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PRENUMERATA miesięczna z Enae do OSO z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę . Konto czekowe P.K,O, 
Nr. 80259. W sprzedaży detał. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

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, o — A. Łaszuk. 

sięgarnia K. Malinowskiego. DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
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. 

NIESWIEŻ — ul. 

N. ŚWIĘCIANY 
OSZMIANA — 

„ Smarzyński. 

tuszowa 
NOWOGRODEK — Kiosk St. 

— к:іевппів 

PINSK — Księgarnia Paiska — 
POSTAWY — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgaruia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

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

Ra! — Księgarnia Jažwiūskiego. 
Michalskiego. 
T-wa „Ruch“. 

Naucz. 
St. Bednarski. 

Połskiej Macierzy Szkolnej. 

WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

  

. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

grani 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 
aka teralny rukk a być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża 

  

Zawieszone firanki POLSKO-SOWIECKI PAKT 0 KIEMGREGJ 
Rząd Polski złożył projekt paktu w Moskwie 

„Kto się światła obawia 

pewną zbrodnię knuje“. 

W okresie wojny gdy jedno pań- 

stwo usiłuje jak najwięcej zaszkodzić 

swemu przeciwnikowi, gdy toczy się 

neubłagana walka jednego narodu z 

drugim, walczące strony nie przepu- 

szczają nawzajem obywateli państwa 

wojującego na swe terytorjum. Rosja 

Sowiecka pozostająca nawet podczas 

pokoju w zasadniczym  antagonizmie 

do państw kapitalistycznych czyni zna- 

czne utrudnienia wyjazdowi swych o- 

bywateli, a zwłaszcza wijazdowi cu- 

dzoziemców, zdolnych do orjentowa- 

nia się w stosunkach sowieckich. W 

Rosji Sowieckiej istnieje specyficznie 

przestępstwo nieznane w państwach cy- 

wilizowanych — ekonomiczne  szpie- 
gostwo — różniące się od szpiegostwa 

technicznego podpatrywaniem i wykra- 

daniem wynalazków i metod pracy. 

Rosja Sowiecka bawiem przedstawia 

stale swe stosunki niezgodnie z rosyj- 

skłą rzeczywistością, pragnąc wyka- 

zać wyższość sowieckiego ustroju nad 

współczesnym ustrojem państw euro- 

pejskich. Pomimo to Rosja Sowiecka, 

nie chcąc naruszyć ustanowionych już 

zwyczajów w państwach cywilizowa- 

nych, od czasu do czasu dopuszcza na 

swe terytorjum publicystów posiada- 

jących imię i powagę w swym kraju, 

chociaż byli oni znani jako przeciwni- 

cy Rosji Sowieckiej. Z tego względu 

przed paru miesiącami udzieliła pozwo- 

łenia redaktorowi Stanisławowi Ma- 

ckiewiczowi zwiedzać Rosję Sowiecką, 

obserwować i bądać jej życie społecz- 
ne i obyczajowe. 

Państwo litewskie, pozostające w 
antagoniźmie z Polską, usiłując niedo- 

puścić do zetknięcia się swych obywa- 

teli z obywatelami Polski przez obawę 
wpływów polskich historycznie tam za- 
korzenionych i tkwiących w mniejszym 
lub większym stopniu w duszy każde- 
go, chociażby najbardziej nienawistnie 
odnoszącego się do Podski Litwina, od 
czasu do czasu otwiera swą granicę 

dla polskiego obywatela interesujące- 

go się stosunkami politycznemi i go- 

spodarczemi młodego państwa. Przed 
paru tygodniami dyrektor archiwów 

wileńskich, Wacław Studnicki przeby- 

wał ze dwa tygodnie w państwie li- 

tewskiem. Uzyskał wprawdzie pozwo- 

lenie wjazdu na Litwę dla oddania akt 

ewangielików litewskich, lecz to zosta- 

ło uskutecznione w ciągu jednego dnia, 

tymczasem Wacław Studnicki był prze- 

szło dwa tygodnie, t. j. tak długo jak 
tego chciał. 

Państwo łotewskie uważane jest 
za zaprzyjaźnione z Polską. Dzięki mi- 
litarnej pomocy Polski wyszło zwycię- 

sko w wojnie z Rosją Sowiecką. Dzię- 
ki Polsce istnieje. Ze względu na Pol- 
skę Rosja Sowiecka nie anektuje Ło- 
twy. Polska oddała Łotwie kraj, któ- 
rym władała przeszło dwa wieki, w 
którym stan posiadania polski był do- 

minujący pomimo eksterminacyjnej po- 
lityki Rosji. Nie żądaliśmy nawet praw- 
nych gwarancji dla mniejszości polskiej 
i autonomii dla dawnych Inflant pol- 
skich. Sądziliśmy bowiem, że racja 
stanu łotewska, wymągająca zbliżenia 

się Łotwy z Polską wystarczy na za- 

bezpieczenie interesów materjalnych, 
samorządowych, wyznaniowych i na- 
rodowościowych mieszkańców daw- 
nych Inflant, dzisiejszej Letgalji. Na 
Łotwie jednak wpływy sowieckie są 

znaczne, jednym z organów tego wpły 
wu jest pewna część socjalnej demo- 
kracji łotewskiej. Gdy socjalna demo- 
kracja we wszystkich innych pań- 
stwach przez swą ideologię, przez swe 
hasła międzynarodowości jest abroń- 
czynią mniejszości narodowych, łotew 
ska socjalna demokracja prowadzi 0- 

iensywe przeciwko mniejszości pol- 
skiej na Łotwie. Ona to domagała się 

wyłonienia komisji dla badania „polo- 
nizacji'* powiatu iłłuksztańskiego, po- 
wiatu który posiada najznaczniejszy 
procent ludności polskiej. Komisja zo- 
stała wyłoniona; polscy posłowie sej- 
mu łotewskiego do udziału w jej pra- 

cach nie byli dopuszczeni. Przygoto- 
wuje się jakieś anti-polskie zarządze- 
nie, można oczekiwać akcji anti-pol- 

skiej. Rzecz naturalna, że sprawą tą 

zainteresowała się prasa polska. Rzecz 
naturalna, że piszący te słowa, polski 
publicysta pochodzący z Inflant, któ- 
rego przodkowie przeszło sto lat tam 
siedzeli, zainteresował się tą sprawą. 
Rzecz naturalna, że ten publicysta in- 
ieresował się i interesuje się sprawa- 
mi jego rodzinnych stron,. które weszły 
w skład państwa łotewskiego. Jeździł 
on przed ośmiu laty jesienią 1923 ro- 

ku na Łotwę i w 1924 roku wyszła je- 

go książka „Zarys Państw Balty- 
ckich*. Otóż dla uzupełnienia tej książ- 
ki dla nowego wydania oraz ze wzglę- 

du na współczesną sytuację, zamierzał 

udać się na Łotwę. Okazał się jednak 
na liście osób, którym wstęp do Łotwy 

jest zakazany. Łotwa nie chce, aby 
Polska poznała jej stosunki polityczne 

i gospodarcze, jej politykę wobec 

mniejszości polskiej. Zawiesza firankę 
aby Polska nie ujrzała tego, co się 
dzieje na Łotwie. 

W sądach francuskich świadek skła- 
da przysięgę, że powie prawdę, całą 
prawdę i nic oprócz prawdy. Zasada 

tej przysięgi jest podstawą mej działal- 

ności publicystycznej, Mogłem niekie- 

dy się mylić lecz nigdy nie posługiwa- 

łem się fałszem. Fakty przytoczone w 

mojej książce nie zostały obalone przez 

iotewskich lub Łotwie  zaprzedanych 

publicystów. Nawet p. Kraslawski 

(pseudonim), który pisał dla łatew- 

skiej propagandy w języku polskim i 

który kruszył kopje o Łotwę przeciw- 

ko mojej książce, nie zarzucił mi ani 

iednego mylnego faktu. 

Względem Łotwy nie zająłem i nie 

zajmuje wrogiego stanowiska. Pragną- 

łem i pragnę, aby ludność polska na 

Łotwie nie była czynnikiem zaognienia 

stosunków polsko - łotewskich, lecz 

błoną, łączącą oba państwa. Likwidu- 

iac polskość na Inflantach, wypycha- 

jąc znaczną ilość Polaków 

nnych stron do Polski, Łotwa może u- 

łatwia sobie politykę wewnętrzną, lecz 

utrudnia zewnętrzną. W książce mej 

pisałem: 

„Gdy niechęć ku Łotwie upowsze- 

chni się w Polsce i stanie się łatwo 

uchwytną dla Rosji, Łotwa się nieustoi, 
Rosja po nią sięgnie. Czy Polska na 

tem duża straci? i co straci? 

Jeżeli ludność polska ma być wy- 

pierana z kraju, w którym istniała od 

wieków, to czy dla Polski nie jest 
wszystko jedno, kto tego dokona, Ro- 

sja czy Łotwa? Jeżeli ma się odbywać 

przymusowa asymilacja, to niema ra- 

cji przenosić Łotwę nad Rosję. 

Dla Polski przy rozstrzygnięciu 

sprawy terytorjum państwa łotewskie- 

go ważne jest zachowanie stosunku 

sił między Polską a Rosją. Ów stosu- 

nek sił daje się zachować przy utrzy- 

maniu Łotwy samodzielnej, Polsce ży- 

czliwej, ale też przy terytorjalnych re- 

kompensatach na rzecz Rosji. 
Przy rozgraniczaniu się z Rosją w 

razie aneksji przez nią państwa Ło- 
tewskiego, Polska mogłaby uzyskać 
powiaty dyneburski + iłłuksztański о- 

raz linje kolejową Dyneburg — Po- 

łock, aby mieć linię Dźwiny jako linję 
obronną na północy. 

Polska jednak, która tyle przecier- 

piała w jarzmie rosyjskiem z trudno- 

ścią może przezwyciężyć niechęć, ja- 

ką odczuwa gdy jarzmo to ma wrócić 

Е siovhadź kraju, który 
dzięki zbiegowi szeregu warunków, zo- 

stał od Rosji odłączony, 

z rodzi- 

WARSZAWA. Pat. W konsek- 
wencji toczącej się od roku 1926 
wymiany poglądów między rzą- 
dem polskim a rządem Z. S$. R.R. 
w Sprawie paktu nieagresji, po- 
seł Rzeczypospolitej w Moskwie 
minister Patek złożył dnia 23 bm. 

Oświadczenie 
WARSZAWA, 25.VIII (tel. wł. 

Słowa). Poseł Stanisław Patek, 
który złożył w dniu 23 sierpnia 
komisarzowi Litwinowowi w imie- 
niu rządu poiskiego projekt pak- 
tn o nieagresji pomiędzy Polską 
a Sowietami, przybył wczoraj 
wieczorem do Warszawy | dziś 
rano przyjęty był na dłuższej 
audjencji przez ministra Zales- 
kiego. W godzinach wieczornych 
poseł Patek udzielił przedstawi- 
cieiom prasy oświadczenia nate- 
mat złożonego przez siebie pro- 
jektu paktu o nieagresji. 

Oświadczenie to brzmi jak 
następuje: 

— Zastałem w Warszawie du- 
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DYMISJONOWANY GABINET MAC- 
Od parwej ku lewej Mac - Donald, Snowden, 

   
HELL 

w komisarjacie @а spraw zagra- 

nicznych projekt rządu polskiego 
paktu nieagresji. Projekt ten do- 

stosowany został do warunków, 

wytworzonych przez wejście w 

w życie w roku 1929 paktu Kel- 

loga. 

posła Patka 
że zainteresowanie faktem do- 
ręczenia przezemnie władzom 
sowieckim naszego projektu do- 

tyczącego paktu o nieagresji. W 

istocie nie przedstawia on sam 

w sobie paktu nowego. Pertrak- 

tacje dotyczące paktu o nieagre- 

sji zostały pomiędzy Polską a 

2..5. 5. R. rozpoczęte jeszcze w 
roku 1926-tym i ja je przejąłem 
w roku 1927 r. i z biegiem cza- 

su złożyłem stronie sowieckiej 

spis punktów co do których nie 

nastąpiło między stronami uzgod- 

nienie. Punkty te nie zostały 

jeszcze dotychczas uregulowane. 
Pozatem także pakty jak pakt 

Kelloga, podpisany w  Mosk- 
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SKŁAD NOWEGO GABINETU 
LONDYN. PAT. — Urzędowa lista no- 

wego gabinetu przedstawia się jak  nastę- 
puje: : 

Prezes rady ministrów — Mac Donald, 
przedstawiciel rządu w parlamencie — Bal- 
dwin, kanclerz skarbu — Snowden, sprawy 
wewnętrzne — Samuel, sprawiedliwość — 
-— Sankely, sprawy zagraniczne — Reading, 
sekretarjat stanu Indyj — Hoare, dominja i 
kolonje — Thomas, higiena — Neville Cham 
berlain, przemysł i handel — Cunlifie Lister. 

Pozatem do rządu wejdą następujący mi- 
nistrowie, którzy jednak nie będą włączeni 
do gabinetu: sekretarz stanu  aeronautyki 
lord Amutree, pierwszy lord admiralicji Au- 
sten Chamberlain, sekretarz stanu Szkocji 
sir Archibald Sinclair, wychowanie — sir Do 
nald Maclean, praca -— sir Henry Retterton, 
roboty publiczne — lord Londonderry, kan- 
clerz księstwa Lancaster — markiz de Lo- 

Na temat 
LONDYN. PAT. — Biuro Reutera dono- 

si z Nowego Yorku: 
Mówi się tu otwarcie — pisze „New- 

York Times'* — że rząd Labour Party w 0= 
statnim okresie swego istnienia nabrał świa- 
domości, że stało się dlań niemożliwe uzy- 
skanie dalszych kredytów bankowych. Do 
Amerykańskich kół finansowych Londyn nie 
zwrócił się ostatnio o żadne nowe kredyty, 
natomiast nie ulega wątpliwości, że uczyni 
to nowy rząd angielski natychmiast po stor 
mułowaniu swego programu. 

Na Wallstreet przeważa opinja, że Кге-, 

thian. Minister rolnictwa — sir John Gil- 
mour. 

Do gabinetu weszło 4 członków Labour 
Party, 4 konserwatystów i 2 liberałów. 

Pod względem składu osobowego jest to 
gabinet najmniej liczny od szeregu lat. Nor- 
malna liczba członków gabinetu wynosi 17. 
Charakterystyczną cecha gabinetu jest to, że 
ministrowie wszystkich resortów  deficyto- 
wych, z. wyjątkiem higjeny, nie zostali włą- 
czeni do gainetu, co wskazuje, że rząd zde- 
cydowany jest wprowadzić znaczne oszczę- 
dności. Z pośród 7 ministrów, nie wchodzą- 
cych w skład gabinetu, trzech należy do stron 
nictwa konserwatywnego, to jest  admirali- 
cja, praca i roboty publiczne, trzech — do 
stronictwa liberalnego, to jest sekretarjat sta 
niu Szkocji, wychowanie i kanclerstwo księ- 
stwa Lancaster. Labour Party przypadła te- 
ka aeronautyki. 

kryzysu 
banki prywatne, a nie przez Federal Reser- 
we Bank. 

„Herald Tribune* oświadcza, że do na- 
tychmiastowej dyspozycji Anglji stoi kredyt, 
dochodzący do sumy 400 miljonów dolarów, 
albo nawet więcej. 

Prasa nowojorska jednomyślnie wyraża 
pogląd, że rozwiązanie kryzysu angielskiego 
zostało podyktowane wyłącznie  patrjotyz. 
mem wszystkich trzech stronnictw 
skich i wyraża z tego powodu głębokie u- 
znanie dla abnegacji zarówno Mac Donalda, 
ak i przywódców innych stronnictw, 

dyty dła Anglji winny być dostarczone przezź 

  

Marszałek Piłsudski wyjechał doPikieliszek 
Wczoraj w godzinach popołudnio- 

wych p. Marsz. Piłsudski wyjechał 

samochodem do Pikielszek. Dziś p. 

Marszałek ma przybyć do Wilna zpo- 

retem, 

  

Polska więc w sprawie Łotwy nie 

waży na szali swych korzyści tej lub 

owej koncepcji i pragnęłaby zachowa- 

nia Łotwy, lecz musi postawić mini- 

malne warunki* (Str. 240 Zarys 
Państw Bałtyckich). 

Dla wytworzenia naturalnego pod- 

łoża dobrych stosunków polsko - ło- 
tewskich należy baczyć, by nie pogor- 
szało się lecz polepszało położenie Po- 

laków na Łotwie; trzeba też, by opi- 

nia polska była o państwie łotewskiem, 

jego warunkach gospodarczych i poli- 

tycznych, jego polityce narodowościo- 

wej dobrze poinformowaną. Niedopu- 

szczanie polskiego publicysty na Ło- 

twę musi wzbudzić tylko podejrzenia 

co do zamiarów Łotwy względem pol- 

skiego żywiołu w tem państwie. 

Władysław Studnicki. 

wie 9.li 1929 r. protokuł Litwino- 
wa I jak chwilowe napięcie 5у- 
tuacji odsuwały na pewien czas 
tę sprawę. Muszę jednak pod- 
kreślić, że nigdy nie została ona 
poniechana i obecnie wniosłem 
nasz projekt ażeby zakończyć 
bieg dawno rozpoczętej dyskusji. 

* * * 

O ile nam wiadomo, Rząd Polski 
pragnie pertraktacje z rządem Z.S.S.R. 
o pakt o nieagresji prowadzić na 
szerszej podstawie w ten sposób, 
ażeby Z.S.S.R. związał się paktami o 
nieagresji nie tylko z Polską, lecz z 
Łotwą, Estonją i Rumunją, podobnie 
jak przy podpisaniu protokułu Litwi- 

nowa w 1929 r. Z kół zbliżonych do 
warszawskiego poselstwa sowieckiego 
dochodzą odgłosy, świadczące, że ta 
myśl nie jest w Moskwie przyjmowa- 
na przychylnie. 

Właściwe rokowania w tej materji 
toczyć się będą w Genewie bezpo- 
średnio pomiędzy komisarzem  Litwi- 
nowym i ministrem Zaleskim, 

  

Anglji 
STANOWISKO MAC DONĄLDĄ 

LONDYN. PAT. — W przemówieniu, 
wygłoszonem przez radjo we wtorek wie- 
czorem, premjer Mac Donald oświadczył, 
iż nie zmienił bynajniniej swych przekonań, 
ani nie sprzeniewierzył się swym ideałom. 
Zdaje on sobie sprawę, iż nie posiada listów 
uwierzytelniających ze strony Labour Party 
dla swej obecnej akcji, lecz jest pewny, że 
w intersie klasy robotniczej powinien mieć 
takie listy. Jego listami uwierzytelniającemi 
jest poczucie obowiązku narodowego, odpo- 
wiada więc na apel, mie oglądając się na 
konsekwencje, я 
„ LONDYN. PAT. — W kolach dobrze po- 
miormowanych mówią, iż Mac Donald zdaje 
sobie sprawę, że objęcie przewodnictwa rza 
du narodowego stanowi kres jego karjery 
politycznej, lecz uważa, że jego obowiąz- 
kiem jest wprowadzić w życie plan oszczęd- 
ności. Po zakończeniu kryzysu Mac Donald 
zamierza ustąpić z rządu i wycofać się z 
polityki. Mówią też, że Snowden nosi się z 
podobnym projektem. 

CSS SAITEK ATA ZEK ZPR: 

Nieproszona opieka 
BRUKSELA. PAT. — 61 deputowanych 

angielskich wystosowało do ministra spraw. 
wojskowych Belgji list zbiorowy, protestu- 
jący przeciw skazaniu żołnierza Lejcuna na 
6 miesięcy więzienia za to, iż odmówił po- 
słuszeństwa w wykonaniu rozkazu, tłuma- 
cząc się nałeżniem do sekty religijnej, któ- 
1а mru zabrania odbywania służby wojsko- 
wej. Protest deputowanych angielskich wy- 
wołał tu zdziwienie; pisma belgijskie komen 
tują to wystąpienie jako mieszanie się w nie 
swoje sprawy, 

—— 

Rocznica Soboru 
Efezkiego na Sląsku 
Dnia 15 sierpnia Śląsk obchodził 

w nader uroczysty sposób 1500-lecie 
sobotu w Efezie. Około 150.000 wier- 
nych zebrało się u stóp cudownego 
obrazu Matki Boskiej w Piekarach, by 
oddać hołd Tej, którą cały świat chrze 
šcijanski zawsze za Matkę uważał. 
Przed sumą najwybitniejsi kaznodzieje 
śląscy wygłosili kazania stanowe dla 
mężów, matek, młodzieńców i panien. 
O godz. 10-ej na Kalwarję piekarską 
przeniesiono w uroczystym pochodzie 
cudowny Obraz, poczem |. E. ks. bi- 
skup Adamski odprawił sumę. Po krót- 
kim obiedzie odbyła się konferencja 
dla licznie zebranych księży na probo- 
stwie z ks. biskupem Adamskim. 

Po południu ks. prałat |. Gawlina 
wygłosił jubileuszowe kazanie o sobo- 
rze efezkim. O godz. 4-ej nieprzejrza- 
ne tłumy zebrały się na akademii, na 
której |.E. ks. biskup Adamski w dłuż- 
szem przemówieniu oświetlał znacze- 
nie i program Misji Wewnętrznej, or- 
ganizowanej obecnie w djecezji Ślą- 

skiej. Ten sam program obejmowała 
także urządzona następnie akademja 
dla Niemców. 

Jubileusz zakończono pochodem ze 
świecami i pochodniami, który rozwi- 
nął się wspaniale na ulicach Piekar. 
W uroczystościach powyższych brały 
udział liczne kongregacje śląskie, które 
w najbliższym czasie staną się pierw- 
szemi kadrami powstającej na Śląsku 
Misji Wewnetrznej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Przemówieniep. pre m- 
jera Prystora 

NA KONFERENCJI W SPRA- 
WIE BEZROBOCIA 

WARSZAWA, PAT. — W dalszym cią- 
gu konierencji w sprawie łagodzenia skut- 
ków bezrobocia, po przemówieniu p. jastrzęb 
skiego, wywiązała się obszerna dyskusja, 
którą zakończył p. premjer Prystor następu 
jacem przemówienien:: 

IPrzedewszystkien: muszę zaznaczyć, że 
pod dyskusję poddane zostały trzy strony 
zagadnienia, mianowicie zwiększenie zatrud- 
nienia, pomoc dla tych, którzy nie są za 
trudnieni i organizacja tej pomocy. W dysku 
sji dzisiejszej były bardziej rozpatrywane 
dwie pierwsze strony. Przedstawiciele ży- 
cia gospodarczego bronili się przeciwko” mo 
zliwym środkom, któreby  wpłynęty ujem- 
nie na ich kalkulację. Zwrócili następnie 
uwagę na opiekę społeczną, bardzo małą 
zaś uwagę zwrócili mówcy na organiza- 
cje. Ja zacznę od tej ostatniej. 

Mamy bezrobocie, które trwa od dłuż- 
szego czasu, Przychodzi ciężki okres jesie- 
ni i zimy, okres ciężki nietylko dla bezro- 

botnych, ale wogóle dla nas wszystkich, dła 

życia gospodarczego również. Trzeba przyjść 

z jakąś pomocą. ||| : 
i przedstawione zostały wnioski, ktė- 

reby nasuwały się jako środki możliwego 
załatwienia tych rzeczy, jeżeli chodzi o za- 
trudnienie większej ilosci bezrobotnych. Or- 
ganizacja tego opiera się przedewszystkiem 
na czyniku społecznym. Mamy więc naczel- 
ny komitet, złożony z czynnika obywatelskie 
go przeważnie, bo na czele takiego komi- 
tetu nie stałby bynajmniej przedstawiciel 
rządu, pozatem komitety lokalne, okręgowe, 
czy powiatowe, miejscowe i t. d. 

Nikt nie myśli o tem, żeby schematyzo- 
wać te środki. Powiadam, że np. są fabryki, 
iw których możnaby z 6 dni dla pewnej ilc- 
ści robotników przejść na trzy dni dla tej 
ilości i na trzy dni dla drugiej tyle wyno- 
szącej ilości robotników, ale nie mówię, że 
by to było zrobione we wszystkich fabry- 
kach. W niektórych fabrykach możliwe jest, 
bo mówiono mi, iż już się to robi — wpro- 
wadzenie 4 zmian, lecz to również nie zna- 
czy, żeby we wszystkich fabrykach to wpro 
wzadzono. Schematyzować nikt środków na-- 
wet nie ma zamiaru, 

Zwrócę jeszcze uwagę na jeden szcze- 
gół, a mianowicie na przemówienia tych 
panów, którzy się lękają zmiany  ustawo- 
dawstwa sotjalnego. Dotychczas wszyscy 
narzekali na to, że ustawa © 8-godzinnym 
dniu pracy jest zbyt mało elastyczna, nato- 
miast jeżeli są środki, które mogłyby trochę 
ią uelastycznič, to ci panowie już się tego 
boją. nawet wołą to zło, które już jest. Nie 
widziałem w tej dyskusji kategorycznego 
sprzeciwu — przeciwnie, wszyscy stań na 
stanowisku wszczęcia tej akcji. Za taką o- 
pinję panom dziękuję i z panów cennych u- 
wag skorzystamy. 

Stan bezrobocia 
w Polsce 

WARSZAWA. PAT, — Stan bezro 

bocia na dzień 22 sierpnia r. b. na te- 

renie Rzeczypospolitej Polskiej: 

W urzędach pośrednictwa pracy za 

notowano ogółęm na dzień 22 sierpnia 

251.648 bezjrobotnych, co stanowi spa- 

dek w stounku do okresu poprzednie- 

go o 2.295 bezrobotnych. W tem na 

terenie m. Warszawy zanotowano 

15.900 bezrobotnych, w Łodzi 24.249, 

Częstochowa — 9.605, Sosnowiec — 

21.384, województwo śląskie—60.394, 

Poznań — 10.417. Spadek w okresie 

bieżącym zwiększył się w stounku do 

okresu poprzedniego, t. j. ad 8 do 15 

sierpnia, gdyż w tym okresie wynosił 

1944 osoby, gdy w bieżącym okresie 

spadek ten wynosi 2295 osób, 
— 

Bezrobocie w Ameryce 
NOWY YORK. FAT. — Komitet wyko- 

nawczy Amerykańskiej Federacji Pracy, 
dykalne, wydał bardzo ostry komunikat, w 
nigdy nie posądzany o żadne tendencje ra- 
którym omawia obecną sytuację gospodar- 
©2а i wynikające z niej bezrobocie. 

W komunikacie tym stwierdza, że sytua 
cja wśród mas robotniczych Stanów  Zjed- 
noczonych jest rozpaczliwa. Bezrobcie wzro- 
sło do niesłychanych rozmiarów. 

Wprawdzie liczne organizacje robotnicze 
wspomagają swoich bezrobotnych członków, 
ale zacpotrzebowanie się wzmaga, a z obec- 
nej konjmiktury wnosić trzeba, że nędza w 
nadchodzącej zimie będzie jeszcze gorsza, 
. Wobec nieudolności zarówno władz, jak 
i przemysłu, Federacja Pracy występuje z 
gotowym planem zaradzenia złemu. Tak 
więc żąda ona przymusowego wprowadze- 
nia 5-dniowego tygodnia pracy, zarówno 
w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w 
biurach rządowych, dalej 6-godzinnego dnia 
pracy, bezwarunkowego utrzymania  obec- 
nej skali płac celem utrzymania  zdolno- 
ści nabywczej masy robotniczej, dalej rozpo- 
częcia przez rząd federalny, rządy  stano- 
we i władze komunalne robót publicznych 
i uniknięcia przytem wszelkich trudności 
biurokratycznych. 

Wreszcie Federacja Pracy żąda, aby pre 
zydent zwołał niezwłocznie ogólno - krajo- 
wą konierncję przedstawicieli przemysłu i 
pracy, któraby dokonała sumiennej analizy 
położenia oraz opracowała program naprawy. 
sytuacji.



ECHA KRAJOWE 
Z życia słonimskiego 

W POWODZI ULOTEK i HASEŁ 
Agitacja i zaognienie przedwybor- 

cze dochodzi szczytu. Codziennie dru- 
karnie słonimskie, których jest trzy, 
oblegane są przez przedstawicieli po- 
szczególnych list, starających się „prę- 
dzej'* zgłosić swe obstalunki, Codzien- 
nie z pod prasy tychże drukarń wy- 
chodzą tysiące barwnych ulotek i nu- 
merów najrozmaitszych list, któremi. w 
nocy zwykle okleja falanga wyrost- 
ków mury i płoty naszego miasta. O- 
statnio roznamiętnienie reklamowe do- 
szło do tega stopnia, że i dachy kio- 
sków są także oklejone rozmaitemi nu 
merami i plakatami. 

Szczególną aktywność okazuje, 
rzecz oczywista, Blok Żydowski, lista 
Nr 6, który najwięcej przejawia zain- 
tersowania wyborami. Dlatego też i 
odezwami jego miasto jest formalnie 
zarzucone. Sekundują mu dzielnie kon- 
kurencyjne listy żydowskie jak 2, 3 i 4. 
które nie zaniedbując reklamy  ulicz- 
nej raz po raz urządzają wiece i ze- 
brania, na których krytykują przeciw- 
ników i gloryfikują swych kandyda- 
tów i tak w kółko... 

Roznamiętnienie wyborcze zewnę- 
trzne jest większe niż kiedykolwiek 
tu notowane. Wszystko to staje się 
specjalnie charakterystycznem, jeśli się 
zważy na ten ciężki kryzys i ogólny 

zastój, na który powszechnie się na- 
rzeka. Teraz o nim nikt nie wspomi- 
na. W zmaganiu się o zdobycie stol- 
ców radzieckich rzucane są pieniądze 
dla zdobycia popularności, dla porwa- 
nia tłumu, tłumu biernego, apatyczne- 
go, zniechęconego i... niewierrzącego 
w lepszy samorząd. Miasto, pogrążo- 
ne w guśności z niedowierzaniem pa- 
trzące na enuncjacje przyszłych man- 
datarjuszy, niechętnie kroczy za hasła- 
mi wystawianemi przez partje. Tyle o 
Żydach. 

Chrześcijańsko - mahometańskie spo 
łeczeństwo bardziej spokojnie podcho- 
dzi do kwestji wyborów do rady miej- 
skiei, Nie widzimy za dużo plakatów 
Bloku i odezw jego; nie oblepia on ni- 
komu świątyń, nie rzuca poszkwili, nie 
narzuca swego przekonania lecz zato 
rzeczowo traktuje zagadnienie gospo- 
darki miejskiej i o właściwy kierunek 
tego zagadnienia obstawać będą jego 
przedstawiciele w radzie. 

W powodzi ulotek i haseł schodzą 
ostatnie dnie roznamiętnienia wybor- 
czego po to, by w nadchodzągą  nie- 
dzielę módz odnieść „sukces* i doko- 
nać „przeglądu sit“ partyj, 0 powo- 
dzenie których tak bardzo partyjnictwu 
zależy. 
  

Posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej 
W dn. 24 b. m. o godz. 19-ej, w 

lokalu magistratu odbyło się  posie- 
dzenie głównej Komisji Wyborczej do 
rady miejskiej m. Słonima, na którem 
dokonano — zatwierdzenia wszystkich 

* złożonych list wyborczych. 

 wożytnej 

 zagadkową inskrypcją 

Do walki o mandaty radzieckie sta 
je zatem osiem list, a mianowicie: 

Lista Nr. 1 — Związku Rzemieśl- 
ników Żydów m. Słonima. 

List Nr. 2 — Właścicieli nierucho- 
mości. 

X Kradzieże. Dn. 22.8 Franciszkowi Bo- 
berowi, zamieszkałemu przy ul. Dąbrow- 

skiego 21, skradziono z przed gmachu Ban 

ku Polskiego rower firmy „Diirkopp* z nu- 
merem rejestr. 318, wartości 200 zł. 

Tegoż dnia z mieszkania adwokata Kon- 
stantego Chomicza (ul. Mościckiego 75) 
przez otwarte okno skradziono metalowy ze 
garek budzik. 

X Postrzelenie. Dn. 24.8 Andrzej Kało- 
sza ze wsi Hołynka, gm. wolniańskiej, pod- 
czas poszukiwania klaczy na swojem polu 

w odległości 1 klm. od wsi został zatrzyma- 
ny przez gajowego maj. Czernichów  Dol- 

ny Aleksandra Chimczyka, który bez žad- 
nego powodu postrzelił go z dubeltówki, u- 
szkadzając ciężko prawe oko. Poszkodowa- 

nego przewieziono do szpitala sejmik. w Ba 

ranowiczach. Śledztwo w toku. ; 
X Oszustwo, Dn. 24.8 Michat Marczyk 

ze wsi Litwa, gm. Darewskiej zameldował 
policji, iż w tymże dniu na targowicy bydlę- 
cej w Baranowiczach, po sprzedaniu prze-. 

zeń krowy za 120 zł., zgłosił się do niego 
nieznany osobnik, proponując kupno  czte- 

rech złotych obrączek. Marczyk, nie namy- 

ślając się, kupił za 120 zł. obrączki, które 
okazały się tombakówemi. Za oszustem 

wszcęto poszukiwania. 

X Przywlaszczenie, Dn. 24 b. m. zgłow 
sił się do policji Lejzor Żuchowicki ze wsi 
Dobromyśl, meldując, iż tegoż dnia oddał 

Lista Nr. 3 — Poalej Sjonu, 

Lista Nr. 4 — Bundu (Żyd. Zwią- 
zek Robotniczy). 

Lista Nr. 5 — Lista robotnicza. 
Lista Nr. 6 — Zjednoczonego Ży- 

dowskiego Bloku Obywatelskiego. 

Lista Nr. 7 — Rzeczowej Pracy Sa 
morządowej. 

Lista Nr. 8 — Zjednoczenie gospo- 
darcze chrześcijan i mahometan. 

KRONIKA BARANOWICKA 
dwa weksle, podpisane przez swego ojca 

Bonusa Żuchowieckiego na sumę 200 zło- 
tych Lejzorowi Rajgrodzkiemu z Baranowicz 
celem zdyskontowania. Rajgrodzki weksli 
nie zdyskontował, lecz przywłaszczył je so- 
bie, oświadczając mełdującemu, że ma osom 

biste rachunki z jego ojcem i dlatego weksle 
zatrzymuje. 

X Utonięcie. Dn. 24 b. m., o godz. 2 w 
nocy mieszkanka wsi Minicze, gm.  niedź- 
wiedzickiej, Marja Wieliczko, lat 17, powraw 

cając z zabawy do domu, utopiła się pod.. 

czas przeprawy łódka przez Szczarę. Zwłoki 

wydobyto. 

X Pożar. W dniu 23.8 około godz. 1 we 
wsi Wierchiesie, gminy mołczadzkiej, spło- 
nęła na szkodę Grzegorza Cypiela piwnica, 
znajdująca się na wspólnem pastwisku. U- 

stalno, iż pożar powstał wskutek zaprósze- 

nia ognia przez pastuchów. 
X Burza, W nocy z dn. 21 na 22 b. m. 

przez gminę mołczadzką przeszła gwrałtow- 
na burza, wyrządzając następujące szkody: 

we wsi Luszniewo zerwany został dach z 
domu mieszkalnego i w lesie Włodzimierza 
Djakowa, iwłaściciela majątku Łotwicze, wi- 

chura wyiwróciła około 200 sosen. Straty wy 
noszą 1200 złotych. : 

X Potworek. Mieszkanka wsi  Strzełce, 

gm. Ostrów, Marja Strzelczyk wydała na 
świat potworka płci męskiej bez nóg i bez 
rąk. Nieszczęśliwa ta istota żyje. 
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KURSY MATURALNE dla dorosłych. 

  

NAPRZEŁA J EUROPY 
RZYM — NEAPOL — POMPEA 

Rzym.. Wieczne miasto, metropolja 
chrześcijaństwa, obok Paryża druga 
stolica Świata kultury łacińskiej i no- 

cywilizacji. Z  osobliwem 
uczuciem wjeżdża się do tego miasta, 
które jak żadne inne, wtłoczone jest 
niemal w ziemię od strasznego ciężaru 
tysiącleci, które nad nim przeszły. 
Wierzchołek Świata, z siedmiu swoich 
wzgórzy, panujący przez tyle, tyle wie- 
(Ów... : 

Rozróżnia się wyraźnie warstwy 
poszczególnych kultun: od tajemnicze- 
go Lanis Niger (czarnego kamienia) 
na Forum Romanum, który ze swoją 

już dla staro- 
żytnych Rzymian był dokumentem 
pirzedhistorycznym — ażpo świeże zna 
ki władztwa faszystowskiego. W dłu- 
gim szeregu stylów, znamionujących 
poszczególne epoki, wyróżniają się 
wyraźnie trzy ogromne Światy, które 
kolejno nadawały ton stolicy nadty- 
brzańskiej: Stara Roma pogańska, 
Rzym Papieży i Rzym nowoczesnej cy- 
wilizacji świeckiej. 

Mówiłem w poprzedniej pogadan- 
; ce, że nie będziemy w tych ay 

a, naśladowali przewodników  Bedek 

- wyliczając zabytki i daty. Pragnąłbym 

. 

jednak choć w najnieudolniejszych sło- 
wach nakreślić czytelnikowi nastrój 
miasta Rzymu. Jest to nastrój przedziw 

ny, czarodziejski. Ze wszystkich wiel- 

kich miast, jakie dawniej widziałem, 

postawiłbym bezwzględnie na pierw- 
szem miejscu Paryż. (Teraz, po powro- 
cie z Rzymu, zawahałbym się: — Pa- 
ryż czy Rzym? Porównywać dwu tych 
stolic nie można żadną miarą — było- 
by to i bezcelowe i niebezpieczne. Ale 
można odważyć ich ciężar gatunkowy, 
ich atmosferę, ich powietrze przesiąk-' 
nięte przeszłością i pulsem dnia dzi- 
siejszego. Co do dnia dzisiejszego — 
to Paryż naturalnie bije Rzym na całej 
linji: ruchem, gwarem, sklepami, oświe 
tleniem, feerja reklam i wystaw skle- 
powych. Mussolini wszelkiemi środka- 
mi stara się tętno współczesnego Rzy- 
mu wzmożyć; są w tym celu specjalne 
przepisy, kierujące n. p. ruch samocho- 
dów określonemi ulicami. To wszystko 
jednak nie przytłacza mądrej zadumy 
prastarego miasta, gdzie z za każdego 
węgła wyziera dwutysiącietnia kolum- 
'a... Przeszłości jest w Rzymie więcej 
niż w Paryżu: jest szersza i zarazem 
bardziej skondensowana. 

Dla nas, którzyśmy oglądali tyle 
miast w perzynę obróconych w cza- 
sach wojny, dziwny jest na pierwszy 
wzut oka widok tych ruin rzymskich. 
Wśród asfaltu i pałaców, tramwajów i 
dochodowych kamienic — na każdym 
kroku natykasz się na ruiny: poszcze- 
gólne szczątki gmachów, albo całe pla- 
ce poszczerbionych zwalisk. Między 

  

SŁO w O 

Szwajcaria 
ś. p. Prezydentowi 

Genęwa. PAT. W Zurychu zorganizował 
się komitet uczczenia pamięci Gabrjela Na-. 
rutowicza, pierwszego Prezydenta Rzeczypo 
spolitej. Jak 'wiadomio, Ś. p. С. Narutowicz 
przez długie lata żył i pracował w Szwajca- 
rji Komitet uczczenia pamięci pierwszego 
Prezydenta Rzeczpospolitej ma na celu u- 
mieszczenie płaskorzeżby i tablicy pamiąt- 
kowej w pohtechnice zurychskiej. W skład 

w hołdzie 
G. Narutowiczowi 

komitetu wchodzą: poseł  Rzeczyoospolitej 
w Bernie p. Jan Modzelewski, prezes szwaj 
carskiej rady szkolnej p. Rohna i inż. Ka- 
ro? Brodowski w Wiedniu. Koszt płaskorzeź- 
by i tablicy wynosi około 6 tysięcy franków. 
Składki nadsyłać można na imię komitetu na 
konto czekowe pocztowe Nr VIII — 12.877 
oraz do konsulatu polskiego w Zurychu w 
Szwiajcarji. 

  

Expose kancierza Brueninga 
BERLIN. PAT. — W czasie obrad dzi- ne nerwy, aby mógł przetrzymać zimę i nie Przemówienie jego trwało kilka godzin. 

siejszych frakcji centrowej Reichstagu w 

Stuttgarcie kanclerz Bruening wygłosił ex- 
pose, w którem ornówił najważniejsze zagad 
nienia polityki niemieckiej. 

W dotychźcsawych konferencjach — 0- 
świadczył kanclerz — amerykańscy mężo- 

wie stanu nie okazali się zbytnio wrażliwy- 
mi na opisy kryzysu niemieckiego. Naród 
niemiecki powinien więc zdobyć się na sil- 

sięgać po nieziszczalne złudzenia. 
Przechodząc do polityki wewnętrznej, 

kanclerz dał do zrozumienia, że w obecnych 

warunkach politycznych uważa  rozszerze- 
nie gabinetu w kierunku lewicy lub prawi- V 
cy za rzecz niemożliwa do przeprowadze 

nia i przywiązuje wielką wagę do współpra 
cy rządu z parlamentem. 

  

Hitlerowcy i komuniści domagają się 
zwołania parlamentu 

BERLIN. PAT. — Wniosek frakcji hitle= 
1owskiej i niemiecko - narodowej, domaga- 
jacy się zwołania nadzwyczajnej sesji sejmu 
pruskiego, poparty został przez frakcję ko- 
munistyczną, która zwróciła się dzisiaj listow 

nie z podobnym wnioskiem na ręce prze- 
wodniczącego sejmu. Tem samem osiągnięta 
została 1/5 ilości posłów, potrzebna w-g 
regulaminu do zwołania sejmu pruskiego. 

  

Wnuk Wilhelma II w Ameryce 
NOWY YORK. PAT. — Parowcem 

niemieckiego Lloydu z Europy przybył 
tutaj syn byłego kronprinca książę Lu- 
dwik Ferdynand pruski. 

Dziennikarzom, którzy go otoczyli 
natychmiast po przyjeździe, oświad- 
czył, że przed wyjazdem z Europy ,od- 
wiedził swego dziadka w Doorn, któ- 

1y mu dał sporo mądrych rad życio- 
wych, poczem dodał, że były  kaiser 
bardzo się martwi obecną sytuacją w 
Niemczech i pragnąłby krajowi swemu 
pomóc, „tak, jakgdyby nie był dotych 
czas już dość uczynił dla Niemiec". 
Pisma podały te naiwne wynurzenia 
bez komentarzy. : 

  

Amerykanie mają dość prohibicji 
NOWY YORK. PAT. — Coraz częściej 

podnoszą się głosy wybitnych polityków i 
przemysłowców, wskazujące na  prohibicję 
jako jeden z powodów obecnej depresji go- 
spodarczej. Tak więc wybitny polityk repu- 
blikaiski Henry Curran żąda natychmiasto- 
wego referendum w sprawie prohibicji. , 

Znany przemysłowiec August Bush w 
szeroko = rozpowszechnionym wywiadzie 
stwierdza, że pozwolenie na wyrób piwa da 
łoby natychmiastowe zatrudnienie 1250 ty- 
sięcy robotnikom, Równocześnie budżetowi 
federalnemu przybyłoby 400 miljonów dolam 
rów nowego dochodu, a głodujący dzisiaj 
farmer znalazłby rynek dla sprzedaży 80 mi- 
ljonów buszli zboża. 

Równocześnie browary  zapotrzebowa- 
łyby przeszło 3 miljony ton węgla i pół mi. 
liona beczek gazoliny oraz blisko 4 miljar- 
dy stóp sześciennych gazu do opału. 

Dalej transport piwa zwiększyłby natych- 
miast ruch towarowy na kolejach o 180 ty- 
sięcy wagonów. < 

Tymczasem — twierdzi Bush — wszy- 
scy ci ludzie wyżej wymienieni pozostają 
hez pracy, zapotrzebowanie na powyższe ilo 
Ści zboża, węgla gazu i t. d. nie istnieje. 
rząd nietylko nie posiada owych  kiikuset 
miljonów dolarów dochodu, ale owszem mar 
nuje dziesiątki miljonów dolarów rocznie na 
rzekome zabezpieczenie prohibicji, która w 
rzeczywistości jest farsą. 

  

Fałszerze monet 
ŁUCK. PAT. — Dnia 15 b. m. zatrzyma” 

ni zostali w Maciejowie pow. kowelskiego 
3 osobnicy jako podejrzani o fałszowanie 
50-groszówek. Wymienieni, u których zna- 

leziono dowody obciążające, przekazani zo. 

stali władzom sądowym. 

KARTUZY. PAT. — Polskie władze śled 
cze w porozumieniu z gdańskiemi areszto- 
wały niejakiego Mięskowskiego za fałszowa- 
nie gdańskich monet 5-guldenowych. Urzą- 

dzenia i maszyny, służące do fałszowania, 

skonfiskowano. 

  

Wrzucił dziecko do 
Na łące Błotki gminy raduńskiej, wra- 

cający z zebranemi grzybami mieszkaniec 
Radunia Karcewicz Antoni lat 24 dokonał 
hestjalskiego czynu na 10-letnim  pastuchu 
Henryku Walickim, który przypadkowo roz- 
sypał mu grzyby. Karcewicz z zemsty trzy- 
mając Walickiego za rękę wpakował go 

rozpalonego ogniska 
twarzą do piomieni rozpalonego ogniska. 
Walicki doznał bardzo silnego p: ia ca- 
łej twarzy, czoła, nosa i lewego oka, Popa- 
rzenia te lekarz uznał za ciężkie uszkodze- 
nie ciała. Sprawę skierowano do władz 
sądowych. 

Postrzelenie kolejarza w kłótni 
We wsi Łosie gminy święciańskiej zam 

szła kłótnia między mieszkańcami tej wsi 
Władysławem, Leonardem i Karolem Łosia- 
mi z jednej strony a kolejarzem ze stacji 
Łyntupy Karolem Kułdą z drugiej. W trak 
cie kłótni Kułda uderzył tępem narzędziem 
Wiadystawa i Leonarda Łosiów. Na to Kam 
rol Łoś wyjął rewolwer i zagroził, że w 

eleganckiemi magazynami nagle ster- 
czą ku niebu poczernione resztki ko- 
lumn, a między niemi ślepe jamy nisz 
i ram okiennych. Najjaskrawszy kon- 
trast, jaki można sobie wyobrazić, to 
ogromny cmentarz najwspanialszych 
gmachów na Forum Romanum, serce 
Rzymu Cezarów — tuż obok białego, 
obrzydliwie świeżego pudła potworne- 
go pomnika Wiktora Emanuela, który 
dorobkiewiczowską swą szpetotą góru 
je nietylko nad Forum, ale nad całym 
Rzymem. Gdybym był Mussolinim, za- 
angażowałbym natychmiast wszystkich 
bezrobotnych Włochów do rozbiórki 
tej szkarady z marmuru i bronzów. 

Mussolini jednak, przyznać trzeba, 
wiele robi dla ochrony i pomnożenia 
skarbów sztuki rzymskiej. Nowe wy- 
kopaliska z lat jego rządów, przyno- 
szą coraz to ciekawsze sensacje dla 
świata naukowego. Burzy się całe 
dzielnice kamienic w centrum Rzymu, 
przesiedlając mieszkańców do nowo- 
czesnych kolonij na krańcach miasta: — 
bv odkopywać przysypane wiekami 
ślady świątyń, bazylik i forów cesar- 
skich. Tak np. najwspanialsze ze 
wszystkich forów, Forum Trajana, o 
szerokości 200 metrów i daleko więk- 
szej długości — odkopane jest dopie- 
ro w małej części. Roboty prowadzi 
się z największym pietyzmem, z tacho- 
wością i z dużym nakładerni wysiłków. 
ёа rządów Mussoliniego fora i inne 
państwowe skarbce zabytków, otwar- 
te są bezpłatnie dla publiczności. [est 
to jeden z licznych mądrych środków 

razie zbliżenia się będzie strzelał. Gdy! Kuł- 
da pomimo ostrzeżenia rzucił się na Karola 
Losi, ten ostatni strzelił dwa razy, raniąc 
ciężko Kułdę. Przybyłe na miejsce organa 
policyjne dostarczyły rannego do szpitala 
państwowego iwi Święcianach, skąd przewie- 
ziono go do szpitala kolejowego 'w Wilnie. 
Policja prowadzi dalsze dochodzenie, 

propagandy reżimu faszystowskiego w 
szerokich masach. 

Rzym Papieski, który pieczęć swo- 
ją wycisnął na każdym niemal gmachu, 
każdym obelisku, każdym pomniku 
przeszłości, w całem mieście —- wy- 
niosłą twierdzą okopał się za Tybrem, 
w pobliżu zamku św. Anioła, w Waty- 
kanie. Ten rozdział Kościoła od pań- 
stwa dziś znów zaczyna zaznaczać 
się dobitnie. W państwo kościelne 
wkraczamy z chwilą, kiedy przed nami 
zaczyna rozwijać się panorama na Ba- 
zylikę św. Piotra, poprzez ogromny 
plac, ujęty w dwa  półpierścienie ko- 
lumnady Berniniego. Zrazu plac wca- 
le nie wydaje się wielki, jesteśmy 10z- 
czarowani; Bazylika wydaje się dziw- 
nie mała. Dopiero, gdy poprzez plac 
idziesz, idziesz, idziesz bez końca — 
powoli przed tobą rozwierają «ię ol- 
brzymie ramiona kolumnad, plac roz- 
rasta się, a naczelna świątynia Piotro- 
wa robi się coraz większa, coraz wię- 
cej imponująca w rozmiarach. Za do- 
stojnym umiarem fasady niknie prze- 
cudna kopuła — i ta jest błąd archi- 
tektoniczny bardzo rażący. Po licznych 
kondygnacjach majestatycznych scho- 
dów dochodzimy do wnętrza. Przed- 
sionek sam już jest wielkim kościołem. 
I znów to samo pierwsze wrażenie: 
„to wcale nie tak wielkie"... Złudze- 
nie z powodu braku skali porównaw- 
czej. A później podchodzisz do ntar- 
murowych mis ze święconą wodą, 
trzymianych przez aniołki — i widzisz 
zbliska, że każdy z tych „małych* 

Dokoła procesu Woldemarasa 
PRZESŁUCHIWANIE OSKARŻONYCH — ZAINTERESOWANIE PROCE- 

SEM — SPACERY VOLDEMARASA — JAK PRZYGOTOWYWANO ZA- 

MACHY. 

Badanie oskarżonych w procesie Vołde- 
marasa zostało zakończone. Najdłużej był 
badany Wojtkiewicz. Jak wiadomo z całego 
otoczenia stał on najbliżej Voldemarasa, 
mieszkał rązem z nim, wszędzie mu towa- 
rzyszył, pełnił przy nim funkcje sekretarza 
i adjutanta, a jednocześnie był informatorem 
policji kryminalnej. 

Ostatniego badano Voldemarasa. Volde- 
maras przygotował obiity materjał i dowo- 
dy, któremi próbował obalić akt oskarżenia. 

Ze świadków zostali narazie zbadani mi- 
nister spraw wewnętrznych pułk. Kustejka i 
sekretarz m-stwa spraw wewnętrznych 
Sztencelis. 

Większa część świadków w procesie 
została już zbadana. Wiełkie 

wrażenie wywołały zezwania gen. Plechawi- 
cziusa. ' 

Świadek ten zeznał, że kilka razy w imie 
niu Voldemarasa proponowano mu ująć w 
Swle ręce sprawę nowego przewrotu i ogfo- 
sić się dyktatorem. Początkowo gen. Ple- 
chaviczius zapatrywał się na to, jak na dzie- 
cinną zabawę, lecz z chwilą, gdy podobną 
propozycję uczynił mu jeden z oskarżonych 
Pożeła, gen Plechaviczius zakomunikował 0 
wszystkiem odnośnym czynnikom. 

Zeznania innych świadków nie wniosły 
do procesu nic nowego. Całe oskarżenie o 
udział Voldemarasa i jego zwolenników w 
spisku, do czego oni się nie przyznają, opie 
ra się przeważnie na zeznaniach podsądne- 
go Wojtkiewicza. 

Zainteresowanie społeczeństwa — piszą 
„Lietuvos Zinios“ — zwlaszcza inteligencji 
litewskiej sprawą Voldemarasa jest bardzo 
wielkie. Publiczność oblega dzien nikarzy, 
dowiadując się o przebiegu sprawy. Szcze- 
gólne zainteresowanie budzi zakres uczest- 
nictwa Voldemarasa w sprawie zamachu na 
Rustejkę. Dziennikarze nie mogą jednak za- 
spokoić w całej pełni ciekawości społeczeń- 
stwa, gdyż rozprawa toczy, się przy drzwiach 
zamkniętych i wiadomości o przebiegu roz- 
prawy są bardzo skąpe. Bardzo niekorzyst- 
ne dla Voldemarasa okazały się zeznania 

Wojikiewicza, który wraz z Pupalajtisem 
napadł na płk. Rustejkę w hotelu Continen- 
tal. Jak się oczekuje, sprawa potrwa około 
2-ch tygodni. Wielkiem zainteresowaniem 
otacza też publiczność osobę  Voldemarasa 
w czasie jego przechadzek po mieście. 

Sam Voldemaras nie okazuje w czasie 
rozprawy tak iwielkiego zajęcia, jakie moż- 
na było dostrzec u niego przed rozprawą. 
Wywalczył on sobie już osobne miejsce 
wśród obrońców. Do sądu przychodzi obła- 
dowany teczkami i notatkami. Przy wysłu- 
chiwaniu oskarżonych, lub świadków, nie- 
mal bez przerwy robi notatki w swym ze- 
szycie. Gdy wychodzi z sądu na miasto, 
wzbudza wielkie zainteresowanie przechod- 
niów, zwłaszcza kobiet, które przyglądają 
się z ciekawością dość kamiennej postaci b. 
dyktatora. Voldemaras z obojętnym wyra- 
zem udaje, że nie widzi tych ciekawych 
spirzeń. 

Zamieszkuje  Voldemaras w _ hotelu 
Rzymskim i codzień wychodzi na spacer. 
Widuje się go w hotelu Metropol, gdzie się 
stołuje ze względu na dobre obiady. 

W związku ze sprawą Voldemarasa sy- 
tuacja w Kownie jest — jak podaje kore- 
spondent „Jaunakas Zinas“ (Nr. 181) — bar 
dzo naprężona, Cenzura śledzi za tem, aże- 
by w prasie nie ukazywały się kompromitu- 
jace dla rządu wiadomości z sali rozpraw. 
Policja pilnie ochrania cały rejon, w którym 
mieści się gmach sądu wojskowego. Wy- 
wieszono napisy, że niewolno chodzić koło 
gmachu sądu, Tak samo zakazuje się jeź- 
dzić koło gmachu. W całym rejonie zakazu- 
je się ukazywać się fotografom i dokonywać 
jakichkiwiek zdjęć. 

Jak podają „Jaunakas Zinas* (Nr. 181), 
o ile poważnie wygląda akt oskarżenia, © 
tyle naiwnie się przedstawiają szczegóły sa- 
mego zamachu. Zgodnie z zeznaniami oskar- 
żonego Wojtkiewicza, uchwalono w swoim 
czasie dokonać szeregu zamachów na nie- 
których przywódców partji tautininków, tak 
np. na pik. Rustejkę, na leadera partji La- 
perasa, na ks. Mironasa, na redaktora „Lie- 
tuvos Aidas“ Gustejnisa, na b. ministra Mu- 
stejkisa i innych, Na pierwszy ogień miał 
pójść płk. Rustejka. Samo wykonanie zama- 
chu na Rustejkę odbyło się dosyć komicz- 
nie. Gdy bowiem przybyli do hotelu Conti- 
nental obaj zamachowcy, Wojtkiewicz i Pu- 
palewicz, poczem napadli na znajdującego 
się tam Rustejkę i zawiązali mu ręce, chcieli 
zatkać mu usta, by nie wzywał pomocy. 
W. tym celu zamachowcy wyciągnęli z kie- 
szeni swoje chusteczki nosowe, lecz okazało 
się, że żadna z nich nie była czysta i dlate- 
go zamachowcy krępowali się zatykać nie- 
mi usta Rustejce. Zatknięto wreszcie ofia- 
rze usta wiszącym na ścianie czystym ręcz- 

aniołków ma po kilka dobiych metrów 
wysokości. I tak dalej — podziw 1cś- 

nie: — ogrom, przepych marmurów, 

niebotyczność sklepień podziw, 
właśnie podziw jest dominującem uczu 

ciem w Bazylice św. Piotra, podziw, 
nie modlitewne skupienie, jak w go- 

tyckich, mirocznych kościołach... 
Za bazyliką, w mieście watykań- 

skiem, wre praca nowoczesna. Buduje 

się tam wiele i zupełnie „modern“. Bu- 

rzy się stary, mały kościołek, by, Zro- 

bić miejsce dla gmachów administra- 
cji papieskiej. W głębi strzelają w 
niebo dwa maszty watykańskiej ante- 
ny nadawczej — najwymowniejszy 
symbol postępowości obecnego Ojca 

św. W wielkim łuku droga prowadzi 
na tyłach Bazyliki do Bibljoteki i Ga- 

lerji Watykańskiej. Tu stop — nic nie 

powiem, bo gdybym zaczął mówić o 

Rafaelu i Michale Aniole, nie skuńczył- 

bym opowiadać, nieprzytomny z roz- 
koszy, choćby tylko 0 malowidłach 
Kaplicy Sykstyńskiej, nad które więk- 
szych niema chvba na całej kuli ziem- 
skiej... 

Z Rzymu jeszcze tylko wspomnę 
jedno niezapomniane wrażenie, k'edyš 

my wybrali się powozem poprzez labi- 

rynt starych ulic na Via Appia. Lecz 

nie zatrzymaliśmy się przy  wielim 

grobowcu Cesy ii Metelli, która jest 

ostatnim celem wszystkich noruialnych 

wycieczek, lecz jechaliśmy dalej, je- 

szcze z 6, 7 kilometrów po wąskim, 

umarłym, wielkiemi głazami brukowa- 
nym gościńcu Rzymian, až prawie do 

nikiem. Cały ten szczegół brzmi dosyć orygi- 
nalnie: chcą zamordować człowieka, a szu- 

kaja czystej szmaty, żeby mu zakneblować 
usi 

Narady spiskowców odbywały się naj- 
częściej w restauracji, przy kieliszkach. 

Te i inne szczegóły, rzucające humory- 
styczne światło na sprawę zamachu, pozwo- 
liły Voldemarasowi nietylko zbagatelizowač 
sam zamach, lecz wyrazić ponadto wątpli- 
wość co do istnienia tego zamachu, Według 
Voldemarasa wszystko to jest zwykłą misty- 
fikacją, mającą na celu jego skompromito- 
wanie, 

Voldemaras zapytany — jak pisze „Lie- 
tuwos Żinios*—przez pewnego dziennikarza 
a zdanie, co do procesu, wyraził się, że akt 
oskarżenia jest ułożony tak, jak to się dzia- 
ło za czasów wielkiej rewolucji francuskiej. 

EE NIN ЛЕЕС ТРЕ 

W _WIRZE STOLICY 
DZIKUSY 

Sąsiedzi starych Kurków z  Bródna 
(przedmieście Warszawy) donieśli policji, 

że w ich stajence jest uwięziony jakiś czło- 
wiek. Zarządzono rewizję — w brudnym, 

cuchnącym chlewiku, obok wieprza, drze- 

miącego w kącie, stała skrzynia dwumetro- 
wej długości, półmetrowej szerokości i pół-. 
torametrowej wysokości. Otworzono skrzy- 
nię i ujrzano gołego człowieka. Zarośniętw 

owrzodzony, wychudzony straszliwie ——nie- 

szczęsny więzień boi, się ludzi, nie mówi 

ani słowa. 

Ten bestjalsko więziony człowiek jest 

rodzonym synem  Kurków, liczy 46 lat 
i jest zupełnym warjatem. W skrzyni prze- 

bywa od 18 lat, dawniej był w: szpitalu dla 

obłąkanych, ale rodzicom  sprzykrzyło się 
płacić za niego, odebrali go więc i zamknęli 
w chlewiku. Niepojętem jest wprost, jak 
warjat mógł wyżyć 18 lat w ciasnej, nie- 
przewietrzanej skrzyni, siedząc na własnych 

ekskrementach, karmiony ochłapami, nagi 

'atem i zimą. Normalny człowiek umarłby 
po miesiącu, wieprz — jedyny towarzysz 
więźnia — mieszkał w porównaniu z nim 
luksusowo. 

Kurkowie są zupełnie zamożnymi ludź- 

mi. Nie pracują, żyją z renty. Żeby na 
przedmieściu stolicy mogły być podobne 
potwiory — to nie do wiary. Policja nie- 

zwłocznie ulokowała wyrodnych rodziców w 
areszcie, syna - warjata odwieziono do szpi 
tala. 

W| swoim czasie Kurkowie starali się © 

umieszczenie syna zadarmo u Jana Bożego. 
Nie chciano. Teraz państwo miast jednego 
będzie 'miało 3 ludzi na utrzymaniu — bo 
skazanie rodziców na parę lat więzienia, nie 

ulega wątpliwości. 

AMATORZY HAZARDU | 
W. eleganckiem mieszkaniu przy ul 

Zielnej wykryto ruletkę. W chwili wkro- 
czenia agentów, kilkunastu mężczyzn sie- 

działo iwiokoło stołu, nie była pieniędzy — 
tylko kupy sztonów. Ponieważ wszyscy pa- 

nowie, których wylegitymowano, mieli przy 
sobie grubszą gotówkę, przeto nie ulega 

kwestji, že gra musiała być gruba. Ruletkę 
skonfiskowano, sprawa będzie miała konsek 
wencje. 

Ciekawe, że w dobie kryzysu namiętność 
do hazardu rośnie, amatorów łatwego Za- 
robku jest bez liku. Wyścigi notują codzień 
dużo większą liczbę gości, niż w zesztych 
latach. Ruch w  totalizatorze ogromny — 
każdy iwyłuskuje ostatnie grosze i pędzi = 

zarobić — na pewniaczku. Ztudne nadzie- 

je. Dość spojrzeć na wracających z pola, 
by po smutnych minach poznać, że spłukali 

się dokumentnie. K. 

Nowe czasopisma 
Wiadomości literackie Nr. 34, Z, St 

Klingsland przypomina połskim czytelnikom 
książkę Olemanseau o podróży . po Galicji. 

Kolumna włoska zawiera ciekawy artykuł J- 
Starzyńskiego o wystawie ogrodu architek- 
tonicznego, W bogatej kronice sporo miej- 
sca udzielono wystapieniom Shawa. 

Jeziora Albańskiego. Żywej duszy nie 
spotkaliśmy. Kilka godzin żyliśmy Z 
milczeniem cyprsów, pinij i zwietrza- 
„ych nagrobków. Zdala widniały szcząt 
ki łuków kamiennych wodociągów; 
starożytnych akweduktów, za nami 
spoczywał na siedmiu wzgórzach 
Rzym, — a tu cisza nieskalana, zadu- 

ma więcej, niż dwóch tysięcy lat. 
Musimy się śpieszyć. Nie powiemy 

już nic o wielkim parku i Willi Borg- 
hese z bezcennemi skarbami sztuki; © 
Lateranie i przepysznym kościele „II 
Gesi'', prototypie wszystkich kościo- 
łów jezuickich świata; o katakumbach 
i termach cesarzy rzymskich; o tuzi- 
nach większych i mniejszych kościo- 

łów; o widokach Kapitolu i Palatynu; 
o kawiarence „Cafć Greco", w której 
jest żywa pamięć pobytu Mickiewicza 
i innych znakomitych bywalców ów- 
czesnych i późniejszych. Nie powiemy 
również nic. o wycieczkach w okolice 
Rzymu: o uroczem Frascati, o górach 
Albańskich i romantycznym szczycie 
Rocca di Papa; ani o kunsztownych 
kaskadach w Tivoli, ni o górach Sa- 
bińskich, skąd Rzymianie porwali Sa- 
binki, o co była krwawa wojna, a po 
jej zakończeniu okazało się, że miłe 
Sabinki wcale nie chcą wracać do 
swych mężów... Rzucamy to wszystko 
i jedziemy do Neapolu. i 

Tu odrazu rozczaruję czytelnika 
„Slowa“ w podobny sposób, jak sam 
zostałem rozczarowany. Neapol, zato- 
ka i Capri sprawiły mnie i moim zac- 
nym towarzyszom zawód! Takie to



Osuszenie błot pińskich 
Zaproszony przez rząd polski ko- 

mitet ekspertów Ligi Narodów,  któ- 
ry zwiedził dokładnie teren Polesia w 
związku z zamierzoną jego parcelacją 
przedstawił rządowi swe uwagi, oma- 
wiając możliwości techniczne oraz pod 
kreślając rentowność tego przedsię- 
wzięcia. Prace nad projektem meljora- 
cyjnym Polesia i Pińszczyzny, rozpo- 
częto w roku 1928, przyczem w Bzze- 
Ściu istnieje specjalne biuro, zatrudnia 
jące cały, zastęp pracowników, a pro- 
wadzone przez inżyniera Józefa Próch- 
nika. W poszczególnych działach — о- 
siągnięto znaczne wyniki. Wykonano 
ścisłą niwelację ponad 1000 kil. bież., 
a pozostaje jeszcze do wykonania 
1500. Zaznaczyć należy, że taka praca 
w dziedzinie pomiarowej ma ogólno- 
państwowe znaczenie, bowiem na Piń 
szczyžnie żadnej spuścizny po zabor- 
cach nie otrzymano i sieć niwelacyjną 
dopiero się zakłada. Pomierzono już 
pas od Kobrynia do granicy, pozostaje 
zatem pas od Łunińca do Równego. Do 
konano zdjęć aerofotogrametrycznych 
dla uzyskania planów  sytuacyjnych 
większych rzek. Latano na wysokości 
2100 mtr. wskutek czego zdjęcia ma- 
ja podziałkę 1:10000, W dziedzinie ba 
dań torfowo - rolniczych dokonano 
naukowego badania około jednej trze- 
ciej całkowitego obszaru torfiwisk. Po 
odwodnieniu ich można będzie te tor- 
fowiska zakułturować, gdyż jak wyka- 
zuje przykład holenderski i niemiecki 
torfowiska stanowią doskonały teren 
dla gospodarki intensywnej rolnej, zwła 
szcza zaś jako łąki. W dziedzinie gle- 
boznawczej zbadano jedną szóstą ca- 
łości terenów. 

Badania ekologiczne (osobny dział 
gleboznawstwa poświęcony  studjom 
nad warunkami uprawy roślin) prowa- 
dzone były pod kierownictwiem prof. 
Szymkiewicza i dały jak najlepsze wy- 
niki. W dziale geologicznym zbadano 
około 12 proc. terenów. W wyniku tych 
prac sporządza -się mapy geologiczne 
Polesia, których brak daje się dziś na- 
der odczuwać. Pozatem stworzomo ko- 

  

mitet naukowy, w skład którego wcho- 
dzą prof. Limanowski i Lencewicz, z 
uniwersytetu w Wilnie i prof. Pawłow 
ski z uniwersytetu w Poznaniu. Komi- 
tet opracowuje plan studjów i wyzna- 
cza porządek prac pod względem nau- 
kowym i praktycznym. 

Wreszcie w dziale meljoracyjnym 
wykonane są szczegółowe zdjęcia więk 
szych rzek i ich dopływów, jako uzu- 
pełnienie zdjęć lotniczych. Dotychczas 
wykonano 25 proc. zamierzonych prac. 

FILM i KINO 
„ARAB* 

(kino „Heljos*). 
Już tydzień zaledwie pozostał do otwar 

cia t. zw. sezonu. Pogardzane i wyszydza- 
ne prze wszystkich „ogórki* dobiegają bez- 
sławnego końca! Ponieważ jednak trzeba 
czemś ten ostatni tydzień zapchać tedy — 
nie długo myśląc — wyciągnięto z lamusu 
„Stary ale jary” film niemy p. t. „Arab“, 
dobrano doń płyty gramofonowe i oto już 
po kłopocie! 

Cóż można 0 tym filmie powiedzieć? 
Niewiele! Ot, taki sobie wschodni obraz jak 
wiele innych. Z filmów „arabskich*, któ- 
rych oglądaliśmy w Wilnie co niemiara, 
może jeden z lepszych, jednak ustępuje nie- 
iwątpliwie takiemu naprzykład „Szeikowi* z 
Rudolfem Valentino (wi roli tytułowej. 

Barwny Świat wschodu został w „Ara- 
bie* dość wiernie odtworzony i tyłko w zbyt 
obfitem posługiwaniu się karłami i wszelkie 
go rodzaju połamańcami jako elementem — 
rzekomo — komicznym, wyczuwa się nie- 
smaczną 'manjerę reżyserji amerykańskiej! 

Ciekawe są zwłaszcza w „Arabie* typy 
piękności wschodnich, wybitnie egzotycz- 
nych w ubiorze, wyrazie twarzy i całem 
zresztą ich zachowaniu. 

Ramon Novarro w roli szeika arabskie- 
go Jamila, przezentuje się wyjątkowo pięk- 
nie, tembardziej, że niema tu 'w sobie ani 
kszty rażącej w niektórych innych jego fil-. 
mach — lalusiowatošci! г 

Partnerka jego, Alice Terry, w roli cór- 
ki pastora, kierującego Misją, dała kreację 

dość szablonową, natomiast bardzo dobry 

był gubernator prowincji przebiegły 

azjata, powierzchownie tylko zeuropeizowa- 

ny, o ostrej, wyrazistej masce! 1 
" Nad program ciekawe tygodniki 

we: polski i amerykański. 
filmo- 

S—b"OWSE 

„CHATA WUJA TOMA* 

(kino „Hollywood“). 

Wznowienie świetnego obrazu „Uniwer- 
sal'u“, režyserji H. Pollard'a p. t. „Chata 
wiuja Toma“ witamy z uznaniem! Ten szla- 
chetny, z niezwyktym pietyzmem wykonany 
obraz można z przyjemnością obejrzeć raz 
jeszcze, 

Ponieważ w swoim czasie obraz ten zo- 
stał w „Słowie” szczegółowo omówiony, nie 
będziemy się tu dłużej nad nim rozwodzili, 
ograniczając się do paru tylko uwag. 

Otóż obraz ten, poza jego walorami at— 
tystycznemi (wierne odzwierciedlenie  epo- 
ki i środowiska), posiada także i walory dy- 
daktyczne, stanowiące skuteczną kontynua- 
cję humanitarnej akcji autorki „Chaty” — 
p. Harriet Beecher - Stowe, zmierzającej do 
uleżnie doli nieszczęsnychm urzynów przez 
łagodzenie zwyczajów amerykańskich. 

Co prawda nie ręczymy, że poniektóry 
farmer amerykański w parę dni po obejrze- 
niu „Chaty wuja Toma” nie zlinczuje któ- 
regoś ze swych murzynów, który — jego 
zdaniem — odrobinkę zadługo przyglądał 
się żonie czy córce farmera, lub że jakieś 
inne grono widzów nie skąpie w smołe i nie 
wytarza w pierzu innego jakiegoś negra za 
źle ugotowany obiad, jednak znajdą się bez 
wątpienia i tacy, ktorym po obejrzeniu te- 
go obrazu, odechce się raz na zawsze po- 
dobnych wybryków i w tem właśnie jest 
największa jego zasługa!... „Ars“. 

—— 

Mowieńska plenzywa linansowa na Wilnt 
Miljonowe fundusze płyną przez granicę na wykupywanie 

przedsiębiorstw i majątków 
Urzędowe czynniki litewskie po- 

wzięły myśl wznowienia przerwanej 
przed 11 laty, t. j. po zajęciu Wilna 
przez W. P., akcji wykupu przedsię- 
biorstw, ziemi i nieruchomości, by w 
ten sposób utworzyć ośrodki litewsko- 
Ści na ziemiach, do których pretendu- 

ja: 
Opracowany w tej mierze plan, po 

dobnie jak przed laty, polega na fi- 
nansowaniu różnych instytucji kierowa 
nych przez oddane jednostki na imię 
których mają być nabywane  objekty 
rzekomo dla potrzeb tych instytucji. 

Cała akcja jest bardzo szeroko uję 
ia i Kowno liczy, że przy pomocy 
swych funduszów, jakie na ten cel wy- 
asygnowano, już w roku 1932 cały sze 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

Dziś 26 W. s. g. 4 m. 12 

IN.M P. Częst. 
jutro 

Prz. rel. Św, 

Z, s. g. 6 m. 29 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 25 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 758. 

Temperatura średnia --16. 
Temperatura najwyższa --21. 

Temperatura najniższa --9. 

Opad w m.m, — 
Wiatr: cisza. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 
  

E“ LL LSL ОНЕЧЕЫЕр 

ikcja „tezhożników” w województwie wileńskiem 
Profanacja Kaplicy.—Zniszczenie bramy powitalnej.—Aresztowania. 

Istnienie agitacji bezbożników wśród 
ludności wiejskiej szczególnie na tere- 

nie powiatów dziśnieńskiego i postaw 

skiego daje się coraz bardziej odczu- 

wać. 
Do akcji przeciwreligijnej wciąga- 

na jest przeważnie młodzież w więk- 
szości ulegająca dotychczas wpływom 

różnych sekciarzy, jako najbardziej 
podatna na hasła przeciwreligijne. 

Akcja bezbożników ograniczała się 
narazie do agitacji na rzecz nieuczę- 

szczania do kościoła, nie świętowania 
niedziel, a ponadto prowadzony był 
kolportaż odezw i druków o treści ko- 
munistycznej. 

Ostatnio jednak bezbożnicy  przy- 
szli do akcji demonstracyjnej, polega- 
jącej na profanacji kościołów i kaplic 

i tego rodzaju wypadki już zanotowa- 
no. 

  

Trieury Marott'a 
Wlałnie Wichteriego 

Dreyera I „Unia“ 
Žmijki krajowe i zagraniczne, Grze- 
chotki (treszczotki) i trleury do 

siemienia lnianego poleca: 

Zygmunt Nagrodzki 
wiino, Zawalna 11-a. 

Przed kilku dniami została zbe- 

szczeszczona kaplica pod Postawami; 

onegdaj zaś we wsi Horodyszcze w 

pow. wilejskim dokonano Świętokradz- 

twa przez wyniesienie różnych przed- 

miotów z tamtejszej kaplicy. 

Również z Postaw dochodzą wie- 

ści, że wystawiona z racji kongresu 

Eucharystycznego brama powitalna we 

wsi Zacharowszczyzna gm. hrazdow- 

skiej została doszczętnie zniszczona i 

  

wrzucona do rzeki. 

Władze poczyniły już odpowiednie 
kroki w kierunku likwidacji jaczejek 
bezbożników i np. koło Dzisny aresz- 

towały kilku emisarjuszów kierujących 

całą akcją. 
Znaleziono przy nich listy wciągnię 

tych do agitacji chłopów i wykaz punk 

tów, gdzie założone są filje wywrotow 

ców. 

  

Krwawy plon zbrodniczej 
agitacji bolszewickiej 

OTUMANIENI CHŁOPI CZYNILI NOWE PRÓBY PRZEDOSTANIA SIĘ 
PRZEZ GRANICĘ 

Z pogranicza nadchodzą wieści o Również koło Milczy  przekradalo 

MIEJSKA 
— Redukcje w Magistracie. Z dniem 

1 września mają być zwolnieni z pracy 
niektórzy urzędnicy :kontraktowi, za- 
trudnieni w różnych biurach  Magi- 
stratu, a to z powodu skreślenia znacz- 
nych sum, przeznaczonych poprzednio 
na cele osobowe. 

Redukcji ulegną niedawno przyję- 
ci i posiadający jakieś zabezpieczenie 
egzystencji na najbliższą przyszłość. 

Lista redukowanych jest obecnie 
układana. 

SZKOLNA 
— Zapisy do szkół powszechnych. In- 

spektor szkolny m. Wilna zarządził zapisy 
dzieci do publicznych szkół powszechnych 
m. Wilna w nadchodzącym roku szkolnym. 
Zapisy, odbywać się będą w dniach 27, 28 i 
29 sierpnia w  kancelarjach  kierownictw 
publicznych szkół powszechnych m. Wilna 
w czasie od godz. 8 do godz. 3 po południu. 

Stosownie do dekretu, wstępują 'w okres 
obowiązku szkolnego od dnia 1 września b. 
r. wszystkie dzieci urodzone w roku 1924 i 
od tego czasu będą one podlegały przymu- 
sowi szkolnemu w przeciągu lat siedmiu. — 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dn. 16 marca 192” r. w przedmiocie roz- 
ciągnięcia mocy obowiązującej dekretu o 
obowiązku szkolnym na Ziemię Wileńską i 
postanowieniem okólnika M-stwa W. R. i O. 
P. z dnia 14 maja 1928 r., w roku bieżącym 
obowiązek szkolny będzie bezwzględnie sto- 
sowany: 

a) wobec wszystkich dzieci urodzonych 
w latach 1924, 1923, 1922 į 1921. 

b) dzieci roczników starszych, urodzo- 
nych w latach od 1918 do 1920 włącznie, 
które w roku szkolnym ubiegłym, 'ub w ro- 
ku szkolnym 1929 — 30 uczęszczały już do 
szkoły. 

Przy zapisywaniu dziecka do szkoły na- 
leży przynieść ze sobą metrykę urodzenia 
dziecka, — Wszyscy rodzice (opiekurowie), 
którzy zamierzają uczyć swe dzieci w domu, 
w szkołach średnich, lub szkołach prywat- 
nych, winmi w terminie do dnia 31 sierpnia 
1931 roku złożyć  kierownictwom publicz 
nych szkół powszechnych odnośnych obwo- 
dów piśmienne oświadczenie z iwymienie- 
niem imion i nazwisk dziecka i ojca, lub 
opiekuna, daty urodzenia dziecka, adresu je 
go zamieszkania -i sposobu zamierzonego 
nauczania w ciągu roku szkolnego 1931 — 
32. — Dzieci roczników młodszych, zapisują 
się do szkół, znajdujących się w tych obwo 
dach, w których one obecnie zamieszkują, 
dzieci roczników starszych zapisują się do 
tych szkół, do których uczęszczały w: latach 
poprzednich, — Dzieci, których rodzice 

nowych usiłowaniach przedostania się się przez granicę 7 osób. Na skutek (opiekunowie) nie zapiszą sami do szkoły, 
do Sowietów, chłopów, którzy pod 
wpływem agitacji komunistów uwierzy 
li, że znajdą tam dobrobyt. 

Nocy przedwczorajszej koło ma- 
jatku Izabelin w pow. Rośniewskim 
czyniła próby przedostania się za gra- 
nice grupa chłopów, do których pa- 

Z strzelał. Dwie osoby zostały 
zabite. 

strzałów uciekinierzy rozbiegli się, po 
zostawiając na przedpolu rannego. Nie 
co dalej na południe od Milczy została 
zabita jeszcze jedna osoba. 

W związku z sytuacją na pograni- 
czu przybyła tam specjalna komisja z 
min. spraw wewnętrznych. 
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rozpocztówkowane, rozoleodrukowa- 

ne, rozbębnione, roztrąbione, iż rze- 

czywistość przynosi o wiele mniej, niż 

się człowiek w swej naiwności spodzie 
wał. jedna rzecz jest niesłychana w 
Neapolu: „Museo Nazionale“ — nie- 
prawdopodobny gąszcz arcydzieł rzeź- 

by greckiej i innych cudów, nie wyłą- 
czając fenomenalnych wykopalisk pom 
pejańskich. Tam n:ożnaby siedzieć mie 

siącami w ustawicznych drgawkach 

rozkoszy artystycznej. Przepiękne są 
również groźne zamki neapolitańskie: 

Castel dell'Ovo, Castel Nuowo, Castel 
San Elmo. Nie, no przepieknych  rze- 

czy jest jeszczę wiele, ale takie to zba- 
nalizowane przez krzykacką reklamę 

handlarską, tak na każdym rogu dy- 

skontowane i tak natrętnie rozmienia- 

ne na brzęczące denary, że człowiek 

szybko traci apetyt i nie może tego 
strawić... Naprzykład widok z Posillipo 
jest cudowny, tak, ale gdyby nie opła- 
cało się go fantastycznie drogiemi ce- 
nami w tej restauracji, skąd właśnie 
jest widok, gdyby nie psuł ci humoru 
co chwila nadskakujący śpiewak, prze 
kupień, lub andrus. Okolice Porta Ca- 
puana mogłyby sprawiać wielkie wra- 
żenie, gdyby nie straszny brud i tetor, 
które wogóle są specjalnością śródmie- 
ścia neapolitańskiego. A na Capri z 
punktu mdło ci się robi, gdy wysia- 
dasz z kolejki linowej i wita cię kabo- 
tyn, siwobrody rybak w kolorowym 
kostjumie z fajką, wynajmujący się za 
opłatą, jako model dla malarzy i foto- 
grafów — amatorów i sprzedający 

własne portrety. Z całej tej malowni- 
czej wyspy zrobiono krzykliwe przed- 
siębiorstwo dochodowe, a zatem o do- 
znawaniu czarów flory, skał i morza, 
niebardzo jest mowa. 

Inne, potężne wrażenia czekały nas 
w Pompei. O tem żadna reprodukcja 
pojęcia dać nie może. To wielkie mia- 
sto lawą na 2000 lat zakonserwowa- 
ne, jakby zamknięte w próżni słoika, 
po to, by po tych 2000 latach odsłonić 
się niemal nietkni te i niemal żywe -— 
ma w sobie coś przerażającego. Nie 
myślałem o znaczeniu tych wykopa- 
lisk dla nauki, ale myślałem 0 tem, 
czem jest życie ludzi i ich dzieł. Daw- 
ny system archeologiczny, polegający 
na wywożeniu do muzeum w Neapolu 
wszelkich przedmiotów, znalezionych 
w odkopanych domach — sprawiał, że 
na miejscu pozostawały gołe ściany: 
by odtworzyć sobie ich życie, potrze- 
ha niemałej pracy wyobraźni. Tylko 
specjalne klejnoty pompejańskie, jak 
Casa dei Vettii i kilka innych — za- 
chowały się z kolorami żywych rumień 
ców. Pozatem w tej dawnej części wy- 
kopalisk chodzi się wśród pustych mu- 
rów z nadzwyczajnym nastrojem do 
rozmyślań. Dopiera w nowej dzielnicy 
„Scavi Nuovi* wrażenie Życia jest 
świeże i pełne. Zastosowano tu, od 
niewielu lat, nową metodę naukową, 
dzięki której domy zachowane są w 
bezpośredniej naturalności. Wprząg- 
nięto do pracy ostatnie zdobycze tech- 
niki konserwacyjnej, zastosowano ele- 
ktryczne świdry i wiele innych sposo- 

dów, o których nie mam zielonego po- 
jęcia; dość, że teraz rydle nie niszczą 
fresków i rzeźb, a znaleziska nie są 
narażone na zagładę z powodu nieu- 
miejętnošci obchodzenia się z niemi. 
Wszystko, co się w danym domu zna- 
lazło, pozostaje w nim, nawet najdrob- 
niejsze przedmioty; dzięki temu zacho- 
wuje się prawdziwy obraz całości 
wnętrz, fasad, ogródków i perystylów. 
Nawet fontanny tryskają, a w ogród- 
kach krzewią się rośliny takie same, 
jak przed ostatniemi dniami Pompei. 
„Nuovi Scavi“ jest to dzielnica handlo- 
wa, pozbawiona wspaniałych pałaców, 
teatrów i gmachów publicznych. Ale 
właśnie w niej poznajemy codzienne 
życie Pompejańczyków. Szczególnie 
żywe wrażenie sprawiają liczne napi- 
sy wyborcze na domach, agitujące za 
tym, lub owym kandydatem do rady 
miejskiej. I Pompejańczycy mieli swo- 
je B.B., swoich socjalistów i endeków. 
Odcyfrowanie tych liter, nader mozol- 
ne, dostarcza zupełnie osobliwych wra 
zen... 

W tej nowej dzielnicy odkopano 
jeszcze stosunkowo niewiele; są to 
prace niezmiernie żmudne i kosztow- 
ne. Dalej ciągnie się, o 8 metrów wy- 
żej płaszczyzna pól uprawnych, które 
powoli ustępować będą wyłaniającym 
się dalszym wykopaliskom. 

Witold Hulewicz 

DIE 

będą zapisane do publicznych szkół pow- 
szechnych z urzędu, a rodzice winni niepo 
syłania dziecka do szkoły zostaną pociągnię 
ci do odpowiedzialności, w: myśl postano- 
wień dekretu o obowiązku szkolnym. 

Zapisy da publicznych szkół powszech- 
nych dla dzieci żydowskich  (świętujących 
Sabat) odbywać się będą w dniach 26, 27, 
28 i 30 sierpnia b. r. w kancelarjach szkół 
od godz. 8 do 3 po pot. przy ul. Wielka Po- 
hulanka 14, — przyul. Wielkiej 15 — wstęp 
ze Szwarcowego Żaułka, oraz przy ut. Ba- 
zyljańskiej 4. Nauczanie religji i języka he- 
brajskiego odbywać się będzie w tych szko 
łach w potrzebnej w tym celu ilości godzin 
w języku hebrajskim. — Nauka w szkołach 
bezpłatna. . 

KOLEJOWA 
— Podwyżka cen peronówek. Władze 

kolejowe postanowity podwyższyć cenę bile. 
tów upoważniających do przejścia na pe- 
ron kolejowy z 20 na 25 groszy. 

Spowodowane to jest przeprowadzaną 
obecnie zwyżką dochodowości kolei. 

— Roboty jesienne na kolei. W związku 
z pobytem wicedyr. kolei p. Mazurkiewicza 
w: Warszawie został opracowany plan robót 
jesiennych na ternie wil, dyr. kolejowej. 

'We wrześniu rozpocznie się praca na 

finjach kolejowych Wilno — Lida, Wilno 

Biatystok i w stronę Turmont. Wzmacniane 
będą nasypy, zamieniane podkłady, jak rów- 

nież przeprowadzone będą różne remonty 

techniczne bęzwzględnie potrzebne, Na ten 

cel wyasygnowano 200 tys. złotych. 

POCZTOWA 
— Likwidacja agencji pocztowej. Dyrek- 

cja Poczt i Telegrafów w Wilnie zawiada- 
mia, żę z dniem 25 września 1931 roku zwi- 
ja się agencję pocztową Kamień koło Iwień- 
ca, w pow. Wołożyńskim. 

— Osobiste. W dniu 24 b. m. powrócił 
z urlopu wypoczynkowego i objął urzędo- 
wanie prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
+y Wilnie inż. Karol Żuchowicz. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Z tartaku Szejniuka. Dowiadujemy 

się, że w tartaku Szejniuka żadnego strajku 
robotników. niema, bowiem po dojściu do 
porozumienia w sprawie uregulowania trzy- 
dniowych zaległości, pracę po krótkiej przer 
wie wznowiono. 

RÓŻNE 

— Wyjechali do Genewy. Wczoraj 
wyjechał do Genewy na kongres mniej 
szości poseł .B.B. p. Pimonow i z ra- 
mienia rosyjskiego zjednoczenia były 

reg posiadłości znajdzie się w rękach 
litewskich. 

W. poszczególnych miejscowościach 
wileńsz.czyzny mają być utworzone pod 
komitety wykupu, do których dyspozy- 
cji oddano na razie miljon złotych. Roz 
porządzają one sekcjami: handlową, 
rolniczą i oświatową. 

Dotychczas cała ta akcja jest w 
stadjum organizacji i w miarę napły- 
wania funduszów będzie się realizo- 
wała. 

Narazie wyszukiwane są odpowie- 
dnie objekty, z właścicielami których 
nawiązywane są pertraktacje. 

poseł Sierebrannikow. 
Z ramienia żydów w kongresie we 

źmie udział m. in. sen. Rubinsztejn, a 
litwinów ma reprezentować prezes 
Tym. Kom. Lit. p. Staszys. 

— Sprawa majątku synagogi. Władze nie 
zgodziły się na zdjęcie pieczęci z biur syna- 
gogi, mimo kilkakrotnych interwencji u stam 
rosty grodzkiego przedstawicieli gminy ży- 
dowskiej. 

Wobec sporu o kompetencje co do za- 
rządzania majątkiem gminy zatarg winien 
hyć rozstrzygnięty, zdaniem władz admini- 
stracyjnych, jedynie przez Sąd. 

Wobec niemożności. dostania się do biur 
zarządu synagogi, sprawy bieżące, dotyczą- 
ce szczególnie cmentarza, załatwiane są w 
biurze rabinatu. 

— Półtora miljona zł. dłużne są sejmiki 
Magistratowi wileńskiemu. W poszukiwaniu 
pieniędzy Magistrat nie zaniedbał zajrzeć 

do aktów notujących zadłużenia różnych in- 

stytucyj na rzecz miasta. Po ustaleniu dłu- 

gu wojskowości, sprawię tę zdołano względu 

nie pomyślnie załatwić, bowiem należne Ma- 

gistratowi od wojska kilkaset tysięcy zło- 

tych zostanie spłacone tatami Natomiast 

pozostaje jeszcze otwartą sprawa długów 
sejmików powiatowych z tytułu świadczeń 
jak opieka szpitalna i społeczna, z. której 
korzystali przybyli z prowincji, przebywając 

np. w szpitalach miejskich. 
Nałeżności z tego tytułu z trudem i po 

uiewczasie wpływały do Magistratu, wywołu 
jąc różne nieporozumienia. 

Obecna sytuacja miasta wymaga jaknaj-, 
energiczniejszego załatwienia tej sprawy, bo 
wiem jak się okazuje, długi sejmików sięga- 

ja przeszło półtora miljona złotych. 

—  Perypetje motocyklistów  palestyn- 
skich. Przybyła do Polski na krótki pobyt 
wycieczka motocyklistów palestyńskich prze 
dłużyła samowolnie o kilka dni swój pobyt 
w Lidzie, wobec czego przy wyjeździe do 
Łotwy zostali zatrzymani w okolicy Brasła- 
wia i w liczbie siedmiu oddani do dyspo- 
zycji władz starościńskich. Za nieposzano- 
wanie przepisów paszportowych wycieczko- 
wicze palestyńscy zostaną odpowiednio u- 
karani, i potem dopiero będą mogli odje- 
chać w dalszą drogę. 

— Koło Młodzieży Wiejskiej im. Wł. Sy- 
rokomli w Kiwiszkach tą drogą składa ser- 
deczne podziękowanie p. Dyrektorowi Za- 
kładu Wychowawczo .. Poprawczego w Wie 
lucianach za bezinteresowne udzielenie or- 
kiestry dętej w dniu 15.8 31 r. na uroczy- 
stość obchodu dożynek w Kiwiszkach, о- 
raz męskiej i żeńskiej drużynie harcerskiej 
w N.-Wilejce za miłe przeprowadzenie ogni 
ska dożynkowego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni”*. Dziś ukaże 
się po raz drugi głośna sziuka Son erset 
Maughama „Mam prawo odejść”, która na 
premjerze odniosła owólny zachwyt i vzna- 
nie publiczności. Zarówno wykcrenie tej 
interesującej sztuki, jak również i wystawa 
— stoją na wysokim poziomie artystycznym. 
Rolę główna kreuje niezrównanie dyr. Zelwe 
rowicz 'wi otoczeniu Małyniczówny, Sawic- 
kiej, Severinówny, Szurszewskiej, Łacińskie 
go, Łubiakowskiego, oraz Mileckiego. 

Sztuką tą Teatry Miejskie zakończą se- 
zon bieżący. 

— Teatr Letni. Dzis wznowienie sensa- 
cyjnej Sztuki Middlo:»1a : Olivier'a , Natze- 
czona z dachu, w wykonaniu wybitnego 
zespołu z Eichlerówną, Jasińska Detkowską, 
Dejunowiczem, Detkowskim,  Karpińskim, 
Pichelskim,  Wasilewskim i  Wyrwicz-Wi- 
chrowskim, zaraem reżyserem tej sztuki. 

Sensacyjna ta sztuka cieszyła się wszę- 
dzie olbrzymiem powodzeniem ze względ- 
du na swą interesującą treść, niepozbawio 
ną jednak dużej dozy hurnoru. Ceny micisc 
zniżone. 

— Wielki koncert symfoniczny. We Śro- 
dę 26 sierpnia r. b., o godzinie 8.30 wieczor 
rem, w Parku Sportowym im. gen. Želigow- 
skiego (wejście z ul. Syrokomii) odbędzie 
się Wielki Koncert Symfoniczny pod dyrek 
cią R. Rubinsztejna przy współudziałe styn- 
nej artystki warszawskich tęatrów Heleny 
Dal (sopran). W programie — B. Rozowski, 
Z. Noskowski, R. Glicz, 5. Niewiadomski, 
B. Tomin i inne. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wybryki komunistyczne. Na ul. Za- 
walnej róg Nowogrodzkiej nieznani spraw 

cy wywiesili transparent z wypisanymi na 
nim hasłami komunistycznymi. 

— żołnierz z nożem na kole- 
gę. W dniu 24 b. m, o godz. 13, na rampie 
lidzkiej stacji towarowej Wilno, na tle 0s0- 
bistych porachunków pomiędzy szereg 3 D. 
A. K. Miszkuciem Franciszkiem a Krupowi- 
czem Ignacym, powstała bójka, w czasie któ 
rej Miszkuć uderzył nożem w szyję, bok i 
plecy Krupowicza. Lekarz towia ratun- 

kowego, po udzieleniu Krupowiczowi pomo- 

cy, odwiózł go w stanie ciężkim do szpitala 
wojskowego, Miszkucia zaś zatrzymano i 
przekazano do plutonu żand, wojsk. Docho- 
dzenie prowadzi pluton żand, wojskowej. 

— Samobójstwo z nędzy. W dniu 24 b. 
m. o godzinie 18 Sosnowski Jan (Zawałna 
59) na ulicy Kolejowej około dworca wypił 
w celu pozbawienia się życia, spirytusu ska» 
żonego. Lekarz pogotowia, po udzieleniu po- 
mocy, odwiózł desperata w) stanie niezagra- 
żającym życiu do szpitala żydowskiego. 
Przyczyna targnięcia się na życie — brak 
środków utrzymania. 

— Kradzieże: W dniu 24 b, m. dokonano 
na terenie m. Wilna kilku drobnych kra- 
dzieży. — Z niezamkniętego strychu domu 
Nr. 25 przy ul. Ogórkowej, Danilewicz An- 
na (Ogórkowa 35) skradła na szkodę Kami- 
lewicz Anastazji skóry wartości 60 złotych. 
2 ogrodu przy ul. Borowej 4 na szkodę Ła- 
zarewicza Jana skradziono pomidory warto- 

ści 10 złotych. Sprawcę kradzieży — Achra- 
mowicza Jana, zam. przy ul. Wojskowo- 
Cmentarnej 15, ze skradzionemi pomidorami 
zatrzymano. Na szkodę Kirjan Małki skra- 
dziono z dziedzińca domu Nr. 1 przy ul. 
Krupniczej kurę wartości 5 zł. Sprawcę Drab 
sztynowicza Jana (Krupnicza 1) zatrzyma- 
no ze skradzioną kurą, 

— Wypadki w ciagu doby. Ogółem za- 
notowano w: Wilnie od godz. 9 24 b, m. 
do godz. 9 25 b. m. wypadków 42, w tem 
kradzieży 4, przekroczenia przepisów admin. 
21, opiłstwa i zakłócenia spokoju pubt. 6. 

— Dziewczynkę porzucono 
na dworcu kol. Wczoraj w godzinach 
obiadowych nieznana kobieta pozostawiła 
na dworcu 7-letnią dziewczynkę. 

Płacz dziecka zwrócił uwagę obecnych 
w tym czasie na dworcu, więc zawezwano 
policjanta, który skierował porzuconą do 
P 

WILEJKA 
— Postrzelenie. Na odcinku grani- 

cznym Dołhinów znaleziono  postrzelonego 
Jana Pawełkowicza, ranionego przez sowie- 
cką straż graniczną podczas pracy na polu. 

ŚWIĘCIANY 
— Samolot litewski, Wczoraj o 5 rano 

zaobserwowano na odćinku  Święciańskim 
samolot litewski, odbywający łoty wywia- 
dowcze. 

WILEJKA 
‚ — Samobójstwo. Z powodu 

nieuleczalnej choroby powiesił się Jó- 
zef Sawicki, mieszkaniec maj. Karolin, 
gm. dołhinowskiej, : 

RADJO WILENSKIE 
ŚRODA, DNIA 26 SIERPNIA 

róż Mizyk czasu i hejnał krakowSki.. 
Х uzyka rosyjska (płyty). 

15,55 Program dzienny. T 
16.00 Dialog @а dzieci z Warszawy. 
16.15 Feljeton dla miodziežy z Warsza- 

16,30 Płyty dla młodzieży. 
16,45 Komunikaty dla żeglugi z War- 

szawył 
17,10 Koncert popularny z płyt. 
17,35 „Światło a zjawiska życiowe" — 

m. z Krakowa prof. dr. Emil Godlew- 
Ski. 

18,00 Muzyka z Warszawy. 
sm o strzelecka. 

,15 „Dožynki“ — monolog regjonaln: 
Leona Woltejki SE 7 
„19,35 Program na czwartek i rozmaito- 
ści 

  

wy. 

19,40 Skrzynka i giełda rolnicza i ko- 
munikaty z Warszawy. 

20,15 Koncert z Doiny Szwajcarskiej z 
Warszawy. 

22,00 „Poezja życia”* — feljęton z War- 
szawy wygłosi dr. Jerzy Szpakowski. 

22,15 Komunikaty i muzyka taneczna z 
Warszawy. 

CZWARTEK, DNIA 27 SIERPNIA 
11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski.. 
12,05 Muzyka popularna (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny 

Warszawy. 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikat żeglarski z Warszawy. 
16,50 „Średniowiecze Pompei** ^ 

głosi z Warszawy dr. Marjan Henzel. 
17,10 Utwory Chopina (płyty). 
17,35 „Styl współczesności" — wygłosi 

ze Lwowa prof. Stanistaw Machniewicz. 
18,00 Koncert popołudniowy. 
19,00 Skrzynka pocztowa nr. 164. Listy 

radjosłuchaczów omówi Witold Hulewicz, 
dyr. progr. R.W. w 

19,20 „W świetle rampy — nowości 
teatralne omówi Tadeusz Łopałewski. 

19,35 Program na piątek. 

z 

19,40 Giełda rolnicza i komunikaty z 

Warszawy. * ! 

20,15 Koncert muzyki lekkiej z War- 

szawy. « 
2i,30 „Kobieta z sercem““ — stuchowi- 

sko ze Lwowa. 
22,30 Recital skrzypcowy ze Lwowa. 

23,00 Muzyka lekka i taneczna z War- 

szawy. 

PTE DIETA EVE US TATSIA | 

Robsty miejskie będą wznowione 
MAGISTRAT ZAPEWNIŁ ROBOTNIKOM PRACĘ 

Dziś rano zwolnieni z robót kanal.-wo- 

doc. robotnicy stawili się ponownie do pra 

cy, by odbyć z kolei drugą bezpłatną dniów 

kę, a ponadto, jak mówią wtajemniczeni, 

chodziło im o możność wzajemnego  рого- 
zmienia co do dalszego ustosunkowania 

się wobec nieulegającego wątpliwości fak- 

tu, że roboty zostały przerwane. 

W godzinach rannych na ul. Syrokomli 

zebrała się większa grupa robotnik. ÓW! Z Za- 

miarem udania się przed Województwo, 

lecz w międzyczasie zostały nawiązane per 

traktacje z Magistratem i demonstracji za- 

niechano. 

Na skutek porozumienia -z władzami 
miejskiemi napoczęte na ul. Łotoczek, Zyg- 

muntowskiej i Syrokomli rozkopy będą za: 
sypane (!!) za odpowiednią opłatą, a na- 
stępnie gdy tylko będzie przyznana miastu 

pożyczka, ci sami robotnicy natychmiast 

będą przyjęci z powrotem do pracy na tych 
samych warunkach i nie w zmniejszonej 
liczbie, 

Zawarta ugoda, daje kilka dni spokoju, 
a przez ten czas Magistrat ma nadzieję 0- 

trzymać niezbędne kredyty. 

 



  

STRZELECKIE MISTRZOSTWA 
ŚWIATĄ WE LWOWIE 

W niedzielę ubiegłą rozpoczęły się 
ną reprezentacyjnej strzelnicy we Lwo 
wie 28-me międzynarodowe zawody 
strzeleckie, myśliwskie i łuczne o mi- 
strzostwo świata. 

Są to właściwie: $ 

28-me Międzynarodowe Zawody 
Strzeleckie, Myśliwskie i Łuczne, 28-e 
Międzynarodowe Zawody z karabinu 
dowolnego, 25-te Międynarodowe Za- 
wody z pistoletu dowolnego, 14-te Mię 
dzynarodowe Zawody z karabinu woj- 
skowego, 3-cie Międzynarodowe  Za- 
wody z karabinu małokalibrowego, 
1-sze Międzynarodowe Zawody z bro- 
ni myśliwskiej kulowej i śrutowej, 1-sze 
Międzynarodowe Zawody z łuku. 

„Reprezntanci osiemnastu państw 
zmierzą swe siły we wszystkich konku 
rencjach, a walki te trwać będą w prze 
ciągu dwóch tygodni. 

Przygotowania do tej imprezy trwa 
ły długo, bo też niemało trzeba było 
trudu, aby przygotować teren do tak 
wielkiej imprezy. 

Dziewięć wielkich pawilonów strze 
leckich obejmujących ogółem 78 sta- 
nowisk w różnych oddziałach broni 
pozwała na jednoczesne strzelanie 78 
uczestnikom. 

Reprezentacja Polski składa się z 
68 osób wyeliminowanych z reprezen- 
tacyj wszystkich okręgów i jak moż- 
na wnosić z wyników uzyskanych na 

treningach godnie będzie reprezento- 
wać nasze barwy. 

Płk. Bobrowski pobił, na trenin- 
gu rekord światowy z karabinu mało- 
kalibrowego, a tegoż dnia Jaskólski u- 
zyskał wynik jeszcze lepszy, t. j. 394 
punkty podczas gdy oficjalny rekord 
światowy jest 392 przy 400 możli- 
wych. 

Również i rekordzistka polska w 
strzelaniu z łuku p. J. Kurkowska- 
Spychajowa ustaliła nowy rekord w 
strzelaniu z łuku (odległość, 50,40 i 30 
mir.) osiągając 468 pkt. Ješt to wy- 
nik stawiający tę zawodniczkę w rzę- 
dzie asów łucznictwa światowego. 

Sprawozdanie naszego specjalnego 
wysłannika z przebiegu zawodów bę- 
dziemy podawali w następnych nume- 
rach. (t) 

RAID MOTOCYKLOWY WARSZAWA — 
WILNO — WARSZAWA 

W dniach 29 i 30 b. m. odbędzie się, zor 
ganizowany przez sekcję motocyklową sto- 
łecznej Legji, raid motocyklowy na dystan- 
sie: Warszawa — Wilno — Warszawa. 

, Tak samo, jak i zeszłego roku uczestnicy: 
raidu nocować będą w Wilnie i raniutke 
wyruszą w powrotną drogę. 

Organizację przyjęcia gości wziął na sie- 
bie Wil. Klub Motocyklistów, którego kilku 
członków weżmie udział w raidzie. 

Impreza ta, dostępna dla zawodników 
wszystkich kategoryj, budzi niemałe zainte- 
resowanie i niewątpliwie zgromadzi na star- 
cie pokaźną ilość zawodników — ze wszyst 
kich większych miast Polski. 

Dokładne informacje co do godziny przy 
bycia uczestników raidu podamy w jednym 

  

Kobiety w dyplomacji 
ALEKSANDRA KOŁŁONTAY? 

LADY MUIR? 

Powołanie rosyjskiego posła w 
Sztokholmie na kierownika ambasady 
ZSSR w Paryżu — w miejsce chorego 
Dowgalewskiego — wywołało w świe 
cie dyplomatycznym wielkie zaintere- 
sowanie. Wywołało je nietylko z tej 
racji, że ów tymczasowy kierownik ma 
prowadzić tajemnicze pertraktacje, któ 
re już od niejakiego czasu toczą się 
między Paryżem a Moskwą, a mają 
na celu francusko-rosyjskie zbliżenie, 
lecz przedewszystkiem dlatego, że do 
tak odpowiedzialnej misji powołano 
kobietę, panią przepraszam: towarzy- 
szkę) Aleksandrę Kołłontay. Ona to 
bowiem reprezentuje od lat paru So- 
wiety w Sztokholmie. 

„CZICZERIN W SPÓDNICY* 

: Panią Kołłontay porównywano nie 
raz w Moskwie z Cziczerinem. Porów- 
nywano z przekąsem. Jak Cziczerin, 
wyszła z kół rosyjskiej szlachty 
zbliżonej nawet do dworu — i jak 
Cziczerin, nie zginęła w Czrezwyczaj- 
ce, nie poszła na tułaczkę, ale zrobiła 

karjerę w wielkim stylu. Reprezentując 
Sowiety w paru stolicach, zasłynęła 
z książęcego przepychu swych toalet 
i „katarzynskiego“ (jak mawiano w 
Rosji) trybu życia. Pierwszem gorszo- 
no się w Moskwie — drugiem zagra- 
nicą. Mimo wielu intryg Kreml nie wy- 
cofał jednak p. Kołłontay z obiegu. 
Jak weszła do służby dyplomatycznej, 
w r. 1919, tak trwa w niej do dziś 
dnia. Silniej, niż Cziczerin. 

Bowiem — dziś już nikt temu nie 
przeczy — p. Kołłontay ma zmysł dy- 

plomatyczny. Oddała Sowietom szereg 
usług. Na pierwszej swej placówce w 
Norwegji zawarła korzystny dla Rosji 
traktat handlowy. Londyński „Obser- 
ver“ podnosi przytem, że zawarła go 
w warunkach, gdy akcje światowe 
Sowietów stały na rynku polityki 
światowej b. nisko (1919 r.) O jej za 
sługach w Meksyku dużo się mówi— 
żadnej się nie wymienia. To pewna, że 
od jej pobytu w tym kraju datuje sięfer 
ment komunistyczny, że zajął on miei- 
sce dawnego anarchizmu. P. Kołłontay 
spędziła ostatnio dłuższy czas w Sztok 
holmie. Zapewne nie próżnowała i tam 
— skoro obecnie przechodzi, choćby 
czasowo, do Paryża. 

NOWE POZYCJE KOBIETY 
Karjera Aleksandry Kołłontay, jeśli 

wzbudza zainteresowanie, to dlatego, 

że po raz pierwszy kobieta własnemi 
siłami zdobyła sobie oficjalne stano- 
wisko w służbie dyplomatycznej. Do- 
tąd istniały dyplomatki na tronie, jak 
królowa Elžbieta, jak Katarzyna II, lub 
kobiety, które odgrywając dużą poli- 
tyczno-dyplomatyczną rolę, pozastawa 
ły same w cieniu. W cieniu pozosta- 
wały takie kobiety, jak sławna pani de 
Stael, jak księżna Dorota Lieven, księ- 
żna Paulina Metternich, Kanclerz Met- 
ternich jest dziś dla nas twórcą „Świe 
tego Przymierza”, podczas, gdy baro- 
nowa Kriidener uchodzi za mistyczkę, 
przyjaciółkę Aleksandra l. A przecież 
gdyby nie wpływ tej „mistyczki“, na 
zapatrzonego w miraże iluminatorów, 
imperatora, nie byłaby może dzieła 
Metternicha. 

Kobieta XX wieku, wszedłszy do 
życia politycznego, do urzędów, szkol- 

SŁ O Ww U 

nictwa, adwokatury, szturmuje zkolei 
dyplomację. Przodują tu Stany Zjedno 
czone. Miss Fatie H. Field jest —po- 
dobno bardzo dobrym —— konsulem w 
Amsterdamie, miss Frances E. Wills 
w Valparaiso, miss Harvey w Ottawie. 
W Oslo attache andlowym jest 
miss Gudrun Carlson. Chile ma wice- 
konsula - kobietę w Wiedniu, Kclum- 

bja attache przy poselstwie w Pary- 
żu, Finlandja wysłała dr. fil. pannę 
Kartunnen do Rzymu, a mągistra te- 
goż wydziału, również kobietę, do Ber 
lina. Czechosłowacja ma w centrali 
ministerstwa p. Melińską... Przed woj 
ną mówiono, że słownik kobiety i 
słownik dyplomaty różnią się od sie- 
bie zasadniczo; słownik kobiety nie 
zna bowiem słowa „tak*, słownik 
dyplomaty nie zna zaś słowa „nie... 
Czyżby po wojnie kobieta zdypłomaty 
zowała swój słownik?... 

„A QUQOI REVENT ELLES?* 
Tak, konstatując fakt wtargnięcia, 

kobiety w szranki Talleyranda, zapy- 
tuje sam siebie „Figaro“: w jakim ce- 
lu, z jakim planem wstępuje dzisiej- 
sza kobieta do służby MSZ-etów? 
Czyżby jej przyświecała karjera p. 
Kołłontay, kąnjera eks-biskupa z Au- 
tun, Castleragha, Cavoura? Czy może 
— coś innego? 

Bo jest jeszcze i inna ka:jera. 
Pięć lat temu — kroniki dyplomatycz 
ne Genewy, zanotowały taki wypadek. 
Na salę posiedzeń Ligi Narodów we- 
szła wśród delegatów państw miłoda, 
dwudziestoletnia panna. Była to Buł- 
garka Nadieżda Stancioff. Stare 
wygi dyplomatyczne, zrazu zgorszo- 
ne inowacją, doszły po niejakim namy- 
śle do przekonania, że Nadieżda Stan- 
cioff posiada „le sens de la carriere'* 
— choć młoda i choć kobieta. Zaś 
mniej starzy turyści z nad Lemanu 0- 
sądzili odrazu, że panna Nadieżda ma 
jednak i bardzo piękne oczy... 

Opinja pierwszych dała młodej pan- 
nie nominację na sekretarza poselstwa 
Bułgarji w Waszyngtonie. Opinja dru- 
gich stała się opinją młodego angiel- 
skiego dyplomaty. P. Stancioff przy- 
słała do Sofji prośbę o dymisję i zo- 
stała żoną lorda Muir. Z małej i dale- 
kiej Bułgarji wyszła na wielki świat. 
O swej ojczyźnie zresztą nie zapomnia 
ła 
"Z dwóch dróg — którą wybiorą 

kobiety? Kari>rę p. Kołłantay, czy kar 
jerę lady Muir? 

ZE ŚWIATA 
JUż TRZECI TYDZIEŃ żYJE CZŁO- 
WIEK Z ROZCIĘTYM MÓZGIEM. 

Prasa czechosiawacka od kiku dni zaj 
muję się uwagi godnym sukcesem pewnego 
chirurga czechosłowackiego, który przed 
dwoma tygodniami operował człowieka, któ 
remu rozcięto mózg. Po trzech tygodniach 
blisko pacjent jeszcze żyje, a lekarz zapew- 
nia, że utrzyma go przy życiu.. 

Chodzi o 21 letniego młodzieńca, któ- 
remu w czasie bójki niepoczytalny epilep- 
tyk rozciął czaszkę siekierą tak, że mózg 
rozcięty został do 3 — 4 cm. głębokości. 
Po przewiezieniu dó szpitala w Bernie Mor. 
prymarjusz dr. Kudłacz stwierdził, że mózg 
wycieka z rany. Drogą operacji usunął 

zgruchotane cząstki czaszki i wyczyścił ra- 
ne. Stan pacjenta od tego czasu stale się 
polepsza. Mózg zraniony został w okolicy 
centra ruchów, tak, że pacjent nie mógł się 
poruszać, ani mówić. Skonstatowano jedna- 
kowoż, że zadawane mu pytania doskonale 
rozumie. Obecnie już odpowiada krótk na 
pytanie. Lekarz przypuszcza, że zdoła pa- 

cjenta zachować przy życiu, co byłoby 
wielkiem zdarzeniem w chirurgji. 

Sprzedaje się piac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46, (koniec), 
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Dźwiękowe kino P т "Dziš wielka atrakcja dźwiękowa! 2 
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Ę łckiewicza 22, kosą ER T kB A T % dźwiękowej 
tel. 15-28 Śpiew murzyński—solo i chór wykonany przer murzynów. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramounta*.   Dla młodzieży dozwolone. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. tel. 15-41 

ŻYWE OCZY LUDZI UMARŁYCH. 

Trupiarnia instytutu anatomicznego....0/d- 
bywa się eksperyment iście wstrząsający. 
Operacja, przeprowadzana na trupie. Niebo- 
szczykowi wyjmują oczy z  oczodołów 
'wiedług wszystkich prawideł sztuki chirur- 
gicznej. Czynią to w tym celu, by nanowo 
ożywić zmysł wzroku. 

Należy dopomóc życiu... Czy to jest 
możliwe? W każdym razie — problematycz 
ne. A jednak w tej próbie leży możliwość 
drogi, prowadzącej do spełnienia wielkiego 
marzenia Žudzkošci: by obdarzyć ludzi о- 
ciemniałych królewskim podarunkiem odzy- 
skanego wzroku. Byłaby to zdrowa gałka 
oczna, skradziona nieboszcykowi, któremu 
jest już niepotrzebna. 

W jaki sposób wprowadzić można cu- 
čowną tajemnicę życia w oko człowieka 
martwego? Jest to próba zuchwała, lecz nie 
nowa. Obcinano już nieboszczykom palce, 
by ożywić je zapomocą sztucziego cbiegu 
krwi. | kiedy trup rozkładał się w trumnie 
pod ziemią, — palec spoczywał w labora- 
torjum i rosły na nim paznogcie.... 

Niektóre eksperymenty są tak niezwyk- 
łe i niesamowite, że przyprawić «nogą 0 
dreszcz trwogi najbardziej odważnego czło 
wieka. Wkraczają już raczej w sferę zja- 
wisk nadprzyrodzonych. Udało się, naprzy- 
kład, przywrócić nieboszczykom mowę. Z 
piersi umarłego wyrywało się ciężkie we- 
stchnienie, lub jęk niewyraźny! Staje się 
tak naskutek skurczu jednego z muskułów. 

Kobiety, które umańy w. ostatnich mie 
siącach ciąży, rodziły dzieci w trumnie w 
wiele dni po Śmierci. W jednym z medycz- 
no - sądowych instytutów europejskich— 
udało się niedawno wywołać przy pomocy 
pompki sztuczne krążenie krwi w ciele nie 
boszczyła. Rany trupa krwawiły, Śmiertelna 
bladość znikała z twarzy umarłego, ustępu- 
jąc miejsca sinej barwie rwisielca. 

Lecz ze wszystkich tych eksperymentów 
bezsprzecznie najśmielszemi są ostatnie pró 
by badacza czeskiego F. Pollaka, czynione 
z gałkami ocznemi. W! chwilę po skonsta- 
towaniu zgonu, podejmuje się zabieg chi- 
rurgiczny wyjęcia oka. Kiedy gałka oczna 
leży na stole badacza — rozpoczyna się 
właściwy eksperyment. W arterję Źrenicy, 
wprowadza się sztuczną krew, mającą nor- 
malną temperaturę ciała ludzkiego. Po krót 
kim czasie oko ożywia się. Źrenica reagu- 
je na najrozmaitsze sposoby podrażnienia. 

Niezwykły ten eksperyment czyni znów 
aktualnemi próby, czynione przed laty 
przez młodego studenta węgierskiego Kop- 
panki (student ów jest obecnie profesorem 
uniwersytetu w Chicago). Koppanki był 
pierwszym, który przeszczepiał oczy zwie- 
rząt. Wyjmował gałki oczne jednego zwie- 
rzęcia i umieszczał je w oczodołach innego. 
Po niejakim czasie rany goiły się i niktby 
nie poznań, że zwierzątko biega z cudzemi 
oczyma. Pozostało tylko pytanie, czy wi- 
działy równie dobrze, jak normalne, czy też 
były ślepe. Eksperymenty te bowiem czy- 
nione były głównie na szczurach. Wiado- 
mo zaś, że te zwierzęta orjentują się pod- 
ług węchu i że zmysł wzroku jest im pra- 
wie niepotrzebny. Najbardziej uważny eks- 

  

perymentator nie potrafi zdać sobie sprawy, * 

czy badany szczur ma oczy normalne, czy 
ślepe. 2 ; 

Dlatego też uczeni odnieśli się do prób 

Koppanki'ego sceptycznie. Twierdzili, że 

szczury po operacji przeszczepienia oczu — 

zostawały ślepe. W znanej klinice Mellera 
operacje przeszczepiania oczu nie udawały 

się nigdy. Oczy nie chciały dobrze zrastać 
się i goić. W innych klinikach takie ekspe- 

rymenty przeprowadzone były z lepszym 

<wynikiem, Dokoła tych badań toczyła się 

wieczna walka. Od niejakiego czasu zanik- 
ły spory na temat transplantacji oczu. Te.. 
raz może znowu ożyją, Wraz z użyciem о- 

| czu nieboszczyków. 

seans ceny zriżone. 

ОЛМАИ 

Dziš Po raz pierwszy 

Dziś ostatni dzień. 

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. Z 

Wino, uł. Tatarska 20, dom włarny, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warnnki i na raty, 

Najlepszą 

bo z cegielni „DWORCZANY“ 
tanio sprzedaje inż. 

F Koch 
dzierżawca tej cegielni. Osobiście 5—6 
po poł. Wilno, ul. Mickiewicza 22 m. 40 

  

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

й dn. 1 sierpnia 193 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

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

dła odbycia kuracji. 

        
  

  

     

  

       

  

w Wilnie 100 proc. dźwiękowiec 

ZAGIRIORY $TEROWIEC Эоп 
W roli głównej RICARDO CORTEZ. Nad program: Pazegląd dźwiękowy „Foxa*. 

Początek seansów o godz. 4 6, 8 i 10.15. 
Następny program: przebój dźwiękowy „Walc miłości”, 

Na pierwszy 
W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

wkrótce „Niebezpieczny romans" 

Dr. Wolfson tepjan, wygody. Intorm. 
weneryczne, moczopł, w księgarni W. Mikul- 
i skórne, nl. Wileńska skiego. Wileńska 25. 
7, tel. 10-67 9—1 i 4—8 

a 

Przyjmę 
uczenice na mieszka- 
nie z utrzymaniem. 
Opieka troskliwa, for- 

    

  

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
tyczne | moczopłciowe = —— 

Mickiewicza 4, Mieszkanie 
tel. 10-90. 

a 7 pokoi z wygodami 
O WIEŻ _ 1 piętro centralno-wod- 

ne RE = wy- 
najęcia. lai 6. 

KOSMETYKE Spytać dozorcę. 

GABINET 1-2 pokoje 
porządnie umeblowane 

R RA kJ czyste słoneczne z wy- 
godami niekrępującem 

  

  

  

LECZNICZEJ Só jściem do wynajęcia. 
WILNO, MICKIEW! Osladač 5—6  Mickie- 

kobiecą wicza 48 m. 6. —З 

"гопе…?”?' 
je, dosko- 

mali, odświeża, nsawa Dwa pokoje 
jej skszy i braki. Masaż Z używalnością kuchni 
twarzy i ciała (panie, Mogą być pojedyńczo. 
Sztaczne opaiauie cery) Dąbrowskiego 10—6. 
Wypadanie włosów S 
tspież. Najuowsze 1d0- 
bycze kosmetyki racjo- 

nałnej 
Cedziennie od 

W. Z. 

  

Pokój „z 
wynajęcia — ewentual- 

10—8,nie z utrzymaniem 
, 43. Zana 7—2. 

HTFETE: | 

Prześliczne 

    

Janina 

HRYNIEWICZOWA 
wróciła. 
Gabinet 

Kosmetyki - Leczniczej 

    

  

        

  

      

  

5 H s KOCIĘTA  Angor — 

w Marienbadzie. Cedib | Busy, ce "nisi 
Wielka 18 m. 9, Pańska 4-1, — — 

2 panienki Gotówkę na 
Wileńskie Towarzystwo (uczennice) _ przyjmę proce 
Handl t na mieszkanie Z utrzy- lokujemy bezpłatnie 

andlowo - Zastawowe maniem. Opieka za- Domy 
L 0 M B A R D pewniona. Zana 7—2. | dochodowe Ё 

zawiadamia, że w dn. 9, 10 i 11 wrześ- inteligentnej oby- M r wz 
nia b.r. w lokalu lombardu przy ul. watelskiej rodzi- ają 5 
Biskupiej 12, o godz. 5-tej po południu | nie przyjmą 2 vczeni- ośrodki, wille, óział- 
odbędzie się licytacja zastawów od Nr. | ce na mieszkanie zca.| „Kh Mieszkania. 
65650 do Nr. 95920 opłaconych za |ą 3 ul.| Dom H.K. „Za- 

maj 1931 r. ZE a 6. chęta“ Micklawi- 
akretowa, d. m. 5.| cza 1, tel. $-05. 

Tęrudenfkanrawars= j 2 Uczenice p; Sk 
Studentka prawa Fruje inteligentne z dobrej Pianino akłóż 

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

     

  

Oszczędności 

ułokuj na 
oprocentowanie. 

Zastawowe 

Biskupia 12 

złota, srebra, 

  

     

  

pożyczki pod zastaw: 
В в brylau- matyki polskiej, 

tów, futer, i t. p. —8 nomji. Żądajcie pro- nieważnia się. 
-— spektów, - 

rodziny przyjmę nado sprzedania niedro- 
mieszkanie z utrzyma- go, spiesznie, Kalwa- 
niem, Pańska 4 m. 4, ryjska 2—5. 

Chcesz otrzy- „ Księgarnia W. MIKULSKIEGO 
mać posadę? wileńska 25 tel. 664. 

    

  

swoje złote i dolary Musiszukończyć kursy Kupuje podręczniki 
wysokie ko: espondencyjne 

Go- Sekułowicza. 
sówka twoja jest zabe- wa, Żurawia 42, Wyu- mienia na nowe lub 
zpieczona złotem, sre= czają listownie: buhal- 
brem i drogiemi kamie- terji, 
uiami.Wil. Tow. Handl. 

(LOM- grafji, handlu, prawa, 
BARD) Plac Katedralny kaligratji, 

Wydaje fji, 

im. używane, płacąc naj- 
Warsza- wyższe ceny oraz та- 

używane. 
rachunkowości, o 

korespondencji, steno- Zgubioną 

daktylogra- książkę wojskową wyd- 
towaroznawstwa, przez P. K. U. Wilno. 

języków, pisowni-gra- Powiat na imię Anto- 
eko- niego Burniewicza u- 
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JOHN HUNTER 

«s JENNY—DETEKTY W 
Decyzja była zbyt trudna! Zdra- 

dzić ją, znaczyło pozbawić siebie 

wszelkiej nadziei, lub może uzyskać 

przyjaźń i opiekę wodza, ale zginąć z 

ręki Sarna, lub zawisnąć na szubieni- 

C=. > 
> Tretano czuł się rozpaczliwie — о- 
samotniony, nikt nie mógł mu pomóc, 
chociażby dobrą radą. Chodząc po 
tłumnych ulicach miasta, czuł się, jak 
na pustyni, a jednocześnie czuł wi- 
szące nad sobą niebezpieczeństwo, 

którego nie mógł, zdawało się, omi- 

nąć... 
> Wchodząc na ganeczek, prowadzłą- 

cy do pensjonatu sióstr Brown, Treta- 

no zatrzymał się, drżąc z przerażenia: 

wydało mu się, że w ogrodzie ktoś się 

poruszył. Ale nie, to zapewne kot za- 

łomotał gałęziami... Włoch przypom- 
niał sobie, że nie zdążył dać adresu 
Jenny Trent Sarnowi. Nikt z bandy- 
tów, prócz niego, nie znał adresu Jen- 
ny. 

Na cichy dzwonek zjawiła się Ma- 
tylda Brown. Niepewnym głosem za- 
pytał przez drzwi, czy może widzieć 
„ратепке“? 

— Jaką panienkę? — zapytala sta- 
ra panna, oglądając podejrzliwem — о- 
kiem spóźnionego gościa. 

Tretano zmieszał się. Podejrzewał, 
że Jenny mieszkała w pensjonacie pod 
przybranem nazwiskiem, i obawiał się, 

że gdy zapyta o Jenny Trent, starucha 
odpowie, że taka tu nie mieszka i za- 

trzaśnie drzwi pod jego nosem. 

— Panienka, która tu mieszka, — 
powtórzył, — taka brunetka... przy- 
stojna.... 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Podejrzenia Matyłdy Brown zwięk- 
szyły się po tych słowach. W ostat- 
nich czasach zbyt często zakłócano jej 
spokój strzałami i napadami. Nie mia- 
ła więc ochoty zadawać się z niezna- 
jomymi ludźmi. 

— Pan się myli, — odpowiedzia- 
ła ostro i chciała zatrzasnąć drzwi. 

Serce Tretana ścisnęło się z przera- 
żenia: czuł, że gdyby zmuszono go 
wyjść znowu na ulicę Londynu, pełne 
policjantów — zwarjowałby natych- 
miast. Ze zręcznością zwierzęcia, ra- 
tującego się od śmierci, wsunął nogę 
między drzwi, nie dając w ten sposób 
zamknąć je. Matylda Brown podniosła 
głos, dając wyraz swemu  oburzeniu, 
ale Włoch nie ustępował: 

— Muszę ją zobaczyć, — powta- 
rzał nieprzytomnie prawie. — To jest 
bardzo ważne. Proszę powiedzieć jej, 
że mam coś do powiedzenia o jej oj- 
cu. Ona zrozumie. 

Miss Brown sprzeciwala się. 
Chciała krzyknąć, zawołać na ra- 
tunek, kiedy właśnie Jenny wyszła z 
salonu, by wejść na schody, prowa- 
dzące do jej pokoju. 

Tretano spostrzegł ją i krzyknął: 
— Oto ta panienka! To ona! 

Miss Brown odwróciła się i ze zło- 
ścią rzuciła przez ramię: 

— Ten pan chce mówić z panią o 
pani ojcu, miss Smith. 

Na chwilę serce Jenny przestało 
bić. Podeszła do drzwi, żeby się przyj- 
rzeć temu człowiekowi i w oczach je- 
go wyczytała błagalną prośbę o litość, 
tyle rozpaczy i strachu, że odrazu zde- 
cydowała się go przyjąć. 

— Dobrze, ja przyjmę tego pana! 
Miss Brown wpuściła Tretano i 

wskazała mu drzwi do salonu: 

! 
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Włoch uczuł niezwykłą ulgę, gdy 
drzwi od ulicy zatrzasnęły się za jego 
plecami, osłaniając go przed wszel- 
kiem niebezpieczeństwem na chwil kil 
ka. Jenny weszła za nim do saloniku. 

— Kim pan jest? 
Tretano zapalił machinalnie papie- 

rosa, starając się nie zdradzić stanu 
swego ducha, Zdążył już obejrzeć pa- 
nienkę i ocenić dosyć przytomnie, mi- 
mo silnego wzruszenia. Była ona bar- 
dzo piękna, pewna siebie i rozumna. 
Taki człowiek mógł mu dopomóc. Za- 
czął mówić łamaną angielszczvzną, a 
le Jenny przerwała mu: 

-— Mówię po włosku i po francu- 
sku. Może pan mówić w jednym Z 

tych języków. 
Tretano ucieszył się, że może mó- 

wić w ojczystej mowie: 
— Ach, signora, jakże się cieszę! 

Znaleźć w tem mieście kogoś. kto pro- 

ponuje mówić po włosku, zamiast tej 
psiej angielszczyzny, to tak, jakby się 
na pustyni znalazło źródło wady! 

Nabrał teraz odwagi i czuł się O 
wiele spokojniejszym. Przedewszyst- 
kiem łatwiej mu będzie wypowiedzieć 

się, bo w żargonie Hogana i Sarna, 
na którym ogranicza!a się jego zna C- 
mość języka angielskiego, niełatwo by 
ło przedstawić tak skompl'kowaną sy- 
tuację!. 

UMOWA 

— Ja będę mówić uczciwie i o- 
twarcie, —- zaczął - Grozi mi olbrzy 
mie niebezpieczeństwo. Przyszedłem 

do pani po pomoc. 
Głos jego brzmiał już zupełnie spo- 

kojnie. Możność wysławiania się p0 
włosku uspokoiła ga zupełnie. Zda- 
nia płynęły z jego ust z taką łatwo- 
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ścią, że sam się zdumiał. 

— Ach, tak? — zapytała zimno 

Jenny, nie kryjąc nieufności do czło- 

wieka, który odrazu zapewniał O Swej 

uczciwości. 

— Tak, tak, mówię szczerą prawdę. 
Czy pani zgodzi się pomóc mi wza- 

mian za wiadomości o ojcu i różne in- 

ne informacje, które mogą SIĘ pam 

przydać? \ 

— Na czem ma polegač moja p0- 
moc? 

Tretano przez chwilę ważył w my- 

Śli możliwości i siły partnerki. Nie był 
to wróbel, któryby dał się złapać na 
plewy, aby wzbudzić w niej zaufanie, 
trzeba było opowiedzieć jej cośniecoś. 

— Proszę mi obiecać, że nic z te- 

go co powiem, nie wyjdzie poza ścia” 

ny tego pokoju, nawet gdyby umiowa 

nasza nie stanęła?. 

— Nie obiecuję nic zgóry. Czy pan 
jest członkiem szajki? 

Tretano zmarszczył brwi i przyznał 

się; 

— Tak. 

— Poco pan przyszedł do mnie? 
— Zaraz to wytłumaczę. Ja wiem, 

że jestem zbrodniarzem. Ale bywają 
zbrodnie i zbrodnie, a moje sumienie 
protestuje przeciwko temu, co robią 
teraz moi koledzy. Gotów jestem kraść 
i rabować, ale wie zgadzam się zabi- 
jać niewinnych ludzi. Na to nie zgodzę 
się nigdy! Znam ich tajemnice. Oni 

wiedzą o tem i wiedzą również, że nie 

zgodzę się być mordercą, postanowili 

więc zabić mnie, żebym nie mógł zdra 
dzić ich sekretów. Ale sprawę kompli 
kuje to, że ja brałem udział w niektó- 
rych ich rabunkach i policja poszuku- 

   

je mnie. Innemi słowami, niebezpie- 
czeństwo grozi m: z dwóch stron! Mó 
wię zupełnie otwarcie. Koledzy, chcą 
mnie zabić, żeby zapewnić moje mil- 
czenie, a policja szuka mnie, żeby a- 
resztować. 

— Cóż ja mam na to poradzić?—- 
zapytała Jenny. 

Opowiadanie Włocha brzmiało rze 
czywiście szczerze: 

— Chcę, żeby pani pomogła mi 
itciec z Anglji, ja wzamian opowiem 

pani wszystko, co wiem o jej ojcu i o 

innych rzeczach, które mogą panią in 

teresować! 

Jenny zamyśliła się: 

— Nie wiem, jak panu pomoc? 

Tretano ożywił się, czepiając się 
nadziei i widząc, że Jenny zaczyna się 
skłaniać ku zgodzie. 

— Ja umiem doskonale się przebie- 
rać. Do Ostendy można pojechać na 
week -end bez paszportu. Wiem to na 
pewno. Ale na statku pełno jest szpic- 
li i jeżeli pojadę sam, mogliby wywę- 
szyć, kim jesten. Gdybym mógł do- 
stać się do Ostendy, stamtąd już dam 
sobie rady, i zwieje gdzieś na południe. 
Jestem niewysoki i szczupły, mogę do 
skonale uchodzić za głuchą staruszkę, 
podróżującą w towarzystwie córki, czy 
siostrzenicy. Pani pojechałaby ze mnią 
do. Ostendy, dbałaby o mnie w ciągu 
drogi, a nikt nie zwróci na nas uwag! 

Policji nie przyjdzie do głowy, że mógł 
bym odbywać w tej roli podróż i w to 
warzystwie tak pięknej damy. Naza- 

jutrz po przyjeździe będzie pani mog- 

ła wrócić do Londynu. A więc pani 

musiałaby poświęcić dwa dni na po- 

dróż i ze dwadzieścia funtów na dro- 

gę. Jak pani widzi, moje wymagania 
nie są duże! 

— Rzeczywiście, nie są duże, — 
pomyślała Jenny, orjentując się momen 
talnie, że skromne wymagania były 
wynikiem tego, że ten człowiek był w 
potrzasku i nie mógł znaleźć wyjścia. 

— To będzie bardzo łatwe, — tłu 
maczył żywo Tretano. — Przecież pa- 
ni łatwo będzie dostać adpowiednie 

dla mnie ubranie kobiece. A ja nie mo 
gę tego sam zrobić. Po przyjeździe do 
Ostendy może mnie pani zostawić na 
brzegu i zapomnieć o mojem istnieniu. 
Zapewniam panią, że wiadomości, któ- 
re pani dostarczę, są bardzo ciekawe i 
prawdziwe. 

Jenny wpatrywała się w twarz ban 
dyty: pierwszy raz w życiu malowała 
się na niej szczerość. .Tretano gotów 
był uczciwie sprzedać prawdę, dła u- 
ratowania własnej skóry. 

— Dobrze, — powiedziała Jenny, 
słucham pana. 3 * 

I w tejże chwili zrozumiała, jak 

tanio sprzedała swą pomoc: Tretano 

nie mógł opanować wybuchu radości 
i szczęścia. Wyrazy wdzięczności i 
szczęścia płynęły z jego ust tak gwał- 
tawnym potokiem, że Jenny z trudno- 
ścią mogła je zrozumieć. W oczach 

Włocha ukazały się łzy. 
Z trudnością opanował się, podczas 

gdy Jenny paliła spokojnie papierosa. 
Wzruszenie bandyty , nie budziło w 
niej litości, wiedziała przecież, że ten 
człowiek nie jest godny litości. 

— Przedewszystkiem powiem 0 
pani ojcu, — zaczął — grozi mu wiel- 
kie niebezpieczeństwo! 

(D.C.N.) 
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