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w PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Upadek rządu Mac-Donalda. Na- 

prężona sytuacja polityczna w Anglji 

osiągnęła zdaje się swój punkt kulmi- 

nacyjny. Gabinet Mac-Donalda podał 

się do dymisji. Trzeba wyraźnie pod- 

kreślić, iż rząd ustąpił nie pod presją 

opozycji, ale na skutek rozdźwięków 

pomiędzy poszczególnymi ministrami. 

Plan oszczędnościowy, nad opracowa- 

niem którego  strawiono cały u- 

biegły tydzień, spotkał się z opozycją 

8 ministrów w gabinecie Mac Donal- 

da. Kamieniem obrazy było 10 proc. 

_ obcięcie zasiłków dla bezrobotnych: 

Ministrowie ci na czele z Henderso- 

nem i Alexandrem pod wpływem wi- 

docznie Trade-Unionów wypowiedzie- 

li sie przeciwko wprowadzeniu tego 

środka do planu oszczędnościowego i 

to zdecydowało о dymisji. W ten spo- 

„sób sami labourzyści uniemożliwili 
Mac-Donaldowi dalsze sprawowanie 

rządów. 

Piętą achilesową gabinetu Mac- 

Donalda przez cały czas jega istnienia 

było to właśnie, iż nie tylko nie posia- 

dał większości w parlamencie ale nie 

miał jednolitości w gabinecie, a stron- 

nictwo, które reprezentował, było wybit 

nie niezdyscypilnowane i niejednokrot- 

nie zdarzały się wypadki, iż Partja Pira 

cy głosowała przeciwko rządowi Par- 

tji Pracy. 

Ponieważ żadne z obecnych stron- 

nictw angielskich nie posiada w par- 

lamencie większości, misję tworzenia 

nowego rządu otrzymał ponownie Mac 

Donald, który zamierza utworzyć ga- 
binet koalicyjny. Podstawą dla tego 
rządu ma być program doraźny walki 
z kryzysem ekonomicznym i finanso- 

wymi. 

— Dymisja hr. Bethlena. Wielką 

niespodziankę zgotował opinji euro- 
_ pejskiej hr. Stefan Bethlen podając 

się do dymisji, po jedenastu latach kie- . 

rowania polityką węgierską. Węgry 

były tym szczęśliwym Krajem, . który 
po wojnie światowej nie przechodził 
co kilka miesięcy osłabiających orga- 
nizm państwowy przesileń ministerjal- 
nych. Dymisja hr. Bethlena i desygno- 
wanie na premjera hr. Karolyi, repre- 
zentującego w polityce wewnętrznej 
ten sam co dymisjonowany szef rzą- 

i du kierunek, wskazuje, że nie kwestje 
polityki wewnętrznej były powodem 
ustąpienia hr. Bethlena. 

Hr. Bethlen w ciągu ostatnich lat 
dążył do pirzewekslowania polityki za- 
granicznej Węgier na tory włoskie. 
Pamiętamy liczne podróże zagranicz- 
ne, które najczęściej prowadziły do 
Rzymu. Stanowisko Mussoliniego, jego 
głośne mowy z akcentami rewizjoni- 
stycznemi były magnesem, który po- 
ciągnął hr. Bethlena, otwierając nadzie 
ję, iż przy współpracy z Włochami i 
poparciu Anglji (akcja lorda Rotheme- 
re) uda się mu uzyskać rewizję krzyw- 

dzących Węgry  terytorjalnie trakta- 
tów. 

Kryzys ekonomiczny,  ogarniając 

całą Europę, dotknął również i Węgry. 
Dla poprawy sytuacji ekonomicznej 
konieczną jest większa pożyczka dłu- 
goterminowa, ale tą w dzisiejszych 
warunkach może udzielić tylko Fran- 
cja. Właśnie tu należy szukać właści- 
wych przyczyn ustąpienia hr. Bethlena 
i desygnowania na premjera frankofi- 
la hr. Karolyi. 

Osoba hr. Bethlena, prowadzące- 
go politykę włoską, jest we Francji 
więcej niż niepopularna i podobno 
jednym z warunków udzielenia kredy- 
tów było właśnie usunięcie hr. Bethle- 
na co dyskretnie dano do zrozumienia 
w Budapeszcie. Ponieważ pożyczka 
jest w obecnej sytuacji finansowej Wę- 
gier jedyną bodaj-że deską ratunku 
wobec wycofywania przez Szwajcarję 
krótkoterminowego kredytu w wyso- 
kości 200 milj. pengo hr. Bethlen usfą- 
Pił. 

Jakie następstwa pociągnie ta zmia- 

na? Na terenie polityki wewnętrznej 

żadnych, hr. Karolyi jest wyrazicie- 

lem tych samych poglądów, co były 

premjer, natomiast w dziedzinie poli- 

tyki zagranicznej Węgry przejdą pod 

sztandar francuski. Zmniejszy się więc 

nacisk na Małą Ententę, jak wiadomo 

twór polityki francuskiej, następnie 

Węgry uczynią wyrwę w bloku, któ- 

ry starał się pod swoją egidą zmonto- 

wać Mussolini, a to wobec ciągłego 

podrażnienia w stosunkach francusko- 

włoskich może mieć duże znaczenie. 

W pasie polskiej desygnowanie hr. 
Karolyi na premjera łączone jest ze 
sprawją powrotu Habsburgów. Jest to 
rezultat propagandy czeskiej, która 
każde wydarzenie na Węgrzech łączy 
ze sprawą powrotu Habsburgów. 

— (Odroczenie wizyty francuskiej 

w Paryżu. Wizyta premjera Lavala w 

Berlinie została odroczona bez okre- 

ślenia terminu i ma podobno nastąpić 

po sesji wrześniowej Ligi Narodów. 

Zamiast wizyty premjer Laval konfe- 

rował telefonicznie w ciągu dwudzie- 

stu min. z kanclerzem  Bruenningiem, 

wyjaśniając mu powody, dla których 

nie może obecnie przyjechać. 

Co było przyczyną zaniechania tej 

podróży? 

dzi, że intryga Brianda, wobec tego, że 

Laval miał pojechał do Berlina bez p. 

Brianda, a tylko w towarzystwie p. 

Berthelot. Dziennik szwajcarski opisu- 

ie szeroko szczegóły tej zawiłej in- 
trygi, która nawet z oddalenia nie wy- 

daje się być prawdopodobną dlatego, 

że największym entuzjastą jazdy do 

Berlina był właśnie p. Briand, a pre- 

mjer Laval w trakcie ostanich pertrak- 

tacyj z Niemcami w Paryżu i Londynie 

był czynnikiem hamującym zapał po- 

rozumiewawczy p. Brianda. 

Odroczenie wizyty wskazuje, że 
w rozmowach dyplomatycznych nie- 

miecko - francuskich, które nieprzer- 

wanie się toczyły, nastąpiło jakieś za- 

łamanie. Wskazuje na to również pu- 

szczony przez Niemcy balon próbny 

w postaci projektu porozumienia pię- 

ciu państw europejskich łącznie z So- 

wietami, który prasa paryska z urzę- 

dowym  „Temps“ na czele przyjęła 

wręcz wrogo. Wizyta premjera fran- 

cuskiego w Berilnie może być aktem, 
"który będzie finalizował porozumienie 

francusko - niemieckie, ale dopóki po- 

rozumienie to nie wyszło ze sfery dy- 

skusyj, wizyta taka jest zbędna i to 

zdaje się było głównym powodem jej 
odroczenia. 

Zaloty Hitlera. Po nieudanym ple- 

biscycie pruskim Hitler złożył ofertę 

prasową współpracy kanclerzowi Brue 

ningowi. Oferta ta wywołała olbrzymie 

oburzenie wśród socjal - demokratów, 
którzy nie należąc do koalicji rządzą- 

cej, gabinet Brueninga w wiełu wy- 

padkach popierają. Pod wpływem ak- 

cji socjal - demokratów i świeżych je- 

szcze wspomnień z plebiscytu kanclerz 
Bruenning ofertę rozszerzenia bazy 0- 
peracyjnej na prawo, odrzucił, uzy- 

skułąc od socjalistów za to zgodę na 
likwidację w bardziej energiczny spo- 
sób jaczejek komunistycznych.  Sz. 

REESE CZRPEOEROWRCEEEKOWYZWEYZE: 
POSEŁ PATEK W WARSZAWIE 

WARSZAWA, 24,8 (tel. wł. „Sło- 
wa'). Dziś wieczorem przybył z Mo- 
skwy pos. Patek, który w ciągu ostat- 
nich dni konferował z komisarzem Li- 
twinowem i Karachanem. W Warsza- 
wie pos. Patek zda sprawę ze swoich 
rozmów Min. Zaleskiemu, a materjały 
przywiezione przez posła Patka z Mo- 
skwy posłużą min. Zaleskiemu do roz- 

mów, jakie ma odbyć w Genewie z 
komisarzem Litwinowem. 

Genewskie rozmowy min. Zaleskie- 
go będą stały w związku z akcją dy- 
plomatyczną Francji w przedmiocie 
związania niektórych państw europej- 
skich z Sowietami paktami o nieagre- 
sji. 

„Journal de Geneve“ twier- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Sz 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr 
, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych nadesłane milimetr 50 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

tyckiego — A. Laszuk. 
ięgarnia K. Malinowskiego. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michals 

OSZMIANA — 
PIŃSK — Księ; 

N. SWIECIANY — Kslę; T-wa „Ruch“. 

Połska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgamia T-wa. „RUCH*, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch“. 

  

. Komunikaty oraz , 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
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Przesilenie gabinetowe w Anoglji 
Ostry rozdźwięk w łonie gabinetu 

LONDYN. PAT. Niedzielne posie- snego gabinetu, Mac Donald przerwał 

Sytuacja w Anglji 
LONDYN. PAT. — „Times“ w nastepu- 

dzenie gabinetu przybrało dramatycz- o godzinie 22 posiedzenie i wyjechał jący sposób charakteryzuje obecną  sytua- 
ną formę. Gdy Mac Donald przedsta- do pałacu Buckingham, skąd powró- cję: Pełne nadziei oświadczenie Dao = 
wił kolegom ostateczny plan, w którym 
przewidziane jest 10-procentowe obni 
żenie zasiłków dla bezorobotnych, 8 
ministrów wypowiedziało się prze- 
ciwko, 13 zaś za obniżeniem. 

Wobec takiej opozycji w łonie wła- 

cił po pół godziny. Gabinet obradował 
jeszcze 10 minut, poczem ministrowie 
„rozeszli się. Pozostał sam Mac Donald, 
do którego o godzinie 11 w nocy przy- 
byli Baldwin, Chamberlain i Samuel. 
Konferencja trwała do północy. 

Narady w pałacu królewskim 
LONDYN. PA”. — W  poniedzia- duje się, że minister spraw wewnętrz- 

nocy wskazywało, że gabinet 
porozumienia co do planu oszczędnościowe- 
go, którego redakcja była . sfinalizowana. 
Tymczasem ostre różnice pawstały w łonie 
samego gabinetu co do sprawy, jak daleko 
mogą sięgnąć oszczędności, 

Jest publiczną tajemnicą, że różnicę zdań 
wywołuje kwestja, czy rząd ma wziąć od- 
powiedzialność za propozycję obniżenia za- 
siłków dla bezrobotnych. Mac Donald i 
Snowden są jakoby przekonani, że bez ta- 
kiego obniżenia ogólna suma oszczędności 
nie byłaby wystarczająca oraz, że charak- 
ter oszczędności nie jest tego rodzaju, aby 

łek, o godzinie 10 rano zaproszony z0- nych Clynes należy do grupy człon- mógł przywrócić wszechświatowe  zaufa- 
stał do pałacu królewskiego Mac Do- ków gabinetu, którzy sprzeciwili się nie, niezbędne dla podtrzymania siły nabyw 
nald, Henderson i Baldwin. Posiedze- zmniejszeniu zasiłków dla bezrobot- SE funta. 
nie rady ministrów wyznaczone zosta- 
ło na południe. Biuro Reutera dowia- 

Dymisja rządu 
LONDYN. PAT, — RZĄD MAC 

DONALDA PODAŁ SIĘ DO DYMI- 
SJL OFICJALNIE KOMUNIKUJĄ, ŻE 
MA BYĆ UTWORZONY RZĄD KOA- 
LICYJNY MISJA UTWORZENIA KOA 
LICYJNEGO RZĄDU NARODOWE- 
GO BĘDZIE POWIERZONA MAC 
DONALDOWI. — W SKŁAD NOWE- 

Wobec rządu 
LONDYN. PAT. Utworzenie rządu 

koalicyjnego pod przewodnictwem Mac Do- 
nałda jest posunięciem o charakterze wy- 
jątkowiym, posiadającym znaczenie zarzą- 
dzenia tymczasowego, obliczonego na prze- 
prowadzenie planu finansowego dla zbalan- 
sowania zagrożonego nadmiernemi wydat- 
kami budżetu Wiekiej Brytani. 

Po opanowaniu sytuacji finansowej przez 
wprowadzenie stosownej ustawy w. parla- 
mencie, po uchwaleniu jej przy pomocy 'za- 
powiedzianej obecnie większości, program 
rządu koalicyjnego będzie faktycznie wyczer 
pany. Okres tej pracy może potrwać od 
6 do 8 tygodni, 

Czy rząd koalicyjny pozostanie potem u 

nych, co — jak wiadomo — jest źró- 
dłem zasadniczem kryzysu. 

Mac Donalda 
GO GABINETU WEJDĄ OPRÓCZ 
LABOURZYSTÓW RÓWNIEŻ I KON- 
SERWATYŚCI ORAZ LIBERAŁOWIE 
ZARÓWNO BALDWIN, JAK I INNI 
PRZYWÓDCY PARTYJNI, JUŻ WY- 
RAZILI SWĄ ZGODĘ NA UTWORZE- 
NIE TAKIEGO GABINETU. 

koalicyjnego 
dzy nim a Labour Party. 

W-g ogólnego mniemania, nowy rząd 
ograniczy się do uchwalenia zasadniczych 
zarządzeń celem uzdrowienia finansów na- 
rodowych, co powinno być dokonane przed 
końcem września. 

Rozwiązanie parlamentu i wybory nastą- 
piłyby prawdopodobnie w październiku. 

Ogłoszony komunikat stwierdza, iż w 
naradach Mac Donalda z Baldwinem, Sa- 
muelem i Snowdenem w: sprawie składu no- 
wego rządu osiągnięte zostały znaczne po- 
stępy. Za najważniejszy punkt przy tworze- 
niu nowego rządu uważana jest sprawa za- 
żegnania istniejącego kryzysu narodowego. 
Nie będzie to więc rząd koalicyjny w zwy- 

władzy dla dalszego sprawowania rządów— ,kłem znaczeniu tego słowa, lecz rząd współ 
trudno jest dzisiaj przewidzieć. 

iu zależeć to będzie osobiście od Mac 
Donalda i od stosunku, jaki ułoży się mię- 

W dużym pracy dła tego jedyńego celu. Kiedy ten cel 
zostanie osiągnięty, Stronnictwa polityczne 
powrócą na swe zwykłe starowiska. 

  

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI w WILNIE 
Wczoraj rano przyjechał do Wiłna wilnych i wojskowych. 

p. Marszałek Piłsudski, witany na 
dworcu przez wojew. Beczkowicza i 
inspektora armji gen. Dąb-Biernackie- 

go i innych przedstawicieli władz cy- 

P. Marszałkowi towarzyszy pułk. 

Glabisz. Marsz. Piłsudski zamieszkał 

w pałacu reprezentacyjnym. 

  

Min. Zaleski wyjeżdża do Genewy 
WARSZAWA, 24.8 (tel. wł. „Sło- 

wa'). Minister Zaleski wyjedzie do 
Genewy na sesję Ligi i Zgromadzenia 
w dniu 27-go b. m. wieczorem  dro- 

  

gą na Paryż, gdzie zatrzyma się na je- 
den dzień i odbędzie konferencję z 
min. Briandem. 

Książe Mikołaj wrócił do Bukaresztu 
BUKARESZT. PAT. Wczoraj 

wieczorem powrócił tu książę Mikołaj 
ze swej podróży powietrznej do Polski. 
Po przymusowem lądowaniu w miej- 
scowości Roman, spowodowanem drob 
ną niedokładnością motoru, książę Mi- 
kołaj kontynuował lot i wylądował nor 

malnie w Bukareszcie na lotnisku Ba- 
neasa. Na lotnisku oczekiwali księcia 
hr. Szembek, polski attache wojskowy 
płk. Michałowski oraz grono najwybit 
niejszych przedstawicieli lotnictwa ru- 
muńskiego. 

Zerwanie stosunków między Hiszpanją 
a Watykanem 

RZYM. PAT. — „Tribuna* donosi kwencji nieuniknione jest zerwanie sto 
z Madrytu, że wbrew  zaprzeczeniom 
wyjazd nuncjusza Tedeschiniego z Hi- 
szpanji wydaje się pewny. W konse- 

suńków dyplomatycznych między Hi- 
szpanją a Watykanem. 

  

Lotnicy polscy w Ameryce 
NOWY YORK. PAT. — Do Nowe- cieli tutejszego lotnictwa. Jutro lotnicy 

go Yorku przybyli parowcem „Britan- nasi przyjęci będą na ratuszu, zaś we 
nic* naczelnik wydziału lotnictwa cy- środe polskich gości przedstawi w Wa 
wilnego w M-stwie Komunikacji płk. szyngtonie prezydentowi Hooverowi 
Filipowicz i kpt. Orliński, powitani polski charge d'afaires radca Sokołow 
przez konsula polskiego i przedstawi- ski. 

Uniwersytet katolicki na Litwie 
„_. KOWNO. PAT. — „Rytas“ podaje, dział teologiczny na uniwersytecie Wi- 
iż centrum Akcji Katolickiej postano- tolda nie odpowiada potrzebom ducho 
wiło założyć na Litwie uniwersytet ka 
tolicki, uważając, iż zreformowany wy 

wieństwa katolickiego. 

Inni członkowie rządu mają być jednak 
niezdecydowani lub wręcz przeciwni obni- 
żeniu zasiłków. 

Mac Donald i Snowden walczą w ostat- 
niej chwili istotnie, pragnąc wykazać, że 
partja ich zdolna jest do rządzenia, Odwaga 
w takiej chwili pomoże, tchórzostwo zaś za- 
szkodzi interesom tych klas, troska 0 któ- 
re stanowi zadanie socjalistów. Załamanie 
się kredytu brytyjskiego nikogo nie do- 
tknie bardziej, jak rzesze ubogich, a kredyt 
brytyjski znajduje się w wielkiem niebezpie- 
czeństwie. 

Kredyty 50 miljonów funtów — pisze 
dziennik — niedawno udzielone Bankowi An 

gielskiemu są na wyczerpaniu i za parę dni 
dalszę znaczne kredyty muszą być uzyska- 
ne. Uzyskanie ich nie będzie możliwe, o ile 
nie zostanie przedstawiony plan, któryby 
zadowolnił tych, do których zwrócono si 
z twierdzeniem, że udzielając pomocy  fun- 
towi st., pomagaja walucie, posiadającej 

i ne warunki egzystencji. 
Z takim planem za diugo zwlekano i ca- 

ły gabinet wie, że o ile chce się naprawdę 
funta uratować, pozostaje zaledwie kilka go 
dzin, ażeby to uczynić. 

Bilans Banku Polskiego 
WARSZAWA. PAT. Biłans Banku 

Polskiego za drugą dekadę sierpnia r. b. 
Włykazuje zapas złota 567.931 tys. zł. to 
jest o 29 tysięcy więcej, niż w poprzedniej 
dekadzie. Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycia zmnieiszyły się 
4.746 tys. zł. do sumy 142,866 tys. zł. Na- 
tomiast niezaliczone do pokrycia wzrosły o 
5,502 tys. zł. do 132,159 tys. zł, Portfel wek- 
słowy, wykazuję zwiększenie o 567 tys. zł. 
i wynosi 635,830 tys zł. Również pożyczki 
zastawowe wzrosły o 190 tysięcy zł. i wy- 
noszą 88,588 tys. zł. Inne aktywa wzrosły 
o 9,079 tys. zł. i wynoszą 166,850 tys. zł. 
W pasywach pozycja natychmiast płatnych 
zobowiązań wzrosła 0 41,396 tys zł. 
(284,614 tys. zł.). Obieg biletów  banko- 
wych spadł o 52,154 tys. zł, i wynosi 
1,163,990 zł. Stosunek procentowy  pokry- 
cia obiegu biletów i natychmiast płatnych 
zobowiązań Banku wyłącznie złotem wyno- 
si 39,21 proc. (o 9,21 proc. ponad pokrycie 
stotutowe), pokrycie kruszcowo walutowe 
49,07 proc. (9,07 proc. ponad pokrycie sta- 
toutowe), wreszcie pokrycie złotem same- 
go tylko obiegu biletów bankowych 48,79 
proc.. 

Stopa dyskontowa Banku 7 i pół proc., 
lombardowa 38 i pół proc. 

  

Warszawskie ABC, - katowicka  „Polo- 
nja”, a być może i inne dzienniki endeckie 
zajęły się teraz sprawą mego artykułu, na- 

pisanego przed miesiącem p. t. „Instytut, 
którego niema”. Oczywiście, oba te pisma 

nie boli zupełnie to, co było moją jedyną 

troską, gdy swój artykuł pisałem. — Mamy 
wszystkie dane, aby stać się informatorąmi 

świata o Rosji, a nie wytworzyliśmy  żad- 
nej organizacji w tym kierunku — kn chodzi 

o co innego, chodzi o personalny skandal: 
Dziennikarz „sanacyjny*, przeciw ministro- 
wi „sanacji“. P. Jędrzejewicz przed tem, 
nim został ministrem, był dyrektorem inst. 

nauk-badawczego Europy Wschodniej co do 
którego pisałem, że za placówkę infor.nują- 
cą kogokolwiek o Rosji poczytywany być nie 
może. Oba bogobojnę pisma zgodnie zga- 
dzają się, że gdyby p. jędrzejewicz wtedy, 
kiedy to pisałem, już był ministrem, tobym н 
nic podobnego nie napisał, że przytrafił mi 
się jednem słowem „wpadunek*, że muszę 

teraz gorzko żałować swego artykułu i t. d. 

Co za_ swoista psychologja tych pisma- 
ków! Zwracam im uwagę, że kiedy pisałem 

mój artykuł, p. Jędrzejewicz nie będąc je- 
szcze ministrem, był jednak funkcjonującym 
wice-prezesem kłubu sejmowego B. B., a 

więc raczej wtedy łączyła mnie z nim hie- 
rarchiczna od niego zależność. Napisałem 

swój artykuł powodując się względami zu- 
pełnie, przyznaję, dla panów z ABC i Polonji 
niezrozumiałemi. Nie był to żaden atak per- 

sonalny na p. Jędrzejewicza, czy kogokoł- 

wiek, lecz troska, że nie robimy tego, co 

moglibyśmy robić. St. M. 

dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Plan sanacji banków 
rumuńskich 

Akcja państwa rumuńskiego i Ban- 
ku Narodowego dla pomocy bankom 
rumuńskim, prowadzona jest według 
planu, podzielonego na trzy części. 
Przedewszystkiem utworzono syndykat 
pięciu wielkich banków  bukareszteń- 
skich z kapitałem 1 miljarda lei, któ- 
rego zadaniem jest przyjście z pomo- 
cą w razie trudności tym bankom, któ- 
re do syndykatu należą. Fundusz syn- 
dykatu zagwarantowany jest portfelem . 
banków należących do syndykatu jak 
również poręczeniem państwa. Syndy- 
kat zagaił swą działalność dnia 17 
sierpnia. Do zarządu syndykatu nale- 
żą przedstawiciele poszczególnych 
banków jak Banca de Credit, Banca 
Crisoveloni, Marmarosch Banca, Ban- 
ca Moldowa, Banca Romaneasca. Prze 
wodniczącym syndykatu jest Konstan- 
tyn Angelescu, były gubernator Banku 
Narodowego a jego zastępcą Buzdu- 
gan, administrator Banku Narodowe- 
go. Na fundusz syndykatu składają się 
udziały poszczególnych banków a mia- 
nowicie Banca Romaneasca i Banca 
de Credit po 250 miljonów lei, Banca 
Marmarosch Blanc 200 miljonów, Ban 
ca Crosoveloni i Banca Mołdowa po 
150 miljonów lei. ° 

Bank Narodowy zajmuje się ostat- 
nio kwestją utworzenia podobnego syn 

dykatu dla pomocy bankom  prowin- 

cjonalnym, które w tej sprawie zwró-, 

ciły się do Banku Narodowego z od-. 
powiednim memorjałem. 

W dalszym planie sanacyjnym prze | 
widziano, że państwo udzieli pomocy 
tym bankom, których zobowiązania 
wzrosły tem, że swego czasu na ryn- 
ku szwajcarskim wykupiły akcje ru- 
muńskiego towarzystwa naftowego 
Steaua Romana i które mają wartość 
zakupna, będącą wyższą aniżeli dzi- 
siejsza cena akcji spłacać aż do roku 
1944. Chodzi tu ogółem o 700 miljo- 
nów lei według dzisiejszego kursu. 
Państwo przejmuje na siebie spłacanie 
zobowiązań bankowych, przez co 
znacznie zmniejszone zostaną ciężary 
banków. Prasa rumuńska pisze, że 
państwo zaproponuje sprzedawcom 
akcyj tereny naftowe jako przeciw- 
wartość. 

Jako dalszy środek pomocy ban- 
kom rumuńskim jest postanowienie 
wydania emisyj obligacyj wielkiego 
przemysłu pod gwarancją 
Wielkie towarzystwa przemysłowe jak 
Reszica, Petroszani, Lupeni, Cujir, 
Astra de Wagonae, I. A. R. zalegają 
wielkim bankom rumuńskim 1 miljard 
lei. Dług ten powstał swego czasu 
przy inwestycyjnej polityce przemysłu 
rumuńskiego. Aby dług ten mógł być 
bankom spłacony, zostanie uchwalona 
ustawa, mocą której pozwała 
wspomnianym towarzystwom wydać 
obligacje w wysokości długu, jaki każ 
de towarzystwo w danym banku po- 
siada. Państwo starać się będzie o ulo- 
kowanie tych obligacyj.na rynku kra- 
jowym i zagranicznym. Ogólna war- 
tość emisji nie może przekraczać jed- 
nego i pół miljarda lei. Kupony będą 
umorzone w terminie 15 — 20 lat, a 

oprocentowane 7 — 8 procentami. 
Obligacje podłożone będą pierwszo- 
rzędną hipoteką na nieruchomości każ- 
dego _ przedsiębiorstwa, 
banku, który swego czasu udzielił kre- 
dytu a wreszcie gwarancją państwa. 

W kołach gospodarczych plany te 
przyjmowane są z zadowoleniem, bo- 
wiem dzięki tym zarządzeniom  prze- 
dewszystkiem skonsolidowany  zosta- 
nie dług wielkich przedsiębiorstw, ca | 
umożliwi nowe inwestycje, ożywiony 
zostanie ruch giełdowy, jak i wogóle 
całe życie gospodarcze. 

Posiedzenie Rady Ministrów | 
WARSZAWA. PAT. — W poniedziałek 

A ska i p a Pag Prystora GA . a - 
4 PRady Ministrów. 

Na posiedzeniu tem Rada Ministrów, po- 
za załatwieniem szeregu spraw bieżących, 
uchwaliła m. in. szereg projektów ustaw ra- 
tyfikacyjnych, projekt ustawy o standaryza- 
cii wywożonych zagranicę wytworów pro- 

chikcji roślinnej i zwierzęcej, projekt ustawy 
0 agp zy w na koleje znaczenia miejsco- 
wego i na koleje miejskie oraz powzięła u- 
chwałę, ustalającą nowe przepisy  kancela- 
ryjne dla administracji rządowej. 

Pomnik Joanny d'Arc w 
Starogardzie 

STAROGARD. PAT. — W Starogardzie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej ufundo- 
wało pomnik Joanny d'Arc, którego poświę- 
cenia i odsłonięcia dokonano uroczyście 

przy dźwiękach 4 orkiestr i udziale 2 tysię- | 
cy druhen, 

się 

gwarancją 

  

państwa. - 

у Y 
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ECHA KRAJOWE 
ŻYCIE SŁONIMSKIE 

Jak gospodaruje burmistrz słonimski p. Jelski 
Sieć wodociągowa Słonima jest 

szcupłą i wymaga rozszerzenia. O tem 
pisaliśmy niejednokrotnie. Brak ten 
także podkreślił p. Wojewoda w zarzą 
dzeniu a rozwiązaniu rady miejskiej. 

Obecnie Magistrat, chcąc jakby 
częściowo naprawić swe stare grzechy 
rozpoczął rozszerzać sieć wodociągu 
miejskiego i... prace już zapoczątkowa- 
no. 

Za najbardziej pilne uznano prze- 
prowadzenie wodociągu przez kanał na 
drugą stronę Bulwarów Ogińskiego. 

Niebawem też przeprowadzono tam 
wodociąg kosztem kilku tysięcy zło- 
tych. 

Podjęlibyśmy tę pracę magistratu sło 
nimskiego jako doniosłą w dobie cięż- 
kiego kryzysu, gdyby nie fakt, że z 
wodociągu tego korzysta dotąd tylko 
1 (jedna) rodzina. 

Czy nie bardziej celowem byłoby 
instalowanie wodociągu tam, gdzie 
istotnie odczuwa się jego dotkliwa po- 
trzeba i gdzie naprawdę ludność będzie 
miała korzyść, a kasa miejska dochód? 

Lista „Rzeczowej Pracy Samorządowej" 
Do walki o stolce radzieckie sta- 

nęło aż 8 list, z których jedna chrze- 
ścijańsko - mahometańska i jedna ro- 
botnicza — reszta różnobarwne i róż- 
noplemienne. 

W jednej z nich, noszącej cyfrę 7, 
a zowiącej się listą „rzeczowej pracy 
samorządowej", wystawionej przez 
Straż Ogniową Słonimską — nie wi- 
dzimy wyraźnej linji. Od samego bo- 
wiem początku targów partyjnych 
Żydowski Blok ofiarowywał dla przed 
stawiciela straży ogniowej jedno miej- 
sce w Radzie Miejskiej. Nie zupełnie 
zręczna propozycja Bloku Żydowskie- 
go spotkała się ze zrozumiałym prote- 
stem Straży, która, powodując się tem, 
że nie jest instytucją wyłącznie żydow 
ską (w składzie czynnych członków 
jej są także i chrześcijanie) postanowi 
ła wystąpić z oddzielną listą, na czele 
z naczelnikiem straży p. Borysem Pia- 
seckim i wicepirezesem Zarządu p. Wa 
lentym Starosteckim. Słuszne skądinąd 
podejście do sprawy Zarządu Straży, 
spotkało się z ostrą krytyką p. Weissa, 

który w ostatnim numerze żydowskie- 
go tygodnika słonimskiego, w artyku- 
le p. t. „W sprawie list wyborczych 
biada nad rozbiciem się żydów na 6 
list, zaszeregowując tem samem listę 
Nr, 7 do list efektywnie żydowskich. 

A teraz, skoro się narzeka na roz- 
bicie żydów, skoro się utyskuje na mo- 
żliwość stracenia ,„3-ch  mandatów*, 
chcielibyśmy zwrócić uwagę wszyst- 
kich chrześcijan, członków straży, że 
enuncjacja p. Weissa bynajmniej nie 
jest fałszywą, odwrotnie jest zupełnie 
szczerą, a przeto w imię tychże haseł, 
które Blok Żydowski wystawia, ostrze 
gamy przed popieraniem list żydow- 
skich. Niezgrabny fiksaż listy Nr. 7 w 
formie postawienia na 2-im miejscu p. 
Starosteckiego nie powinien zachęcać 
chrześcijan do głosowania na tą listę, 
gdyż uzyskanie 2-ch radnych z tej li- 
sty jest rzeczą mała  pirawdopodobną, 
zaś przeprowadzanie do rady miejskiej 
żydów głosami chrześcijańsko - maho- 
metańskiemi nie leży w naszym  inte- 
resie. 

  

Koncert orkiestry smyczkowej w Słonimie 
W dniu 22 b. m. w sali Domu Ludowe- 

go w Słonimie pod dyrekcją p. E. Jełowcyna 
odbył się koncert amatorskiej orkiestry smy- 
czkowej, która wykonała szereg znanych u- 
tworów muzycznych jak: „Czarne Domino“ 
F. E. Auber'a, Fantazję z op. „Traviata“, 
Uwerture „Egmont“, czardasz „Duch Woje- 
wody“ i in, 

Orkiestra zgrana dobrze, należycie wy- 
wiązała się z zadania, za co też obdarzoną 

zostałą rzęsistemi oklaskami. Technika gry 
niektórych członków zespołu jak pp. Wejn- 
sztejna, Kaplińskiego zwracała na siebie spe 
cjalną uwage słuchaczy. 

Należy tu podkreślić ofiarność i wytrwa- 
łość p. Jełowcyna, który zdołał w stosunko- 
wo krótkim czasie dobrać i odpowiednio wy 
szkolić zespół amatorów, którego występ 
społeczeństwo tutejsze zaliczy do jednej z 
nielicznych a przyjemnych atrakcyj. 

  

LEBIEDZIEWO 
— S$. M.P. Z chwilą powstania w Le- 

biedziewie S.M.P., miejscowość ta znacznie 
się ożywiła. Zaczęła się cicha, 'mrówcza, 
lecz pożyteczna praca. Zaczęły się odbywać 
zebrania młodzięży w lokalu szkoły pow- 
szechnej, na których często były wygłasza- 
ne odczyty, pogadanki, przeprowadzane kur- 
sy i t. p. Duszą wszelkiej pożytecznej pracy 
młodzieży, była zawsze p. Łycyniak Fran- 
ciszka. 

Doceniając znaczenie udoskonalenia me- 
tod pracy w gospodarstwie i na roli, mło- 
dzież pod bezpośredniem kierownictwem p. 
Łycyniak, z zamiłowaniem prowadzi prace 
ua półkach doświadczalnych. Już w 1929 r. 
miejscowa ludność z podziwem oglądała nie- 
bywałą w tych stronach roślinę, co to roš- 
nie znacznie wyżej niżeli wzrost człowieka, 
a która się zowie: „kukurydza wczesna byd- 
goska”, Wielką było sensacją gdy S.M.P. w 
tymże roku urządziło wystawę płonów tej 
kukurydzy po zakończeniu pracy w polu, na 
której figurowały kaczany i ziarna kukury- 
dzy, oraz mąka i płacki z kukurydzy. Na- 
wet dygnitarze, przybyli na ową wystawę 
z Mołodeczna, podziwiali wygląd ekspona- 
tów kukurydzy i smak placków z tejże. 

W następne lata — obok kukurydzy 
prowadzone są doświadczenia w uprawie 
buraków i marchwi pastewnej, ziemniaków, 
kapusty, w wychowie prosiąt i kur przy 
równoczesnem _należytem _ docenianiu i 
uwzględnianiu przez młodzież S.M.P. pracy 

w kierunku przysposobienia wojskowego i 
wychowania fizycznego. 

Z troski osób wyżej wymienionych o 
dobro społeczne, z któremi ostatnio ofiar- 

nie współpracuje p. Szistalewicz Józef — 
kierownik miejscowej ajencji pocztowej, 

стах z wysiłku samej młodzieży stowarzy- 
szonej — powstało własne Ognisko S.M.P. 
w. Lebiedziewie. 

Słowem — krok za krokiem — lecz pra- 

ca wciąż kroczy naprzód. Z tej pracy pow- 
staje hufiec młodzieży z wpojoną do serc 

i dusz miłością Boga i Ojczyzny. 
Jest to praca niezmiernie ważna, a tym, 

którzy wkładają w nią swe serca — cześć! 

ŚWIĄTNIKI 

Poświęcenie kolonij letnich w Świątnikach. 
, Dnia 8-VIII byliśmy świadkami rezulta- 

tów współpracy społeczeństwa z władzami 
państwowemi. Dawny 'majątek P. Marszał. 
ka Piłsudskiego iw Świątnikach, powiatu Wi 
leńsko- Trockiego, przeznaczony przez Rząd 
na cele opieki społecznej, mieścił w roku 
ubiegłym kołonje dla dzieci gruźliczych i to 
w ograniczonei liczbie, trzydziestu. Dopiero 
w roku bieżącym ruchliwy Zarząd Zrzesze- 
nia Komitetów Rodzicielskich Szkół Powsz. 
m. Wilna, dzięki poparciu naczelniku Wydz. 
Pracy i Opieki Społecznej wileńskiego Wy- 
działu Wojewódzkiego p. Konrada  Jocza, 
otrzymał do dyspozycji od p. wojewody za- 
budołwania majątku Świątniki dla  kolonij 
letnich, prowadzonych na szerszą skałę. 

Kotonje letnie otwarto dla 130 dzieci bez- 
płatnie już dnia 10 iipca na okres 6 tygod- 
ni pod kierownictwem p. Z. Nowickiej. 
Ogrom wykonanej pracy, oceniali wszyscy, 
którzy znali Świątniki przed przebudową. 
By z Bogiem zacząć dzieło, odbyło się w 
dn. 8-VIII poświęcenie kołonij letnich przez 
ks. biskupa dr. Wł. Bandurskiego. Podnio- 
słą uroczystość zaszczycił swą obecnością 
p. wojewoda Beczkowicz z małżonką i gro- 
no osób oddanych niedoli biednego dziecka. 
Po nabożeństwie odbyło się zwiedzanie ko- 
lonji, w czasie zaś skromnego podwieczorka, 
odbyły się popisy dziatek z kołonii, a ser- 
deczny nastróp dał powód p. wojewodzie z 
młałżonką i ks. biskupowi Bandurskiemu do 
kilkakrotnej wspólnej fotografji z dziećmi 

kolonii. ` 

Z nastaniem zmierzchu wśród  niemilk- 
nacych owacyj wyjechali goście, serdecznie 
żegnani. 

HORNICA 
— Pożar. W majątku Hornica w gmi- 

nie hornickiej, należącym do O'Brien de 
Lucy, spłonęła stodoła od neiostrożnego ob» 
chodzenia się z ogniem. Straty wynoszą 
16 tys. zł. 

ЗОРО 

Jak żyje Trocki Likwidacja wydz. komunist. w Warszawie W WIRZE sTOLICY 
Co dzieje się w duszy tego, coś- 

kolwiek już posiwiałego człowieka, 
siedzącego w łódce, kołysanej błękit- 
nemi falami morza Marmara i nachy- 
lającego się nad wędką? Od czasu do 
czasu wyciąga sznur i znów zanurza 
w błyszczących falach, wśród których 
zwinnie poruszają się małe rybki. Ale 
rybak w mankietach bardzo mało zwra 
ca na nie uwagi. W jego głowie kołu- 
ją najrozmaitsze myśli, przesuwają się 
jak w kalejdoskopie obrazy z dawnych 
czasów, przypomina sobie walki poli- 
tyczne, lata emigracji, działalność spi- 
skową, krwawe dni rewolucji... Przy- 
pomina sobie wreszcie zwycięstwo 
Stalina i wygnanie... 

Twórca armji czerwonej, przyjaciel 

i najbliższy współpracownik Lenina, z 

którego Śmiercią nastąpił i jego upa- 

dek, stał się ofiarą upartega Gruzina. 

Po pożarze willi na wyspie Principo, 

który zniszczył wielką część jego bi 

bljoteki i cennych dokumentów z cza- 

sów rewolucji, przeprowadził się do 

starego domu tureckiego w Modzie na 
brzegu Azji. 

W tej dzielnicy z pięknemi ogroda- 

mi chętnie w lecie osiedlają się obco- 

krajowcy, aby przynajmniej na pewien 

czas zamieszkać w domach dawnych 

dygnitarzy tureckich. Tutaj na uboczu 

żyje obalony władca sowiecki, krwawy 

kat rewolucji. żyje zupełnie odosob- 

niony za murami ogrodu tak, że nikt 

z okolicy nie może go oglądać. Żyje 

z żoną i córką, a detektywi rządowi 

strzegą go troskliwie. Gości przybywa 

tu bardzo mało, ponieważ dostęp po- 

łączony jest z pewnemi trudnościami; 

trzeba poddać się pewnym skompliko- 

wanym formalnościom. : 

Od czasu, kiedy syn wygnańca 

Iwan Trockij wyjechał do Europy, aby 

sprzedać publicystyczne „prace swego 

ojca, zapanowała w domu jeszcze więk 

sza cisza. Tylko austrjacki sekretarz 

podziela smutne dni wygnańca. Stary 

ogrodnik czyni zakupy dla kuchni, w 

której gospodaruje żona Tirockiego. 

Życie małej rodziny skoncentrowa- 

ne jest w pracowni Trockiego, gdzie 

szaty, stoły i krzesła uginają się pod 

ciężarem książek, gazet, broszur i rę- 

kopisów. Tu przelewa na papier swe 

myśli, tu tworzy płany i pisze pamięt- 

niki. 
Według słów  konstantynopolitań- 

skiego korespondenta pewnego pisma 
wiedeńskiego, który w tych dniach od- 

* wiedził Trockiego, wygnany dygnitarz 
sowiecki nie upadł pod ciężarem spot- 
kanego ciosu i odznacza się zadziwia- 
jącą świeżością fizyczną i duchową. 
Trocki stoi pewnie na nogach jako 
wódz, który jest przekonany, że w je- 
go ręku znajduje się jeszcze ostatni 
atut, W krytycznych momentach walki 
uległ zbiegawi okoliczności. Spokojnie 
się poddał i wierzy, że najbliższa przy- 
szłość znów wysunie go na decydują- 
ce miejsce, gdzie obecnie stoi jego 
zwycięski przeciwnik, który wyczer- 
pał już wszelkie środki. Bez gniewu, 
ale z sarkastycznym humorem mówi 
Trocki o Stalinie. któremu zarzuca, że 
ustąpił przed kapitalizmem. Swych 
zdradliwych towarzyszy, którzy pod- 
dali się Stalinowi, Trocki charaktery- 
zuje ironicznie. Uszczypliwie zwła- 
szcza wyraża się o Radku i Buchari- 
nie. 

Trocki spędza całe dnie na pracy 
publicystycznej, czyta artykuły  poli- 
tyczne pism z całego świata. Całemi 
godzinami Trocki dyktuje, lub sam pi- 
sze. Właśnie dokończył drugi tom swej 
„Historji rewolucji rosyjskiej", w któ- 
rym omawia wypadki w roku 1918, 
niemiecką interwencję, konilikty dy- 
plomatyczne, interwencję aljantów, 
powstanie chłopskie i wojnę domową 
a zarazem powstanie armji czerwonej. 
Dzieło to ma wyjść najpóźniej w je- 
sieni b. roku nakładem firmy berliń- 
skiej, która zarazem postara się o wy- 
danie książki we wszystkich językach. 
Honorarjum z tej pracy będzie bardzo 
duże. Oprócz pracy publicystycznej, 

н Х\/,ЁВЁА“/А. PAT. — Dnia 21 b. m. 
а pieczeństwa przystąpiły do  li- 

kwidacji warszawskiego wydziału zawodo- 
wego komunistycznej partji polskiej, t. į. 
części centralnego zawodowego wydziału 
= P., dokonywując kilkudziesięciu rewi- 
zyj. 

„W wyniku przeprowadzonej rewizji zna- 
leziono obfity materjał komunistyczny, sta- 

nowiący korespondencję sekretarjatu war- 
szawskiego wydziału zawodowego K. P. P. 
Pozatem znaleziono wydawnictwa i rękopi- 
sy komun. związku młodzieży polskiej, ob- 
jity materjał dziennikarski, stanowiący kom- 
plet artykułów © treści wybitnie Kkomuni- 
stycznej. Ogółem zatrzymano z dowodami 
i do sprawdzenia 60 osób. 

  

6000 fachowców amerykańskich wyjedzie 
do Rosji 

NOWY YORK. PAT. — Wedle in- 
formacyj z kół Amtorgu (sowieckiej 
organizacji handlowej) Sowiety rekru- 

tują w Stanach Zjednoczonych 6 tysię- 
cy wyspecjalizowanych robotników do 
pracy w Rosji sowieckiej. 

Niemcy wznawiają legendę 
BELGIJSKICH FRANC-TIREUR'ÓW 

BRUKSELA. PAT. — ijski a a o" 
eur'ów znów wróciła 

prasy. Franc-tireurzy, będący legenda nie- bi-miecką dla wytłumaczenia okrutnych  mor- 
dów, dokonanych przez żołdaków pruskich 
'w czasie wojny światowej, stają się znów 
aa propagandy niemieckiej, 

A niedawnym czasem hist: nie- 
miecki Oswald opublikował książkę o zadnie 
niu organizacyj cywilnych t. zw. franc-ti- 
reur'ów, którzy z ukrycia strzelać mieli do 
żołnierzy niemieckich, względnie dobijać 
rannych, Rzucił on między innemi wyzwa- 
nie, że gotów jest stanąć: do dysupy nauko- 
wej z uczonymi belgijskimi dla udowod- 
nienia tego i wykazania, że mordy, dokony- 
wane przez żołnierzy niemieckich, były u- 
sprawiedliwione, bowiem szły tylko w kie- 

runku utrzymania posłuszeństwa na  tere- 
nach okupawanych. 

„ Wyzwanie to podjął natychmiast znany 
historyk belgijski prof. Mayence, ргорори- 

jac, jako miejsce rozprawy Louvain, doro 
najbardziej ucierpiało w czasie wojny. Na 
to proi. Oswald odpowiedział, że nie zga- 
dza się na podjęcie dysputy w Belgji, pro- 
ponując natomiast Hagę. 

To wykre się wywolalo ф Belgji 
oburzenie i jest jednym więcej dowodem 
nieprawdziwości legendy o iranc-tireur'ach, 
będącej jedynem usprawiedliwieniem doko- 
nywanych w czasie wojny przez Niemców 
morderstw. Jak wiadomo, król Albert zwra- 
cał się już kiłkakrotnie do rządu niemieckie- 
go o przekazanie tej sprawy Trybunałowi 
Haskiemu, lecz bezskutecznie. 

Wycieczkaangielskaw Poznaniu 
POZNAŃ. PAT. — Wczoraj 'wieczorem 

przybyła do Poznania wycieczka grona pro- 

fesorów uniwersytetów i szkół średnich Z 

Anglji, zaproszona przez T-wo Połsko"An- 

gielskie w Poznaniu. Wycieczka liczy 26 0- 
sób. Dziś zwiedzać będą goście zabytki 

miasta, jutro zaś zamek w Kurniku i Rogal- 
niku. 

Stan oświaty w Z. S. S. R. 
W tych dniach upłynął rok od cza- 

su, kiedy wydany został dekret, o zapro 
widzeniu powszechnego obowiązku 
szkolnego w ZSSR. O znaczeniu tego 
zarządzenia rozpisują się w prasie so- 
wieckiej Maksym Gorkij, Kalinin, ko- 
misarz oświaty Bubnow i in. 

Dekret ten zaprowadzał z począt- 
kiem roku szkolnego 1950 — 31 pow- 
szechny obowiązek szkolny dla dzieci 
w wieku 8, 9 i 10 lat a to najmniej na 
przeciąg czterech lat. Na mocy tego 
dekretu przyjmowane miały być do 
szkół elementarnych dzieci w pawyż- 
szym wieku. W okręgach przemysło- 
wych, zaprowadzono 7-letni obowią- 
zek uczęszczania do szkoły. To samo 
odnosiło się do miast i gmin robotni- 
czych. 

Jak wynika z danych  statystycz- 
nych komisarjatu oświaty, plan ten 
wykonano w RSFSR w 97,1% w in- 
nych republikach związkowych w 

87,9%. W szkołach elementarnych po- 
bierało naukę w roku 1930 — 31 
15,540,539 dzieci. Równocześnie — 
jak zaznacza komisarz oświaty Bub- 
now, przeprowadzono reformę szkol- 
nictwa w ZSSR na zasadach politech- 
nicznych. Oprócz tego utworzono szko 
ły, ściśle związane z przedsiębiorstwa- 
mi przemysłowemi, lub rolniczemi. 

W szkołach elementarnych naucza 
się w językach poszczególnych naro- 
dów. Ludowy komisarz oświaty na 
Ukrainie N. Skrypnik, w swym refera- 
cie oznajmia, że ludność rosyjska wy- 
syła do szkół 98%dzieci, polska 96,9% 
żydowska 99,3% bułgarska 29,3, grec- 
ka 96% dzieci. 

Liczba nauczycieli poszczególnych 
narodowości w ZSSR ' wzrosła w r. 
1930 — 31 o 90.000. Ciekawem jest, 
że w ZSSR nauka w szkołach pow- 
szechnych odbywa się w 70 różnych 
językach. 
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Gimnazjum koedukacyjne 
humanistyczne dla dorosłych 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
Wilno, ulica Mickiewicza 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od ,4—8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język nie- 

miecki lub francuaki, Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 
Kancelarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17—19. 

Rok szkolny rozpocznie się dnia 2 września 1931 roku. 
  

wiele czasu zajmuje mu koresponden- 

cja. Utrzymuje on bowiem stale kon- 

takt z ludźmi, żyjącymi w Rosji, w 

Chinach, Europie i Ameryce. Zwolen- 

nicy Trockiego rozproszeni po całym 

świecie, otrzymują od swego wodza 

rozkazy i wskazówki. Pomimo najści- 

ślejszej kontroli, Trocki drogą niele- 

galną koresponduje ze swymi zwolen- 

nikami w Rosji i przesyła im listy, któ- 

re następnie w wielkiej ilości kolpor- 

towane są pomiędzy ludem. 

W swych pracach historycznych 

Trocki obejmuje całą przeszłość. Jego 

praca konspiracyjna ma położyć fun- 
damenty pod nową przyszłość. Tym- 
czasem Trocki pielęgnuje swe zdrowie, 
łowi ryby i wiosłuje... 

W ostatnim czasie Trocki stara się 
uzyskać pozwolenie na przesiedlenie 
się do Hiszpanji. Według jego słów, 
klimat azjatycki wywołuje u niego no- 
we ataki malarji, a równie dla jego 
córki klimat ten nie jest odpowiedni. 
Pomimo, że prośba jego a pozwolenie 
na pobyt w Hiszpanii została odrzuco- 
na już dawno, Trocki nadal pertraktu- 
ie w tej sprawie i ma nadzieję, że rząd 

O PENSJĘ AKTORA 

Zarząd ZASP-u i dyrektorzy kłócą się w 
dalszym ciągu. Artyści chcą, by im płaco- 
no okrągły rok, dyrektorzy nie chcą. Dy- 
skusja utknęła na martwym punkcie, na 

poniedziałek zwołano walny zjazd aktorów 
— co ten jwiec może uchwalić? Strejk ge- 
neralny? Teatr to nie elektrownia, czy pie 

karnia — jego nieczynność zmartwi conaj- 

wyżej bileterów i szatnych. 

Oczywiście, niebezpiecznie jest pisać o 
aktorach. Strasznie pewny siebie naród. 

Onegdaj napomknąłem trwożliwie, że do 
brzeby było, gdyby obsada teatru zmienia- 
ła się co pewien czas — nawet najwspa- 

nialszy nos, ale zawsze ten sam, sprzykrzy 

się wkońcu. No i otrzymałem zaraz od pew- 

nej nieznanej mi całkiem wileńskiej aktorki 

ostry list, w którym tonem ekonoma do pa- 

robka klarowała mi, że jestem gamoniem, 

na niczem się nie znam i wogóle nie powi- 
nienem głosu zabierać, bo — piszę za pie- 

niądze! Zdaje się, że najgorsza artystka — 
nawiet ta, co mnie swem niegrzecznem pis- 
mem zaszczyciła, — bierze pieniądze, cóż 
to więc za zarzut? 

Nie wymieniam przez kurtuazję nazwi- 

ska tej artystki, ale jeśli względem dyrek- 

torów ma takież formy co i względem nie- 
znajomych skrobków, to — święci iudzie, że 

ją angażują. 
Brat owej artystki niedawno wyruszył 

z Warszawy na własnym motocyklu na raid 
po Europie. Zamierza przez miesiąc odwa- 

vić jaknajwiększą ilość kilometrów, by zdo- 

być nagrodę Touring Klubu. jest on rów- 
nież aktorem — widocznie nie powodzi mu 

się najgorzej, skoro może sobie pozwolić na 

taki wyczyn. W każdym razie zuch z tego 

Niwińskiego — życzę mu 10 tysięcy klm. 
Wczoraj spotkałem na Nowym Świecie 

Osterwę idącego z córką pod pachę. Przeta- 

rabanitem się za nim krok w krok aż do 
Jerozolimskich. Co drugi człowiek mu się 
kłaniał, jakie uśmiechy przyjazne, jaka ra- 

dość i serdeczność, A iluż ludzi wybałuszało 
nań oczy, oglądało się za nim — Osterwa 

iest naprawdę znany, ma tysiące przyjaciół. 

I przecie nie w jednej Warszawie — ot 

teraz objechał z Redutą 109 miast, pewnie 

w każdem ma tyluż wielbicieli,'co w stolicy. 

Ta popularność, to wzięcie i poniekąd 
stanie na świeczniku też jest coś warte. 

Aktor, to nie szary urzędniczyna z lzby 

Skarbowej, czy! policjant z komisarjatu. Ma 
on swoją porcję sławy, blasku, może się 

wybić, wygrzebać na szczyty. Urzędnik ma 
nidną pracę, beznadziejność powolnego 
awansu, nikt go nie zna, nikt — chyba, że 

mu przez okienko wymyśla, nim się nie in- 

teresuje. Regularna pensja i emerytura, to 

jedyne plusy tego monotonnego życia. 

Aktor musi być ryzykantem. Uda się — 

wygramoli się na Jaracza, będzie brał 500 

zł. za wieczór, nie — i tak te emocje, prze- 
błyski powodzenia, oklaski uprzyjemnią mu 

życie. Mieć to i zarazem awantaże urzęd- 

nika — czy słusznę? Kto chce mieć byt za- 

pewniony, regularne dochodziki — niech 

idzie na skrybę do magistratu czy na stra- 
żaka. Aktor musi być opłacany zależnie od 

swego talentu, od sytuacji, w jakiej jest je- 

go teatr — to nie wyrobnik, nie drzemała 

z Kasy Chorych, co bez względu na korzy- 
ści, jakie oddaje, na krach swej instytucji, 

inkasuje co pienwszego swe paręset zł. Mo- 

żliwość pięknej karjery, aureoła sławy — 

za to się płaci! Karol. 

PUNT MTS MMS ESM 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

republikański będzie ustępliwy. Wiel- 
kie nadzieje pokłada w protekcji i przy 
chylności Zamory. 

Angielskie wychowawczynie, spa- 
cerujące z dziećmi po brzegu morza 
Mamara, często spotykają człowieka 
bosego, w zabrudzonych białych spod- 
niach, w szeroko rozwartej koszuli, 
powiewa chustką na złotowłose dzie- 
ci. Mężczyzna ten jest dla nich tak po- 
wszedni, ale nie wiedzą o tem, że jest 
to Trocki, rewolucjonista, pirzywódca 
i banita.. 
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ADIEU NEW YORK! 
Adieu New York! Po trzech latach 

muszę nagle opuścić twój wir i szum, 

twój zgiełk i gwar, twe wieże strzeli- 
ste, twe tłumy  różnoplemienne, twe 

kanjony głębokie, twe światła oślepia- 

jące, twój wieczny ruch, twój czar i 

blask... "OJ 

Adieu, New York!... Kiedy cię uj- 

rzę znowu, kuźnio przyszłości, świą- 

tynio czynu, ołtarzu bogactwa? Czy 

poznam cię wówczas, New Yorku, co 

iak kameleon, corocznieprzybierasz się 

w nową szatę gmachów potwornych, 

drapaczy podniebnych, co dzień w 

dzień dodajesz piętra do piętra, biura 

do biur, sklepy do sklepów,, kina do 

kin, miljardy do miljardów? Czy się 

tymczasem nie rozrośniesz, polipie nie 

nasycony, Czy nie ogarniesz już wów- 

czas słonecznych wybrzeży Long Is 

land. i sosnami porosłych brzegów 

New Jersey, czy nie zalesisz komina- 

mi fabryk pustkowi pod Newarkiem, 

czy. nie wygnasz w międzyczasie mię- 

dzynarodowego Ghetta z East Side'u, 

budując tam pałace dla bogatych mil- 

liondrow z Park-ave, zastępując ich 
pańskie bastjony kolosami dla busines 

su? Czy będą istnieć jeszcze twoje uli- 

ce i aleje, czy może już i one staną się 

kilkopiętrowe z różnemi 

dla ruchu pieszego i kołowego, 
sklepów i biur? 

Wiem tylko jedno: że ty zawsze 

zostaniesz groźny, wspaniały, potęż- 
ny, oszałamiający wielkością, ogro- 
mem, bogactwem, Ze szczytów twych 
turni ty widzisz XXI stulecie, sięgasz 
w przyszłość gdzieindziej  začmioną, 
żyjesz życiem przyszłych pokoleń. Jak 
wszystko jest małe, skromne, ubogie, 
karłowate w porównaniu z tobą, New 
Yorku! 

Jak można cię pokochać, choć tak 
zimny i obojętny jesteś dla przyby- 
sza! Jakże jesteś niezmienny w swej 
wiecznie zmiennej szacie! Masz urok 
oceanu, którego wieczne burze stwa- 
rzają razem spokój, którego fale, każ- 
da inna, powtarzają się w rytmie wie- 
kowym, którego pomruk smętny nie 
ustaje nigdy, w którego wnętrzach głę 
bokich wiecznie odbywa się cyklopo- 
wa praca. Jak na oceanie łódeczka 
człowieka jest tylko skorupką, tak iw 
twem łonie żelaznem jednostka ginie i 
tonie. 

‚ Ale tak samo, jak ocean, otwiera 
wrota do świata, tak, jak z morza 
wyrosła kultura, poezja, filozofja, pra- 
wo, i handel, i wojna, i bogactwa, i 
piękno, i urok życia, tak twe śpiętrzo- 
ne szczyty zdradliwe i przepaściste 

podkładami 
dla 

dla słabych, niosą złoto i sławę tym, 
którzy wykradną ci twoje tajemnice, 
którzy wsiuchają się w twój puls go- 
raczkowy, odczują twoje, molocha, żą- 
dania, potrzeby, zachcianki. 

New Yorku, stolico świata, Baby- 
lonie współczesny, Rzymie jutra, Mek- 
ka ambitnych, tronie potężnych, ster- 
niku ludzkości, władco globu! 

Podbiłeś me serce na zawsze, New 
Yorku! Nie tęsknię tak za cudnym Pa- 
ryżem, w łagodnem - kąpiącym się 
słońcu, za imperjalnym, mgłą otulo- 
nym, Londynem, za koronkowłą Wene- 
cją, za lazurem  przeźroczystych  je- 
zior szwajcarskich, jak za twemi gra- 
nitami, jak za dziwacznemi konturami 
twych piramid, za tętnem twego wart- 
kiego życia. Oglądałem cię przez ma- 
łe, niemal piwniczne okienko, przez 
szpary tylko widziałem twą pańską 
zastawę, z oddali tylko dochodził mnie 
łoskot twej pracy i przepych twego 
użycia. 

A jednak cię kocham. Odurza mnie 
twój pęd, ogarnia mnie twój entu- 
zjazm, olśniewa mnie twój rozmach, 
upijałem się twem życiem swoistem. 
Imponujesz mi swym śmiechem bar- 
barzyńcy, wielki burzycielu, i swym 
śmiechem dekadenta — wielki budow- 
niczy. 

Jesteś Kosmosem. Jesteś Tamerla- 

aem i Napoleonem jednocześnie. Na- 

dewszystko jest w tobie siła fatalna 

praw bytu. Nie jesteś fantazją, wymy 

słem jakiegoś Piotra, czy wschodnie- 

go Kalifa, nie jesteś dzieckiem wojny, 

ni władców, ni przesądów czy wie- 

rzeń. Jesteś pomnikiem ekonomiki, tej 

pirostej nauki, niemal z: truizmów zło- 

żonej, a jednak tak tajemniczej. 

Każdy twój kamień jest rezultatem 

konieczności. Jak wielka wojna, stałeś 

się ujściem, wyrazem straszliwych 

praw losu. Samotny, jedyny na świe- 
cie, odrębny nawet od tej Ameryki, 

nad którą panujesz niepodzielnie, ży- 

jesz życiem całej kuli ziemskiej, z każ 

dego zakątka ściągasz ofiary, każdej 

wiosce coś życiodajnego dajesz. I jak- 

by ci nie nie dość było skoncentro- 

wać na małej skalnej wysepce życie 

i pracę całej naszej planety, prze- 

dziwnym mechanizmem powiązałeś ca 

łą swą przeróżną działalność z jed- 

nym budynkiem na Wall Street, gdzie 
paruset bankierów mierzy codziennie 

na giełdzie temperaturę świata. 

Żegnaj, New Yorku! Opuszczam 
cię nie tak, jak przypuszczałem. Nie 

zsune się miękko na białym okręcie 

czarownym Hudsonem wzdłuż twych 

fantasmagorycznych baszni. Nie będę 

stał na pokładzie, aż póki twe ostat- 

nie warownie zanurzą się w mgle błę- 

kitnawej. Dziób mojego statku nie bę- 
dzie rozpruwsł modrych fal, idących 
od starego lądu, od tej Europy, która 
cię naprzemian. podziwia i trwożliwie 
nienawidzi. 

Jadę na Zachód! Na Zachód tak 
daleko, aż się stanie Wschodem. Nie 
będę mógł cię, New Yorku, ostatnim 
razem obrzucić jednem spojrzeniem. 
Tunelem stalowym,  przekrojonym 
przez samo twe serce, przejadę pocią- 
giem pod fundamentami twych gma- 
chów dumnych, pod strumieniami au 
tomobili, pod miejscowemi twemi tłu- 
mami. Na Zachód, na Daleki Wsc1ód! 

Ostatni dzień wdycham żywiczną 
woń życia nowojorskiego. Ostatnie 
zabiegi. Ostatnie pożegnania. Ostatnie 
odwiedziny. Ostatnie uściski. lluż ta 
ludzi już nigdy więcej nie zobaczę w 
życiu! 

W 9 walizkach zamknąłem wszy- 
stko, co mam na świecie. Taxi. Z tru- 
dem posuwamy się wśród powodzi sa 
mochodów. Olbrzymie światła odbija- 
ja się w mokrym asfalcie. Ludzie bieg- 
ną, pędzą. Kogóż to obchodzi, że się 
w tej chwili żegnam z New Yorkizm? 

Grand Central. jeszcze raz się Za- 

trzymuję, by popatrzeć na jego tylo- 
krotnie podziwiany ogrom. Kilka osób 

przyszło mnie pożegnać. Wielu braku- 
je. Takich, których miałem prawo się 

spodziewać. Wszystko jedno. Bywajcie 
zdrowi. Do widzenia. Kiedyś, gdzieś 
się spotkamy. 

Pociąg rusza wolno. Migają się tyl- 
ko stalowe okucia tunelu. W myśli wi 
dzę każdą ulicę, każdy róg, każdy 
dom, pod któremi musimy przejeżdżać. 
„Przed oczyma mojej duszy...* —Tyl- 
ko tak już mogę New York oglądać... 

- Wyjeżdżamy nareszcie na otwartą 
przestrzeń, Pociąg pędzi z hukiem i 
trzaskiem. Mijamy. inne pociągi, krzy- 
żują się koleje, przelatujemy koło 0- 
gromnych stacyj podmiejskich, towa- 
rowych. W dali migają światła. Na 
niebie zatacza białe kręgi jakiś phare 
nowojorski. Za nami unosi się ogrom- 
na łuna: to New York się w niebie 
przegląda. Jakiś tytaniczny poszum, ni 
by grzmot podziemny wulkanu, powo- 
li wdali zamiera. 

Wjeżdżamy nad Hudson. Kolej wi- 
je się w serpentynach nad jego lesi- 
stem, przepięknem wybrzeżem. Świat- 

ła pociągu odbijają się w jego spokoj- 
nej toni. W oddali majaczy się drugie 
wybrzeże, za wielką taflą sennej wod- 
nej przestrzeni. Łuna zamiera na hory- 
zoncie. 

Zapada noc, ciepła, wonna, pogod- 
na, czerwcowa noc. 

Adieu, New York.... 

> 

w.Z. 

  

  

 



  

Mtateczne wyjaśnienie Sprawy podziemi 
kaplicy św.Kazimierza w Bazylice wileńskiej 

KOMUNIKAT KOMISJI HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNEJ KOMITETU 

Komisja historyczno - arytystyczna 
Komitetu Ratowania Bazyliki Wileń- 
skiej w dniu 24 sierpnia r. b. zebrała 
się w kaplicy św. Kaziemierza, w skła 
dzie: prof. dr. M. Morelowski, zastęp- 
ca przewodniczącego, ks. prałat Sawi- 
cki, rektor Bazyliki, prof. J. Kłos, ar- 
chitekt, kierownik robót  restauracyj- 
nych, p. J. Hoppen, sekretarz Komisji, 
p. L. Uziębło, p. M. Brensztejn, oraz 
członkowie Komisji Technicznej Ko- 
mitetu: p.p. J. Borowski, architekt i S. 
Narębski, architekt, w celu zapoznania 
się ze stanem bieżącym robót. 

Kierownik robót, prof. J. Kłos, zre- 
ferował szczegółowo rezultat prac do- 
tychczasowych. Po zdjęciu posadzki 
marmurowej i usunięciu znajdującego 
się pod nią gruzu, przekonano się, że 
pod kaplicą św. Kazimierza nie było 
nigdy podziemi sklepionych. Podczas 
murowania fundamentów kaplicy za- 
projektowano sklepienia krzyżowe, 
czego śladem są łuki tarczowe, wyko- 
nane po trzy w każdej ze ścian, oraz 
„okienka, doprowadzające światło zze- 
wnątrz, lecz wkrótce zaniechano wi- 
docznie tego zamiaru, najprawdopo- 
dobniej wskutek pojawienia się wody 
gruntowej powyżej podeszwy funda- 

mentów. Oczywistym dowodem tega 
jest brak jakichkolwiek śladów  skle- 
pień na murach, jak też pozostawienie 
wewnątrz podziemi kaplicy fundamen- 
tów dawnej kaplicy Wołłowiczowskiej, 
które musiałyby być usunięte dla wy- 
konania projektowanych sklepień. Fun 
damenty te wykazują wątek muru šre- 
dniowieczny, z cegły dużego  forma- 
tu, ułożonej w wiązaniu polskiem. Wy- 
nika więc z tego, że już w trakcie bu- 
dowy kaplicy zrezygnowano z wyko- 
nania sklepów, a przestrzeń między 
fundamentami zasypano gruzem. W 
konsekwencji więc nie zasklepiono rów 
nież okienka w ścianie wschodniej ka- 
plicy, zasypując je gruzem. Nie da 
się więc pomyśleć, by pod kaplicę 
przeniesiono trumny ze zwłokami kró- 
lewskiemi (króla Aleksandra, Elżbiety 
i Barbary Radziwiłłówny), na co zre- 
sztą brak jakichkolwiek dowodów hi- 
storycznych. Odsłonięty pod ołtarzem 
kaplicy mur, ułożony nieregularnie i 
niedbale z kamienia polnego, stanowi 
prawdopodobnie jedynie podmurowa- 
nie pod podjum ołtarza, choćby dla- 
tego, że jest bardzo płytki, wobec cze- 
go trudno przypuścić, by tam mogły 
się mieścić groby królewskie. Podmu- 

Sprawa kontynuowania robót miejskich 
CO WSKÓRAŁ P. WOJE 

jak się dowiadujemy, p. Wojewo- 
da Wileński Beczkowicz w czasie 0- 
statniego swego pobytu służbowego 
w Warszawie interwenjował między 
innemi również w sprawie kredytów 
dla m. Wilna na dalsze prowadzenie 
przerwanych z powodu braku fundu- 
szów miejskich robót kanalizacyjno- 
wodociągowych. Po konierencji w tym 
przedmiocie w Ministerstwie Skarbu 
i w Banku Gospodarstwa Krajowego 
uzyskał p. Wojewoda zapewnienie u- 
dzielenia przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego miastu Wilnu kredytu, któ- 
rego jednakże wysokości i ścisłego 
czasu narazie nie określono, chociaż 
rzecz zrozumiała, że termin ten nie mo 

że być odległy. Magistrat m. Wilna bę 
dzie wówczas w możności wznowić 
roboty, obecnie z braku funduszów 
przerwane. 

WODA W WARSZAWIE? 

Od p. Ministra Pracy i Opieki Spo- 
łecznej uzyskał p. Wojewoda zapew- 
nienie, że kredyt na zasiłki dla bezro- 
botnych ulegnie zwiększeniu w miarę 
wzrostu wpływów budżetowych. 

Pan Minister Robót Publicznych 
przyrzekł przelanie znaczniejszych sum 
z Funduszu Drogowego dła m. Wilna 
oraz województwa wileńskiego. Osta- 
teczna decyzja w tej mierze zapadnie 
podczas pobytu w Wilnie p. Ministra 

Robót Publicznych Neugebauera, któ- 
ry przybędzie tu w dniach najbliž- 
szych. 

Pan Wojewoda odbył w sprawach 
Wileńszczyzny konferencję z p. Pre- 
merem, który ze swej strony przy- 
rzekł popirzeć słuszne potrzeby nasze- 
go województwa. 

DELEGACJA BEZROBOT NYCH U P. WOJEWODY 

Powrót p. wojewłody Beczkowicza z 
Warszawy był z niecierpliwością oczekiwa- 
my przez robotników, którzy do soboty pra- 
cowali na robotach miejskich *na Zygmun- 
towskiej, Łotoczku i zauł, Św. Michalskim. 
Wczoraj rano z chwilą rozpoczęcia urzędo- 
wania do p. wojewody zgłosiła się delega- 
cja wysłana prziez zaintersowanych robot- 
mików, by poinformować się o wynikach 
podróży p. wojewody w sprawie kredytów 

PRACUJĄ MIMO 

Od wczoraj roboty kanal. mwiodociągo- 
we w mieście zostały przerwane przez Ma- 
gistrat, lecz mimo to zatrudnieni dotych- 
czas przyj tych robotach bezrobotni gremjal- 
nie stawiń się de pracy i odbyli całą dniów- 

KONFERENCJA Z PREZY 

Wczoraj prez. Folejewski był przyjęty 
przez wojewodę Beczkowicza w. sprawie 
pożyczki dia Wilna i wyników podróży p. 

Mord na ul. 
  

dia miasta. 
Otrzymawszy odpowiedź о _ poczynio- 

nych staraniach i przyrzeczeniu B. G. Kra- 
jowego delegaci odeszli by poinformować o 
tem pozostałych robotników. 

Mimo agitacji elenientów wywrotowych 
robotnicy nigdzie spokoju nie zakłócili. 

Dla utrzymania porządku policja była w 
pogotowiu. 

WYMÓWIENIA 

kę, zapowiadając, że nie dadzą się z pracy 
usunąć. 

Demonstracja ta ma być dziś powtórzo- 
na. 

DENTEM FOLEJEWSKIM 
wojewody do Warszawy. Omawiajno sy- 
tuację, jaka się wytworzyła w związku z 
przerwaniem robót miejskich. 

  

Mickiewicza 
NIESZCZĘŚLIWA MIŁOŚĆ POWODEM ZABÓJSTWA I SAMOBÓJSTWA 

W niedzielę wieczorem w kawiarni Kaca 
przy ul. Mickiewicza 30, pozostający od kil- 
ku dni bez zajęcia b. pracownik „Spółdziel- 
ni" Spirydonowicz (Kalwaryjska 5) zastrze- 
lit swą przyjaciółkę Marję Dejnarowicz, pra- 
cowiniczkę zakładu fryzjerskiego _„Walde- 
mar“, a następnie sam popełnił samobójstwo. 

Strzały rozlegające się w. gabinecie usły- 
szała kelnerka i właściciel, którzy wybiegli 
natychmiast na ulicę i poczęli alarmować 
przechodniów. 

Gdy po chwili otwarto drzwi od separat- 
ki. Dejnarowiczowa ieżała na otomanie Z 
przestrzeloną czaszką, tuż zaś koło niej wy- 
dawał ostatnie tchnienie Spirydonowicz, któ- 
ry, jak okazało się strzelił sobie w brodę, 
tak, że kula wyszła z tyłu głowy. Obok nie- 
go leżał rewoiwer i napoczęty list do żony 
z prośbą o przebaczenie, pisany jak widać 
łuż po zabiciu Dejnarowiczówny, co p9- 
twierdza ta okolicznošė, že między jednym a 
drugim strzałem była parominutowa przerwa, 

którą zabójca użył na skreślenie kiku słów, 
lecz pisanie listu musiał przerwać gdy usły- 
szał kroki służby zaalarmowanej pierwszy- 
mi strzałami i wówczas to strzelił do sie- 
bie, 

Jak się okazuje, tragicznie zmarłych łą- 
czyły bardzo bliskie stosunki, co też i spo- 
wodowało, że Spirydonowicz porzucił żonę 
i miał ostatnio zamiar wraz z Dejnarowi- 
czówną wyjechać z Wilna, tembardziej, że 
stracił tu pracę. Dziewczyna oparła się jed- 
nak temu, a nawet zapowiedziała, że zerwie 
z nim, bowiem uważa, że źle postąpiła, po- 
wodując rozejście się Spirydonowicza z żo- 
ną, która z tego powodu znalazła się w 
ciężkiej sytuacji materjalnej. 

Decydująca rozmowa odbyła się właśnie 

w ustronnym gabinecie Kaca i tragiczny jej 
finał dowodzi, że Dejnarowiczówna nie 

chciała zmienić swego postanowienia, mimo 

że już poprzednio Spirydonowicz zapowia- 
dał, że ją i siebie zabije. 

Zuchwała ucieczka więźnia 
z pod eskorty policyjnej 

STRZAŁY I POŚCIG N 

Po wyroku skazującym na 3 lata wię- 
zienia za kradzież, pod eskortą policjanta 
wracał do więzienia złodziej A. Matukiewicz. 
Przy zbiegu ulic Łukiskiej i Więziennej wię- 
zień wylkonał nagle skok w bok i co sił w 
nogach począł uciekać w kierunku  pobli- 
skich składów opałowych. 

Strzały ścigającego posterunkowego za- 
alarmowały dwóch innych policjantów, iwra- 

A UL. ŁUKISKIEJ : 

cających w tym czasie z więzienia, któ! 
przyłączyli się do pościgu i strzałami 21 
łowali zagrodzić drogę Matukiewiczowi. 

Zbieg niedał się jednak stropić, wpadł na 
teren składów, przedostał się przez stosy 
drzewa i znalazł się przy płocie nad brze- 
giem Wilji, zbyt wysokim by go przesadzić. 

Tu go ujęto i już bez przeszkód odpro- 
wadzono do więzienia, 

  

Śmierć z ręki policjanta 
PONIÓSŁ ZUCHWAŁY NAPASTNIK. 

W ubiegłą niedzielę o godz. 18 min. 30 
posterunkowy V Komisarjatu Policji Państw. m. Wilna Siemaszko Juljan, pełniąc służbę 
na ul. Nowogródzkiej, zauważył podejrzane- 
go osobnika, którego usiłował zatrzymać, 
Uciekającym okazał sie Zamara Witold (Tu- 
nelowa 28), złodziej i awanturnik, karany 
sądownie. Gdy post. Siemaszko chciał za- 

trzymać Zamarę, ten ostatni rzucił się na 
policjanta, chwycił go za gardło i usiłował 
rozbroić. Wówczas post. Siemaszko w obro- 
nie własnej użyt broni białej, zadając na- 
pastnikowi bagnetem cios w okolicę serca. 
Zamara przed przybyciem lekarza pogoto- 
wia ratunkowego zmań. Ziwłoki zabezpie- 
czono do decyzji władz prokuratorskich. 

з ® е х о 

  

Gutsche w art. Nr. 34, J. 
wstępnym p. t. „Uśmiech* wzywa do „wy- 
tworzania atmosfery pogody, choćby warun 
ki gospodarczo - społeczne usposabiały jak 

RATOWANIA BAZYLIKI aż 

rowanie to Komisja postanowiła — го- 
zebrać ostrożnie, przypuszczając, iż 
może znajdzie się w niem urna z ser- 
cem Władysława IV. 

Przewodniczący Komisji wyraził 
gorące podziękowanie ks. pratatowi 
А. Sawickiemu, Rektorowi Bazyliki, 0- 
raz prof, J. Kłosowi, kierownikowi ro- 
bót, za pieczołowitość okazaną w spra 
wie o znaczeniu tak doniosłem, poczem 
Komisja zaaprobowała program robót 
najbliższych i uznała za konieczne ro- 
zebranie podmurowania podołtarzowe- 
go. Stwierdzono również, że dotych- 
czasowe badanie historyczno - archi- 
walne zbiegają się zupełnie z rezulta- 
tami dokonanych prac, albowiem przy 
puszczenia o przeniesieniu zwłok kró- 
lewskich do kaplicy św. Kazimierza 
polegają tylko na domysłach. 

Ca się tyczy kości, o których by- 
ły wzmianki w prasie z dnia 14 b. m., 
to okazało się, że były one znalezione 
nazewnątrz b. kaplicy WoHowiczow- 
skiej, pomieszane z kośćmi zwierzęce- 
mi, w obrębie murów kaplicy św. Ka- 
zimierza, i sam fakt znalezienia ich 
iącznie z kośćmi zwierzęcemi, w gru- 
zie, oraz brak śladów trumien, wska- 
zuje, że mowy tu być nie może o zna- 

najgorzej“. O wykształceniu zawodowem 
rolnika mówi inż. K. Tembler. O swej wii- 
zycie w zakładach Forda informuje M. Swi 
niarski, St, Szuman mówi o twórczości Xa- 
werego Dunikowskiego. W. Ch. daje 
wzmiankę p. t. „Pierwsi w Polsce uniwer- 
syteccy dyplomowani artyści malarze'”. 

Kronika. Recenzje. Humor. Dodatek po 
wieściowy. 

Świat — Nr. 34. Na okładce — sports< 
menka w momencie rzucenia dyskiem: wix« 
dok odrażający. Józef Weyssenhoff mówi a 
Boguszówce na Podolu, ]. Rawicz opowia- 
da o podróży na „Połonji”, W. Grubiński 
nawraca Marcysię, niedoszłą komunistkę.... 
Pozatem — wiele ciekawych drobiazgów. 

Światowid — Nr. 34. Na okładce — re- 
publikańska miss-Hiszpanja, odznaczająca 
się niewmiarkowanemi kształtami i bardzo 
umiarkowanym, bo kąpielowym, strojem. 
Treść: Tragedja rw| teatrzyku „Ananas“, 
Roccfeller z prawnukami, ruch wolnościo- 

wy w Filipinach, bardzo ciekawe zestawie- 
nie obrazków z nad morza w r. 1919 oraz 
bieżącym, tragiczny zgon J. Mortkowicza, 

IV wyścig tatrzański, odpust w Katwarji 

Zebrzydowskiej i td. i td. 

KRO 
MIEJSKA 

— Rada Miejska. Pierwsze, po ferjach 

poszukiwani NAUCZYCIELE | posiedzenie Rady Miejskiej gdbędzie sie w 
A i : 2 łowie września, najprawdopodobniej w 

jęz. polskiego, historji, geogratji przy a. 17. Porządek dzienny! jęst obecnie usta 
rody, fizyki, matematyki dla zajęć wie- 

czorowych. Zgłosić się do gimn. 
S. Kluczowej. Biskupia 4—5. 

ile kosztuje nas kry- 
zys światowy? 

Oto temat dociekań sensacyjnej publi- 
kacji prof. Woytyńskiego, naturalizowanego 
w Niemczech uczonego rosyjskiego, jedne- 
go z najwybitniejszych przedstawicieli sta- 
tystyki współczesnej. 

Autor w zarysie przedstawia historję roz- 
woju obecnego kryzysu. Z początkiem roku 
1929 zaznaczyło się napięcie sytuacji gospo 
darczej w Niemczech, Polsce, Finlandįi, 
Australji i Brazyłji. W drugiej połowie te- 
goż roku nastąpił zwrot w Stanach Zjedno- 
czonych, Argentynie, Kanadzie i Italji. — 
Zkolei zaznacza się pogorszenie sytuacji w 

lany. 
— Elektrownia nie będzie rozbudowy- 

wana. Z braku funduszów Magistrat musiał 
zrezygnować z zamiaru rozbudowy  elek- 

trowni i zwiększenia jej wydatności. 

— (Członkowie komisji szacunkowych i 

odwoławczych. Wobec upływu kadencji @а 

członków komisji szacunkowych i odwoław- 

czych, działających przy Izbie Skarbowej, 

organizacje handl.-przemysłowe otrzymały 

powiadomienie o przysłaniu do władz skar- 

bowych wykazu kandydatów na rok 1932, 

którzyby zasiadali w tych komisjach. 

е UNIWERSYTECKA 
— Wydziai Matematyczno-Przyrodniczy. 

Dyrekcja Studjum Rolniczego przy Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie, podaje do wia- 

domości, że przy przyjmowaniu na Studjum 

Rolnicze w roku akademickim 1931 — 32 — 

  

Wielkiej Brytanji, Czechosłowacji, Belgii, pierwszeństwo będą mieli kandydaci, posia- 

Austrji Japonji i Południowej Ameryce. dający zaświadczenie z odbytej praktyki 
Z początkiem roku 1930 kryzys objął rolnej. 

również Szwajcarję i Holandję. Wprawdzie SZKOLNA 
pozostały jeszcze wyspy wysokiej konjun- 
ktury, jak Francja i Skandynawja, lecz de- 
presja gospodarcza w czasie tym osiąga 
już rozmiary kryzysu Światowego. Mate- 
Tjalne straty, spowodowane kryzysem, obli- 
czyć się dadzą dla kraju przemysłowego 
według rozmiarów spadku rolniczego, nato- 
miast miernikiem strat jest rozmiar zmniej- 
szonego wpływu, osiąganego z wywozu. 

W okresie 15 miesięcy, od października 
1929 roku do grudnia 1930, spadek produk- 
cji przemysłowej wyniósł w Niemczech 18 
proc., w St. Zjednoczonych 20 proc., 
Wartość. rocznej produkcji przed kryzysem. 
wynosiła w Niemczech 9,5, w W. Brytanji 
— 7iw St. Zjednoczonych — 7,5 miljar- 
dów dolarów. 

O wiele (wyższe będą natomiast 
w roku bieżącym. 

Już w kwietniu rb. instytut badania kon- 
junktur opublikował następujące zestawienie 
spadku produkcji przemysłowej w rozmai- 
tych państwach: Niemcy — 32 proc., Pol- 
ska — 32 proc, Kanada — 30 proc., St. 
Zjednoczone — 29 proc, W. Brytanja — 
26 proc., Finlandja — 23 proc. Szwecja — 
21 proc., Francja — 9 proc. Jeśli stawki 
te odnieść będzie można do całego roku — 
to 1931 przyniesie spadek dochodu naro- 
dowego w Niemczech o 3,8, w Anglji — 
2,4, w Ameryce o 8,5 miljardów dolarów. 

W następstwie spadku produkcji prze- 
mysłowej, wspomniane trzy mocarstwa 
przemysłowe z końcem .1931 roku poniosą 
strąty na sumę około 26 miljardów dola- 
rów. 

W porównaniu z temi astronomicznemi 
cyframi straty innych państw nie zaważą 
na szali, aczkołwiek i w odniesieniu do' nich 
wchodzą уу rachubę miljardy. Straty wszy- 
stkich państw, wchodzących w orbitę euro- 
pejsko-amerykańskiej cywilizacji, wyniosą 
prawdopodobnie do końca 1931 roku około 
36 miljardów dolarów. 

Sumy te rozłożyć należy na poszczegól- 
ne warstwy ludności w formie straty zarob 
ków u bezrobotnych, redukcji płac u pra- 
cobiorców zatrudnionych, spadku dochodów 
samodzielnych producentów, zmniejszenia 
dywidend kapitalistów i td. 

36 miljardów dolarów, to więcej, jak 
trzykroć rozporządzalnych zapasów złota 
naszej planety, więcej jak półkrotność o0- 
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С9 własny 
(MIAL rozpoczęą KUdOWĘ? 

uciążliwy dług? 

CHCOSZ "mię" 
cost **а на gospodarkę? 

Zwróć się z pełnem zaufaniem Do 
Stołecznego Zakładu 

i Budowlanego 

„WZAJEMNOŚĆ" 

W .WARSZAWIE, 
ul. Warecka 5, tel. 672-08. 

— Państwowa Średnia Szkoła Przemy- 

slowo-Handlowa im. Emmy Dmochowskiej. 

Egzamina wstępne rozpoczną się 31-go 
sierpnia o gedz. 8-ej rano. 

— Bibljoteka Resursy Rzemieślniczej roz 
poczęła swą działalność i będzie czynna co- 
dziennie od godz. 18 do 20, w niedziele i 
święta od 12 do 13. 

Tamże można się zapisywać 
śpiewaczej i nowoorganizującej 

dramatycznej. 

do sekcji 
się sekcji 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Zarząd Resursy Rze- 

mieślniczej składa tą drogą serdeczne podzię 
kowanie za pomoc finansową przy organi- 

zacji Resursy: Bankowi Rzemieślników i 
Kupców Polskich, Cechowt  Krawców, Ce- 
chowi Rzeźników i Wędliniarzy, oraz wice- 
prezesowi p. Michałowi  Żytkiewiczowi. 
Również za darowane przedmioty p. W. 
Mołodeckiemu i W. jankowskiemu, a za de- 
korację sali p. Moczulakowi, za darowane 
zaś do bibljoteki książki p. Mikulskiemu, 

Lista ofiarodawców nie jest zamknięta. 
Książki do bibljoteki, oraz inne przedmioty 
Sekretarjat Resursy przyjmuje w dalszym 
riągu. 

| Strajk w tartaku Szejniuka. Na tle 
ekonomicznem wybuchł strajk ' robotników! 
zatrudnionych w tartaku Szejniuka. 

€O GRAJĄ W KINACH? 

Casino: Zaginiony sterowiec. 

Hollywood: Chata wuja Toma. 

Stylowy: Więczny płomień. 

Helios: Arab. 

straty 

SPORTOWA 
— Sprostowanie. Komisja sędziow 

ska zawodów pływackich „Wpław przez 
Wilno* podaje do wiadomości, że p. Cze- 
czot Stanisław z W.K.S-u „Pogoń* w za- 
wodach tych zajął 5-te miejsce, 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejsza premjera w Teatrze „Lut- 

nia”, Dziś, o godz. 8 m. 15 'wiecz. odbędzie 
się premjera arcyciekawej, pełnej humoru i 
głębszego znaczenia komedji S. Maughama: 
„Mam prawo odejść” w reżyserji dyr. Zel. 
werowicza, który rolę Charlie Battle'a zali- 
czyć może do największych swych kreacyj 
aktorskich. 

Sztuką tą Teatry wileńskie pod dyr. A. 
Zelwerowicza zamykają dwuletni okres swej 

  

sobów używali emisarjusze bolszewic- 

cy, namawiając chłopów i bezrobot- 

nych do ucieczki za granicę sowiecką, 

gdzie miała ich czekać praca, dobro- 
byt i stanowiska. 

Uwijając się po wsiach opowiadali 

oni, że każdy uciekający rolnik otrzy- 

ma natychmiast miejsce w komunach 

rolnych, zaś byli wojskowi będą przy- 

jęci na kursa wojskowe i otrzymają 

następnie stopnie oficerskie. 

Nie ograniczono się jedynie na ©- 
bietnicach, bowiem wydawano odpo- 

wiednie zaświadczenia kwalifikacyjne 
i pieniądze na drogę za pokwitowa- 

ny bezimiennie złożono na powodzian zł. 10. 

У 
wlasny dom? 

(htos spłacić 

małą Dódiadłość rolną? 

(KCE$Z powiekszyć Walzfał pracy? 

Oszczędnościowo - Pożyczkowego 

Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością 

ETERYCZNE WOPR TL 

„Byddiecię oficerami" mówili agitatorzy holszewicej 
chłopom nadgranicznym namawiającichdo przechodzenia do Sowietów 

Wyjaśnia się obecnie jakich spo- niem co zobowiązywało kandydata do nie powiatów dziśnieńskiego, mołode- 

   
we środę dn. 26-go sierpnia o godz. 8-ej rano odbędzie się Msza 

  

»w. żałobna w Kościele = Kazimierza w Wilnie za duszę 

Majora Pilota Bolesława Narkowicza 
zmarłego w Zakopanem dnia 20 maja 1931 r. 

O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół 

  

ŻONA i RODZINA.   
   

  

Rzadkie wyk opalisko 
Obok cmentarza żydowskiego w epoki kamiennej. 

Grodnie, robotnicy, zatrudnieni 
robotach ziemnych, wykopali topór, 
jak się okazało, pochodzący z czasów 

przy Archeologiczny ten zabytek przeka 
zano do Muzeum. 

Zazdrość pchnęła żołnierza da zbrodni 
SZEREGOWIEC 85 P.P. STRZELA NA UL. MAJOWEJ DO NARZECZO- 
NEJ I JEJ TOWARZYSZA, AA. SAM USIŁUJE POZBAWIĆ SIĘ 

CIA 

Na imnem miejscu podajemy opis krwa- 

wej tragedji, jaka rozegrała się w ub. nie- 
dzielę w kawiarence przy ul. Mickiewicza, 

której finałem była śmierć młodej przystoj- 
nej dziewczyny, dużo obiecującej sobie od 
tycia, i jej towarzysza — owładniętego bez 
przytomną miłością do kobiety, dla której 

rzucił żonę i dzieci i niewahającego się zabić 

  

NIKA 
działałności w Wilnie. 

— Teatr Letni. Z pewodu przygotowań 
do najbliższej premjery „Narzeczonej z da- 
chu' Teatr dziś nieczynny. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Aresztowania. Na terenie mia- 
sta aresztowano onegdaj kilka osób 
za uprawianie działalności antypań- 
stwowej. Ma to związek ze wzmożoną 
ostatnio działalnością komunistyczną 
wśród robotników i bezrobotnych. 

Rozpoznanie zwłok to- 
pielca z Pijarskiej. Onegdaj wy- 
dobyto z Wilji na ul. Pijarskiej zwłoki to- 
pielca, w których następnie rozpoznano Dul- 
skiego Andrzeja (Raduńska 54), W dniu 20 
b. m. Dulski wyszedł z domu i prawdopo 
dobnie popełnił samobójstwo. Zwłoki prze- 
słano do kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 

— Nagły zgon. W swem mieszkaniu przy 
ul. Chocimskiej 37 nagle zmarła Frunowa 
Zofja lat 30. Przyczyna Śmierci — wada 
serca. 

— Pechowi złodzieje. Z  niezamkniętej 
stajni przy ul. Nowogródzkiej 85, na szko- 
dę Szymielewicza Hirsza, skradziono 4 ko- 
ta od dorożki, oraz fartuchy skórzane i cho- 
mąty, łącznej wartości 2000 zł. Sprawców 
kradzieży zawodowych złodziei braci Aro- 
na i Szmula Rubinów, oraz  Białowockiego 
Hirsza, zam. przy ul. Nowogródzkiej 52, 
wraz ze skradzionemi przedmiotami zatrzy- 
mano. 

„Również z mieszkania przy w. St. Gro- 
dzieńskiej 7 Zinickiemu Janowi skradziono 
spodnie wartości 35 zł. Sprawcę kradzieży 
Brazyla Józefa, mieszkańca tego samego 
domu, zatrzymano ze skradzionemi  spod- 
niami. 

Ponadto z piwiarni przy ul. Sawicz 2, 
na szkodę Dworeckiego Dawida dokonano 
kradzieży krzeseł wartości 30 zł. Kradzieży 
dokonał Zinkiewicz Wacław (ul. Olimpja 10) 
którego ze skradzionemi krzesłami zatrzy- 
mano. 

— Usiłowanie zuchwałego 
włamania. 23 b. m. o godzinie 9 wie- 
czorem przyłapani zostali na gorącym uczyn- 
ku zuchwałego włamania i usiłowania kra- 
dzieży pościeli i ubrania na szkodę szereg. 
6 p.p. leg. Jana Gwoždzikowskiego Samo- 
sionek Mikołaj (Cedrowa 7) i Czyżewski 
Zygmunt (Bukowa 1). 

RADOSZKOWICZE 
— Dezerter-agitator. Pod 

Radoszkowiczami ujęto dezertera 77 
p. p. Wacława Morawskiego, który w 
roku 1925 uciekł do Mińska i obecnie 

przybył do Polski, by prowadzić agi- 
tację komunistyczną wśród żołnierzy. 

, Ukończył on specjalne kursa agita 
cyjne, 

NIEMENCZYN 
— Katastrofa samochodowa. Na 

szosie niemenczyńskiej na 8 klm. od 
miasta, taksówka z Wilna wpadła na 
słup telefoniczny rozbijając się do- 
szczętnie. 

Zbiegiem okoliczności szofer i pa- 
sażer wyszli z katastroty cało. 

Z POGRANICZA 
Ułatwiali ucieczkę prze- 

stępcom. Koło Trakiszek (Sejny) zlikwi 
dowano bandę, składającą się z 8 osób, któ- 
ra trudniła się przemycaniem i ułatwianiem 
ucieczki zagranicę różnym przestępcom. 

OLKIENI! 
— Wilki. Koło Olkienik wilk rzucił się 

na stado owiec i udusił 7 sztuk. 

obowiązkowego stawienia się na wy- 

znaczone miejsce, skąd wyruszano ku 

granicy. 
Władze prowadząc dochodzenie w 

Sprawie przejść granicy przez zaagi- 

towanych chłopów, stwierdziły istnie- 

nie biur werburkowych, prowadzo- 

nych przez nasłanych emisarjuszów. 

Tego rodzaju biura istniejące na tere- 

оее 
NIECH 
CZYZNY. NIE DAJMY _SIĘ 

ukochaną gdy ta chce go porzucić. 

Było to w niedzielę wieczorem, a już w 

kilkanaście godzin potem, bo wczoraj, w go 

dzinach popołudniowych identyczne powody 
włożyły morderczą broń w rękę żołnierza, 

usiłującego w ten sposób zlikwidować swe 

porachunki z kobietą, lekceważącą jego u- 
czucia. 

Ulicą Majową przechodziła w towarzy- 

stwie pocztowca Jana Komara (zauł. Śnie- 

gowy 2-a), 19-leinia krawcowa  Wiktorja 

Adamowiczówna (Majowa 65), gdy nagle z 
bocznej ulicy wybiegł żołnierz 85 p.p. Wła- 
dysław Ruszczewski i zbliżając się do Ko- 
mara, poprosił go o ogień do papierosa. 

W momencie gdy Komar podawał za- 

pałkę, Ruszczewski błyskawicznym ruchem 
wydobył z kieszeni rewołwer i oddał do 

niego strzał, a następnie skierował broń do 

przerażonej Adamowicżówny. Dziewczyna 
poczęła uciekać w stronę domu, lecz Ru- 

szczewski dogonił ją kilku susami i strzelił 

z tyłu, powodując ciężki postrzał nasady 
głowy. 

Zbrodniarz, widząc swe  oiiary, leżące 

na ziemi w potokach krwi, bez namysłu 
przyłożył rewolwer do swej głowy i po- 

ciągnął za cyngiel. 

Kula trafiła go w okolicę skroni i ranny 
Ruszczewski z jękiem usunął się na ziemię 

tuż przy dającej słabe znaki życia Adamo- 
wiczównie, 

Strzały i krzyki zaałarmowały  okolicz- 

nych mieszkańców, którzy widząc co się 
stało, powiadomili policję, a następnie le- 
karza. Adamowiczównę i Komara przewie- 
ziono do szpitala żydowskiego, gdzie zo- 
staną poddani operacji wyjęcia kul. Rów- 
nież Ruszczewskiego przetransportowano do 
szpitala wojskowego. 

Ruszczewski asystował kiedyś Adamowi 

czównie i miał co do niej poważne zamiary. 
Wszystko się jednak rozchwiało z chwi- 

lą gdy poszedł do wojska. Dziewczynę sta- 
le widziano z Komarem, a o swym b. na- 
rzeczonym słyszeć nawet nie chciała. To 
były powody, które pchnęły zawiedzionego 

iw swych nadziejach Ruszczewskiego na dro 
gę zbrodni, 

Z SĄDÓW 
STRZAŁY DO KOMENDANTA POLICJI 

W TURGIELACH 

W dniu 12 stycznia r. b. na posterunek 
policji w Turgiełach zgłosił się mieszka- 
niec Rudomina J. Krzemieniec, który w chwi 
li gdy wszedł do gabinetu komendanta po- 
sterunku st. przod. Czyżykowskiego oddał 
do niego kilka strzałów, które na szczęście 
chybiły. 

Dochodzenie stwierdziło, že nie byt to 
uplanowany zamach lecz szaleńczy wybryk 
Krzemieńca, będącego wi tym czasie w sta 
nie graniczącym z obłędem, a to z powodu 
że w drodze do Rudomina został napadnię- 
ty przez bandytów i tak się wystraszył, że 
w chwili gdy przybył na posterunek policji 
pod wpływem chwiłowego zamroczenią po- 
czął strzelać, sądząc, jak potem tłumaczył, 
że ma przed sobą bandytów. 

Krzemieniec stawał za to wczoraj przed 
Sądem Okręgowym i został skazany na 6 
miesięcy więzienia., 

SRSOPINEUTKOOOANEWTOAPEKYEAW НАМЕ 

BARANOWICZE 

— Nieostrożny strzałpod 
chorążego. We wsi Tartaki, gm. 
Nowomyskiej pod  Baranowiczami 
wskutek nieostrožnego obchodzenia 
się z bronią krótką, kapral podchor. 
Stanisław Zabawkowski spowodował 
wystrzał, raniąc ciężko w brzuch kanc- 
niera Piotra Wecko, którego w ciężkim 
stanie odwieziono do szpitala w Brze- 
ściu. n/B. 

  

  

czańskiego i wilejskiego już zlikwido- 
wano, 

Przy aresztowanych  agitatorach 
znaleziono różne druki i zaświadczenia 

polecające w formie glejtów bezpie- 
czeństwa dla uciekinierów, i gdy znajdą 

się po stronie sowieckiej, a ponadto 

większe sumy pieniędzy. 

ooo00©09000000000000OQ 
WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY O]- 

WYNARODAWIAĆ NASZEJ 
EMIGRACJI 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską.



    

downych dzieci* pani Meglin, 

- przepłacanie 

historji, nowych niemych 

s 
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FILM i KINO 
„ZAGINIONY STEROWIEC“ 

(„Casino“). 
Sterowiec w dobie gdy dr. Eckener wę- 

druje jednego dnia do Ameryki, drugiego 
zaś do Tokio, gdy jesteśmy jeszcze pod 
wrażeniem świeżej .,wycieczki'* Zeppelina do 

Bieguna Północnego, budzi w każdym žy- 
we zaintersowanie, nie dziw więc że publi- 
czność pchała się do „Casina“ drzwiami i 
oknami, by obejrzeć tą aktualność. 

Treść obrazu przedstawia podróż od- 
krywczą Ssterowcem do Bieguna Południo- 

wego i jest jakgdyby — bardzo zresztą 

luźnem — nawiązaniem do niefortunnej wy 

prawy gen. Nobile'go. 
Otóż, obraz jest niewątpliwie ciekawy, 

a nawęt wartościowy i daje widzowi nie- 

zgorsze pojęcie 0 trudach, niebezpieczeń- 

stwach i fascynujących przeżyciach  ucze- 

stników podobnych wypraw, jednak za au- 

tentyczność lodowców podbiegunowych, śnie 

gu i t. p. nie chcielibyśmy ręczyć! Zresztą 

czyż nie wystarcza niemal kompletne  złu- 

dzenie rzeczywistości? !... 
Wśród wykonawców ról tytułowych о- 

glądamy dawno niewidzianych Wirginję Val-. 

F i Racirdo Cortez'a. Niewiele się zmienili! 

Ciekawy jest pomysł sfilmowania stron 

tytułowych dzienników najrozmaitszych na= 

rodów z depeszami o wynikach wyprawy. 

Polskę reprezntuje — „Kurjer Poranny"! 

Dzięki licznym rozmowom w „języku an- 

gielskim obraz "miejscami sprawia  wraże- 

nie rozwiekłego. З 

Nad program: 1) tygodnik dźwiękowy, 

2) produkcje rewjowo - kabaretowe  „CU- 
i 3) tygodnik 

krajowy Pat'a, zawierający między innemi 

bardzo ciekawe zdjęcia z podróży „Puław- 

skiego" do Finlandji, tej pięknej, północnej, 

tak mało przez nas znanej, krainy. 

  

KINO MIEJSKIE MUSI BYĆ. 
UDŽWIEKOWIONE! 

Wówczas, gdy blisko miesiąc już trwa- 

- jący, tradycyjny „remont* Kina Miejskiego 

nasuwał domysły, że może nareszcie na- 

myślono się je udźwiękowić, ukazała się 

raptem w pismach wiłeńskich wzmianka, że 

Magistrat z pobudek oszczędnościowiych od- 

tożył znów sprawę udźwiękowienia kina 

na czas nieokreślony !.. 
A więc były pieniądze na wielokrotne 

filmów wynajmowanych, © 

cąem tak głośno było ostatnio w Wilnie; 

nie zbrakło ich także na kupno w swoim 

czasie zbędnej w kinie aparatury radjowej, 

przyczem za głośniki zapłacono podobno 
grube pieniążki, a przy użyciu okazały się 

one nic warte, teraz zaś niema pieniędzy 

na tak nieodzowną rzecz, jak aparatura 

dźwiękowa, od zainstalowania której zależ-. 

ną jest jw prostej linji poprawa dochodowo- 
ści kina Miejskiego?!. 

Zważmy na przyczyny deficytowości te- 

go kina w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Redukcja frekwencji wywołana została czę- 

ściowo ogólnym kryzysem gospodarczym 

kraju, częściowo — konkurencyjną zniżką 

cen w kinach prywatnych, które to ceny w 

ten sposób upodobniły się do cen kina Miej 
skiego, jednak rolę decydującą w tem znie- 

chęceniu publiczności do kina Miejskiego 
odegrał kiepski dobór obrazów: tandeta, 
starzyzna, wznowienia, Oto czem raczono 
w większości wypadków cierpliwych by- 
walców tego kina! 

Zresztą, czyź mogło być inaczej?! 
Kino nieme już od kilku lat należy do 

obrazów niema, 
stare przepatrzyły się aż do obrzydzenia, 
nie wyłączając największych nawet szłagie- 
rów, które wznawiano w kinach wileńskich 
po 10 i więcej razy z niewielkiemi  tyłko 
odstępami! 

Wprawdzie próbowano w niektórych wi- 
leńskich kinach niemych wyświetlać filmy 
dźwiękowe „na niemo”, lecz bez powodze- 

" nia, bo i któż po pięknej ilustracji muzycz- 
no-dźwiękowej zechce słuchać „pitolenia“ 
paru przygodnych grajków!.. 

Kino Miejskie, jako kino z jednej strony 
znajdujące się w warunkach  uprzywilejo- 
wanych, z drugiej zaś posiadające charak- 
ter w pewnym stopniu reprezentacyjny — 
predestynowane jest poniekąd do przodowa 
nia pozostałym kinom naszego miiasta i to 
w każdej bez wyjątku dziedzinie! 

„To też tak wielki wynalazek, jak film 
dźwiękowy, musiałby najprzód być zasto- 
sowany w kinie Miejskiem, za jego zaś 
przykładem iśćby winny inne kina wiłeń- 
skie, tymczasem co tu widzimy? 

Oto od paru lat udźwiękowiły się „He- 
lios* i „Hollywood*'; powstało nowe pier- 
wszorzędne kino „Casino'', całe swe po- 
wodzenie zawdzięczające świetnej aparatu- 
rze dźwiękawej; latem roku bieżącego po- 
częły udźwiękowiać się nawet pomniejsze 
kina, jak to: „Stylowy”, „Ognisko Kolejo- 
we* i w najbliższym czasie „Pan“, a w ki- 
nie Miejskiem „bez zmian'*. 
Motyw kosztowności aparatury dźwięko= 

wej, wysuwany przy omawianiu sprawy u- 
dźwiękowienia kina Miejskiego przez Magi- 
strat, trudno jest brać poważnie, bo jeśli 
może taką aparaturę nabyć  dyrekcyjka 
drugorzędnego „kintopu* — to chybaž i 
ćwierćmiljonowe miasto potrafi się na po- 
dobny wydatek  zrujnować?! Tembardziej, 
że aparaty dźwiękowe były drogie 
na początku, gdy ich produkcję zmonopoli- 
zował olbrzymi koncern „Western Electric". 

Z chwiłą, gdy do walki z nim wystąpił dru- 

gi koncern „Tobisa“ — ceny znacznie sta- 

niały, a teraz to mamy nawet krajowe, cal- 

kiem niezte, aparatyl 
Przechodzień. 

ZE ŚWIATA 
SZTUCZNY CZŁOWIEK — 

BIAŁY MURZYN. 

Tempo zwycięskiego pochodu genjuszu 

ludzkiego zapiera dech nawet nam, przygo- 

towanym na największe niespodzianki. Oto 

np. zupełnie popularny stał się już t. zw. 

„robot“ — sztuczny człowiek. Konstrukcja 

metalowa — która pobudzana przez prąd 

elektryczny — może wykonywać pracę. 

Ostatnio jednak nasz przyrodni brat zo- 

stał udoskonalony. Technikowi amerykań- 

skiemu Humphrisonowi udało się podobno 

nadać „robotowi* indywidualny głos. Są 

to — rzecz prosta — narazie dźwięki nie- 

zupełnie regularne, ale pierwsze kroki po- 

czynione, teraz kolej na doskonalenie wy- 
nalazku. 

Z powodzi (dosłownie!) ostatnich wy- 
czynów naukowo-technicznych uwagę przy- 
kuwa specjalnie jeden, dokonany przez an- 
gielskiego lekarza, który autentycznego mu- 
rzyna zamienił na... białego. Stało się to 
we Włoszech, gdzie przed laty przywędro- 
wał z żoną fi dziećmi jakiś ubogi murzyn, 
który przyjął katolicyzm i został zapisany 
do ksiąg ludności, jako Luigi Baldacchino. 
Przebywając przez pewien czas w Tunisie, 
Baldacchino poznał jakiegoś angielskiego le- 
karza, który go zaprosił na swój jacht. W 
czasie podróży Anglik zaproponował murzy 
nowi zmianę barwy skóry przy pomłocy nie 
bolesnego i zupełnie niezagrażającego ży- 
ciu zabiegu, przytzekając za pozwolenie do 
konania eksperymentu 1600 dolarów. Po 
krótkiem wahaniu murzyn zgodził się. Le- 
karz naświetlił pewien punkt na jego ple- 
cach elektrycznością, który po pewnym cza 
sie całkowicie zbielał, cała skóra powoli 
zmieniła barwę, proces „bielenia** ukończo- 
ny został dopiero po dwóch latach. 

Według własnych zeznań murzyna za- 
bieg był zupełnie bezbolesny, w czasie je- 
go trwania było tylko „operowanemu* nię- 
zwykle zimno. Obecnie Baldacchino cieszy 
się najlepszem zdrowiem, :na skórę białą, 
tylko w okolicach uszu pozostały c'emne 
plamy, prawie niewidzialne zimą, wyraźniej 
sze latem. Pozostały także wtórne znamio- 
na rasy Czarnej, jak: grube wargi, płaski 
nos, kędzierzawe włosy i t. p. Lecz Gd cze- 
go sztuka masażysty? ° 

Czytelnik czyta to wszystko, przeciera 
oczy w zdumieniu,  graniczacem niema! 2 
przerażeniem. Czy to wszystko możliwe? 
Czy naprawdę 'wtynalazczość ludzka jest nie 
ograniczona? | znów przenosimy się na 
chwilę w krainę fantastycznych marzeń, wi 
dzimy zniwelowanie różnic nietylko między 

rasą Czarną i kaukaską, ale między aryj- 

czykami i semitami; między aryjczykami i 
mongołami i t. p. Oczami duszy w 'dzimy 
już zbrataną ludzkość. Antagonizmy mię- 

dzyrasowe znikają, jako nieistotne. Jest £c- 

wszechna jedność, braterstwo, harmonja. 

  

  

  

  

podaje do wiadomości, że 
I, II, III i IV odbędzie się 

DYREKCJA 
Prywatnego Seminarjum Nauczycielskiego 

Żeńskiego SS. Benedyktynek w Xiešwiežu 

Gdybyż to było prawdą! 

egzamin wstępny na kurs 

w dniu 1-go września r. b. 
  

  

JOHN HUNTER 

„JENNY—DETEKTYW 
-Entuzjastyczne okrzyki byty odpo- 

wiedzią na te słowa. Spojrzał spokoj- 
remi oczyma po obecnych i oznajmił: 

— Nie bójcie się, ja dam sobie z 

nim radę! : 
„Nikt jednak nie wątpil w to. 
Rozpoczęło się wściekłe polowa- 

nie na Billy Tretano. 
Billy Tretano nie miał sumienia, 

jeśli ktoś dawniej przeszkadzał mu, 
lub groził, załatwiał się z nim bez ce- 
remonji i bez litości, z. najzimniejszą 
krwią i bez żalu. Jedynem  ludzkiem 
uczuciem, jakie pozostało w jego ser- 

cu, był strach. A nigdy jeszcze w ży- 

ciu Billy Tretano nie bał się tak bar- 
dzo, jak obecnie. 

"I rzeczywiście, znalazł się w sytu- 
acji bez wyjścia — rozpaczliwej. 

Dwie silne, bezwzględne w walce, 

szajki szukały go, by zabić. Tretano 
wiedział, że gdyby nawet przyszedł 
teraz do wodza i wydał w jego ręce 
Sarna, jeszczeby nie znalazł litości i 

| nie uniknął Śmierci. Po strasznej „Klę- 

    gd   

sce Trafalgarskiej" nie można było 
liczyć na przebaczenie wodza. 

Włoch wiedział, że nietylko ban- 
dyci gonią go i szukają: policja znała 
go i też tropiła. I z tej strony nie moż 
na było czekać łaski. Roberts, aresz- 
tując go, powiedział jego nazwisko. 

Znaczyło to, że w policji znano go i 

wiedziano dosyć, by zaprowadzić na 

szubienicę. Policja poszukiwała Wilia 
ma Tretano, jako oskarżonego o mor 

derstwo. I oto Włoch widział za sobą 

kulomioty bandytów, a przed sobą 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

szubienicę! Nie mógł liczyć na miło- 
siedzie sądów, po tem wszystkiem, co 

bandyci zrobili w Londynie. Nic nie 

mogło w oczch sędziów przysięgłych 
zmniejszyć jego winę. 

Tretano był ubrany w kurtkę szo- 

ferską, co pogarszało sytuację, bo szo 
fer bez samochodu musiał zwracać u- 
wagę policji. Na każdym kroku grozi- 
ło mu, że jakiś agent pozna zbiega i 
aresztuje. Trzeba więc było ukryć się 
natychmiast i przebrać. 

Tak samo, jak Sarn, korzystając z 

paniki i zamieszania, okradł jubilera, 

Tretano, nie tracąc czasu, umykał szyb 

ko, aby znaleźć się jak najdalej od 

przeklętego miejsca i przebrać się. 

Wpadł do sklepu ze staremi ubra- 
niami na St. Martins'-lane (na ulicy 
tej nie było ani policjanta, ani agen- 
tów, bo wszyscy pobiegli na miejsce 
bitwy). 

W sklepie nie było nikogo. Właś- 
ciciel i służba, przerażeni, uciekli 
gdzieś dalej od placu boju. 

Było to na rękę przebiegłemu Wło- 
chowi. Błyskawicznie zerwał z siebie 
ubranie szofera i rozglądnął się wśród 
wiszących ubrań. Tretano był niewyso 
ki, szczupły i zgrabny, nietrudno więc 
było znaleźć odpowiednie ubranie. 

Z równą łatwością wyszukał parę 
noszonych butów, kapelusz i długi 
płaszcz nieprzemakalny, dochodzący 
do pięt. 

Spojrzawszy na swój obraz w lu- 
strze, Włoch westchnął z ulgą: Z pod- 
niesionym kołnierzem i spuszczonem 
rondem kapelusza mógł śmiało przejść 
przed bramą Scotland Yardu! Na od- 
chodnem Tretano nie zapomniał zągar 

SŁ O W u 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 25 SIERPNIA 
11,58 Sygnał czasu i hejnał z Wieży 

Marjackiej w Krakowie. 
: )12‚05 Muzyka baletowa i taneczna (ply- 
y). 

13,10 Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. 

16,25 Program dzienny. 
16,30 Komunikat dla żeglugi z Waxsza- 

wy. 
16,35 „Stenografja i jej znaczenie” — 

odczyt wygłosi z Warszawy p. Mieczysław. 
Wierciński. 

17,00 „Przegląd litewski w perspektywie 
miesiąca" — wygłosi Marjan Bejjermann. 

17,15 Utwory Bacha (płyty). Preludjum 
i fuga es-moll. — Suita G-dur. — Gawot 
g-moll (W. Landowska). 

17,35 „Z nad polskiego morza** — fel- 
ljeton wygłosi Wiktor Piotrowicz: 

17,55 Program na środę i rozmaitości. 
18,00 Rozmaitości i giełda rolnicza z 

Warszawy. 
18,45 Słowo wstępne do transmisji z 

Salzburga wygłosi z Warszawiy prof. E. 
Szopski. $ 

19,00 Transmisja z Salzburga. Opera 

Mozarta „Flet czarodziejski“.  W przerwie 
prasowy dziennik radjowy z Warszawy. 

22,00 „Dzieci rybaka nad morzem” — 
feljeton wygłosi z Warszawy dr. Mieczy- 
sław  Jarosławskii. 

22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,35 Muzyka taneczna z Warszawy. 

23,00 Kabaret (płyty).  Konferansjerka 
Teodora Bujnickiego. 

Giełda Warszawska 

z dnia 24 sierpnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY 

Dolary 8,95 — 8,97 — 8,93. 
Btlgja 125,50 — 124,81 — 124,19. 
Holandja 360,05 — 360,95 — 359,15. 
Londyn 43,38 — 43,49 — 43,28. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 

8,909. 
Paryž 35,00 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,44 i pół — 26,51 — 26,39. 
Szwajcarja 173,75 — 174,18 — 173,32. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,71 — 46,83 — 46,59. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 84,50. 

3 proc. budowlana 33,25. 5 proc. konwer- 

syjna 44,25. 8 proc. L Z. BGK i BR., obl. 
BGK 94. Te same 7 proc. — 83,25. 8 proc. 

L. Z. TK Przem. Pols. 71 — 72,25. 4 i pół 

proc. ziemskie 49,25 — 50. 8 proc. warszaw 
skie 69. 5 proc. warsz. 52,75. 8 proc. Łodzi 
64,75. 10 proc. Radomia 71,75. 10 proc. Sie- 
dlec 71,75 — 71,60. 

OBWIESZCZENLIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IX rewiru, Konstanty Karmelitow, zamiesz- 
kały w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6-14, 
na zasadzie art. 1030 U.P.C. podaje do wia- 
domości publicznej, że (w dniu 8 września 
1931 roku, o godzinie 10 rano w Wifnie, 
przy ul. Mostowej Nr. 9, m. 31, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do Ma- 
rji Małachowskiej majątku ruchomego, skła 

dającego się z 2 kandelabrów bronzowych, 

kredensu dębowego i fortepianu firmy 
„Diederichs Freris“, oszacowanego na sumę 
570 złotych na zaspokojenie pretensji Pa- 
wła Borowskiego w sumie 360 złotych z 

©%% i kosztami. Opis rzeczy i szacunek ta- 
kowych przejrzany być może w dniu licy- 
tacji zgodnie z art. 1046 U. P. C. 

Komornik sądowy K. Karmelitow. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

7 rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14, m. 3, zgodnie z art. 1030 U. 
P. C. obwieszcza, iż w. dniu 31 sierpnia 
1931 roku, o godzinie 10 rano iw Wilnie 
przy ul, św. Jańskiej 6, m. 8, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Bronisława Piotrowskiego, składa- 
jącego się z 10 maszyn pończoszniczych, о- 
szacowanego na sumę złotych 700, na ża- 
spokojenie pretensji Banku Związku  Spó- 
łek Zarobkowych, Komunalnej Kasy Oszczę- 
dności i Polskiego Banku  Rzemieślniczego 
w. Wilnie. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

poszu 
Studentka prawa s. 
kondycji w mieście lub na wyjazd, 
przygotowuje w zakresie gimnazjalnym 
Posiada dobrze łacinę i francuski. Zgło- 
szenia do Admin. „Słowa* dla C. M. 

  

  

     

    

ńąć całą zawartość kasy sklepowej i 
puścił się w dalszą drogę, w lepszym 

już nastroju. 

STRACH 

Policja będzie . oczywiście szukać 
Włocha w ubraniu szoferskiem, — 
rozumował Tretano, — w przebraniu i 
z pieniędźmi wygrywał na czasie tak 
dalece, że otucha zaczynała wstępo- 
wać w jego serce. Postanowił naza- 
jutrz rano kupić brzytwę i ogolić wą- 
Sy i brodę, a włosy ostrzyc zupełnie. 
Wtedy już i djabeł nie pozna w nim 
dawnego bandyty!. Nadzieja rosła w 
jego sercu z coraz większą siłą. 

Nadzieja.... serce Włocha biło gwał- 
townie na samą myśl o tem, że może 
mieć jeszcze nadzieję ratunku. W tej 
chwili gotów był przyjąć wszelkie do- 
świadczenia losu, byleby zachować 
życie i znaleźć się w bezpiecznem miej 
scu!. 

Przeszedł przez most, zwolnił kro- 
ku i zaczął się uspokajać.. Niebez- 
pieczna strefa pozostała już za nim. 
W pobliżu mostu Blackfriars znalazł 
pokój w tanim hoteliku i, z uczuciem 
niewypowiedzianej ulgi, zamknął się 
w nim na klucz. 

Jednak jeśli udało mu się chwi- 
lowo pozbyć się strachu, to wiedział, 
doskonale, że wróci on jutro z nową 
siłą. 

Przedewszystkiem pieniędzy miał 
bardzo mało: w kasie znalazł tylko 
osiem funtów i kilka szylingów; poza 
tem miał jeszcze dwa funty. Była to 
suma niedostateczna do przedsięwzię- 
cia poważnych kroków ku ucieczce... 

Raniutko Tretano wyszedł po 

    

  

   

    

  

    
    
     

  

  
    

     

    

  

Džwigkowy Dzi š! Božyszcze kobiet, ulubieniec tHumėw 
KINO-TEATR R N w arcy A R A z udziałem - 
„MELI0S* amon OVarFO timie P przešlicznej Alice Terry 
al. WILENSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny na pierwszy seans: balkon 50 gr. parter 80 gr., na pozost. seansy 

Tel. 926. balkon 60 gr., parter od 1 zł. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.20,     
  

Dźwiękowe kino Dziś wielka atrakcja dźwi iękowa! 
K Poraz pierwsz 

& е salos) iw CHATA WUJA TOMA л. 
Mickiewicza 74. : ТК ; dźwiękowej 

tel. 15-28 Śpiew murzyński—solo i chór wykonany przer murzynów. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*, 

  Dia młodzieży dozwoione. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

BŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 
Dziś Po raz pierwszy 

ZAGINIONY $STEROWIE 
W roli głównej RICARDO CORTEZ. Nad program: Pazegląd dźwiękowy „Foxa*. Na 

w Wilnie 100 proc. dźwiękowiec 

(Dramat miłości 
i bohaterstwa) 

pierwszy 

  

  

seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 
WIELKA 67. tal. 18-41 Następny program: przebój dźwiękowyji „Walc miłości*, wkrótce kelkis ana 

Dziś! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło jakiego jeszcze Wilno nigdy nie oglądało! Poraz pierwszy w dzi 

Dźwiękowy jach kinematografji został udźwiękowany i sfilmowany niezbadany kraj Nowa Zelandja wraz ze A kicki ak 
Kino-Teatr tajemnicami WIECZ NY PŁOMIEŃ Egzotyczny dramat w 8 akt. na tle autentycznych przeżyć 

STYLOWY" р plemion tubylczych, przecudne typy o klasycznych nagich 
„ kształtach! Nad program: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera WILJAMA DESMONTA p.t. „Pościg w pło- 

Wielka 36 mieniach* Przepiękny dramat w 8 aktach.     

  

szkół, internatów, 
osób poszukujących 

Uwadze uczniów na miesz- 

kanie, wynajmujących mieszkania, 
pokoje i t. p. 

Ogłoszenia do „Ś Ł 0 w A“ 

oraz do wszystkich pism 

bardzo tanio ===": 
BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

ETAPAI IRAS BARAS 

е ое оН ОВ 
Zarząd Kąpielowy w Marlenba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykie ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny | 
sezon, 

mi dn. i sierpnia (931 r. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

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

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. Д 

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

  

        
  

        

    

  

    

    
   

   
   

Nekrologi, | Załatwia na 
ogłoszenia, | BARDZOdogod- 

różne nych warunkach 

Biuro Reklamowe 
Stef. Grabowskiego 

w Wlinie 

Garbarska 1, tel. 82 

reklamy 

wszystkich 
pism     

  

Mieszkania MN 
2,3,4,5,i 6 pokojowe 
słoneczne, suche, ciep- 
łe z wszelk. nowoczesn. 
wygodami do wynaję- 
cia przy ul Zakretowej 

    

Nas OAZĘ odj SPRZEDA Ż Ń 

POPIERAJCIE | % DEULLJ 
JAGIELLOŃSKA 
EAS 3 

LILO, L.0.P.P. 
brzytwę i po upływie godziny zmienił 
się nie do poznania: w tym młodym 
czarnookim mężczyźnie nawet wódz 
nie. domyśliłby się szukać 
stwa do włochatego Włocha — Tre- 
tano. 2 

Następną czynnością jego była 
zmiana hotelu, nowy pokój był najęty 
pod nowem nazwiskiem. 

Oprócz braku pieniędzy wielką za- 
wadą w ucieczce była nieznajomość 
języka i fatalny akcent. Akcent zdra- 
dzał jego włoskie pochodzenie i myśl 
ta niepokoiła ogromnie Tretana. 

Strach, że prześladowcy dogonią 
go i zabiją, rósł z każdą chwilą. Włoch 
bał się wyjść na ulicę, bladł na widok 
policjanta, regulującego ruch uliczny, 
w każdym przechodniu widział agen- 
ta policji, w każdym samochodzie do- 
patrywał się wrogów — bandytów..... 

W nocy zrywał się co chwila w pa- 
nicznym strachu. Wydawało mu się w 
ciemności, że drzwi otwierają się i wi- 
dzi na ich tle Sarna i Wodza, że oto 
za chwilę rozłegną się wystrzały. 

Jedyną pociechą w takich chwilach 
był mocny rum, ale też pieniądze roz- 
pływały się z błyskawiczną  szybko- 
ścią. 

Wiedział, że jest poszukiwany. Z 

przestrachem zaglądał go gazet, szuka 

jąc swej podobizny, gdyż wtedy ostat- 

nie iskry nadziei zginęłyby bezpowrot 
nie. 

Chwilami zdawało mu się, że wo- 
lałby walczyć w otwartem polu, sta- 
wać twarzą w twarz z niebezpieczeń- 
stwem. Najokropniejszą była stała mę- 
ka oczekiwania, poczucie, że lada 
chwila może się zjawić ktoś, kto po- 

  

Drukarnia. Wydawnictwa „Słowo”* Zamkowa 2. 

    

| BBYRIOWA: 

WVEL в ). Ё 

podobień- ° 

  

    
PIANINA,FO 

SPRZEDAŻ 

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

  

  

  

Zwiedzajcie 

TARGI RÓWIEŃSKIE 
308.-6/9. 

Poznacie nowych odbiorców i ich wymagania. 

Ułatwicie zbyt swoim wyrobom. 

  

  

GABINET Dr. 
° . RACJOKALNĘJ 

Łukiewicz xa LECZNICZĘJ 

choroby weneryczne i WILNO, MICK 
skórne c 

powrócił 
ul. Mickiewicza 44, 
Przyjmuje chorych pry- 

watnych 5 

DOKTOR 

A. Cymbler pranie włosów 
łapież. Najnowsze zdo- 

Choroby weneryczne, 2 * 
atórne i Lai = bycze eeg zęcie 
czewego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- dow > © Ц:;З 

msje 9—2 i 5-—8. у s 

Dr. Suszyński HJIOKALE 
Spec. niemoc piclo- | 
wa, choroby wene- 

ryczne, skórne 
Przyjm. od 9—12 
4—7. Ul. Mickiewl-z 5 pokoi słoneczne 
cza 30. WZP. 1. suche, ciepłe, z wszelk 

cia przy ul. S-to Mi- 
Dr.Ginsberg chalskiej Nr. 10 m. 4. 
Choroby skórne, we- ogiądać od 11 do 5 
ueryczne i moczopłcio- wiecz. 
re. Wiiańska 8 od 

se 6 > 7" Mieszkanie 567, 

ZA 81 m. 4 
kobiecą 

Urodęgozz: 
je, dosko- 

mali, odświeża, miEwo 
jej skazy i braki, Masaż 
twsrzy i cisła (panie. 

      

mi ulica 
"Janina 

HRYNIEWICZOWA C=: u EN A 
powróciła. 
Gabinet 2 pokoje z kuchnią, 

Kosmetyki - Leczniczej nadają się na bin- 
Cedib ro. Ui. Orzeszkowej 

ь Nr. 11. m. 6. 
Wielka 18 m. 9. p 

  

łoży mu rękę na ramieniu i powie: 
„Wiliamie Tretano, w imieniu prawa 
aresztuję ciebie“..- 

Tretano czuł swoją bezsilność i to 
doprowadzało go do rozpaczy. 

Doszło do tego, że chciał się za- 
strzelić, ale myśl o samobójstwie by- 
ła dlań tak straszną, że rewolwer wy- 
padł z jego drżącej ręki. 

Dziki, zwierzęcy strach doszedł do 
ostatnich granic. Wtedy to błysnęła 
w jego wymęczonym mózgu zbawcza 
myśl. 

Przypomniał sobie nagle tę noc, 
kiedy to z Sarnem śledzili samochód 

Hogana i jego nieudane usiłowania 
porwanie Jenny Trent. Sarn rozkazał 

wtedy Włochowi śledzić dziewczynę. 
Tretano znał dzięki temu jej adres i 
przybrane nazwisko. 

W oczach jego błysnęła nadzieja. 

Wiadomości, które on posiadał, miały 
dla niej olbrzymie znaczenie. Pozatem 
gdyby oddał ją w ręce wodza, może 
za taką cenę zdołałby kupić litość i 
przebaczenie. 

Włoch ważył myśli i projekty, sta 
rając się znaleźć wyjście najbezpiecz- 
niejsze, a strach znów chwytał lodowa 
temi szponami za serce i budził sza- 
leństwo. 

Wreszcie zapadła decyzja. 

Wieczorem, unikając autobusów i 
tramwajów, puścił się Tretano w dale- 
ką drogę, okolnemi uliczkami. Po paru 
godzinach stanął na ulicy, przy której 
mieszkała Jenny. 

Późno już było; Włoch szedł wol- 

no, rozglądając się i szukając znajome 

go domu. Umysł jego by na granicy 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

Sztaczne opalanie cery) pieka 

„Mieszkanie. 

wygodami do wynaję-trum —w pobliżu zakł. 

  

3 pokojowe z wygoda- rem 
Krakowska troskliwą opieką. 

N. 51. Informuje do-moc w 

Przyjmę 
na mieszkanie dwie [ub 
trzy uczenice z cało- 
dziennym utrzymaniem 
Pomoc w językach. 
Rar Królewska 3 

RTEPIANY 

WVNAJĘCIE 

2 uczenice 
inteligentne z dobrej 
rodziny przyjmę na 
mieszkanie z utrzyma- 
niem. Pańska 4 m. 4. 

    

internat 
Sekretarjat Centrali 
Opiek  Rodzicielskich 
Śr. Zakł. Nauk. przyj- 
muje zapisy uczniów 
do Bursy (internatu). 
Sekretarjat czynny co- 
dziennie od godz. 11-ej 
do godz. 13-ej. W. Po 
hulanka 9—2. Bursa 
rozpocznie się 31-g0 
sierpnia r. b. 

Dla uczenic ewen- 
tualnie uczni 

niedrogo pokoje, utrzy- 
manie, łazienka pomoc 
w nauce, opieka, języ- 
ki francuski, niemiecki 

  

  

Dwa pokoje 
"TWRZH do wynajęcia z niekrę- Wiwulskiego 6-c m. 14 K9SME 

pującem wejściem 
Mickiewicza 62 m. 8. 

    

Lokali zał POSADY | 
we ze wszystkimi wy» — 

godami wydają się od Były komisarz 

ziemski zaraz. Tatarska 20 u 
właściciela. wieże 
odremontowane. gruntownie obznajmio- 

ny z ustawami i czyn- 
nościami urzędów ziem- 

Przyjmę skich, z zawodu rol- 

2 uczenice z całodzien nik z 25 letnią prak- 
nym utrzymaniem. O-tyką w Kongresówce, 

troskliwa, po- Kowieńszczyźnie i Łot- 
ос w naukach, pia- wie, Znajomość kultu- 

nino na miejscu, tam- ry i eksploatacji lasów 
że pokój do wynajęcia. poszukuje odpowied- 
Zakretowa 40 m. 2. niej posady. Oferty 

„Słowo* pod praca. 

Uczenice 
lub uczni przyjmę na 

  

      

Stolarz „s; в ruje i 

mieszkanie z utrzyma- daawia meble. Mickie- 
niem, staranna opieka Wicza 62—17. 
i pomoc w naukach — 
Bouffałowa 19—4. 

osoby lub R 9 Ž M E 
Dwie uczni przyj- 
mie intelig. rodz. Cen- Plany Rz 

» 
nauk. Fortepian, Fran- parcelację oraz wszelkie 

cuski. Piekiełko 5—11. prace miernicze wyko- 
„..nuje mierniczy przy- 

Przyjmę sięgły 
Włodzimierz ZEJTC 

uczenice na mieszkanie Baranowicze, 
z 

Sadowa 
całodziennem dob: 11 telefon 222, 

utrzymaniem Т — 
Ро- językach ob. Za 330 dol. 

cych. Podgórna 8 m. 1 pożyczki pod zastaw 
(obok ulicy Sierakow- domku (5 pok., kuch., 

skiego). przedp.) dam go za 
iii si TOC BAY MN OZZKANIE: 
Gont ta ni oTam-że do wynajęcia 

V sprzedaje3 pokojowe mieszka- 
Polski Lloyd  ulica nie, Ul. Popowska 33, 
Kiowska. —5 u właściciela. 

  

      

szaleństwa i trudno mu było zebrać 
myśli. 

TONĄCY ZA SŁOMKĘ SIĘ CHWYTA 

Idąc do Jenny, Tretano nie miał je- 
szcze wyrobionego planu postępowa- 
nia. W głowie jego kłębiły się imyśki, 
ale nie było w nich ładu i decyzji. jed 
nak liczył, że w rozmowie zjenny znaj- 
dzie ratunek, wierzył w to, pragnął 
całą duszą! 

Mógłby porwać ją i oddać wodzo- 
wi, kupując tem przebaczenie i opiekę. 
Ale Tretano niebardzo wierzył w to: 
obie szajki wpadły w taką sytuację, 
że nie czas było na ceremonje i ukła- 
dy. 

Gdyby nawet wódz przebaczył i 
przyjął go do swej szajki, ludzie Sar- 
na i policja po dawnemu będą go prze 
śladować i nie uspokoją się, zanim 
nie zamordują, lub nie osadzą w wię- 
zieniu. Tretano zdążył już na tyle po- 
znać policję angielską, że wiedział, iż 
niczem przekupić jej nie można. 

Nadzieja, którą wzbudziła myśl o 
Jenny, umierać już zaczynała, ustępu- 
jąc miejsca rozpaczy. 

Z trudnością powłócząc nogami, 
zmusił się jednak do podejścia do do- 
mu, w którym mieszkała panienka. 

Ale co mówić, jak wytłumaczyć 
swoją wizytę? Jak zachować się? Tre- 
tano był niezdecydowany. Czy miał 
swój los oddać w jej ręce? Czy zapro 
ponować sprzedanie wiadomości, czy 
też wciągnąć ją w pułapkę i oddać 
wodzowi? < "W1 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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