan Narbutt z Jerszyszek i inni pano- 

wie kto by ich tam zliczył w „las poszli““ 

panicza młodego z podpalonego przez ko- 

zaków dworu uniosła i w sadzie ukryła. 
Lecz dwór nie spalił się, bo burza przy- 

szła i ogień zalala, 
Później Justynka umarła lat blizko sto 

w Zubiszkach przeżywszy, a dziś gdy burza 

odrodzenia, z misternie skręconemi 

wieżami, pałac Amaljenborg, obecna 

rezydencja królewska, z piękną per- 
spektywą na wodotryski, strzeżona 
przez gwardję, w barwnych  mundu- 
rach i wysokich czapach, przypomina- 

jąca cokolwiek  wiarusow z czasów 
Napoleona. Szczęśliwa armja duńska! 
Ci weseli, schludni, dorodni chłopcy 
w niebieskich mundurach, w półbuci- 
kach i jasnych skarpetkach, spotykani 
na ulicach Kopenhagi, nigdy prawdo- 
podobnie nie będą wiedzieli co to jest 
wojna. 

Po południu przejażdżka po duń- 
skiej riwjerze, ciągnącej sięna prze-. 
strzeni kilkudziesięciu klm. nad wy- 
brzeżem, od Kopenhagi aż do Helsin- 
góru, zwiedzanie zamku Kronborg, na 
tle którego Szekspir snuł swoją trady- 
gedję Hamleta. Zamek w szlachetnych 
renesansowych linjach, ze wspania- 
łym widokiem z okien sali rycerskiej na 
morze i szarzejące po drugiej stronie 
Sundu wybrzeże Skandynawji, jest nie- 
wątpliwie najciekawszym zabytkiem 
pod względem  architektonicznym i 
pejsażowym w okolicach Kopenhagi. 
Być może że Kronborg wydaje się nam 

piękniejszy niżli jest w rzeczywisto- 

ści, gdyż patrzymy na niego przez pry- 

zmat genjalnej literatury. 
Odjazd do brzegów Norwegii. 

Wkrótce tracimy ląd z oczu i w 

Brednie Shawa 
Bez komentarzy narazie i bez żad- 

nych uwag powtórzymy to wszystko, 
co powiedział Bernard Shaw o Sowde 

PJ! 
W mowie, w której odpowiadał Li- 

twinowowi na jego toast Shaw powie- 
dział: „Wielka różnica pomiędzy So- 
wietami, a Anglją polega na tem, że 
tutaj w Sowietach każda ideja postę- 
powa znajduje swoje urzeczywistnienie, 
podczas gdy u nas w Anglji każda ide- 
ja postępowa spotykana jest ze wście- 
kłością Rządu, prasy i społeczeństwa”. 

Shaw jest już teraz w Londynie, 
wygłosił tam odczyt, w którym powie- 
dział między innemi „Trzeba  zrozu- 
mieć, że w SSRR naprawdę się boją 
wojny. Wiedzą tam, że Churchill rzucił 
kiedyś wojska angielskie na pomoc 
Białej Gwardji, chociaż nie było zgody 
Parlamentu Angielskiego na interwen- 
cję. Ja mówiłem w Sowietch, że w 
Anglji ludowe masy nie chcą wojny z 
SSSR ale odpowiadano mi, že Rząd an- 
gielski swego czasu jakgdyby zabawia- 
jąc się po sztubacku w rozbójników, 
napadł na Arkos i że wtedy lud pra- 
cujący był także temu przeciwny. Ja 
powiedziałem Stalinowi, że nie wierzę 
w niebezpieczeństwo wojny, ale że po- 
winien on pamiętać o dewizie Cromwel 
la: polegać w Panu lecz trzymać proch 
na sucho“. 

Największe głupstwo, które powie- 
dział Shaw w tym swoim odczycie 
brzmi następująca: 

„Sprawa Prompartji wykazała, że 
niedobitki społeczeństwa kapitalistycz- 
‘есо zamieszkałe jeszcze w Rosji upra 
wiają sabotaż. Być może dziwnem się 
komuś wyda, że się takich ludzi roz- 
strzeliwa, ale to jest konieczne“. 

Shaw uważa więc, że proces Prom- 
patrji dowiódł istnienia sabotażu. Ten 
jeden przykład wystarczy, aby zilustro 
wać, że najświetniejszy ironista europej 
ski wypowiada swe impresje rosyjskie 
jak powierzchowny głupiec. 
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nad okolicą huczy, Justynka, komorę, w któ ) 
rej panicza kołysała, odwiedza i straszy. 

Ławka skrzypnęła, szczęknęła srebrna pa 

pierośnica księdza dziekana. 

A ja raz miałem taki wypadek... 

Nocą, panie dobrodzieju, jesienią to by- 

ło przyprowadzono do mnie człowieka. 

Włosy panie dobrodzieju rozwiane, wzrok 

błędny. ; j 
Pytam, panie dobrodzieju, co takiego. 

Powiadają do spowiedzi. 
Po nocy, co, dlaczego? 

Powiadają, że od djabła opętany. 
W nocy poszedł spać, powiadają, aż tu 

budzi się o północy i powiada, że djabła wi 

dzi, i nuż go pędzać, to za piec to pod ła- 

wy, Opętany i basta... 
Ja popatrzyłem i pytam... 

A wódki ty, bracie, nie pijasz? 

— Oho! powiada, i jeszcze jak, 

— Ot, panie dobrodzieju — nieczysta si- 

ła — wódka i basta. 

— A jednak jest coś proszę księdza dzie- 

kana, jest coś. : 

— Oto na miejscu, gdzie był zamek ks. 
Ezd, tam, gdzie dziś poza miasteczkiem ten 
kurhan się wznosi — tłumi się coś po no- | 

cach ii spokoju nie daje, ot w Jerszyszkach 

w noce styczniowe nieboszczyk Narbutt cha 
dza, jak wtedy w szarej czamarze i z dubel- 

tówką przez płecy. 

W dwu oknach dworu, stanowiących 

ciemne plamy na białym tle ścian zamigotało 

światło wniesionej lampy... 

Brzęk nakrycia zwiastował kolację. 

Kończy się dzień piękny pełen wrażeń, 
jezior, wspomnień o dworach białych odwie- 

cznych w gniazdach lip ukrytych. 
Dziwny to kraj i dziwni ludzie — zda 

się, że eterem tej pięknej krainy nie wstrzą- 

są drganie fal długich i krótkich, nie słychać 
wiarkotu motorów aut, cicho tam, pięknie i 
przedawnie, 

Taką widziat tę ziemię Bonaparte, gdy 
piorunowym szlakiem zdążał pod Wilno, ta- 

ką widzieli ją ci, którzy w cichych zapomnia 
nych mogiłach powstańczych po tułaczkach 

wśród borów spoczywają. 

Dziwna i piękna ta ziemia. 

F. Dangel. 

  
związku z tem życie okrętowe nabiera 
żywszego tempa. Gry towarzyskie, 
dancingi, kąpiel w basenie okrętowym 
gazetka „Nowiny Oceanu", leżakowa- 
nie na pokładzie, tradycyjny budge, 
albo jedyne w swoim rodzaju próżnia- 
ctwo morskiej włóczęgi, wypełniają 
godziny podróży. Kuchnia okrętowa 
obfita i urozmaicona. St 

Na morzu niemieckiem spotykają | 
nas pierwsze, szerokie fale od strony 
oceanu. Powierzchnia bezkreśnej prze- 
strzeni wodnej złośliwie się marszczy, 
białe baranki atakują burtę okrętu. 
wiatr dmie potężnie i triie zukosa 
zimnym deszczem na pokłady. Statek 
zaczyna się kołysać. Większość pa- 
sażerów chroni się do kajut „remini- 
scencje łotewskie niektórych prześladu 
ja uparcie, Na szczęście nie trwa ta 
zbyt długo, gdyż stajemy w pierwszym 
porcie norweskim. : 

Bergen — Stary ošrodek hanzeaty- 
cki. Miasto przytulone do gór, spo- 
wite we mgłę, zwraca się całkowicie 
ku morzu, które jest głównem źródłem 
jego egzystencji. Bergen — 'to jeden 
ź większych. ośrodków handlu  ryb- 
nego w Europie. 

Kolorawe domki rozweselają kra- 
jobraz, który w swoim zasadniczym 
kolorycie jest smutny. W mieście nie 
widać ami zbytku, ani nadmiaru. Do- ; 

my, ulice, sklepy wszystko jest przy- a  
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* działalności Izby Przemysłowo-Handlowej g** 
w Wilnie 

YZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W OBRONIE PRZEMYSŁU 

DRZEWNEGO 

Pierwsze sprawozdanie rocz - 
ne Izby Przemysłowo - Handlowej 
Wileńskiej, było dla mnie przyjemną 
niespodzianką, należało bodaj do 
najlepszych w Polsce, drugie sprawo- 
zdanie wykazuje też dobre uję- 
cie stanu gospodarczego naszego 
kraju, oraz wykazuje , że lzba Prze- 
mysłowo - handlowa w Wilnie stoi na 
straży interesów gospodarczych kra- 

ju, zdając sobie sprawę z wagi po- 
szczególnych postulatów. 

Przemysł drzewny, ważny dla kra- 
ju, posiadającego względnie znaczne 
obszary lasów przy braku znaczniej- 
szych bogactw naturalnych, był przed- 
miotem zainteresowań i starań Izby. 

Stan - przemysłu drzewnego w roku 
1930 został zarysowany dokładnie i 
jasno w sprawozdaniu Izby. 

„Liczba eksploatacyj leśnych już poważ- 

nie zmniejszona w reku poprzednim wsku- 
tek przejścia przez Lasy Państwowe do 

systemu wyrębów we własnym zakresie 

uległa dałszej gwałtownej zmianie w związ- 

ku z miepomyślną i wciąż pogarszającą się 
sytuacją w drzewnictwie. Zniżka ta była 

igem bardziej intensywna, że lasy państwowe 
nie zmniejszały swych wyrębów, wobec te- 

go rola regulatorapomiędzy zmniejszonemi 

możliwościami zbytu z jednej strony a po 

daża z drugiej przypadła w udziale wyłącz- 

mie prywatnej własności ziemskiej leśnej, 
na Kkióre spadł cały ciężar ofiar, związa- 
nych z przywróceniem na rynku naruszo- 

tej równowagi pomiędzy temi dwoma czyn- 

mikami*.(Str. 155). 

Przedsiębiorstwa państw. nie powin- 
ny ciążyć na losie prywatnych analogi- 
cznych, lecz przeciwnie koordynować 
ich działalność. Polityka gosp. za- 
rządn Lasów Państwowych poszła w 
'kierunku konkurencji z lasami i przed- 
siębiorstwami leśnemi prywatnemi. 
Konkurencja łatwa, gdyż Lasy Pań- 
'stwowe są wolne od ciężarów  po- 
datkowych lasów prywatnych, toż sa- 
mo da się powiedzieć odnośnie tarta- 
ków państwowych i prywatnych. 

Mamy zmniejszenia ilości produk- 
cji naszych tartaków : Gdy w 1928 
1929 r. produkcja 136 tartaków obję- 
tych sprawozdaniem wynosiła 384,436 
m2 ,w r. 1930 91,920, czyli 
zmniejszenie wynosiło 20 proc. | 

W roku Sprawozdawczym zostało 
unieruchomionych w okręgu Izby 85 
tartaków, czyli 21 proc. czynnych tar- 
taków w roku uprzednim, z tego — 
47 tartaków, przeszło połowa, przypa- 
Ga na województwo Wileńskie, nata- 
miast w województwie  Nowogródz- 
kiem liczba tartaków czynnych nie ule- 
gła zmniejszeniu. Fakt ten tłumaczy 
się tem, że tartaki tego województwa 
przeważnie są oparte o surowiec la- 
sów własnych. 

Współczesna  konjunktura gospo- 
darcza była nieprzyjazna szczególniej 
dla przemysłu drzewnego. Głównym 
odbiorcą naszego przemysłu _drze- 
winego są Niemcy. Kryzys zać gospo- 
darczy w Niemczech zmniejszył zapo- 
trzebowanie na drzewo fabryczne i bu 
dowlane w Niemczech. Dumping so- 
wiecki szczególnie był znaczny w han- 
dlu drzewem, zwłaszcza w dziale pa- 
pierówki, sortymentów _ ciosanych, 
kopalniaków + słupów. Stąd, spadek 
cen był bardzo znaczny dla sortymen- 
tów, stanowiących gros obrotu, się- 
gając niekiedy, jak dla papierówki 50 
proc. Sprawozdanie zaznacza, że ca- 

ła prawie zniżka cen wyrobów i pół- 
fabrykatów pokrywana byłą kosztem 
pozycji, stanowiącej opór najsłabszy 
t.j. kosztem cen surowca drzewnego 
Rzecz jasna, w tych warunkach t. j. 
przy stałości innych składników, ceny 
wszelkie, nawet stosunkowo nieznaczne 
wahania cen wyrobów i półfabryka- 
tów odnoszono wyłącznie na koszt su- 
rowca, powodowały już dotkliwą zniż 
kę tych ostatnich. Zniżka kosztów: pro 
dukcji nastąpiła tylka w przedsiębior- 
stwach eksploatacji leśnej, gdzie od- 
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krojone do potrzeb demokratycznych 
średnio zamożnego mieszczaństwa, 

Kolejką zębatą wyjeżdżamy z mia- 
sta na jeden z sąsiednich szczytów i 
po 15 minutach Bergen, morze i skjery 
(wyspy) Są u naszych stóp. 

„Polonja“ zacumowana w porcie 
jest przedmiotem ogólnego zaintereso- 
wania w mieście. Wieczorem groma- 
dza się przed naszym statkiem — Ни- 
my publiczności, padają pytania doty- 
czące Polski, jej liczebności, stanowi- 
ska na Bałtyku. Dla Norwegów Polska 
idenfikuje sie z portem w Gdyni, zna- 
nym dość szeroko na północy, ze 

względu na konsumpcję polskiego wę- 
gla, eksportowanego przez Gdynię. 
Nadmienić muszę, że „Polonja* była 
największym z pośród spotkanych 
przez nas licznych statków w portach 
i przy, brzegach Norwegii. 

Po odjeździe z Bergen rozpoczyna- 
ią się fjordy. Przez osiem dni z rzędu 
suniemy jak gdyby wielką rzeką, któ- 
та to zwęża swoje łożysko tak, że za- 
ledwie statek przesunąć się może po- 
między  stromemi ścianami skał, to 
znuwyż się rozszerza, wynurzając na 
powierzchnię dziesiątki skalistych 
wysp. Na brzegach krajobraz najbar- 
dziej fantastyczny, zatopionych gór, 
wąskich, przepaścistych dolin, pełnych 
wodospadów i załamań, głębokich 
cyrków lodowcowych, malowniczych 

była się kosztem zatrudnionej tam lu- 
dności wiejskiej (str. 174). 

Wobec jednak skonstatowanego 
przez sprawozdanie Izby spadku cen 
surowca drzewinego, odbijającego się 
na interesach właścicieli lasów i ludno- 
ści włościańskiej, zatrudnionej przy 
eksploatacjilasów, należy się dziwić, 
że staranie Izby o uzyskanie dła tarta- 
ków wileńskich i tartaków w Stołp- 
sach prawa do wprowadzenia  spła- 
wem pewnej ilości surowca z Rosji zo- 
stała uwieńczone powodzeniem. Od- 
nośne  starani: ze strony Izby jest 
zrozumiate, Izba jest wyrazicielką wy- 
łącznie interesów przemysłowo - han- 
dlowych, lecz rząd winien jest ważyć 
wszelkie krzyżujące się interesy i nie 
powinien zapominać, że interesy wła- 
ścicieli lasów oraz chłopów  zatrud- 
nionych przy ich.wyrębie, są interesa- 
mi ludności rolniczej i są nierozer- 
walnie związane z rolnictwem krajo- 
wem. Koncesja, udzielona przez rząd 
lekkomyślnie właścicielom tartaków na 
prosbę Izby nie miała praktycznego 
znaczenia „z powodu złej woli kon- 
trahenta rosyjskiego". 

Należy żałować, że staranie Izby o 
obniżenie ceł wywozowych na osikę 
nie dały żadnego rezultatu. Przyrost 
osiki w naszych północno-wschod- 
nich województwach jest znaczniejszy, 
niż jej zbyt i znaczna ilość osiki mar- 
nuje się bezpożytecznie. Wobec geo- 
graficznego położenia okręgu Izby, 
zwłaszcza województwa wileńskiego, 
oddalenia od centrów zaopatrzenia i 
zbytu, zwyżka taryf kolejowych fatal- 
nie oddziała na położenie gospodarcze 
okręgu Izby, zwłaszcza ziemi wileń- 
skiej. Zwyżka taryf kolejowych przy 
obniżce cen przeciwdziałała obniżeniu 
kosztów produkcji. Całkiem słusznie 
domagała się Izba powstrzymania pod, 
wyżki taryfy kolejowej dla szeregu to- 
warów, interesujących okręg Izby, 
między innemi na drzewo. Domaganie 
się to nie zostało uwzględnione. 

Udało się jednak Izbie uzyskać za- 
pewnienie oddania dostawy mate- 
rjałów drzewnych dla kolei firmom 
prywatnym, które stawały do przetar- 
gu. a nie lasom państwowym, które 
dopiero po przetargu i na podstawie 
jego wyników, chciały zgłosić ofertę. 
Izba też uzyskała pewne, chać nara- 
zie nieznaczne ulgi, co do obniżenia 
stawek ubezpieczeniowych od nieszczę 
śliwych wypadków. 

Władysław Studnicki. 

SPORT 
TURNIEJ TENISOWY O MISTRZO- 
STWO OBSZARU WAROWNEGO 

W dniach 14, 15 i 16 bm. odbę- 
dzie się na kortach tenisowych Ośrod 
ka WF. (stadjon na Pióromoncie) tur- 
niej tenisowy o mistrzostwo obszaru 
warownego. 

Mogą w nim wziąć udział oficero- 
wie i podoficerowie zawodowi oraz 
ich żony z garnizonów: N. Wilejka, 
Podbrodzie, Wilno, Niemenczyn i Tro- 
ki. 

Program turnieju przewiduje gry: 
pojedyńcze pań i panów, mieszaną i 
podwójną panów. 

Turniej budzi żywe zainteresowa- 
nie! i niewątpliwie wezmą w nim udział 
wszyscy wojskowi tenisiści. (t). 

PIERWSZA PORAŻKA 1 P.P. LEG. 

Tegoroczne mistrzostwo piłkarskie Wil. 
Okręgu zdobyła definitywnie drużyna 1 p.p. 
Leg. Zdobyła już, mimo że rozgrywki nie 
zakończyły się, gdyż do soboty nie przegra- 
ła żadnego meczu, zwyciężając w każdem 
spotkaniu. 

Z uwiagi na to, sobotni mecz z Makabi, 
kroczącą na drugiem miejscu tabeli, budził 
ogólne zainteresowanie. Publiczności zebra- 
ło się b. dużo fi nikt zapewne. nie żałował 
tego, że przyszedi. Mecz wypadł b. cieka- 
wie i zakończył się wynikiem wręcz sensa- 
cyjnym, bo 5 :1 dla Makabi. 

Złożyły się na to: doskonała gra całej 

szczytów, otulonych niebiesko - białym 
płaszczem firnu. "Na ten zaczarowany 
wyniesiony gdzieś nad poziom — то- 
rza i zamarły górski świat białe noce 
rzucają swoje niesamowite cienie. 

Mijamy koło polarne. Rozpoczy- 
nają się uroczystości chrztu dla nowi- 
cjuszy, którzy po! raz pierwszy przedo- 
stali się do strefy polarnej. Neptun 
(w osobie jednego z towarzyszów) po- 
mimo chłodów i deszczu zanurza swe 
ofiary w basenie kąpielowym. Osoby 
mniej odporne na chłód wykupują się 
z rąk „władcy morza' ofiarą na „Dom 
Marynarza" w Gdyni. 

Jesteśmy na Nordkapie, krańco- 
wym cyplu Europy, skalistym przyląd- 
ku, który jak bastjon, wyniesiony © 
300 m. nad poziomem morza. strzeże 
północnej rubieży starej Europy, Da- 
lej już ocean Lodowaty, ciągnie się 

nieprzerwanie, aż dokąd jego rozkoły- 
sanej powierzchni nie zwężą podbie- 
gunowe lody. „Polonia” zarzuca kotwi- 
cę i przy burzliwem morzu następuje 
lądowanie przy pomocy szalup. 

Norwegja nie jest krajem bogatym, 
ale jest krajem doskonale zagospoda- 
rowanym. Znać tu wszędzie starą i 
głęboko zakorzenioną kulturę, na każ- 
dym kroku spotykamy się z wysiłkiem 
twórczym człowieka w kierunku opa- 
nowania surowej północnej przyrody. | 
Daleko posunięta jest elektryfikacja 
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Katowice— Opolska 19, 
Kielce—Staszyca 2, 

Włocławek— Toruńska 2, 

Kraków Kremerowska 6, 
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WILNO, 

KOMUNIKAT 
Fabryka samochodów „OŚWIĘCIM=PRAGA" komunikuje uprzej- 
mie o powstaniu w Wilnie nowej placówki sprzedaży samochodów 

    
Roboty miejskie będą nieodwołalnie 

przerwane — 
W dniu wczorajszym wiceprezy- 

dent Czyż przyjął delegację robotni- 
ków  kanalizacyjno - wodociągowych, 
którzy przedłożyli memorjał w sprawie 
robót miejskich. W odpowiedzi na to' 
p. Czyż wyjaśnił, że sytuacja miasta”: 
jest tego rodzaju, że roboty miejskie 
muszą być przerwane i to najdalej dn. 

22 bm. bowiem do tego tylko czasu 
wystarczą fundusze posiadane przez 
kasy miasta. Ponadto p. Czyż wyjaśnił, 
że wszelkie starania miasta o kredyty 
spełzły na niczem. 

Dełegaci - robotników postanowili 
'wobec tego zwrócić się ze swej strony 
do władz centralnych z prośbą o poży 
„czkę na te roboty. 

Rewizja celna na ul. Niemieckiej 
Nocy przedwczorajszej władze celne łą- 

cznie z policją przeprowadziły rewizje w skle 

pach przy ul. Niemieckiej. M. in. zrąwiidowa- 
no szczegółowo skład manufaktury Zytlera, 

gdzie poszukiwano towarów zagranicznych 
przemyconych bez cła. Wyniki rewizji nie są 
dotychczas znane, bowiem prowadzi się 

szczegółowe badanie pochodzenia towarów. 

  

Desperacki skok z pędzącego pociągu 
MŁODA KOBIETA Z DZIECKIEM NA RĘKU USIŁOWAŁA POPEŁNIĆ 

SAMOBÓJSTWO 

W niedzielę, o godzinie 15, koło stacji 
Szumsk z okna jednego z przedziałów III-ej 
klasy pociągu Wilno — Mołodeczno wysko 
czyła na tory młoda kobieta trzymająca kur- 
czowo małą dziewczynkę. 

Widząc co zaszło jeden z pasażerów u- 
żył hamulca i pociag, który był w pełnym 
HBA GIER TERIEEOOROKKUE OWA ISTAT TITANO NSE 

drużyny Makabi, dyspozycja strzałowa Zaj- 
dla, słaba gra bramkarza wojskowych Ba- 
bicza i.... nonszałancja całej drużyny pewnej 
zwycięstwa. 

Pierwszą bramke strzelił Zajdel już w 
pierwszej minucie, co —rzecz jasna — do- 
dało otuchy makabistom. grającym — jak 
ząwsze — ambitnie. 

Sędziował dobrze p. Kostanowski. Pub- 
liczności — jako się rzekło na wstępie — b. 
dużo. (t). 

kraju przez wyzyskanie białego węgla. 
Prąd tani i spożycie jego bardzo . sze- 
rokie zarówno w ośrodkach miejskich 
jak i wiejskich. 

„Z kolosalnym nakładem pracy, bu- 
duje Norwegja swoją sieć komunika- 
cyjną. Koleje norweskie przebiegają 
w trudnym górskim terenie, nieraz na- 
wysokości 1500 mtr., szosy, kute w 
skale, choć wąskie ale trwałe i staran- 
nie utrzymane. 

„ Podstawą egzystencji Norwegów jest 
transport morski. Banderę norweską 
spotkać można na wszystkich morzach 
całego świata. 

Pa Nidaros myśli nasze zaczynają 
wybiegać do kraju. Parutygodniowe 
oderwanie od życia i kłopotów obec- 
nego burzliwego okresu, było znakomi- 
tym wypoczynkiem dla systemu  ner- 
wowego. Wycieczką dobiega jednak 
końca. 

Jeszcze jeden krótki postój w Ko- 
penhadze i przed nami Gdynia, która 
wydaje się nam szczególnie wielka i 
piękna, z potężnemi ramionami dźwi- 
gów, z rosnącemi blokami gmachów, z 
plejadą uwijających się okrętów, po 
drobnych choć licznych portach. Nor- 
wegji. W. Rewieńska 

DIE 

biegu wkrótce zatrzymał się. 
Podróżni wraz ze służbą kolejową uda- 

li się natychmiast do miejsca, gdzie wypa- 
dek nastąpił i znaleźli d ę całą i zdro 
wą z nieznacznemi uszkodzeniami głowy. 
Dziecko zaś podczas upadku doznało jed- 
a> poważnych poranień i było blizkie śmier 

W chwili potem niedoszła samobójczy- 
ni usiłowała poraz drugi rzucić się pod po- 
ciąg lecz zamiar ten w czas udaremniono. 

Jak się wyjaśniło, niedoszłą samobójczy- 
nią była L. Sienkiewiczowa, która wraz z mę 

kia 2 córkami wracała z Uszy do N. Wi- 

Mąż Sienkiewiczowej nie zauważył pod- 
czas podróży nic niepokojącego w zachowa- 
niu się żony, tak że w chwili gdy ta rzuciła 
się przez okno zupełnie stracił się i stał jak 
wryty. 

Powodem targnięcia się na życie było 
jakoby wymówienie posady mężowi Sienkie 
wiczowej. 

Z SĄDÓW 
ZABIŁ RYWALA I TRAFIŁ ZA KRATKI 

SĄDOWE : 

Wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyj- 
nego znalazła się sprawa mieszkańca wsi 

Okrągły - Bór, Filipa Bułko. ŚP 
Bułko został skazany na zamknięcie w 

ciężkiem więzieniu przez 10 lat, za zabój- 
stwo swego przyjaciela, Joachima Byczkow- 

skiego. ‚ 
Zdarzyło się to 27 -go listopada ub. r. 

Bułko wespół z Byczkowskim byli zapro- 
szeni na chrzciny, do brata Byczkowskiego, 
przyczem Bułko był nawet zaproszony na 
kuma. : 

Po odbyciu ceremonji w kościełe para- 
fjalnym, wszyscy powrócili do domu, gdzie 
się bawiono ochoczo. 

Po krótkim czasie Byczkowski zaczął na- 
mawiać Bułkę do udania się na wesele, od- 
bywające się w pobliskiej wsi Nowinka. Z 
początku Bułko odmawiał pójścia, lecz po- 
tem się zgodził. 

W kilka godzin po wyjściu dwóch przy- 
jaciół znaleziono na drodze do wsi Nowin- 
ki śmiertelnie ranionego Byczkowskiego, któ 

y wikrótcq po przewiezieniu do domu. zmarł. 
la zapytanie domowników, kto do niego 

strzelał, Byczkowski zdołał jeszcze powie- 
dzieć, że to był Bułko. : 

Zeznanie umierającego jeszcze potwier- 
dziła ta okoliczność, że między zabitym a 

Bułką była stara waśń, powstała na tle ry- 

walizacji o najpiękniejszą dziewczynę we 
WSI. 

Na skutek zeznania umierającego, Bułkę 

OSTROBRAMSKA 5. 
Precyzja motoru i trwałe, solidne podwozie, spotykane tylko w najbardziej luksusowych i drogich 

chodach—oto cechy charakterystyczne samochodów „Oświęcim—Praga". 

Cechy powyższe w połączeniu z piękną w linji, troskliwie wykończoną i wygodną karoserją, sprawiają, że 

samóchody „Oświęcim Praga' nie zawodzą i nie nużą w najdalszych nawet podróżach. 

CENTRALA: „OŚwięcim—Praga”, WARSZAWA, Wierzbowa róg Fredry. 
ODDZIAŁY: 

Lublin—Kapucyńska 6, 

Poznań—Pi. Wolności 11, 

Częstochowa— II Aleja 42, 

samo- 

Sosnowiec— Dęblińska 7, 

Łódź— Piotrkowska 173. 

Wilno— Ostrobramska 5, 
Тогий — Kaz. Jagiellończyka 2. 

  

  

  

  

Jak żyć i odżywiać się potrzeba. Dr. M. 
Girszowicz. Nakład autora. Księgarnia Mi- 
chalskiego. 

Wśród dzieł tej treści (popularno-higje- 
nicznej) książka ta prócz nader cennych no 
ności w poglądach na wartości odżywcze 
różnych produktów, wyróżnia się rzadką 
praktycznością. Zawiera ona dział gospodar- 
czy — przepisów nader oszczędnej i higje- 
nicznej kuchni, wyraźnie zastosowanej do 
ozasów obecnych. Książka powinna się zna 
łeźć w posiadaniu każdej gospodyni., chcą- 
cej zdrowotnie, sniacznie i oszczędnie ży- 
wić swych domowników. Pak. 

  

  
Tęcza — Nr. 32. Ciekawe i pomimo wszy 

stko niedostatecznie opracowane zagadnie- 
nie genezy przestępczości porusza p. Jerzy 
Gutsche. O zawodzie nauczycielskim mówi 
prof. Z. W., podkreślając stała ucieczkę ze 
szkołnictwa najbardziej energicznych sił i 
wzywając młodzież do poświęcenia się te- 
mu, w obecnych warunkach szczególnie nie- 
wdzięcznemu, zawodowi. Hilary Majkowski 
daje pięknie ilustrowany artykuł o katedrze 
św. Wita w Pradze. A. Janta — Połczyński w 
noweli „Krew na wieńcach** odtwarza  je- 
szcze jedną tajemnicę matecznika. Powieści 
ież, w dalszym ciągu. 

Świat — Nr. 32. Bardziej wesoła, niż este 
tyczna okładka odtwarza scenkę „nad mo- 
rzem*. W podobnym guście nowelkę „Na 
wyjezdnem* daje K. Wroczyński. 

]. Brodzki opowiada o pobycie Shawa w 
Rosji: „Shaw... okrakiem na rzeczywisto- 
ści”. Korespondencję z Hiszpanji daje Jan 
Krzesławski. Znany pisarz -— pilot Janusz 
Meissner opowiada o przygodach w noweli 
„Zaloga““. 

Wiadomości Literackie — Nr. 32. Karol 
Irzykowski otwiera numer artykułem p. t. 
„Zmierzch samotności — Rozmyślania czło 
wieka, który nie mógł zasnąć”. Kolumna an- 
gielska przynosi ceny artykuł St. Helsztyń- 
skiego, zarysowującym rolę w lit. ang. bi- 
skupa Thomsa Percy. W rubryce „wśród 
ksiąžek“ znajdujemy wtzmiankę 0 książce 
Michała Brensztejna o Kirkorze. W kronice 
tygodniowej narzeka Słonimski na partyku- 
larz warszawskii, 

Światowid — Nr. 32. Naturalnie — mię- 
dzynarodwy kongres esperantystów w Kra- 
kowie góruje nad innemi wypadkami z ty- 
godnia. Konkursy: na najpiękniejsze plecy 
niewieście (przy sposobności pokazuje się 
wiele innego, również godnego uwagi), na 
najpiękniejszą pyjamę z dodatkiem do niej 
nieszpetnej buzi, na twarz, najbardziej oszpe 
coną piegami.. Bardzo inteligentne konkur 
sk y. 

Ślub ks. lleany, zwycięstwo  wioślarek 
polskich iw: Londynie, grób szpiega Demkow 
skiego, „Zeopelin* nad ziemią Franciszka 
Józefa, bratobójcze walki na Korei, bolszewi 
cka armja, nowe mody -— etc. etc. 

„Tygodnik Illustrowany“ Nr. 32 daje 0- 
pis ekspedycji powietrznej pt. „Graf Zeppe- 
lin na szlakach Amundsena i Nobilego” pió- 
ra p. Feliksa Burdeckiego. O niebezpieczeń 
stwie zamknięcia wszelkich zainteresowań 
w razie myślenia „kryzysowego* i „reduk- 
cyjno — likwidacyjnego" przestrzega artykuł 
„Mimo kryzysu”. Czterdziestolecie liryki Te 
tmajerowskiej natchnąło p. Tadeusza Hiža 
od napisania artykułu „Kazimierz Tetmajer 
a Tygodnik Illustrowany*. Wrażenia z 'otu 
polskiej linji lotniczej aż nad morze Egejskie 
opisuje barwnie p. l. Kołłupajło w feljetonie 
„Na polskich skrzydłach przez kontynent". 
Boy-Żeleński daje dalszy przekład „Podró 
žy do Połski* Balzac'a, zaopatrzony humo- 
rystycznemi zdjęciami ówczesnej lokomocji. 
W „Zapomnianym Artyście* pisze prof. Wła 
dysław Kozicki o twórczości Tomasza Li- 
sieckiego i tragedji tego niedocenionego ar 
tysty. Aktualne zagadnienia poruszono w 
„Ideach i Zdarzenaich“ oraz „Zagranicą”. 
Dwa zajmujące odcinki powieściowe i poe- 
zje p, Xeni Żytomirskiej składają się na bo- 
gatą całość zeszytu. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

  

KRONIKA 

      

WTOREK 

bziś 11 
Zuzanny 

jutro 
Klary P. 

RA ROSE 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 10 sierpnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 757. 

Temperatura średnia -|-18. 

Temperatura najwyższa +-21. 
Temperatura najniższa +- 16. 

Opad w mam. 7. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: w nocy i przed południem u- 
miiarkowane przelotne deszcze. 

  

      
     

W. s. g. 3 m. 39 

Z, s. g. 7 m. 09 

  

     

KOŚCIELNA. 
— Choroba arcybiskupa Teodozjusza. JE. 

arcybiskup prawosławny wileński Teodo- 
zjusz zasłabł nagłe i z tego powodu nie mo 
że wglądać w sprawy diecezji. A 

W związku z tem przybył do Wilna ar- 
cybiskup piński Aleksander, by pełnić zastęp 
czo funkcje arcybiskupa wileńskiego. 

Arc. Aleksander wizytował w związku z 
tem woj. Beczkowicza, wczoraj zaś woj. re 
wizytował arc. Aleksandra. 

URZĘDOWA 
| — Wylažd p. wojewody. W: dniu dzi- 

siejszym, we wtorek 11 bm., o godz. 6 rano 
p. woj. wileński Beczkowicz wyjeżdża na in- 
spekcję. powiatów dziśnieńskiego i postaw- 
skiego. 

— Dozór nad przetworami  mięsnemi. 
Władze wojewódzkie otrzymały połecenie, 
by nakazać właścicielom wytwórni przetwo' 
rów mięsnych dostosować swe przedsiębior 
stwa do wymaganego przez przepisy stanu, 
a ponadto do 31 grudnia 1933 roku 
nie te winny się znaleźć w lokalach połą- 
czonych z siecią wodociągową i kanaliza- 

cylną. 
MPE OIS ZYDOW PADZIE 

osadzono w a . 3 
Na przewodzie twym w. pierwszej 

instancji cały szereg Świadków potwierdził 
zeznania denata, co złożyło się na to, że 
Bułkę skazano na dziesięć lat ciężkiego wię 

zienia. 
Od tego wyroku obrońca skazanego, adw. 

E. Szeskin założył apelację. KL A 
Podczas przewodu w drugiej instancji 

obrónie udało się udowodnić, że Butko 
działał pod wpływem silnego wzruszenia psy 

chicznego i że śmierć nastąpiła na skutek 

ciężkiego uszkodzenia ciała. : 
Sąd, przyjmując pod uwagę wszystkie, o- 

koliczności łagodzące, zmienił klasyfikację 
czyns i zmniejszył karę do 4 lat ciężkiego 
więzienia. 

MIEJSKA 
— Kto będzie asialtować jezdnie 

wileńskie. Wczoraj odbyło się w Ma- 
gistracie komisyjne otwarcie ofert na 
asfaltowanie jezdni w Wilnie. Do prze 
targu zgłosiły się 4 firmy: Wozdziewi- 
cza z Poznania, Gulby z Wiłna, Emul- 
gja ze Śląska i Greko z Warszawy. 

Oferty po załatwieniu formalności 
zestawieniowych skierowano do wy- 
działu komunikacji, zaś we czwartek 
komisja przetargowa orzeknie, która z 
tych ofert najbardziej jest dla miasta 
dogodna. 

Ostatni głos w tej sprawie będzie 
miał Magistrat na swem posiedzeniu w 
dniu 24 bm. 

) SZKOLNA 
— Dyrekcja Zgr. S.S. Najśw. Rodziny z 

Nazaretu podaje do wiadomości, że egzami- 
na wstępne do kł. I, II, HI, TV, rozpoczną 
się dn l-go września o godz. 10-ej. 

Od 10-go do 20—go kancelarja nieczyn- 
na. Od 20 bm. kancełarja będzie czynna co 
dzień od godz. 9 m. 30 do 12-ej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wycieczka nauczycieli z Poznania. W 

dniach od 6 — 10 bm. bawiła w Wilnie wy- 
cieczka nauczycielstwa z Poznania w liczbie 
46 osób zorganizowana przez tamt, Oddział 
Okręgowy Stowarzyszenia Naucz. Szkół 
Powsz. Goście nasi pod przewiodnictwem ks. 
prof. Puciaty i p. kier. Popowicza zwiedzi- 
li pamiątki i zabytki Wilna, Werki, Zielone 
Jeziora, Troki i Landwarów, wyrażając na 
odjezdnem serdeczny żal, że muszą tak ry- 
chło nas pożegnać. 

— Zebranie inwalidów rosyjskich, O- 
negdaj odbyło się walne zebranie związku 
inwalidówi rosyjskich w Wilnie, Obecnych 
było 109 osób, z ogólnej liczby 126. Preze- 
sem związku został wybrany p. Matwiejew. 

Zebranie odbywało się przy ul. Mickiewi 
cza 22. 

RÓŻNE 

— Wyjaśnienie. W związku z no- 
tatką: „„Poczta nie śpieszy się”, zamie- 
szczoną w nr. „Słowa* 
sierpnia, dowiadujemy się, że notatka 
ta, która na nasze łamy przedostała 
się wskutek nieporozumienia, nie od- 
powiada rzeczywistości, sprawa bo- 
wiem przedstawia się, jak następuje: 
przekaz pieniężny został nadany nie w 
Lidzie, lecz w Święcianach wił. w. 
dniu 31-go lipca. Przekaz ten nadszedł 
do Wilna w dniu 1-go sierpnia już po 
wyjściu listonoszy na miasto, wobec 
czego został doręczony adręsatom w 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ei). 
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Aresztowanie wychowanka internatu 
litewskiego 

Policja dokonała rewizji w lokalu wychowanków tego internatu ]. Piet- 
internatu litewskiego im. Staszysa w kowskiego. 
wyniku której aresztowano jednego z „ Wyniki rewizji jak i powody aresz- 

towania władze trzyniają w tajemnicy. 

dniu 3-go sierpnia, jako w dniu po- 
świątecznym, ponieważ w niedzielę i 
święta przekazy pocztowe zwykłe nie 
są doręczane. ь 
— Nasilenie walki z tajnemi gorzelniami. 

W. Izbie Skarbowej omawiano sprawę wal- 
ki z tajnem gorzelnictwem, które szczegól- 
nie na terenie woj. wschodnich przybiera 
szersze rozmiary. 

Poza wprowadzeniem surowych sankcyj 
karno-sądowych, zdecydowano _ urządzać 
wielkie obławy przy współudziale urzędni- 
kówi skarbowych, organów policji i samorzą 
dowych, a ponadto straży leśnej. 

Z drugiej strony postanowiono wypłacać 
wyższe nagrody osobom, wskazującym po- 
tajemną fabrykę samogonki. 

TEATR I MUZYKA 
— Tvatr miejski w. „Lutni* Ostatnie 

przedstawienia „Jedynaczki króla mydła 
Dziś o godz. 3 m. 15 ukaże sie peina humo 
ru komedja Bois'a i Hansena ,„ledynaczka 
króla mydła w kapitalnem wykonaniu Ja- 
sińskiej - Detkowskiej, Małyniczówny, Ni- 
wińskiej, Sawickiej. Balcerzaka, Detakowskie- 
go, Łubiakowskiego oraz Żurowskiega. Po- 
mysłowe dekoracje J. Hawrylkiewicza, stwa 
rzając: barwną i efektowną cprawę dla we- 
sołej treści komedji. Ciesząca się wielkiem 
powodzeniem sztuka ta niebawem schodzi z 
afisza ze względów repertuarowych. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Soko- 
łowskiej.. Dziś o godz. 8 m. 45 pełna humo- 
ru i temperameńtu rewja „Uśmiech Wilna" z 
gościnnym udziałem Janiny  Sokołowskiej, 
czarującej artystki teatrów warszawskich, 
oraz znanego piosenkarza, Jerzego Sulimy. 
Niemałą atrakcją jest również udział dyr. 
Zelwerowicza w kapitalnym monologu o- 
raz w piosence. Rozbawiona pubłiczność go 
rąco oklaskuje cały zespół z Janiną Koz- 
łowską, Eweliną  Wierzyńską, Ludwikiem 
Sempolińskim oraz Henrykiem Wierzyńskim 
na czele, Stronę taneczną reprezentuje ze- 
spół baletowy p. L. Winogradzkiej. 

— Czwartkowa premjera w „Lutni“. We 
czwartek dn. 13 bm. odbędzie się w teatrze 
„Lutnia“ premjera przemiłej komedji Con- 
norsa ,„Roxy* w reżyserji i z udziałem dyr. 
Zelwerowicza. W pozostałych rolach ujrzy- 
my: Detkowską, Niwińską, Sawicką, Szur- 
szewską, Detkowskiego, Mileckiego oraz Pi- 
chelskiego. Premjra „Roxy* oczekiwana jest 
z wielkiem zaciekawieniem. 

— L. Lawinski i L. Fuks w „Lutni“. W 
niedzielę dn. 16 bm. wystąpią w teatrze 
„Lutnia“ o godz. 8 m. 30 dwaj świetni ar- 
tyści scen warszawskich , ulubieńcy pub- 
liczności, Ludwik Lawiński oraz Leo Fuks. 
Znakomici artyści wystąpią w bogatym pro 
gramie, złożonym z piosenek, monologów, i 
skeczów. Sekundować im będzie uroczą wo- 
dewilistka Wanda Narwicz. 

— Pożegnalny występ kobiety, dyrygen- 
ta Antonji Brico (z Ameryki). We wtorek 
lisierpnia rb. o godzinie 8,30 wieczorem, 
wi Parku Sportowym im. gen. Żeligowskie- 
go (wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się 
ostatni pożegnalny występ kobiety dyry 
genta wszechświatowej sławy Antonji Brico 
(z Ameryki) z udziałem słynnej skrzypacz- 
ki (z Ameryki) M. Mac Hency i prof. Al. 
Kontorowicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Człowiek, ktory szuka mordercy. 

Hollywood: Piekło zazdrości. 
Casino: Ty, ty moje marzenie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Przygoda oficera policji. W nie- 
dzielę wiecz. przechodzący ul. Królew 
ską aspirant policji warszawskiej Pa- 
włowski usiłował zatrzymać awantu- 
rującego osobnika, jak potem wyjaśni- 
Jo się J. Kosteckiego z ul. Majowej. A- 
wanturnik uderzył asp. Pawłowskiego 
i usiłował zbiec, lecz został aresztowa- 
ny przez przybyłych policjantów. 

— Okradziona podczas ką- 
pieli. W dniu 9 bm. z nad brzegu rzeki 
Wilenki na szkodę Ateksandrowiczówny Ze- 
nony (Belmont 17) skradziono garderobę 
damską wartości 15 zł. Sprawcy kradzieży 
Wołyniec Stefan (Metropolitalna 3) i Gan- 
czewski Wiktor (Tyzenhaozowska 35)  zo- 
stali zatrzymani. Wymienieni do kradzieży 
przyznali się, oświadczając, że skradzioną 

3 R” sprzedali nieznanej żydówce za 
1 zł. 

JOHN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
Tretano i „lokaj“ ze zdziwieniem 

patrzyli na wodza: nigdy jeszcze nie 
rozmawiał tak uprzejmie z podwład- 
nym i nie okazał takiej cierpliwości. 
Nigdy głos jego nie brzmiał tak mięk- 
ko i łagodnie. 

Trent był zawsze człowiekiem zdro- 
wym, silnym i przedsiębiorczym. W 
więzieniu mógł tylko nabrać sił. A nie- 
nawiść do nas mogła tylko wzmocnić 
go dziesięciokrotnie. Weźcie to wszy- 
stko pod uwagę i zrozumcie, że Trent 
jest najzupełniej zdolny do takiego czy- 
nu. 

— Nie znam Trenta, ale widzę, że 
Sprawy nasze stoją zupełnie źle. 

Co do tego, że sprawy nasze stoją 
marnie, nie może być dwuch zdań. Ale 
pozwól mi mówić dalej... (Hogan 
i Tretano spojrzeli na siebie ze zdumie- 
niem). — ja sam lubię pracować w 
ogrodzie i wiem, że nietrudno jest prze- 
wieść sto kilo na ręcznej taczce. 

Złoto jest cięższe od ziemi, ale... 
— Taczka pełna złota może ważyć 

najmniej dwieście kilo. Wasz Trent 
musiałby paść po drodze. 

— Nic podobnego. Przypuśćmy. że 
to rzeczywiście Trent zabrał złoto. 
Mógł ładować niepełną taczkę, kłaść, 
przypuśćmy, po półtorasto kilo za ka- 
żdym razem. Pamiętajcie, że Trent jest 
bardzo silny, a nienawiść dodała mi 
sił. Człowiek powodowany nienawiścią 
może zruszyć z posad góry, ty sam 
wiesz o tem, Sarnie. 

— No i cóż dalej? — mruknął Sart. 
— Czyli, że Trent mógł w ciągu 

godziny przewieść gdzieś dziewięć set 
kilo, bo dziesięć minut wystarczy naj- 

— Karambol samochodo- 
wy. W dniu 9 bm., © godz. 10, przy ul. 
'Tatarskiej i Mickiewicza taksówka 
Nr. 14085, kierowana przez Witalisa 
Baranowskiego (Majowa 8), najecha- 
ła na taksówkę 14334, prowadzoną 
przez szofera Adama Budzikowskiego 
(Murarska 17). Uszkodzona została 
taksówka tego ostatniego. Straty wy- 
noszą 350 zł. Wypadków z ludźmi nie 
było. 

— Zbrodnia umysłowo-chorej. Przed ki!- 
ku dniami władze bezpieczeństwa publiczne 
go zostały zaalarmowane o krwawym mor- 
dzie, dokonanym na osobie Raisy Bobko 
lat 75 m-ki wsi Bobko, gm. siniawskiej, po- 
wiatu nieświeskiego. Sprawczynią zabójstwa 
okazała się umysłowo-chora Natalja Pinczuk 
m-ka wsi Tuczy, gm. siniawskiej, która bę 
dąc w stanie silnego rozstroju nerwowego, 
dokonała zabójstwa. Raisy Bobko, uderzając 
ią kilkakrotnie siekierą w głowę. 

— Mila dzielaica. Na ul. Wiwulskie 
go trzech łobuzów zastąpiło drogę p. 
J. Mostowiczowi i po pobiciu go zbie» 
gli zabierając portfel z pieniędzmi. 

Podobną przygodę miał przechodzą 
cy ul. Legjonową p. F. Głąbowski, któ 
remu usiłowano zrabować papierośni- 
cę. 

— O krok Od śmierci. Podczas ką- 
pieli w Zakrecie natrafiły na wir i po- 
częły tonąć siostry Różewskie (Win- 
gry 17). Na pomoc tonącym  pośpie- 
szyło dwóch oficerów, którym udało 
się tonące żydówki wydobyć na brzeg. 

Nazwisk. swoich nie chcieli oni po- 
dać dopytującej się publiczności. 

— Ujęcie złodzieja z Kowna. Podczas 
lustracji spełunek złodziejskich policja za- 
trzymała niejakiego Mojżesza Czertoka, przy 
byłego ostatnio z Kowna na występy. 

— Nagłe zgony. W dniu 9 bm. wskutek 
wady serca zmarł nagle Brumberg Zelik, 
lat 61 (Bosaczkowa Nr. 3). 

— Również w szpitalu Żydowskim zmar 
ła Dańko Marija, lat 26, zam. w Krasnem nad 
Uszą. Przyczyna — choroba kamieni żółcio- 
wiych. 

— Zamach samobójczy. Na pla- 
cu Łukiskim wypiła nieustalonej trucizny A- 
niela Unkiewiczowa, lat 37 (Kasztanowa 5). 
Znajduje się w szpitalu Sawicz, Stan ciężki. 
— Kradzieże. Bukieiowa Rozałja (Pijarska 

4) zameldowała policji o systemat. kradzie- 
ży z niezamkniętego mieszkania bielizny po- 
ścielowej łącznej wartości 55 zł. Sprawcę 
kradzieży Bukiela Władysława (Pijarska 4) 
ze skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

— Rudak Dominice (Arsenalska 2) skra- 
dziono z niezamkniętego mieszkania płaszcz 
damski wartości 40 zł. Kradzieży tej doko- 
nała Gudakówna Janina (Mostowa 6), któ- 
rą ze skradzionym płaszczem zatrzymano. 

— Na szkodę Żuromskiego Wincentego 
(Zwierzyniecka 14) skradziono pantofle mę 
skie [wartości 35 zł. Ustalono, że kradzieży 
tej dokonał Bukiel Władysław (Pijarska 4), 
którego .ze skradzionemi pantofiami zatrzy- 
mano. 

— Potworna zemsta. We wsi 
Krzywoło, gminy horodyjskiej, zmarł nagle 
Sawośko Konstanty, służący Szyrko Kon- 
stantego w Nowosiołkach. Ponieważ u zmar 
łego stwierdzono objawy otrucia, przeto 
zwłoki zabezpieczono i wszczęto dochodze- 
nie policyjne. Według krążących wieści Sa- 
wośko został prawdopdobnie otruty z. 
swego chłebodawcę Szyrko Konstantego, któ 
ry w ten sposób miał wywrzeć na nim ze- 
mstę za to, że w jego sprawie o kradzież 
był świadkiem dowodowym iw toku docho- 
dzenia zeznał na niekorzyść Szyfrki.. 

— Krwawa zemsta. W nocy z so- 
boty na niedzielę na ul. Zawalnej zo- 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

  

    
  

zupełniej na naładowanie i wyładowa- 
nie taczki. Miał trzy dni i dwie noce 
da swego rozporządzenia. A więc dwa 
dzieścia cztery godziny z pięćdziesię- 
ciu. Wybrać sobie człowieka, pracują- 
cego w nienawiści i chęci zemsty a 
zrozumiesz, że moje przypuszczenia są 
zupełnie możliwe! 

— Krótko mówiąc, chcesz wmówić 
we mnie, że Trent siedział gdzieś w 
lesie, kiedy przywieźliście złoto, wi- 
dział, gdzie ukryliście je, — powoli i 
ze złośliwą intonacją, cedził słowa 
Sarn, a potem, kiedyšcie poszli, 
Trent zabrał się do roboty i na taczce 
zaczął wywozić złoto z kryjówki do 
iakiegoś innego miejsca. Złoto wywo- 
ził gdzieś niedaleko, bo musiał zdążyć 
przewieźć każdą taczkę w,ciągu dzie- 
sięciu minut. Woził po półtorasta kilo 
i pracował, jak maszyna przez dwadzie 
ścia cztery godziny bez odpoczynku. 
Naprawdę trudno w to uwierzyć! W 
mojej głowie ta kombinacja nie chce 
się pomieścić!... 
— To dziwne. Człowiek może cza- 

sem zrobić coś ponad siły, jeżeli powo 
duje nim nienawiść. Zapominasz, że 
naprzykład ludzie Morgana potrafili 
przepłynąć kanał Panamski, z dużym 
ładunkiem. W porównaniu z tem, co oni 
zrobili, robota Trenta to zabawka dzie- 
cinna. 

— Nie słyszałem o ludziach Mor- 
gana, — zaprzeczył sucho Sarn. 
Ale nie o to chodzi. Mówisz, że ktoś 
mógł pracować przez dwie doby koło 
twego domu i nikt tego nie zauważył? 
Przypuśćmy, że to jest możliwe, cho- 
ciaż wygląda zupełnie nieprawdopodo- 
bnie. Ale dokąd mógł zawieźć to zło- 
to? Przecież nie mógł złożyć skarbu 
gdzieś w lesie! Jeden człowiek nie 

SŁOWO 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 11 SIERPNIA 

11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka polska (płyty). 
13,10 Kom. meteor. 
16,40 Program dzienny. 
16.45 Kom. dla żeglugi i rybaków z War 

szawy. 
16.50 Transm. ze Lwowa — Odczyt p. 

t. „Wialka o styl“ wygłosi prof. Stanisław, 
Machniewicz. 

17,10 Płyty (muzyka popularna). 
17,35 „O wieku ziemi i gwiazd'* — od- 

czyt z Krakowa wygłosi prof. Zakrzewski. 
18,00 Koncert popularny z Warsz. 
19,00 Kom. Zw. Gimn. „Sokół. 
19,15 „Litewski Związek Strzelecki" — 

dialog iwygłoszą M. Beiiermann i W. Mali- 
nowski. 

19,35 Program na środę i rozmaitości. „ 
19,40 Transm. z Warsz. Giełda rolnicza. 
19,55 Kom. z Warsz. 
20,15 Koncert z Doliny Szwajcarskiej w 

Warszawie. 
22,00 Feljeton z Warsz. „Młodzież aktor- 

Ska dawniej, a dziś** — wygłosi Helena Su- 
lima. 

22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,30 Muzyka lekka z Warszawy. 
23,00 Kabaret (płyty). Konferansjer — 

Teodor Bujnicki. 

  

„Giełda Warszawska 

z dnia 10 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 3,01 — 9,03 — 8,99. - 
Belgja 124,50 — 124,81 — 124,19. 
Gdańsk 173,27 — 173,70 — 172,84. 
Kopenhaga 238,67 — 239,27 — 238,17. 
Londyn 43,35 i pół —— 43,46 — 43,25. 
Nowy York kabel'8,929 — 9.949 — 8,909. 
Paryż 34,98 — 35,07 — 34,99. 
Praga 26,44 i pół — 26,51 — 26,39. 
Szwajcarja 174,33 — 174,76 — 173,90. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. 
Helsingfors 22,44 — 22,50 — 22,38. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka inwestycyjna 82,50. 5 proc. 
konwersyjna 44; 6 proc. dołarowa 70; 8 proc. 
L. Z. BGK i BR, obligacje BGK 94; Te same 
7 proc. 83,25; 4 proc. ziemskie 38; 4 i pół 
proc. ziemskie 48,50; 4 i pół warszawskie 
49,50. 8 proc. warszawskie 69 — 69,50 — 
69,25; 8 proc. Czestochowy 60,50; 8 proc. 
Piotrkowa 60; 10 proc. Radomia 71,50; 10 
proc. Siediec 71. 

AKCJE: 
B. Polski 114. Lilpop 13,50. Starachowice 

7,25 — 7,50. 

RESTA" TTK STTAIKIKSS 

stał poraniony ciężko nożem znany po- 
licji Wł. Kosterski. 

Zachodzi przypuszczenie, że Ko- 
sterski padł ofiarą zemsty swych ka- 
mratów, którzy Cczatowali na niego 
przy zaułku Lidzkim i napadli w mo- 
mencie gdy tego najmniej się spodzie- 
wał. Zgodnie ze zwyczajami Świata 
przestępczego ranny nie chce ujawnić 
sprawców napaści. 

— Usiłowanie podpalenia. Onegraj wie- 
czorem przy ul. Kopernika 68 w Baranowi- 
czach na szkodę Kiwaszko  Julji podpalono 

stos desek. Ogień w porę spostrzeżono iw 

zarodku ugaszono. Pod deskami znaleziono 

gałgan i stare papiery, które miały służyć 

do łatwiejszego iwzniecenia pożaru. Podej- 
rzenie o dokonanie podpalenia pada na 

dziewczynę niewiadomego nazwiska, zamie- 

  

Z POGRANICZA. 
— Zastrzelony na granicy. Na 

odc. Filimonty koło Mołodeczna został za- 
strzełony podczas przekraczania granicy do 
Rosji Sow. Mikołaj Korniejew miesz. Wisz- 
niewa. 

WILEJKA. 
— Pierun zabił 67 owiec. Na po 

lach wsi Girewicze gm. rakowskiej piorun 
zabił 67 Owiec, 4 krowy i 5 cieląt. 

— QOtruli podstpnie ojca. Po 
spożyciu mleka zasłabł nagle 64-letni Ma- 

teusz Ignatowicz, mieszk. wsi Zarudzicze, 

gm. bienickiej. Okazało się, że mleko było 

zatrute przez syna i synową, którzy chcieli 

pozbyć się ojca dla zawładnięcia ziemią. 
Trucicieli aresztowano. lgnatowicz znaj- 

duje się w szpitalu. 

mógł tego zrobić. Jestem tego pewien. 
Musiał mieć kilku wspólników. Okra- 
dziono nas, bo złota nikt nie pilno- 
wał!. 

Billy Tretano poczerwieniał ze wzru 
szenia. 

Słowa Sarna były wyraźnem wy- 
znaniem, otwartem oskarżeniem, rzuco 
nem wodzowi. 

Po raz pierwszy, od czasu kiedy 
wstąpił do szajki, Tretano usłyszał 
ostre słowa zwrócone do wodza. 

Twarz wodza, pozostała nadal nie- 
Wzruszona. 

Miękko. przemilnie uśmiechnął się 
do Sarna: 
— Doskonale. Jeżeli moje słowa nie 

Arzekonywują ciebie, nie będziemy 0 
tem dłużej mówić. Lepiej pomyślmy, 
co zrobić, żeby złapać złodzieja i zna- 
leźć złoto?  Przedewszystkiem trzeba 
przekonać się, czy moje podejrzenia co 
do Trenta są słuszne. Jeżeli on rzęczy- 
wiście jest w Anglji, musimy go odna- 
leźć i unieszkodliwić. A nie będzie to 
trudna sprawa, jeżeli spróbujemy wy- 
korzystać ogłoszenie wydrukowane w 
dzisiejszym ,„Timesie'. 

— | myślisz, że odnajdziesz skra- 
dzione złoto w jego kieszeniach? 
zaśmiał się Sarn. — A nie zapomnijcie 
poszukać pod podszewką kamizelki 
Dziesięć tonn złota! Drwisz, czy o 
drogę pytasz? Co tu ma Trent do tej 
sprawy? Ostatnie wiadomości jakie 
mamy o Trencie są te, że uciekł z 
Sing - Sing. Może już dawno złapali go 

i wpakowali do więzienia? A jeżeli na- 
wet jeszcze nie złapali, to czyż myślicie 
że tak łatwo jest przepłynąć Ocean At- 
lantycki, prześlizgnąć się przez An- 
gielskie granice, przyjechać do Lon- 
dynu, odnaleźć nasz sztab? W jaki spo 

  

  

  

Dźwiękowy Premjera! Przebój Dżwiękowy. 
TEATR Groteskowy dźwiękowiec HELIOS" | CZŁOWIEK, KTÓRY SZUKA MORDERCY Geision dis 

5 W rol. gł. HEINZ RUHMANN I LIEN DEYERS. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

ul. WILEŃSKA 38. Ceny: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 
Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w niedzielę o godz. 2-ej. 

Dźwiękowe kino Dziśl Wielki dramat erotyczny. 

HOLLYWOOD" ię A R $ gó w rol. główn. N. H. SZLETTOW 
u 

Mickiewicza 22. „PIE EO a pa © Gi i HERIOT MABEL. 

tel. 15-28 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINC 
WIELKA 47. tel. 15-41 

    

Zarząd Kąpielowy w Marlenba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

m dn. 1 sierpnia 1931 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'; й00 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. J 

nnn nan: 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

rewiru I-go z siedzibą w Wilnie przy uk 
Lubelskiej nr 1, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że 
w dniu 14 sierpnia 1931 r. o godz. 10 rano 
w Wilnie przy ul. Ofiarnej nr. 2 — 12 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji, należącego 
do Dawida Gierzona majątku ruchomego, 
składającego się z pianina, oszacowanego 
na sumę zł. 1,200. 

Komornik sądowy (—) H. Lisowski. 

nARRRRAHER NACH 

ZYGMUNT KRUPICZOWICZ 
Wilno, ul. Uniwersytecka 2. 

Specjalista do opakowania mebli wszel- 
kiego rodzaju, oraz porcelany i innych 
rzeczy drogocennych, wszelkiego ro- 
dzaju szkła, kryształów, żyrandoli i t. 
p. a także przewożę z mieszkania na 
mieszkanie i wysyłam na kolej prze- 
syłki wagonowe i drobnicowe po ce- 

nach najniższych. 
Za sumienne i akuratne wykonanie 
mojej pracy gwarantuję, o czem świad- 
czyć mogą przedstawiane na Żądanie 
zaświedczenia moich  wiarogodnych 

klijentów. 

0000000060639 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 8-go z siedzibą w Witnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 17 sierpnia 1931 
roku, o godznie 10 rano, w Wilnie, przy ul. 
Wielkiej Nr. 13, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji należącego do Longina Kulikowskiego 
majątku ruchomego, składającego się.z 10 
garniturów męskich wełnianych i 10 jesio- 
nek męskich grubego sukiennego materjału, 
oszacowianego na sumę zł. 450. 

Komornik F. Legiecki. 

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. —p 

  

        
  

  

    
  

  

    

  

sób mógłby Trent znaleźć nas tak 
prędko? Wszyscy detektywi z całej An 
glji szukają nasi węszą, jak psy, tra- 
cą głowę i wpadają w rozpacz, a on 
przyjechał, wysiadł z okrętu i odrazu 
znalazł? 

I nietylko, że znalazł nasz sztab, ale 
i kryjówkę, o której my sami nie wie- 
dzieliśmy, a w dodatku zabrał dzie- 
sięć tonn złota, jakby to było jedno 
kilo! Naprawdę zaczynam myśleć, że 
nazywasz się, wodzu, Grimm i że jesteś 
bajkopisarzem dla grzecznych  dzie- 
ello 

Tretano był zdumiony i olśniony od- 
wagą i bezczelnością Sarna, ale, jedno- 
cześnie przyznawał mu ws duchu słu- 
szność! 

— Słuchaj —— no, Sarnie... —- za- 
czął Hogan groźnie. 

— ŻZatknij gębę, bo nie 
mówię! 

Wódz położył białą, bardzo staran- 
ifie utrzymaną, rekę na stół: 

— Proszę, bez kłótni chłopcy, i bez 
gróżb... ! 

Prawo karania należy do mnie i 
tylko do mnie. Zapamiętajcie to sobie 
dobrze obaj — ty, Hoganie i ty Samie! 
A więc, Sarnie, jak widzę. nie jesteś 
zadowolony? 

— Jestem zaniepokojony. : 
— Pysznie! Przypuśćmy, że obie- 

cam wam, że nic'nie stracicie, nawet 

jeżeliby utracone złoto, nie znalazło 
się. Twoja część wynosiłaby mniej- 

więcej cztery tysiące funtów sterlin- 
gów. Czy chcesz, żebym ci zagwaran- 
tował, że nie stracisz tej sumy? Nigdy 
dotąd nie złamałemsłowa, danego 
członkom naszej organizacji. 

Sarn bębnił nerwowo palcami po 
poręczu fotela. 

do ciebie 

„Tr 

Dziś! Film pełny werwy i humoru 

TY, TY ĄOGJE MŃARZENIE w roli główn. 
król komików 

HARRY LIEDTKE, BETTY BIRD i pełna temperamentu JOHANNA HERBLING. 
Nad program: Przegląd dźwiękowy „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone.Początek o godz. 4-ej 

W dnie świąt. o g. 2-ej. Następny program: „Blałe Cienie, 

'. losu dia nowonabywcy 
Do zamiany i nowego kupna szczęśliwych losów wzywa 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLO$* 
Wilno, Wielka 44. 

P. K. O. 081.51. 
RBA 

MRASRAGA AK AREANMEBPLNCE 

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie niniej- 

szem ogłasza przetarg nieograniczony na zwózkę węgla i 
wa do gmachu Dyrekcji Okręgowej Kolej Państwowych w Wil- 
nie, ul. Słowackiego 2. 

Warunki przetargu i warunki ogólne, 
góły są do obejrzenia w Wydziale 

skrzynki, znajdującej 
12-ej dnia 2 września 1931 r. 

Wadjum w wysokości 50 zł, wiano być złożone w spo- 
sób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasie Dyrekcji Okrę- 
gowej Kolei Państwowych w Wilnie, lub przekazane do P.K.O. 
na rachunek Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu wadjum winien być 
dołączony do oferty. 

Byrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wiinie. 

  

     

        

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

| kosmeryco|Jy R 0 Ż NEJ 
i z 

GABINET Gonty AC 

Dziś ciągnienie 
4 klasy 23 Loterji Państwowej 

dla posiadacza losu klasy poprzedniej 10 zł. 

Drogowym D. O. K.P. w 
Wilnie przy ul. Słowackiego 2, drugie piętro, 
dni urzędowe w godzinach od 9-ej do 12-ej. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do specjalnej 
się w Prezydjum Dyrekcji do godziny 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

  

Oszczędności 
swoje złote i dolary 
ulokuj ma wysokie 
oprocentowanie,  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami.Wil. Tow. Handl. 
Zastawowe (LOM- 
BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki ped zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, futer, i t. p. —8 

40 zł. 

Tel. 425. 

Języków obcych 
(irancuski, niemiecki, 
włoski), konwersacji 
udzielają oraz przygoto- 
wują do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
b. profesor gimn. i sta- 
dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 
nauczania dła zanied- 
banych w naukach, 
Zgłoszenia do redakcji 
pod „Łekcje*. 

Sprzedaje sie 
dom w ładnym ogród- 
ku ul Moniuszki Nr. 11. 

Kamerdyner- 
lokaj 

pracowity sumienny 
zna służbę dobrze, słu- 
żył w większych do- 
mach świadectwa dob- 
re, poszukuje pracy. 
Adres w Redakcji. 

Z GUBY 

drze- 

oraz bliższe szcze- 

pokój Nr. 3 w 

  

    

    

WYNAJĘCIE 

gubiono na ulicy 
Wiwnlskiego 5-g0 

b. m. w szarym wo- 
- reczku pieniądze 110 

———-— Z, pamiątkowe błogo- 
0 6 sławieństwa: krzyżyk 

5 morg IW niklowy wielk. decy- 
mgsterjałem na bu- metra, obrazek w ram- 

dynki bardzo dobrejce, złotą monetę w 
roli sprzeda Letnisko oprawie, kwit na 200 

  

  

      

  

  

RACJONALNĘJPOlski Lloyd ulica Marcinkowice koło No-zł. na imię Ant. Czy- 
KOSMETYKI | Kiowska. T wego Sącza  poczta žewskiego. od  Marji 
LECZNICZĘJ Gotėwke na | Klęczany. Okolica nro- Szweykowskiej. Łaska- 

WILNO, MICKIEWI cza, rzeka Dunajec, wego (uczciwego) zna- 

CZA 81 m. 4. lok: Pragania „, |stacja kolejowa tartak lazcę uprzejmie proszę 
kobiecą okujemy bezpłatnie | w miejscu. o odniesienie na ulicę 

MODES EE MY msze - A f; — 

ali, odświeża, NSUWa octolbuEaų a £ pa Ž 
yjne. 

jej skazy i braki. Masaż i 
twarzy i ciała (panie. Majątk L] 
Sztaczne opalanie cery) | ošrodki, wille, dział- 
Wypadanie włosów -ki, mieszkania. pP rz e t a r 
łupież. Najnowsze zdo- | Dom H.-K. „Za- 

bycze kosmetyki racjo- mo a: na żelazo, żeliwo, (szmelc) 
„ tel. 9-05.   nalnej 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z. P. 43. 

(LOKALE 
Mieszkania 

Mió 
cowy kilo 3 zł. 20 gr 

  

poleca A Januszewicz 
Zamkowa'20-a, 

  

okazyjnie: 

den z kuchnią za nie- ki). sanki 
wysokie komorne 

šwiežy na- 
turalny lip- 

Do sprzedania 
2 osobowy 

kabriolet na 4 kołach 
o 2 pokojach lub je- uprząż angielska (Szor= y, 

amerykań- można obejrzeć na składzie przy ul. Łuki- 

w skie z klapą dla 3-ej skiej Nr. 5 w godzinach od9-ej do 12-ej; 

Magistrat "m. Wilna niniejszem ogłasza 
nieograniczony przetarg na sprzedaż złomu 
żeliwnego w iłości około 30,000 kg. oraz zło 
mu żelaznego i blachy około 9,000 kg. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 
rb. w pokoju Nr. 76. 

W ofercie należy podać cenę od I kg. 
oraz dołączyć do oferty pokwitowanie na 
wpłacone do kasy miejskiej wadjum 200 zł. 

Materjały, przeznaczone do sprzedaży, 

rejonie Mickiewicza— osoby, oraz siodło w tamże mogą być udzielane szczegółowe in- 

Lwowska. Oferty. kie-b. dobrym stanie W. formacje. 
rować: Kalwaryjska 22 Pohulanka 32 m. 4 
Bielska. tel. 3—84. 

— Nie rozumiem... 
Ale głos wodza stał się nagle ostry 

i rozkazujący: 
— Przyjmujesz moją gwarancję, Sar 

nie, czy nie przyjmujesz? 
Oczy Sarna zmrużyły się i błysnę- 

ły groźnie. 
— Dobrze, ja się zastanowię, 

odpowiedział niedbale, wzruszając ra- 
mionami. 

— Zastanowisz się? Przedtem na- 
zwałeś mnie bajkopisarzem dla dzieci, 
a teraz nie wierzysz mojemu słowu? Ja 
nie lubię, żeby zarzucano mi kłamstwo,” 
Sarn. Ale rozumiem dobrze twoje roz- 

drażnienie i gotów jestem zapewnić 
tobie odszkodowanie. Ale jeżeli tobie 
to nie wystarcza, to czego chcesz je- 
szcze? 

Zanim Sarn zdążyi odpowiedzieć, 
Tretano wmieszał się do rozmowy: 

— A co będzie z moją częścią? 
Bezbarwne, zimne oczy wodza za- 

trzymały się na czerwonej, wzburzo- 
nej twarzy włocha! 

— Aha, Billy przyłączył się do nie- 
dowiarków? Dobrze, Billy, proponuję 
ci te same warunki. 

„Lokaj“ chciał też coś , powiedzieć 
i zrobił niepewny ruch, ale zatrzymał 
się w porę i drżąca ręką zapalił papie- 
rosa: twarz jego pobladła nagle, jak 
twarz człowieka, koło którego przesz- 
ła śmierć, dotykając go swym koszla- 
wym palcem. 

Tretano roześmiał się zadowolony: 
— A, to mi się podoba! Pyszny in- 

łeres! т 
— Jesteś zadowolony? — uśmiech- 

nął się wódz. 
A teraz pomówmy o Trencie. Trze- 

ba działać szybko i stanowczo, a cała 

ta gadanina do niczego nie prowadzi, 

WOODA A 

  

tylko niepotrzebna strata czasu! 
Weź cygaro, Sarnie, a jeżeli który 

z was chce zapalić to macie fu całe 
pudełko. 

.„.Bandyci palili doskonałe cygara, 
pili szampaną i naradzali się do późnej 
nocy. Nareszcie o świcie Sarn i Treta- 
no wyszli z domu, wsiedli do wyści- 
gowego samochodu Sarna i popędzili 
do Londynu. 

(Zaledwie drzwi zamknęły się za ni — 
mi, jak „Lokaj* posłyszał słowa, któ- 
rych się spodziewał i obawiał przez 
cały wieczór; na szczęście domyślił się 
w porę i powstrzymał się od słów, które 
by stanowiły wyrok śmierci dla niego. 
Teraz był szczęśliwy, że nie prosił wo- 
dza o gwarancję! 

— Byku, — rzekł wódz. — Sam 
nie podoba mi się! Obawiam się, że 
on popsuje Tretano. Zdaje się, że obaj 
myślą, że zdradziłem ich i zabrałem 
złoto dla siebie. Obiecałem, że pora- 
chuję się z nimi uczciwie, a ja nigdy 
słowa nie łamię! Pójdziesz więc za 

njemi i „unieszkodliwisz* ich obu, ale 

żeby robota była „czysta“; „porządna“. 

Za każdego z nich będziesz miał po 
pięćset funtów. Zrozumiano? 

— ]а myslę — zaśmiał się 
gan. 

— Ale — mówił dalej wódz, zapa- 
lając spokojnie cygaro, —radzę ci 
wziąć Lewińskiego: Sarn nie jest głu- 
pi, nie łatwo więc będzie go uprząt- 
nąć. Powiedz .Lewińskiemu, że dosta- 
„nie dwieście funtów za to. Nie śpiesz- 
cie się. Do jutra wieczór masz czas, bo 
dłużej zwlekać nie można: Sarn mógł 
by wszystko popsuć. 

Hogan uśmiechnął się. Z przyjem- 
nością „uprzątnąłby* Sarna nawet dar- 
mo. 

Ho- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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