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

    

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewiczą 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rach”. 
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Jestešmy w Katedrze na Wawelu. 
Wzrok nasz pociągają grobowce, arra- 
sy na ścianie, złote kolumny wielkiego 
ołtarza pod gotyckiem sklepieniem w 
górze. 

Pokolei wędrujemy, dumając i roz- 
myślając. Niesamowite uczucia budzi 
w nas ta katedra, zmuszająca wejść w 
siebie i rozważać życie narodu. Doko- 
ła wszędzie świadectwo śmierci. Tu 
są groby królów, tam obu poetów. Tu 
leżą wojownicy, tam największy bo- 
hater. Ale tak, jak w pociągu, ucho 
na skutek huku, stuku, chrzęstu, zgrzy 
tu, jako przeciwstawienie temu wszy- 
stkiemu melodję dobywa i każe duszy 
śpiewać tem radośniej i górniej, im 
większy huk i stuk, tak w tej kated- 
drze narodu, prochy, kalwarje, sym- 
bole śmierci, budzą w nas jako prze- 
ciwstawienie, życie barwne, bujne, ko 
lorowe, wprost dyonizyjskie, pełne tu- 
multu, od którego można się zachłys- 
nąć. 

Wszystko, co Polska uważa za 
Sanctum, Sacrosanctum, jest tu zebra- 
ne i wszystko to rodzi w Tobie gwał- 
towny matłok myśli. Nie grobowce i 
znikome, rozkładowi poddane, rzeczy, 
ale tumult, tupet plemienny, rozpiera- 
nie się narodowego zdrowia każą ci 
czynić rozpamiętywania nadludzkie, w 
których przesuwa się przed Tobą prze 
szłość prawdziwych gigantów. Nie 
wierzysz, że fizycznie katedra może 
być tak mała, aby to wszystko pomie- 

_ ścić. Uczucia twoje rozszerzają jej ścia 
ny, szukają dla siebie niezwykłej prze- 
strzeni. 

Tak dumając, podchodzisz przed 
wielki ołtarz złocisty, idący wgórę pod 
żebra z gotyku. Stanąłeś. . 2 

Któż jest ten, który zmusza cię do 
stanięcia? 

Marmurowa ścianka odgradza cię 
od wyższego poziomu. Stoisz, jak za- 
klęty, spoglądasz na marmur czarny. 
Nie wiesz, dlaczego stanąłeś. Czujesz 
się przygwoždžony do ziemi. Oczy 
twoje dostrzegają napis na marmurze, 
a przecież dostrzegając ten napis, nie 
potrzebują rzeczy zapisanych odczyty 
wać. Wiesz wszystko. Tyle razy sta- 
łeś na tem miejscu. Znowu stoisz i py 
tasz się, kiedy prochy, kości, kostecz- 
ki, resztki królowej tu złożone wyjdą 
wreszcie z pod posadzki mna światło 
dzienne, wejdą w relikwjarze? 

Po tej samej stronie, po której sto- 
isz, czytana jest zawsze ewangelja. 
Pod tą posadzką wzniesioną jest miej- 
Sce szczątków i prochów dziwnie za- 
pomnianych, nad tą posadzką i w oł- 
tarzu są zawsze czytane słowa naj- 
wyższej miłości na świecie. 

Pochowano królowę tu pod posa- 
dzką, nie w grobach, do których zejść 
trzeba tam dalej, pod nawą. Złożono 

— ją tu nie na zawsze, ale na chwilę, aby 
prędko dopełnić przygotowań, które 

| były w toku. Było jasnem dla wszy- 

  

  

  

stkich w tym roku 1399, że za parę 
tygodni, najdalej miesięcy, jeśli nie w 
sierpniu, to we wrześniu, będzie kró- 

_ lowa beatyfikowana, kanonizowana, 
_ jednem słowem, podniesiona do rzędu 
_ świętych, do których naród się modli. 
' Mając taką wiarę, niemal pewność, 
‚› czyż można było inaczej postąpić, jak 

trumnę ze zwłokami świętej postawić 
_ tu zaraz pod posadzką. Przecież tu, 

właśnie tu, a nie gdzieindziej przyszła 
kiedyś skarżyć się, płakać, rozpaczać, 
i tu właśnie, a nie gdzieindziej uciszy- 
ła się i w zachwycie poczęła odnowa 
już podwójnie urodzona, żyć. Tu po- 

_ szła w pokorę. Tu bez buntu już i 
|. krzyku krzyż wielki na ołtarzu całując. 

Ten krzyż jest niedaleko, za ołtarzem 
na tle srebrzystej blachy pod srebrzy- 
stą siatką. 

Była wiosna. W tych dniach upaja- 
jących, kiedy ptaki śpiewają i róże po 
ogrodach kolorami i wonią czarują, 0- 
na, dziewczęca, o uroczych wdziękach 
rozwarła się była mitošnie dla tego 
swojego Wilhelma. 

Któż mógł wiedzieć, że to nie on 
był przeznaczony przez Los? Dla serc 
ludzkich, cóż za ogrom Bólu, kiedy 
trzeba nagle abdykować z miłości, 
przekreślić w sobie to słowo upajają- 
ce, wyrwać z siebie wszystko, co się 
pali, obrócić w popiół; aby za chwilę 
zostać z okropną pustką na pustyni 
bez końca. 

Wola narodu polskiego, po przez 
wyrok Rady Koronnej na Wawelu, 

_ Chciała, aby Wilhelm, książę rakuski 
poszedł precz i aby mężem Jadwigi 
był Jagiełło, wielki Książę Litewski. 

  

Było to potrzebne, nietyle gwoli po- 
większenia ziemi, ile więcej gwoli po- 
mnożenia sił narodu, który nie mógł 
sobie dać rady z Zakonem Krzyżaków. 

Stoisz przed grobem, marmurową 
posadzką i rozmyślasz nad królową, 
która tu przed krucyfiksem szukała ra- 
tunku sama przed sobą, nie mogąc się 
pogodzić, aby nad jej wolą osobistą 
mogła być inna wola Rady, opieku- 
nów, spowiedników, która ją zmusza- 
ła wyrzec się szaleństw, upojenia, ca- 
łej dyonizyjskości, która nieodłącznie 
jest związana z młodem ciałem. 

Trudno było się pogodzić, że ko- 
bieta przez naturę wszystkiemi wdzię- 
kami obdarzona, zwiędnąć ma przy 
starcu zgryźliwym, zabobonnym, о- 
kropnie podejrzliwym, rubasznym i z 
ruska niecbliczalnym. 

Na ołtarzu niema dziś krucyfiksu, 
do którego królowa przypadła była, 
kiedy przyszła ta chwila osobliwa, je- 
dyna, ów cud, kiedy będąc na grani- 
cy niemal obłędu, usłyszała była głos, 
nie wiemy, czy szept, czy grom, czy 
może wprost ciche mówienie, naj- 
dziwniejsze, najsłodsze, idące z krzy- 
ża, od zwieszonej Przenajświętszej 
Głowy, jeszcze bardziej owej chwili 
zwieszonej, niż zwykle. 

Tylko Twoje serce dopowie Tobie, 
jaka mogła być treść świętych słów, 
które nagle zatrzymały bunt, gniew,*: 
płacz, rozpacz, wszystko to, co pro- 
wadziło serce do tego, aby było w kró. 
dowej z kamienia. 

Tylko Twoje serce, skoro czujesz, 
obejmujesz wszystko, może daćxgi mia 
rę Śrozy, która wisiała w powietrzu, i 
nagle światłOści, która wraz z tą mo- 
wą, spadającą, jak balsam, uciszyła 
całą naturę, podminowaną przez bunt. 

W szerokim, nieobjętym świecie 
Chrystus sam poszedł na krzyż. Nie 
pytaj się: poco?, ale skieruj te oczy 
twoje na twarz « męczeńską i na ręce 
rozpostarte, straszliwie wyprostowane, 
zda się, bez końca wiszące nad wszy- 
stkiem, i w tem straszliwem, nieobję- 
tem rozciągnieniu budzące Twoje ser- 
ce, każące mu drgnąć, nagle być po- 
nad wszelką agonją. 

Ukrzyżowany przemówił do królo- 
wej w wielkiej katedrze narodu, w 
w sanktuarjum Łokietka i Kazimierza 
Wielkiego. 

Nie kto inny, ale sam Odkupiciel, 
na ołtarzu głównym, w tej katedrze, 
więc na ołtarzu najwyższym, erygowa 
nym gwoli całego narodu, całego pań- 
stwa, przeszłości i przyszłości, ojców 
i nas, wszystkich pokoleń. 

Świadectwo cudu poszło w śwógt, 
i nie zaprzecza temu świadectwu, jeśli 
gdzie jest, zbudzone serce. Był balsam 
róż na ranę, na to rozdarcie osobiste, 
zsłktórem beżbronna i słaba kobieta nie 
mogła była sobie poradzić w obliczu 
Korony Chrobrego i Kazimierza, na 
jej skroniach w tej chwili, jak najo- 
kropniejszy kamień ciążącej, Jadwiga 
miała w sobie krew Ludwika Święte- 
go, przedługi poczet antenatów, którzy 
ostatnią kroplę krwi oddali za Chry- 
stusa. 

Amor był zadał jej ranę, a teraz 
nagle ranę inną, nową zadał ktoś moc 
niejszy, tamtą mniejszą zabijając, 
Chrystus, już tysiąc razy bardziej kos- 
miczny i wiekuisty od Erosa i wioś- 
nianego głosu słowików i róż. 

My, współcześni, jesteśmy mocno 
ograniczeni, kiedy przychodzi nam 
rozpamiętywać cuda. Robimy z nich 
niemal czary. 

Nawet nie przyjdzie nam do głowy, 
że trzeba iść w głąb rzeczy i że nie 
wypada ślizzać się po powierzchni, gu 
biąc klucze, które mogą nas zaprowa- 
dzić do tajemnic, kiedy Bóg, wstrzą- 
sając bytem naszym, odsuwa tauma- 
turgicznie kolejkę  przyrodzonych 
praw, aby bezpośrednią swoją istotą 
uczynić wbrew wszystkiemu, nowe: 
„Stan sie!“ 
Mėwimy o tem, co tradycja, legen- 

da, czy mistycyzm narodu wiąże w 
jedno z głosem, który dał się słyszeć 
od krucyfiksu wawelskiego i co pro- 
wadziło do realności, czy rzeczywisto- 
ści najwyższej w sercu Jadwigi, to 
jest do Ofiary. 

Twoje serce może cośniecoś po- 
wiedzieć o tej chwili, jeśli miałeś, jak 
królowa, szczęście wziąć w siebie pra- 
wdę żywą. Rzecz pozostanie frazesem, 
słowem oschłem, kazuistyką lub sofi- 
styką, jeśli nie dasz wszystkiemu, o 
czem mówimy: serca. 

Bo tylko Ty, nie kto inny, możesz 
powiedzieć, coś czuł, o czemś myślał, 

coś chciał, o coś prosił, kiedy przyszła 
godzina, w której musiałeś się zdecy- 
dować wejść na nową drogę. 

To nie tak łatwo oddać krasę, na- 
turę  dziewczęcą, łaknącą miłości, 
wszystkie tęsknoty, całe wzmożone ży 
cie, garnące się do słońca, temu inne- 
mu życia, już nie dla siebie, nie gwoli 
swojej radości i natury egoistycznej, 
ale dlatego, aby świat budowany 
przez Ukrzyżowanego mógł rozrastać 
się i rozpleniać niebem na tej ziemi. 

Oto szaleństwo królowej, owej No- 
cy, kiedy z tamtego mniejszego sza- 
leństwa poszła w to drugie szaleństwo 

  

du zelektryzowana przez Najwyższe 
Strzelistości na Świecie, znalazła dro- 
gę, którą idą Święci, a która jest dro- 
ga jedynego w sobie Zjaśnienia. 

Kiedy ją tu pochowano na parę ty- 
godni, czy miesięcy, w habicie fran- 
ciszkańskim, aby tylko przeczekać mo- 
gła krótki czas, dzielący od beatyfika- 
cji, czy kanonizacji, wtedy ujawniono 
głęboką myśl, aby były te jej zwłoki 
bliżej samej powierzchni życia, skoro 
rozważane są sprawy jej żywota, czyli 
czyniony skrupulatny proces, który 
Kościół każdorazowo wszczyna, kiedy 
ma być ktoś wyniesiony w poczet 

  

Grobowiec królowej Jadwigi na Wawelu. 

Chrystusowe, rodząc w sobie Nadlu- 
dzkie. „A 

Nie odbierajmy naszej krółowej 
zmysłów, krasy, andegaweńskiej krwi, 
tak bardzo południowej, dajmy jej 
wszystkie dyonizyjskości świata kwia- 
tów, szczebiotu ptaków... 

Wtedy głowę pochylimy przed pro- 
chami w tej posadzce.. Królowa roz- 
mawiała z Panem i owej godziny cu- 

świętych. Ubożuchną, w mniszym stro 
ju, pochowano ją, wierząc, że to chwi- 
lowe, tymczasowe, bo któż mógł się 
był wtedy spodziewać, że wypadnie 
jej czekać dłużej, i że nawet przyjdzie 
jej leżeć, jakby była sprawa odłożo- 
na, zgubiona, zapomniana aż do dzi- 
siaj. 4 

Zapomniana. Co za okropny wyraz? 
Żona Jagiełły druga, Zonia z Hol- 

Powrót p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
i p. Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA. PAT. Dziś w godzi 
nach rannych powrócił ze Spały do 
Warszawy Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej. O godz, 11 przed południem 
udał się na Zamek p. Prezes Rady Mi- 

nistrów, z którym Pan Prezydent od- 
był dłuższą konferencję. 

WARSZAWA, 12.8 (tel. wł. .,Sło- 
wa“). Dziś w godzinach rannych po- 
wrócił z Druskiennik i objął urzędo- 

| wanie Marszałek Piłsudski. 

  

NOWY MINISTER OŚWIATY 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 

dzisiejszym Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej na wniosek p. Prezesa Rady 

* 

WARSZAWĄ. PAT. — Nowomianowa- 
ny minister Janusz Jędrzejewicz, urodzony 
w roku 1885 na Ukrainie we wsi Spiczyń- 
ce, gimnazjum ukończył w Żytomierzu. / 

P. Janusz Jędrzejewicz brał wybitny u- 
dział w ruchu niepodległościowym, - to też 

zmuszony do wyjazdu zagranicę, ukończył 
w Paryżu Ecole des Sciences Politiques, Na- 
stępnie „skończył na matematyczno- 
przyrodniczy uniwers iellońskiego w 
Krakowie, e t 

Przed wojną prowadził działalność peda 
gogiczną w szkołach prywatnych, W roku 
1914 wstępuje do Legjonów i bierze udział 
w walkach 1 p. I brygady. Następnie w la- 
tach 1917 i 1918 był członkiem komendy na 

Ministrów mianował posła Janusza 

Jedrzejewicza ministrem wyznań  reli- 

gijnych i oświecnia publicznego. 

* * 

rego wyszedł w roku 1923 w stopniu majo- 
ra. W latach 1923 i 1924 wykłady 
na kursach dla dorosłych, od roku 1924 do 
1926 był dyrektorem państwowego semina- 
rium nauczycielskiego im, Ki iego w 
Warszawie. Po wypadkach majowych 1926 
roku wszedł do prezydjum Rady Ministrów. 

W/ 1927 r. obejmuje stanowisko wizy- 
tatora szkół w Ministerstwie Wyznań  Reli- 
gijnych ; Oświecnia Publicznego, Przy wybo 
rach' iw roku 1928 wchodzi jako poseł do 
Sejmu. W obecnym Sejmie obrany został 
wiceprezesem klubu Bezpartyjnego Bloku. 

Pos. Janusz Jędrzejewicz jest jednym z 
twórców i dyrektorem Instytutu Wschodnie 
go w Wilnie, założycielem pisma ideowo - 

szan, Rusinka, miała tę swoją idjosyn- 
krazję dla świętej. Wystarczyła jej 
niechęć, aby Jagiełłe opuściła energja. 
To nie wszystko. 

Kiedyś pojawi się zapewne książ- 
ka okropna, mogąca wywołać na twa- 
rzach polskich wypieki, jak to pokolei 
sprzęgało się tchórzostwo,  niedołę- 
stwo, wprost zła wola, przeciw posta- 
ci, dzięki której wyrosła Unja i Grun- 
wald, który był wyrazem dwóch po- 
łączonych narodów, i zwłaszcza iryto- 
wał Niemców. 

Przyjdzie kiedyś książka, w której 
pokaże się, jak małoduszne były fumy 
IZonji Jagiełłowej, ale jeszcze od tych 
fumów jakże gorsze kalumnje, na któ- 
re nie reagowano, a które pozwoliły 
przetrwonić pieniądze, zebrane na ka- 
nonizację. 

Spuśćmy jednak tymczasem zasło- 
nę na tę historję. 

Pochowano Jadwigę Andegaweń- 
ską, córkę węgierskiego Ludwika, żo- 
nę Jagiełłową, pod posadzką, aby dać 
jutro da relikwjarzy jej święte szcząt- 
ki i budować ołtarze, które dawałyby 
znać, że Polska posiada najwyższy 
zasób Cnót, które pozwalają ją na- 
zwać: s;Najjaśniejszą Rzeczpospolitą". 
Ofiara Jadwigi miała być Świade- 
ctwem, zarazem inicjacją. 

Dlaczegoż leży pod posadzką dalej, 
już zgórą pół tysiąca lat i nie może 
się doczekać uroczystości, które po- 
stanowiona i które już kiedyś w du- 
chu narodu zapadły? 

Tu przed ołtarzem i krucyfiksem 
stała się wielka rzecz. Zaangażowany 
jest honor narodu: wdzięczność. Z O- 
diary przecież płynęła Unja, z Unji — 
Grumwald, z Grunwaldu — braterstwo 
ściślejsze dwóch narodów, z tego bra 
terstwa — granice po Dniepr i Morze 
Czarne. 

Chwila cudotwórcza, | osobliwa, w 
miejscu, gdzie prochy jeszcze leżą, i 
kosteczki, chwila: „stań się”, dała po- 
czątek wielkiej Sprawy Narodu. Tu 
miała miejsce ta chwila, tu, gdzie sto- 
isz. Dzięki niej wszystko zazielenito 
się potem i dzięki niej kwiaty i owo- 
ce zaczęły się sypać w bezmiernej, 
iście cudotwórczej hojności dla Polski. 

Już to jest tytuł dla świętej. Czem- 
że jest wdzięczność? Twierdzimy, że 
wdzięcznością jest to, ca zrobili nie- 
dawno Francuzi, kiedy Joannę d'Arc, 
która jest też z czasów naszej królo- 
wej Jadwigi, kanonizowali na świętą 
Francji, . 

Jedność Francji, scałkowanie się 
Francji, gesta Dei per Francos, dzie- 
wicy bohaterskiej z Domremy i Orlea- 
nu, która. sakralną koronę nieomal 
własnemi rękami delfinowi włożyła w 
katedrze w Rheims, wygnanie Angli- 
ków z Francji raz na zawsze i założe- 
nie fundamentów pod Wielką Francję, 
to są wszystko rzeczy, które nie mog- 
ły zczeznąć w sercu  francuskiem. 
Więc można było pamiętać i wbrew 
wszystkiemu iść wytrwale do tej ka- 
nonizacji, która też nie była łatwą. 
Przywodzi nam na myśl Joanna d'Arc 
naszą królowę, wciąż czekającą na 
wielkie sakralne hołdy wielomiljonowej wszą głowę podnosi. 

ściach spalonej kiedyś 
rzeszy Polaków. 

Któż przypomniał w naszych cza- 

ZBUDŽMY JADWIGE!.. 
rjuszem dla narodowego  misterjum. 
Rydel napisał inną książkę. Posypały 
się s;ysunki Stachiewicza, Kszesza, 
Wyspiańskiego. Pojawiła się rzeżba 
Madejskiego.. W  Krośnieńskiem na- 
zwano całą wieś Jadwigowo. Był to 
głos naszego pokolenia, domagający 
się światła na tę sprawę. 

Bandurski wstrząsnął był Polską. 
Z rozmyślania nad Joanną d'Arc, z 

rozmyślania nad przeszłością Polski, z 
czytania Długosza i kontemplacji gro- 
bu wyrzucił te swoje słowa, inicjacje. 
prawdziwe. 

Wojna przerwała wielki proces 
„Zbudžmy Jadwigę'. W tej chwili zna 
wu zawracamy, znowu bierzemy spra- 
wę w ręce, aby ją pchnąć na tory, od 
których zawisł honor narodu i zawi- 
sła kwestja wdzięczności. 

Kościół sam nie może nic innego 
uczynić, jak to, co zawsze czynił w ta 
kich wypadkach, to jest czekać. W na- 
rodzie samym musi się obudzić kult 
w. miljonowych sercach. Tylko z naro- 
dowego serca może głos podnieść się 
—żądający . kanonizowania . Świętej, 
będącej wyrazem narodu. 

Głęboko i cudotwórczo rozwiązał 
Bandurski, wołając to swoje: Zbudź- 
my Jadwigę. 

Dał nam hasło dnia, drogę, którą 
poprowadzić może do usanktyfikowa- 
nia tego, co ma być usanktyfikowane. 
Tylko przez głos ogółu, przez to wszy 
stko, co czuje po polsku, może przyjść 
ta kanonizacja, jak we Francji, gdzie 
podobnie z dna narodu wyszedł głos, 
inicjujący. wielkie uroczystości, na któ 
rych Anglja, ta sama Anglja, która 
bezcześciła Joannę d'Arc i spaliła ją 
była w końcu, była teraz obecną, prze- 
kreślając moralnie w najwyższej poko-. 
rze ducha krzywdę przed wiekami u- 
czynioną Francuzom. 3 

Jesteśmy narodem młodym, entu- 
zjastycznym, pracującym dla wielkiego 
Jutra. Nie możemy przechodzić obojęt- 
nie nad tym grobem zapomnianym. 
żywiołowo chcemy odeprzeć  kalum- 
nje, które dzięki Niemcom tak łatwo 
nasze ucho przyjęło. Jeżeli Francja w 
swoim pochodzie wzwyż do siły i zjaś- 
nienia umiała klęknąć przed Joanną 
d'Arc, to nie widzimy powodu, dła 
któregoby Polska w swoim pochodzie 
dla zrealizowania wiekuistej spra- 
wy mie miała też _ klęknąć, 
mając Jadwigę. Jesteśmy w Europie 
zmęczonej, pokrwawionej, rozdartej 
zwierzęco na obozy, i zdrowie powoli, 
powolutku wschodzi, w miarę, jak za- 
panowuje głos rozsądku. 

Uroczystości takie, jak. Joanny 
d'Arc, pomnażają siły lepszej części 
ludzkości. Skupiają serca, dają oddęch 
szerszy i pełniejszy. 8 

Biskup Bandurski, jest wysoką po- 
zycją w Polsce, skoro ma być zbra- | | 
tanie, miłość, zapał, podniesienie, od- 
danie siebie w efarze. Razem z nim, 
powtarzamy tej g« dziny: Zbudźmy Ja- 
uwigę!. 

Mają się zak: ńczyć zwierzęce chu- 
cie, nagromadzone przez mordowanie 
wzajenine, przez opętanie wojenne. 

Francja, zrzucając opętanie, pier - 
Na uroczysto- 
Joanny d'Arc 

odłożoną? 

ski, najdroższy,: najbardziej 
za te ognie, które był naszemu poko- 
leniu dał, walczącemu o Polskę. On to 

są Anglicy obecni i pochylają głowy. 
Polska zkolei musi iść do wielkiego 
zjaśnienia. Cięższe są nasze drogi, nie 
tak łatwo Niemcy schylą głowy przed 
tą, która Grunwald przygotowała. Mod 
lił się kiedyś Mickiewicz o wielką 
wojnę. Przyszła ona. Teraz nowe po- 

sach grób opuszczony: i kanonizację 

Nikt inny, jak X. biskup Bandur- 
kochany 

przypomniał grób i krzyknął: Obudź- 
cie Jadwigę! 

Bandurski miał to swoje kazanie 
w r. 1905, 16- lipca, czyli lat temu 25. 
Widząc rozpadającą się coraz bardziej 
schedę naszych ojców, już przed woj- 
ną płomiennym głosem wołał, zwróco 
ny do grobu królowej: Dzieło Twoje, 
Unja, chwieje się i rozpada. 

czelnej POW, członkiem komitetu redakcyj- 
rego pisma „Rząd i Wojsko”, oraz pracował iesięcznika 
publicystycznie w wydawnictwach niepodle „Droga”. Odznaczony krzyżem Virtuti Mili- 
głościowych tego okresu. tari, krzyżem Niepodłegłości i czterokrotnie 

W roku 1919 powrócił do wojska, z któ- krzyżem Walecznych. 

Омесе separatystycznej agitacji endeckiej 
WARSZAWA, 12.8 (tel. wł. „Słowa”). sokiej w pow. pomorskim miejscowy poste 

Od dłuższego czasu prowadzona jest kam. runek policji po przeprowadzeniu dochodze- 
panja na rzecz obdarzenia Ziem Zachodnich nia wystosował doniesienie karne do Sądu 
autonomją przez organa prasowe Str. Naro- przeciwko Sylwestrowi Dorszowi za rozsie 
dowego ze „Słowem Pomorskiem' na czele. wanie fałszywych i niepokojących  pogio- 
Kampanja, której celem mogą być jedynie i sek o mającem rychło nastąpić odłączeniu 

interesy partyjne daje już niestety Ziem Zachodnich od Macierzy i stworzeniu 
smutne wyniki. Oto jak donoszą nam z Wy- z nich samodzielnej jednostki polityczno-go- 

spodarczej. 

0 unormowanie gospodarki spółdzielczej 
WARSZAWA, 12.8. (tel. wł. „Sło- p. Tatary i sen. Potworowskiego, z 

wa”). W dniu 12 b. m. minister rolnic- którymi kontynuował rozmowy na te- 
twa p. Janta - Połczyński przyjął sen. mat unormowania stosunków  gospo- 
Targowskiego oraz delegatów  Mało- darki spółdzielczej w rolnictwie. 
polskiego T-wa Rolniczego w osobach 

wychowawczego „Źrąb', jednym z najwy- 
bitniejszych MAdRSZANAŁAC miesi 

  

nowy, którego wyrazem były nietylko 
wota i kwiaty nad grobem, ale i owo 
dzwonienie Zygmunta, które poruszy- 
to cały Kraków. : 

szedł dzień piećsetnej 
Grunwaldem. Znowu 
miał to swoje natchnienie na -2-gi 
dzień uroczystości, w rocznicę śmierci 

  

gurodzica Dziewica. L 

Posypały się wtedy prace o Jadwi- 

książkę, która jest prawdźiwym scena- 
  

Znać trafił w sedno rzeczy, Skoro eg 
po tych kazaniach rozpoczął się kult go 

kolenie modlić się może o to, aby ro- 
zeszły się chmury. Ma zczeznąć to, co 
jest osobiste, ma odezwać się to, co 
zbiorowe. Erygując Polskę, 
nasi wszczęli sprawę, której jedną z 
kolumn jest królowa Jadwiga. Tę ko- 
lumnę należy z zapomnienia dobyć, 
ogniem serc oświecić. 

Teraz rozumiesz, drogi czytelniku, Ž 

ojcowie 

znaczą słowa przewodnika nasze- 
w duchu, natchnionego biskupa 

Bandurskiego: Zbudźcie Jadwigę. Te- 
raz rozumiesz też, dlaczego 
na Wawelu przed 
marmurem i nie chcesz odejść? Pięt- 

Hołd crescendo wzrastał, aż przy- trzą się łuki 

stanąłeś 
tym czerwonym 

nad Tobą,  złocistości 
rocznicy pod wschodzą. Jest jeszcze milczenie. Jutro 

Bandurski nadejdzie dzień, gdy prochy ożyją. O- 
racz, kiedy rzuci ziarna w ziemię, wie- 
rz 

królowej. Na Wawelu rozległo Się že przyjdzie dzień: Jadwiga Zbudzona, 
śpiewanie gromkie, grunwaldzkie; Bo- qzjeń święta wielkiego, który pokaże 

narodom Świata Serce Święte, dzięki 
któremu Unja się urodziła, a z nią wol 

dze. Sam biskup . Bandurski napisał ność Polski i Litwy. . 

y, że to ziarno wzejdzie. Wierzymy, 

Mieczysław Limanowski. 
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ECHA KRAJOWE 
U SEKCIARZY B 

JAK ICH NAZYWAĆ? — PROSTOTA 

ARANOWICKICH 
EWANGELICZNA CZY NĘDZA — 

WYMOWNA LEKCJA — JAZZ I ŚWIĄTYNIA— MR. SMITH KAZNODZIE- 
JĄ — CHRZEST 

— Nazywają nas tu sztundystami 
albo baptystami — powiada mi jeden 
z członków—ale nasza nazwa jest in- 
na. My jesteśmy chrześcijanie ewan- 
geliczni. 

Taki napis rzeczywiście znajduje 
się na ścianie nędznego drewnianego 
domku przy ulicy Mickiewicza. „Zbór 
chrześcijan ewangelicznych* — niudol 
nie wymalowany na drewnianej tabli- 
cy. 

Tablica, domek, ganeczek dooko- 
ła i całe wnętrze ubogie przeraźliwie 
tem ubóstwem, które graniczy z 
ordynarną pierwotnością. I nie zawa- 
hałbym się tak określić pierwsze wra- 
żenie, gdyby nie to, że znajduję się 
w domu modlitwy. Może te nagie 
ściany, te ławki sosnowe, prosty pul- 
pit przykryty jakąś tkaniną — mo- 
że to wszystko jest tu rozmyślnem dą- 
żeniem do prostoty ewangelicznej, do 
Chrystusowego ubóstwa. 

Nie wiem. Nie mogę się jednak o- 
pędzić myśli, że i najgłębsza prosto- 
ta może być estetyczna. Napisy na 
ścianach są niewątpliwie piękne w 
swej treści, ale jej urok ginie, gdy 
ją podają w odrażającej formie: wer- 
sety ewangeliczne  nagryzmolone о- 
łówkiem na wstęgach szerokiego  pa- 
pieru nie zdołają mię wzruszyć. 

Z wyjątkiem jednego wszystkie 
brzmią po rosyjsku. Nad pulpitem — 
katedrą wzdłuż całej ściany biegnie 
u góry: „My propowiedujem Christa 
raspiatawo“, a poniżej w języku pol- 
skim: „Bóg jest miłość* i to samo 
obok po rosyjsku. Zdaje się, że Po- 
lacy wogóle do tej sekty nie należą. 
Jeden z członków zboru i zwierzchno- 
Ści tłumaczy mi coś po rosyjsku, ale 
dziwnym językiem. Wymawia mocno 
na „o“, jak niektórzy z popów  cen- 
tralnej Rosji, i posługuje się często 
zwrotami biblijnemi. Jego wyjaśnie- 
nia, które miały być zwykłą infor- 
macją rzeczową, po chwili stają się 
czemś w rodzaju kazania, wygłasza- 
nego płynnie, recytowanego jak do- 

" brze wyuczona lekcja. 
Bezwiednie kojarzy mi się to z 

objaśnieniami przewodników po mu- 
zeach czy miastach Zachodu, którzy 
szybko i sprawnie powtarzają posto- 
kroć to samo. W tem co ów bapty- 
sta mówi, jest coś o zasadach sekty, 

"0 czystem słowie bożem, o wyrzecze- 
niu się grzechu. Udaje mi się w tok 
tego kazania wtrącić wreszcie pyta- 
nie o stosunku baptystów do wojny, 
do służby wojskowej. Zdarzało się po- 
dobno, że niektórzy z nich odmawiali 
składania przysięgi. 

— Eto fanatiki — słyszę. Tacy 
bywają wszędzie. + 

Muszę się tem zadowolić i roz- 
glądam się po twarzach. Grupa cała 
ma liczyć około 40 wyznawców; na 
sali jest ich trzydziestu czterech, więc 
niemal wszyscy. Kobiety przeważają 
wyraźnie: jest ich dwadzieścia. Pra- 
wie wszystkie twarze z ludu, zaledwie 
parę wyglądających  inteligentniej, a 
śród tej grupy chłopów i robotników 
wyróżnia się jeden kapral. Twarze 
zmęczone, tępe i twarde. Spokój i 
cisza. Stąpanie na palcach. W rę- 
kach modlitewniki. Wreszcie kobiety 
zajmują miejsca po lewej stronie, męż 
czyźni na prawo — nabożeństwo ma 
się zacząć, i właśnie w tej chwili (jest 
б$та godzina wieczór) przez otwar- 
te okno wpadają dźwięki jakiegoś 
szlagiera z sąsiedniej restauracji: okr4 
na zboru wychodzą akurat na ogró- 
dek restauracyjny. 

Staje się to mimowoli zgrzytliwym 
dysonansem, ale ktoś wstaje, obojęt- 
nie zamyka okna. Przyzwyczajenie. 

Ich nabożeństwo jest całkiem pro- 
ste. Niczem więcej tylko śpiewaniem 
lub śpiewnem  recytowaniem  psal- 
mów, a jednak można doznać pewne- 
go wzruszenia. Widać bowiem w tych 
twardych twarzach skupienie i przeję- 
cie się. W jednostajny i naprawdę 
„zaunywnyj* rytm śpiewu wpadają 
moje szybkie myśli o rosyjskiem ,„bo- 
goiskatielstwie*, o dalekich nadwoł- 
żańskich sektach, o ciemnych ich ob- 
rzędach, o żarliwości religijnej, która 
nie zna granicy pomiędzy zachwytem 
a okrucieństwem, poddaniem się a fa- 
natyzmem. Tymczasem w monotonnej 
melodji wznosi się ustawicznie słowo 

„lubow* i wciąż powraca  błagalny 
refren: 

O, pridi! 
Głas lubwi Twojej ja słyszu, 
O, pridi! 
A potem następuje coś jakby ka- 

zanie, coś jakby interpretacja jednego 
z wersetów Ewangelji Św. Marka, w 
którem jest mowa o odpoczynku Chry 
stusa. Kaznodzieja przemawia z tru- 
dem, powtarzając się nieskończenie, 
wrażając w pamięć obecnych słowa 
miłości i wyrzeczenia się i ma się 
wrażenie, jakby sam je sobie po- 
woli i uciążliwie przyswajał. I znowu 
monotonne śpiewy psalmów na za- 
kończenie zebrania. 

Nazajutrz ma się odbyć chrzest 
kilku „nawróconych*. Jak się potem 
okazuje, następują jedna po drugiej 
dwie ceremonje. Pierwsza w połud- 
nie — „to chrzest wodny” pięciu męż- 
czyzn i trzech kobiet, wstępujących 
do tej gminy chrześcijan 

W MYSZANCE 
kich, którzy się nazywają  zielono- 
świątkowcami czy malowańcami — to 
są właśnie ci, „fanatiki*, którzy gło- 
szą: „nie zabijaj” i odmawiają nosze- 
nia i używania broni. Mają oni swój 
zbór w mieście przy ul. Szerokiej 8 na 
Nowych Baranowiczach, _głównemi 
jednak ich ośrodkami jest parę wsi w 
gminie lachowickiej. 

Drugą ceremonją byt chrzest tych 
z ulicy Mickiewicza» — tych „ewange- 
licznych”, którzy malowańców nazy- 
wają fanatykami. — Trudno jest mi 
się zorjentować w subtelnościach teo- 
logicznych, różniących dwa odłamy 
baptystów. Dostrzegam tylko, że e- 
wangeliczki mówią np. o zielonoświąt- 
kowcach niechętnie i ze źle ukrywaną 
pogardą. Mówią o psychozie religijnej, 
jaka pono wśród zielonoświątkowców 
panuje, o tajnych schadzkach  religij- 
nych, które kończą się wybuchami e- 
pileptycznego szału. Zielonoświątkow- 
cy są nieraz ze względu na fanatyczne 
przestrzeganie piątego przykazania w 
kolicji z obowiązkiem służby wojsko- 
wej. Być może, że sekta ta staje się 
ucieczką uchylających się od tego ©- 
bowiązku, natomiast, jak słyszę z 
wiarygodnych źródeł, zbrodnia i mor- 
derstwo są istotnie wśród nich zjawi- 
skiem wyjątkowem, niemal nienotowa- 
nem. 

Ich „chrzest wodny* zgromadził 
wiełu ciekawych, z których, rzecz 
dziwna, nic sobie nie robią, zachowu- 
jąc się z całkowitą obojętnością, jak- 
by ogłuchli i oślepli na to, ca się do- 
koła nich dzieje. Aby tę ceremonję 
zobaczyć, trzeba jechać na Myszankę, 
nędzną rzeczułkę w odległości około 
dziesięciu kilometrów od miasta. Szo- 
sa słonimska jest równa i gładka i na 
rowerze jedzie się całkiem przyjemnie 
w gorący. a jednak wietrzny dzień. 
Zdaleka już na prawo od mostu widać 
skupienia ludzi. Baptyści przyjechali 
ze wsi swemi telegami, sporo żydków 
zażywających kąpieli na przeciwnym 
brzegu, młodzież baranowicka na ro- 
werach, jacyś wojskowi — wszystko 
to składa się na spory tłumek. My- 
szanka jest wąska na kilka metrów, o 
brzegach grząskich i błotnistych — 
miejsce nie wydaje się odpowiedniem; 
trudno — innej rzeki niema w okoli- 
cy. Grupa baptystów śpiewa i śpie- 
wa, wciąż te same psalmy temi same- 
mi monotonnemi głosami, podczas 
gdy neofici przebierają się za krzaka 
mi w konieczne do obrzędu białe dłu- 
gie koszule. Widowisko to nie jest 
budujące: ta sama dziwna grubość i 
twardość, którą widziałem w zborze 
— i to samo skupienie i zachwycenie 
w twarzach, które stanowi rażący 
kontrast z grubemi koszulami z szare- 
go płótna, błotnistym brzegiem rzeki 
i pustemi dowcipami gapiów. 

Nareszcie! Po półgodzinnych śpie- 
wach ukazuje się niewiedzieć skąd 

presbiter Mr. Smith. W czarnej długiej 
szącie i szarych wełnianych skarpet- 
kach. To Anglik, objeżdżający gminy 
baptystów w Polsce i dokonywujący 
chrztu. Nie włada żadnym językiem, 
prócz ojczystego, i w tym języku wy- 

głasza długie kazanie do „braci i sióstr 

i do wszystkich obecnych. Tłumaczy 

je zdanie za zdaniem drobny poznań- 

czyk - baptysta, jeden z członków 

zboru łódzkiego. Anglik mówi grzmią- 

cym głosem z wybuchliwą gestykula- 

cją, w której wciąż powtarzają się 

dwa ruchy: do góry — niebo i wdół 

— woda, a po każdym takim ruchu 

rozlegają się te same słowa poznań- 

czyka: 

— Tu w tej rzece, po dostąpieniu 

łaski chrztu wodnego, zostawcie wszy 

stkie swe grzechy, aby otrzymać łaskę 

niebieską—. 
Ostre angielskie słowa, przerywa- 

ne poznańską mową — zwracają się 
do tłumu tutejszych,  białorusinów. 

Takiego kazania nigdy nie słyszałem i 

nie rozumiem, jak mógł ten tłum nie- 

ruchomy i wpatrzony w dwóch kazno- 

dziejów wytrzymać drugie półgodziny. 

Czy angielski misjonarz może przeko- 

nać i porywać za sobą tutejszych ciem 

nych chłopów? 

Mr. Smith wstępuje wreszcie po 

pas do rzeczułki, a za nim nowo - 

chrzczeńcy. Ceremonja jest krótka, i 

niestety, mimo namaszczenia, z jakiem 

się odbywa, pozbawiona wszelkiego 

uroku świętości. Śród gapiów i nagich 

bronzowych żydków, terkotu autobu- 

sów, przejeżdżających szosą, naszcze- 
kiwania psów — słowem, w dziwacz- 

nej kakofonji dźwięków i otoczenia— 
ma się odbyć najwyższa tajemnica. 

Trzeba być fanatykiem lub tępym za- 

ślepieńcem, jak ci chłopi, by widzieć 

w tem wszystkiem cud i objawienie. 

Mr. Smith chwyta prawą ręką złożone 

dłonie brodzących po pas w wodzie, 

przechyla każdego gwałtownie wtył, 

zanurzając całkowicie na krótki mo- 

ment w rzece. Sekunda prychania i 

parskania, ocierania oczu i twarzy — 

i głośne słowa kaznodziei: 

— Alleluja! Amen! Sława Bogu. 
Ceremonja skończona. Po kilku mi- 

nutach słychać turkot wózków, rozje- 
żdżających się w różne strony. Mr. 
Smith z poznańczykiem jadą dorożką 

ewangelic- o miasta. 

SŁO wo 

ŚWIĘTO NARODOWE W NIEMCZECH 
PAŁKI GUMOWE — STRZAŁY — SALWY KARABINOWE 

BERLIN. PAT. — Wczoraj z okazji nie- 
mieckiego święta narodowego doszło w Ko- 
lonji kilkakrotnie do wykroczeń żywiołów 
radykalnych. 

Policja zmuszona była do użycia pałek 
gumowych w celu rozpędzenia demonstran 
tów. W Berlinie w dzielnicy robotniczej о- 
strzeliwano policję z okien domów. Policja 
odpowiedziała salwą karabinową. 

WALKA KOMUNISTÓW Z NACJONALISTAMI 

HAMBURG. PAT. — W Altonie koło 
Hamburga doszło do krwawych starć po- 
między komunistami a nacjonalistami. Dwóch 

REICHSWEROWCY, KOMUNIŚCI, 

BERLIN. PAT. — Dziś nadchodzą liczne 
nowe wiadomości o zaburzeniach, jakie mia 
ły miejsca w różnych miejscowościach Rze- 
szy w związku z rocznicą konstytucji nie- 
mieckiej, Oprócz strzelaniny w śródmieściu, 
doszło również i w innych dzielnicach Ber- 
lina do starć pomiędzy członkami Reichsban 
neru, komunistami i hitlerowcami. W Itze- 

policjantów, jak również 3 demonstrantów 
odniosło ciężkie rany. 

HITLEROWCY — BIJA SIĘ. 

hoe wywiązała się nocy ubiegłej bójka mię- 
dzy hitlerowcami i reich: wcami. 
Magdeburgu hitlerowcy z okien domów о- 
strzeliwali oddział Reichsbanneru. 

Policja odpowiedzieć musiała również 
ogniem na strzały, zwrócone do niej. W 
Neuenburgu oddział Stahihelmu napadł na 
grupę członków republikańskiej organizacji 
młodzieży. 

W POSZUKIWANIU ZABÓJCÓW OFICERÓW POLICJI 

BERLIN. PAT. — Dochodzenie, prowa- 
dzone w poszukiwaniu zabójców oficerów! 
policji na płacu Biilowa, nie dało dotych- 
czas pozytywnych wyników. Policja dóko- 
nywa licznych aresztowań wśród komuni- 
stów w Berlinie, jak również na prowincji. 
U jednego z aresztowanych w Berlinie zna- 
leziono szkic przebiegu zabójstwa policjan- 

tów na placu Biilowa. Dziś znowu rozlepio- 
ne zostały przez terorystów na słupach re- 
klamowych odezwy, podburzające policję 
do niekarności. Dokonano koło 50 areszto- 
wań członków bojówek komunistycznych, u 
których znaleziono broń i stwierdzono, że 
prowadzone były ćwiczenia w ostrem strze- 
laniu. 

SPRAWCY ZAMACHU NA POCIĄG NIE SĄ WYKRYCI 

BERLIN. PAT. — Badanie aresztowane- 
go w nocy rzekomego oficera irlandzkiego, 
który byt podejrzewany o udział w zamachu 
na pociąg w Jiiteborgu, nie posunęło dotych 

czas śledztwa naprzód. Aresztowany zaprze 
cza temu, ażeby brał jakikokwiek udział w 
zamachu. Podejrzenia policji zwróciły się 
więc przeciwko dwuą innym osobnikom. 

  

Delegat J.E. ks. Prymasa Hlonda w Ameryce ° 
wraca do Polski 

RIO DE JANEIRO. PAT. — Po przeszło 
jednorocznym pobycie w Ameryce Południo 
wej wyjechał z powrotem do Polski ks, prof. 
Ignacy Posadzy, który z ramienia ]. Е. К5. 
Prymasa Hlonda odwiedził prawie wszyst- 
kie ogniska polskie na zachodnim brzegu te- 
go ki 

Podczas pobytu w Brazylji zwiedził on 
trzykrotnie zarówno stare jak i nowe ko- 
lonje polskie w stanie Espirito Santo, gdzie 
istniejące od blisko 50 lat o polskie 
nie było dotychczas nigdy odwiedzane przez 
polskiego duchownego. Pozatem dotarł ks. 

Posadzy do kolonji słowiańskiej Fram w re- 
publice paragwajskiej, gdzie osiadło rów- 
nież kilkadziesiąt rodzin polskich. Dalej zwie 
dhził polskie osiedla w stanie Missiones w 
Argentynie, odwiedziwszy w drodze powrot 
nej kolonję polską w Montevideo, stolicy U- 

We wszystkich osiedlach ks. prof. Posa- 
dzy witany był z niebywałą radością, przy- 
czyniając się wybitnie do podniesienia jed- 
ności i cia narodowego oraz do roz- 
budzenia uczuć religijnych, Dużo uwagi po 
święcił on również oświacie polskiej. 

  

Powrót Mac Donalda 
LONDYN. PAT. — Nieoczekiwany po- 

wrót Mac Donalda i nagłe zwołanie wyzna 
czonego na dzień 24 sierpnia komitetu о- 
szczędnościowego rządu już dzisiaj wywo- 
łują w całej prasie rozliczne, często prze- 
sadne komentarze, 

Faktem zostaje jednak, że troska o przy 
szłość budżetu brytyjskiego zmusza Mac 
Donalda i Snowdena do znalezienia sposo- 
bów pokrycia deficytu, określonego w ra- 
porcie ekspertów oszczędnościowych na 120 

miljonów funtów. 

  

Katastrofalna powódź w Chinach 
KATASTROFALNA powódź w Chinach. 

SZANGHAJ. PAT. — Rozpaczliwa Sy- 
tuacja ludności w miejscowościach, nawie- 
dzonych przez powódź, pogorszyła się jesz- 
cze bardziej z powodu ulewnych deszczów, 
którym towarzyszą silne wiatry. Rzeka Żół- 
ta wzbiera w dalszym ciągu, zrywając nie- 
dawno naprawione tamy. 3 

Mieszkańcy 500 zabudowań zostali po- 

grzebani pod ruinami domów,  podmytych 

Roczn 
  

przez fale. Linje kolejowe Lunhbai - Tien - 
Tsin i Sinpakow znajdują się pod wodą z 
powodu wystąpienia z brzegów kanałów. 

Prowincja Szan-Tung jest PE za- 
żona przez coraz bardziej wzrastający 

Rodin rzeki żółtej. Cena ryżu na rynku 
Sszanghajskim wzrosła o 50 proc. z powodu 
szkód poczynionych przez powódź na plan- 
iacjach ryżowytch. 

  

Kursy Handlowe 
M. PRZEWŁOCKIEJ w Wilnie 

Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, 

pisy przyjmuje sekretarjat Kursów 

zawiadamia, iż za- 
codziennie w godz 17—19. w lokalu 

Szkoły Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22—5. 

Buchalterja 
Arytmetyka Handlowa, 

Ogólno handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa   

Korespondencja i biurowość, Nauka o handlu. 
Stenogratja, Nauka pisania na maszynach. | 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: 
P S, niemiecki. WYKŁADY WIECZOROWE 
    

  

angielski, francuski i 

Pomoc siewna powodzianom 
Komitetowi powiatowemu w Bra- W dniu.7 b. m. na posiedzeniu Wi- 

leńskiego Komitetu Obywatelskiego 

Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi 

pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa 

Bandurskiego uchwalono przekazać 

komitetom powiatowym niesienia po- 

mocy ofiarom powodzi na akcję siew- 

ną zł. 60.000 — według następującego: 
rozdzielnika: 

sławiu zł. 20.000, Komitetowi pow. w 
Głębokiem zł. 7,000, Kom. pow. w Mo 
łodecznie zł. 9.000, Komitetowi pow. 
w. Oszmianie zł. 3,000, Kom. pow. w 
Postawach zł. 3,500, Kom. pow. w 

Święcianach zł. 10.000, Kom. powia- 

towemu w Wilejce zł. 4,000, Komite- 

towi pow. Wil-Trock. zł. 3,500. 

Nowy olbrzym powietrzny 
„AKROŃN* — WIELKIE DZIEŁO 
WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI 

W Akron (w Stanach Zjednoczo- 
nych) odbył się chrzest największego 
statku powietrznego Świata, sterowca 
„Akron*. Równocześnie nastąpiło prze- 
jęcie sterowca przez marynarkę ame- 
rykańską. Jeszcze w ciągu bieżącego 
miesiąca największy ten sterowiec roz 
pocznie próbne loty. 

OLBRZYM POWIETRZNY 
Rozmiary sterowca amerykańskie- 

go są wprost olbrzymie. Pojemność je- 
go wynosi 184,000 metrów sześcien- 
nych, podczas gdy „Hr. Zeppelin“ po- 
siada tylko 105,000 m. kub. pojemno- 
ści. Długość nowego sterowca wyno- 
4i 239 m. Kształt nowego sterowca ró- 
żni się znacznie od zeppelinów przed- 
wojennych, które budowano w kształ 
cie cygara. Nowy sterowiec otrzymał 
raczej kształt gruszki; przyczem za- 
stosawano najnowsze zdobycze aero- 
dynamiki i uczyniono wszystko, aby 
zmniejszyć do minimum opór powietrz 
ny.. Tak więc znikły wszystkie gon- 
dole zewnętrzne, które przeniesiono do 
wnętrza kadłuba. We'wnętrzu sterow- 
ca umieszczono także Silniki, jak i 
kabiny dla pasażerów. Jedynie dla kie 
rownictwa statku pozostawiono ma- 
la gondolę zewnętrzną. W gondoli tej 
mieści się także stacja radjowa, wa- 
żąca tylko 225 kg. i posiadająca gwa- 
rantowany zasięg 4000 km. 

Motory sterowca amerykańskiego 
posiadają łączną siłę 4480 KM. Jest 
ich ogółem osiem, każdy po 560 KM. 

Kadłub sterowca podzielony jest 
na 12 komór gazowych, które posia- 
dają zupełnie nowy rodzaj wentyli, 
wentyle te zezwalają na wypuszczenie 
w powietrze w przeciągu minuty 1840 
metrów kubicznych gazu helium (czyli 
około 8000 zł. — 1 m. kub. helium 
kosztuje przeszło 4 zł.). 

Najsensacyjniejszą jednak właści- 
wością nowego sterowca jest jego za- 
sięg. Promień zasięgu „Akronu* wy- 
nosi 17000 km., to znaczy, iż stero- 
wiec może przebywać w powietrzu 
przeszło tydzień bez uzupełniania za- 
pasów paliw. Tak może np. „Akon* 
przebyć Atlantyk w najszerszem jego 
miejscu w obie strony, tam i z powro 
tem, bez lądowania i bez uzupsłnicnia 
zapasów paliwa. 

LATAJĄCA HAŁA LOTNICZA. 
Dalszą sensacją . sterowca amery - 

kańskiego jest olbrzymia hala w 
przedniej części kadłuba sterowca, o 
22,9 metrach długości i 18,3 m. szero- 
kości, w której się znajduje pomie- 
szczenie 7 samolotów. Samoloty opu- 
szczają swój latający hangar przez о- 
twór w kadłubie przy pomocy masztu 
kotwicznego w kształcie trapezu. Od- 
powiednie próby, jakich dokonano na 
sterowcu „Los Angeles" dały zupełnie 
zadawalające wyniki. 

Dla załogi i gości przewidziane są 
bardzo wygodne i wprost luksusowe 
kabiny, wykonane całkowicie z alumi- 
njum. 

Ciekawe są także Śmigi, które n:o- 
żna ustawiać we wszystkich kierun- 
kach. Także w ten sposób w dół, iż 
statek powietrzny przy nadmiernem 
obciążeniu ciśnienie śmig podnosi w 
górę. 
rów sterowca jest także dość wysoka 
cena budowy sterowca. Kosztuje on 
przeszło 44 miljony zł. 

RADJOSTACJA FOTOGRAFICZNA 
Wspomnieć należy także o jednem 

niezwykle oryginalnem i ciekawem u- 
rządzeniu na sterowcu, mianowicie o 
kompletnej radjostacji nadawczej da 
przekazywania fotografij. Urządzenie 
to umożliwia załodze sterowca przeka 
zanie w kilku minutach dopiero co sfo 
tografowaną pozycję nieprzyjaciela 
własnej flocie. 

Wszystkie te niezwykłe właści vo- 
ści sterowca stwarzają z niego wyso- 
ce cenną broń wywiadowczą.. Przede- 
wszystkiem w grę wchodzi tutaj ol- 
brzymi zasięg, który umożliwia sterow 
cowi krążenie przez p:rzeszło tydzień 

nad morzem i ogarnięcie olbrzymiego 
pola widzenia. Dzięki temu własna 
ilota, pozostająca w stałym kontakcie 
ze sterowcem, może stale być poinfor 
mowana o zamiarach nieprzyjaciela i 
jego stanowisku, tak, że nieprzyjeciel 
nie jest w stanie jej zaskoczyć; wiel- 
ką szybkość sterowca zaś, dwa razy 
większą od szybkości nowoczesnega 
pancernika, ułatwia mu w wysokiej 
mierze to zadanie. 

Ciekawe są także komentarze nie- 
mieckie, omawiające nowy sensacyjny 
amerykański statek powietrzny. Niem- 
cy podkreślają z wielkim naciskiem mi 
litarny charakter sterowca, przeciw- 
stawiając go swym Zeppelinom, które 
rzekomo służą tylka celom pokojowym 
(!). Ile w tem twierdzeniu mieści sie 
obłudy, nie trudno się doniyśleć. 

  

W WIRZE STOLICY 
TRAGEDJA MILOSNA 

Iga Korczynska byta primabaleriną tea- 

trzyku Ananas i jedną z najlepszych tance- 

rek stolicy. Onegdaj jakiś drab wdarł się 

podczas przedstawienia do garderoby i kiż- 

ku strzałami zabił Igę, siebie zaś lekko zra- 

nił w obojczyk. 

Drabem jest Zacharjasz Dorożyński, męt- 
ny typ, żyjący niewiadomo z czego. Był 

iordanserem, łaził na wykłady W.S.H. — 
ginęły tam masowo palta — pętał się po 

kawiarniach i restauracjach. Ów Zachar był 

narzeczonym Korczyńskiej i naciągał ją, ile 

włazło. Artystka dużo zarabiała, lecz wresz 

cie zbuntowała się, zenwała z nierobem, mi- 

mo jego gróżb rewolwerowych. Niestety, 

drab dotrzymał słowa — zamordował Igę, 

jak królika. 

Bierna Korczyńska! Taka była milutka i 
tak dobrze tańczyła. Nie każda mistrzyni 
tańca jest sympatyczna — np. nadęta Ha- 

lama, czy połamana, jak stary kij, Anto- 

szówma, są wręcz nieznośne; dobrze skaczą 

— nikt nie przeczy, ale za grosz nie mają 

czaru, uroku kobiecego. A na tle tych ma- 

tołków z Ananasu, tych szarych, beztalen 
towych wyrobników Korczyńska wypadała 

zawsze świetnie — bisowano ją do nieprzy- 
tomności. 

Kiedyś jakiś dowcipniś rzucił jej na sce- 

nę dużą głowę kapusty. Podniosła wdzięcz- 
nie i rzekła, uśmiechając się: 

— Bardzo dziękuję. To się nazywa wiel- 

biciel! Własną głowę mi daje w prezencie! 

Żaden kawał conferenciera nie miał ta- 

kiego powodzenia, trzęsło się od oklasków. 

Pochodziła z niebardzo arystokratycznej 
rodziny — ojciec jej był szewcem. Majster 
Wielegus (prawdziwe nazwisko) lubił go 
nąć i był niemal stale pijany. Z brudnej, 
cuchnącej suteryny potrafiła się Jadwiga 

wygrzebać do szkoły baletowej, którą chłub 

nie ukończyła. Potem, choć już na drabinie 
społecznej stała dużo wyżej, nie wiyrzekła 

się rodziny i fundowała ojcu całe litry czy- 

stej — nic. innego nie chciał, zabrała matkę 
i siostrę glo siebie, utrzymywała je. 

Co to jest, że miła tancerka zawsze 
wpadnie w ręce draba, apasza od siedmiu 

boleści. Potrzebny był ten Zachar dze, jak 
śledź w rynsztoku. Tylu przyzwoitych męż 
czyzn kochało się w niej — akurat musiała 
nawiązać romans z szubrawcem, co ją wy- 

zyskiwał.. 

Zmałem poważnego dyrektora, szalejące- 
go wprost za Korczyńską. Sprytny do inte- 

resów, był bawołem względem kobiet. Ku- 
powiał stale fotel nr. 11 w pierwszym rzę- 

dzie i z bukietem zasiadał. Ziewał, drzemał, 

— gdy weszła ona — pożerał ją oczyma, 

rzucał swe kwiaty. 

Był 29 razy na „Tato nie wraca”, umiał 

wszystkie skecze na pamięć, zgrzytał, gdy 

miał paść dowcip. No, i nie zaznajomił się 

nawet, bo choć kiedyś odważył się pójść za 

kulisy i przedstawić — nie zdołał nawiązać 
kontaktu, mruknął, beknął, klapa. Ten flej- 
tuch Zachar z pewnością nie zapominał ję- 

zyka w gębie. 
Warto przy okazji rozważyć, jakie są 

warunki, niezbędne, by podobać się kobie- 

tom. Pewne załety, pewne rysy charakteru 
zawsze zdobyjwiają powodzenie. Jakie? Po 
długich studjach i skrupulatnych obserwa- 

cjach zebrałem garść aksjomatów.  lutro 
podzielę się niemi z czytelnikami. K. 
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„BANANY 
„Chce pan obejrzeč plantację?“ za- 

proponował pan Szabłowski po ran- 
nej herbatce. przygotowanej przez je- 
go żonę. о: 

Oczywiście zgodziłem się skwapli- 
wie. 

Plantacja  korifiudi, której dy- 
rektorem jest pan Szabłowski, posia- 
da około osiemdziesięciu hektarów 
uprawnych. Są to pola położone w 
daje się około 40 — 50 murzynów, do 
przepuszczalnej, pochodzenia osado- 
wego. Pod. względem administracyj- 
nym ta plantacja jest rozdzielona 
na trzy części, z których każda jest 
prowadzona przez jednego białego, 
jako kierownika i organizatora — го- 
bót. Każdemu z tych kierowników. 
daje się około 40 50 murzynów 
jako „manewrów*, czyli robotników. 

Plantacja w Korifiudi jest jedną 
z plantacji należących do spółki ak- 
cyjnej Linzan, która liczy razem z 
plantacjami Longhi i Sugeta przeszła 
200 hektarów i przez to jest najwięk- 
szą w Gwinei francuskiej. Roczna 
produkcja wynosi około 8.000.000 kg. 
bananów, co daje loco stacja kole- 
jowa brutto osiem miljonów franków 
francuskich. Z tego czystego docho- 
du można liczyć 50 proc. więc oko- 
ło czterech miljonów rocznie. Inte- 

res świetny. Tylko w tym roku sza- 
rańcza grozi zniszczeniem  całkowite- 
go zbioru, gdyż palmy bananowe ob- 
jedzone z liści nie mogą dobrze wy- 
żywić swego owocu. Oprócz tego. 
„režim“, czyli pęk owoców jest wy- 
stawiony na bezpośrednie działanie 
słońca i dostaje porażenia słoneczne- 
go. Wówczas żółknie, więdnie, do- 
brze nie wykształca się i absolutnie 
nie wytrzymuje kilkutygodniowej po- 
dróży do Europy. Plantatorzy, żeby 

temu zapobiec, okrywają reżimy  pa- 

pierem. To trochę pomaga, lecz nie 
może zastąpić prawdziwych liści ba- 
nanowych. : 

„Wie pan“, rzekt pan Szabtowski, 
„dziś liczymy, że mamy około 50 
proc. strat. Lecz o ile prawie codzień 
będziemy mieli tych gości, wskazał 

na szarańczę, to wkrótce dojdziemy 
do jakich 90 proc. t. j. do całkowitego 
prawie zniszczenia plantacji. A jakoś 
wcale nie zanosi się na to, żeby sza- 
rańcza przestała nas odwiedzać'. 

Rzeczywiście, na horyzoncie zno- 
wu ukazał się obłoczek różowego ko- 
loru, zbliżający się szybko w. naszym 
kierunku. 

Pan Szabłowski wydał odpowied- 
nie rozporządzenia, lecz te okazały się 
zbędnemi, bo z pól bananowych za- 
częły dolatywać odgłosy przeraźliwe 
„tam - tam“. 

Widocznie tam również zauważo- 

no lecącą szarańczę i w ten sposób 
próbowano zmusić ją da dalszego lo- 
tu. 

„Tutaj najwięcej boją się dzi- 

siaj dziennikarzy”, ciągnął dalej mój 
przewodnik, „bo naczelna dyrekcja 
Stara się ukryć klęskę szarańczy. Mu- 
si się wykazać pewną ilością bana- 

  
Zbiór ananasów. 

nów wysłanych, i z tej racji my 
ciągle wysyłamy coraz to nowe tran- 
sporty, choć ja osobiście wątpię, Že- 

by one doszły do Europy w dobrym 
stanie. 

Gdy powiedziałem naczelnemu dy- 
rektorowi, że pan gości u mnie — 
pierwsza rzecz o którą zapytał , to 
czy pan nie jest dziennikarzem przy- 
padkiem“. 

Siadamy do Citroena, którego pan 
Szabłowski sam prowadzi. Chwil kil- 
ka i jesteśmy na plantacji. Jedna Z 
nich jest właśnie świeżo zakładana. 
Plantuje się tutaj stary pień, który 
wkrótce puszcza młode pędy. Z nich 
wybiera się jeden, albo dwa silniejsze, 
a resztę obcina się. Po sześciu mie- 
siącach ma się już dojrzały „reżim*, 
czyli coś w rodzaju wielkiego gro- 
na bananów. Przeciętnie waży taki re- 
żim 10 — 15 kilogramów, lecz by- 
wa że dochodzi i do 30 kig. 

Na hektarze sadzi się około 
nego tysiąca pni, zbiór zaś wynosi 
przeciętnie około 20.000 kg. z ha, a 
ponieważ okres «wegetacyjny dla ba- 
nana jest sześcio - miesięczny, więc 
w ciągu roku ma się dwa razy zbio- 
ry t j. w sumie 40.000 kg. z ha. 

„O ile niema szarańczy*,  doda- 
łem. 

„Oczywiście, odrzekł p. Szabłow- 
ski, „ale od czasu kiedy jestem w 

Afryce t. j. od sześciu lat, to dopiero 
pierwszy rok jest taki, jak teraz. Daw 
niej jakoś szarańcza nis była tak gro” 

jed- 
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PODATKI NA NASZYCH ZIEMIACH 
Sprawami podatkowemi zajmowa- 

łą się usilnie Izba Przemysłowo - Han- 
dłowa w Wilnie. Najsłabsza pod wzglę- 
dem gospodarczym prowincja najdo- 
tkliwiej odczuwała braki naszego sy- 
stemu podatkowego i dla swego od- 
rodzenia gospodarczego potrzebuje 
znacznych ulg podatkowych. 

Spotykamy jednak bardzo dziwne 
zjawisko. W roku 1930, cięższym pod 
względem gospodarczym od 1929 r. 
wpływy podatków _ bezpośrednich 
wzrosły w naszych województwach 
północno - wschodnich i to w stopniu 
znaczniejszym, niż w całej Polsce. 
Wzrost ten dla okręgu Izby, obejmu- 
jącej województwa: Wileńskie, Bia- 
łostockie, Nowogródzkie i Poleskie 
wynosił 6,3 procentu, gdy w całem 
państwie o 5,8 proc. 

Podatek dochodowy na terenie Iz- 
by wzrósł 23,5 proc, gdy w całej 
Polsce o 14,7 proc. 

Dziwna ta jest jakaś alchemja 
podatkowa w Polsce, dająca więk- 
sze wpływy z podatku dochodowego 
w roku bardziej niepomyślnym pad 
względem gospodarczym. Podatek 
obrotowy wzrósł na terenie Izby a 
T,4 proc., gdy w całej Polsce zmniej- 
szył się o 1,1 proc. 

Wpływy z podatku dochodowego i 
obrotowego nie są wskaźnikami u 
nas stanu gospodarczego, lecz gorli- 
wości władz skarbowych. Wpływy 
ze świadectw przemysłowych .pozo- 
stają u nas w większej zależności od 
konjunktury gospodarczej, niż wpły- 
wy z powyższych podatków, gdzie 
pierwiastek subjektywny odgrywa 
znaczniejszą rolę. Otóż wpływy ze 
świadectw przemysłowych spadły z 
3065,000 do 2994 tys. t. j. o 71 tys. 

Wzrost zaległości podatkowych, 
należności egzekucyjnych i grzywien 
są objawami przeciążenia podatkowe- 
go. „Narosły one w okręgu Izby 
P-H. w Wilnie o 51 proc, w okręgu 
Izby Skarbowej Wileńskiej o 93,4; jest 
to niewątpliwie skutkiem trudnego, z 
roku na rok pogarszającego się po- 
łożenia materjalnego płatników oraz 
nadmiernej wysokości kar i odsetek i 
t d. Zaległości zaś z tytułu podat- 
ku majątkowego wzrosły o 113 proc., 
w całym okręgu ay. PZ w 
Wilnie, w okręgu iałostockim o 

217 proc.“. 
Wobec tego, že rolnictwo jest bez- 

pośrednio dotknięte kryzysem pomi- 
mo  fiskalizmu władz podatkowych 
wpływy podatku gruntowego z 1929 
—30 r. były mniejsze, niż 1928—9 
w Województwie Wileńskiem o 1,7 
proc., Białostockiem a 12,3, Nowogró- 
dzkiem o 21,5, Poleskiem o 21,8 proc. 

Symptomem przeciążenia podatko- 
wego jest znaczna ilość zajęć i eg- 
zekucyj. W Wileńskiej Izbie Skarbo- 
wej wzrost ów wyrażał się w 1930 r. 
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Już się ukazała 
"W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA 1 WoLFFA 

į JozErA ZawaDzKiEGO 
w Wilnie. 

— — ке 

źna, jak w tym roku. Więc oczywiście 
teraz nie zbierzemy pełaych 40.000 
kg. z ha, w każdym razie deficytu 
mieć nie będziemy , bo jeden zbiór 
hivernage'owy pokryje rozchody, 
gdyż w czasie deszczów Szarańczy 
niema“. 

„Jeden z tych złoty.h interesów, 0 
których się*marzy*, rzektem. 

„Tak“, potwierdził pan Roman, in- 
teres świetny i można powi:dzieś, że 
niezawodny. Kapitał wrzody w bana- 
ny po roku wraca się alx wit'2, dalej 
już ma się czysty dochód, «tó*y idzie 
do kieszeni i suto płaci za ciężkie ży- 
cie w tym klimacie. Oryziialne, ze 

        
    

  

kryzys światowy wcale nie obniżył 
cen na banany. Inne owoce sprzeda- 
ją się niżej kosztów produkcii. Cera 
zaś na banany jednak nie spadła do- 
tychczas. Odwrotnie, mamy poniekąśl 
pewność, że zawsze bedziemy . mieli 
zbyt, bo we Francji baaaa j*st  dzi- 
siaj produktem pierwszej potrzeby, zaś 
ze statystyk widać, że banany z Gwinei 
francuskiej stanowią zaledwo 6 proc. 
ogólnej ilości przywożonych do 
Francji Bananów; 94% importuje się z 
wysp Kanaryjskich i t. d. Wobec te- 
go, nawet o ileby była nadproduk- 
cja bananów, to Francja zawsze bę- 
dzie musiała importować te owece, 
więc zawsze może ułatwić zbyt ze 
swoich kolonii. Horoskopy dla: ba- 
nanów są tak dobre, że czasami nie 

o 18 proc. Egzekucje przynoszą zna- 
czną szkodę podatnikom i gospodar- 
stwu narodowemu, bezpośrednia ich 
korzyść skarbowa bywa częstokroć 
bardzo małą. Ściągnięto drogą  przy- 
musowych egzekucyj 9,282 tys. zł., 
dokonawszy 135 tys. egzekucyj, czy- 
li uzyskano przeciętnie z egzekucji 
70 zł. Koszt utrzymania egzekuto- 
rów przewyższał sumę pobraną na 
koszt egzekucji. 

Przeciążenie podatkami 
wemi jest tem cięższe, że 
samorządowe są w stosunku do sił 
gospodarczych ludności zbyt wyso- 
kie. 

Pomimo kryzysu gospodarczego po- 
datki samorządowe wzrastały. 

Województwo Wileńskie 

państwo- 

powiatowe gminne miejskie 
— 175 + 107 — 58 

Województwo Nowogródzkie 
powiatowe gminne miejskie # 

— 4,6 + 77 + 28 

Dla województw Białostockiego i 
Poleskiego sprawozdanie Izby nie po- 
daje odnośnych danych. 

Samorząd powiatowy, będący pod 
znacznym wpływem administracji po- 
wiatowej i wojewódzkiej uległ w wo- 
jewództwie Wileńskiem  zmniejsze- 

. gdy w Nowogródzkiem zwiększył 
się. Budżety gmin i miast rozrastają 
się wskutek wadliwej ordynacji 
wyborczej. Wskutek powszechnego 
i równego prawa wyborczego  roz- 
porządzają budżetem i nakładają po- 
datki przedstawiciele tych, którzy nie 
ponoszą głównych ciężarów samorzą- 
du, a korzystają z jego świadczeń. 

Ze sprawozdania Izby wyłania się 
smutny obraz naszych stosunków po- 
datkowych funkcjonalnie związanych z 
naszą nędzą. 

Uzdrowienie naszych stosunków 
finansowych jest rzeczą trudną, skom- 
plikowaną. Wymaga samorządu kra- 
jowego, kredytów produkcyjnych, re- 
wizji całego systemu finansowego i 
całej naszej gospodarki. Pomoc Pań- 
stwa dla naszej prowincji jest niezbęd 
na. 

Władysław Studnicki 

Propagator optymizmu 
„Musimy sobie powiedzieć, że gdyby na- 

rody, które przeżywają obecnie trudności 

powstałe z zamącenia życia gospodarcze- 

go, opuściły głowy, cały Świat zawalitby 
się z trzaskiem”, (Dr. Henryk Gruber. „Pol- 

ska na tle kapitalizacji światowej ''). 

Powyższe słowa dobitnie ujmują całą 
wagę optymizmu w sprawach finansowych. 

Po wielkich wstrząsach i katastrofach opty- 

mizm odgrywa szczególniej ważną  rołę. 

Jednostka i całe społeczeństwo wtedy tylko 

potrafią zatrzymać ufność dla siebie i swo- 
ich czynów, gdy opromieni ich mocny op- 

tymizm. 
Wiara w !'epsze jutro jednak wtedy 

tylko może być silną, kiedy ją uosabia 

wytrwały czyn. W sferze finansowej takim 

czynem o niezwykłej doniosłości jest osz- 

czędzanie, Oszczędzanie uczy człowieka 

przezwyciężać małe pokusy i zachcianki a 

jednocześnie daje jednostce spokój i otuchę. 

Książeczka oszczędnościowa P. K. O, 
jest najlepszym propagatorem optymizmu, 
jako sztandar ideowy jutra. Jest dowodem 
zwycięstwa w człowieku prawdziwych 
walorów moralnych, a jednocześnie po- 
twierdza zdolności organizacyjne i umiejęt- 
ność jego rządzenia domem. 

P. K. O. daje największą gwarancję skła- 

dającemu a jednocześnie zapewnia jak naj- 
większe korzyści i udogodnienia. M. C. 

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach i 
ogólnem niedomaganiu zażywa się rano na- 
czczo szklankę naturalnej iwody; gorzkiej 
„Franciszka-józefa* , żądać w aptekach. 

chce się wierzyć, żeby to długo mo- 
gło trwać". 

„Czemu pan nie założy własnej 
plantacji, skoro to jest tak dobry in- 
teres?* dopytywałem się w. dalszym 
ciągu. 

„Bardzobym chciał, 
Szabłowski, „ale na to trzeba mieć 
trochę gotówki. Żeby założyć plan- 
tację 2 — 3 hektarową, to nie warto 
zaczynać z mniejszym kapitałem niż 
sto tysięcy franków. Prawda że trzy 
hektarowa plantacja dałaby mnie tą 
samą pensję, którą mam tutaj, W cią- 
gu kilku lat mógłbym powiększyć 
plantację do dzesięciu hektarów. Wte- 
dy byłbym bogatym człowiekiem, bo 
miałbym 150 — 200 tysięcy roczne- 89 czystego dochodu. Lecz niestety 
zacząć tę plantację z gotówką mniej 
niż sto tysięcy franków to jest to sa- 
mo co i nie zaczynać wcale. Bo 
pierwsze inwestycje są największe. 
Trzeba wybudować jakiś domek, trze- 
ba wybudować suszarnię na bana- 
ny, trochę chat dla robotników, pra- 
wie wszędzie trzeba postawić pompę 
do wody poruszaną lokomobilą, alba 
silnikiem spalinowym, trzeba zrobić 
drogę do najbliższej stacji kolejowej, 
dla dostarczania bananów. Niektórzy 
dowodzą, że sto tysięcy franków jest 
za mało, a minimum trzeba mieć trzy- 
sta tysięcy. Oczywiście, im więcej, 
tem lepiej, bo „prędzej dojdzie się do 

odparł pan 

podatki 

Эт оО МОО 

SPRAWA TEATRALNA 
w Wilnie 

LIKWIDACJA LUTNI? — 
JEDEN CZY DWA TEATRY 

Otrzymaliśmy alarmującą wiado- 
mość, jakoby sprawa teatrów w Wilnie 
została definitywnie rozstrzygnięta w 
Warszawie w ten sposób, że Wilno w 
nadchodzącym sezonie ma pozostać z 
jednym teatrem na Pohulance, Lutnia 
zaś ma być zlikwidowana. Teatr na Po- 
hulance ma prowadzić z ramienia Z, 
A. S. P. na zasadach działówki, t. j. 
bez zapewnienia zespołowi minimum 
płac, dyr. Szpakiewicz. 

Musimy zaznaczyć, że wiadomość 
powyższa wygląda wręcz nieprawdo 
podobnie, trudno bowiem przypuścić, 
aby w tak ważnej kwestji, jak sprawa 
teatru mogła zapaść decyzja w War- 
szawie bez wysłuchania opinji Wilna. 
Kwestja jeden czy dwa teatry w Wil- 
nie jest sprawą zasadniczą i prestiżo- 
wą i nie może być decydowana cicha 
czem. Dlatego właśnie skłonni jesteś- 
my przypuszczać, iż wiadomość  po- 
wyższa należy do rzędu niefortunnych 
centralistycznych pomysłów, które na 
leży mieć nadzieję pozostaną tylko po- 
mysłami. 

Podobno zli 
stanowione zostało dlatego, aby nie 
stwarzać konkurenta Pohulance wo- 
bec odmowy dyr. Szpakiewicza pro- 
wadzenia dwóch teatrów. Rzekomo 
brak Lutni i istnienie jednego teatru 
ma zapewnić Pohulance wysoki artysty 
czny poziom i powodzenie kasowe. Ar 
gumenty te nię wyglądają przekony- 

wująco, każdy bowiem zdaje sobie 

sprawę, że obecność konkurenta jest 

czynnikiem zmuszającym do większe- 

go wysiłku, większej staranności. | 

Jeżeli ZASP nie może prowadzić 

dwóch teatrów nie należy zamykać dro 

gi inicjatywie prywatnej, tembardziej, 

że znajdzie się chyba w Wilnie grono 
osób, które teatr ten na własne ryzy- 

ko bez żadnych subsydjów gotowe 

jest prowadzić. Teatr w Lutni ma swo 

je tradycje, przetrwał najgorsze czasy 

okupacji niemieckiej, nie był nigdy te- 

atrem deficytowym, w latach 1928 — 

1929 miał największą przeciętną frek- 

wencję teatrów polskich. : 

Zlikwidowanie teatru w Lutni mo- 

że mieć tylko ujemne skutki. Wilno 

nie jest przeciętnym województwem w 

państwie a jest kulturalnym bastjonem 

Polskim na ziemiach północno - wscho 

Inich. Jakie wrażenie i jakie komenta- 

rze wywoła u naszych kowieńskich są 

siadów likwidacja teatru, nie mówiąc 

że świecący pustką gmach już o tem, o а © 

Lutni będzie przeraźliwem świadec- 

twem zamierania Wilna. jeżeli więc 

teatr w Lutni nie może. być . teatrem 

miejskim, za który w pewnym stopniu 

Magistrat bierze odpowiedzialność, nie 

należy inicjatywy prywatnej hamować. 

Lutnia. jako teatr o wyrobionej tra 

dycji, zawsze będzie ściągała do 

swych podwoi liczne imprezy artysty- 

czne. Korzystając z pustego gmachu, 
niewątpliwie będą ubiegały się do 
grania w nim rozmaite trupy objazdo- 
we zarówno z Polski jak z zagranicy 
(teatr rosyjski w Rydze, który rok ro- 
cznie odwiedza Wilno) konkurencja 
tych występowiczów będzie o wiele 
bardziej niebezpieczna dla teatru na 
Pohulance niż stałego teatru wileńskie 
go. Jest to zrozumiałe i nie trzeba chy 
ba tego dowodzić. 

Nie wątpimy, że miarodajne czyn- 
niki z p. wojewodą Beczkowiczem 
sprawą teatralną zainteresują się bli- 
żej i załatwią ją tak, aby Wilno nie 
zeszło do roli drobnego miasteczka. 
Nawiasem należy dodać, że sprawa 
teatrów w Wilnie dotychczas byłą trak 
towana dorywczo i nawet jedyne po- 
siedzenie miejskiej komisji teatralnej 
nie doszło do skutku wobec tego, że 
dyr. Szpakiewicz nie przyjechał w 0- 
kreślonym terminie. W tak  zasadni- 
czej sprawie, jak jeden lub dwa teatry, 
wydaje się nam rzeczą konieczną wy- 
powiedzenie się wszystkich zaintereso 
wanych sfer, słowem, aby była  sfor- 
mułowana opinja Wilna... 

dobrobytu. Naprzykład dla siebie bu- 
duje się poprostu dach ze słomy, zaś 
jako ściany służy plecionka z chrustu, 
wysmarowana gliną, w której trzeba 
mieszkać kilka lat, aż będzie się mia- 
ło taką plantację, że wybudowanie 
domu nie będzie nadmiernie obcią- 
żało budżetu. Kto zaczął od budowy 
solidnego domu, ten prawie zawsze 
zbankrutował". 

„Jeszcze jedno*, ciągnął po namy- 
śle pan Szabłowski, „europejczycy 
myslą, że tu tylko kieruje się robo- 
tami, że chleb łatwo przychodzi. To 
jest zgruntu fałszywe mniemanie. Tu 
trzeba pracować w takim upale, jak 
dziś — cały czas. Oprócz tego, nikt 
tu nie pomoże, w razie niepowodze- 
nia. Odwrotnie, sąsiedzi będą się 
cieszyli, że konkurent odpadł. Myl- 
nem jest mniemanie, że tutaj czas 
za człowieka pracuje”. 

„No a jak jest z terenami. Czy 
dziś łatwo znaleźć odpowiednie miej- 
sce na plantacje?* dalej pytam. | 

„O dobry teren dziś bardzo trud- 
по“, objaśnił mój przewodnik... „Co 
lepsze to już jest zajęte. Możnaby 
znaleźć dalej od kolei, ale wtedy Z 
transportem nawozów sztucznych i 
samych bananów trudno, i budowa 
drogi nadmiernie obciąża budżet 
pierwszego roku“. 

Właśnie przeszliśmy na starą plan- 
tację, która przed kilku godzinami 

kwidowanie Lutni po- stały 

Wilno może otrzymać długoterminową 
pożyczkę zapomogową 

W związku z otwarciem kredytów 
funduszu komunalnego t. zw. pożycz- 
kowo-zapomogowego, Wilno może u- 
zyskać pewne sumy na czas od 5 do 
10 lat. Ponadto przeznaczona została 
przez władze centralne suma 8 miij. 
zł. na konwersję zaciągniętych już po- 
życzek. które ze względu na ciężką 
sytuację zw. komunalnych, pożyczek 
tych zwrócić nie są w stanie. 

Powyższe pozwala Wiilnu, które 
ma liczne niespłacone zobowiązania, 
na uregulowanie i zaciągnięcie nowej 
pożyczki, szczególnie, że może ona 
być zużyta na inwestycje, które Wilno 

wykonywa z obowiązku, a które nie 
rentują, jako to: szkoły, drogi, bruki i 
t. p. 

Przy ubieganiu się o kredyty dłu- 
goterminowe związki komunalne będą 
musiały się wykazać, że odnośne wy- 
datki na inwestycje były preliminowa- 
ne w budżecie i pokrycie ich opierało 
się na realnych podstawach, oraz, że 
brak funduszów na ich wykończenie 
powstał z przyczyn, nie dających się 
przewidzieć i niezależnych od związku 
komunalnego. ! 

Otwarcie kredytów nastąpiło w dn. 
10 bm. 

Warjat podpala osiedla 
ZAPOWIADAJĄC NADEJŚCIE KOŃCA ŚWIATA. 

Złowieszcza łuna rozpostarła się onegdaj 
szej nocy nad gminą wiercieliską, znacząc 
krwawo miejsce, gdzie w płomieniach ginie 
dobytek ludzki, 

Kto tylko mógł śpieszył na ratunek lecz 
okazał się on faktycznie spóźniony. 

Wszystkie zabudowania folwarku Boja- 
ry, przylegającego tuż do wsi tejże nazwy 

już w ogniu o zlokaulizowaniu któ- 
rego mowy być nie mogło. 

W momencie, kiedy zebrani czynili pró- 
bę wyprowadzenia z gorejącego chlewu in- 
wentarza zywego, z palącego się budynku 
w postać widywanego od 
kilku dni w okolicy umysłowo - chorego, 
który począł przemawiać do zebranych. 

W zamroczonym umyśle nieszczęśliwca 
wylęgła się niesamowita myśl niszczenia 
wszystkiego, co napotka na drodze, bowiem 
jak twierdził, nadchodzi koniec świata, co 
winno być uczczone ogólną iluminacją. Po 

wezwaniu do podpalania budynków, warjat, 
nim obecni zdołali się zorjentować na co się 
zanosi, pochwycił płonącą żagiew i skiero- 
wał 2 ku najbližszym  budynkom 
wsi, usiłując podpalić. 

Widząc jednak, że czynione są próby u- 
nieszkodliwienia go, począł uciekać  środ- 
kiem wsi z płonąca pochodnią w ręku wrze 
now dzikie okrzyki © niezrozumiałej tre- 

Pościg za podpałaczem trwał dłuższy 
czas i ująć go zdołano dopiero w lesie, 
gdzie uciekając wpadł do głębokiego rowu 
i nie mógł ztamtąd się wydobyć. Jakoby jest 
to niejaki ]. Kuryłowicz, cx-żołnierz rosyj- 
ski, który wczasie wojny utracił zmysły i 
po powrocie z niewoli tułał się nasam- 
przód na Polesiu, a obecnie zaś przywędro 
wał w nasze strony. 

on przez podpa- Straty, jakie wyrządził 
lenie zabudowań folw. Bojary sięgają 20 ty 
sięcy złotych. 
  

Na tropie sprawców zamachów bombowych 
Jak się dowiadujemy dochodzenie 

w sprawie niedawnych zamachów 
bombowych na różnych odcinkach ko- 
lejowych w pobliżu Wilna toczy się 
nadał energicznie. 

Kierujący tem dochodzeniem  kie- 
rownik wydziału śledczego kom. Wa- 
silewski poczynił już szereg daleko 

idących posunięć, które, jest nadzieja, 
doprowadzą do wyświetlenia sprawy 
tych zagadkowych zamachów i usta- 
lą ich sprawców. 

Szczegółów dochodzenia nie mo- 
żemy narazie podać, a to ze względu 
na potrzebę utrzymania ich w tajemni- 
cy. 

  

KRO 
CZWARTEK     

   

   

DZIŚ 13 W. s. g. 3 m. 51 

Hipelita 
jatro Z, s. g. 6 m. 57 

Euzebjusza 

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

z dnia 12 sierpnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 761. 
Temperatura średnia +-15. 

Temperatura najwyższa —-19. 

Tempeartura najniższa +8. 

Opad w mm. — 
Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek, następnie stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA 
— Narady nad sytuacją miasta. W 

związku z powrotem z urlopu prez. Fo 
lejewskiego odbyła się w Magistracie 
narada szefów poszczególnych dzia- 
łów, na której omawiano sytuację mia 
sta. wobec wyczerpania wszystkich 
funduszów na najniezbędniejsze robo- 
ty inwestycyjne, prowadzenie których 
dawało możność wegetacji kilkuset ro 
botnikom. 

Ponadto poruszono sprawę wpły- 
wów kasowych, które w ostatnich cza 
sach znacznie się zmniejszyły. 

Jakiejkolwiek decyzji narazie nie 
powzięto. 

  

WOJSKOWA 
— Baczność podoficerowie rezerwy! Za- 

rząd Okręgu i Koła Wileńskitgo OZPR wzy 
wa wszystkich swych członków pozostają- 
cych w Witnie do przybycia w d. 15 sierpnia 
b. r., o godz. 6 rano do koszar 1-ej bryga- 

nawodniono. Całą plantacja jest poł 
dzielona na nieduże i prawidłowe 
czworoboki, które raz na 5—6 dni 
zalewa się całkowicie. Cztery loko- 
mobile pracują po 15 godzin na dobę, 
pompując wodę, bo jedna palma ba- 
nanowa wymaga przeciętnie około 
stu litrów wody na dobę. 

Oprócz wody banan wymaga so- 
lidinego nawożenia. Wysiewa się oko- 
ło 3,000 kg. nawozów sztucznych róż- 
nego rodzaju na jeden hektar. 

Pan Szabłowski następnie zawiózł 
mię na stację kolejową i pokazał spo- 
sób pakowania bananów. Rej tam 
wodził szef ekipy rosły murzyn, ub- 
rany w europejski żakiet na gołe cia- 
ło. Stamtąd wróciliśmy do domu, gdzie 
nas czekała urocza gospodyni z przy- 
gotowaną oranżadą z lodem. 

Poprosiłem o kilka bananów. Nie 
wiedziałem, że tem zrobię duży kło- 
pot gospodarzom, bo w tej krainie 
nikt bananów nie jada. „Co? banany? 
Fe jakie swiństwo!* wykrzykuje plan- 
tator. Zaś eksportowego towaru jeść 
nie można, bo ekspedjuje się takowy 
niedojrzały, gdyż dojrzeć musi już w 
drodze. 

„Ananasy — to co innego. te zaw- 
sze są smaczne, soczyste i! aromatycz- 
ne. Te można zawsze jeść, ale ba- 
nany — to dobre dla Europy", uspra- 
wiedliwiała się pani Szabłowska. 

A. Brochocki 

NIKA 
dy i zgłoszenie się u por. rez. Kaczmara Bole 
sława celem otrzymania munduru i ekwi- 
punku wojskowego oraz wzięcia udziału wi 
defiladzie bataljonu Federacji PZOO. 

Koledzy, posiadający mundury związko- 
we, obowiązani są przybyć w swoich mun- 
durach, 

Stawiennictwo wszystkich obowiązkowe. 
— Wezwanie do członków Związku U- 

czestników b. I Korpusu Wojsk Polskich na 
Wschodzie. Wyznacza się zbiórka dla wszy- 
stkich członkówi orkiestry dętej, z bezwzglę 
dnem stawieniem się, w lokalu Sekretarjatu 
Związku, zauł. Św. Michalski 2, m. 23: 

1) w piątek, dnia 14 Sierpnia punktua:- 
nie na godz. 18 i 

2) w sobotę, dnia 15 sierpnia punktual- 
nie na godz. 8 celem wzięcia udziału w 
capstrzyku oraz w uroczystościach Święta 
Żołnierza Polskiego. Komenda Oddziału. 

TEATR I MUZYKA 
— Wiełki koncert symfoniczny. We- 

czwartek 13 sierpnia rb. o godzinie 8 m. 
30 wieczorem w Parku Sportowym im. 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) 
odbędzie się Wielki koncert symfoniczny, 
poświęcony twórczości Czajkowskiego, pod 
dyrekcją K. Gałkowskiego, przy współudzia 
Ie Rozalji Nadelmanówn (fortepian) oraz 
prof. Al. Kontorowicza (skrzypce) i iAlber- 
ta Katza (wiolonczela). 

— Dzisiejsza premjera w,„Lutni*. Dziś o 
godz. 8 m. 15 odbędzie się premjera „Ro- 
xy'', czarownej, pełnej wdzięku komedji 
Harry Conners“ a. Arcyciekawa nowość ta, 
ciesząca się wszędzie ogromnem powodze- 
niem, ukaże się w Wilnie w reżyserji dyr. 
Zelwerowicza, który jednocześnie odtworzy 
rolę papy Harringtona. Pozostałą obsadę sta 
nowią:  Detkowska, Niwińska, Sawicka, 
Szurszewska, Detkowski, Milecki, oraz Pi- 
chelski. Dowcipna i niezwykle oryginalna 
komedja ta zdobędzie niewątpliwie i u nas 
zasłużone powodzenie. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienie 
„Uśmiechu Wilna”. Dziś o godz. 8 m. 45 
ujrzymy po raz ostatni barwną i niezwykle 
efektowną rewję „Uśmiech Wilna", która 
zdobyła sobie w naszem mieście ogromne 
powodzenie. Przyczyniają się do tego za- 
równo melodyjne piosenki, arcykomiczne 
skecze oraz efektowne finały, jak i kapital- 
na gra całego zespołu z, Janiną Kozłowską, 
Eweliną Wierzyńską, Ludwikiem Sempoliń- 

skim oraz Henrykiem Wierzyńskim na cze- 
le. Gościnny udział znakomitej artystki scen 
warszawskich, Janiny Sokołowskiej, znane- 
go piosenkarza Jerzego Sulimy oraz dyr. 
Żeiwerowicza stanowi niemałą atrakcję dla 
tego przemiłego widowiska. Stronę tanecz- 
ną wypełnia zespół baletowy p. Lidji Wino- 
gradzkiej. 

— świąteczne przedstawienia  popolu- 
dniowe w teatrze Letnim, W sobotę dn. 15 
oraz winiedzielę dn. 16 bm. odbędą się o 
godz. 4 m. 30 popoł. w teatrze Letnim 
przedstawienia rewjowe po cenach zniżo- 
nych. 
a: Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-ber- 

nardyńskim. Dziś o godz, 9 odbędzie się w 
muszli koncertowej ogrodu _po-bernardyń- 
skiego wielki koncert „popularny orkiestry 
1 p. p. Leg. pod batutą kapitana - kapelmi 
strza F. Koseckiego. 

Wielką atrakcją będzie pozatem występ 
najwybitniejszych artystów rewjowych: Ja- 
niny Sokołowskiej, Ewieliny  Wierzyńskiej, 
Ludwika Sempolińskiego, Jerzego Sulimy о- 

raz Henryka Wierzyńskiego. Dyr. Zelwero- 
wicz również przyrzekł swój udział w tej 

arcyciekawej imprezie. 
Ža L. Lawiūski i L. Fuks w Wilnie. w 

niedzielę dn. 16 bm. wystąpią w teatrze 
„Lutnia* o godz. 8 m. 30 wiecz. dwaj ulu- 
bieńcy publiczności warszawskiej, znakomi 
ci artyści: Ludwik Lawiński i Leo Fuks. W 
programie najnowsze piosenki, skecze i mo 
nologi. W wieczorze tym bierze również u- 
dział znakomita wodewilistka Wanda Mar- 
wicz. 

СО GRAJĄ W KINACH? 
Casino: Białe cienie. 
Stylowy: Pierwszy pocałunek, czyli P'a- 

ga Ameryki). 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

NIEMIŁE ODKRYCIE 
Po trudach i mozołach ż wota dzienni- AE c i Ž licy Wj, cukierni położonych przy 

ięki malutkiej dysharmonii i 
kanapek i_ stolików w tej uke ZE Brać Się mniej więcej na Knji błatu sto- 

Okoliczność ta sprawia, iż gość taki Przypomina żołnierza wyglądaja Ž 
ne 2 ak yglądającego ostroż 

a osób pragnących jaknajmniej być wi 
dzianemi jest to ierzadzknie zonie us sławione; naprzykład dla zakochanych, @а 
kacji obawiających 1 wierzycielami į t. p., dla ki j 
śmiertelników sienas dek Zresztą mała ta niedogodność przestała dla 
nas 1 z chwiłą dokonania przez nas, — całkiem zresz! dk. — - 
niemiłego Pn ZE 2 

Oto, w pewnej chwili, rzuciliśmy od nie- chcenia okiem na boazerję obiegającą doko- 
ła ściany salki i stanowiącą oparcie dla go- 
ści siedzących na kanapkach przy ścianie. 

Co to? Na ścianie coś się poruszyło? Mu 
cha? Oj, nie! Gorzej, bo jakiś żuczek.., Przyj 
rzałem się mu uważniej i zrobiło mi się nie 
dobrze, był to bowiem czystej krwi prusak: 
rudy, z długiemi wąsikami, który raźnie bie- 
gał w rozmaitych kierunkach, to chowając 
Się w szparze między deskami, to kokiete- 
ryjnie z niej wystwiając swój łebek!... 

A cukiernia, jako się rzekło, pi 
rzędna, a miasto, podobno, 
we bez mała!... 

Chciałem iwierzyć, że to jakiś odosobnio 
ny przybłęda, przypadkowy intruz lecz ote 
a trzeci, piąty!!... 
я ie chciałem i nie mogłem liczyć więcej!. zen w zdan się kawe czem dłaższy, Е 

item zaufaniem o tą fa: i las, Banio ą fatalną šcianę!... 

: Podobno, po lotnych 
Składkowskiego, robactwo 
cjonalnych hotelików i zajazdów. Czyżby więc Wilno pozostało w tyle za Mejszago- 
lą czy innemi Lpntupami?!... 

howuję narazie w tajemnicy nazwę 
zasłużonej zresztą i popularnej cukierni, mu- 
simy ją jednak uprzedzić, że o ile za na- 
stępną wizytą znajdziemy „status quo", bę- dziemy mniej dyskretni! A więc do roboty! 

„Przechodzeń*. 

ćwierćmiljono- 

rewizjach gen. 
znikło ż prowin- 

Kto wygrał na loterji? 
W. pierwszym dniu ciągnienia 4-ei k'a- 

sy 23-ej polskiej państwowej loterji, głów- 
niejsze wygrane padły na numery następu- 
jące. 

ZŁ 100,000 nr. 146519. 
ZŁ 50.000 nr. 39191. 
Zł, 20,000 nr. 14902. 
ZŁ 5,000 nr. 91291. 
Zi. 3,000 nr. 135248. 
Po zł. 1,000 n-ry: 18560 113199 1 : 

!66%23 172994. * se 
o zł. 700 n-ry: 41059 121782 1271 

198729. Ч "m 
Po zł. 500 n-ry: 20136 36609 52208 

64875 112572 124655 124751 145517 
146504 174212 181544 200132 207191. 

Po zł. 400 n-ry: 17098 23229 27946 
32294 37060 38743 55529 59882 63013 
70987 72988 99702 111485 116451 
120591 127635 130885 152716 160768 

A 174187 184529 196152 207668 

Po 300 zł. n-ry: 1075 2433 3631 5164 
7724 10116 10698 13562 16716 18125 18343 
20333 24931 26032 31060 31433 32182 
32626 34308 35854 42077 43440 44531 
48727 50292 53032 57664 59466 63300 
63903 69580 69960 70248 72119 73138 
73621 81860 81961 82317 84398 87724 
90222 91738 92160 92995 94907 95540 
95678 96058 106325 106732 115782 
116581 118145 120873 121651 122625 
123341 124403 124966 127868 129049 
130392 133500 133716 135063 137815 
138379 140193 142191 144145 144349 
145255 154284 147449 150597 156384 
160418 161873 163426 164125 168719 
169025 170084 171585 171890 174496 
175669 176379 179159 178287 — 182088 
184221 184564 185909 186700 186858 
187058 187990 189891 191515 192714 
194029 194517 194744 196546 196784 

asi 198652 199736 199737 305348 
1 

CIEKAWA WALKA 
Po niezwykle emocjonującem spotkaniu 

pilkarskiem 1 p. p. Leg — Makabi, zakoń- 
czonem, — jak to już podawaliśmy — zde- 
cydowanem zwycięstwem makabistów, w 
sobotę będziemy mieli drugie, niemniej cie 
kawie spotkanie. 

Na ten raz spotkają się makabiści z ży- 
dowskimi akademikami (ŻAKS). 
"— to walka, ij o S miejsce 

w tabeli, co o miano lepszej druż Ży- - 
dowskiej w Wilnie. M 

Walka drużyn dwóch obozów. 
Makabi ma za sobą szerokie masy spo- 

łeczeństwa żydowskiego, ich poparcie ma- 
terjalne i moralne. ŻAKS jest ostatnio przez 
te masy bojkotowany, a przynajmniej spy- 
chany na drugie miejsce:; 

Młody ten klub rozwija się w warun- 
kach trudnych; bez boiska, bez lokalu klu 
bowego, bez tłumów na swoich meczach— 
a więc z pustką w kasie. Nie zniechęca to 
młodej drużyny, to też wierząc we własne 
Siły i na nie tylko licząc, ze słabej, krzyk- 
liwej drużynki urosła wcale mocna. Tak 
mocna, że marząca nawet, nie bez podstaw 
o wicemistrzostwie. 

Czy im się to uda — b. wątpłiwe. jeżeli 
Makabi zagra tak jak ostatnim razem — 
to wygra łatwo. Nie ponioże poświęcenie 

  

bramkarza ani ładna gra skrzydełka 
ŽAKS-u. 

Obydwie družyny szykują się do boju na 

całego. 
Jedni chcą pokazać tłumom, że nie za- 

wiedli nadziei, żakiści — że i bez pomocy, 
można istnieć i zwyciężać. 

A, no, zobaczymy. W każdym razie, bę 
dzie to mecz gorący, hiszpański. (t). 

MISTRZ OKRĘGU GRA W 
SIEDLCACH 

Mistrz okręgu piłkarskiego 1 p. p. Leg. 
walki o wejście do Ligi rozpoczyna meczem 
z rudżyną 22 p. p. z Siedlec. 

Będzie to trudny orzech do zgryzienia (t). 
 EEESERZETUPEWEJKSTEECEF DTR R". IR UT SK TOKI | 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Echa zabójstwa poli- 

tycznego na Belmoncie. Śle 
dztwo władz sądowych w sprawie 
głośnego zabójstwa komunisty Margo- 
lisa w lesie na Belmoncie, co — jak 
wiadomo — miało miejsce przed trze- 
ma miesiącami zostało już ukończone. 

iMordu dokonała bojówka komuni- 
(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ei). 

się spotkania z 
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styczna na skutek wyroku partyjnego, 
bowiem w stosunku do Margolisa z0- 
stało powzięte podejrzenie, że dopu- 
Szcza się zdrady partji i wszedł w po 
rozumienie z policją. Jednego ze spraw 
ców zabójstwa, J. Ejhorna, znanego 
dobrze policji z racji czynnych wy- 
stąpień przy różnych okolicznościach, 
zdołano aresztować przy jednoczes- 

. nem zdobycia poważnych przeciwko 
niemu poszlak. 

Pozostali mordercy zdołali ukryć 
się i przedostali się najprawdopdobniej 
za kordon sowiecki. 

Właśnie w sprawie Ejhorna zosta- 
ło obecnie zakończone śledztwo i pro 
kuratura w najbliższym czasie wygo- 
tuje akt oskarżenia. 

— Ładny kierownik cegielni. Brojdo 
Kuszel (Piaskowa 10), współwłaści- 
ciel cegielni „Trynopol*, przy ul. Kal- 
waryjskiej Nr 135 zameldował o syste 
matycznej kradzieży cegieł w ilości 
6090 sztuk wartości 3600 zł. przez 
Rosochackiego Tewela, kierownika tej 
że cegielni (Kalwaryjska 84). Ustalo- 
no, że skradzione cegły Rosochacki 
Tewel sprzedał Rubanowiczowi Bence 
lowi (Kalwaryjska 64), u którego ce- 
gły odnaleziono i zabezpieczono. Ro- 
sochackiego narazie nie zatrzymano, 
bowiem zbiegł. 

— Fałszywy bilon. Butkiewicz Jan, zam. 
w maj. Wiljanów, gminy rzeszańskiej, pow. 
wił. trockiego, przy kupnie artykułów pierw 
szej potrzeby na rynku Łukiskim usiłował 
puścić w obieg fałszywą monetę 1-złoto- 
wą, którą zakwestjonowano. 

— Nagły zgon. W dniu 11 b. m. Smil- 
gin Augustyn, lat 59 (Nowogródzka 35) 
zmarł nagle wskutek paraliżu serca. Zwło- 
ki zabezpieczono do decyzji władz  proku- 
ratorskich. 

MOŁODECZNO 
— Samobójstwo starca. W 

dniu 7 btn. Wierzbicki Antoni, lat 47, 
pojełnił samobójstwo przez powiesze- 
nie się w stodole, we wsi Zapalaki 
gm. Lebiedziewkiej. Przyczyny Samo- 
bójstwa narazie nie ustalono. 

W dniu 10 bm. o godz. 9 ano Sa- 
mol Daniel, lat 70, mieszkaniec m. 
Mołodeczna, (Zamkowa 38) pcpelnit 
samobójstwo prze”. powieszenie się w 
stoodle. Sam*”1 Daniel był nałogowym 
alkonolikiem i %d roku chciował na 
„rozstrój nerwowy. 

MOŁODECZNO, 
, — Tajna gorzelnia. Przed kilku dniami 

o godz. | w nocy w zaścianku Sawłowo 
gmfny połoczańskiej na gorącym uczynku 
pędzenia samogonki ujęto Michała Kiślickie- 
go i jego brata Macieja. Kompletny aparat 
gorzelniczy wraz z wypędzoną samogonką 
dostał się w ręce władz bezpieczeństwa. 

FILM I KINO 
W OBRONIE DODATKOW 

KRAJOWYCH 

Pragnęlibyśmy iw! tej notatce zwrócić u- 
wagę odnośnych władz na niesamowite he- 
ce, które wyprawiają pp. kiniarze czyli — 
pleno titulo — właściciele teatrów  šwietl- 
nych w Wilnie, z „aktualnościami* f t. p. 
dodatkami krajowemi, przeważnie Wytwór- 
ni Doświadczalnej w Warszawie, 

Główną i bodaj że jedyną podnietą do 
wyświetlania tych swiojskich  „kawałków” 
przez przedsiębiorców jest przepis, na mocy 
którego widowiska kinowe, zawierające cho 
ciaż kilkaset metrów produkcji krajowej pod 
legają mniejszemu oprocentowaniu  podat- 
kowemu niż programy złożone z produkcji 
wyłącznie obcej. 

To merkantylne podłoże  zaintersowań 
pp. dyrektorów dodatkami krajowemi nie 
uprawnia ich jednak bynajmniej do  trakto- 
wania tych dodatków po macoszemu! Tym- 
czasem cóż (widzimy? Oto poniewierka 
wspomnianych dodatków przekracza wszel- 
kie granice przyzwoitości! 

Nie mówimy tu już o swoistym sposobie 
wyświetlania tych „aktuałności* w Wilnie, 
przy którym Imieniny Marszałka oglądamy... 
ua jesieni, Dożynki w Spale — w styczniu, 
a „pierwszy śnieg na Plantach krakowskich 
— w początku marca!! Świadczy to, że pp. 
przedsiębiorcy kpią sobie w żywe oczy z 
potulnej publiczności wileńskiej, w takim 
bowiem Paryżu impulsywny ludek tamecz- 
ny „rozniósłby* bndę, w której ośmielono- 
by się poczęstować go chociaż trochę tylko 
„zleżałemi”* aktualnościami !! 

Dzieją się jednak w Wilnie i lepsze rze- 
czy w tej dziedzinie! . 

Oto „dodatki krajowe" są obcinane przez 
przerywanie ich — całkiem dowolne! — w 
pewnym momencie wyświetlania, względ- 
nie — całkowicie opuszczane podczas nie- 
których seansów lub znowuż powtarzane 
w dwu programach zrzędu!! 

Jak się nazywa takie wykonywanie prze- 
pisów warunkujących uzyskanie ulgi podat 
kowej przez przedsiębiorców kinowych?!— 
nie mówmy lepiej, bo to rzecz przykra!... 

Prawda, że dodatki krajowe nie zawsze 
stoją na należytym poziomie, a w „tygo- 
dnikach filmowych“ PAT-a jest o „parę łu- 
tów" za dużo: Mszy połowych, wieńców 
składanych na Grobie Nieznanego Żołnierza 
i poświęceń kamieni węgielnych, co wprowa 
dza pewną monotonję, zato t. zw. filmy 
eksperymentalne (krótkometrażowe)  zwła- 
Szcza zaś — krajoznawcze posiadają nieza- 

przeczone walory artystyczne i wychowaw- 
cze. 

Na terenie Ziem Wschodnich, gdzie spo- 
ro jest ludzi, którzy rdzennej Polski po dziś 
dzień jeszcze nie mieli okazji odwiedzić i 
EAS PASTATAS AKINIAI ETO E 

WILEJKA. 

póoya EE) dė ya E irry wiszniew: я 
ka na noże pomiędzy Stefanem  Awdzieje- 
wym a Augustynera Smoleńskim, podczas 
której Awdziejew otrzymał kilka ciężkich 
ciosów w pierś i szyję. Sprawcę poranienia 

aresztowano. у 

TARGI WIEDENSKIE 
6—12 wrzešnia 1931 (Rotunda do 13 wrzešnia) 

Imprezy specjalne: 

Wystawa mebil, Wystawa reklamy, „Fotografja w re- 
kiamie*, Wystawa nowoczesnych przyrządów gazowych, 

„ELEKTRYCZNOŚĆ W GOSPODARSTWIE DOMOWEM" 
Salon futer, Wiedeńska moda wyrobów dzianych 

WYSTAWA RADJA I PRĄDU SŁABEGO 
Wystawa artykułów biurowych, Wystawa mebli żelaznych i opatentowanych, 
Wystawa Budowlana oraz budowa dróg, Techniczne nowości i wynalazki, 
Wystawa artykułów spożywczych i delikatesów, Austrjacka wystawa sportu 

zimowego. 

Pokazy wzorów gospodarstwa wiejskiego I leśnego. 

4 

Wiza wjazdowa zbędna. Legitymacja Targów Wiedeńskich i paszport zagra- 
niczny upoważniają do przekroczenia granicy austrjackiej. Czechosłowacka 
wiza tranzytowa zbędna. Znaczne zniżki na kolejach polskich, niemieckich, 
czechosłowackich i austrjackich oraz na linjach lotniczych. Wszelkie informa- 

cje oraz legitymacje Targów (po zł. 8.—) przez 

Wiener Messe—A. 6., Wien VII. 
jak również podczas jesiennych Targów Lipskich w Biurze Informacji w 
Lipsku, Pawilon  Austrjacki (Oesterr. Messehaus) oraz u honorowych 

przedstawicieli; 

Wiino: Compagnie Internationale des Wagons - Lits, 
Hotel St. Georges, Mickiewicza 20. 

9890860©98089000809008933208668 
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JOHN HUNTER 

- „ JENNY—DETEKTYW 
Tretano zdziwił się: 

— Potrzebują mojej pomocy w pil- 

E
S
W
L
 

wystrzały i hałas, 

nad głową 
głos: „Wstawaj Billu'. 

    

"nej pracy? Był to głos Sarna, który podniósł 
ża — Taki jest rozkaz! — powtórzył go z ziemi, wepchnął do samochodu 
__ Lewiński. — Nic więcej nie wiem. zatrzasnął za nim drzwi, puścił samo- 
'_ Sprawa jest pilną i twoja pomoc ko- 

'  nieczna zaraz. Zaczekam na ciebie tu- 
__ taj, a ty ubieraj się. 

Tretano ubrał się i wyszedł na 
ciemne schody, ściskając nerwowo re- 
wolwer w kieszeni. Nie zapomniał 
przepowiedni Sarna, ale nie miał od- 
wagi nie usłuchać rozkazu. Wycho- 
dząc z bramy, obejrzał się podejrzli- 
wie po ulicy, ale nic nie zauważył. Le- 
wiński rozmawiał spokojnie, prowa- 
 dząc go do rogu, ale nagle wsunął rę- 
kę do kieszeni i krzyknął: 

".  — Chwileczkę, Billy: |Zapomnia- 
łem kupić papierosy. 

Lewiński wszedł za dom i podszedł 
do auta, stojącego z pogaszonemi fa- 

ulice. 

   

  

nad nim... 

  

wa szajka rozpoczęła 

  

czynałą się więc między dwoma szaj- 

laninę, dziki krzyk Lewińskiego, znów 
przejeżdżającego 

obok auta. Światła zgasły. Za chwilę 
jego rozległ się znajomy 

chód błyskawicznym pędem poprzez 

Policjant, który przybiegł na odgłos 
wystrzałów znalazł na asfalcie Lewiń- 
skiego. Sarn przebił jego pierś dwoma 
kulami i nieszczęśliwy wydał ostatnie 
tchnienie, zanim policjant pochylił się 

Hogan odwiózł auto Tretana do sąsied- 
niej dzielnicy i, pozostawiwszy je na 
ulicy, pieszo znikł w ciemnościach, ła- 
miąc głowę nad tem, co powie wodzo- 
wi. Dla tego wytrawnego bandyty, ja- 
snem było, że od dzisiejszego dnia no- 

konkurencyjną 
działalność na gruncie londyńskim; za- 

rami na sąsiedniej ulicy. Tretano zo- 
'_ stał sam i, zaniepokojony, szedł za Le 

__  wińskim. Zobaczył przed sobą ciemne 
kontury samochodu i czerwoną latar- 
kę, oświecającą tablicę z numerem. 
Numeru owego nie poznał i nie zau- 
ważył człowieka, przytajonego koło 
sklepiku. 

| Ale dostrzegł Lewińskiegó, wsia- 
" dającego szybko do auta. Nagły 

' strach ogarnął włocha, uczuł na sobie 
lodowate tchnienie śmierci... 

Ale zanim oprzytomniał z wrażenia 
“ ciemną ulicę oświeciły jasne promie- 

nie dwuch far i głośno zaterkotał kara- 
bin maszynowy. Tretano upadt na as- 
 falt i przycisnął twarz do zimnej po- 
wierzchni. Słyszał gwałtowną strze- 

_ Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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kami walka ną śmierć i žyciel , 
Tego, co wiedział Hogan, nie domy- 

Ślał się jeszcze Billy Carion. Morder- 
stwo w dzielnicy włoskiej, tłomaczył 
sobie, jako kolejny akt terroru szajki 
amerykańskiej. Motywy zabójstwa wy- 
dawały się zupełnie zrozumiałe, od 
chwili gdy okazało się, że Lewiński 
pracował w porcie, w czasie, gdy 
bandyci dokonali napadu na transpert 
złota. 4 

— Lewiński był ich szpiegiem! — 
zdecydował Billy — zabili więc go, 
aby zabezpieczyć się od jego zdrady. 

Ten wniosek wydał się inspektoro- 
wi Carion zupełnie wyczerpujący. 

Ani on, ani jego szef nie podejrze- 
wali, że morderstwo Lewińskiego о- 

SŁ O W G 

  

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

poznać, — polski film turystyczny nabiera 
csobliwego znaczenia! Tymczasem zaś za- 
chodzą takie groteskowe i oburzające sytua 
cje, że obejrzawszy jeden i ten sam  pro- 
gram w jednem i temsamem kinie, a- 
le w rozmaitych dniach i godzinach, 
Paweł zachwycony. jest slicznym dodat- 
kiem polskim „Świt, dzień i noc War- 
szawy”; Gaweł rwidział tylko „dzień*; na- 
tomiast ich przyjaciel Kalasanty wogóle do- 
datku tego nie oglądał!!... 

A dzieje się cały ten „bałagan* nie w 
pomniejszych salkach, a w tak zwanych 
„pierwszorzędnych' — nie wytykając  pal- 
cem — kino-teatrach Wilna!!... 

Czas najwyższy, by te sztuczki bezcere- 
monjalne. przykrócić!.. „Ars“. 

  

  

  

Miody Polak w Niemczech — Nr. 7. U- 
kazał się lipcowy zeszyt sympatycznego pi- 
sma, odźwierciadlającego życie młodzieży 
polskiej w Niemczech, oraz informującego 
tę młodzież o tem, co się dzieje w Polsce. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 13 SIERPNIA 

11.58 Sygnał czasu 
12.05 Koncert popularny (płyty) 
13.10 Kom. meteor. 
16.00 Kom. z Warsz. 
16,45 Kom. z Warsz. 
16.50 Transm, z Warsz. „Pierwsza ko- 

larska wędrówka krajoznawcza” — wygł. 
Józef Włodarkiewicz. 

17.10 Muzyka kameralna (płyty) 
17.35 „Paryż podziemny** — odczyt z 

Warsz. 
18.00 Koncert popołudniowy 
19.00 Skrzynka pocztowa. 
19.20 „O społecznem znaczeniu muzyki” 

odczyt. 
19.40 Kom. z Warsz. 
20.15 Koncert popul. z Doliny Warsz. 
21.30 Słuchowisko z Warsz. 
22.00 „U niemieckich przyjacół Polski — 

feljeton. 
22.15 Kom. z Warsz. 
22,30 Koncert solisty .ze Lwowa 
23.00 Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 

Giełda Warszawska 

z dnia 14 sierpnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 
9,00 i pół — 9,02 i pół — 8,98 

i pół 
Belgja 124,45 — 124,76 — 124,14. 

Holandja — 559,95 — 350,85 — 359,05. 
Londyn 43,37 i pół — 43,48 — 43,27. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 

8,909. 
Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90. 
Praga 26, 44 i pół — 26,51 — 26,08. 
Szwajcarja 174,20 — 174,63 — 173,77, 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,71 — 46,83 — 46,59. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 82,75; Ta 

sama seryjna 86; 5 proc. konwersyjną 44,25. 
6 proc. dolarowa 70,50; 8 proc. L. Z. BGK 
i BR, obligacje BGK 94; Te same 7 proc. 
83,25; 8 proc. L. Z T. K. Przem. Polskiego 
73 — 74. 4 proc. ziemskie 38; 5 proc. war- 
szawskie 68,75 — 69,50 — 69. 10 proc. Lu- 
blina 77,50; 8 proc. Lodzi65; 10 proc. Ra- 
аопа 71,50; 10 proc. Siedlec 71. 

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

65. 

ZNIŻKA KURSU DOLARA 
WARSZAWA. 12.8 (tel. wł. „Słowa”). 

Na dzisiejszem zebraniu giełdy dewizowo- 
walutowej Bank Polski obniżył kurs bankno 
tów dołarowych do 9,005. Na giełdzie pry- 

  

  

Dolary 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

Dziś! Najnowszy dźwiękowy superfilm 1931 r. po raz pierwszy w Wilnie! 

PIERWSZY POCAŁUNEJIĘ (czyli PLAGA AMERYKI) 
Przepiękny dramat w 10 akt., wspaniałą symfonję i p'ękna i siły stwarzają para kochanków Georg Obrien I 
Sue Carol w rol. główn. Z prawdziwą finezją wplecione są przepiękne melodyjne piosenki i cygańskie romanse. 

Nad program: Najnowszy Tygodnik „Foxa* i kom. - farsa w 4 akt. „Do miłości przez żołądek". 

  

DŹWIĘKOWE KIRO 

CGJIN© 
„BIAŁE CIENIE" 
Nad program: Rysunkowy dodatek dźwiękowy „Paromount'u*. Na 1-szy seans 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Cud najnowszej techniki! 
Dźwiękowo-śpiewne arcydzieło drama- 
tyczne. Wzruszająca opowieść miłosna 

ceny znižone. 
Dla mtodziežy dozwolone. W dnie świat, o g. 2-ej.. 

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Wkrótce przeboje dźwiękowe: „Walce miłości" i „Niebezpieczny romans" 

Zarząd Kąpielowy w Marlenha- 5 a 9 Ż M GR 

PANSTWOWY MONOPOL 
SPIRYTUSOWY 

WODKA 

dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykie clężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od dn. 1 sierpnia 1031 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'- do 40'p 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 
NT 

            
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 21 sierpnia 
1931 r., o godzinie 10 rano, w Wilnie przy 
ul. Krzywe Koło Nr 23 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Wacława Stan- 
kiewicza majątku ruchomego, składającego 
się z domu murowanego, mieszkalnego, prze 
znaczonego na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę zł. 2235, 

* Komornik Е. Legiecki. 

Kinh: 

Potrzebna 
pierwszorzędna krojczyni 
do pracowni damskiej pierwszej 

kłasy. Dowledzieć się: 

Wilno, Sobocz 19, pokój 11. 
Telefon 198 „Praca, 

od godz. 10 do 12 r. 

SPRZEDAŻ KONI 
W dniach najbliższych w m. Wilnie na 

rynku zwierzęcym, Ponarska 62, odbędzie 
się sprzedaż w drodze licytacji 5 koni, zbęd 
nych dla policji. + 

Konie przeznaczone do sprzedaży oglą- 
dać można codziennie w godzinach urzędo- 
wych w stajni oddziału konnego p. p. m. 
Wiłna przy ul. Żeligowskiego Nr. 4. 

Szczegółowa data licytacji zostanie po- 
dana dodatkowo, 

Komenda P. P. m. Wilina. 

©©©6©660000068 

ĄBAICIE 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego 

środza od adcisków 

Prow. A. PAKA 

" Mieszkanie 
5-pokojowe z wygodami do wy- 

najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 

wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

      

  

  

  

  

imama 

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

Gonty 
Polski 
Kiowska. 

Miód eż, i; turalny lip- 
cowy kilo 3 zł 20 gr. 
poleca A. Januszewicz 
Zamkowa, 20-a. 

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

  

tanio 
sprzedaje 

Lloyd ulica 
—5 

A 

TR 
CENA 4 zł 80 GRoszy 

     

  

  

  

  

Gotówkę na 
procenta 

lokujemy bezpłatnie 

Domy 
dochodowe 

okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wilie, dział- 

ki, mieszkania, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewt- 

L cza 1, tel. 9-05. | 

     Ih L. — 2 zł, 50 gr. 
Ч, К, — 1 21. 50 gr. 
Уо 6. — © zł 55 gr. 

107 įcst w sprzcdait 

PIANINA, FORTEPIANY           
i FISHARMONJE a..z ka: Eo. й 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE skie i męskie, rėžme 
t TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI |] paugienųo“ damskie 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE i męskie, różne -jed-       
wabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, letnie pal- 
ta damskie i męskie, 
garnitury, różne futra 
i skórki futrzane, dy- 
wany perskie, różne 
meble stołowe i salo- 
nowe, elektroluxy, kasy 
ognio-trwałe, serwis an- 

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

Administrator RZ METYKA LEKA E |KOSMETYKA|| Adm z długoletni gielski, maszyny do 
й : praktyką bardzo po-Szycia i pisania, piani- 

RSA GABINET 
Zeldowicz RACIONALNĘS 

OSMETYKI 
chor. skórne, wene- LĘCZNICZĘJ 
ryczne, narządów mo- WILNO, MICKIEWI- 
czowych, od 9—do 1, CZA mi m. 4. 

5—8 wiecz, kobiecą 
a Urod konserwt- 

DOKTOR je, dosko- 
ZELDOWICZOWA "sli, odświeża, usaw: 

jej skazy i braki, Maszś 
KOBIECE, WENE- twarzy i ciała (panie. 
RYCZNE NARZĄDÓW Sztaczne opalanie cery) 

MOCZOWYCH _ Wypadanie włosów 

ed 12—2 1 od 4—%6 
uł. Mickiawlcza 24. 

tel 27.7 

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne | moczopiciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 

bycze kosmetyki racje- 
nalne; 

  

P. 

  

łupież, Najnowsze 1d0- wynownych, inteligent 

nej. Stała posada. Zdol- C. M. 
POSADY ia is: PE. żż: 

achowych przeszkoła- 
my bezpłatnie. Panie Du wynajęcia 

ważnemi  rełerencjami nai fortepjany, młynek 
poszukuje posady Wil- Śrutownik, turbiny, Sa-. 

motocykle, 
brylanty, zegarki i wie- 
le róźnych pozostałych 

no Zamkowa 2 „Sło- mochody, 
wo“ dla A. B. 

B z. szyciem z licytacji fantów sprze- 

ona _ poszukuje daje LOMBARD Bisku- 
posady na wyjazd. Mapia 12. 

świeży 
świadectwa. ul. Wielka 

Kupuję Sporysz 
27—3. 

(Secali cornuti). Prób- 
PSZ "ONE dc ki i ceny nadesłać: S. 

6 pań 

    

Sokoliski, Wilno, Por- 
towa 5. 

Fortepian nych, nie poniżej lat 

biorstwo górno-Śląskie 
do bardzo przyjemnej drogo do sprzedania. 
lekkiej pracy zewnętrz- ma apo > 

aaa p П 22 poszukuje przedsię= koncertowy, krótki nie- 

„Słowa* pod 

  

ubiegające się o dobry fortepian, dobrej marki, 

  

37 Kamerdyner- zarobek i stałą posadę niedrogo, wiadomość w 
DOKTOI lokaj zgłoszą się tylko z Adm.,Słowa* podC.A. 

KTOR е I dowodami osob. 13 i BIUMOWICZ tiesti, „seniai Vei 8 sie "Dau 
choroby weneryczne, żył w większych do- 1071 1.85. Nino; Zgu ony 
skórne i moczopłciowe mach świadectwa dob- 

  

  

  

Mickiewicza 22 
m. 40. (Wchód Kino TUMET 

rowerowy 452 

  

  

watnej dolary gotówkowe obracane były ; kn; В WIELKA 21 re, poszukuje pracy. przynieść za wynagro- 
kursie 9.00 2ł, przy braku Odbiorców. Ste. || Wiadomości tamże w mieszk. | || а, 921 od9-1i3—gAdres w Redakcji, Hollywood, dzeniem uL Ponarska 
ry giełdowe spodziewają się dalszej obniż- || od godz. 9— 12 i od 3—6. —p W Z.P. 25 3 m. 1. 
Ki. dolara: - RAA 

twierało nową erę w historji bandy- piła w bezinteresowność próśb in- dlaczego tu przyjechałem. bo muszę nych uczuć. I teraz gotów byt spot- 
tów, którzy jak chmura szarańczy о- 
padli nagle Anglję, by wszystko ni- 
szczyć, odbierać i mordować! Nie 
domyślali się, że od tego wieczoru roz- 
pocznie się pomiędzy bandytami brato- 
bójcza wojna. Nie wiedzieli też, że 
następnego ranka poczta przyniosła 
wodzowi krótki, ale bezczelny list: 

„Ogłaszam Londyn mojem tery- 
torjum. Idźcie do djabta. Sarn“. 

Było to ultimatum i wyzwanie. 
* systemem 

JENNY WPADA DO PUŁAPKI 

Travain odebrał swoje dziesięć 
gwinei i przeniósł się ostatecznie do 
baru „Czerwonego Lwa”. Radość je-. 
go z powodu nagłego zarobku była 
tak wielka, że zapomniał nawet do- 
wiedzić się, w jakiem to piśmie wy- 
drukowano rozmowę z nim. 

Była to szczęśliwa okoliczność, 
gdyż Jenny miałaby nielada kłopot, 
gdyby zechciał ten artykuł, którego 
nie było, przeczytać. 

Jenny oczekiwała niecierpliwie od- 
powiedzi na ogłoszenie w „Timesie* i 
im większą była jej  niecierpliwość, 
tem bardziej zapominała o obietnicy, 
danej Billy Carion. 

Oliver Trent był zbiegiem z cięż- 
kich robót i obowiązkiem Billa było 
złapać go i oddać w ręce policji ame- 
rykańskiej. Naturalnie, że odpowiedź 
na ogłoszenie maże być pułapką, a 
może też być odpowiedzią Olivera 
Trenta. 

Czy mogła narażać ojca na takie 
niebezpieczeństwo? 

Ale, czy ojciec odpowie na jej og- 
łoszenie? Jenny zadawała sobie tysiąc 
razy to pytanie i coraz bardziej wąt- 

spektora Carion i jego gotowość och- 
raniania jej. Napróżno zarzucała so- 
bie niedowiarstwo wobec człowieka, 
który kilkakrotnie już dowiódł, że ży- 
wi do niej prawdziwie przyjazne uczu- 
cia. Niepokój o ojca był silniejszy od 
wszystkich innych uczuć. 

Wyobraźnia małowała przed nią 
obraz, widziany w lesie: siwy  czło- 
wiek z taczką, pełną złota... 

Obraz ten wstrząsnął całym jej 
nerwowym, pozbawiając 

zwykłego spokoju i umiejętności pa- 
nowania nad sobą. jenny była pe- 
wma, że ojciec został w Stanach Zjed- 
noczonych i zjawienie się jego tutaj 
było dla niej zagadką. Ale gdyby na- 
wet znalazła jakieś rozwiązanie tej za- 
gadki, jeszcze praca jego w parku 
sztabu szajki, przewożenie złota w 

taczce byłaby faktem, który zdawało 
się, miał jedno tylko tłomaczenie. 

Do tej chwili, gdy ujrzała ojca w 
okolicznościach tak zagadkowych i 
podejrzanych, cel był jej jasny i wy- 
raźny. Miała swój plan, który posta- 
nowiła doprowadzić do końca. Ale te- 
raz wszystko runęło, wszystkie nici 
splątały się w węzeł nie do rozwiąza- 
nia... Jenny nie wiedziała co robić? 

Czekała a z każdą godziną znie- 
cierpliwienie jej rosło. Wreszcie na 
drugi dzień po zabójstwie Lewińskiego, 

nadszedł tak bardzo oczekiwany list. 
Odrazu poznała charakter pisma, na 
kopercie. Drżącemi rękami wyjęła 

list i przeczytała: 

„Droga Jenny. 
Przeczytałem przypadkiem twoje 

ogłoszenie w „Timesie* i zrozumiałem 
że dowiedziałaś się jakoś 'o moim 
przyjeździe. Nie będę ci pisał, jak i 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa A 

  

być bardzo ostrożny, a list może 
wpaść w ręce niepożądanych osób....'* 

List bardzo przypominał ton  li- 
stów ojca.W ten sposób pisywał za- 
wsze. Jenny nie domyślała się, że au- 
tor listu nietylko skopjował ściśle 
charakter pisania Olivera Trenta, ale 
uważnie przestudjował treść jego li- 
stów, starając się przejąć wyrał1- 
żenia i zwroty. List był dwudziestą 
kopją i owocem całonocnej pracy wo- 
dza bandytów. kz 

"Jenny czytała dalej ze wzrusze- 
niem: : 

„„„„Najpierw postanowilem nie od- 
pisywač, ale potem zrozumiałem, że 
moje milczenie może więcej ciebie 
przygnębić, niż to, co powiem ci. gdy 
się zobaczymy. Jeżeli więc chcesz się 
ze mną zobaczyć, proponuję ci plan 
następujący: 

„Rozumiesz pewnie, że spacero- 
wać po mieście nie mogę i dlatego 
proszę cie, przyjedź do mnie. Czy 
pamiętasz Hampton - Cort? Byliśmy 
tam w czasie poprzedniej naszej po- 
dróży do Anglji. Tam, równolegle 
do rzeki ciągnie się droga do Staines. 

Bądź tam w nocy na dziesiątego 
b. m., a ja wyjdę na Twoje spotkanie, 
punktualnie o dziesiątej wieczorem. 

„Całuję cię mocno, moja droga 
dziecinko. 

Nie chcę, z wiadomych ci przyczyn ' 
podpisywać się swojem imieńiem. | 

Kochający cię 
Ojciec'+ 

Zdumiewająco typowy dla niego 

styl, typowy charakter pisma. Ojciec 
był zawsze równie prosty i Ścisły, jak 
w swych listach. Miłość do córki, by- 
ła zawsze silniejszą od wszystkich in- 

kać się z nią, mimo  niebezpieczeń- 
stwa, na jakie się narażał. 

Serce jenny biło gwałtownie z 
radości. Niewątpiła już w  prawdzi- 
wość tego listu. Uważnie przeczytała 
kilka razy słowo za słowem, z czuło- 
ścią przyglądała się charakterystycz- 
nym kreskom na „t*, wygięciu „Ss* 
i dužym literom. 

Nie,enie powie ani słowa e tem 
Billy Carion. List był autentyczny i 
nie było mowy o pułapce. 

Musiała czekać dwa dni na to 
spotkanie. Taki był rozkaz w liście. 
Jenny spędziła ten czas w ciągłej 
trwodze i niecierpliwości i kiedy 
starszy inspektor zatelefonował do 
niej z zapytaniem, czy niema jakich 
nowin, bez wahania odpowiedziała 
mu przecząco. 

Nadszedł dzień upragniony. 

Jenny wcześniej wyszła z domu, 
obliczając czas w ten sposób, by być 
na miejscu o dziewiątej. Wzruszona 
i zniecierpliwiona  przeczytywała list 
"kilka razy, składając go znów do to- 
rebki. Zniszczy Jist po rozmowie z 
ojcem, ale tymczasem był to jedyny 
przedmiot, który mówił jej o nim i 
Jenny nie miała sił rozstać się z nim. 

Ostrożność, zimna krew opuściły 
ją już dawno. Czuła się opuszczonem 

- mieszczęśliwem dzieckiem, pragnącem 
gwałtownie pieszczoty ojca i jego 
opieki. Jeśli głos rozsądku i ostrożno- 
ści odzywał się w niej czasami, zagłu- 
szał go natychmiast krzyk nadziei i ra- 

= 
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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