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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Groźna sytuacja finansowa w 

Anglii. Kredyt 50 miljonów funtów, u- 

zyskany przez Anglję w Paryżu i New 

Yorku tylko częściowo wpłynął na po- 

prawę sytuacji finansowej Wielkiej 

Brytanji. Kredyt ten można porównać 

do zastrzyku morfiny, łagodzącego bó- 

le u chorego, ale nie wpływającego na 

sam przebieg choroby. Pożyczka fran- 

cusko - amerykańska  zahamowała 

gwałtowny odpływ złota z banków 

angielskich i zabezpieczyła na pewien 

czas kurs funta, który ostatnio ulegał 

silnym wahaniom i mocno nadwerę- 

żył swoją reputację jako niezachwia- 

nej waluty. 

Zachwianie się funta było tylko fra- 

gmentem przewlekłego kryzysu, któ- 

ry od kilku lat przechodzi Anglja. Kry- 

zys ten ma swoje okresy nasilenia i 

odprężenia. Właśnie masowy odpływ 

złota i w konsekwencji zachwianie się 

funta świadczy, że kryzys ekonomiczny 

wchodzi w fazę zaostrzenia. 

Grozę sytuacji Anglji najlepiej ilu- 

strują dwie cyfry: 2.700.000 zarejestro 

wanych bezrobotnych i 120 miljonów 

przewidywanego deficytu budżetowe- 

go. Liczba bezrobotnych jest rekordo- 
wa. 2.700.000 stanowi cyfrę zarejestro 

wanych bezrobotnych, a ilu jest nieza- 

rejestrowanych? Znawcy sytuacji an- 

gielskiej obliczają, że niezarejestrowa- 

nych jest zgórą 300.000, w ten sposób 

liczba bezrobotnych przekracza 3 mi- 

ljony osób w sezonie ożywionych ro- 

bót budowlanych, drogowych i t. p. 

Akcja oszczędnościowa zalecana 

przez ekspertów ekonomicznych, jako 

środek przeciwko deficytowi budżeto- 

wemu spotyka się w łonie rządu, a 

szczególnie w szeregach Partji Pracy 

z dużą opozycją. Lewe skrzydło La- 

bour Party t. zw. Niezależna Partja 
Pracy kategorycznie oponuje przeciw- 

ko jakimkolwiek skreśleniom z budże- 

tu, gdyż te redukcje dotknęłyby w 

pierwszym rzędzie kolosalne zapomo- 

gi dla bezrobotnych. Lewica partji pra- 

cy widzi ratunek w zwiększeniu podat- 

ków, konwersji pożyczek wojennych, 

zredukowaniu wydatków na flotę i ar- 

mję. Kanclerz Skarbu Snowden, repre- 
zentujący umiarkowane sfery swego 
stronnictwa zapowiedział, że wobec 
grozy położenuia wszystkie warstwy 

obowiązane są da ofiar. Snowden zga 

dza się na niektóre skreślenia, ale cał- 

kowicie nie akceptuje planu ekspertów 

ekonomicznych przedłożonego rządo- 

wi. Rząd Mac Donalda znajduje się 
między młotem i kowadłem. Z jednej 
strony deficytowy budżet koniecznie 
wymaga oszczędności, z drugiej zaś ak- 
cja  oszczędnościawa niewątpliwie 

przyczyni się do zwiększenia bezro- 

W poszukiwaniu wyjścia z tej cież- 

kiej sytuacji rozpoczęły się konferen- 
cje Mac Donalda z laederami konser- 

watystów i liberałów, Narady te praw- 
podobnie posłużyły za źródło po- 
głosek o próbach formowania rządu 
koalicyjnego w Anglji. Pogłoski te po- 

zbawione są podstaw ponieważ ani 
konserwatyści ani liberałowie nie chcą 
brać odpowiedzialności za sytuację w 

kraju. I jedni i drudzy obiecują, że ak- 

cję rządu zmierzającą do poprawy sy- 
tuacji będą popierać, ale pić piwo, 

które ugotował Mac - Donald, nie ma- 
ją ochoty. 

— Po plebiscycie oruskim.  Plebi- 
scyt pruski mimo, że dotyczył rządu p. 

Brauna stabilizował zachwiany po о- 
statnich wypadkach gabinet Bruenin- 

8a. O ile przed plebiscytem mogła być 
mową o rozszerzeniu koalicji rządzą- 
cej ną prawo, O Co usilnie starali się 
dwaj ministrowie w gabinecie Brue- 
inga p. Schiele i p. Groener, o tyle 
R droga ta zdaje się być przynaj- 

mniej w cjągu najbliższych miesięcy 
zamkniętą, Natomiast cicha, niepisana 
koalicją z socjaldemokratami została 
wzmocniona. 

Prasa niemiecka zastanawia się te- 

raz nad przyczynami, dlaczega plebi- 

Scyt się nie udał i mniej więcej zgod- 

nie dochodzi do wniosku, że przyczy= 

ną było wstrzymanie się od udziału ko- 

munistów, którzy mimo polecenia Ko- 

minternu głosowali nie wszyscy. W 

niektórych np. miejscowościach  zna- 

nych z opanowania przez wpływy ko- 

munistyczne głosowało tylko 35 proc. 

uprawnionych, Komuniści niemieccy 

wykazali brak dyscypliny wobec zarzą- 

dzeń Moskwy, nie mogąc widocznie 
zrozumieć, jak można iść wspólnie do 

urny wyborczej z biegunowo przeciw- 

ną partją polityczną. Sowiecka takty- 

ka „manewrowania“ obca jest prosto- 

linijnym niemieckim mózgom komuni- 
stycznym. 

— Wizyta Lavala w Bezlinie. Za- 

mierzona wizyta premjera francuskie- 

go w Berlinie zakończy serję wizyt 

dyplomatycznych bieżącego lata. Z 

wszystkich, które się odbyły, będzie ta 

ostatnia wizyta najbardziej doniosła, 

zdecyduje bowiem o współpracy nie- 

miecko - francuskiej. Najlepszym ba- 

rometrem wskazującym wszystkie od- 

chylenia w możliwościach dojścia do 

skutku współpracy niemiecko - fran- 

cuskiej, jest prasa sowiecka. Sowiety 

boją się jak ognia porozumienia fran- 

cusko - niemieckiego, dlatego, że stra- 

cą jedynego, ewentualnego sojusznika 

w Europie i groźba izolacji Sowietów 

staje się wówczas realna. Prasa so- 

wiecka nazywa porozumienie Paryża 

z Berlinem „kapitulacją niemieckiej 

burżuazji przed francuskim  imperja- 

lizmem*. Jest to oczywista określenie 

bardzo tendencyjne i mocno przesadzo- 

ne. Rzeczywistość bynajmniej nie po- 

twierdza, aby miała miejsce przy po- 

rozumieniu Francji z Niemcami kapi- 

tulacja z czyjejkolwiek strony. Jest to 

poprostu targ i obopólny interes. Do- 

okoła jakich problemów targ ten bę- 

dzie prowadzony narazie trudno okre- 

ślić, warto jedynie zanotować  infor- 

macje „Zwólt Uhrblatt". 

„Rząd niemiecki—pisze ten dzien- 

nik — gotów jest zgodzić się na re- 
dukcję sum przeznaczonych na zbroje- 

nia, ale z drugiej strony pragnie cał- 

kowitej swobody zbrojeń w ramach 

tych obciętych już sum. W pierwszym 

rzędzie rząd niemiecki chce posiadać 

podobne jak inne państwa flotę po- 
wietrzną, uzupełnić swoją artylerję 

ciężkimi armatami oraz kontynuować 

budowę pancerników. 

Pierwsze dwa żądania stoją w sprze- 

czności z postanowieniami Traktatu 

Wersalskiego i dlatego porozumienie 
co do nich jest bardzo trudne, jednak- 

że podobna znaleziono już formułę 

kompromisową możliwą dla Francji. 

Sprawą pancerników właściwie jest 
więcej zainteresowana Anglja niż 

Francja i dlatego trzecie żądanie Nie- 
miec nie stanowi większej  przeszko- 

Gy. 

Informacje dziennika, którego łamy 

niejednokrotnie są używane przez am- 
basadę francuską w Berlinie do lan- 

sowania rozmaitych wersyj, są wobec 

zbliżającej się wizyty premjera Lavala 

szczególnie interesujące. 

— Gandhi nie jedzie do Londynu. 
Na jesień przewidziane jest zwołanie 

do Londynu t. zw. Konferencji Okrą- 

głego Stołu, której zadaniem ma być 
opracowanie reform dla Indyj. Niedaw 
no ogłoszony został skład przyszłej 

konferencji i uchodziło niemal za pew 
ne, że Mahatma Gandhi weźmie w 

niej udział. Zapowiedź wyjazdu Gan- 
dhiego do Londynu uważana była za 
odprężenie w stosunkach anglo - in- 

dyjskich. Tymczasem jak donoszą de- 

pesze z Delhi Korgres Panhinduski po- 
stanowił nie brać udziału w konferen- 
cji Okrągłego Stołu wobec odrzucenia 

przez wice-króla projektu Gandhiego 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODEUCZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

     
      
     

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa -— Ksi a Jažwiūskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michałskiego. 

OSZMIANA — Ksi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

a Spółdz. Naucz. łęgarni 
PIŃSK — Księgarnia Polska —- St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „KUCH*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 S 
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PROCZ) WOLDENARAŚA 0 ZAANACH STANU 
Przy drzwiach zamkniętych 

RYGA. PAT. Jak donoszą z Kowna, 

przed kowieńskim sądem wojskowym 

rozpoczął się w poniedziałek przy 

drzwiach zemkniętych proces przeciw- 

ko byłemu premjerowi Woldemaraso- 

wi orąz 23 jego zwolennikom. 

Akt oskarżenia zarzuca oskaržo- 

nym przynależność do tajnej organiza 

cji, mającej na celu przewrót państwo 

wy, a dalej planowanie uwięzienia 

prezydenta republiki w celu zmusze- 

  

nia go mianowania Woldemarasa pre 

zesem rady ministrów oraz dokonanie 

szeregu aktów teroru i przygotowanie 

zamachów przeciwko wybitnym  poli- 

tykom. 

Do sprawy wezwano około 100 

świadków. 6 oskarżonych znajduje się 

w więzieniu, pozostali odpowiadają z 

wolnej stopy. Kilku oskarżonych przy 

znało się do winy. Niektórzy z oskar- 

żonych służyli w policji i w związku 

z tem akt oskarżenia zarzuca im dzia- 

  

Narady nad zrównoważeniem 
budzetu angielskiego 
będą kontynuowane we środę 

LONDYN. PAT. — Wszyscy człon 
kowie podkomisji ministerjdlnej przy- 
jechali do Londynu. Pozostali członko 
wie gabinetu powracają we środę, by 
wziąć udział w specjalnem  posiedze- 
niu gabinetu, zwołanem przez Mac 
Donalda, na którem będą rozpatrywa 
ne propozycje komitetu ,gospogarcze- 
go, mające na celu zrównoważenie bud 

żetu. 
Przewidują, iż przywódcy  stron- 

nictw liberalnego i konserwatywnego 
będą poinformowani o decyzji rządu 
po zebraniu gabinetu, aby sprawy w 
możliwie najszerszym zakresie zostały 
uzgodnione pomiędzy  wszystkiemi 
trzema stronnictwami. 

Plan Hoovera wszedł w życie 
Pierwsze operacje w Banku Wypłat 

Międzynarodowych 
BAZYLEA. PAT. —- Niemcy doko- 

nały spłaty nieuwarunkowanej w wy- 
sokości 51 miljonów mk. niem. w zło- 
cie. 47 miljonów z powyższej sumy 0- 
trzymały natychmiast koleje niemie- 
ckie, pozostałe zaś 4 miłjony zostaną 
zużyte na spłatę procentów w związ 
ku z planem Younga. Jugosławja nie 
zażądała jeszcze należnej jej spłaty. 

BAZYLEA. PAT. — Komitet finan 
sowy, powołany do zbadania sytuacji 
w Niemczech, na posiedzeniu w dn. 
17 b. m. zapoznał się z trudnościami, 
jakie stwierdziło międzynarodowe kon 
Sorcjum, w zakresie utrzymania kredy 
tów dla Niemiec. Eksperci odstąpili 0- 
statecznie od zamiaru wyjazdu do Ber 
lina, oczekując decyzji komitetu. 

©Rozwiązanie komunistycznych związków 
zawodowych w Finlandji 

HELSINKI PAT. — Tutejszy sąd 
okręgowy zarządził rozwiązanie wszy- 

stkich fińskich komunistycznych związ 
ków zawodowych. Na miocy tego za* 

rządzenia rozwiązano ponad tysiąc lo- 
kalnych komunistycznych związków za 
wodowych na całem terytorjum  Fin- 
łandji. 

  

Wywiad z podsekretarzem. stanu Beckiem 
WARSZAWA, 17.8 (tel. wł. „Sło- 

wa”). Łódzka „Republika* ogłosiła 

wywiad, udzielony redakcji tego dzien 

nika przez podsekretarza stanu Min. 

Spraw Zagranicznych p. Józefa Becka 

w czasie jego urlopu w Gdyni. Wy- 

wiad ten zawiera wytłumaczenie ma- 
łej aktywności polityki zagranicznej 
Polski. 

„Aby móc się zastanawiać nad dro 

gami wyjścia ze złej sytuacji ekono- 

micznej, trzeba mieć spokój i stabili- 

zację stosunków. Pod tym względem 

jest szczególnie doniosła rola Polski i 

możemy śmiało powiedzieć, że wnie- 

śliśmy tu bardzo wiele dodatnich pier 

wiastków do życia europejskiego. | 

Spotykamy się nieraz z głosami, 
które domagają się rozwinięcia  szer- 

szej inicjatywy w polskiej polityce za- 

granicznej. X B 

Mam powažne wątpliwošci, czy ten 

as EEE IINIDTI TS TIA TTT KEN ORAS 

DOLAR — 8 zł. 98 gr. 

WARSZAWA, 17.8. (Tel. wł. ,,Sło- 

wa“). Na dzisiejszem zebraniu giełdy 

walutowo - dewizowej w Warszawie 

kurs banknotów dolarowych obniżył 
się o dwa grosze i wynosił zł. 8,98 

przy minimalnem zapotrzebowaniu. 

READER ITT III 

powołania trybunału, który miał roz- 

patrywać wszystkie sporne kwestje, 

wynikłe przy naruszeniu t. zw. zawie- 

szenia broni zawartego na wiosnę w 

Delhi. 

Gandhi uważa, że warunki zawie- 

szenia broni zostały naruszone przez 

władze angielskie i o ile krźywda ta 

nie zostanie naprawiona nie tylko nie 

pojedzie do Londynu, ale będzie zmu- 

szony podjąć nanowo akcję nieposłu- 

szeństwa cywilnego. 

Odmowa Gandhiego spowoduje 
prawdopodobnie odroczenie tej konfe- 

rencji na czas nieokreślony. Sz. 

system byłby skuteczny. Sądzę, że peł 
ną umiaru i trafnej oceny rzeczywi- 
stości polityka zagraniczna p. mini- 
stra Zaleskiega jest o wiele bardziej 
skuteczna. Praktyczna wartość polityki 
p. ministra Zaleskiego jest ta, że daje 
skutki bezpośrednie na terenie ekono- 
micznym, tak samo, jak eksperymen- 
ty polityczne stanowią niewąpliwe nie 
bezpieczeństwo dla celów pokoju. 

Pewność politycznego bezpieczeń- 
stwa i zauianie posiadają nie mniejszą 
wartość, niż złoto w banku emisyj- 
nym“! : 
  

Pod znakiem kryzysu:gospodarczego 
BANKRUCTWA — STAGNACJA — SPADEK CEN 

RUN BANKOWY W AMERYCE 
TOLEDO (stan Ohio). PAT. — 

Cztery banki tutejsze zamknęły kasy, 
oświadczając, iż pragną w ten sposób 
ochronić depozyty w okresie, jak za- 
znaczają, bezprzykładnej histerji zbio 
rowej. W bankach tych unieruchomio- 
ny został w ten sposób kapitał w wy- 
sokości zgórą 100 miljonów dol. De- 
partament bankowy stanu przeprowa- 
dzić ma kontrolę nad temi bankami. 
Równocześnie 11 towarzystw oszczęd- 
nościowych wstrzymało wypłaty wkła 
dów. 

NOWY YORK. PAT. — W okrę- 
gu rolniczym daje się ponownie zau- 
ważyć fala upadłości małych banków. 
W Lincoln (Nebrasca) zamknięto 6 ma 
łych banków © ogólnej sumie wkła- 
dów 1800 tys. dol. W Richmond -(Vir 
ginia) zawiesił wypłaty bank o kapi- 
tale 250 tys. dol. 

SPADEK CEN DIAMENTÓW 
BRUKSELA. PAT. — O olbrzymim 

kryzysie przemysłu diamentowego 
Świadczy statystyka, ogłoszona przez 
Związek Południowo - Afrykański. W 
roku 1930 sprzedano diamentów na 
5.975.880 funtów szterlingów, gdy w 

łalność prowokatorskią. Gmach sądu 

otoczony jest siłaym kordonem policji. 

Wstęp jest wzbroniony nawet dzienni- 

karzom. 

Proces potrwa od 10 do 14 dni. 

Incydent podczas rozprawy 

BERLIN. PAT. W-g otrzymanych 

tu wiadomości, w czasie procesu prze 

ciwko Woldemarasowi doszło do in- 

cydentu. Gdy Wołdemaras zażądał od 

przewodniczącego ustawienia przed ła 

wą oskarżonych stołu, na którym mógł 

by złożyć swoje papiery, przewod- 

niczący w ostrym tonie zwrócił Wol- 

demarasowi uwagę, że jako oskarżo- 

ny nie ma prawa stawiania żadnych 

żądań, lecz tylko może zwrócić się do 

sądu z prośbą. Dopiero po zwróceniu 

się Woldemarasa we właściwej formie, 

przewodniczący zezwolił na spełnienie 

jego życzenia. 

  

Szczegóły katastrofy 
kolejowej 
pod Goess 

WIEDEŃ. PAT. — O katastrofie, jaka 
miała miejsce pod Goess, donoszą następu- 
jące szczegóły: 

Pociąg pośpieszny, idący z Rzymu do 
Wiednia, najechał na pociąg towarowy, przy 
czem lokomotywa, wagon służbowy, pocz- 
towy i jeden osobowy pociągu pośpieszne- 
go oraz 4 wagony pociągu towarowego z0- 
stały całyowicie zniszczone. 

Jak dotychczas ustalono, zabitych jest 12 
osób, ciężko rannych — 7 i iżej — 4. Wśród 
ofiar katastrofy jest 3 obywateli węgierskich. 
Tożsamości jednego z zabitych dotąd nie 
stwierdzono. 

Oba pociągi zderzyły się z tak wielką 
siłą, iż celem wydobycia rannych musiano 
przepiłować wagony. Przyczyna katastrofy 
nie została dotychczas wyjaśniona. 

  

Burzenie soboru Zba- 
wiciela w Moskwie 
W tych dniach przystąpiono w Mo- 

skwie ostatecznie do zburzenia jednego 
z największych kościołów moskiew- 
skich, soboru Zbawiciela. Jak donosi 
pismo „Za industrializaciju* w tych 
dniach zdjęto i zniszczono wielką ko- 
pułę. Pracami kieruje specjalna komisja 
z N. N. Lenowskim na czele. Sobór zbu 
rzony ma być do lutego 1932 r. Równo- 
cześnie zburzone będą niektóre vkolicz- 
ne domy mieszkalne, aby na ich miej- 
scu mógł stanąć reprezentacyjny „Dom 
Sowietów. 

Ciekawem jest, że plan budowy pa- 
łacu Sowietów spotkał się z ostrą kry- 
tyką w czasopismie „Bezbożnik*. Bo- 
wiem według tego planu na wie:zchoi- 
ku pałacu znajdować się ma kopuła, w 
czem wspomniane czasopismo dapatru- 
je się „cienia popiej religijności. 

roku 1929 za 12.426.462. Ceny za je- 
dnego karata została obniżona z 80 
szylingów 8 pensów na 63 szylingi i 2 
pensy. 

KRYTYCZNA SYTUACJA 
W GÓRNICTWIE BELGIJSKIEM 
BRUKSELA. PAT. — Zapasy wę- 

glowe zwiększyły się w Belgji do prze 
szło 3 miljonów ton, co czyni sytuację 
tej dziedziny przemysłu nadzwyczaj 
krytyczną. Zapasy te zwiększają się z 
miesiąca na miesiąc, mimo częściowej 
redukcji godzin pracy. Obecnie kopal- 
nia zatrudnia 150 tysięcy górników. 
Prawie cała nasza emigracja pracuje 
w kopalnictwie, więc jest tym kryzy- 
sem żywo zainteresowana. 

GIEŁDY W NIEMCZECH BĘDĄ 
ZAMKNIĘTE DO WRZEŚNIA 

BERLIN. PAT. — Pod przewodnic 
twem pruskiego ministra handlu odby 
ły się w poniedziałek narady przewod 
niczących giełd berlińskiej, trankiur- 
ckiej i kolońskiej oraz przedstawicieli 
prywatnych instytucyj bankowych w 
sprawie otwarcia giełd na obszarze 
Prus. Pruski minister handlu oświad- 
czył, że ze względu na interes ogółu | 

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

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

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Ruch*. 

  

Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
a dostarczenie numeru wodowego 20 gr. 

KRÓL WYCHOWAWCA 
Dziesięć lat rządów jugosło- 
wiańskiego króla Aleksandra 

W niedzielę, dnia 16 b. m. w całej 
Jugosławii odbyły się wielkie uroczy- 
stości w związku z dziesiątą rocznicą 
wstąpienia Aleskandra I na tron jugo- 
słowiański. Pierwsze dziesięciolecie 
rą4adów króla Aleksandra to okres u- 
siłowań zjednoczenia, wzmocnienia i 
zabezpieczenia przyszłości królestwa 

Jugosławji. Dlatego naród jugosłowiań 
ski z wielką czcią odnosi się do 
wielkiego dziełą swego króla i dumny 
jest z tego, że takiego ma władcę. 

Król Aleksander wstąpił na tron, 
kiedy poprzednio już dziesięć lat speł- 
nia: obowiązki królewskie w zastęp- 
stwie swego ojca, króla Piotra I Oswo 
bodziciela. W wzruszającym tym okre- 
sie, w ciężkiej sytuacji młody monar- 
cha energiczną ręką kierował losami 
państwa. Odwaga i wielka miłość do 

tego | 

narodu — to cecha charakterystyczna 
dynastji Karadżordżewiczów. 

W wypadkach, które poprzedzały 
powstanie dzisiejszej Jugosławii, król 
Aleksander wziął udział od 15 marca 
1909 jako następca tronu, w wojnach 
bałkańskich i innych jako naczelny 
dowódca, a od 11 czerwca 1914 jako 

regent. Kiedy przed 10 laty po śmierci 
swego ojca Piotra 1 przyjął władzę 
królewską, przyjął na siebie zarazem 
wielką odpowiedzialność. Jega zada- 
niem było uchronić to, co w wojnie o0- 
siągnięto, wzmocnić to, co było sła- 
be, zjednoczyć to co było niejednoli- 
te. Niespodziewana szybkość działania 
i energja, z jaką zdobyta zupełną swo- 
bodę narodową i zjednoczenie, na wie 
czne czasy łączy imię króla z temi wy- 
padkami. Dzieło zapoczątkowane przez 
ojca dzisiejszy władca dokończył zde- 
cydowanie. Państwo nosi obecnie zna 
mię jedności, wyrażone w nazwie Ju- 
gosławji. 3 Ё * 

Król Aleksander położył wielkie za: 
sługi na polu oświaty narodowej. Wstę 
pując w związek małżeński z księżną 
rumuńską Marją, założył specjalny fun 
dusz па cele oświaty narodowej. Z 
funduszu tego buduje się szkoły, zwał. 
cza się anafalbetyzm i szerzy oświatę. 
Z swych prywatnych funduszów król 

į 
, 

Aleksander buduje domy dla studen- 
tów, aby w ten sposób umożliwić im 
studja. Pierwszy taki dom wybudowa- 

ny został w Belgradzie i może pomie- — 
ścić 500 ubogich studentów. 

Król Aleksander bardzo ceni szko- 
ię, oświatę i książkę. Świadczy o tem 
jego bogata bibljoteka. W Skoplji za- 
łożył towarzystwo naukowe, 
pomógł wydawać czasopismo nauko- 
we. Opiekuje się również zbiorami sta 
rożytności ziemi serbskiej i powołał do 
życia -komisję, której zadaniem było | 

4 

ь 

kopjować wspaniałe freski w starych 
klasztorach serbskich. Komisja swoje 
zadanie spełniła i założyła wielkie zbio 
ry, dostępne również dła  publiczno- 
ści. Wielkie zasługi położył również 
lla zdrowia ludności. Corocznie odby 

zapoznaje się z potrzebami kraju. 
też lud go bardzo ceni i kocha. 

nie może zgodzić się na otwarcie giełd 
jeszcze w ciągu miesiąca sierpnia. 

ZADŁUŻENIE ROLNICTWA 
W PRUSACH 

KRÓLEWIEC. PAT. — Wedle spra 
wozdania towarzystwa Deutsche Ren-- 

tenbank Kredit Institut, zadłużenie rol- 
nictwa wschodnio - pruskiego wynosi 
73 proc. ogólnej wartości gospodarstw 
rolnych. 

BEZROBOTNI Z NIEMIEC EMIGRUJĄ 
DO BELGII 

  

BRUKSELA. PAT, Dzienniki dono 
szą, że bezrobotni niemieccy w poszu- | 
kiwaniu pracy przekraczają nielegalnie 
granicę belgijską. Policja 

wrotem. 
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ECHA KRAJOW 
KRONIKA BARANOWICKA 

X Uroczystości wojskowe. W dniu 
15 sierpnia, w dzień święta żołnierza 
polskiego odbyła się tu stosowna uro- 
czystość, polegająca na defiladzie woj 
skowej wszystkich oddziałów, stacjo- 
nujących w Baranowiczach. Defilada 
wzdłuż ulicy Szeptyckiego wypadła 
świetnie, świadcząc o znakomitej spra 
wności żołnierza. 

X Osobiste. W dniu wczorajszym 
powrócił z urlopu wypoczynkowego p. 
starosta powiatowy Zygmunt Przepał- 
kowski i dziś dn. 17 sierpnia rozpo- 
czął już urzędowanie. Dziś zakończył 
również swój urlop p. wiceburmistrz 
Winnikow i od jutra przystępuje do 
swych czynności. 

X Teatr i muzyka. Baranowicze, 
jak wiadomo, oprócz dwóch  kinotea- 
trów (Apollo i Casino), nie posiadają 
żadnych lokali rozrywkowych,  stoją- 
cych na pewnym poziomie artystycz- 
nym. Niegdyś, za czasów Osterwy, by 
wała tu czasami Reduta na jednodnio- 
wych występach. Tego lata mówiło 
się o przyjeździe na jedno przedsta- 
wienie trupy Jaracza z Ateneum; nie 
doszło to jednak do skutku. Mamy za- 
to co innego: dziś, mianowicie, wystę 
py rewjowe aktorów Qui-pro-quo: Lu- 
diwika Lawińskiego, Leo Fuksa i Wan 
dy Marwicz, jutro zaś koncert skrzyp- 
cowy prof. Aleksandra Kontorowicza. 
Imprezy powyższe odbędą się w sali 
kina Apollo. 

X Gospoda Czerwonego Krzyża. 
Wczoraj dn. 16 sierpnia oddział ba- 
ranowicki Polskiego Czerwonego Krzy 
ża, którego prezesem jest zastępca sta 
rosty p. R. Zarzycki, otworzył przy ul. 
Senatorskiej 33-a „Gospodę Ludowa*. 
„Poświęcenia lokalu dokonał ks. dzie- 
kan Żołądkowski, przemówienie oko- 
licznościowe wygłosił p. prezes Od- 
działu. Lokal Gospody jest wprawdzie 
niewielki, bo składa się tylko z dwóch 
izb i kuchni, ale gruntownie odrestau- 
rowany, niezwykle schludny i miły. 
Znajduje się on w ruchliwym punkcie 

miasta — przy samym rynku — to też 
tem łacniej będzie mógł spełniać swe 
zadanie: dostarczać uboższej ludności 
zdrowego pożywienia i obiadów po 
cenach minimalnych. Nowej placówce 
szczerze życzymy  najpomyślniejszejąo 
rozwoju. 

X Uzupełnienie w sprawie odezwy d-ra 
Nachumowskiego. Przed kilku dniami poda- 
liśmy wiadomość o odezwie d-ra Nachumow 
skiego w „Baranowiczer Woch”, Była ona 
wezwaniem do pracodawców żydowskich o 
pracę dla robotników-żydów. Śpieszymy 
wiadomość naszą uzupełnić i sprostować 
nieco: d-rowi Nachumowskitmu, jako ideo- 
wemu sjonišcie, chodziło wyłącznie o t. zw. 
„cholucim*, czyli sjonistyczną młodzież ży 
dowską, której celem jest preca na roli w 
Palestynie. Śród owych chałucim jest obec- 
nie wieiu bezrobotnych, i dlatego też w ich 
sprawie zwracał się dr. Nachumowski z a- 
pelen do społeczeństwa żydowskiego, nie 

wnosząc doń żadnych akcentów nacjonali- 

stycznych. Takie były intencje autora ode- 

zwy, która nie przez wszystkich została na- 
leżycie zrozumiana. : 

х Warjatka na ulicy. Ulica Szerfyckiego 
codziennie wędruje nędzna, obłąkana — 2у- 

dówka, przedmiot drwin przechodniów. Nie 

jest to widok budujący. Gorzej jest, że war 

jatka nie zawsze zachowiuje się spokojnie: 

napastuje przechodniów, rzuca się z pię- 

Ściami na dzieci, a gesty jej, wywołujące 

śmiech łobuzów, godza nieraz w. „moral- 
ność publiczną”. Może „odnośne czynniki” 

zwrócą na nią uwagę. 
X Wypadki i kradzieże. W dniu 13 sier- 

pnia, o godz. 19, pociąg osobowy Nr 312, 
zdążający z Baranowicz do Wilna, najechał 

obok stacji kolejowej Mickiewicza na pu- 
szczonego samopas konia, należącego do 
Aleksego Pidchacza ze wsi Mickiewicze. Po 
ciąg zatrzymany nie był. 

X W ciągu 15 i 16 sierpnia dokonano 
w Baranowiczach kilku kradzieży. Łupem 
złodziejów, operujących głównie na terenie 
Nowych Baranowicz, stał się rower męski, 
wóz, skradziony ze stodoły po wyłamaniu 
kłódek, futro 'męskie i t. p. Nowe Barano- 
wicze, jeżące wzdłuż stacji osobowśj w pew 
nej odległości od miasta, pod względem bez 
pieczeństwa publicznego przedstawiają sie 
wogóle znacznie gorzej od właściwego mia 
sta. Niebrukowane i nieoświskłane ulice (np. 
Piękna i Rynkowa), zrzadka rozrzucone do 
mostwa, ulicznicy i podejrzane indywidua, 
szwendające się tutaj wieczorami — wszy- 
stko to nie sprzyja bynajmniej spokojowi 
tej dzielnicy. 

  

Zagadkowe podpalenie w Lidzie 
całe śródmieście mogło ulec zniszczeniu 
W nocy z piątku na sobotę nieznany 

sprawca (względnie sprawcy) usiłował pod- 
palić dom nr. 10 przy ul. Rajnesa w Lidzie, 
należący do Z. Miednickiego. 

Tylko dzięki temu, że syn Miednickiego 
ogień wczas zauważył, plan podpałenia nie 
udał sięz w przeciwnym razie cała dzielnica 
byłaby narażona na niebezpieczeństwo, bo- 
wiem jest bardzo gęsto zabudowana. 

Sprawca obłał róg domu naftą i 
ciągnął nasycony siarką lont, który następ- 
nie podpalił. 

Na temat tego pożaru krążą różne wer- 
sje. Jedni twierdzą, że to ktoś z sąsiadów 
Miednickiego chcąc zniszczyć swe zabudo- 
wania wysoko zaasekurowane podłożył 0- 
gień pod pobliski budynek, by w ten sposób 

KRAŚNE N/USZĄ 
— Konsekracja kościoła, W dniu 6 sierp- 

nia r. b. ks. arcybiskup metropolita wileński 
dokonał konsekracji kościoła parafjalnego w 
Kraśnem. Kościół ten był wyświęcony i odda- 
ny do służby Bożej około 20 lat temu, a 
obecnie nastąpiła uroczysta jego konsekracja. 
Jednocześnie konsekrowany został boczny 
ołtarz św. Kazimierza, wzniesiony osobistem 
staraniem i kosztem oficerów i podoficerów 
10 baonu Korpusu Ochrony Pogranicza. 

Ks. arcybiskup przybył do Kraśnego sa- 
mochodem w wigi!ję konsekracji w otoczeniu 
banderji konnej i zatrzymał się przed bramą 
triumfalną, wzniesioną staraniem gminy, 
gdzie został powitany w imieniu wojska 
przez d-cę 10 Baonu KOP. majora Moraw- 
skiego w imieniu gminy przez wójta i w imią 
niu ogółu mieszkańców okolicy przez p. Ka- 
zimierza Tyszyńskiego z Miassoty, obranego 
przewodniczącym komitetu spotkania arcy- 
pasterza. 

Po powitaniu, arcypasterz udał się pod 
baldachimem do kościoła, położonego na 
"wzgorzu, w otoczeniu procesji, przy śpiewie: 
„Bożł w dobroci", Przy wejściu do kościoła 
o kościół w Kraśnem n/Usza i parafjan. К. Т. 

nie wzbudzać podejrzenia, drudzy zaś do- 
wodzą, że dopuścili się tego bezrobotni, by 
mieć następnie pracę. Naturalnie są to tyl- 
ko yxdomysły. Policja prowadzi dochodzenie. 
PIORUN uderzył w stodołę, gdzie ukryli się 
podróżni, 

Podczas sobotniej burzy w okolicy Ra- 
kowa wracający z kościoła mieszkańcy po- 
bliskich wsi ukryli się w szopie koło koło- 
nji Stara Ferma. 

W pewnym momencie w szopę uderzył 
piorun, zabijając na miejscu |oannę Pawłow 
ską ze wsi Wozmieszczyzna, a sześć innych 
osób kontuzjując. 

Reszta obecnych w szopie w liczbią 15 
osób nie doznała obrażeń. 

chór kościelny odśpiewał hymn „ecce sacer- 
dos magnus*, poczem arcypasterz, po wy- 
słuchaniu sprawozdania o stanie рагай! ze 
strony ks. proboszcza, Wacława Drabba, ser 
decznie przemówił i po odprawieniu modłów 
za żywych i umarłych i udziełeniu błogosła- 
wieństwa, przystąpił do udzielinia Sakramen- 
tu Bierzmowania. Na zakończenie dnia, Reli- 
kwje św. Kazimierza, przywiezione .przez ar- 
cybiskupa, zostały złożone w osobnym na- 
miocie, gdzie pozostały na całą noc. Dnia 
€ sierpnia o 5.30 rano rozpoczęła się właści- 
wa uroczystość konsekracji kościoła i nowe- 
go ołtarza i zakończona około godz. 9 rano 
cichą mszą św., odprawioną przqz arcypaste- 
rza. O godz. 9.30 odprawiona została uroczy” 
sta suma w asystencji licznego duchowień- 
stwa przez proboszcza z Rakowa. 

Uroczystości kościelne zgromadziły masy 
ludzi, pomimo czasu roboczego i pozostawiły 
u wszystkich niezatarte wspomnienia, oraz 
uczucie wdzięczności dia proboszcza Drabba, 
za jego wielkie starania i pracę około zorga- 
nizowania całej uroczystości i wielką dbałość 

Lekarz- 
dentysta M. GOLDBERG 

powrócił ul. Wielka 26. 
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Е CHINSKA „DZIESIĘCIOLATKA“ 
Program gospodarczy rządu chiūskiego 

GENEWA. PAT. — W-g informa- 
cyj, jakie otrzymało Międzynarodowe 
Biuro Pracy, rząd chiński opracował 
olbrzymi program gospodarczy, obej- 
mujący okres 10-letni, a dotyczący roz 
budowy gospodarczej Chin. 

Stan wojenny jako 

Program przewiduje, iż w końcu 
omawianego okresu znajdzie się pod 
uprawą 120 milj. ha ziemi, rozwinięte 
zostaną środki komunikacyjne, rozbu- 
dowany przemysł, a flota handlowa 
osiągnie cyfrę 8 miljonów ton. 

środek przeciwko 
nadprodukcji 

KILGORE (stan Texas). PAT. — Na te- 
renie kopalni nattowej w zachodniej czę- 
ści stanu Texas, największej na całym Świe 
cie, ogłoszony dziś zostanie stan wojenny. 
Środek fan przedsięwzięty został przez gii- 
bernatora Sterlinga w celu zapewnienia zam 

knięcia niektórych szybów naitowych i za- 
pobieżenia tą drogą nadprodukcji. 

Pola naftowe strzeżone są przez od- 
dziaty wojska. Mają ona czuwać nad tem, a- 
by dzienna wydajność szybów zmniejszyła 
się z 738 tys. galonów do 270.513. 

  

Kaplica z obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej nad Adrjatykiem 

Magistrat miasta Wilna zawiadomił 

Komitet budowy kaplicy polskiej z 

obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej 

na terenie „Domu Polskiego nad Adrja- 

tykiem* na wyspie Solta, obok Splitu w 

Dalmacji, że miasto Wilno postanowiło 

ofiarować dla tej kaplicy kopję obrazu 

Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą 

wykonywa art. malarz M. Kulesza. Pro- 

tektorat nad Komitetem przyjął ks. bi- 

skup Władysław Bandurski. Godność 

członków prezydjum honorowego komi- 

tetu przyjęli: poseł Jugosławji w War- 

szawie p. B. Lazarewic, marszałek Se- 

"atu p. Władysław Raczkiewicz, b. po- 

seł Rzplitej Polskiej w Belgradzie dr. 

Wacław Babiński, poseł Rzplitej Pol- 

skiej w Belgradzie dr. Wład. Giinther, 

b. rektor uniw. wileńskiego prof. Alfons 

Parczewski i b. wicewojewoda wileń- 

ski p. S. Kirtiklis. Przewodniczącym 

komitetu jest prof. dr. Tadeusz Hilaro- 

wicz, sekretarzem generalnym komite- 
tu p. Ignacy Kruszyński, prezes Rady 
Naczelnej „Odrodzenia'* (adres sekre- 
tarjatu gener. „Odrodzenie'*  Warsza- 
wa, ul. Krakowskie Przedmieście 7). 
W łonie komitetu istnieje Sekcja Pań, 
której przewodniczącą jest p. ministro- 
wa Wanda Szydłowska, wice-przewod 
niczącą p. Jadwiga Hilarowiczowa. 

Uroczystość poświęcenia kaplicy, 
projektowana jest na rok 1932 i ma być 
połączona z maniiestacją jugosłowiań- 
sko-polską na cześć Wilna. Projekt ka- 
plicy wykonał inż. architekt Jan Łuka- 
sin, laureat konkursu na pomnik zjed- 
noczenia ziem polskich w Gdyni. Ko- 
mitet kaplicy reprezentowany jest w 
Naczelnym Komitecie porozumiewaw- 
czym akcji _ polsko-jugosłowiańskiej 
nad Adriatykiem, którego prezesem jest 
prof. Hilarawicz. 

DOŻYNKI w KIWISZKACH 
Pod protektoratem premjerowej Prystorowej 

O godzinie 17 nadjechali z Borek p. pre 
zes Rady Ministrów Aleksander Prystor Z 
małżonką, iwitani gorąco przez koła młodzi4- 
ży wiejskiej, w której imieniu przemówił 
kierownik Związku Młodzieży Antoni Świa- 

iewicz. Dożynki odbyły się na boisku kół 
Państwo premjerostwo i goście 

zajęli miejsca na specjalnie ustawionej try- 
bunie, począm rozpoczęło się składanie przez 
žniwiarzy i žniiwarki wieńców dożynkowych 
ze zbórz i kwiatow przy wtorze špiewek lu 
dowych : przygrywiek kilku orkiestr ludo- 
wych. 

Po obrzędach dożynkowych pp. Premie 
rostwo odjechali, dziękując młodzieży za wy 
rażone uczcucia i za serdeczne powitanie. 
P. premjąr ofiarował na rzecz kół młodzie- 
ży wiejskiej z okazji dożynek znaczniejszą 
kwotę. 

   

Na szlaku Wilno — Mołodeczno, w офе 
głej o 18 km. od Wilna wiosce Kiwiszki, od 
była się ostatniej niedzieli uroczystość do- 
żynek, urządzona prząz Zrzeszenie Kół Mło 
dzieży Wiejskiej gminy Mickuńskiej. Pro- 
tektorat nad uroczystością dożynek przyję- 
ła łaskawie pani premjerawa J. Prystorowa. 

W niedzielę na przystanek kolejowy Ki- 
wiszki, który powstał również staraniem To 
warzystwa Opieki nad Wsią, przybyło z 
Wilna wiele osób jako gości dożynkowych. 
Dożynki urządzonu zostały ściśle według 
tradycji tutejszych wsi. 

Po nabożeństwie w Mickunach uczestni 
cy dożynek przymaszerowali do Kiwiszek, 
gdzie odbyły, się najpierw zawody sportowe, 
a potem wspólny obiad. 

GŁĘBOKIE 
— Rozwój sportowy w Głębokiem. Gię- 

bokie posiada szereg organizacyj, kultywują 
cych sport. 

Przedewszystkiem należy wymienić mło- 
dą w siły fizyczne drużynę harcerstwa pol- 
skiego im. „Zawiszy Czarnego w Głębo- 
kiem. Składa się ona z chłopców do lat 16, 
a jednak zdobyła tytuł mistrza miasta Głę- 
bokiego na rok 1931 w grze piłki siatko- 
wej, zwyciężając wszystkie przeciwne So- 
bie drużyny. 

Związek Strzelecki w Głębokiem wykazu- 
je rówinież wytężoną pracę.  Wykorzystu- 
jąc nadzwyczaj piękną miejscowość tuż 
pod Berezweczem, Zarząd Związku Strze- 
leckiego zorganizował przystań wioślarską 

K!ub sportowy Z, S. „Kresowiak“, acz- 
kolwiek występuje rzadko, to bodaj na te- 
renie powiatu dziśnieńskiego osiągnie  naj- 
lepsze rezultaty. Dnia 1 sierpnia b. r. na 
zamówiony mecz piłki siatkowej, mistrz mia- 
sta Głębokiego „Harcerz* z braku kompletu 
drużyny da gry się nie stawił, wobec 

czego „Kresowiak”* rozegrał go pomiędzy 
družynami „Makabi“ i „Amatorską“ z wy- 
nikiem nadzwyczajnym 30:3 — 30:1 i 30:7 
w stosunku do drużyny „Makabi”, czego nie 
uzyskał z drużyną „Amatorską*, Tempo 
gry „Kresowiaka” planowo wyzyskiwane i 

i całkowite zrozumienie podawania piłki w 
stronę przeciwnika. 

Dnia 2. 8. b. r. 
nożnej B. 0. 

% odbył się mecz piłki 
pomiędzy drużynami Wojskową 7 

P. a „Kresowiakiem*. 

GRAJEWO 
— Poświęcenie Ogniska Kolejowego, Sta- 

ranem i z inicjatywy kontrolera ruchu P.K.P. 
p. Kazimierza Szymborskiego, założona z0- 
stała na tdrenie stacji kolejowej w Grajewie 
pierwsza kolejowa placówka  kulturalno- 

oświatowa — Stowarzyszenie Ognisko Kole- 
jowe. Poświęcenie Ogniska odbyło się w dniu 
2 sierpnia b.r. w obecności starosty powiatu 
Szczuczyńskiego p. Jana Manieckiego, zast. 
d-cy garnizonu mjr, Staniszewskiego, przed- 
stawiciela DOKP. Wilno, kierowników miej- 
scowych urzędów, oraz licznie zebranych pra 
cowników, kolejowych ii Urzędu Celnego. Po- 
święcenia dokonał ks. J. Krzewski. 

Zaznaczyć należy, że pracownicy kolejowi 
wyrazili swe uznanie dla głębokiej pracy pre 
zesa Ogniska p. Kazimierza Szymborskiego, 
który mając do pokonania ciężkie obowiązki 
zawodowe — tak gorliwie i sumiennig stara 
się o zaspokojenie wszelkich jak duchowych 
tk i ACH dla pracowników kolejowych 
potrzeb. 

Budzący się Wschód 
W PIERWSZEJ SZKOLE DLA DZIECI CZUKCZÓW — DO CZEGO SŁUŻY 
PAPIER, KTÓRY „UMIE MówIić*— 

Praga, dnia 11 sierpnia 1931 r. 
Zamieszczając poniższy obrazek z 

życia bolszewickiego na Dalekim 
Wschodzie, przypominamy naszym 
Czytelnikom uwagi autora „Myśli w 
obcęgach* o budzeniu Azji przez So- 
wiety. Akcja bolszewików planowa i 
obliczona na długi szereg lat, może 
wydać nieoczekiwan: owoce i zawa- 
żyć na losach Europy, wprowadzając 
na widownię nowy czynnik fermen- 
tu. Temu, co się dzieje wśród Czuk- 
czów i innych wpółdzikich narodów, 
trzeba się przyglądać szczególnie 
uważnie. 

Na granicy Starego i Nowego Świata, 
w pobliżu brzegów amerykańskiej Alaski, 
otwarta została niedawno placówka kulturał 
na dla Czukczów. jeden z jej współpracow- 
ników na lamach „Krasnaja Now““ opowia- 
da o pierwszych dniach w szkole dla dzieci 
Czukczów. Nie łatwo było przekonać Czuk- 

czów, by oddali swe dzieci do szkoły. Kiedy 
wreszcie rodzice przyprowadzili swe dzieci, 
nikt nie chciał wracać pierwszy i opuścić 
swe dziecko, zanim ostatni nie udzieli swe- 
miu dziecku ostatnich wskazówek i zanim 
się nie pożegna. 

Po odejściu rodziców, dzieci smutnie roz- 
glądały się wokoło. Wszystko dla nich było 
obce. Obcy nauczyciel, obcej całe otoczenie. 
Rozgłądały się po klasach, sypialni, to ze 
strachem, to znów ze śmiechem  spoglądały 
na łóżka, poduszki i kołdrry. Trzeba było 
pokazać im, jak ludzie siadają, nie poto, aby 
pisali, żub pracowali, ale by tylko siedzieć. 
Trzeba było nauczyć, jak korzysta się z po- 
ścieli, poduszki i kołdry. O tem wszystkiem 
dzieci nie miały najmniejszego pojęcia. Pelne 
podziwu starały się pojąć to wszystko. Zda- 
wało się, że wszystkie już rozumieją. Nikt o 
nic się nie pytał. 

Dla wychowawców nastała długa, ciężka, 
praca. Uczniów należało nauczyć nietylko 
trzymania ołówka w ręce, ale również kładze 
nia się do łóżka, jedzenia i t. p. Po.pierwszej 
kołacji, dzieci zapytywały: „Co teraz będzie- 
my robić? Kłaść się do snu było jdszcze za 
wcześnie. Postanowiliśmy dlatego — opo- 
wiada jeden nauczyciel — urządzić jakąś 
rozrywkę. Dzieci usiadły za stołami i spokoj 
nie wyczekiwały, co będzie dalej, Nauczyciel 
przyniósł kilka arkuszy papieru i rozdał je 
pomiędzy dzieci. Papier nie był dła dzieci 
obcy. Znaiy już go dawniej; owijały bowiem 
w piwnym magazynie gwoździe w papier. 
jednakowoż właściwego przeznaczenia pa- 
pieru nie, znały. W ich języku słowo „pa- 
pier" nie istnieje. 

Rozdawszy arkusze, nauczyciel począł 
objaśniać: My, biali możemy przy pomocy 
tego papieru się porozumiewać. Jeśli mój 
przyjaciel znajduje się w Uzlenie (120 klm:) 
a ja tutaj, to jeśli przyślę mu ten papier, to 
on będziet wiedział, czego chcę, — papier 

mu to powie. Papier ten potrafi wszystko po- 
wiedziač. 

— „Karem“. (Nie, niemožliwe) — odez- 

wał się głos pewnego dziecka. Dzieci następ 

nie zaczęły między sobą o tem opowiadać. 
— „Kaglina” (prawda) mówiło drugie 

dziecko i opowiada, jak przybył do nich 

biały i zapomnaiał w sąsiedniej wsi, gdzie 

mieszkali równiśż biali torbaza, (buty). 

„Zrobił dlatego papierek i posłał z nim po- 

słańca. Papier rzeczywiście mówił, bo biały 

posłańcowi nic nie powiedział, a buty przy- 

niósł. 
Następnie nauczyciel pokazał dzieciom 

ołówek. Drążek ten pozostawiający za sobą 

ślady, nie wyniósł wielkiego wrażenia, po- 

nieważ tubylcy znają kamienie, które rów- 
nież pozostawiają ślady. Ale drążek ten był 
ładny i dlatego wzbudził zainteresowanie. 

— Patrzcie, przy pomocy papieru i tego 
drążka, który nazywa się „ołówdk*  białi 
rozmawiają pomiędzy sobą. Również i wy 
możecie w ten sposób rozmawiać — mówi 
nauczyciel. 

— Tita? (kiedy?) — odzywają się głosy. 
— Nie zaraz, trochę później. Musicie się 

tego nauczyć. Tymczasem możecie na papie- 
R kreślić co chcecia. Możecie nakreślić psa, 
okę.... 

Dzieci chwyciły za ołówki. Ponieważ do- 
tychczas nie widziały, jak ołówkiem się 
pisze, niektóre trzymały ołówek jak młot. 
Wkrótce jednakowoż z zadziwiającą zdolno- 
ścią nauczyły się trzymać ołówek i nim wła- 
dać. Pojętność i pamięć wzrokowa u dzieci 
tundry jest zadziwiająca. Dla dziecka wystar 
czy tylko popatrzeć się na rzecz, a potrafi 
sobie zapamiętać wszystkie najdrobniejsze 
szczegóły. Z wielkiem zainteresowaniem dzie 

ci kreśliły na papierze najrozmaitsze przed- 
"mioty z życia codziennejgo. Chociaż przed- 
tem nigdy nie miały ołówka w ręku, 'władały 
nim tak doskonałe, że nawet ręce im nie 

drżały. Wyniki pracy ołówkiem były zadzi- 
wiające. 

Dzieci tak zajęte były tą pracą, że nie 
chciały nawet pójść na spoczynek. Ale prza- 
cież uda'o się ich wprowadzić do sypialni. 
Każdemu pokazano jego pościel i za chwilę 
już dzieci były w łóżkach. Tak zakończony 

      

PIERWSZY RAZ OŁÓWEK W RĘCE 

został pierwszy dzień w internacie dła dzieci 
Czukczów. W nocy w sypialni można było 
zobaczyć zabawne obrazki: mały chłopak 
położył się tak, że nogi ma na poduszce a 
głowa zwisa mu z łóżka, inny klęczy: przeki 
łóżkiem a głowę opiera na poduszce i t.p. 

Trzy dni zapoznawały się dzieci między 
sobą i z nauczycielami. Codziennie przyjeż- 
dżali do każdego dziecka rodzice, którzy z 
miłości macierzyńskiej opuszczali swe do- 
mostwa odległe kilkanaście a nawet kilka- 
dziesiąt kilometrów, by tylko zobaczyć swe- 
go malca. 

W WIRZE STOLICY 
KRADZIEŻ DZIECKA 

Cyganie zadomowiłi się na Marymoncie 
i już 5 lat mają tam swe niechlujne budy. 

Pośrodku obozu wpałacu z blaszanek i zgni- 

łych desek, mieszka krół Bazyli Kwiek. Cały 
teren jest własnością Moszka Hal bandz. 

Przud paru dniami wałęsający się bez- 

czynnie Halcband, zauważył iwśród śniadych 
cyganiątek, małego blondynka. Ponieważ ni- 

gdy go dotychczas nie było i wogóle cyga- 
nie są zawsze czarni,Moszek podrapał się w 
głowę i pobiegł do komisarjatu z donosem, 

iż cyganie ukradli dziecko. 
Niebardzo dano wiarę tym zeznaniom, ale 

dwóch policjantów i przodownik ruszyli do 
obozu. Pojawienie się ich wywołało popłoch. 
Jedna z kobiet schwyciła blondynka i uciekła 
z nim do lasu. Ujęto ją dopiero po solidnym 

pościgu. 
Lubica Kwiek, siostrzenica samego króla, 

twierdziła zrazu, iż jest to jej nieślubne dziec 

ko. Gdy udowodniono jej kłamstwo rzekła: 
— Przywiozłam dziecko z Łucka, dano 

mi je na wychowanie. Rodziców nie znam. 

Lubicę wsadzono do aresztu, bachora 

odesłano do przytułku. Okazało się, iż jest to 
dzitteko żydowskie —gmina mojżeszowa zgło 

"ła gotowość zaopiekowania się niem. 

Nie ulega zatem wątpliwości, iż Lubica 

porwała Żydziaka. Cyganie kradną dzieci, by 

nauczyć ich różnych łamańców, zrobić z nich 

akrobatów. Swoje własne dzieci zanadto lu- 

bią, by bić je podczas żmudnej nauki. 

TRUDNOŚCI PŁATNICZE 
Urzędnicy magistraccy jubiłowali, gdy 

obcięto państwowym pobory, a im nie. Obec 

nie są w bardzo przykrej sytuacji, bo kasy 

miejskie są puste i pensji za sicypień jeszcze 

nie wypłacono. Zdaje się, że bez redukcji 

15 proc. ii tu się nie obejdzie. 

Na zebraniach urzędnicy wysuwają postu- 

laty: obniżać pensje dygnitarzom, skasować 

deficytowe przedsiębiorstwa. Ponieważ teatry 

są najbardziej kosztowną imprezą. przeto 

urzędnicy są poniekąd za ich likwidacją. 

Jednak nic z tego nie będzie. już wiado- 

mo, że zdecydowano nadał łożyć wielkie su- 

my na wiecznie pustą operę — śpiewacy są 

zadowoleni, bo nabita sala tłumi głos — 

i Teatr Narodowy 0 nudnym repertuarze. 

Dygasowi, Węgrzynowi, Frenklowi i innym 

matadorom mają zaproponować solidną ob- 

niżkę. 

  

W KAJDANACH 

Złośliwy morderca Igi Korczyńskiej czuje 

się doskonale. Postrzał w obojczyk jest głup- 

stwiem — obandażowano mu ramię i pod 

eskortą dwóch policjantów przeprowadzono 

ze szpitala do więzienia. 

Drożyński szędł, zakuty w kajdany, tę- 

pym wzrokiem patrząc na przechodni. Spra- 

wa jego budzi wielkie zainteresowanie — 

czy zostanie skazany i na ile? Wą Francji 

takie morderstwa z miłości są na porządku 

dziennym, przyczem sądy przysięgłych uwa*- 

niają stałe. zabójców. K. 

a 

Z dniem dzisiejszym został otwarty 

SKLEP MLEKA 
i PRODUKTÓW WIEJSKICH 

właścicieli majątków 

Korwie i Mejszagoła 
w Wilnie w hotelu Europejskim 

przy Ul. Dominikańskiej 2. 
Sprzedaż mleka, masła, śmietany, jaj 

i innych produktów wiejskich, 
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NAPRZEŁAJ EUROPY 
1y WIEDEŃ — WENECJA_RZYM 

Dzisiejsza moja pogadanka podróż- 
nicza ma objąć niewiele ponad jeden 
tydzień mej tegorocznej wędrówki. 
Trzebaby conajmniej także tydzień o- 
powiadać, by jako tako objąć choćby 
liczebnie te wszystkie widziane i sły- 
szane rzeczy, a jeszczeby się ich na- 
stroju, ich barwy i brzmienia nie ujęło 
dość ściśle. Ale też nie o ścisłość nam 
tu będzie chodziło — raczej a beztro- 
ską gawędę. Powłóczymy się trochę 
razem, wskażemy sobie paluszkiem na 
to i owo, nie robiąc najmniejszej kon- 
kurencji drukowanym przewodnikom 
po Italji. 

Był mroźny dzień marcowy, kiedy 
grupa trojga ludzi, z Wilna przyjecha- 
wszy, zajęła miejsca w wagonie trze- 
ciej klasy, stojącym na peronie dwor- 
ca głównego w Warszawie przy ulicy 
Marszałkowskiej. Działo się to przy 

dźwiękach muzyki, która jednakże gra 
ła nie dla pożegnania odjeżdżających 
Wilnian, lecz z okazji imienin Mar- 
szałkowskich. Grupa owa, dysząca żą- 
dzą zdobycia świata, składała się z 
dwóch grup: pewnego młodego mał- 
żeństwa i „outsidera* w pewnym wie- 
ku — inaczej mówiąc: z pana Stasia, 
pani Ireny i mnie. 

Pociąg ruszył w stronę Wiednia. 
Kłęby pary zakryły nieciekawe ściany 
"domów ulicy Chmielnej. Wkrótce zna- 

leźliśmy się na smętnej równinie ma- 
zowieckiej. Zwyczajem obowiązują- 
cym w tym kraju o tej porze roku — 
wkrótce zaczął zapadać mrok. Zosta- 
wialiśmy coraz bardziej wtyle północ 
wileńską, zakutą w lód i śniegi, wraz 
z nartującymi przyjaciółmi. Nas czeka- 
ły inne rozkosze — i już ślinka szła 
do ust na myśl o pomarańczach pro- 
sto z drzewa.... Humory też były po- 
marańczowe—aź do granicy czeskiej. 

Ponieważ byliśmy w przedziale sa- 
mi — po kilkakrotnem spożyciu wie- 
czornego posiłku, zaczęliśmy układać 

się do snu. Trzy osoby — dwie ław- 
ki (zadanie arytmetyczne). Rozwiąza- 
liśmy je pomysłowo. Okazało się, że 
prócz dwóch ławek jest jeszcze jedna 
podłoga — czyli razem trzy surogaty 
łóżek. Poczekawszy, aż dwoje podróż 
nych legło spokojnie na ławach, trzeci 
rozesłał na podłodze warstwę gazet, 
na gazetach koc, na kocu siebie, pod- 
łożywszy pod głowę walizkę i za- 
mkrłąwszy drzwi na zasuwkę. Przed 
zaśnięciem z naciskiem zwrócił uwagę 
współpodróżnych na tabliczkę, gło- 
szącą, że „nie wolno pluć na podło- 
ge”. 

Ta dowcipna sielanka nie trwała 
długo. Straszliwy rumor porwał nas na 
nogi, przyczem leżąca na ziemi osoba 
poczuła na sobie dwie pary pozosta- 
łych nóg, drżących odpowiednio do 
sytuacji. Po kilku przekleństwach o- 
bustronnych otwarły się drzwi z zasu- 
wy — i do sypialni wkroczył, dep- 
cząc po głowie lokatora przyziemnego 
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— cywilny urzędnik czeskosławacki. 
Zwymyślał nas mocno i po niemiecku, 
poczem dobitnie wyjaśnił różnicę mię- 
dzy łóżkiem a podłogą i surowo zaka- 
zał dalszego mieszania tych dwóch 
pojęć. Zniknął, a z nim razem sen z na- 
szych powiek. Pan Staś oświadczył, że 
„można to było przewidzieć”, p. Irena 
śmiała się do uroczego rozpuku, a ja, 
niezdolny byłem ni do śmiechu, ni do 
łez. Skurczeni w sześcioro (bo było 
nas troje), doczuwaliśmy się do Wie- 
dnia, gdzie nazajutrz stanęliśmy o świ 
cie, każdy z walizą w ręku, zgnieceni, 
ziewający, strwożeni, jak Chaplin, w 
obcem mieście. 

Wiedeń, panie i panowie, jest, jak 
wiadomo, miastem. Nawet dużem. Ma 
kilka dworców, walce wiedeńskie, cu- 
kiernię Sachera, zamek bez cesarza i 
Prater wraz z kiełbaskami, zwanemi 
„Wiener Wiirstchen*. To nas narazie 
mało obchodziło, bo nam się chciało 
hotelu. Okazało się, że hotele też są. 
Ale drogie. Poszliśmy prosto przed sie 
bie szukać tańszego, aby nam starczy- 
ło pieniędzy na pomarańcze prosto z 
drzęwa. Żal mi każdego, kto nas w 
tym pochodzie nie widział. Opisać te- 
go nie można. Na niektórych rogach 
ulic przegryzaliśmy kasztanami, sprze 
dawanemi wprost z kotła na gorąco. 
To nas krzepiło, tak, jak w Polsce cu- 
kier krzepi. W hotelu portjer wziął 
nas za Rosjan, a gdy mu jego włas- 
nym językiem wytłumaczyliśmy, że je- 
steśmy Polakami, ucieszył się ogrom- 
nie: „Aaa, Polska, Piłsudski, haraszo“! 

u 

Znało się z dawniejszych lat to 
piękne miasto, które dziś jest głojwą 
bez kadłuba, wpół martwą stolicą nie 
istniejącej monarchji, jedwabnym ko- 
konem, z którego wyfrunął wielki mo- 
tyl. Nie znaliśmy tylko słynnego „Bur- 
gu”, olbrzymiego pałacu cesarzów au- 
strjackich. Tam więc poniosły nas te- 
raz niebardzo wypoczęte nogi. Kilko- 
godzinna wędrówka po Burgu napeł- 
niła nas nudą, przygnębieniem, a chwi 
lami odrazą. Nieskończone  amfilady 
bliźniaczych apartamentów,  niejedno- 
krotnie słabo kopjowanych z Wersalu, 
świadczą o krzyczącym braku gustu 
dawnych monarchów  Austrowegier. 
Tandeta w każdym calu, brzydota w 
doborze barw i linjach sprzętów, do- 
robkiewiczowski przepych na pozór. A 
podarunki cesarza Wilhelma II dla 
Franciszka Józefa są szczytem braku 
poczucia estetycznego. 

„Jedynym pięknym objektem w czasie 
tej] wędrówki była młoda, bardzo zgrab 
na, przystojna wiedenka, która należała 
do oprowadzanej razem z nami grupy: 
Ona to sprawiła, że nie rzuciliśmy się z 
okien z rozpaczy w czasie oglądania 
łóżka Marji Teresy i foteli jej potom- 
ków... 

Ale ciastka u Sachera były smacz- 
ne. 27 

Nazajutrz rano pociąg, już mniej 
przyzwoity od polskiego, ale wijący 
się między cudnemi górami Styrji i 
Karyntji, uniósł nas w stronę boskiej 
Italji. Dotychczas wszystko było dob- 
rze — ale za niewiele godzin miała 

być granica włoska, a wraz z nią ko- 
niec konwersacji w dostępnych nam 
językach, Rzuciliśmy się z rozpaczą na 
rozmówki Ollendoria — cisza zaległa 
w przedziale, przerywaną tylko mia- 
rowem powtarzaniem słówek: „Signo- 
re—panie, signore — panie, | 
„Quanto costa — ile kosztuje, quanto 
costa ile  kosztuje“,  „Undici, 
dodici... z pomyłką zawsze przy 
„17%: „diciasette'. Można się było w 
swoim czasie nauczyć czegoś z radjo- 
wych rozmówek italskich pani Rost- 
kowskiej, gdyby się ich było słuchało. 
Teraz żal po niewczasie. Z próżnego 
nie nalejesz, w naszych głowach nie 
było pełno włoszczyzny: we trójkę 
znaliśmy chyba najwyżej 50 słów, po- 
zatem łacina, esperanto i intuicja. 

W nocy wielu słów włoskich nie 
było potrzeba, a całą noc jechaliśmy 
jeszcze z ziemi polskiej do włoskiej. 
Należało tylko w mówieniu przez sen 
skrupulatnie unikać słów „faszysta” i 
„Mussolini*, aby nie zbudzić się w 
jakimś tam komisarjacie. Pa koryta- 
rzach wagonów snuli się bowiem, jak 
cienie, czarnoocy, czarnokoszulaci i 
Cczarnowłosi Włosi — z poza fantazyj- 
nie udrapowanych peleryn, ostro pa- 
trząc ludziom w oczy. Dla uniknięcia 
zatargów politycznych, postanowiliśmy 
w naszych rozmowach  „faszystów* 
nazywać „panowie f.“, a ich władcę 
„pan M.“. Konspiracja okazała się zu- 
pełną, gdyż w alfabecie italskim lite- 
ra „f“ nazywa się „effe“, a litera „m“ 
— „emme*. Djabełby więc sam nie 

poznał, co tam pod naszemi polskiemi 
nosami mruczymy. 

Robiło się nam coraz cieplej, ale 
nie od czarnych koszul, lecz od zmia- 
ny klimatu. Gdzie tam narty, gdzie tam 
Wilno — znasz li ten kraj, gdzie cyt- 
ryna dojrzewa....? 

Wieczorem osiągnęliśmy dworzec 
w Mestre i potem pociąg wjechał w 
morze. Z prawej strony woda pod 
samemi oknami wagonu — i z lewej 
strony woda. Suniemy po wąziutkim 
moście, który ciągnie się około 6 ki- 
lometrów przez laguny aż do samej 
Wenecjj. 

Ciemno już. Z dworca wychodzimy 
na placyk —cisza zupełna. Kilka kro- 
ków dalej — woda. Zielono-błękitna, 
połyskująca ciemno, gęsta; na jej tle 

tajemnicze gondole. Dziwne to mia- 
sto: cisza jest tam inna, niż gdziekol- 
wiek na świecie —- jakaś nieprzejrzy- 
sta, bezrezonansowa, aksamitna, a za- 
razem głucha. Wenecja, to jedno о- 
gromne muzeum cudów sztuki, w sty- 
lu swych pałaców, ociekająca rozrzut 

nym, kolorowym przepychem — mima 
jaskrawego bogactwa swej architektu- 
ry przytłoczona jest chmurą melancho- 
Iji dziwnego przygriębienia. Proszę so 
bie wyobrazić miasto, bez żadnych 
głosów miasta: bez koni, bez turkotu 
kół, bez samochodów, bez rowerów. 
Po malowniczo smętnych kanałach su- 
ną czarne gondole, podobne do tru- 
mien, a plusk wioseł i jękliwe nawoły- 
wania gondoljerów na zakrętach są 
jedynem echem ruchu. Czasem prze-



nrjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
STAN POGŁOWIA ZWIERZĘCEGO 

Rejestracja zwierząt gospodarskich 
w roku 1930 została przeprowadzona 
w tym samym okresie, co w roku po- 
przedzającym, mianowicie w dniu 30 
czerwca. Zawdzięczając temu można 
stwierdzić jakie zaszły zmiany w po- 
głowiu w ciągu jednego roku. 

Jeżeli chodzi o województwo wi- 
leūskie, stan pogłowia zwierzęcego 
przedstawiał się następująco: 

r 1929 r. 1930 r. 

konie 210346 208593 
bydio rogate 399783 398818 
trzoda chlewna 251111 276411 
owce i kozy 305815 344040 

Liczba ogólna koni i bydła rogatego 
pozostała prawie bez zmiany, jednak in 
minus, w porównaniu do roku 1929, 

wzrosła natomiast liczba trzo- 
dy chlewnej o 10 proc. oraz owiec i 
kóz o 12,5 proc. 

Analogiczne zjawisko obserwujemy 
w odniesieniu do całej Polski, z tą atoli 
różnicą, że liczba koni i bydła rogate- 
go nieznacznie zwiększyła się. 

Statystyka urzędowa podaje ilości 
zwierząt gospodarskich z podziałem na 
większą i mniejszą własność (ponad 
50 ha i do 50 ha). 

Poniższe zestawienie wykazuje 
zmiany, jakie zaszły w okresie 1929 — 
30 roku na terenie w-wa wileńskiego w 
stanie posiadania zwierząt gospodar- 
skich przez większą a mniejszą włas- 
ność: 

konie 
a) większa wł. 22228 19849 
b) mniejsza wł. 185538 185732 
bydło rogate: 
a) większa własn. 44805 40564 
b) mniyjsza własn. 349658 351855 

trzoda chlewna: 
a) większa własność 21664 22940 
b) mniejsza własn. 225611 248242 

owce i kozy: 
a) większa własn. 26661 25758 
b) mniejsza własn. 278254 317024 

Widzimy stąd, że ogólne, jakkol- 
wiek nieznaczne, zmniejszenie się stanu 
pogłowia koni i bydła rogatego w r. 
1930 w porównaniu do roku 1929-go 
spowodowane zostało zmniejszeniem 
się tego pogłowia w większej własno- 
ści. W mniejszej własności ilość koni a 
zwłaszcza bydła rogatego zwiększyła 
się, Zwiększenie się ilości trzody chlew 
nej, oraz owiec i kóz równoległe jest ze 
zwiększeniem się pogłowia tych zwie- 
rząt w mniejszej własności. 

Jest to objaw bardzo charaktery- 
styczny, nad którym należałoby się za- 
stanowić. W okresie 1929 — 1930 r. 
parcelacja prywatna uległa zanamowa- 
niu, powodując osłabienie amplitudy 
procesu rozdrobnienia większej własno- 

ści. Jeżeli zatem notujemy kurczenie się 

pogłowia zwierząt gospodarskich w 
większej własności, należy to zjawisko 
zestawić z trudnościami finansowemi 

większej własności i związaną z tem 

koniecznością wyzbywania się nawet 
Harski. inwentarza żywego. 

  

Katastrofa samochodowa na 
szosie mejszagolskiei 

WICEPREZYDENT MIASTA INŻ. CZYŻ 
KOWALEW 

W sobotę rano na drodze do Mej- 
szagoły koło maj. Powidaki samochód, 
którym jechali wiceprez. Czyż i kier. 
gazowni miejskiej, Kowalew, uległ cięż 
kiemu wypadkowi. 

Obaj jadący ulegli poważnym obra 
żeniom, szczególnie stan p. Czyża, któ 
ry doznał silnego wstrząsu, budzi 
ważne obawy, czy nie doznał jakichś 
uszkodzeń wewnętrznych. 

Znajduje się on obecnie w Powi- 
dakach, gdzie też i nastąpi prześwie- 
tlenie i konsyljum, które orzeknie, ja- 
ki jest stan chorego. 4 

P. Kowalew po opatrunku został 
przewieziony do Wilna, do swego mie 
szkanią w stanie nie budzącym obaw. 

Jak się okazało, wypadek nastąpił 
w takich okolicznościach: w czasie, 
gdy samochód p. wiceprezydenta po- 
dążał w kierunku Mejszagoły, jechał 
w tym samym kierunku inny samochód, 
wiozący p. prezesa Al. Lednickiego z 

Litwini zobowiązali się 
W wyniku rozmów odbytych w re- 

jonie Trok władze litewskie zobawią- 
zały się współdziałać przy  tępieniu 

I KIEROWNIK GAZOWNI 
— RANNI 

Warszawy do maj. Bortkuszki. 
Koło górki rzeszańskiej, podczas 

wymijania, auto p. Lednickiego wsku- 

tek slizkiej drogi stanęło w poprzek 
drogi, co widząc jadący z tyłu p. Ko- 
walew, nie mogąc zahamować maszyny, 

skręcił nagle w bok i wpadł na przy- 

drożne słupy, spadając do rowu z wy- 

sokości 3 metrów. Państwo Ledniccy, 

którzy dzięki manewrowi p. Kowale- 
wa wyszli z katastrofy bez szwanku, 

pošpieszyli poszwankowanym na ро- 

moc i zajęli się przewiezieniem ich do 

Samochód, którym jechali pp. Czyż 
i Kowałew, uległ częściowemu  zni- 
szczeniu. 

Wczoraj w.-prez. Czyża zdecydo- 
wano przewieźć do kliniki chirurgicz- 
nej U. S. B. w celu odpowiedniego zba 
dania zdrowia. Zachodzi bowiem oba- 
wa, że chory ma przygniecioną klatke 
piersiową. 

wydawać koniokradów 
kradzieży koni w pasie granicznym i 
ujętych koniokradów wydawać w ręce 
naszych władz. 

Wykonawca wyroków komunistycznych 
UKARANY PRZYKŁADNIE PRZEZ DWIE INSTANCJE SĄDOWE 

ciniaka, który przyznał się, że jest sprawcą 
usiłowania zabójstwa Horbowskiego i że do 
konał tego na rozkaz Partji Komunistycznej 
członków, której Horbowski demaskował u- 

niemożliwiając przez to agitację wśród chło- 

pów. 
Sąd Okręgowy skazał Marciniaka na 8 

łat ciężkiego więzienia, a gdy skazany od- 
wołał się do Sądu Apelacyjnego ten na 

wczorajszem posiedzeniu uznał za możliwe 

zmniejszenie mu kary do 4 1. c. w. 

W lutym roku ubiegłego dokonano za- 
machu na życie nauczyciela szkoły pow. w 

osadzie Tomaszówka pod Pińskiem  Bole- 
sława Horbowskiego. 

Nieznany sprawca strzelił do Horbowskie- 
go przez okno w chwili, gdy ten siedział 

przy kolacji, lecz mimo bliskiej odległości 

chybił. 
Władze policyjne ujęły po pewnym cza- 

sie mieszkańca sąsiedniej wsi, Feliksa Mar- 

mknie się z suchym, stłumionym trza- 
skiem łódka motorowa, zastępująca 
tutaj samochód prywatny zamożnego 
człowieka. Po Canale Grande pływają 
zamiast autobusów  waporetki, małe 
Statki rzeczne. Nie, w Wenecji nie 
chciałbym mieszkać dłużej, nawet wo- 
bec niezrównanych czarów fasady i 
wnętrza pałacu dożów i kośc. św. Mar- 
ką nawet cudu harmonji renesansowej 
bibljoteki, bogactwa Ca d'Oro i wspa- 
Niałości Ospedale. I nawet wobec naj- 
Piękniejszego konnego pomnika na 
SWiecje, jakim poszczycić się może 
królową mórz, Wenecja: pomnika kon- 
dotjerą Colleoni'ego, dłuta Verrocchia. 

e, jak powiedziałem, nie odbieraj- 
my chleba autorom urzędowych prze- 
wodników po Wenecji. A ponieważ 
oni właśnie mają w tem mieście żni- 
wo nielada, opuśćmy ich, by po 
dwóch dniach pojechać dalej — do 
Rzymu. Ale nie taka to prosta sprawa. 
Jedziemy z Wenecji do Rzymu, ale w 
pociągu dowiadujemy się, że nasza 
trzecia klasa dochodzi tylko do Bolo- 
nie tam więc trzeba będzie wysiąść. 
astępuje mała narada, na skutek któ- 

TE, w myśl propozycji bardzo w tej 
dziedzinie kompetentnego pana Sta- 
Sia, postanawiamy nie wysiadać w 
Bolonii, lecz w daleko ciekawszej Fer- 
rarze, by tam zaczekać na inny po- 
CIĄ$, który nas już dowiezie do wiecz- 
2 „Niasta. 

*Ožostawilišmy tę decyzję. Регга- 
ra, Siedzjpą miej rodziny d'Este, 
jest zachowanem w większości swych 

bezcennych * zabytków / niewielkiem 
miastem, do któręgo zagląda stosunko 
wo mało turystów. Spędziliśmy 3 go- 
dzin w tej niezmąconej atmosferze 
zgęszczonej przeszłości, nad którą ster- 
czą cztery wyniosłe i surowe baszty 
„Dworu w Ferrarze*, otoczonego io- 
sami i mostami zwodzonemi. Wielkie 
wrażenie sprawia więzienie, w którem 
zamknął piękną Parisinę srogi mąż, by 
ją po tygodniu męki stracić wraz z jej 
kochankiem, który na imię miał Ugo. 

Wkrótce za Ferrarą pociąg przebił 
się przez szereg tuneli — i znaleźli 
śmy się na południu górskiego łańcu- 
cha Apenińskiego. Odbiło się to na- 
tychmiast na naszem wiosennem po- 
czuciu, gdyż klimat zmienił się wyraź 
nie — z chłodnego przedwiośnia zro- 
biła się w jednej chwili wiosna w peł- 
ni. W pociągu, w niezbyt czystej i 
miłej trzeciej klasie — trwały studja 
językowe, uwieńczone  problematycz- 
nem powodzeniem. W każdym razie, 
dojeżdżając da Rzymu, po przejecha- 

niu nocą Bolonji, Pistoji i Florencji — 
umieliśmy już po włosku powiedzieć: 
„którą drogą dojdę do....*, „to jest za 
drogo““, oraz „chce mi się bardzo 
pić”. 

Na opowiadanie o Rzymie dziś już 
nie zostanie miejsca. Odłożymy te 
Rzymy na przyszły raz. W każdym ra- 
zie już teraz wiemy, gdzie Rzym, 
gdzie Krym. W Rzymie zostajemy dłu 
żej, aż do następnego feljetonu. 

Witold Hulewicz. 
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Dzień rezerwisty w 
Wilnie i na prowincji 
OR£Z ŚWIĘTO 85 PUŁKU 

PIECHOTY 
Już w piątek wieczorem jako w wi 

gilję uroczystości „Dnia  Rezerwisty** 
na ulicach miasta ukazały się orkie- 
stry wojskowe, by odegrać capstrzyk, 
zaś na Wilji odbyła się impreza spor- 
towa pod nazwą „wpław przez Wil- 
no“, w której wzięło udział 130 zawod 
ników. Zwycięzcą był p. Kukliński z 
Policyjnego KI. Spor., który przestrzeń 
2 klm. przebył w najlepszym czasie. 

Pierwsze doroczne święto Federa- 
cji wileńskiej „Dzień rezerwisty“ roz- 
począł się w sobotę przedpoł. nabożeń 
stwem w bazylice wileńskiej. Po nabo 
żeństwie odbyło się poświęcenie sztan 
daru pułku wileńskiego rezerwistów i 
b. wojskowych. W uroczystości tej u- 
czestniczył p. premjer Prystor z mał- 
żonką, przyczem pierwszy gwóźdź 
wbił p. premjer Prystor w imieniu p. 
Marszałka Piłsudskiego, który raczył 
przyjąć protektorat nad tą uroczysto- 
ścią. 

Następnie w imieniu p. Marszałko- 
wej Piłsudskiej, matki chrzestnej sztan 
daru, wbiłą gwóźdź p. premjerowa 

Prystorowa, następnie p. wojewoda 
Beczkowicz i inni. Po tej uroczystości 
p. premjer odjechał do  Nowowilejki 
na święto pułkowe 85 pp. 

Następnie oddziały wojska, ar- 
mji rezerwowej, P.W.M., biorące udział 
w uroczystości, defilowały na Placu 
Orzeszkowej przed wojewodą wileń- 
skim, zastępcą komendanta garnizonu 
i władzami federacji. 

W godzinach popołudniowych od- 
był się szereg zawodów sportowych i 

zabaw ludowych, oraz pokaz ataku lot 
niczego na most Žielony, wykonane- 
go przez samoloty 5 p. lotn. O godz. 

18-ej odbyły się zawody dwudziestu 

kilku drużyn wojskowych i P. W. w 

maskach przeciwgazowych, które prze 
maszerowały przez ulice. 

POKAZ ATAKU GAZOWEGO 
Podczas sobotnich uroczystości nad 

zwyczaj efektownie wypadły pokazy 
ataku lotniczego na Zielony Most i je 

go obrona za pomocą zasłon dymnych. 

W godzinach popołudniowych tłu- 

my wilnian zaległy brzegi Wilji, by 

widzieć atak lotników, o zbliżaniu się 

których syganlizowano na krótko przed 
godz. 3 p.p. 

W chwili, gdy eskadra nieprzyjaciel 

ska ukazała się na horyzoncie cały 

most, a nawet sąsiednie domy i objek 

ty pokryły się gęstą mgłą, po przez któ 

rą nic nie można było dojrzeć. 
Podlatujące 3 samoloty obsada ma 

stu spotkała silnym ogniem karabinów 
maszynowych, uniemożliwiając w ten 

sposób obrzucenie terenu bombami 
gazowemi. 

Po dłuższej chwili samoloty wi- 
dząc, że nic nie wskórają cofnęły się 

nad środmieście, dokonując kiłka śmia 

łych ćwiczeń. 

„DZIEŃ REZERWISTY* 
NA PROWINCJI 

W sobotę odbyły się również wrę- 

czenia sztandarów organizacjom pow. 

„Federacji“ w Święcianach, Posta- 

wach, Brasławiu, Głębokiem i Oszmia 
nie. Uroczystości te zgromadziły wszy 
stkich byłych wojskowych z terenu 
wojew. wileńskiego oraz liczne rzesze 
mieszkańców. Wypadły nadwyraz im- 
ponująco. 

UROCZYSTOŚCI W N. WILEJCE 

Przypadające na dzień 15 b. m. 
doroczne święto pułkowe 85-go pułku 
strzelców wileńskich, stacjonowanego 
w Nowowilejce zaszczycił swą obec- 
nością p. prezes Rady Ministrów Pry- 
stor, który po uroczystościach  wileń- 
skiej Federacji przybył o godzinie 
11-eį z Wilna do Nowowilejki. Pa po 
lowej mszy świętej, odprawionej na 
błoniach miejskich, wygłosił kapelan 
pułkowy ks. Nowak okolicznościowe 
kazanie, w którem po powitaniu p. 
premjera, jako byłego oficera pułku, 
podkreślił w gorących słowach zasłu- 
gi, położone dotąd.przez 85 pułk strzel 
ców wileńskich. 

Po nabożeństwie pułk  przedefilo- 
wał przed p. premjerem. Pozatem w 
defiladzie uczestniczył dywizjon 19-go 
pułku artylerji połowej i szwadron 
13-go pułku ułanów. 

Po defiladzie udał się p. premier 
na obiad żołnierski, urzadzony w 0- 
grodach koszar pułku. Tutaj powitał 
p. premjera dowódca pułku, pułk. Le- 
wieki, wznosząc następnie okrzyk na 
cześć Rzeczypospolitej, Pana Prezy- 
denta Ignacego Mościckiego i Marszał 
ka Piłsudskiego. 

Pułkownik Lewicki powitał następ 
nie w serdecznych słowach p. premje 
ra w imieniu pułku, dziękując mu za- 
razem za przybycie na Święto pułko- 
we. P. premjer zabrawszy głos, prze- 
mówił do zebranych jako dawny to- 
warzysz broni, wznosząc toast na po- 
myślność braci żołnierskiej. Po obie- 
dzie opuścił p. premjer Nowowilejkę, 
odprowadzony przez dowódcę pułku 
i honorowy szwadron ułanów. 

Polska Szkoła Początkowa 
HALINY SIEWICZOWEJ 

ul. Uniwersytecka 1. 
Przyjmuje zapisy dzieci od 7 do 11 lat 

codziennie od godz. 12 do 3 ppoł. 
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YSZYŃSKI 
OBYWATEL ZIEMI WILEŃSKIEJ, WETERAN 1863 ROKU. 

Opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn. 16 sierpnia 1931 roku. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Św. Jańska 12 m. 1) do Kościoła Św. Jana odbyła się 
wczoraj o godz. 5-ej po poł. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w tymże Kościele dzisiaj 

Urodzony 1 września 1847 r. 

rano, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarzu Bernardyńskim, 

o czem zawiadamiają wszystkich Jemu życzliwych 
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dnia 14 sierpnia 1931 r. Pogrzeb odbył się dnia 17 sierpnia r. b. 
O tej bolesnej stracie zawiadamiają pogrążeni w rozpaczy MATKA, SIOSTRY, BRAT I RODZINA 

KRONIKA 
   

          

    
    

WTOREK 

vziš 18 W. s. g. 3 m. 51 
Agapita 
jutro Z, s. g. 6 m. 57 

Juljusza    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 17 sierpnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 756. 
Temperatura średnia --17. 

Temperatura najwyższa --21. 

Temperatura najniższa --10. 

Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: pochmurno, przelotne opady. 

KOŚCIELNA 
— Książęta Kościoła na Tygodniu Spo- 

iecznym Odrodzenia w Lublinie, Jak nas in- 
formują, w tegorocznym Tygodniu Społecz- 
nym, organizowanym od 23 sierpnia b. r. w 
Uniwersytecie Lubelskim przez stow. Kato- 
lickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, 
wezmą udział najwyżsi przedstawicielą Epi- 
skopatu Polskiego. 

Oprócz biskupów lubelskich J.E. Fulmana 
i JE. Jełowickiego, przybędą do Lublina J.E. 
kard. Hlond z Poznania, J E. kardynał Ka- 
kowski z Warszawy, ]. E. arcybiskup —ksią- 
żę Sapieha z Krakowa, ]. E. arcybiskup Twar 
dowski ze Lwowa, oraz J.E. biskup Przeź- 
dziecki z Siedlec. 

MIEJSKA 
— Wojsko spłaci Magistratowi 7a- 

ległe należności. Komisja wojskowa, 
badająca zadłużenia instytucji woj- 
skowych na rzecz Magistratu ustaliła, 
że miastu należy spłacić 350 tys. zło- 
tvch, jako należność za różne dzierża 
wy, korzystanie z inwestycji i t. d. 

Należność ta będzie spłacona w 
ośmiu ratach i pierwsza rata wpłynie 
do kasy miejskiej w pierwszych dniach 
września. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Zgr. SS. Najśw. Rodziny z 

Nazaretu podaje do wiadomości, że egzami 
na wstępne do kl. I, II, III, IV rozpoczną się 
dn. 1 września o godz. 10. 

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

— Koedukacyjne Gimnazjum im. T. 

skiego 13—zawiadamia, iż egzaminy wstęp 
ne w terminie jesiennym rozpoczną się dn. 
29 sierpnia o godz. 10 rano. 

Do klas podwstępnej i wstępnej egzamin 
odbędzie się dn. 9 września. Kancełarja 
czynno od dnia 18 sierpnia codziennie między 
godz. 11 — 1 p.p. 

OSOBISTE. 
— Prezes Okręgowej Izby Kontroli 

Państwa w Wilnie p. Jan Pietraszewski 
powrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

— Dyrektor Lasów Państwowych w 
Wilnie p. E. Szemioth w dniu 14 b. m. wy- 
jechał na generalną lustrację lasów Dyrek- 
cji, dokonywaną przez naczelnego Dyrek- 
tora Lasów Państwowych p. Adama Loreta 
z udziałem inspektorów i radców ministerjal 
nych. 

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

8 m. 15 w. przemiła komedja Connersa „Ro- 
xv“, która zdobyła sobie w Wilnie rekordo- 
we powodzenie dzięki dowcipnej treści, po- 
mysłowej reżyserji oraz koncertowej grze 
całej obsady w osobach Detkowskiej, Niwiń 
skiej, Sawickiej, Szurszęwskiej, Detkowskie- 
go, Mileckiego, Picheiskiego oraz dyr. Zel- 
werowicza. Licznie zebrana publiczność о- 
klaskuje codziennie tę przemiłą nowość, przed 
stawiającą wzruszającą historję  współcze- 
snego Kopciuszka. 

W przygotowaniu kapitalna komedja 
Maughama „Mam prawo odejść”, w reżyse 
tji i z udziałem dyr. Zelwerowicza. Sztuką 
tą Teatr Wileński zamknie sezon. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Soko- 
łowskiej. Dziś, o godznie 8,45 wiecz. barw- 
na, pełna humoru rewja p. t. „Ja pana też" 
z gościnnym udziałem znakomitej artystki 
teatró:w stołecznych, ulubienicy publiczno- 
ści, Janiny Sokołowsskiej. 

Program składa się z dowcipnych  ske- 
czów, szeregu melodyjnych piosenek, efek- 
townych produkcji tanecznych, wreszcie niej 
zwykle oryginalnie pomyślanej konferan- 
sjerki. Udział biorą: Janina Kozłowska, Ja- 
nina Sokołowska, Ewelina Wierzyńska, Lu- 
dwik Sempoliński, Jerzy Sulima, Henryk Wie 
rzyński, oraz Lucjan Żurowski, 

Stronę taneczną reprezentuje znakomita 
KA Lidja Winogradzka wraz z zdspo- 

em. 

— (Osobiste. W dniu 16 sierpnia prezes 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. p. Józef 
Korolec wyjechał na wywczasy letnie, wró- 
ci za sześć tygodni. 

— Lustracja upiększeń balkonów. W zwią 
zku z przeprowadzanym konkursem upięk- 
szania osiedti, okien i balkonów, Wfileńskie 
Towarzystwo Ogrodnicze komunikuje, że 
pierwsza lustracja dokonana zostanie przez 

Czackiego z pełnemi prawami — ul. Wiwul-członków Komisji w dniu 19 bm., w godzi- 

Trzydzieści tysięcy pielgrzymów 
NA DOROCZNYM ODPUŚCIE W TROKACH 

W dzień Wniewowzięcia N.M.P. się nawet pielgrzymka z Poznania, li- 
w Trokach odbył się doroczny odpust, cząca 60 osób, prowadzona przez ks. 
na który przybyło około 30 tysięcy Wołkowskiego. 
patników z Wilna i okolic. Znalazła 

Pożar w koszarach 
Wczoraj na krótko przed północą w 

koszarach I Brygady w budynkach zaj 

  

mowanych przez 1 p.p. Leg. powstał | 
niespodzewanie pożar. 

Z niewyjaśnionych narazie powo- 

dów ogień wybuchł w stajni i ogarnął 

momentalnie ca ły budynek, tak że 

straż wojskowa w obawie przed rozsze 

Pierwszej Brygady 
rzeniem się pożaru wezwała na ratu- 
nek miejską straż ogniową. 

Krwawa łuna pożaru szeroko roz- 

postarła się na niebie z niepokojem 

obserwowana przez nielicznych prze- 

chodniów. Do późna w noc pożar je- 

szcze trwał mimo wysiłków straży zlo 

kalizowania go. 
  

Zamordowenie siostry przez bratai bratową 
| W nocy z dn. 9 b. m. mieszkańcy wsi 

Nierowy gm. wiszniewskiej, pow. wołożyń 
ki zamordowanej do pobliskiej rzeki. Zwło- 
ki zostały ujawione i dzięki sprężystej akcji 

skiego Huhisz Maksym wraz ze swą żoną organów bezpieczeństwa , zbrodnia wyszła 
Olgą dokonali potwornego morderstwa na na jaw, a mordercy zatrzymani. Mordercy 
siostrze Hubisza Agacie, zadając 

naście ciosów tępem w głowę. 
| Dla zatarcia śladów mordercy wrzucili zwło 

jej kilka- dopuścili się tej potwornej w ce- 
lu zagarnięcia majątku siostry. 

STANISŁAW GORYNIEWSKI 
WŁAŚCICIEL MAJ. SIECĆKÓW, POW. DZIŚNIEŃSKIEGO 

Opatrzony Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w wieku lat 30 w Siećkowie 

"niczka państwowa, 

(we wtorek) o godz. 9-ej 

PRZYJACIELE 
E LEA 

Znowu napašč 
„Kurjera“ 

W piątek 14 sierpnia o 7 rano przerwano 

roboty w kaplicy św. Kazimierza w przeko- 

naniu, że natrafiono na groby królewskie. 

O godzinie 10 wypuściliśmy na miasto 
dodatek nadzwyczajny z tą wiado:nością. 

Potem okazało się to nieprawdziwe, co 

też w Nr. z soboty wyjaśniliśmy, 
Ałe „Kurjer Wileński" skorzystał z tego 

aby napaść na „Słowo* całym szeregiem 

głupawych dowcipów, przyczepek į men- 

torstw. Jest to już niewiadomo która z kolei 

napaść „Kurjera Wileńskiego" na nas. „Ku- 

rjera Wileńskiego do metody ustawicznego na 
padania na nas nie zraziła nawet arcy-humo- 

rystyczna historja z depeszą bolszewicką. 

Było to tak komiczne! — „Kurjer Wileński" 
przeczytał w jakiejś gazecie bołszewickiej ty- 

tuł „Kłamstwa Słowa”, solidaryzował się 
całkowicie z brzmieniem tego artykułu, za- 
rzucił nam, żą kiamiemy; a potem się oka- 

zało, że wiadomość, którąśmy według bol- 
szewików i solidarnego z nimi „Kurjera” 

„Sktamali“ — była zamieszczona w tym sa- 

mym czasie również i w „Kurjerze“. Okaza- 

ło się wtedy dobitnie, że redaktorzy „Kurje- 

ra" pilniej czytają nasze pismo, niż własne. 
Jeśli odpowiadamy dziś _„Kurjerowi* 

wbrew naszej zasadzie nieodpowiadania na 

napaści, niebędące na pewnym poziomie — 

to tyko dlatego, aby powtórzyć apel, który 
już nieraz zanosiliśmy: czy nie znajdzie się 
ktoś, ktoby poradził „Kurjerowi*, aby zmie- 
nił tę dotychczasową swoją metodę. 

nach od 10-ej do 14-ej. 
— we środę 19 sierpnia r. b. o godzinie 

8,30 wieczorem w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) 
odbędzie się rwielki konc4rt symfoniczny pod 
dyrekcją słynnego dyrygenta Bronisława 
Szulca, w programie Wagner, Noskowski, 
Rymskij - Korsakow i Beethoven. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zamachy samobójcze. Pozbawił 
się życia przez powieszenie Matus 
Brojdo (Zamkowa 18), lat 35, han- 
dlarz, przedstawiciel fabryk  cukier- 
ków. 

Planujjąc zamach, Brojdo wypra- 
wił żonę z dziećmi w niedzielę do Czar 
nego Boru i wieczorem gdy rodzina 
wróciła Brojdo już nie żył. 

Uwiązał on sznur do rury wodo- 
ciągowej i zawisł na nim usuwając z 
pod nóg krzesło. 

W tym samym dniu napiła się 
esencji octowej Genowefa Olszewska 
(Antokol 54). Leży w szpitalu Sa- 
wicz. 

Powodem obu zamachów samobój- 
czych były ciężkie warunki materjal- 
ne. 

Wreszcie wczoraj w dzień targnęła 
się na życie Janina Molterowa, urzęd- 

zam. przy ul. 
Dominikańskiej 11, która przecięła so- 
bie arterje na rękach. 

W stanie ciężkim ulokowano ją w 
szpitalu żydowskim. Powód — rów- 
nież ciężki stan materjalny. 
— Urągowisko na zauł. Oszmiańskim, 

Grupka wyrostków komunistycznych zebra- 
ła się onegdaj na zaułku Oszmiańskim, wy- 
wieszając na drutach czerwoną płachtę. 

Policja zatrzymała dwóch uczestników 
zbiegowiska. 

— Aresztowanie włamywa- 
czy. Na ul. Portowej podczas obławy poli- 
cyjnej ujęto dwóch włamywaczy: Gryszkie- 
wicza i Czepułkowskiego, którzy wybierali 

się na wyprawę, o czem świadczyły różne 
instrumenta do rozbijania zamków i zapor, 
porzucone przez nich podczas ucieczki przed 
policjantem. 

Uciekający zatrzymali się dopiero, gdy 
usłyszełi groźbę użycia broni. 

(Dokończenie kroniki na stronie 4-ej)



Delegaci żydów z całego Świata 
w Radunlu 

Z WIZYTĄ U CĄDYKA MEJERA PUPKI 

W Radunia mieszka jak wiadomo  słyn- 
my cadyk żydowski, Mejer Kaganowicz Pup- 
Ki, cieszący się szczegółnie wśród ortodok- 
sów wielkiem poważniem i poniekąd uwa- 
žany za Świętego. 

Otóż enegdaj do Radunia przybyła wy- 
cieczka rabinów i uczonych żydowskich w 
celu złożenia wizyty wielkiemu rabbi i obej 
rzenia tamtejszej szkoły rabinackiej. 

W skład wycieczki wchodzili dełegaci z 
Francji, Węgier, Szwecji, Niemiec, Holandįi, 
Austrii i z centralnych województw Polski. 

Cadyk raduński jest wyrocznią w spra- 
wach talmudycznych, naukowych i wszyst- 
kich innych obchodzących wszechświatowe 

zyty u niego gości z zagranicy, z którymi 
naradzał się przy zamkniętych drzwiach, ku 
wielkiej ciekawości tłumów zebranych przed 
domem uczonego rabina, 

— Podatek w wysokości... 1 grosza. Do 
pułk, Sławińskiego zgłosił się onegdaj se- 

kwestrator z żądaniem uregulowania należ- 
ności na rzecz miasta w wysokości... 1 gro- 
sza jako zaległość z r. 1926 od nieznanego 
bliżej podatku. 

Zadziwiająca jest ta skrupulatność biu- 
rokratyczna, która nie może zrozumieć, że 

ściągnięcie tak Śmiesznie małej należności 

żydostwo i to było właśnie powodem wi. kosztuje Magistrat stokrotnie więcej. 

LLA LST TOS SI INTA ES VT TOO TAKAS TEO 

— Warjatnaul. Wielkiej. 
W niedzielę rano jakiś nienormalny 0- 
sobnik wywołał awanturę na ulicy Wiel 
kiej, usiłując wybić szyby w antobusie. 

Następnie warjat wpadł do sklepu 
z napojami chłodzącemi koło cerkiew 
ki przy zbiegu ulic Wielkiej i Sawicz, 
wywołując tam panikę, wreszcie 
czepił policjanta, który nie zlakł się 
krzyków i dorożką odwiózł furjata do 
I komisarjatu. 

—Zgon110-letniego star- 

ca. Wczoraj zmarł nagle 110-letni Zał- 

man Sokołowski, zam. przy ulicy Św. 

Mikołaja 6. 
Uważany on był za najstarszego 

żyda w Wilnie. Do niedawna trudnił 

się on handlem, lecz ostatnio był na 

utrzymaniu syna. 

Fiodorowiczowi Wacławowi 
(Pohulanka 12) z  niezamkniętego 
mieszkania spradziono gotówkę oraz 
bieliznę łącznej wartości 50 zł. 

za- 

— Urozmaicone chrzciny. Pod- 
czas przyjęcia z okazji chrzcia u Kazimierza 
Mozolewskiego (Hoża'5) wynikła bójka na 
pięście, podczas której Mozolewski i jego 
brat kapral 85 p.p. zostań silnie potrurbo- 
wani. 

CZARNY BÓR. 
— Tragiczna śmierć pod po- 

ciągiem. W niedzielę koło Czarnego Bo- 
ru rzucił się pod pociąg 21-letni Włodzimierz 
Salinkow, mieszk. wsi Dusinięta. 

Samobójca poniósi śmierć na miejscu. 
Powody — nie są znane. 

— Żukojnie nawiedził grożź- 
ny pożar. Nocy przedwczorajszej w Żu- 
kojniach w pow. święciań. powstał pożar, 
który rozszerzył się na liczne budowle, tak, 
że w rezultacie ogień zniszczył 24 gospo- 
darstwa, powodując 125 tys. zł. strat. Pożar 
trwał 3 godziny. 

DUKSZTY 
— Nieostrożny strzał. W 

majątku Dokszty został postrzelony w, 
szczękę z krótkiej broni palnej nau- 
czyciel szk. pow. w Pożeniszkach M. 
Dyrmont. Sprawcą  postrzelenia był 
T. Zan, mieszkaniec maj. Dukszty. Wy 
padek nastąpił w czasie manipulowa- 
nia rewolwerem. 

  

чэ ОЧЬ Т 
CZTE RDZIESTOLECIE WIL. T-WA CYKLISTÓW 
UDZIAŁ DELEGATÓW ZAMIEJSCOWYCH. ABSTYNENCJA KLUBÓW WILENSKICH. 

SIEDLCE ZWYCIĘŻAJĄ W BIEGU. 

Jak to juź podawaliśmy w sobotę i nie- 

dzielę, wileńscy cykliści i motocykliści, zrze- 

szeni w Wił. Tow. Cyklistów i Motocykli- 
stów, obchodzi!i uroczyście czterdziestolecie 

istnienia swego Towarzystwa. 

‚ — № uroczystość tę przybyli przedstawicie- 

14 pokrewnych organizacyj z Warszawy: W. 

T. C. Łodzi: Resursa Rzemieślnicza, Brze- 

ścia: Two Kolarsko-Sportowe, Siedlce: Ma- 

zowieckie Tow. Kolarskie i Siedleckie T-wo 
Kolarskie, oraz kilku organizacyj wileńskich. 

Po wysłuchaniu Mszy św. w kościele św. 

Trójcy udano się pochodem na Gėrę 

Zamkową dla złożenia wieńca na grobie Nie- 

znanego Żołnierza. 

Po śniadaniu w ogrodzie cukierni Sztral- 
la uczestnicy jubileuszowych uroczystości 

udali się do lokału Stow. Techników na uro- 

czyste posiedzenie. 

Zagaił je, w zastępstwie nieobecnego pre- 

zesa p. ]. Wysockidgo wiceprezes p. E. Ol- 
szewski, dziękując zebranym za łaskawe 

przybycie i zapraszając do stołu prezydjalne- 

go przedstawiciela W. T. C. p. Skrzypka, 

Sokoła — p. Januszewiskiego, oraz cały za- 

rząd T-wa. 
Następnie przewodniczący udziela głosu 

sekretarzowi T-wa p. Rydlewskiemu dla od- 

czytania sprawozdania z działalności T-wa 

w okrdsie ostatniego dziesięciolecia. 

Dowiadujemy się z tego sprawozdania, że 

T-wo zorganizowane w roku 1891 i będące 

w okresie niewoli jedną z nielicznych placó- 

wek polskich w Wilnie podczas wojny, prze 
stało niejako istnieć i dopiero iw roku 1921 

pawiołane znów zostało do życia, przyczem 

na czele pierwszego zarządu stanął Ś. p. J. 

Wolski, mając do pomocy tej miary entuzja- 

stów sportowych, co kpt. T. Kawalec. 

We wrześniu tegoż roku zorganizowano 

pierwsze zawody. W następnym roku nastę- 

puje połączenie się cyklistów z łyżwiarzami, 
a w 1923 — pierwsze zawody o mistrzo- 

stwo Wilna, na przestrzeni 50 klm. Zwycięża 

wówczas K. Silicki. 

W 1924 r. Z.P.T,K: nakazuje zorganizo 
wać 100 klm. bieg o mistrzostwo wiojewódz 

twa. T-wo wywiązujd się dobrze z zadania, 

a zwycięzcą staje się obecny kapitan sporto- 

wy T-wa p. Jerzy Balul. 
Od tegó roku działalność T-wa stale roz- 

szerza się. Rok rocznie mamy szereg imprez, 

a w r.b. następuje zmiana statutu i T-wo 

jednoczy w swych szeregach cyklistów i mo- 

tocyklistów. 
Po odczytaniu sprawozdania ogłoszona 

zostaje treść depesz, nadesłanych ze wszyst- 

kich miast Polski. 3 

Jest tego dužo. Wszystkie pokrewne klu- 
by przesyłają życzenia, to też z przykrością 

SŁ O Ww G 

niemałą zaznaczyć musimy, że ani jeden z 

klubówi wileńskich, nawet Wojsk. Klub moto 
cyklistów w Wilnie, nie uznali za wskazane 

wysłać swego delegata na jubileuszowe po- 

siedzenie, lub bodaj wysłać depeszę kurtua- 

zyjną. Doprawdy, dziwny stosunek, czy też 

dziwne metody. 

Po przemówieniach powitalnych zabiąra 

głos przewodniczący i oznajmnia, że w myśl 

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

za zasługi, położone na polu rozwoju i pro-- 

pagowania sportu kolarskiego w woj. wileń- 

skiem, przyznane zostały dyplomy uznania 

redakcjom: „Słowa* i „Dz. Wileńskiego”, 

oraz sprawozdawcom sportowym tych pism, 

red. p.p. Jarosławowi Niesieckiemu i Witoldo 

wi Tatarzyńskiemu. Zgromadzeni oklaskami 

wyrażają swoją aprobatę, a przedstawiciel 

Resursy Rzemieślniczej w Łodzi p. Kamiński 
wznosi okrzyk: prasa potnagająca nam pra- 

cować, niech żyje. 
P. p. Niesiecki i Tatarzyński odbierają z 

rąk p. przewodniczącego dyplomy, dziękując 

w krótkich słowach T-wu za zaszczytne wy- 

różnienie, podkreślając, -że jest to ierwszy w 

Wilnie wypadek aktu kurtuazyjnego w sto- 

sunku do prasy, która zawsze chętnie współ 

pracuje z organizatorami zawodów, a © htó 

rej z reguły zapomina Się... po zawodach 

Następuje wbijanie gwoździ w drzewce 

sztandaru,  okołicznościowie przemówienia, 

poczem przewodniczący zam rka posiedzenie, 

dziękując jeszcze raz wszystkim 2a przyby- 

cie. 

ZAWODY KOLARSKIE 

O godz. 2 min. 30 rozpoczyna się 30 klm. 

bieg. Staje do niego rekordowa jak na rasze į 

stosunki ilość zawodników — siedemnastu, a 

prócz tego, siedmiu zamiejscowych. Jest 
wśród nich znany z biegu „Dokoła Polski" 

M. Drańko z Brześcia. Panuje ogólne prze- 

konanie, że zwycięży on łatwo. 

Kapitan warsz, T-wa p. Skrzypek obej- 

muje kierownictwo biegu. 

Przygotowania skończone. Start i zwarta 

grupka cyklistów sunie Królewską, dokoła 
Katedry przez Antokol na szosę niemenczyń- 

ską. Prowadzi ich na motocyklu p. Urniarz 
z zasłużonym szosowcem, zdobywcą wielu 
nagród p. Kamińskim. 

Dowiadujemy się następnie, że mistrz Wil 
na Chochlowicz wyrywa się naprzód i pro- 
wadzi. Nieco za nimi sunią siediczanin Chwe- 
doruk, (zaznaczyć nałeży, że . zawodnicy 

siedlczanie, a w ich liczbie Chwedoruk i fili- 
granowa p. Józefa Izdebska przybyli na ro- 

werach), Drańko i pl. Odachowski. Nieco w 

tyle Kalinowski, nasz mistrz. Na szosie doga- 

nia i ucieka. jetnak bezskut:cznie, gdyż brak 

mu sił. 
W drodze powrotnej Chwekloruk zrywa 

się i ucieka przybywając pierwszy do mety. 

Czas ma 53 m. 57 sek. Chochłowicz (Wil. 
Tow. C.) jest drugim — czas 56.53, Drańko 

trzecim — 57,59. 

Następnie przybywają Kalinowski, Oda- 

chowski, Maksimowicz; Jurewicz i inni. Bieg 

kończy szesnastu. Zawody skończone, Rozda- 

nie nagród n. b. bardzo ładnych, fotografja 

i.. na dobrze zasłużony obiad. M 

W niedzielę goście wzięli udział w wy- 

cieczce do Trok, zwiedzili miasto poczem od- 

prowadzeni przez uprzejmych gospodarzy 

odjechali pociąqą -m warszawskini, wywożąc 

z Wilna, jak oświadczyli naszemu sprawoz- 

dawcy, jaknajlepsze wrażenie Nic dziwnego. 

Organizacja uroczystości , jubileuszowych 

przynosi zaszczyt zarządowi T-wa, którego 

skład podajemy niżej. Prezes — Jan Wysoc- 

ki, wiceprezesi Eug O .szewski ! Ani. Mewas, 

sekretarz — Bol. Rydiewski, skarbnik — Al. 

Felitan, gospodarz — B. Moroz, kapitan spor 
towy — J. Balul i starter — Wacław Andru- 

kowicz. (t) 

Ofiary 
Związek uczestników byłego I-go Kar- 

pusu na remont Katedry zł. 23.90. 

  

Dźwiękowy Premjera! į 
KINO-TEATR Przebėj ma DĮA BEL BCEARU Dramat miłości i namiętności. Śmierć ы 2 A: lub kobieta? W rol gł. bohaterka filmu 

„HE Li @$ „Białe cienie“ Raguel Torres, stynuy amant Nils Asther i Charies Bickford. Piękne krajobrazy. 
ul. WILEŃSKA 38. Nad program: komedja i atrakcje dźwiękowe. Ceny na pierwszy seans: balkon 50 gr. parter 80 gr., na pozost. 

Tel. 826. seansy: balkon 60 gr., parter od 1 zł. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20, w niedzielę o godz. Ż-ej. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOÓGO: 
Mickiewicza 2%, 

tel. 15-28 

wg. 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
Wersja Dźwiękowa 

Wiktora Hugo 
słynnej powieści W rol. gł. 

król ekranu 

„CZŁOWIEK $MIECHU** 
Conrad Veidt , Mary Philbin 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CG/ING 
WEKA 47. tai. 15-41 

RADJO WILEŃSKIE 

Wtorek, dnia 18 sierpnia. 
12,05: Muzyka lekka (płyty). 
15,45: Ttransm. z Warszawy. 
16,00: Transm. z Bayreuth I aktu drama 

tu muz, „Trystan i Izolda* R. Wagnera. 
17,20: Kom. żeglarski z Warsz. 
17,25: Odczyt z Warsz. 
17,50: Monolog wesoły Leona Wołłejki. 
18,20: Transm. z Warszawy. Omówienie 

Il aktu „Trystan i lzolda* R. Wagndra. 
18,30: Transm. z Bayreuth. 
20,30: Omówienie III aktu dram. muz. R. 

Wagnera „Trystan i Izolda". 
20,45: Transm. z Bayreuth — III akt. „Try- 
stan i Izolda“. 

22,15: Feljeton, komunikaty i muzyka ta 
neczna z Warszawy. 

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

  

O warunkach 
Ogórko-         

    
    

Nekrologi, Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZOdogod- 

różne nych warunkach 
reklamy 

    

  

     
„AREA Biuro Retlamowe 

„SŁOWA Stef. Grabowskiego 
wszystkich w Wilnie 

pism Garbarska 1, tel. 82 

kj) V AEA 
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 1e 
wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 19 sierpnia 1931 r. od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Słowac- 
kiego Nr. 27 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do 
firmy Biuro Transportowo-Przewozowa 
„Dranspol*, składających się z podków, waty 
i towarów aptecznych, oszacowanych na su- 
mę zł. 1000. 

i Komornik 

AEA AAA EE 

Obwieszczenie 
Nr. Z—7832|31 r. 

Sąd Okregawy w Wilnis obwieszcza, że 
wyrokiem z dnia z5-go Frca 1931 roku po- 
stanowił: udzicii* ttrmie „Zygmunt Nagrodz- 
ki" w Wiilnie odroczenia wypłat, ciążących 
na niej długów na przeciąg 3-ch miesięcy od 
dnia 31 lipca 1331 roku. 

Podpis nieczytelny. 

*e©©©©©66006© 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Mołodecz- 
nie na zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje 
do Publicznej wiadomości, że dnia 19 sier- 
pnia 1931 r., od godz. 10-ej rano, w maj. 
Chożów, gm.  Mołodeckiej, odbędzie, się 
sprzedaż przez publiczną licytację mienia 
należącego do Eugenjusza Chełchowskiego, 
składającego się z maszyn młyńskich, tar- 

(—) A. Maciejowski, 

   

tacznych i dynamomaszyny, gatru, gonciar- 
ki,  cyrkularki, oszacowanego na sumę 
zł. 10,500.— 

Komornik Sędziwoj Zieliński. 

       

   
   

  

Dziś 100 proc. Przebój Dźwiękowy! Najwy, bitniejsze gwiazdy ekranu europejskiego 

Lil Dagover i iwan Petrowicz „ mosniatym poemacie 
KOBIETA KTÓRA CIĘ 

Nad program: Dźwiękowy dodatek. Pocz. o godz. 4 ost. 10.20, 
Sterowiec'. _ Wkrótce przeboje dźwiękowe ,„ 

NIE PYTAJ NAWET! procenta 

Wszak przekonałem Cię, że najładniejszy krawat, e HT 
modne rękawiczki skórkowe i elagancką koszulę o m y 
dostałem w sklepie |od 

FRANCISZKA FRLICZKI Majątki, 
| ; Wilno, Zamkowa 9, 

   SPRZEDAŻ 

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

  

Mieszkanie 
5 pokoi z kuchnią, 
pierwsze piętro front, 
ul. Skopówka 9. Do- 
wiedzieć się u dozorcy. 

[EG] 
Dr Ginsberg 

  

Choroby skórne, we „u... 
meryczne i moczopłcio- 
we. Wiieńska 8 cd 2 pokoje 
A 114 — & Tel.do wynajęcia z nie- 

krępującem wejściem, 
Mickiewicza 62 m. 8. 

  

i KOSMETYK: | Mieszkania 
3, 4,5i 6 pokojowe 

GABINET ze: słoneczne, suche, ciep- 

RACJONALK 
Е łe z wszełk. nowoczesn. 

wygodami d ję- KOSMETYKI | ciu przy ul. Zakrejg 
LECZNICZEJ 

o: ul. Zakreto- 
WILNO, wej Nr. 7. oglądać: od 

CZA Bi m. 4. 
MICKIEWI- 9—11 į 2—5. 

kobiecą 
radę: 

je, dosko- 
LETNISKA 

mali, edświeża, uzuwa 
jej skazy i braki, Masaż Druskieniki 
twarzy i ciała (panie, . 

pensjonat „ASPAZJA* Sztaczne opalanie cery) piłsi dzkiedo: 15. Dox 
Wypadanie włosów 
tapież. Najnowsze zde- KOS 7 utrzymaniem od 
bycze kosmetyki racjo- z: 

  

nalnej 
onar sz] POSADY j 

Wyjade 
przygotować  chtopia 
do 1-ej kl. gimn. Świa- 
dectwa b. dobre. Ad- 

LOKALE 
Pokė 2 kuchnią res ul, Wielka Nr. 19— 

najęcia, ÓJ do ny e 

i RÓŻN EJ 
ka 6 m. 12 od 10—11 
i 3-5, 

Du wynajęcia 

  

fortepian, dobrej marki, Przyjmę 
niedrogo, wiadomość w uczniów 
Adm.,Słowa* podC.A.na mieszkanie z cało- 

-— dziennem utrzymaniem. 
Mieszkanie Opieka zapewniona. 

Informacje _ osobiście 
z 8 pokoi, kuchnią iod 29. 8 b.r. Uniwer- 
wygodami do wynaję- sytecka 4 —6. I. Świę- 
cia. Popławska 29. torzecka. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

  

_ PIANINA, FORTEPIANY) 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

  

NIGDY NIE ZAPOMNI 
Następny program: „Zaginiony 

(Walc miłości i „Niebezpieczny romans“ 

| Gotówkę na 

ośrodki, wilie, dział- 
ki, mieszkania, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Miekłewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Mleko 
świeże codziennie z 
majątku. Wiadomość 
Piłsudskiego 13 — 5 
tel. 14—68 godz. 4—6: 

Fortepian 
koncertowy, krótki nie- 
drogo do sprzedania. 
Łaskawe zgłoszenia w 

„Słowa* pod 

tel. 6-46 

  

  

WYNAJĘCIE 

  

S i a AO 2 

) majątków C. M. 
Plany ziemskieti AA A 

Arytmemetr parcelację oraz wszel- 
kie prace miernicze używany, lecz w dob- 
wykonuje  mierniczy cym stanie kupimy za 

Włodzi- gotówkę zaraz. Zgło- przysięgły 
mlerz Zejtc Barano- szenia Księgarnia—Po- 

stawy. wicze, Sadowa 11 tele- 
ton 222, — 

> Miłosierdziu 
naszych Sz. Sz. Czytel- 

= a-3' ników polecamy rodzi- 
języka niemiekiego nę b. chorążego W. P., 
i francuskiego wzamian złożoną z rodziców 
Za pomieszkanie, utrzy- oraz czworga dzieci, 
manie albo płatne. Do- znajdującą się w osta- 
wiedzieć się ul. Wielka tecznej nędzy i, w do- 
10 m. 2, od 3 — 5 pp. słownem tego słowa 
+ znaczeniu, bez dachu 

= aa om Pomoc na- 
ychmiastowa niezbęd- 

(irancuski, niemiecki, na, Oliary przyimuje 
włoski), konwersacji Adm. „Słowa* dla 
udzielają oraz przygoto- „Bezdomnych* 
wują do egzaminų W m--———- 

Zgubiony 
zakresie szkół średnich 
b. profesor gimn. i stn- 
dent U.S.B. Specjalna weksel wydany przez 
koncentracyjna metoda Romualda i Paulinę 
nauczania dla zanied- Malikowskich (zam. w banych w naukach, Podbrodziu przy ul. 
Zgłoszenia do redakcji Piłsudskiego), _ unie- 
pod „Lekcje*, ważnia się. 

# 

  

    

Udzielam lekcji 

    

Języków obcych 

      

Zarząd Kapilicuy w Kaz 
dzle zawiadamia, že z powodu 
niezwykie ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od dn. 1 sierpnia (931 r. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'ż do 40% 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. J 
WW — 

          

  

ERO TEE ALTO WBO KARROT EI OS TR I TD I O I MO TIT I I KT TT III T RI T INT 2 INIT STT OSACE 
JOHN HUNTER 

„ JENNY—DETEKTYW 
Wódz zamyślił się. To co mówił 

Harri było zupełnie prawdopodobne. 
W takim razie nowe niebezpieczeństwo 
stawało przed bandą. 

— Słuchaj Harri. Jeżeli oni na- 
prawdę mają Hogana, to bardzo nie- 
bezpieczne dla nas wszystkich. Szko- 
da, ale niema rady!. Ale ty tylko po- 
dejrzewasz, a trzeba tego dowieść. To 
jest zbyt ważna sprawa! 

Będziesz śledził go przez kilka 
dni i sprawdź, czy policja rzeczywi- 
ście wpadła na jego ślad. Jeśli twoje 
podejrzenia się sprawdzą, zlikwidujesz 
go, zanim zostanie aresztowany, ale 
w każdym razie ja muszę o wszystkiem 
wiedzieć naprzód. 

Harri nie przerywał. Dawno już za- 
zdrościł stanowisku, jakie zajmował 
Hogan i teraz nie chciał stracić tak 
dobrej sposobności usunięcia go ze 
swej drogi. Odszedł więc, pełen na- 
dziei, a wódz stał długo przy biurku 

pogrążony w niewesołych rozmyśla- 
niach. 

Sytuacja z każdym dniem stawała 
się groźniejsza. 

Sarn zdradził i stanął na czele kon- 
kurencyjnej szajki. Złoto zginęło bez 
śladu. A Billy Carion, który miał za 
sobą całą policję angielską, był czło- 
wiekiem rozumnym i przedsiębiorczym, 
słowem: bardzo niebezpiecznym  prze- 
ciwnikiem. 

Jeśli uda mu się przerwać 
* którem otoczyła się szajka, 

wszystko przepadło! 
Ochrona tego „koła* była warun- 

kiem ratunku i dlatego nie można 
było się wahać nawet wtedy, gdy, cho- 

koło, 
wtedy 

jakim był Hogan. 

Napróżno czekała Jenny godzinę na 
umówionem miejscu: ojciec widocznie 
nie odważył się wyjść ku niej. Pra- 
gnąc uchronić ją i uratować od nie- 
bezpieczeństwa Carion popełnił błąd, 
który się miał zemścić na Jenny. Gdy- 
by pozwolił napaść na nią, a potem 
wyrwał ją z rąk wrogów, dojwiódł 
by jak niebezpiecznie było chodzić na 
spotkanie, wyznaczone listownie. 

Billy Tretano śledził Jenny i dowie- 
dział się, gdzie mieszkała teraz. Wy- 
padki rozwijały się z niezwykłą szyb- 
kością. Gra stała się tak zawikłaną, że 
nikt nie potrafiłby rozplątać tego wę- 
zła, a zwycięstwo zdawało się zależeć 
od przypadku. 

BRYLANTY SĄ DROŻSZE OD ZŁOTA 

Billy Carion wpadł w nocy na ślad 
i jak pies myśliwski na polowaniu, pa- 
lił się z niecierpliwości. Agenci jego 
poznali Hogana. Teraz trzeba była 
odszukać go za wszelką cenę, aresz- 
tować i groźbą szubienicy zmusić do 
szczerego wyznania. | 

Billy nie liczył się już z tem, że 
nie miał innych dowodów przeciw 

„Bykowi“ prócz słów Travaina. 
Hogan strzelał do agentów  poli- 

cji, podczas pełnienia przez nich о- 
bowiązków służbowych. To wystar- 
czało. Ranił jednego z nich w ramię i 
popsuł samochód policyjny. Każdy 
sąd przysięgłych uzna go za winnego 
i zatwierdzi jego areszt. A tymcza- 
sem Ameryka nadeśle inne obciąża- 
jące informacje. 

Jednocześnie policja poszukiwała 
Billa Tretano. 

Gospodarz domu w którym miesz- 

za kilka minut przed śmiercią, Le- 
wiński zjawił się u Tretano i wyszli 
razem na ulicę. Wobec tego, jasnem 
było, że Tretano, albo sam był mor- 
dercą, albo też mógł wskazać zbrod- 
niarza. W każdym bądź razie ku za- 
dowoleniu inspektora Carion  šla- 
dy nie ograniczały się jedynie do 
Hogana. Aresztowanie Trenta było- 
by również wielkim krokiem naprzód 
w walce z bandytami. 

Młody oficer policji prowadził swe 
poszukiwania z takim samym zapałem, 
odwagą i uporem, z jakim walczył 
wódz i Sarn. Rozpoczęła się walka, 
na Śmierć i życie, pomiędzy mocną 
i silną organizacją państwową, a dwo- 
ma zwinnemi i mądremi szajkami, 
które nie przebierały wi środkach, ma- 
jących im zapewnić dojście do celu. 

Wódz i jego pomocnicy napróżno 
szukali zaginionego złota. Przypusz- 
czenia, że mógł je wykraść Oliver 
Trent stawały się coraz mniej praw- 
dopodobne. Pozostawało więc tylko 
podejrzenie, że niektórzy członkowie 
Szajki złamali przysięgę, wykradli 
bryły złota i ukryli je w jakiejś pewnej 
kryjówce. 

, Wódz codzień 
risa: 3 

— Co mówią chłopcy? 
Hogan wzruszał ramionami: 
— Piętnastu przeszło do Sarna: on 

teraz zaczął na własną: rękę „praco- 
ć*. Musimy się z tem liczyć. Ro- 

pytał Hogana i Har- 

wać 
zumiesz? Ludzie Mybanka są z nami 
i siedemnastu, oprócz mnie, Harri i 
„Lokaja“. 

Prawda, że potraciliśmy dzielnych 
chłopców, ale damy sobie i bez nich 
rady. 

— Naturalnie! Postanowiłem, Ho- 

com tą stratę i pokazać, że możemy 
pracować nie gorzej, niż dawniej. 

— Dobrzeby było puścić między 
nich pogłoskę. że Sarn wie coś o za- 
ginionem złocie i tylko nie cnce mó- 
wić. Innemi słowami, trzeba in wmó- 
wić, że to było powodem, że Sarn nas 
opuścił: i chciał zagarnąć całe złoto 
dla siebie i swoich. Rozumiesz mnie? 

— Rozumiem! -— uśmiechnął się 
Hogan.. 

— Trzeba to zrobić zaraz, jutro... 
Jutro też każesz chłopcom przygoto- 
wać się do wielkiej operacji. Pamię- 
tasz, że kiedy przygotowywaliśmy na- 
pad na port, mieliśmy na widoku i in- 
ny plan? Chodzi o wielki skład brylan 
tów przy Trafalgar- Square. Tam prze- 

chowuje się stale w safesach brylanty 
olbrzymiej wartości, będzie niemniej, 
jak sta tysięcy funtów sterlingów, о- 
prócz prywatnych klejnotów, odda- 
nych na przechowanie. Regan ma do- 
tąd sklepik obok składu brylantów, a 
przejście podziemne, które miał wyko- 
pać, już jest gotowe. 

Wódz milczał chwilę, jakby ważąc, 
co jeszcze można było powiedzieć p, 
podwładnym. 

— Plan mój polega na tem: może- 
my bez trudu dostać się da lochów, 
składu, ale trzeba otworzyć centralny 
safes, a to niełatwe zadanie! Central- 

ny safes, jest to stalowy okrągły pokój 

o okrągłych drzwiach, podobnych do 

drzwiczek żelaznego kotła, zamknię- 
te są one na nadzwyczaj skomplikowa 

ne zamki i pozatem mają bardzo czu- 

ły elektryczny aparat sygnalizacyjny. 

Najzręczniejszy włamywacz nie mógł- 

by otworzyć tych drzwi, pracując dłuż 

szy czas. Jedynym sposobem jest wy- 

sadzić drzwiczki. Ale to nie obejdzie 
dziło o tak cennego człowieka szajki,kał bandyta — włoch, stwierdził, że ganie, że trzeba wynagrodzić chłop- się bez huku, musimy więc wszyscy 
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być na ulicy w pogotowiu. 
Hogan i Hawks milczeli. Traiaigar- 

sq. leżał w sercu Londynu, w pobliżu 
Scotland - Yardu. Przy pierwszym a- 
larmie setki uzbrojonych policjantów 
zjawi się na miejsce napadu. Trudno 
będzie wydostać się z matni i nietylko 
wynieść zdobycz, ale i własną skórę! 

— Na szczęście, —- ciągniął dalej 
wódz,—brylanty łatwiej będzie sprze - 
dać, niż bryły złota. Naturalnie, będą 
tam nietylko brylanty, ale i inne klej- 
noty... To niełatwa operacja, ale je- 
stem pewien powodzenia. Musimy do- 
stać cztery najszybsze samochody. Na 
trzech będziemy mieli karabiny maszy- 
nowe, a czwartyń będzie jechał Harri 
z damą w wieczorowej sukni, wracają 
cą z teatru. Napad odbędzie się póź- 
nym wieczorem, żeby na ulicach nie 
było tłoku i nie przeszkadzano szyb- 
kim ruchom naszych samochodów. 
Northumberlandare, to szeroka - ulica, 
która prowadzi do wybrzeża Tamizy. 
Tam, gdzie ona się kończy, będą stały 
dwie motorówki. Postawt się je pa 

zapadnięciu ciemności, i każda będzie 
rowadzona przez / doświadczonego 

szofera. Łodzie te zabiorą wszystkich 
naszych i przewiozą na drugą stronę, 
a tam ludzie rozbiegną się i pochowa 
ią, gdzie kto może! 

Milczał chwilę i dodał: 3. 
— Regan wieczorem przyrządzi na- 

bój dynamitowy, a wy obaj będziecie 
w jego sklepie na umówioną godzinę. 
Jeden z was musi mieć walizkę, do 
której złoży zdobycz. Potem wybieg- 
niecie na Whitcombstreet. Rozumiecie? 

Musicie to sobie dobrze zapamię- 
tać — niewolno wam wyjść na Trafal 
gar-square.. Wrócicie na Whitcomb - 
street, przy której jest sklep Regana. 
Tam będzie czekać na was samochód 

z Harrisem i tą damą. Rzucicie im waliz 
kę, do auta i sami schowacie się do 
jakiejś bramy. 

Hogan i Hawks słuchali uważnie: 
— Tymczasem chłopcy zaczną 

strzelaninę na Trafalgar-square i Nor- 
thumberlandare - avenue.  Odwrócą 

» 

tem uwagę policji od samochodu zda | 
mą. Najpierw będą strzelać z rewol- 
werów, oszczędzając naboi, a kulomio 
ty będą użyte tylko w tym wypadku, 
jeżeli inaczej nie będzie można sie 
przedostać przez szeregi policji... 

Najważniejszą rzeczą jest punktu- 
alność. O dziewiątej wieczorem ty, Ho 
ganie, każesz wszystkim nastawić ze- 
garki według twojego i sprawdzić 
przez telefon. Sprawa jest poważna i 
trudna. W najgorszym wypadku zdo- 
będziemy sto pięćdziesiąt tysięcy fun- 
tów i chłopcy będą mogli częściowa 
chociaż odzyskać 
być może, że zdobycz będzie o wiele 
większa... 

Wódz omówił z pomocnikami wszy- 
stkie szczegóły napadu. Hogan i 
Hawks znali doskonale tę dzielnicę, w 
której miał być dokonany napad: nie- 
raz bywali w sklepie Regana. Obaj 
zrobili kilka rozsądnych uwag i przy- 
czynili się do ostatecznego ułożenia 
planu napadu. Po ukończonej konteren 
cji pomocnicy odeszli. pozostawiając 
wodza samego. Rozumiał on, że Tzu- 
cał ostatnią swą kartę, od powodzenia 

to, co stracili. Ale 1 

tej ostatniej gry zależało wszystko — | 
cała jego przyszłość, a nawet i życie! 

Od rana Hogan rozpoczął przygoto- 
wania, według wskazówek wodza. 

(DEN) 

Andis, 
WWW 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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