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Prasa endecka 
nie pisnęła ani słowa 

Działacze rosyjscy z czasów Mu- 

rawjewa i jego epigonowie, nie wyłą- 

czając Stołypina usiłowali zrusyfiko- 

wać katolicyzm, znieść to historyczne 

skojarzenie między katolicyzmem i pol- 

skością, jaka wytworzyła się w ciągu 

stulecia na naszym wschodzie. Grani- 

cami katolicyzmu na wschodzie były 

historyczne granice Polski. Stopień na- 

silenia każdego z naszych wschodnich 

okręgów żywiołem polskim szedł w 

parze z nasileniem katolicyzmu w tym 

okręgu. 
Ileż cierpień, ileż mąk, prześlado- 

wań znosili księża katoliccy i lud w 

obronie polskości katolicyzmu na 

wschodzie. 

Rzecz dziwna, robotę  Murawje- 

wych i Stołypinych w odpalszczaniu 

katolicyzmu przyjęto obecnie. Księża 

ucharakteryzowani za popów, wpro- 

wadzają obrządek wschodni. Usuwają 

język polski z dodatkowego nabożeń- 

stwa na rzecz białoruskiego lub rosyi 

skiego, niwecząc to. dawne poważanie 

do języka polskiego, jako języka mo- 

dlitw kościelnych.  Usilując stworzyć 

odrębny katolicyzm  białorusko - ro- 

sylski, wytwarzają nowe obce i wro- 

gie polskiej państwowości ośrodki kry 

stalizacyjne. Należy tu zaznaczyć, że 

nasz konkordat ze Stolicą Apostolską 

nie zna nowego obrządku, przeciwnie 

przewidział tylko obrządki łacińskie, 

grecko - unickie i ormiańskie. Obrzą- 

dek wschodni działa u nas wbrew kon 

kordatowi. 
Dziwić się należy, że prasa polska 

zamyka oczy i uszy na ową niebezpie- 

czną i szkodliwą akcję antypolską w 

płaszczyku religji i katolicyzmu dziw- 

nego autoramentu. 

Niedawno „Dziennik Poznański” 

zamieścił feljeton podróżniczy prof. 

Kilarskiego, wskazujący na  rusyfika- 

cyjną działalność biskupa Mikołaja 
Czarneckiego. Wywołało to artykuły 

ks. rektora Cieszyńskiego w obronie 

akcji wschodniego obrządku w Pol- 

sce, uprzednio zaś artykuł p. Karola 

Dębickiego, dający uzasadnienie szko- 
dliwości szerzenia wschodniego ob- 

rządku na naszym wschodzie. 

Ks. Rektor Cieszyński twierdzi, że 

obrządek wschodnio - słowiański nie 

jest bynajmniej obrządkiem rosyjskim. 

Język używany we wschodnim obrząd- 

ku nie jest rosyjskim, lecz „„cerkiewno- 

słowiańskim. „Rozumie się, gdzie 

ludność w potocznej mowie używa ję- 

zyka rosyjskiego, tam wchodzi on do 

nabożeństw dodatkowych“. 

Pomimo takich wykrętów mamy tu 

właściwie przyznanie się do tego, że 

polski język jest wykluczony z dodat- 

kowego nabożeństwa, a liturgja odby- 

wa się w języku cerkiewno-słowiań- 

skim, jak w kościele prawosławnym i 

unickim. Ks. Cieszyński twierdzi, że 

język cerkiewno-słowiański jest wspól- 

nem źródłem lingwistycznym tak dla 

języka polskiego, jak i rosyjskiego. 

Twierdzenie zgoła mylne. Nie jest to 

język pierwotny słowian, z którego 
powstały języki poszczególnych naro- 
dów słowiańskich, jest ta język staro- 
bułgarski, który  filologicznie  zasilał 
jezyki słowian prawosławnych oraz 

rusinów, wskutek tego że pozostał ję- 
„Zykiem ich nabożeństwa. 

Ks. rek. Cieszyński obronę polsko- 

ści w katolicyzmie na naszych  zie- 

miach wschodnich niesłusznie przypi- 
suje endecji. Prasa endecka nie pisnę- 
ła dotychczas ani jednego słowa w 0- 

bronie polskości w tej sprawie. Jedy- 

nie „Słowo' walczy z tym objawem 

groźnym dla polskości i katolicyzmu. 

Doświadczenie historyczne wykazuje, 

że ta przejściowa forma okazała się 

bardzo nieżywotna. Bez wielkiego wy- 

siłku zniosła ją Rosja w 1839 r. w na- 
szych ziemiach wschodnich, topniał 

on, jak śnieg na wiosnę podczas ośmio- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

[WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

   

    

   

  

nadesłane milimetr 50 gr, Ki a 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

do miejsca. Terminy 

  

       
  

ZAUFANIE I GWARANCJE 
zasadniczym warunkiem sanacji finansowej Niemiec 

Tekst raportu Sir Waltera Laytona 
BERLIN. PAT..-— Biuro Wolifa 0- 

głasza prowizoryczny tekst podpisa- 
nego wczoraj raportu sir Waltera Lay 
tona, członka komisji rzeczoznawców 
finansowych do zbadania sytuacji fi- 
aanscwej w Niemczech. 

DWIE MOŻLIWOŚCI 

Raport przewiduje dwie możliwości, 
dzięki którym Niemcy mogłyby bez po 
mocy z zewnątrz powrócić do normal 
nej sytuacji finansowej. Pierwszym spo 
sobem byłoby dalsze wyzbywanie się 
przez Niemcy swoich aktywów zagra- 
nicznych, które z końcem lipca br. wy 
nosiły 8 i pół miljarda mk. Komitet rze 
czoznawców finansowych nie uważa 
za możliwe przeprowadzenie planu, 0- 
partego na mobilizacji niemieckich de- 
pozytów zagranicą. 

Druga możliwość polegałaby na 
tem, że Niemcy prowadziłyby polity- 
kę, zmierzającą do gromadzenia dewiz 
zapomocą ostrych ograniczeń importu, 
przy równoczesnem forsowaniu ekspor 
tu. W-g obliczeń urzędu statystyczne- 
go Rzeszy, Niemcy mogłyby w okre- 
sie drugiego półrocza 1931 r. šciešnič 
import do 2 i pół miljarda mk. i zara- 
zem podwyższyć eksport do 4 i pół mi 
ljarda. Nadwyżka eksportu w wysoko- 
ści 2 miljardów mk. byłaby zjawiskiem 
nienormalnem. Utrzymanie eksportu na 
dotychczasowym poziomie przy silnej 
konkurencji zmuszałoby do wyzbywa- 
nia się towarów po bardzo niskich ce- 
nach, podczas gdy šciešnienie imipor- 
tu do powyżej wymienionej granicy u- 
warunkowane byłoby silnem  zmniej- 
szeniem konsumcji wewnątrz Niemiec. 

Tego rodzaju zarządzenia ze stro- 
ny Niemiec — podkreśla raport spowo 
dowałyby dalsze zubożenie ludności i 
wzrost bezrobocia w Niemczech, to 
zaś spowodowałoby również niewatpli 
wie zaostrzenie. depresji światowej. 

W dalszym ciągu raport podkreśla, 
że zarówno w interesie Niemiec, jak i 
innych krajów, leży utrzymanie dotych 
czasowej pojemności kredytów zagra- 
nicznych Niemiec oraz uzupełnienie 
części wycofanych kredytów ze źródeł 
zagranicznych. 

KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA 
ZAUFANIA 

Raport przypomina następnie po- 
gląd, wyrażony przez konferencję lon- 
dyńską, że brak zaufania do Niemiec, 
który spowodował wycofanie kredy- 
tów i zaostrzył obecny kryzys, nie jest 

  

usprawiedliwiony przez samo gospo- 
darcze położenie kraju. Najlepszym te 
go dowodem, szybkie odprężenie się 
niemieckiego eksportu w ostatnich la- 
tach. Pozostają jednak dwie zasadni- 
cze trudności, które należy otwarcie 
wymienić — podkreśla dalej raport. 
Pierwsza z nich — to połączone z po- 
życzką ryzyko polityczne. Dopóki 
stosunki pomiedzy Nie m- 
cami a innemi państwami 
europejskiemi nie będą 
oparte na gruncie przy- 
jaznej współpracy i wza- 
jemnego zaufania. dopóty 
nie będzie istniała żadna 
gwarancja dla trwałego i 
pokojowego rozwoju sto- 
sunków gospodarczych. 

GWARANCJE MIĘDZYNARODOWE 

Dalej raport zaznacza, że jest rze- 
czą zasadniczą, aby przed upływem 
terminu prolongaty kredytów udzielo- 
nych ostatnio Niemcom, świat otrzy- 
mał gwarancje: 1) że międzynarodowe 
stosunki polityczne oparte są na zasa 
dzie wzajemmego zaufania, które sta- 
nowiłoby warunek wstępay dla przy- 
szłego odprężenia gospodarczego i 2) 
że międzynarodowe należności, jakie 
Niemcy powinny uiścić, nie grożą za- 
chwianiem równowagi finansowej. 

PROBLEM NIEMIECKI JEST FRAG- 
MENTEM KRYZYSU ŚWIATOWEGO 

"Raport wskazuje dalej, że problem 

niemiecki jest tylko częścią wielkiego 

  

zagadnienia, które dotyczy również 
innych krajów. W związku z tem ra- 
port zaznacza 1) że aby wzmocnić 
znów popyt i tem samem wstrzymać 
stałe obniżanie się poziomu cen, któ- 
re wciągnęło zarówno dłużników jak i 
wierzycieli w błędne koło depresji, nie 
zbędne jest umożliwienie nonmalne 10- 
katy nowych kapitałów, a mianowicie 
wzmożenie siły nabywczej na całym 
świecie; 2) że prźykład Niemiec sta- 
nowi debitną ilustrację faktu, że świat 
w ubiegłych latach usiłował kierować 

się dwiema sprzecznemi ze sobą zasa- 
dami politycznemi, rozwijając system 
finansowy, który przewidywał corocz- 
ne spłacanie wielkich sum wierzycie- 
łom przez dłużników, a równocześnie 
stawiał przeszkody swobodnemu obro 
towi towarowemu. Dopóki tego rodza 
ju przeszkody będą istniały nadal, do- 
póty ruch kapitałów musi z natury rze 
czy naruszać międzynarodową równo- 
wagę finansową. 

Raport zaznacza w końcu, że jeże- 
li wstrzymuje się od występowania ze 
szczególnym naciskiem w sprawie kon 
solidacji części niemieckich długów, to 
czyni to tylko w tem przekonaniu, 
że zanim udzielona miałaby być Niem 

com jakakolwiek długoterminowa po- 
życzka, bez względu na to, kto miałby 

ją pokryć, należałoby najpierw zdecy- 

dować się na wydanie takich zarzą- 

dzeń, na których podjęcie autor nie ma 

żadnego wpływu. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numeraci 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. halskiego. 

PIŃSK — Księ; 

ud | 

i 3-ej gr. 40 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

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

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

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Kot. „Ruch“, 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

ia Polska — St. Bednarski, 
Macierzy Szkolnej. 

  

tekstem 15 , Za gr. Komunikaty oraz 
h świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Książe Mikołaj rumuński w Warszawie 
WARSZAWA, 19. 8. (tel. wł. „Sło- 

wa“). Książę Mikołaj Rumuński, brat 
Króla Karola Il, odlatuje z Bukare- 
sztu do Warszawy w czwartek, dnia 
20 b. m. w godzinach porannych pła- 
towcem wojskowym i spodziewany 
jest w Warszawie w ciągu dnia. Na 
lotnisku witać go bedą przedstawi- 
ciele rządu i wojska. 

Między innymi w imieniu Mar- 
szałka Piłsudskiego, jako ministra 
spraw wojskowych, przywitają gene- 
rał dywizji Fabrycy, 
spraw wojskowych, szef sztabu głów- 
nego gen. dyw. Piskor, dowódca ok- 
ręgu korpusu I gen. brygady Jarnu- 
szkiewicz. 

Ponadto, jako komendant miasta 
Warszawy będzie obecny na lotnisku 
pułk. Strzemiński, płk. Rayski, szef 
departamentu lotnictwa w towarzy- 
stwie dowódców jednostek lotniczych 
stacjonujących w Warszawie. 

Na lotnisku będzie ustawiona 
kompanja honorowa z pocztem cho- 
„agwianym i orkiestrą. 

I wiceminister' 

W chwili przylotu ks. Mikołaja 
orkiestra odegra hymn narodowy ru- 
muński a książę Mikołaj przyjmie 
raport od dowódcy kompanji hono- 
rowej. 

W imieniu władz cywilnych bę- 
dzie obecny na lotnisku minister 
spraw zagranicznych August Zaleski. 

Pobyt księcia Mikołaja w Polsce 
potrwa kilka dni. 

Książę zamieszka w specjalnie 
zarezerwowanych na ten cel aparta- 
mentach na Zamku. ` 

Program pobytu brata króla ru- 
muńskiego w Polsce, prócz części 
czysto wojskowej, obejmuje część 
ceremonjalną, a więc objad u p. mi- 
nistra spraw zagranicznych, który od- 
będzie się dn. 20 b. m., wizytę u p. 
marszałka Piłsudskiego, w @ши 21 
b. m., gdzie będzie przyjęty na pry- 
watnej herbatce, oraz obiad u Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
odbędzie się w piątek wieczorem. 

W sobotę rano, dnia 22 b. m. 
książę Mikołaj odleci z Warszawy w 
dalszą podróż do Krakowa. 

  

Kryzys niemiecki a zamówienia rosyjskie 
Już na samym początku kryzysu 

niemieckiego wyrażano obawy, że trud 
ności finansowe Niemiec odbiją się na 
porozumieniu w sprawie zamówień so 
wieckich. Przypuszczenia te znalazły 
w ostatnim czasie potwierdzenie. 

Niemcy, które korzystały z obszėr- 
nych kredytów zagranicznych z Ame- 
ryki, Anglji, Holandji i Szwajcarii, u- 
skuteczniały w ostatnich Jatach szero 
ki plan inwestycyj przemysłowych. Od 
nawiano stary przemysł niemiecki, in- 
stalowano najnowsze maszyny i wpro 

wadzano takie urządzenia jakiemi nie 

  

Przesilenie ministerjalne na Węgrzech 
Gabinet hr. Bethlena poddał się do dymisji 

BUDAPESZT. Pat. Na odbytem 
w dniu 19 b. m. przed połud- 
niem posiedzeniu rada ministrów 
zajęła się dokładnem zbada- 
niem obecnej sytuacji i ze 
wzgiędu na radykalną zmianę 
stosunków gabinet postanowił 
podać się do dymisji. 

W związku z tem prezes ra- 
dy ministrów hr. Bethien zjawił 
się w godzinach przedpołudnio- 
wych u regenta państwa i na 
jego ręce złożył dymisję całego 

gabinetu. Regent przyjął dymisję 

gabinetu do wiadomości I rów- 

nocześnie na wniosek hr. Bethie- 

na zaprosił na audjencję byłego 

ministra skarbu Jana Telieszy 

oraz ministra spraw zagranicz- 

nych Karolylego, którzy jeszcze 

w ciągu przedpołudnia przybyli 

na zamek królewski. 

Po południu regent przyjmie 

na audjencji prezydenta Stron- 

nictwa zjednoczonego Pesthiego, 

jak również wiceprezydenta tej- 

I AR ERT EULASNET 

VOLDEMARAS PRZED SĄDEM KOWIENSKUM 
B. PREMJER OCZEKUJE WYROKU SKAZUJĄCEGO 

BADANIE ŚWIADKÓW 
KOWNO. PAT. W procesie Woldemara 

sa i tow. zakończono w dn. 19 bm. przesłu- 
chiwanie oskarżonych i przystąpiono do ba 
dania świadków. Zeznania ministra spraw 
wewnętrznych płk. Rustejkisa trwały 1 i pół 
godziny. 

OBCIĄŻAJĄCE ZEZNANIA 
RYGA. PAT. „Jaunakas Zinas* donosi z 

Kowna, że na środowej rozprawie w pro- 
es a DROGOWE SOD RACJE 
REDUKCJA W SĄDOWNICTWIE 

WARSZAWA, 19. VIII. (Tel. wł 
„Słowa*). Na mocy rozporządzenia- 
Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 
21.VII r. b. zwinięte zostały stano- 
wiska sędziów okręgowych i sędziów 
śledczych w Będzinie, Ilžy, Lodzi, 
Kielcach, Śiedicach, Wągrowie, Wil- 
nie i Żelechowie. W rezultacie tego 
rozporządzenia liczba stanowisk sę- 
dziów śledczych w okręgu Sądu Ok- 
ręgowego w Łodzi wynosić będzie 
siedem, Sądu Okręgowego w Rado- 
miu również siedem, Sądu Okręgowe= 
go w Siedlcach cztery, w Sosnowcu 
— pięć, oraz w okręgu Sądu Okrę- 
Ro w Wilnie — dwadzieścia je- 
en. 

NAT CDT RVARANNTASA Į RAKOWO AC A COZOZROTODWIKAK 

miesięcznego panowania Rosji w Ga- 

licji, od września 1914 r. do czerwca 

1915 r., całe parafje unickie przecho- 

dziły wówczas na prawosławie, gdy 

ani jedna parafja łacińska nie porzu- 

ciła swego wyznania. 
Władysław Studnicki. 

cesie Wołdemarasa sensację wywołały ze- 
znania oskarżonego Wojtkiewicziusa, jedne- 
go z dwóch uczestników zamachu na płk. 

Rustejkisa. 

Na pytanie, czy przyznaje się do winy, 
Wojtkiewiczius odpowiedział przecząco, je- 
dnakże w toku dalszego badania potwier- 
dził zarzuty, stawiane jemu i innym współ 
oskarżonym przez akt oskarżenia, Obciąža- 
jac przytem silnie Woldemarasa. 

Z zeznań Wojtkiewicziusa wynika, że 
Woldemaras nietylko wiedział o spisku i go 
tującym Się na Rustejkisa zamachu, lecz 0- 
sobiście udzielił wykonawcom zamachu wska 
zówek, Należy zaznaczyć, że Wojtkiewiczius 
w czasie dyktatury Woldemarasa był jego 0- 
sobistym adjutantem. 

Drugi Żamachowiec Pupuleitis utrzymy- 
wał, że działał jedynie według wskazówek 
Wojtkiewicziusa. 

PRZEWIDYWANIA I PLANY 

WOLDEMARASA 

BERLIN. PAT. Z Kowna donoszą: Jed- 
nemu z przedstawicieli prasy w czasie przer 
wy południowej Woldemaras oświadczył, że 
oczekuje wyroku skazującego. Gdyby jed- 
nak, wbrew oczekiwaniom, został uwol 
niony, wyjedzie zagranicę. 

* 

Proces Woldemarasa i 23 jego zwolen- 

ników toczy się przed sądem wojskowym 

przy drzwiach zamkniętych. Publiczność ani 

prasa na rozprawę nie jest dopuszczana, a 

gmach sadu starannie strzeżony. Akt oskar- 

żenia, który onegdaj został odczytany zarzu 

ca oskarżonym przynależność do tajnej or- 

ganizacji, mającej na celu przewrót państwo 

wy, dalej planowanie uwięzienia prezyden- 

ta republiki w celu zmuszenia go do mia- 

wowania Woldemarasa prezesem rady mini 

strów, oraz dokonanie całego szeregu ak- 

tów terroru i przygotowywanie zamachów 

przeciwko wybitnym politykom, antagoni- 

stom Woldemarasa. Niezależnie od tego, 
6ciu oskarżonym zarzuca akt oskarżenia 

dokonanie zamachu na szela policji krymi- 
nalnej płk. Rustejkisa. Wśrod oskarżonych 
znajdują się m. inn. kpt. Matszujka i płk. 
Wirbickas, którzy, jak wiadomo, podczas 

znanego zamachu na Woldemarasa przed 

gmachem teatru, wówczas gdy był on pre- 

mjerem, odnieśli rany. Powodami cywilnymi 

są płk, Rustejkis i właściciel hotelu, w któ- 

rym dokonany był zamach na  Rustejkisa, 

Krawec, który przytem został lekko raniony. 

Niektórzy z oskarżonych służyli w policji 
i w związku z tem akt oskarżenia zarzuca 
im działalność prowokatorską. 

  

Klęska powodzi w Chinach 
HANKOU. PAT. — Codziennie przy 

bywają setki ofiar katastrofalnej po- 

wodzi w Hankou i w miastach położo” 

nych wzdłuż rzeki Yang-Tse. Grozę sy 

tuacji powieksza widmo epidemii. Lud 

ność chińska ucieka w kierunku Szan- 

ghaju. Statki przepełnione są kobieta- 

mi i dziećmi japońskiemi, ewakuujące- 

mi miejsct, nawiedzone katastrofą. 

że partji oraz przedstawiciel 
stronnictwa chrześcijańsko-naro- 

dowego i stronnictwa gospodar- 

czego — ministra dr. Ernsta. Re- 

gent zastrzegł sobie dalszą de- 

cyzję. 

Hr. Karolyi-premjerem 

BUDAPEZST, PAT. Hr. Juljusz 

Karolyi otrzymał misję utworzenia 

nowego gabinetu, przyczem zatrzyma 

w dalszym ciągu tekę ministra spraw 

zagranicznych. 

BUDAPESZT, PAT. Węgierskie 

biuro korespondencyjne donosi: De- 

sygnowany na premiera hr. Karolyi 

odbył w ciągu dnia dzisiejszego na- 

rady z poszczególnemi osobistościami 

ze Świata politycznego, m. in. z pre- 

zesem  partji jedności rządowej dr. 

Pesthi, przywódcą  chrześcijańsko- 

społecznej partji gospodarczej dr. 

Ernstem i b. mrmistrem spraw zagra- 

nicznych dr. Walko. Nowy gabinet 

będzie się opierał wyłącznie na do- 

tychczasowej większości, która Ww OS- 

tatnich wyborach odniosła walnejzwy- 

cięstwo. W polityce zagranicznej Wę- 

gier nic się nie zmeni, czego dowo- 

dem jest fakt, iż hr. Karolyi jako pre: 
zes rady ministrów. zatrzymuje rów- 

nocześnie tekę spraw zagranicznych. 
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Juž sie ukazala 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myślw Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

„Sprzedaż w księgarniach: 

(GEBETHNERA I WoLFFA 

į JozErA ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

m — — — -— — й 
        

może pochlubić się żaden przemysł, 
nie wyłączając nawet przemysłu Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północ- 

nej. ; 

Ale obok inwestycyj przemysło- 
wych, Niemcy w wielkiej mierze wy- 
korzystywały kredyty zagraniczne dla 
finansowania swego handlu  zagrani- 
cznego. Przemysł nie'mieczi stale pod 
wyższał i przedłużał kredyty dia swe- 
go handlu zagranicznego c ile nie da- 
sięgały terminu 18 miesięcy. W Niem- 
czech zaprowadzono najpierw gwaran 
cje państwowe dla kredytów zagrani- 
cznych i ubezpieczenie tychże przy u- 
dziale państwa. Fo wszystka umożli- 
wiało Niemcom wypieranie konkuren- 
tów z rynków zbytu. Niemcy przy po 
mocy obcych kapitałów : tzielały swym 
odbiorcom tak znacznie długotermino- | 
wych kredytów, że praktyka ta zamie- 
niła się w akcję dostarczania kapita- 
łów państwom, które ich nie posiada- 

ją. Niemcy w walce konkurencyjnej pa 
sługiwali się przedewszystkiem udzie- 
laniem długoterminowych kredytów 

    

  

swym odbiorcom, co nazwać można 
pewnego rodzaju dumpingiem  kredy- 
towym. 

Nadzwyczajne znaczenie kzedyty 
długoterminowe miały w stosunkach 
handlowych z Rosją sowiecką. Rosyj- 

skie zamówienia: poczynione w Niem- 
czech po ostatniem porozumieniu SO- 
wiecko - niemieckiem uwarunkowane 
były kredytowaniem, a kredyty te mia 
ły charakter kredytów  diugotermiro- 
wych, w niektórych wypadkach da 2 > 

lat. 

Obecnie jednakowoż sytuacja Nie- 

miec znacznie się zmieniła. Wielki brak 

kredytów zagranicznych i niała naćzie 

ja na zyskanie długoterminowych kre- 
dytów w najbliższym czasie zrzusza 
Niemcy do przejścia od polityki eks- 
pansji i szerokiego szafowania do poli 
tyki oszczędności i ograniczeń. 
dewszystkiem przejawia się to w Юг- 
mie wstrzymania inwestycyj przemy- 
słowych. To samo dotyczy finansow. 
nia w handlu zagranicznym. ` 

Jak można było przypuszczać, skró 
cenie długoterminowych kredytów prze 
dewszystkiem odbić się 
niektórych zamówieniach, a  przede- 
wszystkiem na zamówieniach rosyj- 
skich. Według porozumienia  niemie- 
cko - sowieckiego zamówienia miały 
być już rozdzielone pomiędzy poszcze 
gólne przedsiębiorstwa przemysłu nie- 
mieckiego i jedynie z powodu kryzysu 
niemieckiego dotychczas tak się nie 
stało. Przedstawiciele sowieccy, 

korzystali powstałą sytuację i przenie 
śli część swych zamówień do innych 
państw, starając się jak zawsze osiąg- A 
nąć przy tem maksymalny efekt poli- 
tyczny. Część zamówień udzielono An 
glji, część zaś ma otrzymać  Frąncja, 
Polska i Czechy. Według sprawozda- 
nia sowieckiego  przedstawicielsiwa 
handlowego w Pradze, w ostatnich pię — 
ciu miesiącach b. r. Czechosłowacja 
otrzymała zamówień sowieckich za 0- 
gólną sumę 200 miljonów koron .cze- 

skich. ! 

tyg 

  

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
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ECHA KRAJOWE Straszna 

ZBaranowicz 
0 Szczarze 

Baranowicze, jak wiadomo, nie po 
siadają rzeki, Wąska i błotnista My- 
szanka płynie w odległośći około :0 
klm. od miasta i, rzecz prosta, nie mo- 
rze mu zapewnić tych korzyści, jakie 
daje woda bieżąca. Na Myszankę moż 
na udawać się tylka w upalne dni, aby 
zażywać kąpieli, która stanowi w niej 
jednak rozkosz problematyczną. Brak 
tedy wody jest dla miasta wielkim mi 
nusem. Trzeba ją zdobyć. A to zest 
właśnie możliwe: trzebaby  mianowi- 
cie połączyć kanałem Szczarę i My- 
szankę i sprawa będzie pomyślnie roz 
wiązana. Projekt ten ma wszelkie pod 
stawy urzeczywistnienia, i mówi się 
nawet o tem, że w przyszłym roku ino- 
żna będzie przystąpić do pracy  real- 
nej. Tymczasem zaś ważną kwestją 
jest uprzednia regulacja Szczary, ko- 
nieczna nietylko ze względu na plan 
przeprowadzenia kanału, ale i dla in- 
nych powodów. Regulacja Szczary 
jest już dokonywana i coraz szybciej 
postępuje. Praca nad nią spoczywa w 
rękach inżyniera Michasiuka, który 
jest i entuzjastą swego dzieła, i zna- 
komitym specjalistą w tej dziedzinie, 
i człowiekiem niezmiernie praktycz- 
nym życiowo, umiejącym dla swego 
planu wyzyskać wszelkie możliwości. 
A najważniejsza rzecz, że potrafi rea- 
lizować swe plany przy minimalnym 
nakładzie środków finansowych, co w 
dzisiejszych czasach specjalnie zasłu- 
guje na podkreślenie. Jak to się dzieje, 
zobaczymy. Uprzednio musimy podać 
kilka uwag teoretycznych, które otrzy 
mujemy od p. inżyniera Michasiuka. 

Otóż projekt regulacji obejmuje 
górną Szczarę, począwszy od jeziora 
Kołdyczewskiega do szosy brzeskiej 
na długości 72 klm. rzeki nieuregulo- 
wanej. Na całej tej długości rzeka pły 
nie w obrębie pow. baranowickiego w 

zasadniczym kierunku z północy na 
południe, z małemi odchyleniami na 
wschód i zachód. Ten odcinek rzeki jest 
niezmiernie zserpentynowany i two- 
rzy mnóstwo zakoli, powstałych czę- 
ściowo wskutek warunków przyrodzo- 
nych, jak rozmaita odporność dna i 
brzegów i nadmierne zarośla: w łoży- 
sku rzecznem, częściowo zaś skutkiem 
czynników przygodnych, jak pnie 

i Wiedźmie 
drzew, karcze, różne przegrody i for- 
tyfikacje, tkwiące w korycie rzeki je- 
szcze od czasów wielkiej wojny. 

Rzeka w wielu miejscach dzieli się 
na liczne ramiona, tworząc niedostęp 
ne zabagnione wyspy о dość znacz- 
nych obszarach i duże bagniste jezio- 
ra. W ciągu dłuższego czasu wielkie 
wody wytworzyły namulaniem t. zw. 
przybrzeżne wargi, w niektórych miej 
scach dochadzące 50 cm. wysokości, 
opadające w stronę lądu i ujmujące 
obustronnie rzekę niskiemi wałami. 

Woda płynąca łożyskiem, szczegól 
nie przy nieco wyższych wydostanach, 
wsparta o wspomniane przegrody i za 
kola, występuje z brzegów, a dostaw- 
szy się do doliny, odgrodzonej od rzeki 
wzmiankowanemi wargami — zatrzy- 
muje się tam i zabagnia je, tworząc 
trudne do przebycia mokradła i trzęsa 
wiska. * r» 

Obserwacje nad wodostanem wy- 
kazują, że najniższy, w suchym roku 
1930, wynosił 3.59, najwyższy zaś w 
mokrym 1929 roku — 3.76. Średni wc 
dostan jest jednak tak wysokim, że 
przy nim cała dolina przeistacza się w 
jedno jeziero, a woda, przelewając się 
przez dość wysokie nasypy drogowe, 
hamuje wszelką komunikcję. Wylewy 
Szczary powodowane bywają albo roz 
topami wiosennemi, albo ulewnemi i 
długotrwałemi deszczami — i, rzecz 
charakterystyczna — powstają nagle, 
gwałtownie, a powrót do pierwotnego 
stanu trwa od 20 do 30 dni, zależnie 
od pory roku ewent. rozwoju wodoro- 
ślin w łożysku rzeki. 

Jak z tego obrazu, naszkicowane- 
go uprzejmie przez pana inżyniera, wi 
dać — stan jest b. smutny: Szczara 
jest źródiem niebezpieczeństwa dla о- 
kolicy i ogromne obszary zajęte przez 
nią nie mogą być przez ludność wyzy- 
skane. 

Kwestja więc jej regulacji stała się 
poprostu kwestją życia — i dlatego też 
przystąpiono do wprowadzenia w czyn 
projektów inżyniera Michasiuka. Jak 
te projekty wyglądają i jak się przed- 
stawia obecny stan robót na Szczarze 
(i Wiedźmie), napiszemy w następnej 
korespondencji. 

  

Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STRAŻY PO- 
ŻARNYCH WOJ. 

Zgodnie z zakreślonym planem pracy, od- 
były się w obecności inspektora związku 
zawody okręgowe w Święcianach dnia 2 
sierpnia r. b. w Brasławiu dnia 9 sierpnia 
bieżącego roku. 

Do Święcian przybyło 11 drużyn w licz 
bie 217 uczestników, z czego stanęło do za- 
wodów okręgowych 6 drużyn i do zawodów 
rejonowych 3 drużyny, 

Zawody poprzedzone były raportem, zło- 
żonym przewodniczącemu nacześnictwa sta- 
roście p. Mydłarzowi, przez komdt, zjazdu p. 
Seweryna Równiaka, nabożeństwem w ko- 
ściele parafjalnym i defiladą. 

Bardzo dobrze zorganizowane i przepro- 
wadzone zawody, wykazały znaczny postęp 
w wyszkołeniu wszystkich straży, co należy 
przypisać oprócz pracy włożonej przez dru- 
żyny i ich dowódców, przedewszystkiem wy- 
siłkom naczelnictwa okręgowego i instrukto- 
ra, oraz poparciu władz samorządowych. 

Sędziowie w składzie A. Kattana i L. Da- 
rowskiego z Brasławia, oraz Cz. Zielińskie- 
go z Postaw przyznali w zawodach okręgo- 
wych I miejsce straży święciańskiej, Il-gie 
miejsce straży Podbrodzie i III miejsce straży 
nowoświęciańskiejj w zawodach rejonowych 
I miejsce — straży Kołtyniany, II miejsce 
straży 'w Łyntupach. 

Do zawodów: w Brasławiu stanęło 7 dru- 
żyn w liczbie 145 uczestników, zawody po- 
przedzone zostały raportem, złożonym prze- 
wodniczącemu naczelnictwa, staroście p. Ja- 
nuszkiewiczowi przez komendanta zjazdu p. 
Karzyckiego i deliladą, po której zebrani de- 
iegaci straży pod przewodnictwem inspekto- 

© U państwa Pezon 
Z przykrością opuszczałem go- 

ścinne progi państwa  Szabłowskich. 
Chociaż na tej linji pociągi chodzą 
dość często, bo dwa razy na tydzień, 

„ jednak musiałem jechać ze względu na 
to, že „Brazza“, olbrzymi parowiec 
„Chargeures Reunis'* odchodził za pa- 
rę dni, a na następny statek  musiał- 
bym czekać około dwóch tygodni, 

Po drodze zajechałem do państwa 
Pezon w Kolantć. Uprzejmy  gospo- 
darz przyjął bardzo gościnnie, poka- 
zał swoją plantację i kazał przygoto- 
wać obiad z przysmaków  miejsco- 
wych. Więc było murzyńskie „kus - 

„ kus“, czyli kura, gotowana w ryżu z 
jakimś ostrym sosem, następnie sała- 
ta z palmisty i t. d. Po obiedzie pili- 
śmy wyborną kawę czarną, afrykań- 
skiej produkcji. 

Pan Pćzon okazał się bardzo inte- 
ligentnym i miłym w rozmowie. Był 
to człowiek, który dużo podróżował, 

"w ciągu kilku lat był dziennikarzem, 
próbował i innych zawodów, obecnie 
od sześciu lat jest plantatorem bana- 
nów. W ciągu tych sześciu lat upra- 
wił 26 hektarów, więc ma obecnie o- 

koła pół miljona franków czystego do- 

chodu. Lecz siłą rozpędu rozwija 
plantację coraz więcej. Za rok już bę- 
dzie miał pięćdziesiąt hektarów. 

— „Jednego boję się'* — zwierzał 
mi sie, „za dobry to jest interes, żeby 
mogło tak długo trwać. Chociaż tym- 

WILEŃSKIEGO 
ra związku wojew. uchwalili zorganizować 
się w okręgowy związek, z terenem działal- 
ności na powiat Brasławski, na podstawie 
wzorowego statutu dla związków  okręgo- 
wych, wypracowanego przez gł. zw. straży 
poż. R.P., który został przyjęty. 

Do związku zostali wybrani p.p. starosta 
Januszkiewicz, inżynierowie: Helier i Bejnar, 
inspektor szkolny Szczerbicki Edward, A. 
Kattan, Rudomino i Milewicz. 

Zawody zorganizowane staraniem naczeł 
nictwa okręgowego pod przewodnictwem sta 
rosty p. Januszkiewicza, naczelnika okręgu 
p. A. Kattana i instruktora L. Darowskiego 
uwidoczniły niezwykłą ambicję wszystkich 
stających do zawodów straży, zdobycia dro- 
gą szlachetnej rywalizacji palmę pierwszeń- 
stwa. 

Sąd w składzie p.p. S$. Rėowniaka, J. An- 
drzejewskiego i St. Dynowskiego przyznał I 
miejsce straży w Zamoszu, II miejsce straży 
w Opsie, III miejsce — najmłodszej straży 
okręgu — straży Brasławskiej Kolonji Urzęd- 
niczej. 

Nagrody dla dowódców zwycięskich dru 
żyn w postaci srebrnej papierośnicy i zegar- 
ków wręczył przewodniczący  naczelnictwa 
starosta p. Januszkiewicz, który śledził z 
zainteresowaniem cały przebieg zawodów, 
dekorując następnie, przyznanęmi przez Gł. 
Zw. Str. Poż. R.P. medalami: gospodarza 
straży brasławskiej Milutina — bronzowym 
medalem zasługi i naczelnika straży mior- 
skiej  Liilandczyka złotym "medalem 
X-lecia. 

czasem niema żadnych plam na słoń- 
cu bananowem, odwrotnie — wszy- 
stko mówi, że dzisiejsze koniunktury 
muszą utrzymać się dłuższy czas, jed- 
nak ja się boję, że coś się popsuje". 

Prawie te same obawy słyszałem 
kilka dni temu z ust pana Szabłow- 
skiego. 

— „Czy państwo nie nudzicie się 
tutaj, siedząc ciągle, jak pustelnicy?'* 
— zapytałem. 

— „Nic a nic“ — odrzekła pani 
Pėzon. — „Zresztą już jesteśmy w 
takiej sytuacji materjalnej, że w Af- 
ryce bawimy tylko pół roku. Drugie 
pół roku spędzamy w Europie, gdyż 
we Francji wychowujemy dzieci, bo 
tu klimat jest zbyt niebezpieczny i 
niema wcale szkół odpowiednich. 

W ciągu rozmowy pan Pćzon po- 
ruszył ciekawe zagadnienie wychowa- 
nia mulatów dla państwowości fran- 
cuskiej. 3 

— „MWie pan, že to jest wielki 
bład polityki kolonjalnej francuskiej, 
że nie zrobiono z nich prawdziwych 
Francuzów. Mulat, ten owoc grzechu 
człowieka białego, nie jest ani czar- 
nym, ani białym. Czarni do niego się 
nie przyznają, bo ma kolor skóry inny, 
niż jego krewni afrykańscy.. Biały zaś 
ojciec niezawsze wie o istnieniu swe- 
go dziecka, gdyż często los rzuca go 
w innym kierunku i zrywa wszystkie 
nici, wiążące go z dawnem miejscem 
zamieszkania. Młody mulacik rośnie, 
jako intruz między murzynami, jest 
poniewierany i wszędzie czuje się Ob- 
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Czterech lotników znalazło śmierć w płomieniach 
GRUDZIĄDZ. Pat. 

dnia 18 na 19 b. m. o godzinie 
23 m. 45 wydarzyła się pod 
Bzowem w pobliżu Swiecla 
straszna katastrofa lotnicza. 

Trzymotorowy samolot wej- 
skowy typu Foker ze szkoły lot- 
niczej w Grudziądzu, odbywają- 
cy nocny lot ćwiczebny, wskutek 
defektu silnika zmuszony był 
do iądowania i runął z nieznacz- 
nej wysokości na chlew pew- 
nego zabudowania. Wskutek te- 
go nastąpił wybuch zbiornika 

W nocy z z benzyną. 
W płomieniach poniosła 

śmierć cała załoga, składająca 
się z 4 lotników, a mianowicie: 
por.-obserwator Michał Mazurek, 
ppor. Dąbrowski Gustaw z 1 p. 
lotn., plutonowy-pilot Fidler Jan 
z 1 p. lotn., plutonowy Daszkie- 
wicz Jerzy. Samolot uległ komp- 
letnemu zniszczeniu. Chlew spło- 
nął. Dwie osoby w czasie ra- 
tunku doznały ciężkich poparzeń. 

Na miejsce katastrofy zjecha- 
ła komisja wojskowo-śledcza. 

  

Zamach na ministra sprawiedili- 
wości w 

ATENY. PAT Od szeregu dni pe- 
wien odłam prasy ateńskiej wszczął sy 
stematyczną nagankę na ministra spra 
wiedliwości Awraama, obrzucając go 
stekiem obelg i . kalumnij, wyssanych 
poprostu z palca. 

Akącja ta zmierzała do usunięcia z 
łona rządu ministra Awraama, jako 
twórcy i gorącego zwolennika niedaw 
no wprowadzonej w życie nowej usta 
wy prasowej. W wyniku tej naganki 
doszło do zamachu na osobę ministra 
Awraama. 

W chwili, kiedy w godzinach popo- 
łudniowych opuszczał minister gmach 
ministerstwa i wsiadał do samochodu, 

jakiś osobnik rzucił się na niego z pod 
niesioną laską. Szofer, który w czas 

Atenach 
zauważył ten manewr, zdążył osłonić 
ministra ręką, przez co znacznie osła- 
bił siłę ciosu. Minister otrzymał lekkie 
obrażenie nogi, szofer zaś został zranio 
ny w rękę. 

Tłum uliczny rzucił się na sprawcę 
zamachu, chcąc go zlinczować i dopie 
ro energiczna interwencja policji przer 
wała ten akt samosądu. 

Przesthępca zaznaczył, że jacyś 0- 
sobnicy skłaniali go do wykonania za- 
machu. Oprócz grubej laski znalezio- 
no przy nim nabity rewolwer. Akt ten 
wywołał w całeim mieście zrozumiałe 
oburzenie i dopełnił miarę * cierpliwo- 
ści ministra Awraama, który, jak sły- 
chać, ma wytoczyć proces sądowy 0- 
szczercom. 

katastrofa lotniczapod W WIRZE STOLICY 
Grudziądzem 

WIOŚLARKA 

Nasze panienki londyńskie łażą teraz po 

Warszawie w aureoli chwały. Gratulacje, 

hołdy, zachwyty, wiwaty. Po Konopackiej i 

*Walasiewiczównej cne z kolei przekonały za 

granicę, że nie same u nas tłomoki niedojdy. 

Mamy dziewczęta na schwał — daj Boże 

innym narodom tak tęgich parobków. 

— Jak się pani Londyn podobał? pytam 

jedną. 

— Bardzo burzliwa woda, na Wiśle ni- 

gdy niema takiej fali. 

— A miasto, jakież wrażenie? 

— Myśmy miasta wcale nie widziały. 

Kierowniczka ekspedycji i zarazem ster 

niczka trzymała swe pupilki w żelaznych 

kleszczach: żadnych spacerów, zwiedzań, 

ogłądań. Całe dnie wypełniły: Śniadanie, 
trening, obiad, odpoczynek, spanie, masaż, 

zawody!! Tylko surowy, jednostajny tryb 

życia gwarantuje dobrą formę. Chociaż na- 

sze zawodniczki nie wydają się groźne pod 

wizględem urody, jednak mężczyźni byli wy- 

klęci — trzymano ich zdaleka, żadnego asy- 

stowania, cienia flirciku, nużby jeszcze jaki 

Anglik nabroił... - 
No i nasze mistrzynie widziały tylko 

Tamizę i jej ponury brzeg od Tubney do 
Mortlak. „Podróże kształcą" ponoć — być 

może, przebywając ustawicznie w towarzy- 

stwie swej roztropnej sterniczki  wioślarki, 
niewątpliwie skorzystały. 

Sukces sportowy zato nie ulega kwestji. 

Tłumy na brzegach obserwowały biegi i 

dowiedziały się pewnie ze zdziwieniem, że 

są jacyś Polacy.. Anglikom nic tak nie im- 
ponuje, jak dobra osada, lubią mechaniczną 

pracę czwórki. 
Sukces naszych 'wioślarek tak rozocho- 

cił menerów wiosła, że na mistrzostwa Eu- 

ropy do Paryża wysłano 25 drabów i kilku 

oficiełów. Co ta wyprawa kosztowała! Do- 
"bry Boże! Przewóz łodzi, naprawa (bo w 

Szkolnictwo w Sowietach 
W tych dniach odbyła się w Moskwie 

konferencja dyrektorów krajowych i okręgo- 

wych. oddziałów oświaty ludowej, w której 

wzięli udział również komisarze ludowi oświa 

ty poszczegółnych republik związkowych. 

Konferencji przewodniczył komisarz ludowy 

oświaty ZSSR Bubnow. Członek kolegjum 
kómisarjatu oświaty wygłosił obszerny refe- 
rat o przygotowaniach do nowego roku 

szkolnego. 
Według sprawozdania komisarjatu oświa- 

ty, na terenie samej tylko RSSR bez autono- 
micznych republik brakuje 70.487 nauczycieli 
a krótkoterminowe kursy pedagogiczne mo- 

gą dostarczyć tylko 40.000 nauczycieli. O 

wiele gorzej przedstawia się sprawa budyn- 

ków szkolnych. Ręferent ledjuchin podał 

do wiadomości, że tylko 40 proc. budynków 
szkolnych odpowiada wymaganiom. Dotych- 
czasowa ilość szkół w ZSSR. musi być po- 
większona conajmniej pięciokrotnie, aby plan 

szkolny mógł być w całej pełni uskutecznio- 
ny. Katastrofalnie przedstawia się sprawa 

podręczników szkolnych. W końcowem prze 

mówieniu komisarz ludowy oświaty Bub- 
now apelował, by pracę w tym kierunku 
przyśpieszono i dołożono wszelkich starań, 

aby plan w zupełności został przeprowa- 

dzony. 

  

Uroczystości Kodeńskie 
Koden obchodzi w roku bieżącym 

trzechsetną rocznicę sprowadzenia 
obrazu Matki Bożej, słynącego cuda- 
mi, nad którym pieczę sprawują o. 0. 
Oblaci. ! 

Na uroczystości jubileuszowe w 
dniu 16 sierpnia przybył poprzedniego 
dnia w godzinach popołudniowych J.E. 
ks. kardynał prymas Hlond, witany 
przez zebrane duchowieństwo i tysią- 
ce wiernych, udając się bezpośrednio 
do bazyliki kodeńskiej, by oddać hołd 
Utajonemu w Przenajświętszym Sakra- 
mencie Chrystusowi i pomodlić się 
przed cudownym obrazem Matki Bo- 
skiej. 

Księdzu prymasowi towarzyszyli 
J. E. |]. E. ks. ks. biskupi dr. H. Przež- 
dziecki z Siedlec i dr. Łukomski z Łom 
ży, których ks. kardynał odwiedził po 
drodze, zwiedzając zarazem świątynie, 

  

seminarja i instytucje religijne stolic bi- 
skupich obu arcypasterzy. 

W sam dzień jubileuszu, 15 b. m. 
ks. kardynał prymas w uroczystej pro- 
cesji i w otoczeniu przeszło 70-ciu 
kapłanów, poprowadził dwudziestoty- 
sieczną rzeszę wiernych, przybyłych z 
Podlasia, Polesia, Chełmszczyzny i Lu- 
belskiego, z bazyliki kodeńskiei na 
Kalwarję, gdzie odprawił pontyfikalną 
sumę, przemawiając w nader podnio 
s.ych i serdecznych słowach, oraz 
udzielając zebranym tak licznie rze- 
szom błogosławieństwa apostolskiego. 

W wydanym tegoż dnia po południu 

ku czci ks. prymasa obiedzie wzięli 
udział przedstawiciele rządu z p. wo- 
jewodą lubelskim na czele, reprezen- 
tanci wojska z p. gen. Trojanowskim, 
włądz szkolnych, ziemiaństwa, oraz 
duchowieństwa. 

4-klasowa Początkowa Szkoła Polsko - Francuska 
i Ogródek Dziecięcy. 

Trocka 7 
Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 5 I 

styka. Kancelarja czynna od 17 sierpnia codziennie, prócz Niedzieli 
i od godziny 

Początek zajęć szkolnych 3-go września. 

pół, do Ogródka 

Szkoła przygotowuje dzieci do 1-ej klasy Gimn. Państw. Rytmiczna Gimna- 
do 6 lat. 

šwiat 
11—1-ej. 

Opłaty za naukę zniżone. 

podróży zawsze są defekty), utrzymanie tej 
armji ludzi o rekinim apetycie.... 

I żeby to się na coś zdało! Gdzie tam, 

same konfuzje. W Londynie 6 dziewuch na- 
robiło nam reklamy i urobiło markę, w Pa- 

ryżu 25 fiejtuchów odpadło w przedbiegach. 

Do finału trafiła tylko jedna osada — za- 

jęła drugie miejsce, inne klapnęły najdalej w 

półfinale. 
Oczywiście iwioślarze do plajty się nie 

przyznają, twierdzą, że wyszli -z honorem, 

że dobrze zasłużyli się polskiemu sportowi. 

Ktoby się z tem zgadzał! Jak na taki wyda- 

tek — efekt minimalny. Za pieniądze, wy- 

dane na tę trzydziestkę drabów można było 

posłać nasze wioślarki i tu, i ówdzie, i je- 

szcze gdzieindziej — taniejby kosztowało, 

a sukces napewno większy; nie plasowałyby 

się na ostatniem miejscu,  przytaszczyłyby 

parę puharków do kraju. Karol. 

NERWY 
Do spokojnie człapiącego ulicą Królewską 

pana Herszka Mozendufta podszedł nagle 

jakiś barczysty jegomość i wymierzył mu 

siarczysty policzek. 
— (o to, z jakiej racji? zawołał poiry- 

towany Herszek. 
Zamiast odpowiedzi barczysty nieznajo- 

my palnął go drugi raz w ucho i szykował 
się do lewego sierpowego. Przechodnie zain- 
terwenjowali, zjawiła się policja. 

W. komisarjacie napastnik zeznał: „jestem 
bezrobotnym tragarzem. Każdy sam sobie 

walizkę nosi — nikt mi nie daje zarobić. Bez 
pracy, bez pieniędzy — co dziwnego, że je- 

stem trochę zdenerwowany. Nie podobała 

mi się facjata tego pana, więc prasnąłem 

go“. 
Zaczyna byč niebezpiecznie chodzič po 

ulicy — a nuż spotka się kogoś hnie w hu- 

morze i temu komuś nie przypadnie nasza 

fizjonomja do gustu; słaba pociecha, że za 
dwa energiczne policzki drab posiedzi dwa 

tygodnie w kozie. 

Zresztą sposób kojenia rozdygotanych 

nerwów zapomocą bicia innych, jest jeszcze 

stosunkowo bardzo praktyczny. Dużo sub- 

telnych ludzi nie zdobywa się na taki wy- 

czym i w chwili rozdrażnienia, rozstroju — 
godzą w siebie, czyli popełniają  samobój- 
stwo. Jakiż błahy nieraz powód, jest osta- 

tecznym impulsem. Wiadomo np. powszech- 

co. Otóż tutaj rząd francuski miał du- żdżał do Europy. W gruncie rzeczy szawa jest w Rosji, które od innych 
że pole do popisu. Należało 
mulatów wychować wszystkich w 
specjalnych szkołach, wówczas stwo- 
rzyłoby się prawdziwych Francuzów, 
najzupełniej dobrze znoszących klimat 
Afryki. Na tych mulatach można by- 
łoby się oprzeć, jako na inteligencji 
murzyńskiej i na czemś, co jednak stoi 
dużo bliżej murzyna, niż człowiek bia- 
ły. Niestety, jednak dopiero teraz spo- 
strzeżono ten błąd. Organizują się te- 
raz odpowiednie szkoły, lucz to da о- 
woce dopiero za lat kilkadziesią:. Tak 
—to byt duży błąd rządu i hańba wo- 
gėle dla człowieka biatego“ -— zakoń- 
czył. 

— „Czyž rzsczywišcie ten klimat 
jest taki niebezpi»czny dla europejczy- 
ka, czyż koniecznie trzeba co pewien 
czas ieździć do Europy i to na nie- 
krótszy przeciąg czasu. niż pół roku, 
żeby to zdrowie swoje utrzymać w 
dobrym stanie? Ja, naprzykład, czuje 
się tu świetnie. Corąco jest trochę, to 
prawda, ale żebym coś czuł złego, lub 
chorował — wcale na to nie zanosi 
się“ — chwalilem sic przed plantato- 
rem. 

Pan Pėzon klasnat w dtonie i gdy 
ukazał się na progu czarny boy, ka- 
zał mu poprosić „„monsieur Codier“. 
— „Za chwilę pan pozna pana Co- 

dier, mego zastępcę na plantacji, — 
rzekł do mnie. — „Jest to bardzo dla 
naszych warunków niezwykły  czło- 
wiek. Mieszka w Afryce już 25 lat i w 
ciągu tego czasu ani razu nie wyje- 

ma białą. 

Po pewnym czasie nadszedł mon- 

sieur Codier. Miał lat około pięćdzie- 

sięciu, był szczupły, wysoki, dość 
przystojny, © przyjemnym wyrazie 
twarzy. Mówił dość dużo, wiedział zu- 
pełnie dobrze, co się dzieje w Euro- 
pie, o Polsce również poinformowany 
był wcale nieźle i ani razu nie zadał 
mi pytania, jak naprzykład, czy War- 

  

małych jest to człowiek czarny, tylko skórę Francuzów słyszałem nieraz. 
Po iego wyjściu zwierzyłem się pa- 

nu Pćzon, że pomimo  naiszczerszych 
chęci tego, „czarnego  człowieka* w 
panu Codier nie znalazłem. 

— „Prawda*, — zgodził się pan 
Pezon. — „Przy pierwszej znajomości 
wcale nie znać tych 25 lat, spędzo- 

nych w Afryce. Lecz gdy się z nim 

dłużej poobcuje, wówczas widzi się 

zupełnie co innego. Ten człowiek prze 

jął wszystkie zwyczaje murzyńskie, 

mieszka w zwykłej „casie'* murzyń- 
skiej, ożenił się z czarną kobietą, i do 
Europy, lub do towarzystwa europej- 
czyków wcale nie tęskni". 
— „Wie pan* — ciągnął dalej go- 

spodarz — „ten Codier był bogatym 
człowiekiem. W czasie wojny świato- 
wej, dostarczał mięso i skóry dla ar- 
mji francuskiej i na tem zarobił około 
dwóch miljonów franków. Niech pan 
sobie wyobrazi, że puścił wszystkie te 
pieniądze na kobiety czarne w Cona- 
kry. Jak on to zrobił — tego zrozu- 
mieć nie mogę. Bo wydać dwa miljony 
franków na te murzynki, które wogóle 
można sobie kupić na własność zą 
kilkaset franków, a w wyjątkowych 
razach za cenę nie większą, niż kilka 
tysięcy franków, tego ja zrozumieć nie 

mogę. Dzisiaj ten człowiek grosza przy 

duszy nie ma. Często o nim myślę i 

nigdy zrozumieć nie mogę'* 
Wieczorem poszliśmy na spacer 

nad rzekę Kolantć. Na brzegu widocz- 
ne były olbrzymie ślady hipopotamów, 

; stwo Monaco przeżywało 

JUBILEUSZ RULETKI 
W tych dniach mija 70 rocznica istnienia 

kasyna gry wi Monte Carlo. 
Kasyno to jest dzieckiem kryzysu... W la- 

tach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia księ- 
ciężką sytuację 

finansową, jego władca więc — Karol Ill, 
dla przysporzenia dochodów, postanowił 
otworzyć kasyno gry na wzór podobnych 
instytucyj, prosperujących wówczas w Wies- 
badenie, Koburgu i Baden-Baden. 

1856 r. dwaj dziennikarze paryscy, Lan- 
glois i Aubert, założyli pierwszy klub gry 
„Palais de la Condamin* z kapitałem zakła- 
dowym 2 i pół miljona franków. Klub jakoś 

nie miał powodzenia i przedsiębiorczy dzien- 
nikarze stanęli wobec widma bankructwa. 

Niefortunne te poczynania nie zraziły jed 
nak innych przedsiębiorców, których grupa 
z niejakim Lefevrem na czele uzyskała kon- 
cesję od ks. Karota III i zakupiwszy rozległą 
skałę nad brzegiem 'morza — przystąpiła do 
budowy nowego gmachu kasyna, stojącego 
tam do chwili obecnej. W 1861 roku odbyło 
się uroczyste otwarcie kasyna, które wkrót- 
ce — znów z powodu bankructwa — zmie- 
niło właściciela: przedsiębiorstwo objął Fran- 
cois Blanc. 

Życie Blanca było dość burzliwe. W za- 
raniu swej karjery pracował on w jednej z 
największych restauracyj 'w Paryżu, ale od- 
dając się niezawsze czystym interesom, zna- 
lazi się pewnego pięknego poranku w... 
więzieniu. Po odcierpieniu kary Blanc wy- 
jechał do Niemiec i w Koburgu otworzył 

klub gry. 
Dzięki umiejętnemu zabraniu się do dzie- 

ła, interes prosperował doskonale. W 1872 

roku Bismark kazał zamknąć w. Niemczech 
wszystkie kluby gry i to właśnie zdecydo- 

wało o przyszłości Monte-Carlo, które po- 
prostu zmonopolizowało grę hazardowną. 

W pięć lat potem Blanc przeniósł się do 

wieczności, spadkobiercy jego prowadzili 

jednak kasyno iw. dalszym ciągu. Na dwa 

lata przed końcem XIX wieku koncesja, ku- 

piona od „Lefevre'a et Co“, wygasła, ale 

synowie Blanca nię żałowali trudów, aby ją 

przedłużyć. Rzeczywiście, książę „Monaco 

przychylił się do prośby właścicieli kasyna 

i udzielił im prawa do eksploatacji koncesji 

na 50 lat, t. į. do 1963 r. ь 

Wskutek kryzysu światowego zmniejszy- 

ła się w Monte-Carlo liczba graczy i... wy- 

sokość stawek, kasyno więc ciężko „robi 

bokami”, aby utrzymać swych przeszło 

1500 fukcjonarjuszów i przynosić zyski akcjo 

narjuszom. Z tego też względu jubileusz te- 

goroczny obchodzony będzie dość skromnie, 

jak na ciężkie czasy przystało. 

nie, co poprzedziło bezpośrednio śmierć zna- 

komitego księgarza — wydawcy warszaw- 

skiego. Zjawił się u niego urzędnik z ga- 

zowni i oświadczył: 

— Nie uiścił pan rachunku, zamknę panu 

gaz. 
Wydawca tłumaczy, że niema tych kilku- 

nastu złotych, że wystara się o nie, że jest 

chyba dość so!idną firmą i znanem nazwi- 

skiem, by gazownia zawierzyła mu jeszcze 

na parę dni. 

— Mnie nic do tego, — burczy urzędnik. 

Wydawca przeszedł do swego gabinetu A 

i po chwili usłyszano strzały. Gazownik wy- 

łączył dopływ, poczem zeszedł na dół i za- 

alarmował pogotowie. 

Komornicy się skarżą, że klienci źle ich 

przyjmują. Nie chodzi o wymyślanie — to 

było zawsze, ale teraz łatwo o bicie. Laską, 

drągiem, czy pogrzebaczem wali właściciel 

licytowanej szaty. Bez solidnej asysty niebez- 

piecznie odwiedzać płatników. 

Wyrozumiałość dla nerwowych ludzi jest 

dziś tak powszechna, że są spryciarze, co 

wyzyskują tę cechę. Siada taki facet do tram- 

waju, konduktor go nagabuje: | 
— Bilet! 

— Och, znowu płacić, wszędzie tylko 

płacić i płacić, podatki płać, weksle płać — 

ale tobie nikt nie płaci. 
— Racja, dobrze gada, podchwytuje ktoś. 

— Temniemniej musi pan wykupić bilet, 

upiera się konduktor. 

Facet oponuje, zaperza się, krzyczy, że 
nie da sobie ubliżać, Wszyscy widzą, że to 

nerwowy gość — przejechawszy dwa przy- 

stanki facet wysiada ku zadowoleniu kon- 

duktora i czeka na następny tramwaj. Tam 

powtarza swe ekscesy. Powoli, ale systema- 

tycznie odbywa swój kurs — darmo. W 

dzisiejszych czasach zaoszczędzić 25 groszy 

też coś znaczy. K. 

  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 
i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 
ce, naturalna woda gorzka „Franciszka - 

Józefa”, znakomicie ułatwia trawienie. Żą- 
dać w aptekach i drogerjach. 

"SSS KS T TEE ROTO STS S TI OT IE TS TTT ESI 

które w czasie suchym wynoszą się z 

tych okolic, dalej od osiedli ludzkich, 

lecz w czasie hivernage'u są stałymi 

gośćmi. 
4 W pewnej chwili pan Pćzon krzyk- 

nął: — „Na panu siedzi mucha tse - 

tse!'* 
Wolnym ruchem spędziłem muchę 

i wówczas mój towarzysz dodał: — 
„lecz w tych okolicach ona nie jest 

iadowita*. Wiedziałem o tem i przez 
to zrobiłem zawód plantatorowi atry- 

kańskiemu, gdyż spodziewał się, że się 

przestraszę. 
Musiałem jechać dalej. 
Wobec tego pożegnałem  uprzei- 

mych gospodarzy i ruszyłem w dro- 

sę. 
W wagonie poznałem młodego 

człowieka, pana Gabrjela Chal. Przy- 
iechał tu przed kilkoma miesiącami w 

celu założenia plantacji. Dopytywałem 

się o pobudki, które zdecydowały go 

na wyjazd do Afryki. Poza chęcią zra 
bienia pieniędzy, przyznał mi się о- 

twarcie, że nie chce służyć w wojsku, 

zaś ci, co zobowiążą się do zamiesz- 

kiwania w Afryce, niemniei, niż dzie- 

sięć lat, są zwolnieni od służby woj- 
skowej. 

„Szkoda“ — pomyślałem — „że 

Polska nie ma kolonij. Trudności z za 
ludnieniem nie mielibyśmy.. Tylko póź 
niej byłaby obawa, że nasza izraeli- 
cka mniejszość narodowa, znalazłaby 
się tam w dużej większości'. 

A. Brochocki.  
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„W sprawie działalności Izby Przemysłowo- 
Handlowej 

ARTYKUŁ D 

Artykuł p. Władysława Studnic- 
kiego, umieszczony w Nr. 182 „Sło- 
wa“ Zz dn. 1l sierpnia 1981 r. a 
omawiający działalność Izby Prze- 
mysłowo - Handlowej w Wilnie w 
dziedzinie spraw drzewnych, wymaga 
w pewnym szczególe niektórych wy- 
jaśnień. 

— Otóż w fakcie udzielenia przez 
Rząd na wniosek Izby tartakom w 
Wilnie i w Stołpcach pozwolenia na 
spław pewnej ilości surowca drzew- 
nego z Rosji autor upatruje nielicze- 
nie się z interesami własności leśnej 
oraz ludności wiejskiej, zatrudnionej 
przy eksploatacjach leśnych, których 
ciężką sytuację w związku ze spad- 
kiem cen surowca drzewnego stwier- 
dza Izba w swem sprawozdaniu za 
rok 1930. Dla nałeżytej oceny tego 
posunięcia państwowej polityki drzew- 
nej, zresztę niezrealizowanego, gdyż, 
jak wiadomo, tranzakcja nabycia ro- 
syjskiego surowca drzewnego przez 
wspomniane tartaki nie doszła do 
skutku, należy jednak przyjąc pod 
uwagę pewne szczegóły tej sprawy, 
przez autora prawdopodobnie nie- 
uwzględnione. 

— A więc przedewszystkiem nie- 
które tartaki, szczególnie położone 
przy drogach wodnych ze względu 
na swe warunki geograficzno - komu- 
nikacyjne są obliczone na zaopatry- 
wanie się w surowiec z ciążących do 
nich cbszarów leśnych położonych 
po tamtej stronie naszej granicy 
wschodniej. W takiej sytuacji znaj- 
dują się tartaki wileńskie, które zo- 
stały wybudowane jeszcze przed 
wojną Światową i otrzymywały sta- 
le znaczne ilości surowca z pozo- 
stałych obecnie w granicach Rosji 
156% przy górnym biegu Wilji. W 
podobnej sytuacji znalazł się naj- 
większy w całym okręgu tartak 
Anglo-Europejskiego Towarzystwa w 
Nowym Swierżniu „około Stołpców, 
wybudowany na Niemnie przy sa- 
mej granicy polsko-rosyjskiej. Naby- 
wając surowiec tylko ze źródeł kra- 
jowych, wspomniane tartaki mogą 
wykorzystać tylko nieznaczną część 
swej normalnej zdolności produk- 
cyjnej. - Nawet w roku 1930 ym, gdy 
naogół zbyt surowca tartacznego w 
kraju był utrudniony, omawiane tar- 
taki, zmuszone do czerpania go tylko 
z pewnego ograniczonego obszaru, 
odczuwały jego brak (vide „Spra- 
wozdanie lzby* str. 189). W tych 
warunkach spław drzewa rosyjskiego 
w iłości przewidzianej w pozwoleniu, 
powinien był dać wspomnianym tar- 
takom tylko to, czego w kraju otrzy- 
mać nie mogą, a zatem nie mógł 
ani stwarzać niebezpiecznej konku- 
rencji dła krajowej produkcji drzew- 
nej, ani też wpływać na spadek cen 
poniżej poziomu odpowiadającego 
konjunkturze. 

— Chociaż, jak widać z powyż- 
szego, już ze względu na objektyw- 
ne warunki ujemny wpływ projekto- 
wanej tranzakcji na ceny surowca 
był wykluczony, jednak lzba prag- 
nąc zagwarantować interesy krajowej 
gospodarki drzewnej tak, ażeby nie 
pozostawało pod tym względem żad- 
nych wątpliwości, stawiając wniosek 
o udzielenie pozwolenia na spław, 
obwarowała go szeregiem specjalnych 

warunków, które miałyby spełnić 

otrzymujące pozwolenie tartaki. Wa- 

  

FILM i KINO 
„KOBIETA, KTORA CIĘ NIGDY 
NIE ZAPOMNI. (KINO „CASINO“) 

Chociaż jest to wznowienie, nie iwidzę 

powodu dla zmartwień, bo sądzę, że każdy 

kinoman zgodzi się ze mną, iż mając do wy- 

boru dobre wznowienie, lub kiepską premje- 

rę, wybierze bez wahania to pierwsze. 

A ponieważ wznowienie, o którem — ха- 

mierzamy tu «mówić, należy właśnie do war- 

tościowych — tedy wszystko jest w jaknaj- 

lepszym porządku! 

„Kobieta, która cię nigdy nie zapomni” 

jest arcydziełem niemieckiem wysokiej kla- 

Sy, co innego, że tytuł, jak to często byjwa, 

zgoła niedorzeczny, bowiem bohaterka, — 

gwiazda rewii stołecznej — nietylko że się 
nie odznacza dobrą pamięcią, lecz przeciw- 
nie, aż nadto szybko zapomina o swym 
amancie — skromnym aktorze prowincjonal- 

nym i stąd cała bieda, tytuł zaś obrazu sta- 

nowi niefortunne nawiązanie do arcynastro- 

jowej i wzruszającej piosenki o Matce, śpie- 

wanej przez ową przelotną „flamę* wielkiej 

artystki. 
Akcja obrazu rozgrywa się za kulisami 

wielkiego teatru rewjowego w stolicy; W 

małem 'miasteczku prowincjonalnem, wreSz-- 

cie na sali sądowej. 
Poza salą sądową, gdzie rozprawy się 

toczą w świetnej francuzczyźnie, obraz po- 

siada podkład jedynie muzycznie-dźwięko- 

wy i szmerowy, co mu właśnie wychodzi na 
dobre! ; 

Obraz odznacza się interesującą fabułą, 

wielkim realizmem życiowym w grze arty- 

stów 1 nawskroś indywidualną techniką zdjęć, 

Same zdjęcia są, oczywiście, też świetne. 
Co do poszczególnych artystów, to po- 

za parą bohaterów, zasługuje na wyróżnie- 

w Wilnie 
YSKUSYJNY 

runki te zostały następnie uzupełnio- 
ne przez Rząd. 

— Ze wspomnianych warunków 
główny był ten, że materjały tarte, 
otrzymane z surowca rosyjskiego po- 
winny być wywiezione zagranicę. 
Zatem sprowadzone przez nasze tar- 
taki drzewo rosyjskie nie 1nogłoby 
wpływać na poziom cen materjałów 
tartych w kraju. 

— A więc chodziło tutaj o umoż- 
liwienie naszym  tartakom spełnienia 
chociażby w skromnym zakresie tej 
roli, którą przed wojną w stosunku 
do surowca rosyjskiego spełniał nie- 
miecki przemysł drzewny, przerabia- 
jący ten surowiec u siebie i odsprze- 
dający go dalej do innych krajów w 
postaci półfabrykatów i wyrobów. 
Słowem chodziło tu nie o import 
drzewa rosyjskiego, lecz o tranzyt 
uszlachetniający surowca rosyjskiego 
przez Polskę. 

Korzyści tego rodzaju tranzytu 
i to nie tylko - @а zainteresowanych 
bezpośrednio tartaków, lecz dla drzew 
nictwa całego i dla gospodarki całego 
kraju są oczywiste. Rządy krajów są- 
siednich, znajdujących się w analogi- 
cznych z Polską warunkach, jak Litwa 
i Łotwa, zaszły w popieraniu tego ro- 
dzaju tranzytu o wiele dalej niż Pol- 
ska, finansując nawet analogiczne о- 
peracje swego przemysłu tartacznego; 
na specjalną uwągę zasługuje przytem, 
że w tych krajach wszystkie prawie 
lasy są własnością państwa (w Ło- 
twie 81 proć., w Litwie 95 proc.) i że 
pomimo tego państwa te wydatnie po- 
pierają przeróbkę w swem tartacznic- 
twie surowca rosyjskiego, nie obawia- 
jąc się strat z tego tytułu dla siebie 
jako dla właścicieli lasów. Zresztą w 
Polsce za tranzytem  uszlachetniają- 
cym drzewa rosyjskiego wypowiedzia- 
ła się zwołana przez Ministerstwo Rol- 
nictwa we wrześniu r. 1930-go konfe- 
rencja drzewna, na której własność 
leśna była również okazale reprezen- 
towana. 

Z odnośnego artykułu p. Studni- 
ckiego widać pozatem, iż autor uwa- 
ża, że ewentualna zniżka cen, która, 
zdaniem autora, miałaby nastąpić na 
skutek importu surowca rosyjskiego, 
byłaby korzystną dla przemysłu tarta- 
cznego. Tak nie jest. Spadek cen bije 
nie tylko własność leśną, lecz także i 
przemysł, który ponosi wielkie straty 
ra zmniejszeniu się wartości zakupio- 
nych drzewostanów i wyrobionych ma- 
terjałów drzewnych. Tak też było w 
r. 1930-ym. W kwestji poziomu cen 
na drzewo interesy własności leśnej i 
przemysłu drzewnego naogół bynaj- 
mniej nie są tak bardzo rozbieżne. 

Z powyższego widać, iż chociaż 
autor uważa za normalne, ażeby Izba 
reprezentowała interesy wyłącznie sfer 
przemysłowo - handlowych, to jednak 
'w danym wypadku ze spławem drze- 
wa rosyjskiego, jak zresztą wogóle w 
całej swej dotychczasowej  działalno- 
ści, Izba nie szła po tej linji i nie po- 
wodowała się względami na egoisty- 
czne interesy tej lub innej gałęzi życia 
gospodarczego, lecz miała na celu do- 
bro kraju jako całości. Tembardziej 
niesłuszny jest zarzut pod adresem 
Rządu, iż „lekkomyślnie* zgodził się 
na wniosek lzby. 

N. Kronik. 

  

  
La Pologne — Nr. 8 — 9. Podwójny ze- 

szyt zawiera, jak zwykle, przebogatą i do- 
skonale redagowaną kronikę życia. kultural- 
nego w Polsce oraz trzy rozprawy: M. Gra- 
žynskiųgo: „Neut annćes de Travail Polo- 
nais en Silėsie“, St. Wedkiewicza — „Les 
Humanites en Pologne““ (dokonczenie) о- 
raz dalszy ciąg „L'Enfant terrible de la 
Pologne: Boy" — Fr. L. Schoella. 

L' Europe centrale — Nr. 33. O życiu 
polskiem w tym zeszycią znajdujemy wia- 
domości w artykule K. Smogorzewskiego, 
który omawia sprawę oszczędności i reor- 
ganizacji administracji. 
Czasopisma 
SETCE WYCOFA EZREPEOEACOBIOI 
nie kilka postaci charakterystycznych, a 

więc: „niedokwas staropanienski“ w restau- 
racyjce prowincjonainej; para inspicjentów z 

rewji; obleśne, zapłynięte tłuszczem gęby 

ludzi, którzy „widań widy“ i nasiąkli jak 

gąbka cynizmem życiowym; wreszcie para 

kompozytorów rewjowych: zaszargane fizje 
rzemieślników sztuki, komponujących bzdury 

— aby żyć!, niezdolnych zresztą do jakiejś 
twórczości poważniejszej. 

Tyle co do „Kobieta, która i t. d.". Są 
poza tem w programie i dodatki — jak zaw- 

sze, — lecz obraz główny tak dalece kon- 
centruje na sobie całą uwagę widza, że nie- 

'warto tu o tych drobiazgach «nówić!... „Ars*, 

    

  

Polska Szkoła Początkowa 
HALINY SIEWICZOWEJ 

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

codziennie od godz. 12 do 3 ppoł. 

    

SŁOW. о 

ОЙИ Ве!взеконенте „рштк!у oporu” na Z. Oschodnich 
Jaczejki zjednoczonej lewicy chłopskiej uzbrajały swych członków 
i gromadziły broń w mieszkaniach agitatorów komunistycznych 

Pod koniec 1930 roku Komunistycz- 
na Partja Zach. Biał. nakazała pod- 
ległym sobie komitetom miejskim I 
rejonowym organizowania drużyn sa- 
moobrony t. j. bojówek kom. partji, 
króre byłyby używane do zewnęcznych 
wystąpień na swych terenach, a po- 
nadto miałyby za zadanie prowadzenie 
wywiadu i organizowanie oporu bier- 
nego ludności. 

Na terenie powiatu święciańskiego 
szczególną aktywność w organizowa- 
niu tych bojówek wykazał prowincjo- 

nalny podkomitet K. P. Z. B w Łyn- 
tupach, o posunięciach którego po- 
licja tamt. była poinformowana. 

Sekretarzem komitetu i faktycz- 
nym kierownikłem roboty partyjnej w 
Łyntupach był Stanisław Kisie! miesz- 
kaniec wsi Szudowce. działającym z 
ramienia delegata i instruktora O. K. 
ukrywa jącego się pod pseudonimem 
„Simonow“. W pierwszych dniach II- 
stopada 1930 roku podkomitet w Łyn- 
tupach otrzymał większą ilość odezw, 
które zostały rozkolportowane przez 

Profanacja kaplicy pod Postawami 
Nocy wczorajszej nieznani złoczyń- 

cy dopuścili się profanacji kaplicy przy 

drożnej na szlaku Miadzioł — Posta- 

wy, zbudowanej przed, laty niedaleko 

pałacu hr. Przeździeckiego. 

Sprawcy rozbili kaplicę, a figurę 

M. B. zawlekli daleko na pole i zni- 

szczyli. 

Kapliczka była otaczana niezwy- 

kłą opieką przez miejscową ludność i 

fakt podniesienia na nią barbarzyń- 

skiej ręki wywołał powszechne obu- 

rzenie. RZ: 

Na drogę, gdzie kapliczka stała na- 

pływają tłumy okolicznych mieszkań- 

ców z oburzeniem komentując wypa- 

dek i odgrażając się komunistom, po- 

sądzając ich o ten zbrodniczy czyn. 

  

Bedziemy mieli dwa teatry 
ZA UTRZYMANIEM „LUTNI* WYPOWIEDZIAŁO SIĘ ZEBRANIE Z.A.S.P-u 

Zwołane na wtorek do Warszawy 
posiedzenie nadzwyczajne Z.A.S.P.-u, 
w którem uczestniczył i dyr. Szpako- 
wicz, wypowiedziało się za kontynuo 
waniem działalności obu teatrów  wi- 
leńskich, anulując tem samem poprze- 

Ostateczne załatwienie sprawy tea 
tralnej w Wilnie, nastąpi jednak po wy 
powiedzeniu się Magistratu, a w pierw 
szym rzędzie radzieckiej komisji tea- 
tralnej. 

Dyr. Szpakiewicz pozostaje narazie 
dnią decyzję nieudzielania komwencjiw Warszawie i dopiero po jego ро- 
na prowadzenie teatru w „Lutni“. wrocie prowadzone będą na ten temat 

Dyskusja nad tą sprawą była b.rozmowy. 
gorąca i trwała bez mała 11 godzin. 

  

KRONIKA 
Bernarda 

jatro 
Joanny 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 19 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 753. 
Temperatura śradnia --16. 
Temperatura najwyższa -|-22. 

Temperatura najniższa --11. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwaga: półpochmurno. 

URZĘDOWA 
— Min. Skarbu w Wilnie. Przybył 

do Wilna na parudniowy odpoczynek 
minister Skarbu p. Jan Piłsudski. 

— Pan Wojewoda Wileński Zyg- 
munt Beczkowicz wyjechał w dniu 
19 b. m. na kilka dni w sprawach służ- 
bowych do Warszawy. Zastępuje p. 

Wojewodę Naczelnik Wydziału Ogól- 
nego Urzędu Wojewódzkiego p. Wło- 
dzimierz Hryhorowicz. 

— Dyrektor Lortet u woj. Beczko- 
wicza. Pan Wojewoda przyjął w dniu 
19 b. m. naczelnego dyrektora Lasów 
Państwowych p. Adama Loreta w to- 
warzystwie dyrektora Lasów Państwo 
wych w Wilnie p. E.Szemiotha i od- 
był z nimi dłuższą konferencję. Naczel 
ny dyrektor Loret przeprowadza, jak 
wiadomo, generalną lustrację lasów 
wileńskiej dyrekcji. 

— Skasowanie Sądu Grodzkiego, W Ju- 
raciszkach pow. wołożyńskiego zlikwidowa 
no Sąd Grodzki i podłegły temu sądowi re- 
jon podzielono między Sądy sąsiednie. 

— Zakaz handlu w urzędach. Wojewódz 
two otrzymało okólnik, zakazujący uprawia- 
nie handlu wi urzędach, w jakiejkolwiek bądź 
postaci. 

Odrywa to urzędników od pracy, a po- 
nadto uskarżają się na to zrzeszenia kupiec 
kie cierpiące od handlu obnośnego. 

MIEJSKA 
— Stan zdrowia wice-prez. Czyża.. Obra 

żenia jakie doznał p. wiceprez. Czyż pod- 
czas onegdajszego wypadku pod Mejszago- 

tą, okazały się naogół niegroźne, Chory był 
prześwietlany w szpitalu żydowskim, łeka- 
rze nie znaleźli nic niepokojacego. 

P. wiceprezydent korzysta z urlopu i spę 
dzi go właśnie w Powidakach. 

— Starania o pożyczkę dla miasta. 
Groźba przerwania robót miejskich 

i utrata przez to pracy paruset robot- 
nikom, spowodowała, że poza Magi- 
stratem, który jak notowališmy wczo- 
raj, czyni nowe próby uzyskania kre- 
dytów, starania o udzielenie miastu 
pożyczki wszczęły również i organiza- 
cje zawodowe, do których zagrożeni 
utratą pracy robotnicy należją. Delega- 
ci zaineresowanych konferowali w tej 
sprawie z wojewodą, który ma osobi- 
ście interwenjować u władz wyższych 
w Warszawie, po porozumieniu z pre- 
zydentem miasta co do możliwości fi- 
nansowych Wilna i jego niezbędnych 
potrzeb. 

— Przed spisem ludności. W celu nale- 
żytego przeprowadzenia spisu ludności za- 
rządzone zostało przez władze  administra- 
cyjne sporządzenie wykazów narodowości, 
co na terenie: miasta wykona Magistrat, na 
powiatach zaś — gminy. 

Komisarze spisowi, mając u siebie te wy 
kazy, dotyczące ich rejonów, będą mogii 
łatwiej i ściślej wykonać swe obowiązki. 

— Roboty na Zawalnej. Uporządkowanie 
jezdni na ul. Zawalnej posuwa się szybko 
naprzód i otwarcie ruchu na tej ulicy na- 
stąpi już w przyszłym tygodniu. 

— Samochody ciężarowe nie mogą prze- 
wozić pasażerów. Baczną uwagę nakazano 
zwracać policji na niedopuszczalność prze- 
włożenia pasażerów samochodami ciężarowe 
mi. Wchodzi tu w grę bezpieczeństwo publi 
czne, jak również przynosi szkody funduszo 
wi drogowemu przez wprowadzenie niele- 
galnej komunikacji nie objętej ustawową 0- 
płatą. 

SZKOLNA 
— Zapisy do szkół pow. Przypominamy, 

że wpisanie dzieci do szkół pow. na bież. 
rok szkołny może być uskutecznione tylko 
do 27 bm. jeśh dziecko ma uczęszczać do 
podobnej szkoły prywatnej, rodzice  obo- 
wiązani są powiadomić o tem władze szkol- 
ne. 
AŻ Wileńskiego Towarzystwa Muzycz- 

nego „Lutnia“. Szkołę Organistów im. J. 
Montwiłła przy T-wie Muz. „Lutnia* ukoń- 
czyły w roku bieżącym następujące osoby: 

Bielewicz Jan-Kazimierz, Borkowski An 
toni, Bujczyk Wiktor,  Jermaczek Włady- 
sław, Jurgo Józef, Smółko Jan, Skołowski 
Bolesław, Szukiewicz Antoni i Subocz Ro- 
muald, 

. Zapisy kandydatów do szkoły przyjmuje 
kierownik szkoły (Oranżeryjna 3) codzien- 
nie oraz Sekretarjat T-wa „Lutnia* w po- 
niedziałki i czwartki od godz. 8 — 9 i pół 
wiecz. 

Pierwsza, po przerwiie miesięcznej, próba 
chóru mieszanego T-wa „Lutnia* odbędzie 
się we czwartek 20 bm., o godz. 7 i pół 
wiecz, — Próby, jak i dotąd, odbywać się 
będą w poniedziałki i czwartki, o godz. 7 
i pół wiecz. Zapisy kandydatów na człon- 
ków T-wa, oraz do chóru przyjmuje sekre- 
tarjat T-wa, czynny w poniedziałki i czwar 
iki od godz. 8—9 i pół wiecz. 

WOJSKOWA 
‚ — Rejestracja urodzonych w r. 1913. Wy 

dział wojskowy Magistratu poczynił przy- 
gotowania do rozpoczęcia prac rejestracyj- 
nych mężczyzn urodzonych w roku 1913, 
którzy za dwa lata staną do poboru. 

Rejestracja rozpocznie się 1 września 
i będziie trwała cały miesiąc. 

— święto 1 p.a.p. Wczoraj 1 pułk, art. 
pol. obchodził 17-to lecie swego istnienia. 
Uroczystości odbyły się w ramach pułku i 
złożyły na nie msza św., defilada i wspólny 
obiad žolnierski. 

RÓŻNE 
— Tajemnica „Adama*. Wczoraj 

drukowaliśmy komunikat wyjaśniający, 
że żadnego „Adama'* w stanie nagim 
w żadnej restauracji nie było i že 
„Express“ za rozpowszechnienie wia- 
domości szkodliwych dla publicznego 
spokoju będzie pociągnięty do odpo- 
wiiedzialności karnej. } 

Komunikatu tego „Express“ nie U- 

mieścił natomiast wydrukował swoją 
wiadomość, że „Adamem“ żaintereso- 
wał się prezes Rady Ministrów i t. d. 

Tego było władzom za wiele i dzi- 
siejsza urzędowa agencja przynosi 
nam nowy komunikat, zredagowany w 
oschłym i nieprzyjaznym wobec „Ex- 
pressu“ tonie: Oto czytamy: 

„Wobec zamieszczonej w „Ex- 
pressie Wileńskim'* z dnia 19 b. m. no- 
tatki o rzekomej rozmowie p. Premjera 
z p. Wojewodą Wileńskim na temat 
zmyślonego przez „Express Wilenski“ 
zajścia w jednej z tutejszych restaura- 
cyj, dowiadujemy się ze źródła najbar 
dziej miarodajnego, że treść wspomnia- 
nej na wstępie notatki jest nieprawdzi- 
wa i zupełnie bezpodstawna, gdyż roz- 
mowa taka nie miała miejsca". 

Więc żadnego „Adama nie było. 
Tymczasem publiczność wileńska „a- 

Kisieia i Jana Szymkowicza — członka 
podkomifetu. Po takim wstępie zapo- 
wiadającym wzmożenie akcji wywroto- 
wej przyjechał do Łyntup „Simonow* 
w celu poinstruowania w organizacji 
bojówek i „drużyn samoobrony*. 

Nakazane wówczas zostało grupo- 
wanie broni i materjałów wybucho- 
wych i przechowywanie ich w odpo- 
wiednich miejscach nazwanych „punk- 
tami oporu". 

Władze bezpieczeństwa coraz bar- 
dziej wnikały w działainość komitetu i 
gdy stało się wiadomem, że jest on 
w posiadaniu około 50 granatów ręcz- 
nych, zapałniki do których miał do- 
starczyć sam „Slmonow** postanowio- 
no organizację zilkwidować. 

w dniu 1 stycznia 1931 roku „SI- 
monow* przybył ponownie do Łyn- 
tup I na dworcu został dyskretnie are- 
sztowany i odstawiony do więzienia. 

Okazało się wówczas, że jest to 
' Aleksander Gajko, karany już 4 let- 
niem więzieniem za komunizm, który 
po „zwolnieniu z więzienia jak teraz 
wyjaśniło się ponownie wszedł w 
skład K. P. Z. B. W związku z ujęciem 
Gajki, przeprowadzono na terenie Łyn- 
tup rewizje i aresztowania wśród 
przywódców tej organizacji. 

W ten sposób pod kluczem zna- 
leźli się prócz Gajki, jego prawa ręka 
Kisiel, Szymkowicz, Jakób Bortmiski, 
Sora Cepelewiczówna i wreszcie Abram 
Sondak, Władysław Zarembo i Andrzej 
Gaszczenko. 

U Szymkowlcza i Kisiela znaleziono 
różne odezwy komunistyczne i 23 gra- 
naty ręczne, zaś u pozostałych różne 
ulotki I druki treści antypaństwowej 
jak również korespondencja partyjna. 

Wszyscy aresztowani byli poprzed- 
nio członkami zjednoczonej  iewicy 
chłopskiej i jako tacy przystąpili do 
partji komunistycznej. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na 
wokandzie Wil. Sądu Okr. i po cało- 
dziennej rozprawie ogłoszono wyrok 
skazujący: Gajko na 6 I. c. w., Kisiela 
na 4]. c. w., Bortmiskiego na 41. c. w., 
Szymkowicza na 2 l. d. p. i wreszcie 
Cepelewiczównę na 7 m. twierdzy. 
Pozostałych trzech oskarżonych unie- 
winniono. и 

Próby demonstracji ze strony ska- 
zanych, po wysłuchaniu wyroku w 
zarodku stłumiono. 

  

bawniejszy sposób.  Opowiadano jak 
goły Adam gołą nogą gołej damy grał 
na fortepianie itd. itd. 

Zdaje się, że cała historja polega 
na tem, že „Express“ nie lubi naczel- 
nika wydziału bezpieczeństwa w wo- 
jewództwie p. Bruniewskiego. Przed 
niedawnym czasem nacz. wydz. bezp. 
i redaktor „Expressu“  przemówi- 
li się dość wyraźnie.  Strategja 
„Expressu“ czyniła szum dokoła wia- 
domości o nagiej postaci w restauracji 
a jednocześnie rozpowszechniała  po- 
głoski o mającej rzekomo nastąpić dy 
misji p. Bruniewskiego. Obie jednak 
te wiadomości są równie mylne. Zresz 
tą sąd to wykaże. 

‚ — Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z 
dniem 20 b.m. Muzeum Towarzystwa zosta 
ło ponowinie otwarte dła zwiedzających: w 
niedzielę — w gg. od 12 do 14, w inne dni 
zaś — za uprzedniem porozumieniem się z 
Biurem T-wa (tel. 14-79). Czytelnia i Biu 
ro Towarzystwa czynne są w gg. od 9 do 
13-ej codziennie, prócz dni  przedświątecz- 
nych, niedziel i świąt. 

— Komitet Obywatelki Zwalczania Bez- 
robocia, dążąc do znalezienia źródeł zatrud- 
nienia bezrobotnych, między innęmi zwrócił 
się do Ministerstwa Robót Publicznych, oraz 
Ministerstwa Skarbu o wyasygnowanie nie- 
zbędnych kredytów na kontynuowanie robót 
na szosach Wino - Lida, Wilno - Podbrze- 
zie i Wilno - Oszmiana, gdyż wstrzymanie 
tych robót spowoduje  obezwartošciowienie 
znacznej części już poczynionych wkładów; 
dalej zwrócono się do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego i Mi- 
nisterstwa Skarbu celem przywrócenia kre- 
dytów na wykończenie przebudowy gmachu 
Archiwum Państwowego w Wilnie, przebu- 
dowy gmachu Bibljoteki im. Wróblęwskich, 
oraz wykończenia budowy gmachu anatomji 

opisowej, wskazując, że wykończenie tych 
robót nietylko przyczyni się do zatrudnienia 
bezrobotnych i zaspokojenie potrzeb publicz- 
nych, ale zaoszczędzi szereg nieracjonalnych 
strat dla Skarbu Państwa. Wreszcie Komitet 
porozumiewa się z Magistratem m. Wilna w 
sprawie wykończenia projektów wzmocnie- 
nia brzegów Wilji na przestrzeni ul. Zyg- 

„ muntowskiej, oraz na Antokolu. Rychłe przy- 
stąpienie do powyższych robót jest podykto- 
wane również względami bezpieczeństwa. 
Pozatem polecono zbadać moż!iwości zatrud- 
nienia bezrobotnych w prywatnych  zakla- 
dach przemysłowych, oraz w zlwiązku z pro- 
jektami Dyrekcji Lasów Państwowych wy- 
korzystania niektórych nieużytków dla orga- 
nizacji gospodarstw rolnych. 

— Przekazanie majątku synagogi. W 
mieszkaniu dr. Wygodzkiego odbyło się po 
siedzenie przedstawicieli gminy żydowskiej 
i synagogi w celu omówienia sposobów 
przekazania majątku synagogi głównej za- 
rządowi gminy żydowskiej, 
„„W rezultacie podpisano odnośny proto- 

kół, w którym zaznaczone jest, że likwida- 
cja samodzielnego biura synagogi nastąpi 
20 b. m. i automatycznie majątek synagogi 
przejdzie w tym dniu pod zarząd gminy. 

Z ramienia gminy akt ten podpisali dr. 
Wygodzki i Kruk, zaś z ramienia synagogi 
— Bunimowicz i Dajon. 

— Miast zapomóg—żywność i odzież. Po 
moc bezrobotnym ma być udzielana w przy- 
szłości nie w formie, jak dotychczas pienięż- 
nej, lecz wi postaci żyjwiności, odzieży i opa- 
łu, co ma szczególne znaczenie jeśli uwzględ 
nić zbliżającą się zimę. Większa ilość gospo- 
darstw roinych i firm handłowych z artyku- 
lami żywnościowemi, zalega z podatkami z 
racji niemożności ich spłacenia, więc projek- 
tuje się ściągnięcie tych należności w towa- 
rach i przekazanie ich komisji, którą utwo- 
rzy się przy Magistracie i za jej pośredni- 
ctwem uzyskane. w tęn sposób artykuły po- 
dzieli się 'między bezrobotnych. : 

Pomoc bezrobotnym, tylko  demoralizo- 
wała ich i odzwyczajała od pracy. Najwła- 
ściwiej za pieniądze wypłacane w formie za- 
pomóg, trzeba było prowadzić roboty inwe- 
Sstycyjne, lecz obecnie wobec braku fundu- 
szów na tego rodzaju roboty, pomoc w po- 

damiła się* rozmowami w coraz za-stąci żywności, lub opału, jeśli tylko będzie 

  

cukier 
krzeji ludzi 

Marmelady, konfi- 
tury, dżemy, soki, 

kompoty — to pod- 

stawa oszczędności 
gospodarstwa 
domowego. 

SEZON W PEŁNK 

Tanie książki 
z przepisami 
w każdej księgarni. 

0 

OU'oce 

POSAG — FUNDAMEN- 
TEM SZCZĘŚCIA 

Ameryka Północna dawno usamodzielnio- 

na politycznie — kulturalnie wciąż się znaj 

duje pod wpływem starego świata. Elita 

amerykańska gromadnie odwiedza staruszkę 

Europę, co rok powracając wzbogacona o 

jakieś nowe cenne spostrzeżenie, czy to z ży 

cia społecznego, czy to ze sztuki, lub prawa. 

Słynna pisarka amerykańska  Stratton- 
Parker, która przez dłuższy czas mieszkała 

w Europie, po powrocie do kraju, rozpoczęła 

bardzo energiczną akcję propagandową. 

A mianowicie, chodzi jej o wprowadzenie 

do stosunków amerykańskich starego i wy- 
próbowanego zwyczaju europejskiego — po- 
sagu. 

„Małżeństwa, które pobierają się bez po- 
sagu, — twerdzi Stratton-Parker — tracą 

zbyt wiele czasu i sił, aby zdobyć minimum, 

umożliwiając spokojny byt. Wielu mężczyzn, 
spowodowanych nadmiernym sentymentaliz- 

mem i fałszywą ambicją, nie dopuszcza na- 

wet myśli, by ich żony miały pracować za- 

robkowo, dlatego późno żenią się, zapomi- 

nając o tem, że im wcześniej założyliby ogni 

sko domowe, tem wczesniej wychowaliby 

dzieci i tem staranniejsze mogliby dzieciom 

dać wychowanie. Dła uzdrowienia stosunków 

rodzinnych, dla szczęścia małżeństwa i dla 

należytego wychowania potomstwa — dziew 

częta amerykańskie muszą mieć posag. 

Posagu — jako zwiyczaju, nie potrzebu- 
jemy propagować w Posce, zrozumiałem dla 

każdego jest jak wielkie korzyści daje on w 

założeniu gniazda rodzinnego. Lecz może nie 
każdy wie o tem, iż rodzice dzięki tylko 

niewielkim stałym ofiarom mogą dać wy- 

kształcenie swoim dzieciom i zagwarantować 

córkom posag. 

Tu przychodzą im z pomocą instytucję 
ubezpieczeniowe, a przedewszystkiem ołbrzy 
mia PKO ze swemi ubezpieczeniami z ter- 
minem stałym t. zw. „posagowemi*. Wów- 
czas, gdy dziecko jest jeszcze małe, należy 

oszczędzać, składając pieniądze specjalnie 

na ten cel. Ubezpieczenie posagowe daje 
gwarancję, że nawet przedwczesna Śmierć 

ojca, lub matki nie pozbawi córki — po- 

sagu. MC. 

TEATRAS ATS PEPELI AS 
dobrze przez Magistrat zorganizowana (na- 
turalnie z wylączeniem ostawionej ,Opieki“ 
społecznej), może przynieść wielką uigę po- 
zbawionym zarobku robotnikom. 

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

8,15 wiecz. ukaże się jedna z najlepszych 
współczesnych sztuk amerykańskich „Ro- 
xy“ Barry Connersa, w režyserji i z udzia- 
łem dyr. Zelwerowicza. Pozostałe role kreu 
ja: Detkowska, Niwińska, Sawicka, Szurszew 
ska, Detkowski, Milecki, oraz Pichelski. Sztu 
ka ta będzie pożegnalnym występem na te- 
renie Wilna utalentowanej artystki, Zofji Ni 
wińskiej. 

W przygotowaniu „Mam prawo odejść” 
Maughama. Sztuką tą Teatr Wileński zamie- 
rza zakończyć sezon. 

— Teatr Letni. Premiera rewji „To co 
‘пайерзге“. Dziś, o godz. 8,45 w. odbędzie 
się w Teatrze Letnim premjera rewji p. t. 

„To co najlepsze”, stanowiącej niezwykłe 
pomysłowe połączenie najlepszych  przebo- 
jów, oraz najudatniejszych numerów z po- 
przednich rewji. Wykonawcami tego arcy- 
zabawnego, barwnego programu będą: Ja- 
nina Kozłowska, Janina Sokołowska, Eweli- 
na Wierzyūska, Lidja Winogradzka, Ludwik 
Sempoliński, jerzy Sulima, oraz Henryk Wie 
rzyński, W rewji tej ujrzymy najlepsze ske- 
cze, usłyszymy piosenki, które odniosły naj 
większy triumf w Wilnie, wreszcie ujrzymy 
najefektowniejsze produkcje taneczne ukła- 
du Lidji Winogradzkiej oraz Henryka Wie- 
rzyńskiego. 

Rewja ta będzie ostatnią, wystawianą w 

Wilnie w obecnym sezonie przez sympaty- 
czny zespół warszawski. 

— Niedzielne przedstawienie 
we po cenach zniżonych w Teatrze Letnim. 
W nadchodzącą niedzielę, dn. 23 bm., o go- 
dziinie 4,30 pp., odbędzie się w Teatrze Let 
nim przedstawienie arcywiesołej rewji pt. 
„Ja pana też”, po cenach zniżonych, w wy- 
konaniu całego zespołu. 

Nie należy wątpić, że wszyscy którzy 
dotąd nie widzieli tej doskonałej rewiji po- 
śpieszą w niedzielę do Teatru Letniego, a- 
by okłaskiwać znakomitych artystów war- 
szawskich. 

— Drugi i ostatni występ słynnego dy- 
ta Bronisława Szulca, We czwartek 

20 sierpnia r. b. o godzinie 8.30 wieczorem 
w Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się dru- 
gi gościnny występ słynnego dyrygenta 
Bronisława Szulca, w programie: Moriusz- 
ko, Strauss, Verdi, Czajkowski,  Głazunow 
4. inni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Strzały na ul. Miłej. Wczoraj w 

nocy na ul. Miłej wywołały alarm strza 
ły oddane przez jednego z lokatorów 
(dokończenie kroniki na stronie 4-Ej) 

     



Oszukańcze biuro pośrednictwa pracy 
Przy zaułku Lidzkim zainstalowało się 

niedawno biuro pośredniczenia przy otrzy- 
maniu posad, co naturalnie wywołało poru- 
szęnie (wśród poszukujących pracy, którzy 
tłumnie poczęli zgłaszać się do biura, ofia- 
rując swoje usługi. Mimo licznych wypad- 
ków oszustw, popełnianych przez tego ro- 
dzaju biurą, i tym razem znaleźli się naiwni, 
którzy uwierzył, że pracę otrzymają i wpła- 
cali nawet wysokie kaucje. 

Gdy czas mijał i posady nie wakojwały 
a w dodatku o zwrocie kaucyj poszkodowa 
ni nawet wspomnieć nie mogli, bowiem ich 
wyrzucano poprostu z biura, wpłynęły skar 
gi do władz policyjnych, które zlikwidowa- 
ły aferę, aresztując winnych w osobach: j. 
Borsewicza i I. Wisłojcia. 

Poszkodowanych jest 10 osób, od któ- 
rych pobrano 2 tys. zł. 

Katastrofa samolotowa pod Podbrodziem 
LOTNICY WYSZLI Z OPRESJI BEZ SZWANKU 

Wczoraj w dzień w pobliżu Podbrodzia 
miał miejsce wypadek z samolotem wojsko 
wym z Lidy. 

Aeroplan dwumiejscowy z obsadą po- 
doficerską wskutek defektu motoru podczas 

lotu ćwiczebnego, spadł na pola ulegając czę 
ściowemu zniszczeniu. 

Lotnicy wyszli z katastrofy obronną rę- 
ką, bowiem poza potłuczeniem nie doznali 
poważniejszych obrażeń. : 

  

domu nr. 9 przy tej ulicy, emeryta 
wojskowego do jakichś osobników, 
którzy w pobliżu wywołali głośną a- 
wanturę, posługując się jakoby rów- 
nież bronią. 

Wypadek ten spowodował liczne 
wersje, a nawet pogłoskę, że na mie- 
szkanie wymienionego oficera miano 
dokonać napadu, bowiem rabusie do- 
wiedzieli się, że ukrywa on w domu 
większą gotówkę, uzyskaną ze sprze- 
daży majątku. 

Mimo, że nie odpowiada to praw- 
dzie, Zwierzyniec ma temat do roz- 
mów, a... jedno z pism wileńskich — о- 
kazję do zrobienia sensacji. 

— Kradzieże benzyny i garderoby. Woj- 
ciechowski Zenon (Bonifraterska 12) zameł 
dował policji, że nieznani sprawcy dokony- 
wują systematycznej kradzięży benzyny ze 
stacji benzynowej przy ul. Arsenalskiej, 
przezco wyrządzili szkodę na kwotę 340 zł. 
— Okradziono niezamknięte mieszkanie 

Józefa Figaro (Majowa 15). Skradziono gar 
derobę męską, bieliznę łącznej wartości 150 
zł. Dochodzenie wykazało, że kradzieży tej 
dokonał Wacław Szymonowicz. (Majowa 15) 
i po kradzieży zbiegł. 

— Pomysłowy szofer. W nocy z 
18 na 19 bm. kierowca pojazdu mechanicz- 
nego Nr 14162, będącego własnością Pań- 
 stwowego Banku Rolnego, Wacław Olszew 
ski, jadąc traktem lidzkim w kierunku Wil- 
ma na 6 kim. gminy rudomińskiej skutkiem 
nieostrożności najechał na kamień przydroż 
my i uszkodził sattochód. Obawiając się od- 
powiedzialności, Olszewski symulował na- 
pad, robiąc doniesienie, że rzekomo trzej 
nieznani osobnicy napadli na niego, przy- 
czem jeden z napastników rzucił pod samo 
chód trzymany w rękach kamień przydroż- 
my. Olszewski twierdził, że musiał z tego po 
wodu zjechać w lewo, skutkiem czego ma- 
szyna została uszkodzona i niezdolna do 
dalszej jazdy. Rysopisu rzekomych napast- 
ników. Olszewski nie może podać. Wdrożo- 
no w tej sprawie dochodzenie. 

— Nagły zgon. Wczoraj rano zmarł na- 
gle 21-letni Izaak Słonim (Kijowska 25). 
Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji władz. 

GUDOGAJE 
— Zajście podczas odpu- 

stu. Podczas niedzielnego odpustu w 
Gudogajach, kilku pijanych osobników, 
wszczęło między sobą bójkę, w trakcie 
której jeden z uczęstników awantury 
wydobył rewolwer. Nadbiegły policjant 
widząc grożące niebezpieczeństwo we 
zwał awanturnika do oddania broni, a 
gdy ten nie usłuchał i począł uciekać, 
policjant strzelił w górę na postrach i 
tem spowodował zatrzymanie się u- 

ciekającego. ) 
Aresztowanym okazał się Bolesław 

Maciutkiewicz z folwarku Waleryno. 
WILEJKA 

— Wisielec iwi lesie. W dniu 17 b. m. w 
lesie koło gajówki Burłaczek gm. wojstom- 
skiej znaleziono zwłoki  wisielca, którego 
tożsamości dotychczas nie stwierdzono. Cho 
dzi prawdopodobnie o samobójstwo. 

POSTAWY 
— Pożary. W Duniłowiczach wybuchł 

pożar w domu, należącym do Aleksandra 
 Korolenka, Wincentego Janukowicza i An- 
toniego Świerkowicza. Przyczyną pożaru by 
ło nieostrożne obchodzenie się z ogniem. 
Pastwą pożaru padł cały dom mieszkalny, 
urządzenie domowe, inwentarz. Spalił sie 
chlew wraz z trzema krowami, 7 owcami, 
6 świniami. Straty wynoszą 4 tys. zł. 

— We wsi Drozdowszczyzna gm. duni- 
łowickiej spalił się dom mieszkalny z in- 
wentarzem, będący własnością Włodzimierza 

Z SĄDÓW 
ZASTĘPCA WÓJTA RUDOMINSKIEGO 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

Kontroła rachunkowości w biurze wójta 
gminy rudomińskiej stwierdziła pewne niedo- 
kładności natury materjalnej, polegające na 
braku w kasie kilkuset złotych. 

Naturalnie wszczął się rwetes i w rezul- 
tacie znalazł się winny w osobie zastępcy 
wójta p. Arciszewskiego. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał jego 
sprawę, lecz nie uznał jego winnym poczy- 
nienia braków w kasie gminnej i naturalnie 
całkowicie uniewinnił. 

Porządki w gminie były, jak się okazało 
tak chaotyczne, a księgowość pozostawiają- 
ca dużo do życzenia, nieodzwierciadlała fak- 
tycznego stanu wpływów, że tylko przez 
nieporozumienie p. Arciszewski mógł być 
pociągnięty do odpowiedzialności, tembar- 
dziej, że jak zeznali świadkowie, w niczem 
nie przyczynił się ten chaos powiększyć, 
przeciwnie, czynił wysiłki, by zaprowadzić 
jakiś porządek. 

I właśnie, jak na ironię, dzięki doprowa- 
dzaniu ksiąg do należytego stanu, znalazł 
się na stare lata przed sądem, by šwiecič 
oczami za niedopatrzenia innych z gminy, 
którzy dopuścili się kradzieży. 

SPORT 
ODZNACZENIE WILEŃSKICH SPORTOW- 

CóW. 
Ustanowiona niedawno „Państwowa Od- 

znaka Sportowa została zdobyta 'wi ostat- 

tnich dniach przez 14-tu żołnierzy 6-go puł- 
ku piechoty legionów w Wilnie. 

Wręczenie odznak nastąpiło dnia 15.8 

1931 r., to jest w dniu Święta Żołnierza, na- 
stępującym zwycięzcom: 

Ppor. Słomczyńskiemu Stefanowi, Kozie- 
łowi Stanisławowi, Szepetowi  Kleofasowi, 
pchor.: Karczewskiemu Leszkowi, Kwasto- 

wi Stanisławowi, Kudławcowi Antoniemu, 
Trojanowskiemu Aleksandrowi, Bartoszewi- 

czowi Kazimierzowi, kpr. zaw. Łabanowskie 

mu Janowi, leg.: Kobusowi Władysławowi, 
Wielgatowi Stanisławowi,  Wiodarczykowi 
Józefowi, Kucharskiemu Stefanowi, Blusztej- 

nowi Mordce. ь 
W maju b. r. zdobyło tą odznakę 12-ta 

żołnierzy z Państwowego Centralnego Insty- 
tutu W. F. i P. W. w Warszawie, a obecnie 
6-ty pułk piechoty Legjonów, jest drugim 
z kołei oddziałem w Polsce, posiadającym w 

swych szeregach 14-tu zdobywców „Pań- 
stwowej Odznaki Sportowej”. 

 RZERZROZYTY OE OETR СОСИ TARKA 
Wojciechowskiego i Stanisława Drozda. Przy 
czyną pożaru była wadliwa konstrukcja ko 
mina. Strata 1000 zł. 

— śmierć od samogonki. We wsi Ło- 
zowka gminy kobylnickiej zmarł nagle w. 
drodze do domu (wieś Jasiewo) 40-letni 
Szudzon Garbaniow. 

Zgon nastąpił z powodu wypicia więk- 
szej iłości samogonki. . 

BRASLAW 
— Spłonęły zbiory. We wsi Starodworzy 

szcze gm. bohiūskicj spaliła się stodoła ze 
zbiorem siana i żyta, będąca własnością Wła 
dysława Pawlukiewicza. Szkoda wynosi 3 
tys. zł. 

W dniu 14 b. m. o godz. 15 piorun u- 
derzył podczas burzy w dom mieszkalny 
Agnieszki Bogorodziowej w kołonji Ujście, 
gminy słobodzkiej. Wybuchł pożar, 'wtyrzą- 
dzając stratę 800 zł. 

SO WG 

    RAKI NNEY 
25) NONEKSHIZKI.. 
Jaa Strzelecki, b. dyr. Dep. Samorządu w 

Min. Spr. Wewn., „Reforma podziału admi- 
nistracyjnego okręgu przemysłowego nadreń- 
sko-westialskiego“. Warszawa, 1931, str. 27. 

Autor, znawca spraw samorządowych, 
porusza w broszurze zagadnienie racjonaliza- 
cji administracji komunalnej i harmonizowa- 
nia potrzeb życia gospodarczego z organiza- 
cją samorządu terytorjalnego. 

Zagadnienie to może mieć analogję dla 
naszych stosunków na Górnym Śląsku i Za- 
głębiu Dąbrowskim i doświadczenie tam zdo- 
byte, może ułatwić zagadnienie reformy ad- 
ministracji w tej części Polski. Broszurą tą 
'mogą się zainteresować miasta i gminy Gór- 
nego Śląska i Zagłębie Dąbrowskiego, fa 
chowcy w dziedzinie admiinistracji państwo- 
wej i komunalnej, oraz szerszy ogół obywa- 
teli, interesujących się sprawami reformy 
administracji u nas. Sfery gospodarcze znaj- 
dą tu również b. cenne uwagi, dotyczące 
sposobów i metod zmniejszenia kosztów ad- 
ministracji publicznej. 

Franciszek Zarębski „Stan faktyczny przy 
musowych ubezpieczeń od ognia (wi Polsce”. 
Warszawa, 1931, str. 52. 

„ Autor „w wyczerpujący sposób przedsta- 
wił historję przymusowego ubezpieczenia od 
ognia w Polsce, założenia, na jakich zostało 
ono oparte, oraz dane, dotyczące działalno- 
ści Powszechnego Zakładu ubezpieczeń Wza 
jemnych za ostatnie lata, a więc jego po- 

lityki szacunkowej, taryfowej i odszkodo- 
wawczej. Dane te, uzupełnione zestawienia- 
mi liczbowemi, stanowią źródłowy materjał 
dla osób, interesujących się omawianem za- 
gadnieniem, 

„Dr. M. Girszowicz. Jak należy 
wiać się i zachowywać w chorobach 
Popularny szkic z dziedziny 
łączeniem 161 wskazówek, dotyczących 
racjonalnego przygotowania _ pokarmów. 
Wilno, 1931, str. 94 Nakł. K. Rutskiego. 

Dr. Girszowicz dał się poznać  szer- 
szej publiczności jako autor niezwykle 
pożytecznej książki p. t. „Tak žyč i od- 
żywiać się potrzeba, aby zachować  zdro- 
wie”. Obecna książka jest jakby  uzu- 
pełnieniem poprzednio wydanej, bo omawia 
hygjenę życia i odżywiania się chorych па 
serce. 

Książka, napisana popularnie, zawiera 
bogaty materjałł oparty na doświadcze- 
niach naukowych; dłatego też razem z 

poprzednią powinna się znaleźć wi pod- 
ręcznej  bibljotece każdej inteligentnej go- 
spodyni domu. Ё. 

Encyklopedja Wojskowa. Ukazał się 7 
zeszyt encyklopedji, zawierający teksty: 
„Budowa wierzchnia — Caulaincourt“, Na 
wydawnictwo to zwracamy uwagę wszyst-. 
kich wojskowych czynnych i rezerwowych, 

Dr. Józef Serkowski. Dzieje T. O. M. 
Lwówi, 1931, str. 94. 

Książka ta zawiera dokładny 
łożenia, rozwoju i 
Małopolskiego 

    

    

odży- 
rot serca. 

higieny z do- 

obraz za- 
„_ działalności Wschodnio- 

Zjednoczonego  Towarzy- 
rzystwa Ochrony Dzieci i Młodzieży 
(T. O. M.) Bogato ilustrowana i dobrze 
zbudowana książka zawiera wyczerpujący 
materjał informacyjny, dotyczący T. O. M. 
Franciszek Oskierka. Wiązanka przeży- 

tych wrażeń. Dochód czysty na biednych 
starców w przytułku  przewielebnych oj- 
ców Bonifratrów w Wilnie. Wilno, 1931, 
str. 63. 
‚ Zbiorek bezpretensjonalnych, szczerych 
i nieraz wzruszających wierszy odtwarza 
przeżycia autora, oderwanego wskutek wi- 
chury wojennej od ziemi rodzinnej ną In- 
flantach. 

RABJO WILEŃSKIE 

Czwartek, dnia 20 sierpnia. 
12,06: Muzyka popularna z płyt. 
15,10: Kom. meteor. z Warszawy. 
16,50: Odczyt ze Lwowa. 
17,10: Utwory Ryszarda Straussa 

płyt. 
17,35: 
18,00: 
19,00: 
19,20: 

odczyt. 
19,40: 
20,15: 
21,30: 
22,00: 
22,20: 
25,00: 

z 

Odczyt z Krakowa. 
Koncert popołudniowy. 
„Skrzynka pocztowa, 
„Polityka zagraniczna Litwy* — 

Giełda rolnicza z Warsz. 
Koncert z Warsz. 
Słuchowisko z Warsz, 
Feljeton i komunikaty z Warsz. 
Koncert solisty na całą Polskę. 
Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 

  

PŹGIĘKOWE KIRO 

CEIIING 
WIELKA 41. tai. 15-41 

Proces bohaterki 
„Biekitnego Aniota“ 
Znakomita artystka niemiecka Marlena 

Dietrich stanie wkrótce przed sądem, oskar- 
żona przez byłą żonę znanego reżysera Jo- 
se von Sternberga, który jak wiadomo, „od- 
krył* przyszłą bohaterkę „Błękitnego Anioła”. 

Pani von Sternberg wytacza artystce dwa 
procesy: jeden o uwiedzenie jej męża i od- 
ciągnięcie go od miłości małżeńskiej, drug: o 
oszczerstwo w szeregu artykułach. 

Utratę szczęścia małżeńskiego ocenia na 
12 i pół miljona, a zniesławienie na 2 'mi- 
Ijony franków. 

Jose von Sternberg, — twierdzi jego żo- 
na, — odkrył w Marlenie Dietrich talent, 
dał jej główną rolę przy boku Emila Janning- 
sa, a później zainstalowat ją w rozkosznym 
pałacu w Hoilywood, specjalnie dla riej urzą- 
dzonym. Cały świat wie, że do różnych ma- 
gazynów miasta, w szczególności zaś do 
krawiców, Marlena Dietrich zanosi pieniądze, 
które należą się prawnie jej reżyserowi. 

Z drugiej strony oświadcza powódka — 
Marlena Dietrich nazwała ją kobietą lekko- 
myślną i frywolną, ogłaszając w dodatku 
wszędzie, że przez zazdrość starała się o boj 

      

kot filmów w Stanach Zjednoczonych, wy- . 
podukowanych przez gwiazdę. Artykuły na 
ten temat opublikowała w prasie austrjackiej 
i niemieckiej. 

M-me Sternberg jest przekonana, że otrzy 
ma zadośćuczynienie w całej rozciąg!cści 

Przeciwnicy przęciwstawiają tej zapałczy 
wości pogodny spokój. Reżyser Sternberg 
osądził te procesy jako „absurdalne. Nie ma 
on zamiaru płacić odszkodowania swej b. 
żonie. Twierdzi, że spełnił tylko swój obo- 
wiązek, odkrywiając artystkę, która natych- 
miast okazała się „nadzwyczajną”. 

Marlena Dietrich nie wypowiedżiaia się 
jeszcze w tej sprawie, lecz przyjaciele jej 
twierdzą, że posiada ona liczne argumenty 
i dowody do przeciwstawienia. 

Co się tyczy męża bohaterki „„Marokko*, 
to ten na wieść o wytoczeniu procesów, ro- 
ześmiał się i oświadczył kategorycznie, że 
żyje świetnie ze swą Żoną i ani trochę nie 
jest o nią zazdrosny. 

ZADANA 
  

  

  

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

6008600666 
OBWIESZCZENIE 

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w. 
Wilnie podaje do wiadomości, iż w dniu 22 
sierpnia 1931 r. odbędzie się licytacja rucho- 
mości, należących do firmy „Cegielnia 
Dworczany“ k/N. Wilejki, składających się 
z następujących objektów: 50,000 szt. ce- 

  
  

gły białej wypalonejj oszacowanej na zł. 
1.500, 6 koni, z nich 3 ogierów i 3 wa- 
łachów, oszacowanych po 100 zi. każdy; 
6 wozów jednokonnych po 15 zł. i 6 kom- 
pletów uprzęży jednokonnych po 50 zł. 

Komisarz Zarządzający 

E. Kątkowski. 

0o000000000000000909000000 
NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

Dziś 100 proc. Przebój Dźwiękowy! Najwybitniejsze gwiazdy ekranu europejskiego 

Lil Dagover i Iwan Petrowicz „ wspaniażym poemacie 
KOBIETA KTÓRA CIĘ NIGDY NIE ZAPOMNI 

Nad program: Dźwiękowy dodatek. Pocz. o godz. 4 ost. 10.20. 
Sterowiec*, 

  

DOKTOR 4 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skėrne i moczoplciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

  

DOKTOR 

Biłumowicz 
choroby wenetyczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 (trancuski, niemiecki, 
'el, 921, od9—113—5 włoski), konwersacji 

W 7 P. 25 udzielają oraz przygoto- 
wują do egzaminów w 

Wilno,     

Języków obcych 

  

  

      

  

zakresie szkół średnich 
KOSMETYKA b. profesor gimn. i stu- 

dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 

GABINET nauczania dla zanied- 
„„banych  w nankach 

RACIONALNĘJI Zgłoszenia do redakcji 
KOSMETYKI pod „Lekcje”. 

WILNO, MIKIEwi = UCKIEWI 
CZA у m. 4, Gotówkę na 

kobiecą procenta 
rd = lokujemy bezpłatnie 

e, 0SK0- 

mali, adświeża, авЕа Dom y 
jej skazy i braki, Masaż | dochodowe 
twarzy i ciała (panie. okazyjne. 
Sztaczne opalanie cery) Majątki, 
Wypadanie włosów | ośrodki, wille, dział- 
łupież. Najnowsze zde- ki, mieszk ania, 
bycze kosmetyki racje- | Dom H.-K. „Za- 

iskrzy Ь chęta* z 
odę.10—8 | cza 1, tel. 9-05. 

W. Z. P. 43, ° 
Firmy 

wileńskie LOKALE 
2 pokoje 

do wynajęcia z nie* 
krępującem wejściem, 
Mickiewicza 62 m. 8. 

2 pokoje 
z wygodami do Wy*skawe wezwania do 
najęcia, Jagiellońska 6, Redakcji „Słowa* pod: 
А „Ciężka sytuacja”. 

Do wynajęcia Administrator 
mieszkanie —rolny z długoletnią 

dla małej rodziny 4 praktyką bardzo po: 

pokojowe z kuchni: ważnemi referencjami 

przy placu Św. Piotra poszukuje posady Wil- 
iPawła M 5—1 no Zamkowa 2 „Sło- 

właściciela, wo* dla A. B. 

SOD SIS P 

[PoSADYĮ ełk aż 

zechcą łaskawie przy- 
jąć młodą, inteligentną 
pannę z b. debremi 
referencjami w charak- 
terze kasjerki, maszyn., 
sekret, lub sklepowej. 
Sytuacja rodziny cięż- 
ka, pomoc szybka ko- 
nieczna, wymagania 

    

parę panienek na mie- 
szkanie z całkowitem 
b. dobrem utrzymaniem 
w Warszawie. Dosko- 

  

    

K. DĄ 

zupełnie skromne. La- WB. 

Następny program: „Zaginiony 
Wkrótce przeboje dźwiękowe „Walc miłości* i „Niebezpieczny romans“ 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

m dn. 1 sierpoia (931 r. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12', do 40“, 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dia odbycia kuracji 

w Marienbadzie. J 

B0680682688568 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

CIIIITIIIIIII) 

Mieszkanie 
5-pokojowe z wygodami do wy- 

najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 

wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

Wiadomości tamże w mieszk. I 
od godz. 9— 12 i od 3—6. —ę 

          
    
   

     
   

      

      

    

     

   

   

    

    

  

   

   
    

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

Nekrologi, 
ogłoszenia, 

   

      

różne nkach Wyjade nały punkt. Opieka. nych waru 
# ё przygotować chłspea Kaa "ore: | Ок ра РУ | Biuro Reklamówe ca) 2 ona. wą 4. Dowiedzieć się w Wil- SŁOW A“ 

. « „Ad- nie Bank. — A, i 
a „c rej 18— (kolo Makowej). ] ””° огаг do Šiai. Grabowskiego 

: ; Do sprzedania wszystkich wa działki ziemi pism Garbarska 1, tel. 82 

pod bndowę domów [ROŻNEJ przy ul. Obozowej 
5 przy rzece Wilji. In- 

formacje: ul. Poznań- 

Niania ska 2 — 4. 
do dzieci i prac do- 
mowych w wieku od lat Przyjmę 
30, potrzebna na wy-2 uczni, lub uczenice, 
jazd. Zgłaszać Się Zna mieszkanie Z cało- 
dobremi świadectwami dziennem utrzymaniem 

    

lub  rekomendacjami. Troskliwa opieka do- 
Zakretowa 15 m. 9. _ bre odżywianie i wszel- 

Mohuczy. kie nowoczesne wy- 
  gody zapewnione. Pia- 
Dom drewniany nino na miejscu. Ad- 
na Antokolu bardzo res: Ul. Przejazd 4 m. 1, 
tanio do sprzedania. koło kościoła św. Pio- 
Wiadomość Zarzecze 5, tra i Pawła. 
m. 20. 

Potrzeba zaraz 
b1 Potrzebna 9000 dolarów na Ne 

hipoteki miejskiej. Po- 

nauczycielka SIA w Wilnie w cen- 
na wyjazd. Wymagany trum miasta dająca do- 
francuski, Zgłaszać się chodu do 40.000 zł. 
do niedzieli 43-go Ma- Wiadomość Dział Po- 
ja3—1. średnictwa Handlowego 

Garbarska 1, tel. 82. 

      

       

  

Fortepian 2 uczenice 
koncertowy, krótki nie- inteligentne z dobrej 
drogo do sprzedania.rodziny przyjmę na 
Łaskawe zgłoszenia w mieszkanie z utrzyma- 

    

Adm.  „Słowa*  podniem. Pańska 4 m. 4. 

GC: M. D a 

; u najęc a 
Miłosierdziu łoctepiew loch marki, 

naszych Sz. Sz. Czytel- niedrogo, wiadomość w 
ników polecamy rodzi- Adm.,Słowa* podC.A. 
nę b. chorążego W. Р., 

Mieko złożoną z rodziców 
oraz czworga dzieci, 
znajdującą się w osta- świeże codziennie z 
tecznej nędzy i, w do: majątku. Wiadomość 
słownem tego słowa Piłsudskiego 13 — 5 
znaczeniu, bez dachu tel. 14—68 godz. 4—6 
nad głową. Pomoc na- 
tychmiastowa niezbęd- POQPIERAJCIE 
na. Ofiary przyimuje 
Adm.  „Słowa* “L 0 p p 

в ® nz a 

        

  

zo JENNY—DETEKTYW 
— Możemy być pewni, że Hogan 

i Hawks, rzuciwszy  klejnotv do sa- 
mochodu z panią, postarają się zwiać 
inną drogą, — przez Leicester sq. Jak 
tylko znikną. Billy Tretano załatwi się 
z Harrim, wyrzuci trupa na bruk, a 
sam siądzie przy kierownicy, ja tym- 
czasem zamknę buzię tej kobiety, za- 
nim zdąży się odezwać. Policia będzie 
myślała, że to małżeństwo, wracają- 
ce z teatru. Czy dobrze obmyśliłem 
wszystko? : 

Bandyci pochwalili plan. Rzeczy- 
wiście nie można mu było nic zarzu- 
cić, Na obecnych zrobiło wstrząsające 
wrażenie to, że Sarn 
wiedział się o zamiarach starej szajki 

"i umiał to wykorzystać. 
‚ — №, а jeżeli Hogan i Hawks sa- 

mi zginą od wybuchu i nie przyniosą 
brylantów? — zapytało kilka głosów. 

— Na to niema rady! W każdym 
razie, dla nas korzystnem będzie wdać 
się w tę bitwę: Przekonają się, że z 
nami niema żartów i zgodzą się ustą- 
pić nam Londyn dla przyszłych „ope- 
racyj“. 

— Czemu więc nie napadniemy na 
nich na Trafalgar - sq., kiedy oni za- 
czną strzelaninę? 

— Ježeli uda się nam zagarnąč 
zdobycz, nie potrzebujemy  strzelač. 
Moglibyśmy tem tylko popsuć całą 
sprawę. Daleko większe wrażenie zro- 
bi na nich utrata brylantów (po znik- 
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tak prędko do- le 

nięciu złota!)! Wszyscy chłopcy przej- ce Billy Tretano, który urządził kilka Jenny, po napadzie na Skład Brylan- 
w. dą do nas i władza „wodza* się skoń- 

czy! 
Słowa Sarna brzmiały zupełnie 

przekonywująco. Nie można było nie 
przyznać mu racji. Jeśli Hoganowi i 
Hawksowi uda się zrabować klejnoty 
z głównego safesu, cała zdobycz wpad- 
nie w ręce Sarna. Jeśli zaś Hoganowi 
i Hawksowi poślizgnie się noga, to na- 
pad na samochody starej szajki na 
Trafalgar - sq. rozbije do reszty tę nie 
pewną już organizację. 

Sarn słusznie rozumował, że po- 
wtórne niepowodzenie spowoduje u- 
padek karności i wiary w siły wodza, 
jednocześnie podnosząc wartość i po- 
wagę drugiej szajki z Sarnem na cze- 

Podnieceni, ucieszeni bandyci oto- 
czyli Sarna. Każdy chciał mieć w tei 
„pracy** samodzielne i odpowiedzialne 
stanowisko. 

Sarn szybko i szczegółowo  opra- 
cował plan. Sprawę samochodów zde- 
cydowano momentalnie, mimo, że kra 
dzież samochodów na postojach była 
bardzo utrudniona. Pracując, jako 
główny szofer w szajce wodza, Sarn 
znał wszystkie garaże w mieście i 
orjentował się w tej dziedzinie dosko- 
nale. Podał adres jednego z najwspa- 
nialszych garaży, gdzie stały doskona- 
łe maszyny miljonerów West  Endu. 
Nietrudno było dostać się do owego 
garażu i wyprowadzić dwa dobre au- 
ta. Broni i kulomiotów też było dosyć, 
gdyż tem rozporządzał w starej szaj- 
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tajnych składów broni, znanych tylko 
jemu jednemu. 

Dzięki temu wszystkiemu, wykona- 
nie planu Sarna nie napotykało na 
większe trudności i wkrótce role były 
rozdane, a uradowani bandyci byli pe- 
wni wygranej. 

PRZYGOTOWANIA DO BITWY 

Rezultatem tych dwóch narad — 
dwóch wodzów ze swemi  szaikami, 
była „Trafalgarska bitwa”. 

W ciągu dwóch dni, które nadeszły 
po owych naradach, mieszkańcy Lon- 
dynu, zajęci swemi sprawami, wspo- 
minali często bandytów, ale nie spo- 
dziewali się, że ci przygotowują nowy 
bezczelny napad w sercu stolicy. 

Billy: Carion i iego agenci zajęci 
byli polowaniem na Hogana i Treta- 
no, ale obaj łotrzy zniknęli, jakby w 
wodę wpadli. 

Jenny, zaniepokojona o życie Tra- 
vaina, na którego, jak się jej zdawało, 
przygotowywano nowy zamach, była 
jednocześnie tak zasmucona tem, że 
spotkanie z ojcem się nie udało, że 
straciła energję i nie mogła przedsię- 
wziąć żadnych kroków. 

Nie zwracając uwagi na przestrogi 
Billa, znowu podała ogłoszenie w „Ti- 
mes'ie*, z zapytaniem, dlaczego cj- 
ciec się nie zjawił, i z prośbą wyzna- 
czenia nowego spotkania. Wódz wy- 
ciął to ogłoszenie i postanowił sko- 
rzystać z nowej sposobności złapania 
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to 
Danny Brill nie miał żadnych wia- 

domości dla Jenny. Żadnych rowych 
wiadomości, prócz wycieczki do Stai- 
nes, nie mógł jej dostarczyć. Brill był 
w złym humorze, bo Wiliński mi!czał 
i nic nie proponował, chociaż tak nie- 
dawno uprzedzał, że będzie „duża ro- 
bota“. Napisal iednak do Mary Smith, 
że „pamięta o obietnicy, «le narazie 
nic nie ma do zakomunikowania“. 

Na zewnątrz nic nie wskazywało 
na gorączkowe przygotowania, które 
czynili bandyci. Poszukiwania inspek- 
tora Carion nie dawały  rczultatów. 
Zdawało się, że zadowoleni z łupu 
bandyci przytaili się na dłuższy czas. 
Nikt poza szajką nie wiedział o tem, 
że złota zginęło. 

Carion, w obawie, że po rczdziele- 
niu pomiędzy siebie zdobyczy, bandy- 
ci rozbiegną się na wszystxie strony, 
śpieszył się z odszukaniem Hogana i 
Tretano. 

Nadszedł wreszcie dzień „napadu na 
brylanty* i noc, którą gazety nazwały 
„Bitwą Trafalgarską". Życie w Londy- 
nie płynęło już zwykłym trybem i nic 
nie przepowiadało krwawych zajść. 
Tłumy bogaczy bawiły się w teatrach 
i restauraciach i chwilowo ruch wlicz- 
ny zmniejszył się, aby znów wzrosnąć 
po skończonych przedstawieniach i u- 
cichnąć wreszcie na noc. 

Cicho i nieznacznie szły Cstainie 
przygotowania do napadu. Wódz i je- 
go podwładni nie wątpili w powodze-    

nie swego dzieła. Sarn również wie- 
rzył w swoją dobrą gwiazdę i śmiał 
się cicho, wydając ostatnie rozkazy 
swoim „chłopcom'*. 

Nikt jednak nie liczył na to, że ży- 
ciu jego nie grozi niebezpieczeństwo: 
wiedzieli wszyscy, że w takich spra- 
wach trzeba być gotowym na śmierć... 

Jenny zapanowała już trochę nad 
swą apatją i smutkiem. Znów zaczęła 
marzyć o spotkaniu z ojcem, ale na- 
dzieje te już nie zasłaniały celów wal- 
ki z bandytami. /Zatelefonowała więc 
do Danny: Brilla i kazała mu dowie- 
dzieć się ściśle, kiedy będzie potrzeb- 
ny Wilińskiemu. 

Danny próbował protestować, tłu- 
macząc się, że nigdy dotąd nie zwra- 
cał się z takiem pytaniem do swego 
„szefa“, ale Jenny nie ustępowała i 
wkrótce uzyskała odpowiedź. Jak wy- 
tłumaczył Brill swą ciekawość u Wi- 
lińskiego, tego Jenny nie dowiedziała 
się, ale informacje uzyskane tą drogą 
były bardzo cenne. 

Jenny zatelefonowała natychmiast 
do inspektora Carion i zawiadomiła 

go, że Brill oczekuje w najbliższych 
dniach rozkazu wyjazdu na kontynent 
dla sprzedania kleinotów. Według Jen- 
ny znaczyło to, że któraś z szajek, 
pracujących na współkę. z Wilińskim, 
przygotowuje nowy napad. 

Billy zdecydował, że nikt inny, tyl- 
ko „gošcie“ z Chicago zaczną znów 
swą działalność, i rozkazał podwoić 
patrole, rozesłał mnóstwo agentów, 
którzy dyżurowali dzień i 10c, hacząc 
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na wszystko, co się dookoła działo. 
Wieczorem, w dniu wielkiego na- 

padu, Hogan i Hawks zjawili się w 
sklepie Ręgana przy. Whitcomb-street. 
Regan był to mały człowieczek, który 
odgrywał zwykle drobne role w „r9- 
bocie“ szajki. 

Tym razem Regan popisał się nie- 
zwykle: tunel, który wykopał ze swe- 
go sklepiku aż do safesu, mógł być u- 
ważany za wzór saperskiej sztuki. 
Ścianki podparte były deskami i w 
całym tunelu była instalacja  elekiry- 
czna. 

Regan, który był dłuższy czas w 
wojsku, był specjalistą w wyrabianiu 
materjałów wybuchowych, założył 
więc przy końcu podkopu dwa nabo- 
je nitroglicerynowe, połączył je diu- 
tami ze sklepem i z kontaktem  elek- 
trycznym tak, by za naciśnięciem 
dzwonka elektrycznego, nastąpił wy- 
buch. 
— Teraz słuchaj, — mówił Hogan 

— Ty zostaniesz tutaj i naciśniesz 
dzwonek. Rozumiesz? A my z Haw- 
ksem wleziemy do tunelu i zbierzemy 
kamuszki. Ty tymczasem będziesz stał 
we drzwiach i patrzał, czy przejście 
na tę ulicę jest wolne. Rozumiesz? 
My wrócimy z walizką, a potem każ- 
dy niech ratuje się, jak imoże. Pozo- 
stawiamy ci zupełną swobodę. Czy 
zatarłeś wszelkie możliwe ślady w 
sklepie? Nie zostawisz żadnych śła- 
dów? 

(D. C. N.) 
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