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Quod reliquum Leonis fuit isthic 

capi non potuit 

animis  mansit aut in 

coeium abiit. 

13 lipca 1633 oczy na wieki zamk- 

nąt wojewoda wileński, kanclerz, het- 

man wielki litewski, jeden z najwięk- 

szych ludzi, których wydała Litwa: 

— Lew Sapieha. 

Imię to — sztandar Litwy Jagiel- 

lonów i Batorego; imię to — wielki 

program polityczny i testament, prze- 

kazany pokoleniom; imę to — decydu- 

jący okres naszych dziejów, gdy po 

dynastji wielkich królów ciężar pracy 

wzięła na siebie świetna plejada ol- 

brzymów, przerastających  koronowa- 

nych władców... 

Lew Sapieha — Jan Zamoyski... 

Jan-Karol Chodkiewicz — Stanisław 

żółkiewski... św. Józefat Kuncewicz — 

Piotr Skarga... 
Polityka — zawód rycerski — dzia 

łalność apostolska—wszystko to się łą 

czyło harmonijnie w tych wielkich jed- 

nostkach, które przeważnie wyrosły i 

blasków nabrały w epoce panowania 

króla Stefana i które w sposób najbar- 

dziej wszechstronny reprezentowały 

unję Litwy z Koroną... 

In gratis 

  

się ściśle Losy tych ludzi nieraz 

-rzyły, nieraz się biegunowo rozcho- 

dziły. 
Umieli ci ludzie iść razem, wspólną 

drogą, potrafili jednak zająć i stanowi- 

sko wrogie, ale walka ich była walką 
na szczytach, bo wspólną ich cechą 

była — wielkość... 

Lew Sapieha śmiercią swoją zamk- 

nął okres dziejów epigonów szkoły 

Jagiellonów, bo odszedł ostatni. 
W r. 1605 umarł Jan Zamoyski, w 

1612 — Skarga, 1620 — Żółkiewski, 
w 1621 — Chodkiewicz, w 1623 — 

św. Józefat... 

W dziesięć lat po męczeńskiej 

śmierci świętego Arcybiskupa Płockie- 

go, mając lat 76, do spoczynku wiecz- 

nego położył się wielki Lew, pocho- 

wany w Wilnie, w ufundowanym przez 

niego kościele św. Michała, 

A więc za dwa lata upłynie trzy- 

sta lat od chwili śmierci wielkiego 
Hetmana. 

Czy nie należy już teraz pomyśleć 

© tem, jak uczcimy pamięć wielkiego 

człowieka, jaki wieniec złożymy na 

grobie tego, po którym, jak głosi na- 

pis na płycie nagrobnej, nawet wrogo- 

wie płakali? 

W ostatnich czasach myśmy na- 

brali niezwykłej wprawy w urządza- 

niu przeróżnych obchodów,  jubileu- 
szów, rocznic; nie sprawi nam żadnej 

trudności zorganizowanie jeszcze ied- 

nej uroczystości z solennem nabożeń- 
stwem, akademją i okolicznościowemi 
artykułami w dziennikach. 

Ale czy takie uczczenie pamięci 
trzechsetnej rocznicy zgonu Lwa Sa- 
piehy nie ubliżałoby nam samym, wy- 

kazując naszą małość, słabość i bez- 
radność, szczególnie jaskrawe na tle 
spiżowej postaci Człowieka Mocnego? 

  

obujęt- 

i 

Nie! Lepiej — niepamięć, 

ność, milczenie, byle nie małość 

blaga! 

Mamy jednak czas, możemy więc 

przygotować się do uczczen.a ziliżają- 

cej się rocznicy w sposób peważny i 

pozostawiający po sobie trwały ślad; 

nietylko możemy, ale — musi:ny: 

Jakże należy uczcić pamięć wiel- 

kiego Hetmana? 

Na to pytanie nikt nie da cdrazu 

wyczerpującej i jedynie słusznej odpo- 

wiedzi: Trzeba zbadać możliwośc:, ro- 

zejrzeć się w ludziach do pracy. 

Musi więc ktoś wystąpić z inicja- 

tywą.i stworzyć niewielkie grono, któ- 

reby przeprowadziło prace wstępne, a 

może nawet podjęłoby się pracy głów- 

nej, w ostatnim dopiero momencie 

tworząc nieuniknione nadbudówki w 

postaci komitetów zwykłych, wyko- 

nawczych, honorowych i Bóg wie je- 

szcze jakich, zgodnie z niepisanemi 

prawami, regulującemi zbiorowe odru- 

chy kulturalne. 

Dziś chcę tylko przypomnieć zbli- 

żającą się rocznicę, — może ktoś ze- 

chce nad tem się zastanowić; rzucam 

myśl — może zakiełkuje... 

Ale żeby odrazu dać pewien ma- 

tdrjał do dyskusji, wysunę dwa pro- 

jekty, z. których pierwszy zgóry uwa- 

żam za skazany na słuszne zaniecha- 

nie. 

A więc: 

1. Budowa pomnika Lwa Sapiehy w 

Wilnie. 
Kiedyś taki pomnik będzie musiał 

stanąć na jednym z placów wileńskich, 

dziś nie wydaje się to możliwem do 

wykonania. Z jednej strony trudno Lę- 

dzie o fundusze, z drugiej — mamy 

do czynienia z jakiemś fatum, ciążącem 

nad pomnikami wileńskiemi. Mamy w 

Wilnie siedem pomników, z których 

został wystawiony jeden — Moniuszki 

į; t0 prowizorycznie. Kiedy i czy docze- 

kamy się pomników Mickiewicza przed 

Ratuszem, Stefana Batorego na uni- 

wersyteckim dziedzińcu Skargi, Wol- 

ności na placu Łukiskim, Witolda, Sy- 

rokomli i Montwiłła — bliżej niewia- 

domo gdzie? 

Dodanie do tych niezrealizowanych 

projektów jeszcze jednego nie ma 

sensu. 
Pomnik Lwa Sapiehy musi stanąć 

w Wilnie, ale adłóżmy to do r. 1957, 

kiedy będziemy (niestety, nie wszy- 

scy!) obchodzić czterechsetną iroczni- 

cę urodzenia Sapiehy. 

2. Wydanie monografji naukowej. 

Ten projekt wydaje mi się jedynie 

godnym zrealizowania. 

Nie wiem, czy znajdzie się w obec- 

nych czasach historyk, któryby o włas- 

nych siłach podjął się monograficzne 

go opracowania życia i działalności 

Lwa Sapiehy. 

Wątpię bardzo. 

Dlatego też lepiejby było zainicjo- 

wać zbiorowe wydawnictwo, odtwa- 
rzające postać Hetmana na szeroko 

zasysowanem tle historycznem. 

Wydawnictwo musiałoby być po- 
traktowane ściśle naukowo, być mo- 

żliwie wyczerpujące i odznaczać się 

bez zarzutu doskonałą szatą zew- 

nętrzną. 

O szczegółach, o sposobach znale- 

zienia pieniędzy na tak poważne wy- 

dawnictwo — nie mówię narazie. 

Chodzi obecnie tylko o samą myśl, 

6 przypomnienie obowiązku moralne- 

go, który ciąży na potomkach i spad- 

kobiercach Lwa Sapiehy, na ludziach, 

związanych z wielkim Hetmanem wę- 
złami krwi lub idei i mających dla zna- 
komitego rodaka cześć głęboką i mi- 
łość i wdzięczność szczerą, mocną... 

Musimy pamiętać o naszym Hetma- 
nie!.. W. Ch. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
BARANOWICZE — ul. ZE — A. Łaszuk. 

sięgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODEUCZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

     

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księ. Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michałs 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — 
PINSK — Księ 

„ Smarzyński. 

Kslegarn T-wa „Ruch“. 
|półdz. laucz. 

Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

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

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

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

jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr у 
; та 0 sach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń CO 

Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
cyfrowe i tabelaryczne o 50 

Pamiętajmy o wielkim Lole! Rząd Mac-Donalda na rozdrożu 
Kto zwycięży: Trade - Uniony czy City? 

Możliwość rozłamu w Labour Party — Poniedziałek dniem decydującym 
LONDYN. PAT. — Sytuacja rzą- 

du zostaje całkowicie niewyjaśniona. 
W każdym razie fakt, że następne po- 
siedzenie gabinetu odbędzie się naj- 
wcześniej w poniedziałek nie usuwa 
co prawda atmosiery kryzysu rządowe 
go, ale odsuwa możliwość wybuchu 
kryzysu na dalsze dwa — trzy dni. 

W-g informacyj z kół liberalnych 
Mac Donald ma być zdecydowany na 
przefdrsowanie swego planu oszczę- 

suma stanowi finansową podstawę 
egzystencji aparatu partyjnego i bez 
której przygotowanie się do przyszłych 
niedalekich wyborów byłoby niemożli- 
we. 

Z drugiej jednak strony ustępliwość 
rządu przed radą naczelną związków 
zawodowych przekreśla widoki porozu 
mienia z konserwatystami i liberałami 
w zakresie przeprowadzenia planu 0- 
szczędnościowego i może narazić kraj 

oszczędnościowych takiego poparcia, 
jakiego się spodziewał przy początku 
wczorajszych rokowań. Przedstawicie- 

le konserwatystów domagają się za- 
rządzeń bardziej radykalnych, niż pod- 
wyżka taryfy celnej, podczas gdy 
przedstawiciele liberałów występują 
stanowczo przeciwko projektowanej 
podwyżce. 

LONDYN. PAT. — Wczorajsze ca 
łodzierme konferencje rządu z konser- 

dnościowege, mimo zastrzeżeń rady na nieobliczalne następstwa gospodar watystami, liberałami, egzekutywą La- 

naczelnej związków zawodowych, któ- 
ra pragnie plan ten poddać do dysku- 

cze. 
W kołach City panuje przekonanie, 

bour Party i radą naczelną Trade U- 
nienów zakończone o północy nie dały 

sji i decyzji kongresowi. O ile Mac że Mac Donald zobowiązał się wobec definitywnych rezultatów, lecz przeciw 
Donald—co jest prawdopodobne—dla 
swego płanu pozyska -Baldwina, to 
przy zapewnieniu zgody liberałów mo- 
że liczyć na dostateczną większość w 
parlamencie, nawet o ile radykalne 
skrzydło Labour Party oraz zasiadają 
cy w parlamencie delegaci związków 
zawodowych postanowiliby głosować 
przeciw rządowi. Opozycja nie wynie- 
sie dziś ponad 100 do 120 głosów. 

Taka ewentuałność grozi jednak 
poważnym rozłamem Labour Party i 
może doprowadzić do cofnięcia przez 
kongres związków „zawodowych  sub- 
sydjum 40 tysięcy f. st. rocznie na cele 
organizacyjne Labour Party, która to 

Normana do pewnego planu oszczęd- 
nościowego,  zaspokajającego City. 
Wzamian za to Norman miał się pod- 
jąć zapewnienia rządowi przeprowa- 
dzenia konwersji pożyczki wojennej. 
Wobec tego — jak twierdzą w City — 
Mac Donaldowi nie pozostaje nic inne 
go, jak pójść wbrew związkom zawo- 
dowym lub zrezygnować. 

ŻĄDANIA KONSERWATYSTÓW 
I LIBERAŁÓW 

LONDYN. PAT. — W-g powszech 
nej opinji kół politycznych, rząd nie 
zdołał uzyskać dla swych projektów 

KR 1715 MINISTERJALNY NA WĘGRZECH 
Hr. Karolyi tworzy rząd 

BUDAPESZT. PAT. -— Desygno- 
wany kandydat na premjera hr. Karo- 
lyi usiłuje pozyskać dla resortów go- 
spodarczych _ specjalistów, którzyby 
cieszyli się zautaniem  jednomyślnem 

nietylko stronnictw rządowych, ale i ca 
łego kraju. Do nowego rządu wejść 
mają również niektórzy członkowie 
poprzedniego gabinetu. 

Nie jest wykluczone,«że ulegając 
życzeniom kraju, hr. Bethlen, o ile mu 

pozwoli na to stan zdrowia, wejdzie 
do rządu w charakterze ministra spraw 
zagranicznych. Hr. Bethlen miałby po 

przyjęciu teki spraw zagranicznych do 
czasu poprawy swego zdrowia wziąć 
dłuższy urlop.. : 

BUDAPESZT. PAT. — „Pester 
Lloyd“ ošwiadcza, že hr. Karolyi nie 
będzie się starał zmieniać kursu poli- 
tyki zagranicznej hr. Bethlena. Zasadą 
polityki zagranicznej hr. Karolyiego 
będzie -również utrzymywanie serdecz 
nej, przyjaźni z Włochami, pogłębienie 
serdecznych stosunków z Niemcami, 
współpraca z  Austrją, dążenie do 
wzmocnienia życzliwości Anglji i wre- 
szcie uczciwa wola starania się o ży- 
czliwość Francji. 

  

Powody ustąpienia hr. Bethiena 
WYWIAD Z B. PREMJEREM 

BUDAPESZT. PAT. — Hr. Bethlen, mo 
wiąc w wywiadzie ze  wspėolpracownikem 
Węgierskiej Agencji Telegraficznej о то- 
tywach swej dymisji, oświadczył m. in, co 
następuje: Wobec tego, iż rząd zdołał za 
ciągnąć pożyczkę zagraniczną w wysokości 
5 miljonów funtów i opracować wspólnie ze 
specjalną komisją, złożoną z 33 członków, 
program poprawy sytuacji finansowej i go- 
spodarczej, sądziłem, iż można już przystą 
pić do realizacji innych programów, tembar 
dziej, że ciężka moja, zgórą 10-letnia praca 
dla kraju poważnie nadwyrężyła stan mego 
zdrowia. Każdy, kto z poza kraju śledził bieg 
historji Węgier w ostatnich 10 latach, mu- 
siał dojść do przekonania, że rząd węgier 
ski nie składał się bynajmniej z ludzi, któ- 

  

rzy ustępują w ciężkich chwilach, gdy sy- 
tuacja wymagała pozostania u władzy. Dy- 
misja moja — oświadczył hr. Bethlen—jest 
jednym z najwidoczniejszych dowodów, iż 
oceniam sytuację finansową i gospodarczą 
Węgier w ten sposób, że kraj nasz na pod- 
stawie opracowanego programu może opa 
nować wszelkie niebezpieczeństwo i że przy 
wirócenie normalnego zycia gospodarczego 
może nastąpić w najbliższym czasie. Pro 
gramy i systemy polityki nie powinny zale 
żeć od osób. Jednym z powodów, że obecny 
kurs polityki zagranicznej i wewnętrznej 
Węgier jest niezmienny i stały, jest to, że 
będę nadal czyrinie współpracował przy 
obecnym systemie polityki, który będzie 
także oparciem dla nowego rządu. 

Sm 

nie ujawniły komplikacje. 

Trudności pochodzą z jednej stro- 
ny od konserwtystów, wysuwających 
w imieniu City żądanie przeprowadze- 
nia znacznej redukcji świadczeń spo- 
łecznych, zwłaszcza zasiłków dla bez- 
robotnych, a z drugiej strony od zwią- 
zków zawodowych, przeciwnych wszel 
kim redukcjom w tej dziedzinie. Wal- 
ka zaczyna przybierać formę zmagania 
się istotnych sił City i Trade Unionow- 

LONDYN. PAT. Posiedzenie 
gabinetu rozpoczęło się o godzinie 10, 
zaś posiedzenie rady naczelnej związ- 
ków zawodowych o godzinie 11. Kon- 
takt tych dwóch organów będzie w 
ciągu dnia utrzymany, a zależnie od 
wyników tego kontaktu po południu 
odbędą się konierencje rządu z opozy- 
cją. Powszechnie dzień dzisiejszy u- 
ważany jest za krytyczny. Wyjaśnienie 
oczekiwane jest wieczorem lub jutro. 

ZAPOMOGI DLA BEZRO- 
BOTNYCH 

LONDYN. PAT. -— Jednym z głów 
nych punktów niezgody pomiędzy ga- 
binetem a kongresem Trade Unionów 
jest sprawa zapomóg dla bezrobotnych. 
Kongjres przeciwstawia się stanowczo 
wszelkim projektom zmniejszenia za- 
pomóg. 

Jak przypuszczają, Mac Donald i 
jego koledzy gabinetowi będą się sta- 
rali zmienić pierwotne propozycje, a- 
by umożliwić dojście do kompromisu 
zarówno ze związkami zawodowemi, 

jak i z konserwatystami. 

LONDYN. PAT. — W kołach po- 
litycznych przypuszczają, iż rząd bę- 
dzie postępował w myśl swego progra 
mu, nie nawiązując nowych rokowań 
z kongresem Trade Unionów. W nie- 
których kołach jest mowa o możliwo- 
Ści ustąpienia rządu Mac Donalda, któ 
ty znalazł się w kłopotliwej sytuacji 
wobec stanowiska Trade Unionów i 
wobec tego, iż projekty rządowe mo- 
ga być poparte w parlamencie przez 
stronictwa opozycyjne przeciwko gło- 
som partji Mac Donalda. Z drugiej 
strony jednak przypuszczają, iż Mac 
Donald nie ustąpi, uważając, że zmia 
na rządu w chwili obecnej byłaby 
szkodliwą dla kraju. 

аеч 

  

Projekt reformy ustroju Rzeszy 
Artykuł min. Hoepker-Aschoffa—Oburzenie Hitlerowców 

BERLIN. PAT. — Pruski minister 
finansów Hoepker - Aschoft wystąpił 
na łamach tygodnika polityczno-gospo 
darczego „Deutscher Vollswirth“ z pro 
jektem reformy. ustroju Rzeszy i Prus. 

Powołując się na zarys reformy, 0- 
pracowany w-g zalecenia konferencji 
niemieckich krajów / związkowych 
Hoepker - Aschofi domaga się niezwło 
cznie zacieśnienia współprcy między 
Rzeszą a Prusami przez połączenie w 
jedno najważniejszych resortów  mini- 
sterjalnych. 

W-g tych propozycyj pruski mini- 
ster spraw wewnętrznych miałby ob- 
spraw wewnętrznych Rzeszy. Minister 
jąć jednocześnie stanowisko ministra 
sprawiedliwości Rzeszy objąłby kie- 
rownictwo nad sądownictwem  pru- 
skiem, a pruska administracja podat- 
kowa przeszłaby pod zarząd Rzeszy. 
Ministrowie spraw wewnętrznych i 
sprawiedliwości Rzeszy zasiadaliby 
równocześnie w gabinecie pruskim, a 
premjer pruski otrzymałby stanowisko 
wicekanclerza w gabinecie Rzeszy. 

Reforma ta miałaby być wykonana 

drogą nowego dekretu prezydenta Rze 
szy na podstawie art. 48 konstytucji 
weimarskiej. 

Minister spraw wewnętrznych Rze- 
szy Wiprth miał wyrazić ubolewanie z 
powodu opublikowania projektu, któ- 
ry w zasadniczych punktach pokrywać 
się ma z zarysem projektu, przedłożo- 
nym ministerstwu spraw  wewnętrz- 
nych, a niezaakceptowanym  dotych- 
czas przez rząd Rzeszy. 

|. Artykuł Hoepker - Aschofia wywo- 
łał w niemieckich kołach politycznych 
wielkie poruszenie. Frakcja hitlerow- 
ska i niemiecko - narodowa zgłosiły 
wniosek o natychmiastowe zwołanie 

sejmu pruskiego, utrzymując, że za pro 
jektem Hoepker - Aschoffa kryją się 
plany, zagrażające samodzielnej egzy- 
stencji państwa pruskiego. Dla zwoła- 
nia sejmu pruskiego wniosek musi uzy 
skać poparcie 1/5 ogółu posłów, czyli 
90 głosów. Obie frakcje niemiecko - 
narodowa i hitlerowska rozporządzają 
razem 76 głosami. 

W kołach politycznych liczą się je- 
dnak z poparciem tego wniosku przez 
trakcję komunistyczną. W tym wypad- 
ku sejm zwołany zostałby na sesję nad 
zwyczajną jeszcze w końcu sierpnia 
lub na początku września r. b. 

  

Gwałtowna burza nad Lublinem 
е LUBLIN. РАТ. — W dn. 21 b. m, 0 g0- 

dzinie 17 min. 45 rozszalala się nad Lubli- 
nem i najbuiższą okolicą burza, połączona z 
ulewnym deszczem spowodowanym oberwa 
niem się chmury. 

Około 100 mieszkań najniżej położonych 
w dzielnicy Czechówka zostało zalanych wo 
dą, w śródmieściu zaś liczne piwnice i su- 
teryny. Wypadków z ludźmi nie było. Straż 
ogniowa prowadziła energiczną akcję celem 

Szybkiego wypompowania wody. Tor kole- 
jowy Lublin — Dęblin między. stacjami Lu- 
blin — Motycz został podmyty przez wodę, 
wskutek czego kurjer z Warszawy do Lwo 
wa przez dwie godziny stał pod Motyczem. 
Pociągi z innych kierunków przyszły rów 
nież z pewłiem opóźnieniem. O godzinie 20 
linja kolejowa Lublin — Dęblin została 0- 
twarta do normalnego ruchu. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

„ Komunikaty oraz 

PRZED SESJĄ LIGi 
MIN. ZALESKI U MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO ° 

WARSZAWA, 21.8 (tel. wł. „Sło- 
wa*). Dowiadujemy się, że minister 
Zaleski był w ciągu ostatnich dni 
przyjęty przez Marszałka Piłsudskiego 
na dłuższej audjencji. Konferencja ta 
stoi w związku ze zbliżającą się sesją 
Rady i Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Zwalczanie bezrobocia 
RAPORT KOMISJI 

WARSZAWA, 21.8 (tel. wł. „Sło- 
wa”). Powołana przez Prezesa Rady 
Ministrów komisja do spraw kryzysu 
gospodarczego i bezrobocia złożyła 
obszerne sprawozdanie 0  zarządze- 
niach i środkach, które należałoby za- 
stosować na okres najbliższy w celu 
złagodzenia skutków bezrobocia. 

Prace komisji odnoszą się do dwóch 
dziedzin: zwiększenia stanu  zatrud- 
nienia i zwiększenia zakresu pomocy 
bezrobotnym. W pierwszej dziedzinie 
komisja zbadała szereg możliwości za 
trudnienia większej ilości bezrobotnych 
przez wprowadzenie ograniczenia tak 
zw. godzin nadliczbowych, skrócenie 
dnia pracy oraz wprowadzenie więk- 
szej ilości zmian robotników w zakła- 
dach o ruchu ciągłym. : 

Komisja: poddała również analizie 
sprawę dość szeroko stosowanej i roz- 
gałębionej pracy nieletnich, młodocia- 
nych i kobiet na stanowiskach, na któ: 
rych ze względu na charakter pracy 
powinni być zatrudnieni mężczyźni. 
Komisja przyszła do wniosku, że w tej 
dziedzinie istnieją możliwości znale- 
zienia pracy dla bezrobotnych żywicie 
li rodzin, którzy winni być uwzględnie 
ni w pierwszym rzędzie. 

W. zakresie pomocy. komisja opra- 
cowała szereg wniosków,  zmierzają- 
cych do rozrzeszenia zakresu akcji 
pomocy doraźnej na okres zimowy. 
Między innemi komisja przewiduje u- 
ruchomienie dla bezrobotnych nie 0- 
trzymujących zasiłków pomocy żywno 
ściowej oraz wskazała na śrdoki, któ- 
re mogą posłużyć do sfinansowania tej 
akcji. Akcja winna być prowadzona w 
sposób skordynowany za pošrednic- 
twem komitetów  spółecznych przy 
współudziale władz rządowych i samo 
rządowych. 

Dokoła sprawy 
>Woldemarasa 

Były dyktator zabiega o 
interwencję Francji 

Donoszą z Kowna, że zachowanie się 
Woldemarasa jest bardzo agresywne. Po 
między nim a przewodniczącym sądu do- 
chodzi bardzo często do scysyj. Woldema- 
ras operuje bogatym materjałem. 

W wywiadzie, udzielonym koresponden- 
towi łotewskich „Jaunakas Zinas*  Wolde- 
maras kategorycznie twierdził, że zamach 
na pułk, Rustejkę był zainscenizowanym. Na 
Litwie oczekuje Woldemaras doniosłych wy 
padków zwłaszcza w Kłajpedzie, gdzie mo- 
žliwe są poważne komplikacje. Woldemaras 
mówił wiele o przeszłości. Zapewniał on, że 
nie brał udziału w ie z 17 i 
Przewrót ten Woldemarasa zaskoczył W 
dniu przewrotu starał się w miarę możno- | 
ści sytuację zalegalizować. 

'Q sprawach przewrotu grudniowego 
Woldemaras odzywa się z pogardą. Wolde- 
maras wcale nie chciał rozpędzać sejmu, 
lecz okoliczności go do tego zmusiły. 

Jak podaje „Lietuvos Zinios“, Woldema- 
ras zwrócił się przed rozprawą listownie 
do posła francuskiego w Kownie p. Rustel- 

huber'a z prośbą © wszczęcie przez rząd 
francuski powództwa cywilnego u rządu 
litewskiego z tytułu strat wyrządzonych żo- 
nie Woldemarasa wskutek zesłania jej mę- 
ża. Prośbę swą- Woldemaras motywował 
tem, że żona jego jest obywatelką francu- 

Pozatem w piśmie swem uskarżał się 
na ograniczenie jego swobody. Tą drogą pró 
bował Woldemaras zwrócić uwagę Ligi Obro 
ny Praw Człowieka na swą sytuację. Mię- 
dzy innemi powoływał się Woldemaras na 
niewygody, jakie znosić musi hr. Choiseul 
w swym majątku w Płotelach z powodu 

Wołdemarasa w tymże majątku. 
Jak podają czynniki oficjalne, hr. Choi- 

Seul nigdy nie zwracał się do nich z wy 
razami A arai z powodu niewygód, 
jakie m przyczynić zamieszkały u niego 
za własną zgodą Choiseul'a gość. 

  

Pola Negri chora 
NOWY YORK. PAT. — Pola Negri, któ- 

ra zachorowała na ostre zapalenie ślepej 
kiszki, została przewieziona do szpitala San- 
ta Monica w Kalifornii. Lekarze uważają, 
iż stan chorej jest bardzo ciężki. Chorej nie 
wolno odwiedzać, 

216% grosz na, Fundusz Polskiego 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 
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Wybory do Rady Miejskiej m. Słonima 
Zakończenie targów partyjnych. Zgłoszenie 

list kandydatów 
W czwartek upłynął termin zgła- 

szania list kandydatów na radnych, a 
z nim ustały wszelkie targi i pertrak- 
tacje o obsadę list. 

Do Głównej Komisji wyborczej 
wpłynęło 8 list, a mianowicie: 

Lista Nr. 1 „Związku Rzemieślni- 
ków Żydów z Izaakiem Raduńskim, 
Jankielem Anucznikiem, Fajwelem Gu- 
zowskim i Nisonem Osakowskim na 
czele. 

Nr. 2 — „Właściciele nieruchomo- 
ści* (żydzi) — z Łozińskim Naumem, 
Bermanem Wolfem, Goldfarbem Jakó- 
bem i in. 

Nr. 3 — „Poalej Sjon'u* z Majry- 
mem Reznikiem, Mante Zorachiem, Ro 

. manowskim Wolfem i in. 
Nr. 4 — „Bundu* ze Świetyckim 

Izaakiem, Gorskim Morduchem, Za- 
krojskim Chaimem, Urynowskim  Da- 
widem i in. 

Nr. 5 — „Lista robotnicza“ z My- 
ckiem Wtodzimierzem, Giermanem Pa- 
włem, Krępą Ludwikiem i in. 

Nr. 6 — „Zjednoczony Żydowski 
Blok Obywatelski" (sioniści) z $. Weis 
sem, Wigdorem Rabinowiczem, Mor- 
duchem Kapłanem, Morduchem Wajn- 
sztajnem, Chaimem Rabinowiczem, Zai 

manem — Hirszem Lubowskim,  Kal- 
manem Iwjańskim, Chackielem Lewi- 

nem, Lejzerowiczem Mowszą i in. 
Nr. 7 — „Rzeczowej pracy samo- 

rządowej z Borysem Piaseckim, Wa- 
lentym Starosteckim i Efroimem Gol- 
dinbergiem. 

Nr. 8 — „Zjednoczenie gospodar- 
cze chrześcijan i mahometan* z Adol- 
tem Olszewskim, Sternetem Bronista- 
wem, Rudzińskim Antonim, Aleksan- 
drowiczem Abrahamem, Muśnickim 
Tadeuszem, Bogdanowiczem Antonim, 
Sudnikiem  Steianem, Falkiewiczową 

Amelją i in. 
Godnym zanotowania jest fakt, że 

poza nielicznemi odłamami i grupka- 
mi, ludność chrześcijańsko - mahome- 
tańska zgrupowana jest dookoła listy 
Nr. 8. Jest to dorobek komitetu oby- 
watelskiego, który potrafił pomimo 
wielkich trudności ,,dogodzić'* waśnią 
cym się i stworzyć jedną wspólną li- 
stę. Kandydaci na jej czele stojący, a 
w pierwszym rzędzie p. mec. Adolf 
Olszewski jest osobą przez całe spo- 
łeczeństwo chrześcijańsko - mahome- 
tańskie gorąco i serdecznie popierany. 

Zgłoszone listy podlegają zatwier- 
dzeniu przez Główną Komisję Wybor- 
czą, które nastąpi w dniach  najbliž- 
szych. Następnie zatwierdzone listy 
zostaną podane do wiadomości publi- 
cznej. W. K. 

  

Odsłonięcie pomnika Marszałka Piłsudskiego 
w Byteniu 

W ubiegłą niedzielę został odsło- 

nięty pomnik Marsz. jJ. Piłsudskiego 

w Byteniu. W uroczystości tej wzię- 

ły udział tłumy ludności, przedstawi- 

ciele władz państwowych z p. starostą 

Koślaczem na czele oraz p. poseł hr. 

Czapski. 

  

Żywa pochodnia na ulicach Słonima 
Onegdaj zdarzył się w  Słonimie 

wstrząsający wypadek. Niejaka Am- 

brożej, służąca Kosowskiego, nalewa- 

iąc benzynę do przymusu rozlała go na 

stole i zmoczyła sobie ubranie. Następ 

nie nie wycierając stołu zapaliła za- 

pałkę, pragnąc zapalić prymus. W tym 

momencie wybuchła rozlana na stole 

benzyna, zaś płomień w mgnieniu о- 

WILEJKA 
— Posiedzenie Sejmiku Wydziału Powia- 

towego. Dnie 5 i 6 sierpnia r. b. miały spe- 
‚ cjalne znaczenie dla samorządu powiatu Wi- 

lejskiego, jako poświęcone obradom nad ca- 
" łokształtem zagodnień natury nietylko finan- 

sowej i gospodarczej, lecz również oświa- 
towej powiatu, gdyż w dniach tych odbyły, 
swoje posiedzenia Wydział Powiatowły, Sej- 
mik, oraz Sejmikowe Komisje Rolna i Oświa 
towa. 

I tak w dniu 5 sierpnia odbyło się po- 
siedzenie Wydziału Powiatowego, poświę- 

 cone opracowaniu dodatkowego budżetu na 

                  

"buchu „wiosny“, 

° tego : › 

robić zaniedbania poprzednich 

1931 — 32 r. i szeregu wniosków na Sej- 
mik, 

W dniu 6 sierpnia o godz. 11 rozpoczę- 
„y się obrady Sejmiku Wilejskiego. 

Obrady zajęty się sprawozdaniem z wiy- 
konania budżetu za 1930 — 31 r., przyczem 
Sejmik jednogłośnie wyraził przewodniczą- 
cemu Wydziału Powiatowego p. staroście 
Neugebauerowi podziękowanie za celową i 
oszczędną gospodarkę. 

ka przerzucił się na Ambrożej. W mie 

szkaniu nie było nikogo i nieszczęsna 

cała w płomieniu wybiegła na ulicę, 

gdzie przechodnie z trudem ugasili 

„żywą pochodnię". 

Ambrożej, której stan jest bezna- 
dziejny, wskutek bardzo silnego opa- 

rzenia, umieszczona została w szpita- 

lu miejskim w Słonimie. 

Następnie Sejmik rozpatrzył projekt bud- 
żetu dodatkowego, opracowany przęz Wy- 
dział Powiatowy, który z małemi poprawka- 
mi uchwalono w sumie 40720 zł. | 

Uchwalenie budżetu dodatkowego było 
możliwe, wobec otrzymania bezzwrotnej za- 
pomogi w sumie 40.000 zł. z komunalnego 
funduszu pożyczkowo-zapomogowego. 

Obrady nacechowane były powagą i zro 
zumieniem przędmiotu obrad, przyczem uni- 
kano jałowej dyskusji, trzymając się śŚci- 
śle omawianego tematu. 

W dniach 5 i 6 sierpnia w godzinach 
wieczorowych odbyły swoje  posieddzenia 
Sejmikowa Komisja Oświatowa i Rolna, któ 
re zajęły się opracowaniem planu pracy na 
bieżący okres budżetowy. 

Plan pracy objął tylko utrzymanie do- 
tychczasowego stanu posiadania, a to z po- 
włodu ciężkich warunków finansowych, któ 
rę nie pozwalają w roku bieżącym na dal- 
sze rozbudowywanie poszczególnych Ra 

e©00009090000000090000000096 
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. 

NA IBERYJSKIM PÓŁWYSPIE 
Hiszpanja jest najmłodszą repub- 

liką, ale im więcej dni dzieli od wy- 
tem szybciej gasną 

jej promienie i coraz mniej słychać za- 
chwytów entuzjastów tego ustroju. 
Tylko ci, którzy byli promotorami „re 
wolucji w majestacie prawa, i dziś, 

jak na wulkanie, sprawując rządy, nie 

widzą, czy nie chcą widzieć coraz zu- 

chwalej ogarniających swemi macka- 

mi słoneczny półwysep Iberyjski, hyd- 

ry anarchji- я 

Zgliszcza kościołów, zniszczone 

zabytki sztuki, mordy, podpalania, za- 

mieszki uliczne — oto narazie jedyny 

rezultat „wiosny“ hiszpańskiej. Byto- 
wanie mas, w imieniu których rzeko- 
mo rewolucja się odbyła, nie uległo a- 
ni o jotę zmianie na lepsze, a raczej 
jest gorzej, dlatego, że nie wiadomo, 
co dzień jutrzejszy przyniesie. Czuła 
opieka Kominternu dba o to, aby eks- 
taza rewolucyjna w Hiszpanji trwała 
nieprzerwanie. Teorje Kominternu, mi- 
mo doświadczeń nieudanej rewolucji w 
Chinach, mało uległy zmianie. Mo- 
skwa uważa „wiosnę* hiszpańską za 

rewolucję burżuazyjną, której nieunik- 

nionym rezultatem powinien być prze- 

„wrót proletarjacki i dyktatura komuni- 

styczna. Zmiana ustroju w Hiszpanii 

zaskoczyła III Międzynarodówkę i dla- 

Moskwa czyni wszystko, AS 
at i 

miesięcy. Uwzględniając specyficzne 

warunki sytuacji polityczno-społecznej 

w Hiszpanii, Komintern szuka oparcia 
wśród tych elementów, których celem 
jest anarchja i burzenie farm życia pań 
stwowego, a więc z anarchistami, pod- 
syca ruchy separatystyczne i wogóle 
usiłuje uczynić wszystko, aby rewolu- 
cja hiszpańska stała się permanentną. 

Znakomity pisarz rosyjski, autor 
kilkunastu świetnych powieści histo- 
rycznych i bardziej znanych w Polsce 
sylwetek biograficznych wielkich mę- 
żów stanu naszej epoki, Ałdanow, 
przebywający stale w Paryżu na emi- 
gracji, odwiedził właśnie niedawno 
Hiszpanję. W szeregu interesujących 
artykułów wnikliwy i subtelny obser- 
wator maluje plastycznie obraz dzisiej 
szej Hiszpanji. Relacja Ałdanowa jest 
tem ciekawszą, że sam on pirzeżył re- 
wolucję lutowią i październikowa w 
Rosji, jest widzem zupełnie  postron- 
nym i ma doskonałą możność porów- 
nania „wiosny' hiszpańskiej z „wiel- 
ką bezkrwawą“..... ‚ 3 

— Uprzeįmoščė członków tymcza- 
sowego rządu hiszpańskiego — pisze 
Ałdanow — jest rzeczywiście zadzi- 
wiająca: zawaleni po same uszy pra- 
cą, znajdują onii czas nietylko na przy- 
jęcia dziennikarzy zagranicznych, lecz 
również i na prowadzenie długich dy- 
skusyj. Ogromny gabinet ministra spra 
wiedliwości, de-Los Riosa. Duże sza- 
fy bibljoteczne, na stołach rozłożone 
papiery, książki, gazety w językach 
obcych, wycinki z gazet hiszpańskich. 
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Ks. Mikołaj rumuński w Polsce 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 21 

b. m. książę Mikołai rumuński w go- 
dzinach południowych wystartował z 
lotniska warszawskiego w towarzy- 
stwie płk. Rayskiego, płk. Constanti- 
ni oraz swej świty do Dęblina, gdzie 
zwiedżił tamtejsze lotnisko. Lot odbył 
się na trzymotorowym samolocie Fok 
kera polskiej konstrukcji. 

Po powrocie do Warszawy książę 
Mikołaj udał się na Zamek, gdzie 
przyjęty był o godzinie 17-ej przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Po au- 
djencji na Zamku odbyło się uroczyste 
złożenie wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza. O godzinie 18 książę przy 
był na plac Marszałka Piłsudskiego, 
gdzie oczekiwali go: wiceminister ;gen. 
Fabrycy, gen. Kasprzycki, gen. Zamor 
ski, dowódca O. K. gen.  Jarnuszkie- 
wicz, kompanja honorowa 36 p. p. ze 
sztandarem, płuton honorowy oficerów 
sztabu. Księciu towarzyszyli attache 
militaire płk. Constantini oraz przybyli 
z księciem oficerowie. 

W czasie składania wieńca orkie- 
stra odegrała hymny narodowe polski 
i rumuński. © godzinie 18 m. 15 w 
Belwederze Marszałek Piłsudski po- 
dejmował dostojnego gościa, który 
przybył ze swłojem otoczeniem z gene- 

rałami Lazarescu i Jacobici na czele, 
herbatą. W przyjęciu wzięli udział wi- 
ceminister gen. Fabrycy, szef sztabu 
gen. Piskor, płk. Rayski, szef gabine- 
tu ministra mjr. Sokołowski oraz ofi- 
cerowie z otoczenia Marszałka. 

W. miłym nastroju rozmowa prze- 
ciągnęła się około godziny. Wieczo- 
rem o godzinie 20 min. 30 Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej wydał na cześć 
księcia Mikołaja obiad, w którym wzię 
li udział oprócz p. Prezydenta i księ- 
cia Mikołaja, ministrowie Zaleski i 
Kuehn, wiceminister Beck, min. Schae- 
tzel, szef gabinetu ministra Szumlakow 
ski, wyżsi urzędnicy MSZ, wicemini- 
ster gen. Fabrycy, szef sztabu generał 
Piskor, generałowie Kasprzycki, Jar- 
nuszkiewicz, Zamorski, płk. Rayski, 
mjr. Sokoławski oraz wyżsi oficerowie, 
członkowie poselstwa rumuńskiego i 
szereg osób z otoczeni Pana Prezyden 
ta. 

W dn. 22 b. m., o godzinie 9 rano 
książę Mikołaj wystartuje z lotniska 
warszawskiego samolotem do Krako- 
wa, gdzie zabawi jeden' dzień. Ksią- 
żę zatrzyma się na Wawelu w aparta- 
mentach Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

  

Nowa organizacja urzędów skarbowych 
WARSZAWA, 21.8 (tel. wł. „Sło- 

wa”). Dowiadujemy się, że minister 
skarbu p. Jan Piłsudski podpisał w 
ostatnich dniach rozporządzenie o no- 
wei organizacji Izb Skarbowych. Roz- 
porządzenie to wchodzi w życie z dn. 
1-g0 września. 

Nowa organizacja przewiduje po- 

łączenie Kas Skarbowych z Uirzędami 
Skarbowemi wskutek czego ogólna 
ilość urzędów zostanie zmniejszona 0 
275 i w ten sposób osiągnięta zostanie 
znaczna oszczędność w budżecie. O- 
prócz tego rozporządzenie to ułatwi 
załatwianie interesantom spraw, kon- 
centrując je w jednym urzędzie. 

  

Francusko-sowiecki 
BERLIN. PAT. — Biuro Conti do- 

nosi z Paryża: „Chicago Tribune“ do- 
wiaduje się, że toczące się w Paryżu 
rokowania irancusko - sowieckie po- 
sunęły się naprzód. W Paryżu podpi- 
sana zosetanie tylko umowa, w której 
oba kraje zobowiążą się do wyrzecze- 

pakt 0 nieagresii 
nia się wojny. Umowa ta jednak zo- 
stanie uzupełniona przez pakt o nieu- 
tralności, z waraty między Rosją so- 
wiecką a Polską. Odnośne rokowania 
między Warszawą a Moskwą są już w 
toku. 

WATYKAŃ I KWIRYNAŁ 
pogłoski o wznowieniu pertraktacyj 

RZYM. PAT. — W-g krążących 
pogłosek, w najbliższym czasie nale- 
ży oczekiwać wszczęcia oficjalnych 
pertraktacyj między Watykanem a rzą 
dem włoskim celem definitywnego u- 
regulowania istniejącego dotychczas 
konfliktu. W-g tych samych zapew- 
nień, girunt do tych pertraktacyj ma 
być przygotowany w rozmowach, ija- 
kie przeprowadził O. jezuita Tacchi 
Nenturi, cieszący się zaufaniem obu 
stron. Rozmowy miały dotyczyć zasad 
porozumienia, zaś w szczególności о- 

mówione być miały z jednej strony ce- 
le, zadania i metody Akcji Katolickiej, 
z drugiej — sprawa wychowania mło- 
dzieży. Osiągnięto rezultaty, świadczą 
ce o odprężeniu i zapowiadające możli 
wość przystąpienia do rozmów w dro 
dze dyplomatycznej. Ojciec Święty po- 
nownie przyjął w piątek na dwugodzin 
nej audjencji O. Venturi. Równocześnie 
włoski ambasador Brevecchi odwie- 
dzit kardynała sekretarza stanu Pacel- 
litego. 

' 

Listy krėla Jana III do kardynata Alderano 
Cibo-Malaspina 

„Osservatore Romano“ (Nr. 183 z 
8-VIH 31 r.) zwraca uwagę, że archi- 
wum miasta Massa w Toskanii posia- 
da cały szereg listów króla ana So- 
bieskiego do kardynała, sekretarza sta 
nu Alderano Cibo-Malaspina. 

Ów słynny purpurat, urodzony w 
1612 r. w Genui, a zmarły w 1700 r. 
w Rrzymie, uczestnik pięciu konklawe, 
był serdecznym przyjacielem nieśmier- 
telnego pogromcy półksiężyca w XVII 
wieku. Wśród listów, przechowywa- 
nych we wspomnianem archiwum, 
znajduja się takie, w których jest mo- 
wa o biskupach, opatach, kanonikach 

"4 zakonnikach, inne opisują bitwy, ja- 
kie bohaterski król stoczył na czele 
wojsk polskich z Turkami, niezwykłe 

— To, co my robimy, — mówi 
minister — nazwać można „rewolucją 
w majestacie prawa”. Udało się nam: 
nowa władza przyszła w rezultacie 
prawnego aktu wyborów. Idziemy da- 
lej tą samą drogą: żadnego terroru, 
żadnego nieporządku, żadnej kolizji z 
prawem. A jednocześnie z tem — sil- 
na władza. Wykorzystamy  došwiad- 
czenie rosyjskie i urzeczywistnimy 
także to, co nie udało się Rosji. Za- 
pytuje pan o niebezpieczeństwo bol- 
szewizmu? Mogę pana zapewnić, że 
niebezpieczeństwo to jest mitem. Ko- 
munizm zupełnie nie odpowiada wła- 
ściwościom narodowego charakteru 
hiszpańskiego. Żaden Hiszpan nie 
zniesie ordynarnej przemocy. A osta- 
tecznie, gdzie są nasi bolszewicy? [uż 
najwyższy czas, żeby się zjawili. U 
nas nawet syndykaliści są wrogo U- 
sposobieni dla komunizmu. Ą wresz- 
cie niema absolutnie żadnych powo- 
dów, aby naród hiszpański był nieza- 
dowolony... 

Minister, znany uczony i pisarz, 
mówi źwięźle, pewnie i ładnie. Jed- 
nakże dowodzenia jego nie przekony- 
wują mniie, niestety. 

— Jako cudzoziemiec, mało znają- 
cy kraj, nie będę toczył sporów z mi- 
nistrem hiszpańskim na temat spraw 
hiszpańskich. Lecz mimo wszystko 
posiadamy nad wami pewną przewa- 
ge: widzieliśmy zbliska prawdziwą 
rewolucję. Czy pozwoli pan, panie mi- 
nisrze, podzielić się z panem pewne- 
mi wątpliwościami, które mi się nasu- 
wają? 

trudy genjalnego wodza, jego  nie- 
przespane noce i żarliwe modlitwy o 
opiekę Bożą, wreszcie wielkie, sławne 
zwycięstwo, odniesione nad muzułma- 
nami pod murami Wiednia, zwycię- 
stwo, które nazawsze zniszczyło po- 
tęgę wojenną islamu. 

W liście, donoszącym Ojcu św. o 
wiekopomnem zwycięstwie, Jan III 
przypisuje triumf nie armji polskiej, 
lecz interwencji Nieba i dodaje, że 
zwycięstwo to uwolniło Świat chrze- 
ścijański od trwającego wieki całe nie- 
bezpieczeństwa. Pozostałe listy króla 
Jana dają wyraz gorącemu pragnieniu 
kanonizacji świątobliwego  mtodziė- 
niaszka Stanisława Kostki. : 

— Pan będzie łaskaw. 

— Twierdzi pan, że komunizm nie 
odpowiada właściwościom narodowe- 
go charakteru hiszpańskiego. Czy pan 
jest przekonany, panie ministrze, że 
odpowiada on rosyjskiemu charaktero 
wi narodowemu: lub jakiemukolwiek 
innemu? Twierdzi pan, że Hiszpanja 
narazie nie posiada komunistów. Le- 
nin nawpół żartem twierdził, że w 
kwietniu 1917 r. w Rosji było tylko 
dwóch prawdziwych komunistów: on 
i jągo żona. O przyczynach, które mo- 
głyby wywołać niezadowolenie naro- 
du hiszpańskiego nie mogę sądzić. 
lednakże widzę, że kurs waluty spadł 
i spada nieznącznie w dalszym ciągu. 
W obecnej chwili koszty utrzymania 
w Hiszpanji przy posiadaniu waluty 
zagranicznej, są bardzo niskie. Dowo- 
dzi to, że koszty te w krótkim czasie 
będą bardzo wysokie, jak to miało 
miejsce w Niemczech. Czy fakt ten 
mie wywoła niezadowolenia? 

— Przeciwko drożyźnie  przyjęli- 

śmy środki zapobiegawcze i będziemy 
z nią walczyć nadal. Mamy nadzieję, 
że do listopada zdołamy urzeczywist- 
nić najradykalniejszą reformę rolną. 
Przysporzy Ona nam, coprawda, oko- 
ło dwudziestu tysięcy wirogów, lecz 
jednocześnie ogromną ilość wiernych i 
oddanych przyjaciół. Niech komuniści 
spróbują przeciągnąć na swoją stronę 
chłopa, który otrzyma ziemię od Kor- 
tezów! 

Argument ten był silny i przeko- 
nywujący. Tego samego dnia hisz- 

Kryzys niemiecki a zo- 
bowiązania sowieckie 
DŁUGI SOWIECKIE ZAGRANICĄ 

WYNOSZĄ OKOŁO TRZECH MILJAR 

DÓW ZŁOTYCH 

Życie gospodarcze w Niemczech 
poczyna w ostatnim czasie wkraczać 
na normalne tory. Bank Rzeszy obni- 
żył stopę dyskontową z 15 na 10 proc., 
prawie zupełnie zniesiono ograniczenia 
wypłat w bankach i jedynie tylko gieł- 
da dotychczas jest zamknięta. Mimo 
to jednak, sytuacja w Niemczach dłu- 
go jeszcze będzie zachwianą i dalszy 
rozwój niemieckiego życia gospodar- 
czego zależny jest od polityki gospo- 
darczej rządu niemieckiego i od po- 
parcia, jakiego Niemcy mogą doznać 
że strony międzynarodowego rynku 
finansowego. 

Kryzys niemiecki koncenfirycznemi 
kołami rozszerzył się po całej Europie. 
Początkowo swa sferą wpływów objął 
Austrję i Węgry a następnie dał się 
odczuć również na londyńskim rynku 
finansowym. Ta sfera wpływów kry- 
zysu niemieckiego zatacza coraz ta 
większe koła i dosięga nawet Rosji 
sowieckiej. 

Stosunki gospodarcze Zwijązku So- 
wieckiego z innemi państwami są nad- 
zwyczaj znikome i dlatego mogło się 
zdawać, że trudności, wywołane w Eu- 
ropie z powodu kryzysu niemieckiego 
nie odbiją się na życiu gospodarczem 
Związku Sowieckiego. Jednakowoż już 
obecnie okazuje się, że trudności nie- 
mieckiego rynku finansowego o wiele 
bardziej odbiły się w Z.SSR, aniżeli w 
którymkolwiek innem państwie. 

Przed dwoma tygodniami  angiel 
skie i amerykańskie koła finansowe, 
zaniepokojone oznakami niepewności 
sowieckich zobowiązań, powołały do 
życia komisję, której zadaniem było 
szczegółowe zbadać stan kredytów so- 
wieckich zagranicą. 

Nienormalność kredytowania zamó- 
wień sowieckich, półlegalność, z jaką 
przeprowadza się eskont weksli so- 
wieckich i wogóle cała nienormalna 
atmosfera, otaczająca tranzakcje han- 
dlowe sowieckich  przedstawicielstw 
handlowych, znacznie utrudniały pracę 
komisji. Pomimo to jednakowoż, jak 
donosi prasa zagraniczna, komisji tej 
udało się stwierdzić, że długi sowiec- 
Kie zagranicą wynoszą 75  miljonów 
liber szterlingów, t.j. zlisko 3 miljardy 
złotych. 

W najbliższych czterech miesiącach 
sowieckie przedstawicielstwa handlo- 
we zagranicą, muszą zapłacić ogółem 
około 450 miljonów marek i dotych- 
czas na kwotę tę nie mają żadnego 
pokrycia, prócz eksportu. Jednakowoż 
jak wykazuje ogłoszona właśnie staty- 
styka sowiecka, eksport sowiecki na- 
potyka w roku bieżącym na znaczne 
przeszkody. 

Zatem kryzys niemiecki odbił się 
głośnem echem również w Związku 
Sowieckim i może zadać poważny cios 
zdolności płatniczej Z.S.S.R. zagranicą. 

Ekipy polskie 
=) 

na międzynarodowych zawo- 
dach hippicznych w Rydze 
RYGA. PAT. — W dh. 21 b. m. rozpo- 

częły się tu międzynarodowe zawody  hip- 
piczne, W zawodach 'wzięli udział jeźdźcy 
z Łotwy, Polski i Estonji, Wędrowny pu- 
har miasta Rygi zdobył por. Rojcewicz (25 
p. uł.) na koniu The Hoop. 

Drugą nagrodą w tej konkurencji. po- 
dzielili się mjr. Trenkwald ze szkoły jazdy 
w Grudziądzu, por. Rojcewicz i nadpor. 
Trezinsz (Łotyszy). Nagrodę b. prezydenta 
Zemgalsa zdobył nadpor. Karklinsz  (Ło- 
twa). W biegu 2200 m. bez przeszkód 
pierwsze miejsce zajął por. Lusis (Łotwa). 

pański minister skarbu Prieto powie- 
dział mi: 

— Ani jedno państwo nie jest za- 
interesowane w wybuchu w Hiszpanii 
bolszewizmu. Argument ten był je- 
szcze bardziej przekonywujący. A ied- 
nak.... 

T 

Kortezy. Byłem  pirzekonany, że 
przepychowi dworu hiszpańskiego po- 
winien również odpowiadać przepych 
parlamentu. W rzeczywistości — bar- 
dżo skromny budynek ze skromtiemi 
salami, niedrogiemi meblami i bufe- 
tem w rodzaju tych, które znajdują się 
w zakładach naukowych. Kortezy nie 
można porównać z parlamentami Lon- 
dynu, Paryża, lub Berlina. Półokrąg- 
ła sala posiedzeń. W dziwny sposób 
wymalowany sufit, zwykła trybuna, 
czerwonym pluszem obite ławki. Tyl- 
ko jedna niesymetrycznie ustawiona 
pierwsza ława obciągnięta jest nie- 
bieskim pluszem: jest to ława rządo- 
wa. 

Miejsce Primo de Rivery zaj:auje 
obecny premjer ministrów, ub:any W 
strój wizytowy. Większość deputowa- 
nych ubrana jest bardzo skromnie. Na 
tem tle zwraca na siebie uwagę swo- 
ją elegancją minister spraw zagranicz- 
nych, don Miguel Maura, svn reak- 
cyjnego premjera, zmarłego przed kil- 
ku laty i brat księcia Maury, który 

po wybuchu rewolucji wyjechał do 
Francji. 

Dwie tylko są w Kortezach kohie- 
ty, które w przeciwieństwie do męż- 
czyzn stale coś notują. 

Tajemnica Adama w 
Wilnie 

Troglodyja!! 

Troglodyta w Wilnie... 
Eheu! Ždumiony portjer jednej z restau- 

racyj Wilna, szeroko otworzył oczy, gdy 

przez wejściowe drzwi wkroczyła para, ja- 

kiej m życiu nie widział.. 
Mężczyzna o czaszce o rozmiarach Lom- 

brosowskich, a uwłosieniu Darwina... a poza 

tem nic, literalnie nic.. 

A ona... ach, o tem lepiej nie pisać, bo 

i tak nie wydrukują. 

Gabinet. 

Mąż bujnym puszkiem pokryty, nie cze- 

kając na klucz od fortepianu, odgryza wiecz- 

ko od klawiatury i, pląsając po klawiszach, 

zaczyna wybębniać jakiś one-step z okresu 
kamienia łupanego, a ona drobi nóżętami 

wśród kieliszków od szampana... 

„U..hal“ 
Troglodyta w kubełek od szampana wkła 

da strusie jaje, które kelnerzy wynoszą do 

kuchni, by sporządzić omlet... 
Wkracza policja... 

  

Człowiek łegitymuje się legitymacją z 

zakładu antropologicznego w Warszawie. 
Wnoszą omlet. Policja (12 posterunko- 

wych i 1 przodownik) pożerają omlet, wzne 

sząc okrzyki na cześć Troglodyty. 

Bomba — awantura. 

Na Boga któż to był. 

Znajomy mój, zawołany piłsudczyk wo- 
ła, że Dmowski, endecja, że ktoś z brygady, 

bolszewicy wołają „kto to z dwarian“, ja, 

jako konserwatysta, że to bydle bolszewic- 
kie... a ostatecznie, nikt nic nie wie. 

Spotykam zażywnego obywatela z pro- 

wincji. 

— Bójcie się Boga — cóż wy wyrabia- 

cie, gubicie uczciwego człowieka. 
— Jakto — co? nie rozumiem! 
— Panie — to byłem ja!! ale ani słowa, 

ni słoweńka, ja Panie mam dorosłe córki. 

— A, powinszować dobrodziejowi. 

Spotykam jednego z wileńskich  preze- 

sów. 
Jest szaro zielony. 

— (o słychać u prezesa? 
— Ach, panie, źle — od dwu tygodni 

nie sypiam w domu. 

— No, cóż się stało? 

— Przychodzę do domiu, żona leży zem- 
dlona na kanapie z Ekspressem w ręku, a 
pianą na ustach — spojrzała na mnie i zdła- 
wionym głosem zawołała: 

— Precz, łajdaku, z mego domu — ach, 
ach 'moje serce — w gazetach piszą o tobie 
— że z jakąś małpą Boże, Boże... lawendy, 

wody. 

Uciekłem od dwu tygodni, omal-że bo 

się pokazać. \ 

No dobrze, nie koniecznie rozumiem. 

— Panie... bo ten tam nudysta.. to je- 

stem ja! 

Uśmiechnąłem się. 

Tak, tak. Ekspress jak zawsze przesa- 
dził, skoloryzował... pobujał. 

To nie było zupełnie tak, proszę Pań- 

stwa. 

W tym momencie bardzo proszę, by żo- | 

na moja i jej przyjaciółki zechciały odłożyć 

gazetę. 

O ile to było dnia 23 lipca © godzinie | 
i0-ej wieczorem, a ona była brunetka i 
i miała biały. kapelusz i narzutkę, spiętą 

paseczkiem czerwonym to... 
No to byłem.. ja: Del. 

Zdziwił mnie nieco brdzo r łody 
wiek większości deputowanych. Star- 
szych można policzyć na palcach i są 
to wszystko znakomitości: Alcaia Za- 
morra, Unamuno, Sanchez 
Ossorio Gallardo. 
się wątpliwość. Wszak w pierwszych 
miesiącach nie mówiło się o niczem in 
nem, jak o tem, że „zbierze się zgro- 
madzenie ustawodawcze i wszystko 
załatwi*, Więc wszystko załatwić ma- 
ją ci młodzi ludzie? Nie należy przy- 
wiązywać specjalnego znaczenia do 
formy, 

W jednym z saloników radykalny 
deputowany, do którego mam list po- 
lecający, dzieli się ze mną swemi u- 

wagami. i 
— О niebezpieczeūstwie bolsze- 

wickiem i żadnem innem niema mowy | 

—identycznie to samo, CO mówili mi- 
nistrowie-—Z katalończykami zostanie | 
łatwa osiągnięte porozumienie. O 
przewrocie wojskowym niema co | 
myśleć. 

— Jak pan sądzi, czy to jest ofi- 
cjalny optymizm, czy też oni napraw- 
dę tak myślą? — zwracam się z za- 
pytaniem do jednego z dziennikarzy 
zagranicznych, który już od lat dwu- 
dziestu mieszka w Hiszpanii. 

— Według mnie, oni mówią tak, 
jak myślą i mają zupełną rację. 4 

— A mimo wszystko chciałbym 
bardzo usłyszeć, co mówi strona prze 
ciwna- 

— Kogo ma pan na myśli? Przy- 
wódcy syndykalistów są mało intere- 
sujący i wątpię, czy mówią po fran*   

Giuerra, | 
Mimowoli nasuwa | 
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Do kogo naležą kraje odkryte 
na biegunie 

Podczas ostatniej swojej podróży 
w rejony antarktyczne, sterowiec nie- 
miecki „Hrabia Zeppelin** przelatywał 
nad zupełnie nieznanemi lądami, które 
nie są wskazane na żadnej karcie ge0- 
graficznej rejonów polarnych. Zdaje 
się, że pośpieszny powrót sterowcz 
związany jest właśnie ze sprawą tych 
odkryć. Prawdopodobnie Niemcy będą 
usiłowały wysłać możliwie rajpr zdzej 
ekspedycje polarne okręten w okolice, 
które odkrył sterowiec, aby je za 
dla siebie. Podobno w pewnem miej- 
scu sterowiec odkrył jakieś bardzo wy- 
sokie góry, w których, iak się uż dziś 
ostrożnie wyrażają uczen: geologowie 
niemieccy, mogą się znajdować wiel- 
kie zapasy cennych Nruszców, a Niem- 
cy w licznych artykułach piszą, że 
sprawa, do kogo należą ziemie doako- 
ła biegunów, nie została jeszcze do- 
tychczas wyjaśniona. 

Dookoła tej sprawy już nie od dziś 
toczy się spór międzynarodowy. 

Właściwie, żadne państwo kuli 
ziemskiej nie może twierdzić o:tstecz- 
nie i bezapelacyjnie, do kogo należy 
ten a ten kraj polarny. Widzieliśmy 
dotychczas tylko bezprawie w rozstrzy 
ganiu tych problemów. W ostatnich 
czasach Sowiety i Kanada dość przej- 
rzyście wzmiankowały w swojej pra- 
sie, że uważają dziedziny polarne za 

   

  

  

swoje własne. Początek, naturalnie, da 
ła Anglja, która bezceremonialnie 
przed wielu laty ogłosiła te dziedziny 
za swoje dominja. 

Kanadyjski minister spraw wewn. 
Stewart oznajmił w r. 1925, że Kana- 
da uważa za swoją własność kraje, 
leżące pomiędzy północnemi  wybrze- 
żami Ameryki i biegunem północnym 
bez względu na to, czy kraje te zosta- 
ły już odkryte, czy nie. Na podstawie 
specjalnego prawa, wszelkie ekspedy- 
cje, udające się w te kraje polarne, ти- 
szą otrzymywać licencję od rządu ka- 
nadyjskiego. 

W odpowiedzi na te roszczenia Ka- 
nady, St. Zjednoczone odpowiedziały, 
że nie uważają one sprawy przynależ- 
ności krajów arktycznych za rozwiąza- 
ną, zwłaszcza do tego czasu, dopóki 
jakiś kraj nie został odkryty. 

Rząd sowiecki w r. 1926 ogłosił za 
swoją własność każdy ląd stały na pół 
noc od rosyjskich wybrzeży północ- 
nych aż do bieguna północnego. Pa 
tem ogłoszeniu Sowiety utworzyły na- 
wet specjalny komisarjat  (minister- 
stwwo) dla tych krajów. 

Wiele państw rzucało, lub ustawia- 

ło swoje flagi na ziemiach północy, 

do których dotarły specjalne ekspedy- 
cjt tych państw. Tak robili Cook i Pea- 
ry, gen Nobile, Byrd i Wilkins. Ale ta- 

kie symboliczne objęcie w posiadanie 

ziem odkrytych nie wystarcza prawu 
międzynarodowemu. Prawa te żądają, 
aby odkryty kraj został natychmiast 
zajęty przez wojska danego państwa. 
Przedstawiciele danego państwa, obej- 
mującego władzę nad odkrytym lądem, 

mają natychmiast zamieszkać w nowo- 

odkrytym kraju, muszą tam urządzić 
się, jak we własnym kraju i wprowa- 

dzić na miejscu ochronę wojskową. 
W dodatku prawa te wymagają, aby 
taka ochrona przebywała w zajętym 
kraju, jak rok długi, bez przerwy. 

Amundsen sądził, że biegun północ 

ny znajduje się pośrodku jakiegoś oce- 

anu północnego, ale jak stwierdził 

statni lot Zeppelina, trzeba uważać 

za pewnik, że dookoła bieguna jest 

kilka większych lądów względnie wysp 

olbrzymich. Spór trwa o posiadanie 

tych lądów. 

Jak donoszą ostatnio, już po prze- 

locie Zeppelina z Moskwy, pretendu- 
je ona do praw władania wszystkiemi 
temi ziemiami. Ale kto jej te prawa 
przyzna? Pisma sowieckie zaznaczają, 
że podobno te lądy, które widział Zep- 
pelin po drodze, zostały już nieco zba- 
dane przez ekspedycje sowieckie. 

Badacz sowiecki Uszakow, który 
pierwszy wylądował na tych ziemiach, 
bawi wciąż jeszcze na północy. Odkrył 
en tam podobno olbrzymie pokłady 
minerałów. Jakich, o tem dowiemy się 
wkrótce. 

Te właśnie bogactwa mineralne lą- 
dów dookoła bieguna, 
zarodkiem przyszłych konfliktów mię- 
dzynarodowych. 

  

Wyjaśnienie w spraw ie wypadku na kolei 
w dniu 12 sierpnia b. r. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie nadesłała do naszej redakcji na- 
stępujące pismo: 

W dniu 12 sierpnia r. b, w „Expressie 
Wilenskim“ zamieszczony został artykuł pod 
tytułem „Skandaliczne zaniedbanie  bezpie- 
czeństwa”, w którym omawiając fakt wy- 
skoczenia z pociągu na linji Motodeczno — 
Wilno kobiety z dzieckiem, „Express Wileń- 
ski" w jaskrawych wyrazach uczynił Dy- 
rekcji zarzuty zaniedbania bezpieczeństwa 
ruchu. 

W: tymże dniu Dyrekcja wystosowała 
pismo do „Expressu Wileńskiego", prosząc 
© ząmieszczenie sprostowania Dyrekcji w 
najbliższym numerze  „Expressu*. Wobec 
tego jednak, że „Express Wileński" sprosto 
wania tego nie zamieścił, Dyrekcja, w celu 
poinformowania społeczeństwa o rzeczywi- 
stych okolicznościach wypadku, uprasza o 
zamieszczenie załączonego wyjaśnienia. 

Nieprawdą jest: 
1) że rączka hamulca poruszona przez 

pasażera nie działała, 3 

2) że dwie inne rączki hamulcowe opie- 
rały się Sile pasażerów, 

3) że skrzynkę apteczną trzeba było roz- 
bijać z braku klucza, 

4) że brak w niej było materjałów opa- 
trunkowych. 

Natomiast prawdą jest: 

1) że wszystkie rączk: hamulcowe dzia- 
łały sprawnie i sam hamulec działał dokład- 
nie, co potwierdza się faktem zatrzymania 
pociągu za pomocą hamulca przez kierowni- 
ka pociągu p. Gogolewskiego; po spraw- 
dzeniu hamulców natychmiast po przybyciu 

ROCA EFEZIE ZEBY OCIERA 

cusku. Działacze starego regime'u, 

wszyscy Są zagranicą, oprócz byłego 
ministra sprawiedliwości, don Galo 
Ponte, najbliższego współpracownika 
Primo de Rivery. Ale zobaczyć się z 
nim jest trudno, znajduje się bowiem w 
więzieniu. ; 

— Czy nie mógłbym otrzymać 
przepustki? Kto o tem decyduje? 

— Senorita Wiktorja Kentt, jedna 
z dwóch posłanek, które tam siedzą. 
jest ona jednocześnie dyrektorką 
głównego więzienia, a jeśli pan chce, 
mogę pana przedstawić. 

Opowiadano mi, że senorita Wik- 
torja Kentt odegrała niemałą rolę w 
czasie rewolucji. Wszyscy zamachow- 
cy, w większości wypadków osobisto- 
ści powszechnie znane, byli z polece- 
nia Primo de Rivery śledzeni przez 
policję, ale skromna pani, spokojnie 
trudniąca się adwokaturą, nie zwraca- 
ła żadnej uwagi. Ona właśnie pośred- 
niczyła we wszystkich najbardziej za- 
konspirowanych sprawach  spiskow- 
ców. 

Do senority Wiktorji Kentt nie mam 
żadnego listu polecającego. Moja proś 

ba nie wywołuje zachwytu, ale i nie 
spotyka się z odmową. 

— Niech pan przyjedzie 

południe do głównego zarządu wię- 
, Ziennictwa, wówczas pomówimy... 

Lector. 

DE 

pociągu do Wilna, stwierdzono komisyjnie 
należyte ich działanie, 

2) że skrzynka ratunkowa Nr. 3033 
(apteczka pociągowa) i- nosze. znajdowaty 
Się u kierownika pociągu; skrzynki ratunko- 
we nie są zaopatrzone w zamki, lecz w plom 
by dla łatwiejszego ich otwierania, a więc 
potrzeby poszukiwania klucza i rozbijania 
skrzynki nie było, 

3) skrzynka ratunkowa była zaopatrzo- 
na w dostateczną ilość materjałów opatrun- 
kowych, 

4) specjalnych sanitarjuszy w pociągach 
niema, natomiast funkcje ich pełnią kierow- 
nicy pociągów, którzy są specjalnie 'wyszko- 
leni; wi danym wypadku pomocy: !ekarskiej 
udzielił przypadkowo jadący w tym pocią- 
gu lekarz kolejowy dr. Jastrzębski z Moło- 
deczna, a więc poszukiwanie sanitarjusza i 
uciekanie sie do jego pomocy było zbędne, 

5) pociągi osobowe. nie są zaopatrywane 
w aparaty telegraficzne i do obsługi pocią- 
gów nie przydziela się telegrafistów, nato- 
miast wszystkie pociągi osobowe zaopatrzo- 
ne są w aparaty telefoniczne; ponieważ po- 
moc lekarska została udzielona przez leka- 
rza kolejowego w pociągu, przeto wytwoły- 
wanie dyżurnego lekarza kolejowego w Wil- 
nie i użycie telefonu nie było potrzebnę. 

Karetka pogotowia wezwana została 
przez posterunkowego policji na dworcu st. 
Wilno. 

  
Przegląd Lniarski (Organ Towarzystwa 

Iniarskiego w Wilnie). 
Od półtora roku zaczęło wychodzić w 

Wilnie pod redakcją dr. Janusza  Jagmina, 
ilustrowane czasopismo p. t. „Przegląd Lniar 
ski“. 

W ciągu tego niedługiego czasu „Prze 

gląd Lniarski" może poszczycić się dosyć 
poważnym dorobkiem. Fismo to wybitnie 
specjalizowane zdołało poruszyć szereg nie- 
zmiernie aktualnych kwestyj, wykraczają- 
cych daleko poza sprawy, związane z upra- 
wą lnu, nadając kwestji Iniarskiej ogólno- 
gospodarczy charakter i kreśląc przed pro- 
dukcją własnego surowca włókienniczego 

szerokie horyzonty. 
Akcja „Przeglądu Lniarskiego* pod ha- 

słem „,wiałki o len* wyszła poza szpalty cza- 

sopisma !niarskiego, wzbudzając zaintereso- 
wanie sfer rolniczych i przemysłowych. 

„Przegląd Lniarski“ oparł się o Wileński 
Tygodnik Rolniczy, organ Wileńskiego Tow. 
Organizacyj i Kółek Rolniczych — czasopi- 
smło rolnicze, założone przed wojną przez 
prof. Zdzisława Ludkiewicza, a obecnie re- 
dagowane przez p. Romualda  Węckowicza. 
Zawdzięczając tej symbiozie, Przegląd Lniar 
ski wychodzi w świat w dwóch szatach, Co 
dwa tygodnie, jako dodatek bezpłatny Ty- 
godnika Rolniczego, organicznie z nim ze- 
społony i redakcyjnie i przez introligatora i 
następnie w postaci gustownie wydanego 
kwartalnika. 

Część artykułów Przeglądu Tygodniko- 
wego nie trafia do kwartalnika, a więc no- 

jutro w towania handlowe, specjalne artykuiy popu- 
laryzacyjne i t. d. odwrotnie spotykamy w 
kwartalniku poważniejsze rozprawy, które 
nie były drukowane w Przeglądzie Tygod- 

_ nikowym. 
Przegląd Lniarski jest jednem z najbar- 

dziej dostępnych czasopism fachowych, 
gdyż prenumerata kosztuje zaledwie 5 zł. 
rocznie. Adres redakcji — Wilno, Mickiewi- 
cza 19. Konto czekowe P.K.O. 81,723. 

mogą stać się* 

  

„ZBCZERPNIJCIE WODY STĄD, 
GDZIE JESTEŚCIE" 

Pewnego dnia wzdłuż brazylijskiego wy- 

brzeża płynął statek, marynarze już od 

dłuższego czasu nie mogli wyladować, bo 

brzegi były zbyt skaliste, a tymczasem za- 

pasy słodkiej wody na statku wyczerpały 

się. 

Jakaż była ich radość, kiedy ze swego 

okrętu zauważyli inny statek: nie zwlekając 

zaczęli sygnaliząwać z prośbą o wodę. Na 

to spotkany statek odsygnalizował: „Za- 

czerpnijcie wody stąd, gdzie jesteście”. 

Spragnieni marynarze przekonali się natych 

miast, że woda naokoło nich jest stodką z 

rzeki Amazonki, której żywiołowy prąd pły- 

nie przy brzegu z taką siłą i szybkością, że 

dłuższy czas nie miesza się z wodą s!oną. 

Nieraz czekamy na pomoc obca, nie wie- 

dząc, że mamy iwszystko potrzebne koło 

siebie, tylko nie umiemy do tego się za- 

brać sami. Oczekujemy, żeby ktoś nam po- 
mógł, a tymczasem sami jesteśmy w cudo- 

twórczym żywiołe. Takim żywiołem jest 

naprzykład pieniądz, który jest siłą jedno- 

stki i siłą całego społeczeństwa. 

Lęcz i tutaj na nic się nieprzyda осле- 

kiwanie na jakiś cud, Tylko wytrwałe o- 

szczędzanie, pobudzane chęcią do samowy- 

starczałności i samodzielności, da dobre 

wyniki, 

Książeczka oszczędnościowa PKO. da Ci 

spokój i harmonję rodzinną, umożliwi na- 

bywanie większych rzeczy, będzie 'miarą 

Twojej wytrwałości i zabezpieczy Ci spo- 

Kojną starość! 

ODRAZEK Z ŻYCIA SMP. PRZY 
PARAFJI BERNARDYŃSKIEJ W 

WILNIE 
Kilkakrotnie tak los zrządził, że trafiłem 

do Ogniska SMP. przy kościele Bernardyń- 
skim w Wilnie, gdzie miałem możność 0- 
glądać wzór życia rodzinnego i pracy: spo- 
iecznej. 

Gdy przechodziłem w dniu 31 lipca rb. 
mimo tych 'miejsc, niemało byłem zdziwio- 
ny, gdy w pobliżu kościoła Bernardyńskie- 
go zauważyłem wielkie ożywienie; młodzież 
i starsi zdążali w stronę zabudowań koś- 
zielnych, gdzie mieści się Ognisko SMP.. 

Oczywiście wmieszałem się do tłumu i 
trafiłem do dobrze mi znanego Ogniska, iw 
którem spędziłem tyle miłych chwil. 

Sałe Ogniska toną w kwiatach. Pełno 
publiczności. Przy stole prezydjalnym ks. 
kanonik Kretowicz Jan w towarzystwie p. 
Jankiewiczówny Walerji — patronki SMP., 
Obok: p. Korowajczyk Leonard — inspek- 
tor LOPP-u i p. Nowina - Przybylski. 
Muszę wyznać, że ilekroć zobaczę gdziekoł 
wiek bądź p. p. Korowajczyka i Nowinę — 
Przybylskiego, zawsze przygotowany je- 
stem do uruchomienia przez nich zbiorni- 
ków z gazami, jako specjalistów tych rze- 
czy. Dlatego też nie zdziwiłem się zbytnio, 
gdy ze słów ks. kanonika Kretowicza do- 
wiedziałem się, że uroczystość ta jest po- 
święcona zakończeniu kursu obrony prze- 
ciwgazowej, jaki został przeprowadzony w. 
SMP. im. Elizy Orzeszkowej przy kościele 
Bernardyńskim w Wilnie. Na sali wśród pub 
liczności druchny i druhowie SMP. siedzieli 
w uroczystym nastroju. Poznaję jeszcze kil- 
ka osób, a mianowicie: p. Roszkowską Jad- 
wigę, p. p. mjr. Pilczewskiego, Jędrychow- 
skiego i Chmielewskiego ze Ziwiązku Mło- 
dzieży Polskiej w Witnie. 

Piękne przytem były przemówienia: ks. 
kanonika Kretowicza — w imieniu patrona 
tu SMP., p. Korowajczyka — jako kierow- 
nika kursu. Pan Jędrychowski _ przemawiał 
w imieniu Związku Młodzieży Polskiej. Nie- 
zrównany był p. por. Nowina - Przybylski, 
w sztuce proponowania do wąchania gazów 
jako perfum, na których niejeden się za- 
wiódł. 

Ks. kanonik Kretowicz uroczyście roz- 
dał Świadectwa druchnom, które chlubnie 
ukończyły kurs obrony  przeciwgazowej, a 
wśród których zdążyłem zanotować nazwi- 
ska: Adamkiewiczówny Janiny,  Bartosz- 
kówny Franciszki, Bartoszkówny Janiny, Je 
zielskiej Leokadji,  Jezielskiej Stanisławy, 

Kiencówny Leokadji, Puciatówny Francisz- 
ki, Sienicówny Anastazji i innych, z których 
druchny: Jezielska Leokadja i Bartoszkėw- 
na Franciszka ukończyły kurs z odznacze- 
niem za wyjątkowo dobre wyniki. 

„Po skończonej oficjalnej uroczystości za- 
kończenia kursu, jakby  przeczuwając, że 
rozpocznie się druga część, — bardziej u- 
czuciowa, skromnie pozostałem w Ognisku, 
czego mi zresztą nie broniono. Żaczęły 
Się śpiewy pod kierownictwęm p. Jankiewi- 
czówny, następnie: gry, zabawy, a wszy- 
stko w obecności ks. kanonika Kretowicza, 
który nie jest dla młodzieży suchym mora- 
lizatorem, lecz jest serdecznym — przyjacie- 
lem i doradcą. 

Oby — wśród nas — takich było więcej! 

Przechodzeń. 

  

ALEKSANDER WAŃKOWICZ] 
SYN Ś. P. ALEKSANDRA I HELENY Z WĘCŁAWOWICZÓW 
Zasnął w Bogu dnia 18 sierpnia po ciężkich i długich cierpieniach w majątku Peteszy i został 

pochowany na cmentarzu parafjalnym w Rudominie, o czem zawiadamiają 

Żona, brat, bratowa i rodzina 

  

KRONIKA 
   

  

    
    
     

    

PIĄTEK 
DZIŠ 21 W. s. g. 4 m. 03 

aż Z, s. g. 6 m. 42 

Symtorjana 
   

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 21 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 750. 
"Temperatura Średnia --16. 

Temperatura najwyższa --18. 

Temperatura najniższa +15. 

Opad: 7,1. 
Wiatr: połud. 
Tendencja: spadek. 
Uwaga: deszcz, pochmurno. 

KOŚCIELNA 

— W przyszłą niedzielę t. j. 24-VIII z 

okazji uroczystości Św. Joanny Franciszki 

de Chautal, założycielki Zakonu Nawiedzenia 

Najśw. M. P. nabożeństwo w kościele Sióstr 

Wizytek odbędzie się w następującym  po- 

rządku: > 

Eine o godz. 7-ej, Suma z kazaniem 

o godz. 9-, Nieszpory o godz. 5-ej. 

Całodzienne wystawienie Najśw. Sakra- 

mentu. 
URZĘDOWA 

— P. Wojewoda w żłobku Dzieciątka 

Jezus. Onegdaj przed wyjazdem swym do 

Warszawy p. wojewoda Beczkowicz, roz- 

poczynając inspekcję zakładów opiekun- 

czych, zwiedził prowadzony przez S. S. Sza- 

rytki żłobek pod nazwą Dom Dzieciątka 

Jezus, położony przy ul. Subocz 16 i 23. In- 

stytucja ta utrzymywana jest przez samo- 

rząd i z subwencji rządowych. W. inspekcji 

tej towarzyszyli p. wojewodzie „szef sekcji 

zdrowia i opieki społecznej magistratu „dr. 

Maleszewski, zastępca naczelnika wydziału 

pracy i opięki społecznej urzędu wojewódz- 

xiego radca Trocki i p. starosta grodzki Iszo 

ra. Pan wojewoda szczegółowo  zaznaja- 

miał się z prowadzeniem żłobka i wycho 

waniem dzieci. Dziatwa Iwitała p. „Wojewodę 

śpiewem i deklamacją i ofiarowała wiązan- 

kę kwiatów. W zakładzie tym wychowuje 

się przeszło 300 dzieci, rekrutujących się 

głównie z dzięci podrzuconych. я 

Z Domu Dzieciątka Jezus udał się p. 

Wojewoda do pobliskiego klasztoru Mi- 

sjonarzy, gdzie na powitanie p. Wojewody 

wystąpili starsi uczniowie - klerycy z iwła 

sna orkiestrą i śpiewem  chórainym. Pan 

Wojewoda zwiedził kościół i klasztor, opro- 

wadzany przez superjora ks.ks.  Misjona- 

rzy ks. Rzymełkę. : 

— Lustracja kolonii letnich, Zgodnie z 

zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 

nych naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu 

Wojewódzkiego dr. Rudziński i zastępca na- 

czelnika Wydziału Pracy i Opieki „Społecz- 

nej radca Trocki przeprowadzili inspekcję 

kolonij letnich, między innemi zlustrowali 

najpierw kolonje T-wa T.O.Z. W. lustracji 

uczestniczyli ponadto p. starosta „ grodzki 

Iszora i lekarz powiatowy Bonasewicz. Ko- 

misja wydała na miejscu wi kolonji T.O.Z. 

zarządzenia, mające na celu wprowadzenie 

ulepszeń pod względem zdrowotnym. Na 

kolonii T.O.Z. jest 240 dzieci. Następnie 

złustrowano kolonię letnią by Aa. 

menczyna dla 58 dziewcząt, utrzymytwaną 

przez Cie Opieki Rodzicielskich Szkół 

Średnich przy pomocy" subwencyj rządo- 

wych. W kolonii letniej Kukawce stwierdzo 

no wzorowy porządek. | : 

Komisja lekarska, złożona Z naczelnika 

dr. Rudzińskiego i dr. Bonasewicza przepro- 

wadziła inspekcję "miastęczka' Niemenczyn, 

badając stan sanitarny instytucyj użytecz 

ności publicznej, skelpów, iryzjerni, domów, 

podwórzy itd. Wydano władzom miejsco 

wym szereg poleceń. 

  

ST ET OOO PRYDZ POWOOEECEEOC NEPA 

ŁAPOWNI K WITKO 
przed Wileńskim Sądem Apelacyjnym 
Wczoraj były buchalter pierwszego obrotów inż. Gumowskiemu, -nimo wy 

urzędu ego w Wilnie Witko, 
stanął ponownie przed Sądem  Apela- 
cyjnym, uważając, że wyrok S. Okr. 
był mocno go „krzywdzący”, 

„Wczorajsza rozprawa  potwierdzi- 
ła jednak poprzednie zarzuiy o pobra- 
niu łapówki za określenie mniejszych 

krętów i insynuacyj, rzucanych przez 
zdemaskowanego łapownika pod ad- 
resem tego, który go zdemaskował, t.j. 

inž. Gumowskiego. Ep 
Witko zyskał tylko tyle, że zmniej 

szono mu karę z 5 na 3 lata więzienia. 
R a я i 

Zajście na granicy sowieckiej 
Od pewnego czasu w gminach pograni- 

cznych powiatu dziśnieńskiego kolportowa- 
no pogłoski o rekrutowaniu przez władze 
sowieckie większej liczby  wykwalifikowa: 
nych i niewykwaliiikowanych robotników na 
wyjazd do Rosji, rzekomo do robót 
budowie domów, zakładów el cznych 
na Dnieprze i do nowych kopalń złota na 
Uralu. 

Wskutek tego rodzaju agitacji zaczęły 
w ostatnich dniach powtarzać się wypadki 
nielegalnego przekraczania granicy z Polski 

do Rosji przez tych, którzy na podstawie 
tych fałszywych pogłosek spodziewali się 
uzyskać pracę 'w: Rosji. 

W dniach ostatnich doszło na odcinku 
grańicznym między Dokszycami a Gniež- 
dziłowem do starcia między patrolami KOP. 
a gromadą, złożoną z kilkudziesięciu osób, 
usiłujących nielegalnie przedostać się przez 
granicę, W czasie starcia doszło do użycia 
broni, wskutek czego trzy osoby zostały za- 
bite i 4 ranne. 22 osoby aresztowano. 

(PAT) 

  

Zabójstwo właściciela przez dzieržawce 
Już dawniej wiadome były w okolicy 

niesnaski na tle nieporozumień materjalnych 
między właścicielem vs. Staniszki gm. iwie- 
nieckiej Wincentym Himorodo, a dzierżaw- 
cą tejże osady Walerjanem Popławskim. W 
dniu 17 b. m. popołudniu, nieporozumienia 

te znałazły tragiczne zakończenie: mianowi- 
cie dzierżawca Popławski wystrzałem z re- 

wolweru „Nagan”* pozbawił życia Himoro- 

do, zaś żonie Himorody, — Antoninie za- 
dał bardzo ciężkie uszkodzenie ciała. Zabėj- 

ca zatrzymany. 

MIEJSKA 
— Asfaltu będzie mniej. Pierwot- 

ny projekt wyasfaltowania w centrum 
miasta 23 tysięcy metrów jezdni, Ma- 
gistrat zkorygował w ten sposób, że 
narazie wyastaltowanych będzie 10 
tysięcy mtr., bowiem możliwości  fi- 
nansowe miasta nie pozwalają na szer 
sze prowadzenie tych robót. 

Składanie ofert ma asialtowanie 
jezdni. Magistrat rozpisał już nowy prze- 
targ na asfaltowanie jezdni w Wilnie, z 
tem, że zainteresowane firmy moga skła- 
dać oferty do dnia 2 września, w którym 
to dniw nastąpi ich otwarcie przed komisją 
przetargową. 

— Badanie jezdni, Koło Sądów wycięto 
kawał starego asfaltu i to miejsce zalano 
nowym — sporządzonym z innych składni- 
ków. 

Potrzebne to jest jakoby) 
świadczalnych. 

— Stan zachorowań. W ub. tygodniu za- 
notowano w Wilnie + na powiatach nast. 
wypadki zasłabnięć na choroby zakaźne: 
tyfus brzuszny — 9, plamisty — 3, płonica 
— 17, błonica — 5, odra — 9, róża — 1, 
gruźlica — 15, jaglica — 223 (najwięcej w 
pow. święciańskim). 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Trudności Opieki Społecznej. Liczne 

podania z prośbą o mieszkania napływają 0- 
statnio do Opieki Społecznej Magistratu, 
lecz prośby te załatwiane są odmownie. 
Brak pieniędzy uniemożliwia wszełką  po- 
moc. 

° — Komisja Funduszu Bezrobocia bada 
obecnie zakłady przemysłowo - handlowe, 
interesując sie w jakim stopniu przestrzega- 
ne są przepisy o ubezpieczeniach pracowni- 
ków. 

— Bezrobocie. W bieżącym tygodniu na 
ewidencji PUPP. figuruje 3128 bezrobot- 
nych, w. tem 1035 kobiet. 'W stosunku do 
ub. tygodnia bezrobocie zmniejszyło się o 
22 osoby, 

— Lustracja garbarni. Komisje porząd- 
kowe lustrują obecnie garbarnie, badając 
stan urządzeń i warunki w jakich robotnicy 
pracują. L ' 

— Nieprawnie pobierali zasiłki. 
Fundusz Bezrobocia pociągnął do od- 
powiedzialności 48 osób, które, jak 
stwierdzono, pobierały zasiłki jako bez 
robotni, podczas gdy faktycznie piracę 
mieli. 

dla cełów do- 

RÓŻNE 
— Polacy z Dałmacji. W. tych dniach 

mają przybyć do Wilna przedstawiciele ko- 
łonji polskiej w Datmacji w cełu odebrania 
kopji obrazu M. B. Ostrobramskiej, przezna 
czonego dla tamtejszego kościoła katolickie- 

0. 
9 Poświęcenie obrazu odbyło się, jak wia- 
domo, w ub. niedzielę. 

— Ulewy niszczą drogi. Duże 
deszcze uszkodziły ostatnio cały szereg dróg 
na terenie pow. wołożyńskiego. 

W Iwiencu został zerwany most komuni 
kacyjny, koło Starzynek woda podmyła jez- 
dnię na przestrzeni 300 mtr. 

Na drodze Iwieniec — Galince komuni- 
kacja została całkowicie przerwana, zaś po- 
łączenie z Rakowym odbywa się przez Ki- 
io 

Pozatem zniszczeniu uległy drogi pod 
Wolmą, Kolczycami, Żebrowszczyzną i Bu- 
ckiewiczami, 

Wszelką komunikację na tych drogach 
przerwano. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Djabeł oceanu, 
Hollywood: Człowiek śmiechu. 
Casino: Zaginiony sterowiec. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski wi „Lutni”*. Ostatnie 

przedstawienia „Roxy”. Dziś, o godz. 8,15 

wiecz. ukaże się czarująca komedja Con- 

nersa „Roxy”, która w najbliższych dniach 

zejdzie z afisza, ustępując miejsca następ- 

nej nowości. „Roxy” będzie jednocześnie 

ostatnim występem na scenie wileńskiej u- 
talentowanej artystki, Zofji Niwińskiej, od- 
twarzającej w komedji rolę tytułową. Po- 
zostałą obsadę stanowią: Detkowska, Sa- 
wicka, Szurszewska,  Detkowski,  Milecki, 
Pichelski, oraz dyr. Zełwerowicz, który tę 
doskonałą sztukę wprowadził na scene wi- 
leńską. ` 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
rewji „To co najlepsze”. Dziś, o godz. 8,45 
wiecz. odbędzie się przedstawienie  rewji 
„To co najlepsze” po cenach  znižonych. 
Program składa się z najulubieńszych prze 
bojów, i z wybranych numerów z poprzed- 
nich rewji, które cieszyły się największem 
powodzeniem. W rewiji bierze udział cały 
zespół z Janiną Kozłowską, Janiną Sokołow 
ską, Eweliną Wierzyńską, Ludwikiem Sem- 
połińskim, Jerzym Śulimą, Henrykiem Wie- 
rzyńskim, oraz Alekszndrem Zelwerowiczem 
na czele. Tańce układu Lidji Winogradzkiej 
oraz Henryka Wierzyńskiego urozmaicają 
żen niezmiernie barwny program. Są to o- 

statnie przedstawienia rewji warszawskiej 

w Wilnie. 2 
— Niedzielne przedstawienie popołudnio 

we w Teatrze Letnim. W nadchodzącą nie- 
dzielę, dn, 23-go b. m. odbędzie się w Tea 

trze Letnim o godz. 4,30 pp. przedstawie- 
nie popołudniowe po cenach zniżonych. Pro- 

gram wypełni doskonała rewia p. t. „Ja pa- 

na też” w wykonaniu całego zespołu. 

— Najbliższa premiera w Teatrze „Lu- 
tniać. W początku nadchodzącego tygodnia 

odbędzie się w Teatrze „Lutnia” premiera 
oczekiwanej z  wielkiem  zaintersowaniem 

FILM i KINO 
„PRZEDŚLUBNY GRZECH* 

(kino „Stylowy”). . 
Właściwie żadnego grzechu  przedślub- 

nego tam niema, przeciwnie cnotliwa mał- 
żonka dzielnie tłumi w sobie zdrożne chęt- 
ki, rozbudzone przęz ognistego amanta 
(john Boles), ale trochę pieprzu w tytule 
dobrze robi na kasę! 

Treść obrazu dość zajmująca; zdjęcia w 
wiełu wypadkach wcale dobre, jednak, po. 
nieważ rolę bohaterki kreuje Laura la Plan- 
te — artystka dobra, lecz nie grzesząca ani 
zbytnią urodą, ani pierwszą młodością, 
widz twoli patrzeć raczej na morze, którego 
jest w tym obrazie dużo, bardzo dużo!... 

W końcowej części filmu interesująco 
jest przedstawiona wałka jednostki z t. zw. 
oipnją; dobrze także zagraną została scena 
wyznań bohaterki przed swym mężem. 
„Nad program: szablonowy film cowboj- 

  

  

ski. „Ars“. 

Z SĄDÓW 
REHABILITACJA 

Franciszek Krasowski z pow.  barano- 
wickiego na początkach roku ub. rozpoczął 
samorzutnie zbiórkę datków na rzecz głod- 
nych na Wileńszczyźnie. Wziął się do tego 
b. energicznie, rozsyłając dużo list składko- 
iwiych, co pozwoliło mu zebrać kilkaset zło- 
tych. 

Zupełnie niespodziewanie policja w pow. 
baranowickim oskarżyła go о samowolne 
zbiieranię składek, imputując mu ponadto 
oszustwo. Sąd Okręgowy skazał na podsta- 
wie tych oskarżeń Krasowskiego na 6 mies. 
więzienia, pomimo, że Krasowski załączył 
do sprawy list Wileńskiego Urzędu woje- 
wódzkiego z podziękowaniem za przesłane 
pieniądze, zebrane samorzutnie na głodnyjch. 

Sąd Apelacyjny na wczorajszem posie- 
dzeniu całkowicie go uniewinnił z zarzutu 
oszustwa, wymierzając jedynie karę 25 zło- 
tych, za: urządzenie zbiórki bez zezwolenia. 

W S. Ap. bronił Krasowskiego mecenas 
Świda, który swem rzeczowem przemówie- 
niem dobitnie wykazał, jakiemi 'pobudka- 
mi Krasojwski się kierował, urządzając zbiór 
kę datków na głodnych ziemi wileńskiej. 

PRZYWŁASZCZENIE 
Referent Starostwa wil. - trockiego Bol. 

Luto) będąc w ciężkich warunkach ma- 
terjalnych przytwłaszczał systematycznie po- 
wierzone mu fundusze rządowe i społecz- 
ne, aż wreszcie w roku ubiegłym brak w 
kasie w wysokości 9 tys. zł. stwierdzono 
i winnego pociągnięto do odpowiedzialności, 
z jednoczesnem usunięciem z posady. 

Sąd Okręgowy skazał go wczoraj na 
półtora roku więzienia. 

TSKP I STSUETS IE TOO EKT TRTEIES 

sztuki Maughama „Mam prawo odejść”, któ 
ra odniosła kołosalny sukces w teatrze Na- 
rodowym w Warszawie. Reżyserja tej nie- 
zwykle 'ciekawej sztuki spoczywa w rękach 
dyr. Zelewrowicza, który jednocześnie ob- 
jął rolę głównego bohatera. Obsadę stano- 
wią najlubieńsi artyści zespołu Teatrów 
Miejskich. Premjera ta wzbudziła żywe za- 
interesowanie 'w, sferach kulturalnej | publi- 
czności wileńskiej. 

— Wielki koncert symioniczny. W sobo 
tę, 22 sierpnia r. b., o godzinie 8,30 wieczo- 

"rem, w Parku Sportowym im. gen. Żeligow- 
skiego (wejście z ul. Syrokomli) odbędzie 
się wielki koncert symfoniczny pod dyrek- 
cją słynnego kapelmistrza, dyrektora War- 
szawskiej Ork. Symfonicznej Bronisława 
Szulca. 

Przywlaszczenie na 
szkodę „D-H Lokuciewski“. 
Przed niedawnym czasem stolarz Sta- 
nisław Łapko (Stolarska 5) otrzymał 
zamówienie wykonania dla Domu Han- 
dlowego Łokuciewskiego przy ulicy 
Wileńskiej 25, kredensu, przyczem po- 
brał 700 złotych i materjał stolarski, 

artości 500 złotych. 
Wobec tego, że Łapko zamówienia | 

nie wykonał a pobranych pieniędzy i 
towaru nie chce zwrócić, poszkodowa 
na firma zaskarżyła go w policji. х 

— Włamanie na Wileńskiej, Da. 
sklepu z wyrobami skórzanemi Kace- 
nelenbogena, ul. Wileńska 28, włamali ` 
się w nocy złodzieje, usiłując wyniešč | 
znajdujące się tam towary. 

Przeszkodził im w tem rządca do- 
mu, tak, że rabusie uciekając zabrali 
jedynie trochę gotówki z kasy. A 

— Zwłoki topielca. Na ul. Pijar- 
skiej wydobyto z Wilji zwłoki mężczyzny 
lat około 50, o nieznanem nazwisku. Poli- 
cja ustala identyczność topielca. й 

— Kradziežnaszkodę Dyr. R0- A 
bót Publ W nocy z 19 na 20 b. m. z 
dziedzińca domu Nr 12 przy ul. Holender- 

nia skradziono na szkodę Dyrekcji Robót 
Publicznych rury kanalizacyjne wartości 

280 zł. 
— Podrzutek. W domu Nr 7 przy ul. 

Koszykowej znaleziono podrzutka płci mę 
skiej w: wieku około 2 miesięcy ii umieszczo- 
no go w przytułku Dzieciątka Jezus. Przy 

podrzutku była kartka z napisem: „Ochrzczo 
ny Jarostaw-Marjan“. 

— Przejechany przez wóz 

20 b. m., o godz. 22 min. 15, na uticy Mi-- 

(dokończenie kroniki na stronie 4-pj) | 

    

ciężarowy. — 

     



Ulewa nad Wilnem 
Wczoraj wieczorem przeszła nad mia- 

stem i okolicą silna ulewa, połączona z 
grzmotami i błyskawicami, Wielkie strumie- 

nie wody załewały ulice, zagrażając szcze- 
gólnie terenom niżej położonym. 

  

Podstępnie zamordował żónę 
Z rzeki Klewio pod Trabami wydobyto 

zwłoki kobiety, jak potem okazało się, An- 
ny Piotrowskiej, lat 40, mieszkanki wsi 
Marcinięta, gm. holszaūskieį, powiatu о- 
szmiańskiego. 

Oględziny trupa wykazały, że została 0- 
na nasamprzód uduszona, a potem dopiero 

wrzucona do rzeki. Zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że morderstwa dopuścił się 
jej mąż, bowiem niesnaski wśród Piotrow- 
skich trwały stale od pewnego czasu. 

Szczególnie obciążającem jest to, że Pio 
trowski nie meldował władzom o zniknięciu 
żony, mimo, że jak on obecnie twierdzi, 
zbiegła ona z domu jeszcze w czerwcu. 

  

ckiewicza, kofo domu Nr. 55, znaleziono Ka 
stronima Maksa (Dąbrowskiego 3), który 

oświadczył, że został przejechany przez wóz 
ciężarowy, skutkiem czego doznat zgniece- 

mia klatki piersiowej. Lekarz pogotowia od- 
"wiózł Kastronima w stanie ciężkim do szpi- 
tala św. Jakóba. W sprawie ustalenia spraw 
cy przejechania toczy się dochodzenie. 

4 POGRANICZA 
— Postrzelenie. Koło Olkienik straż li- 

tewska postrzeliia własnego obywatela J. 
Kuciepionka, przekraczająco granicę na pod 
stawie przepustki. 

BRASŁAW. 

— Duży pożar. We wsi Dziech 

ciary gminy  Brasławskiej, wybuchł 
wskutek wadliwej budowy komina w 

domu Józefa Atraszkiewicza pożar, któ 
ry przeniósł się na sąsiednie budynki. 

Spaliło się 13 domów mieszkalnych. 
Akcja ratunkowa była bardzo utrudnio 

na, gdyż wszyscy prawie mieszkańcy 

wsi byli w polu na robotach. Straty 
narazie nieustalone. 

MOŁODECZNO 

— śmierć gruźlika. One- 

gdaj w zaśc. Suszki gminy gródeckiej 

zmart nagle 50-letni Borys Kozłowski 

ze wsi W. Sioło gm. gródeckiej, cho- 
my od dłuższego czasu na gruźlicę. 

Śmierć nastąpiła w momencie, gdy 

Kozłowski wstąpił do domu Macieja 
Romańczuka, prosząc o wodę. 

MOŁODECZNO 
— Bójka na noże. W folw. Oborek 

gm. połoczańskiej powstała na tle porachun 
ków osobsitych bójka, W czasie bójki Ło- 
tysz Stefan lat 24, mieszkaniec wsi Kopa- 

cze tejże gminy, ciężko zranił nożem w ple 

cy. Dzamszura Bazylego, mieszkańca wsi 

Sieczki gminy lebiedziewskiej. 

SPORT 
PRZED WALKAMI © WEJŚCIE DO LIGI 

Rozgrywki piłkarskie o mistrzostwa okrę 

gowe są już ukończone i w dniu 30 b. m. 

rozpoczynają się rozgrywki O wejście do 

Ligi. 
Bżyny mistrzowskie trzynastu okręgów 

podziełone są na cztery grupy, a mianowi- 

cie: grupa pierwsza obejmuje Łódź, Warsza 

wę, Pomorze i Poznań, druga Kraków, Kiel 

ce, Šląsk, trzecia Bialystok, Wilno, Brześć, 

czwarta Lwów, Wołyń i Lublin. Cztery dru- 

żyny, które zwyciężą z swych grupach, tvo 

rzą znów dwie grupy; wreszcie dwie znów 

wyeliminowane drużyny rozegrają estatecz- 

ne spotkanie o wejście do Ligi. ; 

Nasz okręg, jak wiadomo, reprezentować 

będzie drużyna 1 p.p. Leg., drużyna tezspor 

nie najlepsza, jednak b. nierówna i, trzeba 

jtfo_ przyznać, niepewna. : ; 

“Po szeregu zwycięstw, umie cna przegrać 

w stosunku 5:1 z Makabi, lub 4:0 z 22 p.p. 

w Siedlcach i kto wie, czy iw rozgrywkach 

o wejście do Ligi nie zechce zrobić podob- 

nej niespodzianki, chociaż w pierwszych roz 

grywkach, trafia na przeciwników stosunko- 

wo słabych: 76 p. p. Białystok i 82 p. p. 
Brześć. 

Wylosowanie spotkań pierwszego koła w. 

naszej, trzeciej grupie przedstawia się na- 
„stępująco: 

30 b. m. Białystok — Wilno, 6.1X Brześć 
Białystok. 13.1X Wilno — Bialystok, 20-IX 

Białystok — Brześć, 27-1X Wilna — Brześć 

i 4.X Brześć — Wilno, A więc 13 i 27 wrze 

śnia zobaczymy na naszem boisku obce i 

do tego, stosunkowo silne drużyny. 
Na początek dobre i to, a potem, kiedy 

nasz 'mistrz wejdzie do Ligi (obyż tak było) 
zobaczymy całą polską ekstra-klasę. (t) 

1OHN HUNTER 

© JENNY—DETEKTYW 
Siedzący przy kierownicy Harri 

miał wygląd prawdziwego szofera. Sa 
mochód zatrzymał się przy chodniku. 
Zdala mignęła postać Tretano. 

' Zbliżał się ukradkiem i przy świet- 
le latarni ulicznych można była do- 
strzec, że był ubrany w mundur szo- 
ferski: granatowa kurtka z błyszczą- 
cemi srebrnemi guzikami. Ale parę 
kroków za nim wyrósł drugi cień, 

który nagle położył rękę na ramieniu 
Włocha. 

Na chwilę serce 

bić: 
„Szpicel wyśledził Billa" — mignę- 

ło w jego głowie. To było jasne. Czło 
wiek, który zatrzymał Billa Tretano, 
był agentem policji i właśnie miał go 
aresztować w najbardziej nieodpowied 
niej chwili. 

Tretano odwrócił się. Sarn widział 
błysk stali w jego ręku. Roberts, któ- 
ry oparł się przed chwilą na jego ra- 
mieniu skurczył się nagle i opadł cięż- 
ko na chodnik. 

Widząc to, Harri ruszył z miejsca 
i szybko zaczął uciekać. Mogły go 
czekać wszystkie brylanty świata, ale 
życie było mu droższe. W tej chwili 
właśnie rozległ się ogłuszający wy- 
buch.. 

Sarn zaczął myśleć nad tem, co 
zaszło: policja znała Tretana. Copraw- 
da, „szpicel'*, „który go wyśledził, zo- 
stał zabity, ale to nie polepszało sy- 
tuacji. Policja znała go i szukała. 

Po wybuchu Harri zatrzymał auto 
i wahał się, czy ma czekać, czy ucie- 
kać; Tretano dopadł do auta i wpił 
się w ramię  Harri'ego.. Rudowłosa 
dama wydała histeryczny okrzyk. Har- 
ri podniósł rękę, by uderzyć, ale Tre- 

Sarna przestało 

ZE ŚWIATA 
Proces miljonera - warjata 

z lekarzami 
Nieopodal miasta Buffalo nad brzegami 

jeziora Ontario znajdują się w parku roz- 
rzucone domki zbytkownie urządzone. Owe 
domki, te zakład dła obłąkanych miljonerów. 

W każdym domku mieszka jeden tylko 
pacjent. Pacjenci ci spotykają się jedynie w 
parku, 'mają prawo przyjmowania gości, gra 
ja w golfa, tennisa, bilard, pokera, słuchają 
radja. 

Ten jedyny w swoim rodzaju dom obłą- 
kanych stał się terenem sensacyjnego pro- 
cesu. 

W jednym domku mieszkał od trzech lat 
John O'Bannion, człowiek, o którym mówio 
no 'wiele w Ameryce. O'Banion pochodzi z 
nowojorskiej dzielnicy nędzarzy. Jako mały 
jeszcze chłopak uciekł z domu i „na gapę” 
jeździł towarowemi pociągam: po terenie 
Stanów, zarabiając, jak się dało. 

Był kopaczem złota iw! Klondyke, robot- 
nikiem farmy w Kalifornii. Podczas mobili- 
zacji zaczął on dostarczać do wojska buty, 
których podeszwy były, zgodnie z jego wy- 
nalazkiem( przepojone specjalnym płynem, 
zabezpieczającym  nieprzemakałność. — Са 
wagony owych butów kupowało od O'Ban- 
niona wojsko amerykańskie. 

Z chwilą zawarcia pokoju miał już O'Ban 
nion miljon dolarów na swem koncie ban- 
kowem. 

Ale to był dla niego dopiero początek 
karjery. Następnym etapem była spekulacja 
na pszenicy, miedzi i cynie, majątek wzrósł 
do 15 miljonówi dolarów. 

Ale życie spekulanta podkopało jego 
nęrwy. Lekarze zdecydowali wyprawić go 
do zakładu nad jezioro Ontario. O'Bannion 
zamieszkał w jednym z domów w parku 
byłe mu tam dobrze. 

Przed paroma miesiącami miljoner po- 
czuł, że jest już zdrów i zwrócił się do leka- 
<га, by go wypisał. Ale tu czekało go roz- 
czarowanie. Lekarz oświadczył mu, że go 
nie wypuści, bo uważa go za chorego. О- 
burzony za zamach na wolność, O'Bannion 
wytoczył sprawę zakładowi, który, nie chciał 
go wypuścić, oskarżając sanatorjum, iż czy 
ni to, nie chcąc tracić 200 tysięcy dolarówi 
rocznie, które on zapłaci, 

Jako Świadectwo, że jest zdrów, przed- 

stawił dowody, z których wynika, że w cią- 

gu ostatniego roku, mimo zamknięcia, zaro- 

bił dwa miljony dolarów, załatwiając inte- 
resy przez pośredników, 

Mimo to, sąd dał wiarę lekarzowi zakła- 

du į uniewinnił zarząd sanatorjum. O'Ban- 
nion nie rezygnuje. Sprawa poszła do sądu 

najwyższego. 

  

SĘDZIOM  RUMUŃSKIM NIE WOLNO 

GRAĆ W KARTY 

- Rumuński minister sprawiedłiwości ro- 
zesłał w tych dniach do wszystkich sądów 
okólnik, w którym zapowiada ostre postę- 
powanie wobec tych sędziów i urzędników 

sądowych, którzy będą grać w karty. Sę- 

dziom, którym udowodni się, że grań w 

karty, grozi utrata pensji za 15 dni, docho- 

dzenia dyscyplinarne, przeniesienie, lub na- 

wet iwiydalenie ze służby państwowej. 

CZYš SPEŁNIŁ SWój OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

tano zatrzymał ją, krzycząc do Sarna: 

—-Strzelaj! 
Sarn wymierzył do Tretana i strze- 

" Samochód w tej chwili targnął i 

kula przeleciała mimo, uderzając w 

błyszczący jego bok przy piszczącej 
w panicznym strachu „damie”. 

Harri zaklął głośno i skręcił autem 
za róg, w całym pędzie ginąc z oczu. 

Ani Hogana, ani Hawksa nie było 
widać. 

Tretano biegł w stronę Sarna, gdy 
dostrzegł rewolwer w jego ręku, skie- 
rowany ku sobie. Momentalnie zorjen- 

tował się w sytuacji. W uszach jego 

dźwięczały jeszcze słowa, które wy- 

powiedział agent policji, kładąc mu 

rękę na ramieniu: „Wiljamie Tretano, 

w imieniu prawa aresztuję pana..." 

Sarn widział tę scenę i zrozumiał, 
że policja poszukuje jego podwładne- 
go i może każdej chwili aresztować. 
Sarn — do niedawna przyjaciel i o- 
brońca Tretana, postanowił go zabić. 

Tretano rzucił się w stronę sklepu 
Regana i, jak zając, biegł wzdłuż St. 
Martins-lane. Słyszał goniące go kule 
Sarna, ale zdążył skręcić za róg i ku- 
le z łoskotem uderzyły o przeciwleg- 
łą ścianę, 

Tretano był blady i drżał cały, zim- 
ny pot oblewał go co chwila. W jak 

beznadziejnej był teraz sytuacji: był 

sam przeciw dwum  szajkom i całej 

policji. Czy uda mu się uniknąć sieci 
trzech potężnych organizacyj? 

„TRAFALGARSKA BITWA" 
Wzburzony nieoczekiwanym obro- 

tem sprawy, Sarn, zapomniał zapalić 
umówione światła. 

Trzy samochody szajki wodza -— 
te samochody spotkał zamyślony Bil- 
ly Carion — przejechały koło Składu 
Brylantów i zatrzymały się na pobli- 

SŁOW G 

Giełda i... chińszczyzna 
Wielkie giełdy pieniężne rzadko kiedy 

są areną osobistych animozyj. Rzadko kie- 
dy personalna zawiść kieruje pociągnięcia 
mi finansowej instytucji — zwłaszcza liczą- 
cej na miljardy. Wobec zaś krachu finanso 
wego, który załamuje sześćdziesięciomiljo- 
nowe państwo, milkną odrazu, dotąd tajone 
4 trudnością, nienawiści potentatów pienią- 
za. 
W gorących dniach lipcowych paniki ber- 

fińskiej, niesamowitym, niezrozumiałym wy- 
padkiem był pojedynek giełdowy  Danat 
Banku z Deutsche Disconto Bank. Oba do 
ostatniej chwili usiłowały „dobić, zadać 
cios łaski" drugiemu. Cui bono? 

Wielowiedzącym i wszędzie wietrzącym 
drobnym płotkom berlińskiej giełdy nie mo- 
gła na długo ujść i owa racja. Nie uszła, 
choć leżała bardzo daleko od akcyj, we- 
ksli, hauss*y, baissey, agia, bardzo daleko 
od bankowości, moratorjum i reparacyj. 
Chodziło bowiem tylko... O porcelanę. 

Wassermann (Deutsche Disconto Bank) 
i Goldschmidt (,Danat Bank), obaj wielcy 
potentaci, mieli swioje słabostki. Mieli -— co 
gorsza — tę samą słabostkę — starochiń- 
ską porcelanę. Najstarsze, najdelikatniejsze 
jej wyroby, kosztowne serwisy Synów Nie- 
ba, figurynki bonzów i mandarynów, lalecz 
ki i kukiełki przenosiły się powoli z uboże- 
jacych Chin na zagraniczne targi. Tu pier- 
wsi amatorzy poczęli je skupywać. Wedle 
zamiłowania, wedle środków. Aż nagle do 
grona owych średniomajętnych amatorów 
wstąpili  miljonerzy. Mieli jeszcze większe 
zamiłowanie, niż środki. Te ostatnie zaś tak 
potężne — że po kilku iatach starochińska 
porcelana znikła z targów. Czego nie było 
w muzeach, czego nie kryły dalekie pro- 
wincje Chin, to wszystko wchłonęły w sie- 
bie trzy potężne zbiory. Jeden Goldschmid- 
ta z Danat Banku. Drugi Wassermanna z 
Deutsche Disconta. Trzeci — pewnego ame 
rykańskiego miljonera. 

Wszystko ułożyło się na wzór i modłę 
wielkiej finansjery. Trzy zbiory porcelany, 
jak potężne koncerny czy trusty, wchłonę- 
jy w siebie .'mniejsze i stanęły przed sobą 
oko w oko. Rywalizacja stała się walką, 
dosłownie o każdy, nieraz mocno nadszczer 

biony ókruch starochińszczyzny.. Na gieł- 
dach świata walczyły ze sobą właściciele 

banków. Mieli agentów, rzeczoznawców, 

wywiad i kontrwywiad. Ale tu nie szło już 
o interes, Szło o radość pokonania przeciw- 

nika. / 
Walka przeszła w pasję. Pasja zrodziła 

śmiertelną, niehandlową, niekupiecką niena- 

wiść. Kryzys gospodarczy dla Wasserman- 

na miał wprawdzie złą stronę podcięcia jego 
banku — ale miał i dobrą: podcięcie ban- 
ku konkurenta. 

(To też w chwili berlińskiego krachu, 
: przeszła walka z antykwarni na giełdę. Po- 

tężniejszy chwiłowo Wassermann z Deu- 

tsche Disconto zaatakował z całej siły Da- 
nat Bank. Krok był ryzykowny, ale się po- 

wiódł. Konkurent był wytrącony z siodła. 
Pozostał obecnie, jako wróg, tylko ów da- 
leki Yankes, ów dziwaczny miljoner, co za 
miast grać w golfa i jeździć yachtem o 
szklanem dnie, gromadzi również najstarszą 

porcelanę Chin. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

wg. 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
Wersja Dźwiękowa 2? 

Wiktora Hugo 
słynnej powieści W rol. gł. 

król ekranu 

CZŁOWIEK ŚMIECHU 
Conrad Veidt , Mary Philbin 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 
  

  

BŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tai. 15-41 

— 

Niedziela, dnia 23 sierpnia 1931 r. 
9.15: Transm. bicia dzwonów i wotywy 

z Bazyliki Wileńskiej. 
11.00: Transm ze Lwowa. 
12.00: Bicie zegara i hejnał z dzwonnicy 

katedr. w Wilnie. 
12.05: Koncert popularny z płyt. 
13.10: Kom. meteor. z Warsz. 
13.30: Muzyka z Warsz. 
13.40: Odczyty popularne 

Warszawy. 
15.00: „Przerób Inu“ 

insp. Iniarstwa Alfons Josanis. 
15.20: Odczyt i muzyka z Warszawy. 
16.40 Audycja dla dzieci i młodzieży 

i muzyka z 

odczyt wygł. 

z 

Warszawy. 
17.10: Komunikat z Warsz. 
17.20. Transm. ze Stadjonu DOK I z 

Warsz. Mecz Polska — Rumunia. 
17.45: Koncert z Warsz. 
18.55: Wyniki mieczu Polska — Rumu- 

nja z Warszawy. 

19.00: „Kukułka wilenska“. 

19.55: Komunikaty z Warsz. 
20.15: Koncert popularny z Warsz. 

22.00: Feljeton i kom. z War. 

22.30: „Miłość szlagierów* ze Lwowa, 

23.00: Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 

Giełda Warszawska 

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,95 — 8,97 — 8,93. 
Gdańsk 173,33 — 173,76 — 172,90. 

Holandja 360,15 — 361,05 — 359,25. 
Londyn 43,39 — 43,50 — 43,28. 

Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 

8,909. 
Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 

Szwajcarja 173,80 — 174,23 — 173,37. 
Więdeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,73 — 46,85 — 46,61. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 33,205 

proc. pożyczka konwiersyjna 44,25. 7 proc: 

stabilizacyjna 68,25. 8 proc. L. Z. BGK i 

BR., obl BGK 94. Te same 7 proc. 83,256 

8 proc. obl, budowli. BGK 93. 4 i pół proc. 

L. Z. ziemskiej 49,50. 5 proc. warszawsk:e 

52,25 — 52,50. 8 proc. warszawskie 68,25— 

69—68,50. 8 proc. Łodzi 60. 10 proc. Ra 

domia 71,75. 10 proc. Siedlec 71.25. 

AKCJE: 
Bank Pożski 113,50. Lilpop 15,25. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł, 
ODBUDOWA 

1922 R. 2 zł. 
EUROPY POWOJENNEJ 

odpowiedź na kelgžkę 

I POLSKI 

PAŃSTWA" 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE S$WIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
  

  

  

DYRE 
Prywatnego Seminarjum. Nauczycielskiego 
Ženskiego SS. Benedyktynek w iieświeżu 
podaje do wiadomości, że egzamin wstępny na kurs 

KCJA 
A 

I, II, III i IV odbędzie się w dniu l-go września r. b. 
  

  

  

skim placyku. W tym samym czasie 
dwa samochody szajki Sarna zjawiły 
się z przeciwległej strony. 

Wszystko to stało się prawie jed- 
nocześnie z wybuchem. Billy, usły- 
szwszy huk, biec zaczął w kierunku 
wybuchu. Nie był osamotniony, biegli 
z nim poprzebierani w cywilne ubra- 
nia agenci policji, spóźnieni przechod- 
nie, śpieszący się dowiedzieć, co się 
stało. Na placu momentalnie zebrał 
się tłum. Ludzie wodza rozpoczęli 
sfrzelaninę. 

Policja i gapiowie, biegnący па 
miejsce wybuchu, nie zwracali uwagi 
na Sarna, stojącego w cylindrze i czar 
nem palcie: w tej dzielnicy Łondynu 
tego rodzaju elegancki jągomość nie 
był bynajmniej rzadkością. 

Sarn minął Whitcomb - street, 

wszedł do sklepu Regana i odrazu zro 
zumiał, dlaczego Hogan i' Hawks nie 

wykonali planu wodza i nie wrócili 

tędy ze swą zdobyczą, da oczekujące- 
go na nich Harrisa. 

Sarn wybiegł śpiesznie na ulicę. 
Strzelanina stawała się coraz gwaltow 
niejsza i przybierała bardzo poważne 
rozmiary. Trzeba było na czas wypro- 
wadzić swoich ludzi z tej matni i rato- 
wać się samemu. Zajście z Tretano 
dowodziło jasno, że policja jeli nie 
jest uprzedzona, to w każdym razie 
wpadła już na ślad bandytów i wie- 
działa o nich więcej, niż wódz i Sarn 
przypuszczali. 

Tymczasem pierwszy samochód 
wodza spotkał się z jednem z aut Sar- 
na na rogu St. Martin's - lane. 

Niewidzący umówionych sygnałów 
świetlnych, które miał im przesłać 
Sarn, ludzie jego postanowili wydać 
bitwę starej szajce. 

Szofer pierwszego auta wypadł 
martwy na ulicę. Maszyna, pozbawio- 

na kierowcy, targnęła w bok i rozbiła 
się o mur domu. Policjanci i agenci, 
kryjąc się za domami i murami, strze- 
lali gwałtownie do bandytów.  Kulo- 
mioty trzaskały bez przerwy, jak 
wściekłe psy, W sercu Londynu trwał 
zażarty bój. 

Ludzie, których ciekawość pchnęła 
na plac, uciekali teraz, jak szaleni, 
krzycząc i rzucając się w panicznym 
„strachu. Inni chowali się do bram. Ma 
okna spuszczano pośpiesznie żaluzje. 
Z domów, z podwórzy dolatywały hi- 
steryczne, pirzeraźliwe krzyki. 

Pierwszy samochód Sarna obrócił 
się niezręcznie i przyjął na siebie ca- 
lą porcję ładunku z drugiego samo- 
chodu wodza, Samochód wpadł na 
słup latarni i przewrócił się, dusząc 
pasażerów. Bandyci przy karabinie ma 
szynowym pracowali wytrwale, zmia- 
tając swych wrogów. 

Billy Carion był bezsilny: próbo- 
wał wydawać rozkazy swym ludziom, 
ale głos jęgo tonął w, hałasie i huku. 
Niektórzy policjanci usiłowali odważ- 
nie powstrzymać samochody bandy- 
tów, ale padali jak ścięci, pod kula- 
mi. Inspektor wbiegł do sieni Składu 
Brylantów, aby wśród kolumn ukryć 
się przed gradem kul, sypiących się 
na chodnik. 

Bandyci z pierwszego samochodu 
wodza powskakiwali do pozostałych 
aut. Drugi samochód Sarna jeździł po 
placu, pracując za siebie i za rozbitą 
poprzednio maszynę. Auta wodza, 
strzelając, torowały sobie drogę na 
Northumberland - avenue, ale samo- 
chody. Sarna zagradzały im. drogę, wy- 
syłając ku nim potoki ołowiu. 

Bandyci walczyli z taką zaciekło- 
ścią i wściekłością, jakby czuli, że to 
jest ich ostatnia walka. Drugi samo- 
chód wodza został rozbity. Kilku pa- 
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Dziś premiera! Po Taz pierwszy w Wilnie 100 proc. dźwiękowiec 

ZAGIRIORY STEROWIEC 
W roli głównej RICARDO CORTEŁ. Nad program: Pazegląd dźwiękowy „Foxa*. Na 
seans ceny zniżone. 
Następny program: przebój dźwiękowy „Walc miłości”, 

RADJO W1LENSK i E I pw MU 

Początek seansów o godz. 4 

Walna próba przełamania zastoju gospodarczego! 

(Dramat miłości 
i bohaterstwa) 

pierwszy 
W dnie świąt. o godz. 2-ej. 6, 8 i 10.15. 

„Niebezpieczny romans" wkrótce 

  

  

Gotówkę na 
procenta 

  

Od 5 do 15 września 

XI. TARGI WYSCHODNI 
WE LWOWI 

i codzienego użytku. Centralny rynek 

pracy (i gospodarstw. 

TARGI HODOWLANE BYDŁA 
TRZODY CHLEWNEJ, KONI 

i DROBIU. 

powrotnej ze Lwowa. Przydział kw: 
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działy Polskiego Biura Podróży ‚ 

i i VU J i A i Mi ИАНЕ      

  

   Nekrologi, 

ogłoszenia, 

różne 

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 
      

    

  

    

    

     
  

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od dn. 1 sierpnia 1031 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40'b 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

      

ul. Mickiewicza 44, 
Przyjmuje chorych pry- 

      L w Marienbadzie. J 
  

GABINET 
Е, 

Dr. A 

Łukiewicz 
ACJONAL 
KOSMETYKI 
LĘCZNICZEJ 

choroby weneryczne i WILNO, MICKIEWi- 
CZA 81 m. 4. 

kobiecą 
Urodec"zz:: 

je, dosko- 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie. 

skórne 
powrócił 

watnych 5 — 7 
  

Dr. Kenigsberg Sztuczne opalanie cery) 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wypadanie włosów 
łapież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

Mickiewicza 4, nalnej 
tel. 10-90. Codziennie od g. 10—8. 

Od 3—12 i 4—8 W. Z. P. 43. 

sażerów próbowało ratować się, wie- 
szając się na trzecim samochodzie, 
zdążającym ku rzece, 

Wkrótce ostatniemu samochodowi 
wodza udało się wyrwać przez pier- 
ścień wrogów i zniknąć im z oczu w 
szalonym pędzie. Za nim, strzelając 
wciąż do policji i zalewając gradem 
kul uciekających, pędzili w nietknię- 
tym samochodzie ludzie Sarna. 

Za chwilę ukazały się samochody 
policyjne, które puściły się w pogoń 
za uciekającymi. 

Maszyna wodza zatrzymała się 
gwałtownie nad rzeką. Bandyci sko- 
czyli ku wodzie, gdzie czekały na nich 
motorówki. Motorówka policyjna, sto- 
jąca w pobliżu, rozpoczęła strzelaninę. 

Motorówki bandytów, manewrując 
zręcznie i odstrzeliwując się, zaczęły 
płynąć w przeciwnym kierunku. 

Tymczasem Billy Carion, uwięzio- 
ny w sieni banku, ujrzał nagle bieg- 
nących ku wyjściu dwóch ludzi. 

Jeden z nich miał walizkę w ręku. | 
Billy poskoczył ku nim z podniesio- 
nym rewolwerem. Hogan dostrzegł go 
i wystrzelił. Billy natychmiast odpo- 
wiedział. Hawks upuścił walizkę i, pa- 
dając, uczepił się nóg Hogana, wóła- 
jąc: 

— Byku! 
mnie! 

Hogan zaklął, dobił go uderzając 
rewolwerem między oczy i chwycił 
walizkę. Biegł dalej, zasłaniając się 
nią od kul Billa. Kule z rewolweru in- 
spektora utkwiły wśród brylantów. 
Hogan rzucił walizkę w głowę Carion 

i sam zniknął za rogiem najbliższej 
ulicy. 

Billy podniósł zdobycz i pochylił 
się nad umierającym Hawksem. Domy 
Ślił się, co zawiera walizka, chodziło 
mu teraz przedewszystkiem o spraw- 

Byku! Nie opuszczaj 

Propaganda spożycia artykułów masowej 

nia się w przybory. urządzenia techniczne, 
dzia i sprzęty domowe dla wszystkich warsztatów 

OGÓLNO-KRAJOWA GRUPA MLECZARSKA. 
WYSTAWA UZDROWISK i ZDROJOWISK 

REMONTOWYCH 

Dla przyjezdnych 50 proc. zniżki kolejowej w drodze 

mieszkaniowem na dworcu głównym. 

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Targów Wschod- 
nich we Lwowie, plac wystawowy i wszystkie 

wygodami i ogródkiem 

| lokujemy bezpłatnie 
Domy 

dochodowe 
okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wille, dział- 

ki, mieszkania, 
Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

1931 

potrzeby 
zaopatrywa= 

narzę-       

  

Firmy 
wileńskie 

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 
zupełnie skromne. Ła- 
Skawe wezwania do 
Redakcji „Słowa* pod: 
„Ciężka sytuacja". 

Języków obcych 
(francuski, niemiecki, 
włoski), _ konwersacji 
udzielają oraz przygoto- 
wują do egzaminów w 

ROGATEGO, 

ater w biurze 

od- 
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ORBIS* 

  

LOKALE 

  

reklamy ; Nowy dom zakresie szkėt šrednich 

do Baro Reklamówe z placem na Zwierzyń- D. profesor gimu, i stu- 
5 ŁÓW A“ : cu do sprzedania, dow.: sa ae 

i Ina meto 
= oraz do Stef. irahowskiego NB MNS Ranania Vla zanied- 

h kach. 
wszystkich w Wiinie Dom Zgłoszenia do. reśdk cji 

pism Garbarska 1, tel. 82 | udziałowy о 7 роко- POd „Lekcje“. 
jach ze wszystkiemi   

w pobliżu kościoła Św. 2 uczenice 
Piotra i Pawła do inteligentne z dobrej 
sprzedania natychmiast, rodziny przyjmę ua 
Wiadomość Dział Po- mieszkanie z utrzyma- 
Średnictwa Handlowe- niem. Pańska 4 m. 4. 
go Garbarska 1, tel.82 — 

Du wynajęcia 
fortepian, dobrej marki, 
niedrogo, wiadomość w 

Były komisarz 
ziemski 

Adm.„Słowa* pod C.A. 

gruntownie obznajmio- 

Miłosierdziu 
naszych Sz. Sz. Czytel- 
ników polecamy rodzi- 
nę b. chorążego W. Р., 

ny z ustawami i czyn- 
nościami urzędów ziem- 
skich, z zawodu rol- 
nik z 25 letnią prak- 

złożoną z rodziców 
oraz czworga dzieci, 
znajdującą się w osta- 
tecznej nędzy i, w do- 

tyką w Kongresówce, słownem tego słowa 
Kowieńszczyźnie i Łot- znaczeniu, bez dachu 
wie, znajomość kuitu- 
ry i eksploatacji lasów 
poszukuje  odpowied- 
niej posady. Oferty 

nad głową. Pomoc na- 

„Słowo* pod praca. 

tychmiastowa niezbęd- 

Fortepian 

na. Ofiary przyimuie 
Adm.  „Słowa* @@ 
„Bezdomnych * 

koncertowy, krófki nie- 
drogo do sprzedania. 
Łaskawe zgłoszenia w 

ZGUBY 

Adm.  „Słowa* pod 

  

  

      

  

  

Zgubioną 
legitymację konduktor- 
ską wyd. przez Spół- 
dzielnię Autobusową w 
Wilnie na imię Alfon- 
sa Nowickiego 
ważnia się. 

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 

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

unie- 

  

  
  

dzenie swych domysłów. 
— Kto jest ten drugi? — krzyknął 

ostro. 
Hawks podniósł ciężkie powieki i 

wybełkotał ostatkiem sił; 
— Hogan... zabił mnie... łapcie.... 
Nie mógł powiedzieć nic więcej. 

CIEŃ NEMESIS 

Nowe wystąpienie bandytów wpra- 
wiło mieszkańców w panikę i oburze- 
nie. 

Od czasów wielkiej wojny stolica 
Anglji nie przeżywała podobnych 
wstrząśnień. 

Nie licząc służby w Składzie Bry- 
lantów, było wielu zabitych policjan- 
tów i dziewięciu bandytów, którzy tu- 
taj zakończyli swój haniebny żywot. 
Wspaniały plac w centrum stolicy 
obecnie podobny był do pola bitwy: 
trupy ludzkie, jęki rannych, kałuże |- 
krwi na asfalcie, rozbite samochody | 
i powywracane słupy. я 

Policja nie chciała podawać żad- 
nych szczegółów  gazetom. Oficjalny 
koriunikat w krótkich i zwięzłych zda | 
riach informował publiczność o pró- | 
bie bandytów ograbienia Bauku Bry- 

lantów, która się nie udała, dzięki e- 
nergji starszego inspektora Carion, | 

który odebrał bandytom całą ich zdo- | 
bycz. 

Ale to nie poprawiało bynajmriej 
sprawy. Od rana dokoła Trafalgar -sq. 
tłoczyli się łudzie, pragnący spojrzeć 
na pobojowisko. 

Robotnicy.szybko starali się za- 
trzeć ślady bitwy, pracując pad kierow 
nictwem policjanta! 

Na jednej z bocznych ulic znalszio- 
no porzucony przez Sarna samochód, 
w dole rzeki wyłapano opuszczone 
motorówki, które wywiozły bandytów 
z miasta. Były to narazie jedyne ślady: 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*    

  
ą-2.. Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.   

  

  

 


