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0 czynniku zaufania Skład nowe 
Już rok temu prasa gospodarcza 

zwracała uwągę na to, że alarmujące i 

przygniatające wiadomości o naszej 

sytuacji gospodarczej zajmują w na- 

Szych dziennikach znacznie więcej 

miejsca niż zagranicą. W miarę jak 

państwowa polityka gospodarcza po- 
stępowała na różnych odcinkach  žy- 

cia wewnętrznego, względnie na ze- 

wnątrz, śmiałym krokiem naprzód — 

powstawał regularnie huczek, że jest 

źle, że staczamy się w przepaść, ginie- 

my. Mówiono nawet o możliwości de- 

waluacji złotego. 

W ciągu roku nic pod tym wzglę- 

dem nie zmieniło się. Uprawiane jest w 

dalszym ciągu celowe szerzenie pani- 

ki. Skutki kryzysu światowego są wy- 

olbrzymiane. Nie dość tego — czynni- 

ki, znajdujące się w opozycji do rzą- 

du, odpowiedzialnym za ten kryzys czy 

nią właśnie rząd. / 

Gdzieindziej wysiłek rządu, zmie- 

rzający do wytworzenia warunków ła- 

godzących skutki kryzysu a umożliwia- 

jących jego przetrwanie, znalazłby 

wśród całego społeczeństwa należyte 

zrozumienie i poparcie pomimo rozbież 

ności pod względem politycznym. U 

nas kryzys gospodarczy wykorzystywa- 
ny jest przez pewien odłam społeczeń- 

Stwa w tym celu, by utrudnić, a czę- 

sto udaremnić zabiegi i poczynania 
rządu, rozpętać defetyzm i wpoić prze- 

konanie, że gdyby był inny rząd do 

kryzysu gospodarczego nigdyby- nie 

doszło. 

Mówiłem już, że skutki kryzysu są 

wyolbrzymiane. Jeżeli chodzi 0 nasz 

odcinek, znane w Wilnie pismo opozy- 

cyjne w notatce z dnia 29 lipca infor- 
mowało, że w ciągu pierwszego pół- 

rocza bieżącego roku uległo na Wileń- 
szczyźnie likwidacji 600 przedsię- 

biorstw różnych branż. W rzeczywisto- 

ści w tym okresie zgłoszono do reje- 

stracji 429 nowych przedsiębiorstw, 

zgłoszono zaś do likwidacji 209 przed- 

siębiorstw. Notatka w tymże dzienni- 

ku z dnia 20 sierpnia podała do wia- 

domości zlikwidowanie na Wileńszczy- 

źnie nieistniejącej „fabryki papieru i 

tektury", dalej 4-ch tartaków — czemu 
kategorycznie zaprzeczają władze prze- 

mysłowe i Zrzeszenie tartaków, — da- 

lej 8 cegielni i 2 hut szklanych — co 
również jest wyssane z palca. 

Jeżeli chodzi o papiernie, to jedna 

z nich jest unieruchomiona od roku 

1929, druga zaś pracuje do dnia dzi- 

sieįszego, — tekturownie zaś wszyst- 

kie pracują z przerwami zależnie od 

zapisów gotowego towaru na skła- 

dzie. Należy ubolewać, że takie zmy- 

ślone „fakty, jakkolwiek rzadko, prze- 

dostają się skutkiem niedopatrzenia re- 

dakcyjnego również da prasy nieopo- 
zycyjnej. 

Gdy otrzymana została pierwsza 

wiadomość o krachu finansowym w 

Niemczech, zaczęto _ niedwuznacznie 

Przebakiwač, że krach ten zaciąžyč 
musi nad złotym polskim. O panicz- 

nym nastroju wśród mniej ušwiado- 

mionych świadczy zjawisko wycofy- 
wania wkładów odszczędnościowych. 

Pomimo ucieczki do dolara, złoty da- 

trzymał kroku dolarowi, a jednocześnie 
uniezależnił się od marki niemieckiej. 

„W stosunku do Polski, czytamy w 

„Polsce Gospodarczej” zaobser- 

wowaliśmy w ostatnich tygodniach 
bardzo znamienny fakt na giełdach a- 
merykańskich, a także europejskich: 
oderwanie się kursów walorów pol- 
skich od kursów niemieckich, jakkol- 
wiek dotąd bez wyjątku zawsze kursy 
walorów polskich szły na giełdach w 
qgonie Za niemieckiemi. Teraz obser- 

wowaliśmy poraz pierwszy, że pod- 
czas gdy na giełdzie papiery warto- 
ściowe niemieckie spadały, to papie- 

ry polskie utrzymywały swój poziom 
przy tendencji mocnej”. Akcja rzado- 

  

wa w kierunku osłonienia złotego da- 

ła wyjątkowo pomyślne wyniki, któ- 
re ucieczkę do dolara stawiają w šwie- 

tle albo bezgranicznej głupoty, albo 

świadomego postępowania na szkodę 

własnego państwa. 

Nie ulega dziś wątpliwości, że z za- 

trutych oparów światowego kryzysu 

Polska wyłania się mocna i zdolna do 

odegrania należnej jej jako mocarstwu 

roli w międzynarodowych stosunkach. 
Krzepnie zaufanie do niej zagranicy. 

Prasa gospodarcza stwierdza, że zau- 

fanie to jest wynikiem wieloletniej kon- 

sekwentnej pracy rządu marszałka Pił- 

sudskiego w kierunku utrzymania sta- 

bilizacji stosunków wewnętrznych za- 

równo w dziedzinie gospodarczej, jak 

politycznej. Tak jest. Po odzyskaniu 
niepodległości Polska rozpoczęła życie 

od popełniania błędów. Jak dziecko, 

stawiała kroki niepewnie. Linja jej 1u- 

chów była zygzakowata. Zapadała na 

różne choroby, cholerę reformy rolnej, 

dezynterję świadczeń socjalnych i in- 

ne. Z objęć tych chorób organizm 

zaczyna wychodzić zwycięsko. Jedno-- 

cześnie wiek dziecinny ustępuje miej- 

sce młodzieńczemu. W tym wieku mło- 

dzieńczym Polska mogłaby popełnić 

tysiące szaleństw, gdyby nie wycho- 

wawcza ręka marszałka Piłsudskiego, 

który wytrwale, choć często nierozu- 

miany, prowadzi młode Państwo ku 

wyżynom. 

Ale wracamy do poruszonega 

gadnienia zaufania. Słusznie podkreśla- 

na jest ta okoliczność, że „zaufanie mię- 

dzynarodowe opierać się musi przede- 

wszystkiem na zaufaniu wewnętrz- 

nem, które ma źródło w przeświadcze- 

niu, że dotychczasowa polityka rządo- 

wa daje dobre rezultaty i że rząd ni- 

czego nie zaniedba dla podtrzymania 

ogólnego gospodarczego interesu". 

Otóż z całą stanowczością stwierdzić 

można, że to wewnętrzne zaufanie sta- 

le wzrasta tak jakościowo jak ilościo- 

wo. Obóz opozycyjny staje się coraz 

bardziej odosobniony, a wpływy jego 

maleją, tak dalece, że dziś na jakikol- 

wiek posłuch wśród szerszych warstw 

społeczeństwa liczyć nie może. Rzesze 

robotnicze zrywają z P.P.S., tłumnie 

garnąc się do zawodowych związków 

gospodarczych. _ Sfery gospodarcze 

przez swoje związki i zrzeszenia współ- 

działają z rządem. Wśród narodowości 

niepalskich stale postępuje pacyfikacja 

umysłów i zrozumienie dobrej woli 

czynników rządzących. Wzrost zaufa- 

nia obserwuje się wszędzie, na każdym 

odcinku. Z. Harski. 

Za- 

Naczelny komitet 
do spraw bezrococia 
"WARSZAWA. PAT. — We środę dnia 

26 b. m. odbyło się w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów pod przewodnictwem p. premjera 
Prystora posiedzenie Rady Ministrów, po- 
święcone sprawie złagodzenie skutków bez- 
robocia w okresie zbliżającej się zimy. 

W wyniku obrad nad tem zagadnieniem 
Rada Ministrów uchwaliła powołanie przy 
prezesie Rady Ministrów specjalnego komi- 
tetu pod nazwą: „Naczelny Komitet do 
Spraw Bezrobocia”, który będzie miał na 
celu przeprowadzenie akcji łagodzenia skut- 
ków bezrobocia iw okresie nadchodzącej zi- 
my. 

, Wskład tego komitetu wejdą  przedsta- 
wiciele sfer zainteresowanych,  społeczeń- 
stwa oraz rządu. Naczelny Komitet do 
Spraw Bezrobocia zajmie się zorganizowa- 
niem na szerszą skalę obecnej pomocy do- 
raźnej dla bezrobotnych w naturze (doży- 
wianie, opał, dożywianie dzieci itp.). Ta 0- 
statnia akcja ma być oparta na środkach ze 
źródeł następujących: a) fundusze państwo- 
we, przeznaczone obecnie na t. zw. akcję 
specjalną pomocy dla bezrobotnych, prowa- 
dzoną za pośrednictwem wojewodów przez 
samorządy, b) środki, uzyskane w naturze 
od podatników za zaległe podatki, c) towa- 
ry skonfiskowane przez władze celne, a mo- 
gące służyć na akcję dożywiania, d) sumy, 
które przeznaczone zostaną przez skarb pań 
stwa, z podwyższenia podatku dochodowe- 
go, e) sumy, które uzyskane zostaną ze 
specjalnego opodatkowania taks, pobiera- 
nych przez komorników, rejentów i pisa- 
rzy hipotecznych, f) dobrowolne składki i 
ofiary, zbierane na rzecz pomocy dla bezro- 
bofnych przez komitety. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. | 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
ЫВА — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksłęgarnia T-wa „Ruch“. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmi 

go rządu węgierskiego 
  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc droži 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michałsi | 

| PIŃSK — Księgart 

N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 

ia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgamia T-wa „RUCH. 

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

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

WILEJKA POWIATOWA — ut. Mickiewicza 24, Е. Juczewska. 
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Premjer hr. Karolyi na czele gabinetu 
HRABIA JULJUSZ KAROLYI 

Hrabia Juljusz Karolyi, który obec- 
"nie stoi na czele rządu węgierskiego, 
w życiu politycznem jest nowicjuszem 
i dopiero trzy ćwierci roku zajmuje 
stanowisko ministra spraw zagranicz- 
nych. 

Juljusz Karolyi odznacza się zale- 
tami, które każą nam przypuszczać, 
że nowy ten polityk dokona poważ- 
nych zmian w polityce wewnętrznej, 
zwłaszcza jeśli chodzi о zarządzenia 
oszczędnościowe. Politycznie jest on 
zupełnie niezależny, nie ma żadnych 
zobowiązań wobec żadnej partji i dla- 
tego może kroczyć własnemi drogami. 
Karolyi jest człowiekiem bardzo pro- 
stym i gardzi zawsze tymi, którzy ży- 
ią ponad stan. Na stanowisku ministra 
okazał się bardzo ścisłym; domagał 
się sumiennego spełniania obowiąz- 
ków i sam sumiennie obowiązki speł- 
niał. jest on przeciwko skupianiu naj- 
rozmaitszych urzędów w rękach jednej 
osoby, co na Węgrzech spowodowała 
tyle zła i komplikacyj. O jego skrom- 
ności, świadczy to, że głosi on, że funk- 
cjonarjusz państwowy, posiadający 
własny majątek prywatny i nie skaza- 
ny na pobory państwowe, powinien pe 
porów: tych zrzec się na rzecz państwa. 
Kiedy wrócił z Genewy, gdzie bawił 
jako minister spraw zagranicznych, 
oświadczył szefowi biura obrachunko- 
wego, kiedy tenże prosił go o przedło- 
żenie mu zestawienia wydatków, aby 
mu mogły być zwrócone z kasy pań- 
stwowej: „Proszę pamiętać, że dopóki 

mogę, płacić będę wszystko sam i ni- 
czego od was nie żądam”. 

Objąwszy resort ministerstwa spraw 
zagranicznych, usunął z ministerstwa 
automobil państwowy i do urzędu 
przychodził codziennie piechotą. Jeśli 
musi wyjechać, to używa taksówki. W 
swych oświadczeniach powtarza: „O- 
szczędzać na każdym kroku i znieść 
wszystkie zbyteczne instytucje. W 
tem przekonaniu podejmuje się misji 
utworzenia nowego gabinetu i już 
obecnie w kołach opozycyjnych sły- 
chać zdania, że bardzo chętnie uczyni 
zadość żądaniom opozycji, która do- 
maga się aby zniesiony został urząd 
podsekretarzy stanu przy różnych mi- 
nisterstwach. Powszechnie uchodzi za 
pewne, że jeśli uda mu się utworzyć 
gabinet, to nastąpią wielkie zmiany w 
administracji państwowej a przy jej 
reorganizacji nie będzie zwracał nowy 
premjer uwagi na prawicę, ani na le- 
wicę. W takich warunkac!! uzyskałby 
poparcie opozycji, pomimo, że stara 
się utworzyć gabinet przy oparciu się 
o dotychczasową większość — раг 

  

BUDAPESZT. PAT. Cała opinja 

publiczna z uigą przyjęła wiadomość 

© utworzeniu rządu hr. Karolyi'ego. 

Szczególnie korzystne wrażenie wywo- 

łał fakt, że tekę spraw zagranicznych 

objął Walko, sądzi się tu bowiem, że 

zasiadając w rządzie wpływać on bę- 

dzie również na sprawy finansowe. 

Skład nowego rządu jest następu- 

jacy: > . 
Prezes rady ministrów i tymczą- 

Keresztes Fischer; 
Wyznania religijne i oświecenie pu- 

bliczne — Aleksander Ernszt; 
Rolnictwo — Bela Ivady; 
Handel — Bela Kenez; 
Sprawiedliwość — Tibor Zsitvay; 
Obrona narodowa —juljusz Goem- 

boes; 
Opieka społeczna — tymczasowo 

Aleksander Ernszt; 
Minister bez teki — Jan Mayer. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 

Kongres mniejszości 
w Genewie 

ODSŁONI SWĄ PUSTKĘ IDEOWĄ. 
Tegoroczny kongres mniejszościo- 

wy (w dniach 29 — 31 sierpnia b. r.) 
zamierza obradować nad trzema spra- 
wami: 1) ogólnem położeniem mniej- 
szości w Europie, 2) kwestją autono- 
mji kulturalnej i 3) stosunkiem mniej- 
szości do rozbrojenia. 

W roku ubiegłym uczepiono się 
aktualnej wówczas idei paneuropej- 
skiej i wystosowano nawet do Brian- 
da memorjał, informując go o tem, co | 
o Paneuropie sądzą dr. Ammende i je- 
go towarzysze. W roku bieżącym skoń 
czy się zapewne na podobnym memo- 

sowy minister finansów — hr. Juljusz _ Nowy rząd złoży przysięgę na ręce rjale „rozbrojeniowym“, który zaadre- 
Karolyi; 

Sprawy zagraniczne 
Walko. 8 

Sprawy wewnętrzne — Franciszek 

— Ludwik 

regenta prawdopodobnie w ia- 
łek w południe. Szef rządu przedstawi 
swój program na kOnierencji partji jed 
ności w poniedziałek wieczorem. 

  

PROGRAM NOWEGO RZĄDU 

BUDAPESZT. Premjer hr. Karolyi się poprawiają. W Anglji i w Stanach 

przedstawił wczoraj wieczorem na kon 

ferencji partji jedności program nowe- 

go rządu. я 
Oświadczył on, że rząd ma nadzie- 

ję przeprowadzenia swego programu 
przy pomocy ofiarności społeczeństwa, 

oraz współpracy tniędzynarodowej. — 

Równowaga budżetu państwowego 70- 
stanie osiągnięta przez zmniejszenie 
wydatków, oraz podniesienie pewnych 

kategoryj podatków. ; : 
W dziedzinie polityki as 

będzie dążył do utrzymywania 

p aka dobrych stosunków z Niem- 

cami. Dobre stosunki z Francją stale 

Zjednoczonych Węgry znalazły zawsze 
zrozumienie. Prawdziwa przyjaźń łą- 
czy Węgry z Turcją i z Polską, dobre 
stosunki polityczne i gospodarcze łą- 
czą Węgry z Austrją. Rząd nie ustąpi 
w wysiłkach nad osiągnięciem dobre- 
go porozumienia z Rumunją i Czecho- 
słowacją. 

Program ten zUstał przyjęty przez 
zgromadzonych rzęsistemi oklaskami. 
Parlament zwołany został na czwartek 
27 sierpnia. Na tem posiedzeniu przed- 
stawi się nowy rząd i premjer wygło- 
si swój program. 

ODZEW RZS CRA O BYFZZZIROZ Z EKZEBZ WEOOROZYZ ROZW COS AZASANRZAE. 

Bethlena i partji chrześcijańsko-sccjal- 

nej. 
"o ile chodzi o osobisty charakter, 

to Karolyi należy do rzędu polityków 

miiczących, którzy nie wysuwają się 

na czoło życia politycznego. Jako mi- 
nister spraw zagranicznych, pizedsta- 
wia typ męża stanu rzadko mówiącego 

i wielce zagadkowego. W ostatnich la- 
tach długo przebywał na Zachodzie, 
gdzie nawiązał szereg znajomości. Li- 
czy, lat 60. Po wybuchu w: jny poniimo 
poważnego wieku, zgłosił. się do woj- 
ska jako ochotnik i szeregowiec. Do- 
piero pod koniec roku 1915 dosłużył 
się stopnia jednorocznego kadeta — 
ochotnika. Po wojnie jego pizrwszym 
czynem wybitniejszym, było założenie 
kontrrewolucyjnego rządu w  Aradzie, 
później w Szegedynie. Podczas, gdy 
w Budapeszcie rządziła komuna, w ro- 
ku 1919 utworzył komitet kontrrewo- 
lucyjny a następnie iząd tymczasowy 
w Aradzie. Ponieważ w owym czasie 
do Aradu zbliżały się okupacyjne woj- 
ska rumuńskie, udał się Karolyi z 
członkami swego rządu specjalnym 
pociągiem pod ochroną dowódcy 
wojsk francuskich do Szegedyna. Po 
drodze jednakowoż pociąg został przez 

wojska rumuńskie zatrzymany a Karo- 
lyi ze swymi miaistrami internowany. 

Dopiero po interwencji francuskiej 
pozwolono im udać się do Szegedynu, 
gdzie dnia 30 kwietnia 1919 r. utwo- 
rzony został nowy rząd, na którego 
czele stanął znów Karolyi. W rzą- 
dzie tym ministrem spraw wewnętrz- 
nych był dzisiejszy regent Węgier ad- 
mirał Horthy. Celem Karolyiego było 
przeciwstawić się przy pomocy koali- 
cyjnych wojsk i ludności miejscowej 

armji Beli Kuna i ją pokonać. Plan ten 
jednakowoż się nie udał, ponieważ 
irancuskie władze okupacyjne rie po- 
zwoliły, aby ochotnicy Karolyiego, za- 
opatrzyli się w broń i ograniczyły licz- 
bę jego sił wojskowych na 1.300 osób. 
W tym czasie socjalni demokraci ogło- 
sili demonstracyjny strejk przeciwko 
Karolyiemu i strejk ten trwał cały mie- 
siąc. Karolyi, widząc, że niczego zdzia- 
łać nie może, podał się do dymisji. Od 
roku 1915 jest członkiem prezydjum 
węgierskiej Akademji nauk a od roku 
1927 dożywotnim członkiem izby Pa- 
nów. Od ostatnich wyborów reprezen- 
tuje w parlamencie (Izbie Gmin) okręg 
stołeczny Białogród. 
— 

  

MOW ODKRYCIA W BAZYLICE WYLENSAJEJ 
Czyżby nareszcie zostały znalezione szczątki królewskie? 

W dniu 26 sierpnia r. b.. w tokunem obmurowaniu, wyłożonem we- wych oględzin i 

dalszych poszukiwań w kaplicy św. Ka 

zimierza w Bazylice, w obecności ks. 
prałata A. Sawickiego, prof. J. Kłosa, 
kierownika robót, prof. dr. Morelow- 
skiego, art. malarza J. Hoppena, oraz 

arch. J. Pekszy, odnnaleziono w pod- 

mitrówce ołtarza, po stronie ewange- 

lji, na głębokości około 1 m. 20 cm. 

wilątrz deszczułkami, szczątki jednej 

puszki cynowej, a obok niej drugą ta- 

opinji specjalistów, 

że są to wnętrzności i serce ludzkie. 

Wobec istnienia danych historycz- 

sowany będzie bądź do Ligi Narodów, 
bądź do przewodniczącego  konferen- 
cji rozbrojeniowej Hendersona. ł '» 

Niezależnie jednak od „oficjalnego“ 
programu, kongres zająć się może in- 
nemi sprawami, nie figurującemi w 
programie. Mianomicie przedstawiciel 
mniejszości węgierskiej 2 Czechosło- 
wacji, dr. Jarosz, zamierza podobno 
zgłosić wniosek, aby kongres wyłonił 
na stałe specjalne biuro, któreby od- 
grywało rolę centralnej stacji dla skarg 
mniejszościowych, zdążających do Li- 
gi Narodów. Biuro to, po odpowied- 
niem przejrzeniu skargi i ewentualnem 
jej przeredagowaniu, kierowałoby ją 
do sekretarjatu Ligi, względnie samo 
pisało petycję, jeśli petent nie miałby 
do tego dość odwagi. W ten sposób 
kongres nabrałby dla mniejszości zna 
czenia „praktycznego. 

Wedle krążących w Genewie pogło 
sek, dr. Ammende skłony jest poprzeć 
koncepcje dr. Jarosza, zwłaszcza, że 
niezadowolenie z kongresów w łonie 
poszczególnych mniejszości stale wzra- 
sta. Ostatnio zbuntowały się z powo- 
du kwestji Macedończyków mniejszó- 
šci bułgarskie, oraz żydowskie z Buł- 
garji, w czego konsekwencji dr. Am- 
mende pośpiesznie udał się do So- 
ji, by ratować sytuację i ułagodzić 
Macedończyków w Jugostawji, których 
do kongresów dotychczas nie dopu- 
$2С20По. 

Burzliwe Posiedzenie 
: Sejmu Gdańskiego 

GDAŃSK. PAT. — Wczorajsze posie- 
dzenie Sejmu Gdańskiego, poświęcone cał 
kowicie debacie nad drugiem czytaniem u- 
stawy o nowych pełnomocnictwach dła Se- 
natu, odznaczało się ostrą walką między Se 
natem z jednej strony a opozycją z drugiej 
i trwało od godziny 3 min. 30 po poł. do 
godziny 10-ej wieczorem. 

Rozpatrując sytuację Gdańska poseł Czar 
necki wygłosił długą mowę, Z początku pos. 
Czarnecki wykazywał, że przyczyną kryzy- 
su nie jest stosunek Polski do Gdańska, 
lecz brak gruntownie opracowanego przez: 
Senat Gdański programu, a zwłaszcza nie 
przebierająca w środki agitacja przeciwko 
Polsce ze strony nacjonalistów niemieckich. 
Prym dzierżą hitlerowcy, otrzymujący roz- 
kazy z Monachjum. | 

Gdańsk — twierdzi pos. Czarnecki — 
stał się terenem najdalej posuniętej agita- 
cji za rewizją granic Polski. Agitację prze- 
prowadzano, jak to bywało niejednokrotnie, 
podczas licznych kongresów ogólno - nie- 
mieckich 'w wolnem mieście, w których bra- 
ły udział senatorowie Gdańska, 

Z drugiej strony kupiectwo gdańskie wy- 
kazało absolutny brak inicjatywy w kierun- 
ku wzięcia wydatnego udziału w życiu g9- 
spodarczem Polski, jak tego dawało niejed- 
nokrotnie dowody, gdy chodziło © przystą- 
pienie do syndykatu zbożowego lub o spra- 
wę przedsięwzięcia środków w celu skiero- 

kąż całkowitą, prostokątną, o wymia- nych, że w kaplicy św. Kazimierza by wania przez Gdańsk importu bawełny dia 
rach około 25 na 20 na 32 cm. z nie- 
znacznemi tylko uszkodzeniami. 

Wewnątrz puszki, poprzez zniszczo 
ne dno, stwierdzono zawartość o wy- 
glądzie, nasuwającem przypuszczenie, 

ły złożone w r. 1648 wnętrzności i 

serce króła Władysława IV, zachodzi 

prawdopodobieństwo, że odnaleziono 
te właśnie szczątki królewskie, co dal- 

sze badania będą mogły jeszcze wy- 

pod posadzką, w specjalnem  staran- wymagające zresztą jeszcze nauko- jaśnić. 
łą podstawę 

TATSIA T INIT TI CZYTNCEW EB TW ZROORROOPCZEWRZWKA |. dać może wspóipruca 7 Polską, 

Marszałek Piłsudski wrócił z Pikieliszek Oszczędności w Angiji 
LONDYN. PAT. — Z pośród oszczędno- 

Po dwudniowym pobycie w Pikie- wczoraj w godzinach popołudniowych ści, jakie nowy gabinet zamierza wprowa- 
dzić, największa część surmy, niezbędnej dla ze strony hitlerowców, jak również dwu- 
zrównoważenia budżetu uzyskana będzie nie krótnem przywoływaniem do porządku przez 

liszkach Marsz. Piłsudski powrócił do Wilna. 

  

Reorganizacja biurowości państwowej 
WARSZAWA. PAT. — Na ostat- 

niem posiedzeniu Rady Ministrów przy 

ięto nowe przepisy kancelaryjne w ad- 

ministracji publicznej, znacznie upra- 

szczające manipulację biurawą. Nowy 

system przepisów  kancelaryjnych, t. 

zw. bezdziennikowych, na miejsce do- 

tychczasowych V przepisów z dnia 

28.10 1920 r., wzorowany jest na sy- 

stemie, obowiązującym w Stanach Zje- 

dnoczonych, Belgji i Niemczech. Prze- 
widuje on jednorazowy tylko 
odnotowywania wpływających akt w 
miejsc dotychczasowych 8. 

Nowy system  przyśpieszy obieg 
akt i zmniejszy pracę manipulacyjną 

do minimum. 

system ' 

z nowych podatków, lecz z redukcji zasił- 

ków od bezrobocia. 

Poza redukcją tych zasiłków, wskazaną 

przewodniczącego 

przemysłu polskiego. Niedość na tem — nie- 
jednokrotnie uważano każdy przejaw dąž- 
ności niektórych jednostek do współpracy z 
Polską za zdradę stanu. Siery gospodarcze 
i bankowe Gdańska dążą natomiast do sztu 
cznego wiytworzenia łączności z Rzeszą nie- 
miecką, lokując swe kapitały w bankach 
Rzeszy, co spowodwowało niedawno kryzys 
na rynku finansowym Gdańska. Jedyną trwa 

do rozwoju gospodarczego Gdań 
a nie 

np. z Rosją Sowiecką, której zamówienia 
nie uchroniły od upadku najstarszych stocz- 
ni w Gdańsku. 

Mowa posła Czarneckiego przerywana 
była niejednokrotnie hałaśliwemi okrzykami 

2 nacionaliste  Philipsona, 
w chwili zaś gdy poseł Czarnecki przysta- 
pił do omawiania stosunku władz gdańskich 
do prasy polskiej, przewodniczący, wezwaw 
szy posła Czarneckiego do trzymania się. 

przez Mac Donalda wczoraj wieczorem, - bliżej tematu obrad, postawił wniosek © ode- 
legną częściowemu zwiększeniu podatki ro- branie mu głosu, co też większość uchwali- 
botnicze. 

dnościowe dotyczy redukcji poborów  pra- 

cowników państwowych, w tej liczbie i mi- 
nistrów, dochodzącej do 20 proc. Redukcji 
podlegać będą również pobory członków par 

lamentu oraz nauczycieli. Przewidziane jest 

też ograniczenie wydatków * administracyj- 
nych. 

ści 
Drugie doniostejsze. zarządzenie oszczę- nia całokształtu jego poglądów. 

W ten sposób przedstawiciela mniejszo- 
polskiej pozbawiono możności wygłosze- 

Ku końcowi posiedzenia protest przeciw- - 
ko takiemu postępowaniu wniósł drugi poseł 
polski Lendzion, zaznaczywszy, że odebra- 
nie głosu pos. Czarneckiemu jest dowodem, 
że większość Sejmu obawia się wysłucha- 
nia prawdy o obecnej polityce Gdańska. 

Po kilku dalszych przemówieniach usta- 
wę o pełnomocenictwach przyjęto w drugiem 
czytaniu. *



ECHA KRAJOWE 
Z życia słonimskiego 

Lista Zjednoczenia Gospodarczego Chrze- 
ścijan i Mahometan 

W wyborach do rady miejskiej spo 
łeczeństwo  chrześcijańsko - mahome- 
tańskie m. Słoninia będzie brało czyn- 
ny udział głosując za listą Nr. 8, wy- 
stępującą pod nazwą zjednoczenia go- 
spodarczego chrześcijan i mahometan. 
Lista ta grupuje w sobie najrozmaitsze 
grupy społeczne, widzimy tam bowiem 
wszystkich: począwszy od przedstawi- 
cieli wolnych zawodów až do rzemieśl- 
ników włącznie. 

Czooł listy otwiera nazwisko p. A. 
dolfa Olszewskiego, wybitnego adwo- 
kata m. Słonima, cieszącego się po- 
wszechnym mirem i szacunkiem, popie 
ranego przez całe bez wyjątku społe- 
czeństwo. Za nim reprezentuje miesz- 
cza obrońca sądowy, p. Sternet, b. rad 
ny. Trzecie miejsce zajął ogólnie w Sło 
nimie znany rzemieślnik p. Antoni Ru- 
dziński. Następnie z ramienia ludności 
mahometańskiej widnieje nazwisko p. 
Abrahama Aleksandrowicza. Na pią- 
tem miejscu — delegat urzędników inż. 
Tadeusz Muśnicki, dyrektor wojewódz 
kiego oddziału P.Z.P.W. w Słonimie. 
Tuż.za nim na liście figuruje p. Anto- 
ni Bogdanowicz, przedstawiciel ludno- 
ści prawosławnej. Dalej znowu przed- 
stawiciel mieszczan p. Sudnik i repre- 
zentantka stow. „Rodziny Wojskowej *, 
p. Amelja Falkiewiczowa. 

Innych nazwisk wymieniać nie bę- 
dziemy. Zastanowimy się na chwilkę 
nad kandydatami wspomnianymi wyżej. 

Nazwiska ich mówią wyraźnie same za 
siebie. Poza p. Aleksandrowiczem i 
Sudnikiem, których znaliśmy i z.po- 
przednio rozwiązanej rady — kandy- 
datami do słonimskiega samorządu 
miejskiego są ludzie nowi, pełni incja- 
tywy i dobrej woli, posiadający odpo- 
wiedni staż życiowy i praktykę lat u- 
biegłych i dlatego przypuszczać nale- 
ży, że nie poszczędzą swych kwalilika- 
cji w celu usprawnienia gospodarki 
miejskiej, która jak już o tem pisaliśmy, 
nastręczała dotąd szereg poważnych 
uwag, a przedewszystkiem brak elemen 
tarnej troski a rozwój miasta, które ma 
jąc wszelkie możliwości łatwego roz- 
woju, z roku na rok coraz bardziej 
podupadało. 

Wielki majątek miejski winien być, 
zdaniem naszem, możliwie wyzyskany 
dla celów inwestycyjnych. Myślimy tu 
o rozszerzeniu sieci wodociągowej i 
elektrycznej, o przedłużeniu dostarcza- 
nia prądu elektrycznego, o zaopieko- 
wanie się dużą nowopowstałą dzielni- 
qq miasta za dworcem kolejowym i t. p. 
TD: 

Zrozumienie doniosłości wyborów 
do rady miejskiej jest tu powszechne, 
a kandydaci na radnych niewątpliwie 
są wyrazicielami opinji ogółu i dlate- 
go przypuszczać należy, że niedzielne 
wybory przyniosa liście chrześcijańsko- 
mahometańskiej spodziewany sukces. 

K. 
  

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW T-WA 

W ubiegłą niedzielę odbyło się walne ze- 
branie członków t-wa św. Wincentego a Pa- 

ulo w Słonimie na którem między innemi 
dokonano wyborów nowego zarządu oraz 

złożono sprawozdanie z działalności ustępują 

Ś. WINCENTEGO A PAULO W SŁONIMIE 

cego Zarządu. 
Do nowego zarządu wesz!i: ks, Stanisław 

Śmiaiowski, p. Julja Teliżyna, p. Andrzej 

Rybiński, p. Michalska i p. Sternet, 

  

KRONIKA BARANOWICKA 
X Katastrofa samochodowa, Dotkneta 

ona samochód propagandowy LOPP-u w 
dniu 25 sierpnia, oko.o godz. 4 po poł. w 

następujących okolicznościach. Samochód 

ten wskutek defektu motoru został oddany 

do naprawy, a po naprawieniu miał być wy- 
próbowany. W tym celu mechanik wiraz z 

szoferem wyjechali na szosę słonimską i tu- 

taj, na piątym kilometrze od Baranowicz, 
na ostrym zakręcie pod wiaduktem kolejo- 

wym nastąpiła katastrofa. Mechanik, pro- 

wadzący samochód, nie zdołał na czas 

zmniejszyć szybkości, skutkiem czego auto 

z całą siłą zostało wyrzucone do rowu, ule. 

gając strzaskaniu. Pasażerowie na szczę- 

šcie doznali tylko ogólnych potłuczeń. O 
powyższem złożył zarząd LOPP meldunek 

p. wice-wojewodzie nowogródzkiemu. 

X Płoną zbiory. W dniu 25 sierpnia oko 
ło godz. 20 we wsi Raczkany, gminy lacho 
wickiej, na szkodę Józefa Wasilewskiego spa 
liła się stodoła wraz z tegorocznemi zbiora- 

mi ogólnej iwiartości 3960 zł. Wypadku z 
ludźmi nie było. Przyczyna pożaru narazie 

nieustalona. Ubezpieczenie w PZUW wyno- 
siło zaledwie 1100 zł. 

Tegoż dnia o godz. 22 w chutorze Bro- 

dy gminy mołczadzkiej, spłonął dom mie- 
szkalny į stodoła z tegorocznemi zbiorami, 

naieżące do Jana Kietko. Wysokość strat fi 

suma asekuracji tymczasem nieustalone z 

powodu nieobecności poszkodowanego. I w 

tym wypadku przyczyna pożaru nieznana. 
  

X Kino Apollo. Kilka słów zasłużonej re 

klamy należy się temu kinu. Wnętrze jego, 

iak większość naszych kin prowincjonalnych, 

naturalnie pozostawia wiele do życzenia. 

Proste drewniane ławy, odrapane Ściany, 

wzdłuż których biegną krzykliwe olbrzymie 

anonse, nie usposabiają sympatycznie kul- 

turalniejszego widza. Alę ogronine papie- 
rzyska — anonse możemy widzieć nawet 
w t. zw. pierwszorzędnych kinoteatrach wi- 

lieńskich; patrzmy przeto na nie przez palce 
w Baranowiczach. Zrestą, wygoda i este- 

tyka wnętrza kinowego w dużej mierze za- 
leży od publiczności: skoro nie ma ona więk 

szych (wymagań, wiaścicieł nie będzie się 
z tem kwapił. Tembardziej, iż może mieć 

słuszne obawy, że publicznošč zašmieci i zni 
szczy piękne wnętrze. Wystarczy więc, że 

publiczka ma na czem siedzieć. Grunt, żeby 

filmy były dobre, żeby człek raz na tydzień 

miał jakąś godzinę rozrywki w nudnawem 

poza tem mieście, by się trochę uśmiał w 

tych ciężkich czasach. I pod tym względem 

nic nie możemy dyrekcji Apolla zarzucić. 
Stara się ona o najnowsze nawet filmy i to 

dźwiękowe. W razie ich braku idą filmy 

nieme: przy akompanjamencię płyt patefono 
wych. Ostatnio widzieliśmy tutaj trzy filmy: 
Halkę, Neapol śpiewające miasto i Wroga 
kobiet z Haroldem Lloydem. O treści ii war- 

tości ich niema potrzeby pisać: sam ich do- 

bór świadczy o dostatecznie wysokim  po- 
ziomie, do jakiego dąży Apollo, i to właśm 

nie stanowi jego zasługę. 

Samobójstwo 100-letniej staruszki 
W dniu  26-go bieżącego miesiąca dziekanatu Święciańskiego. Zwłoki wydoby- 

w Święcianach popełniła samobójstwo Kwiat to i zabezpieczono do decyzji władz proku- 
kowska, 100-letnia staruszka, stała mieszkan ratorskich, Powodu samobójstwa narazie nie 

SŁ O w O 

Podpisanie polsko-angielskiej konwencji 
DOTYCZĄCEJ POMOCY SĄDOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 26 bm. 
nastąpiło w Warszawie podpisanie kon 
wencji między Polską a Wielką Bryta- 
nją, dotyczącej pomocy sądowej. 

Konwencja ta podpisana została ze 
strony Polski przez p. Augusta Zale- 
skiego, ministra spraw zagranicznych 

i przez pana Stefana Sieczkowskiego, 
wiceministra sprawiedliwości, ze stro- 
ny zaś Wielkiej Brytanji przez sir Wil- 
liama Erskine'a, ambasadora nadzwy- 
czajnego i pełnomocnego j. K. M. kro- 
la Wielkiej Brytanji w Warszawie, 

  

Kanclerz Bruening o sytuacji w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Kancelrz Bruening u- 

dzielił wywiadu, w którym sprecyzował sta- 
nowisko Niemiec w najważniejszych zaga- 
dnieniach politycznych. Przezwyciężenie kry- 
zysu gospodarczego możliwe będzie, zda- 
niem kanclerza, tylko w drodze wzmożenia 
siły nabywczej kraju, Warunkiem osiągnię- 
cia tego jest spokój gospodarczy i stabiliza- 
cja stosunków politycznych. 

Kanclerz uważa, że zagadnienie 10-letnie 
go moratotjum politycznego pomiędzy Niem- 
cami a Francja nie powinno być wysuwa- 
ne w obecnej dyskusji międzynarodowej. Mu 
simy najpierw osiągnąć porozumienie z in- 
nemi mocarstwami, a zwłaszcza z Francją, 
w sprawie konkretnych zagadnień gospodar- 

Kancelrz uważa za rzecz  niewskazaną, 
aby kwestja budowy pancernika „B* była 
przedmiotem międzynarodowych rozważań. 
Na uwagę, że minister Reichswehry Groener 
przedłożył w Reichstagu projekt wybudo- 
waonia do roku 1938 6 pancerników, a do 
roku 1944 2 dalszych, kanclerz Bruening za- 
znaczył: „Miało to na celu tylko położenie 
kresu ustawicznym sporom w sprawie bu- 
dowy nowych morskich jednostek bojowych. 
Rząd Rzeszy nie uważa się jednak za zwią- 
zanego jakiemikolwiek terminami w sprawie 
budowy nowych pancerników *. 

Wreszcie kancierz wskazał, że następna 
zima będzie dła Niemiec szczególnie ciężka 
i wyrazit przypuszczenie, że ilość bezrobot- 
nych iwzrośnie w zimie do 7 miljonow. 

W DANJI KRYZYS 
KOPENHAGA. PAT. Jako wyraz 

istniejącego przesilenia w Danji służyć mo- 
że fakt, iż szereg odleglejszych gmin wiej- 
skich rozpoczęło enisję lokalnych znaków 
pieniężnych. Powołany: został specjalny ko- 

mitet, który wystąpił z oświadczeniem, iż 
należy przejść od złotej podstawy monetar- 
nej do środków płatniczych. opartych na 
wartości ziemi. Zamierzona jest emisja 100 
tysięcy banknotów 10-koronowych. 

Szatańska zemsta zdradzonego męża 
UCHARAKTERYZOWANY ZA SZOFERA SPOWODOWAŁ KATASTROFĘ, 

W KTÓREJ GINIE ŻONA I KOCHANEK 

Onegdaj iw katastrofie samochodowej 
pod Dęblinem, poniosła śmierć 31-letnia A- 
leksandra Pocztyńska, a towarzyszący  iej 
28-letni Jan Zawada uległ złamaniu rak i 
nóg. Pozatem ciężko ranny został szofer tak- 
Sówki. 

Po przewiezieniu rannych do szpitaia oka 
zało się, że taksówkę prowadził, ucharakte- 
ryzowany za szofera z przylepioną brodą 
maž zabitej, inżynier Józet Pocztyński. 

Inżynier Pocztyński podejrzewał żonę, iż 
zdradza go ona z |]anem Zawadą. Śledząc 
žonę P. odkrył, iż każdego dnia odwiedza 
ona Zawadę w jego kawalerskiem mieszka- 
niu, Krytycznego dnia P. wydzierżawił tak- 
sówkę i ucharakteryzowany za szofera šie- 

dził wiarołomną żonę, stojąc z taksówką 
pod bramą, gdzie mieszkał Zawada. 

Nie podejrzewając zasadzki,  kochanko- 
wie wsiedli do taksówki i kazali się wieść do 
Dęblina. Po drodze w umyśle zdradzonego 
męża powstał szatański plan: rozwinął naj- 
większą szybkość i rozmyślnie wjechał na 
drzewo, chcąc uśmiercić siebie i żonę wraz 
z jej kochankiem. 

Inż. P. przyznał się do winy. Po wyle- 
czeniu się z ran, które odniósł podczas spo- 
wodowanej przez siebie katastrofy, będzie 
inż. Pocztyński postawiony w stan oskar- 
żenia za spowodowanie śmierci żony i oka- 
leczenie Zawady. 

  

  

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

Trocka 7. 
Do szkoły przyjmowane są dzleci w wieku od 5 I pėl, do Ogrėdka 

od 3 i pół do 6 lat. 
Szkoła przygotowuje dzieci do 1-ej klasy Gimn. Państw. Rytmiczna Gimna- 
styka. Kancelarja czynna od 17 sierpnia codziennie, prócz Niedziel i 

od godziny 11—1-ej. 
Początek zajęć szkolnych 3-go września. 

Kryzys teatralny w Polsce 
W poniedziałek, 24 b. m. w nocy zakoń- 

czył się zjazd aktorów, zwołany dla rozpa- 
trzenia zatargu z dyrektorami teatrów. 

Zjazd nakazał zarządowi głównemu Z. 
A. S$. P. w dalszych pertraktacjach z dyrek- 
torami trwać bezwzględnie przy zasadzie 

12-1iesięcznych kontraktów. 
W stosunku do teatrów szczególnie za- 

grożonych i pracujących w trudnych wa- 
runkach finansowych zarząd giówny Z. A. 

S. P. ma prawo, jako maksymalne ustęp- 
stwo zgodzić się na wprowadzenie gaż pro- 
centowych, przy gwarantowanem minimóm. 

W razie nieprzyjęcia tych postulatów 
przez dyrektorów teatrów Zjazd poleca za- 

rządowi głównemu Z.A.S.P. natychmiastowe 

zorganizowanie teatrów związkowych w lo- 

kalach dotychczasowych teatrów lub w 

wynajętych specjalnie salach. 
We wtorek, o godz. 12, delegacja zwia- 

zku aktorów na czele z prezesem honoro- 

wym związku Józeiem Śliwickim, zakomu- 
nikowała zarządowi związku dyrektorów u- 

chwały zjazdu aktorskiego, poczem dyrek- 
torzy rozpoczeli narady we własnem  gro- 

  

   

    
świąt 

Opłaty za naukę zniżone. 

Stanowisko Z.A.S.P.-u jest nieprzejedna- 
ne, wymagania zaś bardzo wielkie. Oprócz 
dwunastomiesięcznych gaż ZASP żąda od 

dyrekorów, by zagwarantowali sprzedaż mi- 
nimalnie 25 proc. znaczków „podatkowych. 
To znaczy, że jeżeli teatr, obliczony na 1,000 
widzów, wyprzeda tylko piąta część miejsc, 

to dyrektor musi z własnej kieszeni opłacić 

dwudziestogroszowy podatek za... nieobec- 
nych pięćdziesięciu widzów! 

Następnie ZASP t. zw. koniwencje zawie 
rać będzie wyłącznie z tymi dyrektorami, 

których on uzna za zasługujących na jego 
zaufanie, Innemi słowy: ZASP chce zupeł- 

nie uzależnić dyrektorów od swojej wofi. 

Pozatem ZASP oświadczył dyrektorom, 

że © iłe w Katowicach nie będzie znów uru- 

chomiena opera, którą, jak wiadomo, po- 

zbawiono wystarczających subsydjów, to w 

takim razie nie będzie „konwencji į na dra 

mał, — 
Żądania te dyrektorzy uważają za nie- 

możliwe do przyjęcia; to też całkiem praw- 
dopodobne jest zamknięcie wszystkich tea- 
trów w Polsce w dn. 1 września r. b. ka wsi Gawejciany, gminy Święciańskiej, De ustałono. Władze policyjne prowadzą w tej 

speratka rzuciła się do studni w podwórzu sprawie dochodzenie. 

Skład oranatów w jeziorze 
W jeziorze Junora w powiecie wilejskim 

znaleziono kilkadziesiąt granatów ręcznych, 
uodpornionych na działanie wady. 

Nie brak głosów, które twierdzą, 
iż człowiekiem przyszłości w Niem- 
czech jest Adolt Hitler, podobnie, jak 
stary marszałek Hindenbulrg jest czło- 
wiekiem przeszłości, a właściwie two- 
rzy historyczny okres przejściowy. 
Twierdzenia takie są bardzo pochleb- 
ne dla twórcy i organizatora olbrzy- 
miego stronnictwa narodowych socja- 
listów, aczkolwiek nie brak również 0- 
pinij wręcz odmiennych, uważających 
obóz niemieckiego Mussoliniego za e- 
temerydę polityczną bez żadnej przy- 
szłości, która jedynie wskutek zbiegu 
okoliczności na krótko zabłysła i rów- 
nie szybko zgaśnie, jak wiele innych 
tworów politycznych / powojennych 
dziejów. Mimo tych sprzecznych opi- 
nij, obóz Hitlera i ruch narodowo-so- 
cjalistyczny jest osobliwością dzisiej- 
szych Niemiec, a wpływ, który mimo 
wszystko, siłą faktu istnienia, wywiera 
na kierunek polityki niemieckiej, tak 
wewnętrznej, jak zagranicznej, jest 
tak znaczny, że bagatelizowanie ga 
iest rzeczą conajmniej lekkomyślną. 

„Brunatne koszule“ lub „nasi“, jak 
nazywają w Niemczech członków 
stronnictwa narodowo-socjalistyczne- 
go, które nie jest bynajmniej zwyk- 

э 

  

Przy pomocy wojska granaty te wydo- 
byto i unieszkodliwidno. Kto je tam złożył 
i dła jakich cełów, ustalają władze śledcze. 

tnych koszul 
łem stronnictwem politycznem, a ra- 
czej bardziej przypomina kadry jakiejś 
organizacji wojskowej, obok szeroko 
rozgałęzionej i również stale rosnącej 
w siłę partji komunistycznej są w Niem 
czech źródłem wiecznie  musującego 
fermentu. Ideologja „brunatnych ko- 
szul* jest nawskroś rewolucyjna, acz- 
kolwiek wódz tego obozu, Hitler, nie 
wyrzeka się osławionego manewrowa- 
nia i nie pali wszystkich mostów za 
sobą. 

Przyszły „dyktator* Niemiec, jak 
go nazywają jego zwolennicy, posia- 
da niektóre rysy w swej postaci wspól 
ne z Mussolinim. Te same żarzące się 
oczy, to same nerwowe skupienie i na- 
prężenie w wyrazie. Jednakże Duce 
zawsze jest panem swych słów i ge- 
stów, podczas gdy Hitler niejednokrot- 
nie nie może pohamować porywów. 

Hitler nie mówi nigdy równo i spo- 
kojnie. Zawsze jest podekscytowany, 
na twarzy przebiegają nerwowe skur- 
cze, mówi krótkiemi urywanemi zda- 
niami i każdy frazes przeżywa, dlate- 
go może przemówienia jęgo tak silnie 
oddziaływują na tłumy. Kanjera tego 
dziwnego człowieka, który w ciągu 
paru zaledwie lat stał się jednym. z 

nie, które trwały do późnej nocy. 

Późną nocą rokowania zostały zerwane. 
Zaznaczyć należy, iż w Wilnie, gdzie 

teatr jest prowadzony z ramienia ZASP-u, 
Na środę 10 rano zwołano telegraficznie przedstawienia będą się odbywać normalnie. 
wszystkica dyrektorów z całego kraju, ce- Sezon się zakończy dn. 31 b. m.; nowy 

lem powzięcia oficjalnej uchwały o zamknię- zaś rozpocznie około połowy września. 

ciu teatrów z dniem 1 września, 

najpopularniejszycn ludzi Niemiec i czystości rasy germańskiej i jej przo- 
Europy, jest niezwykle błyskotliwa. downictwa rasowego, jest właśnie pro- 
jów komunistycznych w  Bawarji, duktem zmieszania sie ras germańskiei 
wstępując do świeżo założonego wa- ze słowiańską. Może właśnie neofi- 
dykalno - prawicowego stronnictwa tyzm Hitlera jest źródłem jego fana 

tyzmu. Pamiętamy dobrze z niedaw- 
nej naszej przeszłości tych, tak zw. 
„perekińczyków*. Każdy z nich był 
— jeżeli zajmował jakieś stanowisko 
— jaknajgorszym  tępicielem polsko- 
šci U nas. Cecha ta widocznie wspól 
na jest wszystkim neofitom bez wzglę- 
du na szerokość geograficzną, pod któ 
rą się urodzili. 

Młody Hitler do 13 roku życia u- 

czeszczał do gimnazjum realnego. Ro- 
dzice pragnęli przygotować go do 
karjery urzędniczej, on natomiast ma- 

w dwa lata później również matki, 
spowodował zwrot w jego życiu, zmu- 

koszul” do porzucenia szkoły i do 
szukania pracy zarobkowej w Wied- 
niu. 

  

Adolf Hitler 
Przez pięć lat, przymierając z gło- 

Urodzony w roku 1899 w Braunau du, kilkunastoletni Hitler zarabiał na 
nad Innem w Górnej Auśtrji, pocho- życie, jako terminator, potem czelad- 
dzi Hitler z drobnomieszczańskiej ro- nik, wreszcie samodzielny rzemieślnik 
dziny. Pikantnym szczegółem jego po- u majstra malarskiego w różnych 
chodzenia jest iakt, iž matka Hitlera przedsiębiorstwach budowlanych. Tam 
była Czeszką i dzisiejszy bojownik też stykał się z proletarjatem wielko- 

rzył o malarstwie. Nagły zgon ojca, a. 

szając przyszłego wodza „brunatnych 

Zmiany w organizacji 
więziennictwa 

Ostatnio ogłoszone zostało rozpo- 
rządzenie, wprowadzające szereg 
zmian do organizacji naszego więzien- 
nictwa. 

Więźniowie nieletni (do lat 17), 
umieszczani być powinni w oddziel- 
nych więzieniach, a w razie niemożno- 
ści, w osobnych oddziałach  więzien- 
nych. 

Przy rozmieszczaniu więźniów w 
celach wspólnych należy uwzględniać 
ich wiek, rodzaj przestępstwa i kary, 
poziom moralny, oraz stanowisko spo- 
łeczne. Więźniów, ukaranych pa raz 
pierwszy, należy umieszczać w celach 
osobnych. 

Rozporządzenie wprowadza nowy 
typ więzienia — więzienie izolacyjne. 

W więzieniu tem umieszczani będą 
przestępcy zawodowi, którzy szkodli- 
wie oddziaływują na pozostałych więź- 
niów. 

W więzieniu izolacyjnem więźnio- 
wie dzielą się na dwie klasy. Klasa dru 
sa przeznaczona jest dla tych przestęp 
ców, którzy przebyli w klasie pierw- 

szej, conajmniej trzy miesiące i którzy 
przez nienaganne zachowanie się, oraz 
postępy w pracy i nauce dali 
istotnej poprawie. 

Więźniowie ci po upływie conaj- 
mniej 9 miesięcy, mogą zostać prze- 
niesieni dla odbycia pozostałej części 
kary do więzienia zwykłego. 

W więzieniu izolacyjnem przestęp- 
cy nie korzystają z szeregu ulg i do- 
brodziejstw, jakie posiadają więźnio- 
wie w zwykłych więzieniach. 

Wszyscy więźniowie, skazani na 
karę pozbawienia wolności ponad trzy 
lata, odbywać ją będą według zasad 
systemu progresywnego w  specjal- 
nych więzieniach. Wykonanie kary 
wedłig zasad systemu progresywnego 
ma na celu stopniowe przygotowanie 
przestępcy 'do normalnego trybu życia 
na wolności. 

Więźniowie, odbywający karę we- 
dług zasad systemu progresywnego, 
przechodzić będą kolejno przez trzy 
klasy. W klasie pierwszej pobyt trwać 
musi conajmniej 6 miesięcy (dla recy- 
dywistów 12 miesięcy). 

W miarę poprawy przestępcy nastę- 
puje przeniesienie ga do klas wyższych. 

. Z przeniesieniem więźnia z klasy 
niższej do wyższej połączcne jest stop- 
niowe polepszanie warunków życia 
więziennego i rozszerzanie zakresu ulg. 
Więźniowie klasy trzeciej, po odbyciu 
conajmniej dwóch trzecich kary, mogą 
być zakwalifikowani do przedtermino 
wego zwolnienia. 

Więźniowie, którzy nie wykazują 
poprawy, lub którzy ze względu na złe 
zachowanie się mogą wpływać demo- 
ralizująco na pozostałych więźniów, 
powinni być pozbawieni prawa odby- 
wania kary według systemu progresyw 
nego i mają zostać przeniesieni do wię- 
zień izolacyjnych. 

Rozporządzenie wprowadza do wię 
ziennictwa polskiego pożyteczną  ino- 
wację, w postaci komitetów  wiezien- 
nych. 

Komitet więzienny składa się z pię 
ciu członków: prokuratora okręgowe- 
80, jako przewodniczącego, naczelnika 
więzienia i 3 osób, które mianuje i cd- 
wołuje minister sprawiedliwości. 

Współpraca tych przedstawicieli 
społeczeństwa z administracją więzien 
ną odbywać się będzie w zakresie opie 
ki moralnej, nauczania i pracy w wię- 
zieniu, oraz przy wydawaniu opinii co 
do przedterminowego zwolnienia po- 
szczególnych więźniów i ich ułaskawie 
nia, 

Wreszcie komitet więzienny  tro- 
szczyč się będzie o zapewnienie 0so- 
bom, zwalnianym z więzienia środków 
utrzymania. 
  

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy, serca, brak tchu, uczucie strachu, 
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy 
używaniu naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka - Józefa", Żądać iw aptekach i dro- 

' gerjach. 

miejskim, brał udział w jego dysku- 
sjach nad ideą marksizmu i od tego 
czasu datuje się jego namiętna nieną- 

wiść do socjalizmu. Już wówczas — 

jak opisuje w swej autobiograćfji „Mein 
КатрЁ — powstała w jego umyśle 
myśl przeciwstawienia  terrorowi so- 
cjalistycznemu jeszcze większego 'ter- 
roru. Myśl tę urzeczywistnił Hitler w 
późniejszych latach swej działalności 
politycznej, (W Wiedniu również po 
raz pierwszy zetknął się z elementem 
żydowskim. Na jego impulsywną na 
turę wywarło to silne, ujemne wraże- 
nie i wpłynęło decydująco na później- 
sze ukształtowanie się jego skrajnie 
antysemickich poglądów. 

Na dwa lata przed wojną, jako 23- 
letni młodzieniec, przenosi się Hitler 
do Monachjum, które jest obecnie sto- 
licą hitleryzmu, a które wówczas ciąg- 
nęło go szczególnie, jako miasto, w 
którem atmosfera germańska była naj- 
czystsza. W chwili wybuchu wojny 
wstępuje, jako ochotnik, do armii ba- 

warskiej. Będąc obywatelem austnja- 
ckim, wolał popełnić dezercję, niż 

wstłąpić do armji austrjackiej, gdyż 
odczuwał „wstręt* do monarchji habs- 

burskiej, że nie zdołała ona stworzyć 

z Austrji „Czysto-germańskiejgo"* pań- 

stwa. Razem z dywizjami bawarskie- 
mi brał Hitlegr udział we wszystkich 

wyraz. 

W _WIRZE STOLICY 

SKUTKI PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI 

— Co za fajna dziewucha z tej Pelasi! 
Landrynek, nie kobieta! Słowo daję, że za 

jeden pocałunek gotówem się wyrzec na- 

wet pół butelczyny czystej. 

Mimo tak przekonywujących zapewnień, 

swej miłości — Hipek  Kartołek byt od 

pewnego czasu w nietasce., Landrynek nie 

kobieta — obarczyła swemi względami chu- 

dego 'wymoczka i na wszelkie propozycje 

Hipka wzruszała jeno ramionami. Nie ciąg- 

„nęło już, nie działało — rozejdźmy się po 

dobremu — mawiata Pelasia. 

Zakochany Kartołek nawet słyszeć o tem 
nie chciał. Śledził swą ubóstwianą i posy- 

łał jej zabójcze spojrzenia; jednej niedzieli 

zaproponował — kino. Do luksusowego 

Albatrosa na erotyczno-kryminalny film p. 
t.: „W! oparach rozkoszy i krwi”. * 

— Nie, — rzekła Pelasia, — dziś nie 

pójdę. 
— Dlaczego? 
— Bo nie chcę się z twoim nosem 

szwendać. 

Rozżalony Hipek postanowił jąć się e- 
nergiczniejszych środków w celu odzyska” 

nia serca swego bóstwa. Decyzję tę wzmoc 

niło przykre spotkanie: Pelasia de pachę z 
awym chudzielcem. „Trzeba jej wyperswa- 

dojwać tego suchotnika* —pomyślał. 
Uzbroiwszy się w grubą lagę, wyruszyft 

późnym wieczorem do Pelasi. Mieszkała 
kątem w izbie u so!idnej rodziny, która trzy 

mała aż czteręch lokatorów — sobie re- 

zerwując środek aparatamentu. Pan Karto- 

łek znał dobrze rozkład, jako że dawniej 

nieraz zostawał na noc u Pelasi. Pewnym 

krokiem  przemierzył korytarz, otworzył 

drzwi..... 

Cisza. Wszyscy śpią. W kącie pod ok- 
nem łóżko ukochanej. Przebóg! Z pod 
prześcieradła zarysowują się dwie postacie. 

Na widok takiej niemoralności lew wsta- 
pił w Hipka. Ciach, ciach, ciach, łupu, cupu, 

łupu — w moment przeistoczył oba objek- 

ty w marmoladę, poczem ziwiał piorunem. 

Jakież nie było jego zdziwienie, gdy na- 
zajutrz w samo południe spotkał Pelasię i 

wstrętnego chudeusza, dziarsko kroczących 

po ulicy, Ani śladu jakichś defektów. We- 

seli i rzeźcy spojrzeli nań tylko lekceważą- 
co. Co u djabła — jeszcze im mało! Kar- 
toiek zastąpił swą laskę drągiem i w nocy 

znowu wyruszył. 

Tym razem nie poszło tak  składnie. 
Ledwo zdążył kropnąć raz i drugi, cała iz- 

ba porwała się na nogi. Obstąpiono, obez- 
władniono Kartołka. Z tóżka dołatywały ję- 

ki — spała tam nie Pelasia z nowym na- 

rzęczonym, ale Bogu ducha winni państwo 

Mroczkowscy — zacne małżeństwo, mające 

niebawem obchodzić srebrne wesele. 

Hipek próbował się tłumaczyć. Przepro- 

siny jego zostały zimno przyjęte. „— Co 

nas obchodzi ta flondra Pelasia, — zawoła- 

no, — nie mieszka tu już od tygodnia." 

By zaś na przyszłość pan Hipek nie walił 
tak iekkomyślnie uczciwych ludzi, mieszkań 
cy izby zbiorowym wysiłkiem spušcili mu 
takie manto, że trzeba było wzywać pogo. 
towie, Niefortunnego wielbiciela uroczej Pe- 

lasi odwieziona wraz ze szczątkami jego 

maczugi do ambulatorjum. K. 

TA AAA AAA AA 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Un]i Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.-— 

Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 
życie i twórczość —. - zł 10.— 

Bez steru | busolł (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pieskiego w Wiinie . 9.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy I walk! wl- 

leńskich kolejarzy " : „ 0.88 

[III 

Trieury Marott'a 
Wialnie Wichterlego 
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Dreyera i „Unia“ 
Žmijki krajowe i zagraniczne, Grze- 
chotki (treszczotki) i trleury do 

Siemienia lnianego poleca: 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a.     

walkach nad Somme i we Flandrji, pod 
Yprem i nad Isere'ą. Dwukrotnie cię- 
žko ranny, leczył się w lazaretach pół- 
nocno-niemieckich, stykając się w ten 

sposób z ludnością tej części Niemiec. 
Po wojnie bierze Hitler czynny u- 

„Deutsche-Arbeitspartei“. Tu dopieró 
trafia Hitler na właściwe dla siebie 
pole działalności. W krótkim czasie 

wybija się -na czoło, jako doskonały 
mówca i wpływowy  agitator. Laury 
Mussoliniego nie dają mu usnąć. Wzo 
rując się na rzymskim przykładzie 
marszu faszystów, organizuje bojówki, 
z któremi zamierza odbyć marsz na 
Berlin. Na skutek konfliktu z władzami 
bawarskiemi plan Hitlera nie doszedł 
do skutku, a jega twórca powędrował 
do więzienia, skazany na 5 lat twier- 
dzy. > 

Szczęście jednak, które coraz. czę- 
ściej zaczyna mu się uśmiechać, ura- 
towało go od smutnych rozmyślań za 
kratami twierdzy. Po 9 miesiącach wię 
zienia ogłoszona zostaje amnestja i 
już w aureoli męczennika wychodzi 
Hitler na szerszą arenę polityczną. 
Hasła, głoszone przez niego, stano- 

wiące amalgamat idei maksymalistycz 
nych zarówno pod względem politycz- 

nym, jak społecznym, 0 zabarwieniu 
nacjonalistycznem, pociągają coraz 
liczniejsze rzesze półinieligentów, zde-
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Kak heto rukami rieczku kopat? 
W korespondencji z dnia 20 sierp- 

nia podaliśmy kilka szczegółów o re- 
gulacji Szczary i Wiedźmy na obszarze 
powiatu baranowickiego, jak również 
nadmieniliśmy o projektowanem połą- 
czeniu kanałem  Szczary i Myszanki, 
przeprowadzonym w ten sposób, aby 
Baranowicze, pozbawione całkiem rze- 
ki, uzyskały wodę bieżącą. 

Obecnie możemy pomówić o tem 
obszerniej. 

Spójrzmy na niapę powiatu bara- 
nowickiego. Z północy na południe, 
wzdłuż całego powiatu, od jeziora Kot- 
dyczewskiego, aż do szosy brzeskiej 
płynie Szczara. Odchylając się gdzie- 
niegdzie na wschód i na zachód, wi- 
jac sie tak kręto i wężowato, że po- 
dróżnik stracić może łacno owjentację, 

  

Przepałkowski jest tak uprzejmy, że 
poświęci kilka godzin, aby wtajemni- 
czyć mię w prace regulacyjne i poka- 
zać naocznie to, co słusznie może na- 
zwać w lwiej części swem dziełem. 
| największem chyba  przedsięwzię- 
ciem, dokonywanem za jego. rządów w 
powiecie. On to bowiem, objąwszy tu- 
tejsze starostwo, zainteresował się na- 
tychmiast sprawa regulacji i postano- 
wił nieodwołalnie przeprowadzić ją. 
On to sprowadził da Baranowicz inży- 
niera Michasiuka, wybitnego specjali- 
stę w tej dziedzinie i nie szczędzi cza- 
su i energji, by prace nieustannie po- 
suwały się naprzód. 

Jadę więc wygodnym i masyw- 
wym buickiem, kierowanym przez sta- 
rostę. Jadę przez Nowe Baranowicze 

  
  

    

Wiedźma pod Lachowiczami. 

przebiega ta niedobra rzeka 72 klm. na 
terytorjum powiatu. 

Tak, rzeka jest niedobra. Łożysko 

ma zamulone i zarośnięte, pełne kar- 
czów i pni; tak już ją stworzyła natu- 
ra. Do reszty zaś zepsuli ją ludzie. Jei, 
kręte i pogmatwane koryto, tworzące 
wiele zabagnionych wysepek i grzą- 
skich jezior, stanowiło siłją rzeczy zna- 
komitą linję obroną w czasie wielkiej 
wojny. Linję tę wzmocnili jeszcze lu- 
dzie: zasieki, zasypy i przeróżne forty- 
fikacje gęsto ją wówczas usiały. Dziś 
jeszcze możemy oglądać te smutne po- 
zostałości: miejscami na większych 
przestrzeniach sterczą rdzawe i strasz- 
ne druty kolczaste, a ludność tych 
stron po dziś dzień nie może dojść do 
pierwotnego względnego dobrobytu, 
gnieżdżąc się od kilkanastu lat w zie- 
miankach. 

Taką jest Szczara. To też, gdy przy 
chodzi wiosenny przybór, lub długo- 
trwałe jesienne deszcze — cała dolina 
jej staje się jednem wielkiem nieprze- 
bytem jeziorem, grząskiem i bagni- 
stem. Ale nawet gdy woda odpłynie, 

mieszkańcy doliny niewiele z niej ciąg 
ną korzyści: co robić na mokradłach i 

trzęsawiskach, w których człowiek za- 
pada po pas? 

Nielepsza od Szczary jest. Wiedź- 

ma. Nad nią to leżą Lachowicze, i w 
niewielkiej od nich odległości wpada 

ta rzeczka do Szczary. 
Wiedźma! Musiała się ona dobrze 

dać we znaki, skoro sobie na taką na- 
zwę zasłużyła. Podobna jest do poto- 
ku górskiego, wzbiera bowiem gwał- 

townie po każdej ulewie, ba! po nie- 
wielkich nawet deszczach, zatapiając 
dolinę. 

Żyć w takiej okolicy nie jest przy- 
jemnie. Bagna i moczary, trudności ko- 
munikacyjne i ciągłe wylewy — musi 
to wpływać na charakter i usposobie- 
nie mieszkańców, musi oddziaływać 

przygnębiająco, sprzyjać apatji i bier- 
ności. 

Ale co natura na szkodę ludzi uczy 
niła, Co jedni ludzie zepsuli — to in- 

“ni, chętni życia i twórczej pracy, na- 
prawić mogą: grzęzawiska i czahary 
przeistoczyć mogą w kwitnącą dolinę. 

Pojedziemy tam. 

Pan starosta baranowicki Zygmunt 

traktem lachowickim, doprowadzonym 
obecnie do porządku, wyrównanym, 
wysadzonym na wielu odcinkach drze- 
wami. O, tu naprzykład, gdzie niedaw- 
no jeszcze na wiosnę koła grzęzły po 
osie — wznosi się świeża grobla, moc- 
na i solidna, obrukowana po brzegach 
piałemi kamieniami. Gdzieindziej most 
w świetnym stanie — słowem, cały 
irakt lachowski świadczy dobitnie o 
tem, że ktoś nad nim czuwa. Niedaw- 
no, jak słyszę, jedną z najpilniejszych 
trosk starosty Przepałkowskiego jest 
uporządkowanie dróg w powiecie. 

Zadaję trochę pytań. Słyszę krótkie 
i ścisłe odpowiedzi: auto pędzi niespo- 
sób prowadzić dłuższej rozmowy — 
trzeba niemal na każdą przebiegającą 
kurę uważać i wymijać ją umiejętnie. 

W Lachowiczach spotkamy inży- 
niera Michasiuka, projektodawcę i 
wykonawcę robót. Jak się okaruje, p. 
starosta zna go od szeregu lat, od cza- 
su, gdy urzędował jeszcze w Moskwie, 
a inżynier w tamtych stronach właśnie 
przeprowadzał regulację Rożogi i 
Szkwy. Przekopał tam wówczas prze- 
szła sto kilometrów. Było to w r. 1927 
i 1928. Do Baranowicz „ściągnął* go 
p. starosta w zeszłym roku. Na slano- 
wisko kierownika Powiatowego Biura 
Meljoracyjnego. Rok 1930 upłynął na 
dokonywaniu zdjęć, pomiarów i pla- 
nów. Widziałem je w biu-ze. Całe to- 
my rysunków, wykresów i obliczeń, 
zamkniętych dla mnie na siedem pie- 
częci. Trudno uwiejrzyć, że te wszyst- 
kie skrupulatności wykonał właściwie 
jeden tylko człowisk, Pan starosta nie 
ma dosyć słów dla eneryji i entuzjaz- 
mu inżyniera. Inżynier zaś, pokazując 
mi poprzedniego dnia owe olbrzymie 
foljały, stwierdzał w rozmowie krótko 
i rzeczowo, ż* wprawdzie on to wszyst 
ko opracowuje i wykonywa, ale pro- 
jekt pozostałby pięknym projektem, 
gdyby nie inicjatywa i aktywność sta- 
rosty, który postanowił urzeczywistnić 
dzieło regulacji i nie odstąpi cd tego. 

Obserwuję dyskretnie na moście 
lachowickim tych dwóch w pełni sił, 
opalonych i tęgich mężczyzn -— i do- 
chodzę do wniosku, że rozumieją się 
zmakomicie, że te dwa czynne i twór- 
cze charaktery zwyczajnie „dapasowa- 
ły się”. 

  

To też, oglądając potem w kilku 
punktach przeprowadzone prace, czu- 
ję, że pod kierownictwem takich ludzi, 
muszą one iść takim sprawnym  try- 
bem i że to intensywne tempo dopro- 
wadzi je do zamierzonego celu. 

A jakiż jest ten cel? Przekonajmy 
się naocznie z niektórych iragmentów. 
Tu właśnie, przy wjeździe do Lacho- 
wicz rozlewa się, nie — rozlewała się 
przed miesiącem jeszcze pełna bagnisk 
Wiedźma. W tem miejscu były dwa 
mosty, o pod niemi na lewo i na pra- 
wo ciągnęły się obrzydliwe mokradła. 
Tak wyglądało to akurat 20 lipca. W 
ciągu miesiąca jeden most zniknął cał- 
kowicie, pod drugim przebiega równą 
linją jak strzała kanał, ujęty w darni- 
nę, a na miejscu trzęsawiska... może- 
my tu stąpać teraz całkiem bezpiecz- 
nie: na przyszły rok będzie tu... skwer 
miejski. To nawet brzmi nieco fanta- 
stycznie, cóż dopieiro, gdy na to pa- 
trzeć. 

Jedziemy dalej. Oto most pod wsią 
Łotwa i z obu jego stron taki sam wy- 
prostowany pod sznur kanał, którym 
spływa woda w wartkim pędzie, miast 
zatrzymywać się, jak dotychczas o 
przybrzeżne zakola i rozlewać się w ba 
gna. Oto przeszło kilometr Szczary, 
przekopanej pod Hołdowiczami, to sa- 
mo w pobiiżu Kowali i pod Florjano- 
wem, a oto Korzeniawszczyzna pań- 
stwa Łopottów. Jest już zmrok. Pan 
Łopott prowadzi nas przez łąkę, opo- 
wiadając z humorem, jak to w czasie 
wczorajszej burzy nawiedziły go trzy 
pioruny. Ba, ale każdy budynek go- 
spodarski wysterka  piorunochronem: 
można mieć humor. Tam zdala, z łąki 
widać Wiedżźmę. Prace już dotąd do- 
szły. 

— Jutro, pojutrze — mówi p. Ło- 

tak krótkiego czasu doszło się już do 
10 kilometru Wiedźmy, a Szczarę upo- 
rządkowano na odcinku od 5-go 
9-go klm. Wliczyć w to należy i 
uprzątnięcie mostu pod Lachowiczami. 
Czy ta była duża praca? Proszę, kilka 
cyfr: na zasypanie mostu i mokradła 
poszło 5.000 furmanek ziemi, 500 fur- 
manek faszyny i 100 furmanek kołów. 
Cyfry mówią same. 

Ale rzecz najważniejsza. Za co się 
to wszystko robi? Skąd pieniądze? 
Przecie na taki ogrom pracy trzebaby 
miljonów! 

Istotnie. A jednak można sobie po- 
radzić. 1 tu właśnie ujawnia się cała 
przedsiębiorczość i zmysł gospodarczy. 
starosty i inżyniera. Prace prowadzi 
się systemem  gospodarskim. Polega 
on na tem, żeby nie obciążać gotówko- 
wo tak małych jak i większych włas- 
ności, a brać od nich robociznę w natu 
rze. Innemi słowy, część dniówek, prze 
znaczonych na szarwark drogowy, 
idzie na regulację rzek. Większe ma- 
jatki, jeśli nie chcą robocizny, dają go- 
tówką, albo materjałem. 

— To pięknie. Ale ludność nie jest 
do tego obowiązana? 

— Oczywiście. Trzeba było zrobić 
tak, żeby się zgodziła. 

— To znaczy? 
— Trzeba ją było zainteresować i 

orzekonać. Ą to była trudna praca. 
Chłop tutejszy jest ciężki i nieutny. 
Przekonać go o potrzebie i dobrodziej- 
stwie regulacji —- to większa praca, 
niż sama regulacja. Kiedy  przedsta- 
wiało mu się cały plan, wzruszał ra- 
mionami: kak heto rukami rieczku ko= 
pat“? 

— A dziš? 
— Dziś! Dziś kopią z własnej chę- 

ci, ba widzą, jak z każdym metrem 

  

Wiedźrra pod Lachowiczami — to samo 

pott — zaczną kopać na moich grun- 
tach. , 

— No, i co? Bedzie narzekanie? 
— Ależ, panie. Dziękować Bogu w 

tych ciężkich czasach. Zdobędę kilka 
hektarów znakomitej łąki, albo założę 
sobie gospodarstwo rybne. Będzie na 
podatki — dodaje, śmiejąc się. 

Wracajmy. Zapada ciemny wie- 
czór. Reflektory płoszą zające w przy- 
drożnych chaszczach. Jeden, kicając, 
przebiega drogę. Ale zając, to nie kot: 
nie wróży nic złego. Możemy, jadąc 
wolniej, pomówić jeszcze trochę, po- 
słuchać coś o stronie teoretycznej re- 
gulacji. 

A więc pokrótce i już całkiem rze- 
czowo. Plan regulacji Szczary i Wiedź 
my polega, mówiąc językiem technicz- 
nym, na obniżeniu zwierciadła wody 
o 50 cmt. Uzyskuje się to zapomocą 
skrócenia biegu rzek. I tak, długość 
Szczary na terenie powiatu wynosi 72 
klm., po uregulowaniu zaś będzie wy- 
nosić 48 klm. Wiedźmę skróci się 0 
6 klm. Skrócenie biegu nadaje rzekom 
większy spadek, dzięki temu zwiększa 
się chyżość i odpływ do Niemna, doli- 
nę zasię osusza się zapomocą kanałów 
bocznych — kolektorów, Pracę rozpo- 
częta 9 czerwca zaledwie i w ciągu 

klasowanej i spauperyzowanej  mło- 
dzieży. 

Każdy rok przysparzał Hitlerowi 
zwolenników i sympatyków. Z drobne- 
go, lokalnego stronnictwa w roku 
1928, grupa Hitlera, staje się partiją, 
która w Reichstagu posiada 12 przed- 
stawicieli. Wejściem jednak na wielką 
arenę polityczną i to wejściem zwycię- 
skiem, były wybory w roku 1930. 
Szanse nar.-socjalistów oceniano wów 
czas maksymalnie na 30 mandatów, 

hitlerowcy jednak zdobyli 107 miejsc, 

zajmując drugie, co do liczebności 
miejsc w Reichstagu. Wśród tych stu 
siedmiu posłów zabrakło Hitlera. Jaka 
dezerter utracił był obywatelstwo au- 
strjackie, a żadne z państw związko- 
wych mimo starań i zabiegów nie chcia 
ło mu udzielić praw obywatelskich. 
Jako więc człowiek bez ojczyzny tor- 
malnej, nie mógł kandydować i pozo- 

stał poza nawiasem parlamentu, kieru- 
jac z gabinetu swego sztabu w 

Monachjum, akcją hitlerowską za- 
równo w Reichstągu, jak i na ulicy. 
Opuszczenie Reichstagu na wiosnę 
r. b. przez frakcję hitlerowską odbyło 
się na wyraźne jego polecenie. 

Monachjum, które gościnnie przy- 
jgło Hitlera przed wojną jest obecnie 
głównia kwaterą całego ruchu narodo- 

wo-socjalistycznego. Olbrzymi gmach, 
w którym się mieszczą biura partyjne- 
go sztabu, znany jest pod nazwą „bru- 
natnego domu“. 

Z wysokości piątego piętra rozwie- 
wa się olbrzymi biały sztandar z czar- 
ną swastyką, jako odznaką  hitlerow- 
ców. Wewnątrz kipi gorączkowa pra- 
ca. Biegają zaaferowani młodzi ludzie, 
słychać terkot maszyn do pisania i tru 
dno byłoby przypuścić, że jest to sztab 
najbardziej aktywnej, rewolucyjnej nie 
mal partji, gdyby nie specjalne umun- 
durowanie funkcjonarjuszy i ich faszy- 
stowskie powitania. 

Na pierwszem piętrze mieści się 
sala „rady wojennej”. Przez” wielkie 
dębowe drzwi, ubrane girlandami, 
wchodzi «się do ponurej sali. Wysokie 
ściany od sufitu do posadzki zaciągnię 
te są purpurową tkaniną. Na wprost 
drzwi w przeciwległym końcu staż sie- 
dem krzeseł, obitych czerwoną 1nate- 
rją. Są ta miejsca przywódców, po- 
środku siada zwykle Hitler. Wzułuż 
ścian sali ustawiono 56 krzeseł dla 
członków „rady wojennej. Posadzka 
pokryta jest olbrzymim dywanem z 
wyszytym na nim znakiem swastyki. 
Sala robi naogół wrażeniz Średnio- 
wiecznej komnaty rycerskiej. Za iote- 
lem Hitlera na ścianie widnieje olb:zy- 

mi czarny niemiecki orzeł a po obu 
stronach umieszczone są historyczne 
daty, Styczeń 1919, powstanie partii, 
1920, ogłoszenie zasad, listopad 1923 
powstanie i tak aż do roku 1930. Cie- 
kawym szczegółem jest, że ra zapisa- 
nie dalszych lat nie ma już miejsca. 
Jest to podobno zrobione celowo, po- 
nieważ hitlerowcy uważają, że następ- 
na data będzie tego rodzaju wydarze- 
niem, które będzie wytłoczone nie w 
ścianie „brunatnego domu" iecz w pa- 
łacu prezydenta, lub Reichstagu... 

Gabinet Hitlera, mieszczący się w 
pobliżu, umeblowany jest bardzo skro 
mnie. Zwracają jedynie uwagę dwa 
wielkie płótna. Jedno przedstawia frag 
ment bitwy z ostatniej wojny, drugi 
portret Fryderyka Wielkiego. Są to 
jakby symbole wielkości i upadku Nie- 
miec. Tu wśród tych symboli układa 
wódz „brunatnych koszul* swe ambit- 
ne plany odrodzenia potęgi Niemiec. 
Czy spełnią się one, któż to odgadnie? 

'©0 _ „adrodzeniowa* wy- 
gląda dość ordynarnie, polega bo- 
wiem głównie na burdach ulicznych 
bojówek i krzykliwych frazesach agi- 
tatorów partyjnych. „tor. 

miejsce w trakcie robót nad kanałem. 

niemal zdobywają łąki. 
I nad tem zamyśliłem się. 

wiając ogrom pracy, dokonywanej bez 
Podzi- 

rozgłosu, dla samej pracy i korzyści: 
obywatelskiej, myślę, że p. starosta i 
inżynier Michasiuk dokonali nie mniej- 
szego czynu pedagogicznego i kultu- 
ralnego. Dox. 

Wykopaliska na ul. Syrokomii 
Podczas robót ziemnych na ulicy 

Syrokomli natrafiono na pozostałości 
fundamentów budowli należących nie- 

gdyś do kompleksu budynków  pała- 
cowych, okalających górę Zamkową, 
a pochodzących z wieku 17-go. 

  

Katastrofa samochodu wojsk. 
Pod Niemenczynem pędzące szosą auto 

5 pułku lotniczego spadło z mostu do rowu 
z wysokości 3 metrów ulegając częściowie- 
mu rozbiciu. Jadący samochodem plutono- 

wy Wojnowicz i p. Jadwiga Bałachnowi- 
czówna ulegli poranieniu. 

Bałachnowiczównę musiano nawet  od- 
wieźć do kliniki litewskiej w Wilnie. 

  

  

I" Gimnazjum 
Wilno, ulica Mickiewicza 22 

koedukacyjne 
humanistyczne 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4—8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym Język nie- 

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

Rok szkolny rozpocznie się dnia 2 września 1931 roku. 

dla dorosłych 

(lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 

  

  

  
Koedukacyjne Wieczorowe Kursy Maturalne 

2 DLA DOROSŁYCH 

przy Gimnazjum im. J. Kraszewskiego 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. Założona w 1926 r. 

Uprawnione przez Kuratorjum O. S. W. Nr. 1—31078, typ humanistyczny 
i mat przyrodniczy. System półroczny. Początek roku szkoln. 5 września 

o godz. 17. Kancelarja czynna w godz: 10—13 i 17—19. Ę   
FILM I KINO 

„WIECZNY PŁOMIEŃ* 

(kino „Stylowy*). 

Twórczość kineniatograficzna po wojnie 
w swem ciągłem poszukiwaniu nowych dróg 

i jeszcze niewyzyskanych tematów, wzbo- 
gaciła się w ręzultacie w kiłka wysoce War- 
tościowych dziedzin. Są to: 1) reportaż fil- 

mowy z podróży po egzotycznych lub zgo- 
ła niezbadanych krajach, 2) zdjęcia wypraw 

na niedostępne szczyty górskie Europy, 3) 
filmy, których tabuła oparta jest na  kon- 

flikcie rasy białej z narodami kolorowemi 

jak naprzykład: „Chata Wujaj Toma", „Bu- 

rza nad Azją“; „Białe cienie"; „Odszczepie- 
niec"; „Biała Tal'u*, zwłaszcza cenne, gdy 
zdjęcia robione są w kraju ojczystym tych 
dzikusów („Białe cienie*), wreszcie 4) arcy- 
ciekawe z punktu widzenia etnologicznego 

obrazy, o fabule zaczerpniętej z życia które- 
goś z ludów kolorowych, zagrane całkowi- 
cie przez dzikusów w ich terenie macierzy. 
stym, jedynie pod kierunkiem białych reży- 

serów. 
Mieliśmy jak dotychczas tego rodzaju 

obrazy ze środowisk: murzyńskiego, hindu- 
skiego, japońskiego. 

Obecnie wyświetlany w kinie „Stylo- 
wym" obraz „Wieczny płomień* należy 
właśnie do tej ostatniej kategorji, zaś akcja 
jego rozegrywa się aż w Nowej Zełandji, a 
więc w środowisku ultraegzotycznem! 

Wątęk tego obrazu, zagranego caikowi- 
cie przez tubylców przedstawia odwieczną 
waśń dwu plemion tej wyspy: Arików i Wa- 
teów, zamieszkałych u stóp groźnego wul- 
kanu, którą to waśń likwiduje po rozmai- 
tych perypetjach (wojna; wybuch wulkam 
nu) małżeństwo córki wodza z księciem Pa- 
titi. 

Obraz jest wybitnie interesujący. Tubyl- 
cy, każde swe poczynanie pokojowe lub 
też wojenne, wyrażający ożywioną  mimi- 
ką i gestykulacją, połączoną ze špiewami i 
tańcem oraz witający się za pośrednictwem 
pocierania nosów są pyszni! 

O ile ta „teatralizacja życia” dzięki pry- 
mitywnej i nieraz trywialnej formie budzi 
pewien niesmak, o tyle śpiewy Nowozeland- 
czyków są wybitnie melodyjne i rytmiczne. 
Obok komicznych grubasów płci obojga 
wśród starszej generacji, widzimy wśród 
młodych, zwłaszcza mężczyzn, postacie о 
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Dziś 27 
Prz. rel,Św. 

jutro 
Augustyna 

W. s. g. 4 m. 12 

Z, s. g. 6 m. 29 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 26 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie Średnie 753, 
Temperatura średnia --13. 

Temperatura najwyższa +-16. 
Temperatur najniższa +11. 

Opad: 29 mm. 

Wiatr: północny. 
Tendencja: spadek, nast. wzrost, 
Uwaga: ciągły deszcz. 

URZĘDOWA 
— Przyjazd ministra Robót Publi- 

cznych. Jutro lub pojutrze ma przybyć 
do Wilna p. minister Robót Publicz- 
nych Neugebauer w celu zorjentowania 
się na miejscu w sprawie potrzeb  fi- 
nansowych Wilna w związku z przer- 
wańemi robotami miejskiemi. 

— Opłaty samochodowe. Województwo 
poleciło organom podległym przystąpić do 
niezwłocznego ściągania opłat drogowych 
od właścicieli samochodów j autobusów, na. 
!eżnych za drugi kwartał r. b., wpłacenie któ 
rych winno było być uskutecznione jeszcze 
w lipcu, lecz wobec znanego zatargu co do 
wysokości tych opłat, uległo zwłoce. 

  

im. KOMISJI EDUK 

r. b. przyjmuje zapisy na rok szkolny 1 

Nauka rozpocznie się 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15 

ul. Uniwersytecka 9 
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 20 sierpnia 

typ matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny, system półroczny. 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powsz. Odczyty. Lekarz szkolny, 

lokalu przy ul, Uniwersyteckiej 9. 

MIEJSKA 
— (o będzie z robotami kanal.- 

wodociągowemi. Jak zapewniono w 
Magistracie delegację robotników, wzno 
wienie robót kanal.-wodociągowych 
nastąpi najdalej za 3 tygodnie, bówiem 
w tym czasie spodziewane jest uzy- 
skanie niezbędnych 150 tys. zł. Możli- 
wem tylko jest, że stawki za pracę bę- 
dą zmniejszone. W związku ze spodzie 
wanym przyjazdem ministra Robót Pu- 
blicznych robotnicy projektują wysła- 
nie do niego delegacji. 

— Sprawa wydzierżawienia kina miej. 
skiego, Magistrat zdecydował się nie poru- 
szać narązie sprawy ewentualnego wydzier- 
żawienia kina miejskiego prywatnemu przed 
siębiorcy do czasu rozpatrzenia budżetu Wil 
na przez urząd wojewódzki. 

Wydzierżawić kino chce jedna z orga- 
nizacji b. wojskowych, deklarując dzierżaw.. 
ne w wysokości 150 tysięcy zł. rocznie. 

— Poziom rzek, Ostatnie deszcze spo- 
wodolwały znaczne podniesienie się wody 
na Wilji i innych mniejszych rzekach. Pod 
niesienie poziomu dwód narazie nie grozi 
niebezpieczeństwem wylewu. 

—. Oszczędność na elektryczności. Flek- 
trownia miejska chcąc zmniejszyć wydatki 
na oświetlenie ulic postanowiła zapalać lam- 
py uliczne o pół godziny później, z tem że 
i gaszenie Światła będzie się odbywało rów 
nież o pół godziny wcześniej. 

— Apteczki w autobusach. Policja prze- 
prowadzi w najbliższej przyszłości lustrację 
autobusów w celu stwierdzenia, czy właś- 
cicielę ich nabyli przepisowe apteczki z 0- 
znakami Pol. Czerwonego Krzyża. 

ne przez Kuratorium Okręgu Szkolnego IJ Koncesjonowane przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnazjów państwowych) 

ACJI NARODOWEJ 

931—32 do wszystkich klas gimnazjum 

dnia 3-go września, 
do 19 prócz świąt i niedz. we własnym 

  

klasycznych kształtach bajecznych, przytem 
sportsmenów (bieg i walka na oszczepy). 

Na specjalne wyróżnienie zasługują zdję- 
cia wulkanu podczas wybuchu i kipiącej 
lawy, naogół jednak krajobraz wyspy nie 
został należycie wykorzystany w obrazie. 

Nad program anierykański film . awantur 
niczy „Pościg w płomieniach”, którego ak- 
cja rozegrywa się w malowniczym terenie 
lasów Newadzkich. pr 

ESU ISA TAI EET RST TES 

SZKOLNA 

— Wyższe klasy gimnazjalne bę- 
dą zlikwidowane. Do roku 1933 ma 
być przeprowadzona zasadnicza reor- 
ganizacja szkolnictwa średniego przez 
zlikwidowanie 7 i 8 kl. w gimnazjach 
wszystkich typów i podział szkół śred- 
nich na 2 kategorja: wyższe i niższe. 

Niższe będą obejmowały tylko 6 
klas, wyższe zaś będą miały za zada- 
nie przygotowywanie uczniów do stu- 
djów uniwersyteckich w sensie facho- 
wym. 

— Konserwatorjum Muzyczne, Rok szkol 
ny w Konserwatorjum Muz. (ul. Wielka 47 
wejście od uż. Końskiej), rozpoczyna się dn. 
1 września. Nauka gry na instrumentach so- 
lowych i orkiestrowych. Nowootworzona 
klasa operowa, kl. organowa, Śpiew, solowy, 
przedmioty teoretyczne. Zespoły: kameralny, 
chórowy i orkiestrowy. Pierwszorzędne siły 
nauczycielskie. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat od godz. 
11 — 2 (do dnia 1 września) i od godz. 
4 — 7 po poł. (od dnia 1 września). 

— Zarząd Koła Wileńskiego O.Z.P.R. 
powiadamia wszystkich członków, iż w dniu 
30 b. m. o godz. 16 w lokalu Federacji P.Z. 
O.O. (ul. Żeligowskiego 4) odbędzie się ze- 
branie informacyjne, z następującym  po- 
rządkiem dziennym. 

1) Sprawozd. ze zjazdu w Gdyni, 2) dy 
Skusja nad sprawozdaniem, 3) wolne wnio- 
ski, 

— Pożyteczna placówka dla dziewcząt. 
Liceum Handlowe im. Filomatów, mie- 

szczące się przy ul. Żeligowskiego I — w 
roku bieżącym rozszerzone zostało przez 
wprowadzenie działu przemysłowo - gospo- 
darczego. 

W dobie obecnej, gdy jedynie fachowe 
wyksztążcenie «noże zabezpieczyć dziewczę- 
tom możliwą egzystencję — taki zakład 
naukowy jak Liceum Handlowe — musi u- 
zyskać ogólne uznanie i poparcie — gdyż 
ma na celu: 

1) Zaszczepiać obok zasad religijno-mo- 
ralnych i wykształcenia obywatelskiego za- 
miłowanie i zrozumienie znaczenia sumien- 
nej aracy zawodowej zarówno dla własnej 
korzyści jak dła podniesienia stanu gospo- 
darczego kraju. 

2) Wskazać i ułatwić abiturjentkom  li- 
ceum ogólnokształcącego oraz  uczennicom, 
opuszczajacym gimnazjum po ukończeniu 
sześciu klas, drogę praktycznej pracy zawo- 
dowej. 

3) Dać odpowiednie przygotowanie fa- 
chowe do zarządzania gospodarstwem dom 
mowem w internatach, ochronach i t. p. 0- 
raz do pracy w dziedzinie krajowego prze- 
mysłu gospodarczego. Przyświeca tu prze- 
dewszystkiem myśl przewodnia, by w. obec- 
nych trudnych warunkach ekonomicznych, 
gdy brak posad daje się tak dotkliwie od- 
czuwać, skierować wysiłki abiturjentek na 
drogę samodzielnej pracy w kierunku wy- 
zyskania oraz umiejętnego zużytkowania pro 
duktówi krajowych (cukier, owoce, jarzyny) 
i współdziełania z rozwojem przemysłu w 
tej dziedzinie. 

Warunki przyjęcia: ukończenie liceum 
ogólnokształcącego lub 6-ciu klas gimna-. 
zjum, względnie 3 kursów seminarjum nau- 
czycielskiego, lub 3-klasowej średniej szkom 
ły zawodowej. Opłata wynosi w 1-szym ro- 
ku nauki 35 zł, zaś w 2.gim — 40 zł. 
miesięcznie. Kurs dwuletni. 

— Udogodnienia dla uczniów szkół pow- 
szechnych. Centralne władze szkolne zarzą- 
dziły wprowadzić w trzech wyższych klasach 
szkół powszechnych i trzech niższych — Ка- 

sach szkół Średnich jednolity program nau- 

czania. 

` 

` 

a 
Umożliwi to uczniom szkół _powszecha 

nych przejście do gimnazjów. 

RÓŻNE 
— Pułapki na Pl Katedral- 

nym. Od strony ul. Biskupiej u wylotu ul. Mickiewicza urządzony jest rów ścieko- 
wy dla wody tak niefortunnie, że z chwilą 

Edy, aa rowu zatka się wodą zalewa 
część placu i miejsce, gdzie jest wgłębienie 
nie 0 odróżnić. > ! > 

czoraj naprz, zdarzyło się kilka wypad 
ków z dorożkami, które wpadły do rowu 
wraz z końmi, a pasażerowie przeszli przez 
przymusową kąpiel. Wątpić należy, czy wyj 
dzie ona im na zdrowie. 

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

8 min. 15 wiecz. ukaże się po raz trzeci naj- 
nowsza komedja Maughama „Mam prawo 
odejść”. Arcyciekawa sztuka ta poza specym 
ficznie angielskim humorem posiada głęboki 
podkład psychologiczny, przedstawiający du 
chowe załamanie się człowieka, który zro- 

(dokończenie kroniki na stronie 4+ej)
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go dotychczas życia i który pragnie ję zmie 
nić, nie licząc się z żadnemi konwenansami. 
Niezwykle ciekawą sylwetkę bohatera sztuki 
ujął dyr. Zelwerowicz mistrzowsko, stwarza- 
jąc postać o ogron:nej płastyce scenicznej. 
Sekunduje mu dzielnie cała obsada &\ 050- 
bach p.p. Małyniczówny, Sawickiej, Severi- 
nówny, Szurszewskiej, Mileckiego, Łacińskie 
go, oraz Kubiakowskiego, którzy znaleźli 
wdzięczne pole do popisu aktorskiego. Świet 
ny djałog, przypominający przenikliwość 
Bernarda Shaw'a, oraz nieprzewidziane sy- 
tuacje sprawiają, że sztuki siucha się od po- 
czątku do końca z nieustającem zaintereso- 
waniem. 

— Teatr Letni. Dzisiejsza premjera „Na- 
rzeczonej z dachu*. Dziś o godz. 8 min. 15 
wiecz. odbędzie się w Teatrze Letnim wzno- 
wienie arcyzabawnej komedji Oliviera i 
Middletona p. t. „Narzeczona z dachu”, gra- 
nej w zeszłym sezonie na scenach _wilefr- 
skich z niesłychanem powodzeniem. Obsadę 
tej pełnej humoru sztuki stanowią: Detkow- 
ska, Eichierówna, Detkowski, Dejunowicz, 
Karpiński, Pichelski, Wasilewski, Wasielew- 
ski, oarz Wyrwicz-. Wichrowski, zarazem ге- 
żyser sztuki. 

Zarówno żywia, pełna niespodziewanych 
zwrotów akcja, jak i Świetna obsada aktor- 
ska sprawią niewątpliwie, że „Narzeczona z 
dachu'* cieszyć się hędzie zastużonem powo 
dzeniem. 

° — Występ Leona Wyrwicza w „Lutni“. 
W nadchodzący wtorek, dnia 1 września wy 
stąpi o godz. 8 min. 30 wiecz. w Teatrze 
„Lutnia” znakomity humorysta polski, Leon 
Wyrwicz, cieszący się również w _ Wilnie 
ogromną sympatją publiczności. Program 
wieczoru zapowiada cały szerg monologów 
i recytacji z repertuaru niezrówinanego humo 
rysty. 

— Występy Bogusława Samborskiego w 
Teatrze „Lutnia*. Dnia 7 września odbędzie 
się w Teatrze „Lutnia* o godz. 8 min. 30 
wiecz. występ znakomitego artysty scen sto- 
łecznych, jednego z czołowych aktorów pol- 
skich, Bogusława Samborskiego, w sztuce 
p. t. „Prawda i kłamstwo”. Występ znako- 
mitego artysty w otoczeniu własnego zespo- 
łu wywołał w Wilnie zrozumiałe zaintereso- 
wanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino: Wałc miłości. 
Hollywood: Chata wuja Toma. 
Stylowy: Więczny płomień. 
Helios: Arab. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

godz. 9-е] 25 b. m. do godz. 9-ej 26 b. 'm. 
zanotowano 'wypadków 28, w tem kradzieży 
8, przekroczeń adm 4, opilstwa i zakłócenia 
spokoju publ. 11. 
4 ie na Wiłkomirskiej. — 

Podczas nieobecności domowników, 
nieznani sbrawcy dostali się, po ze- 
rwaniu kłódki i złamaniu zamków we- 
wnętrznych we drzwiach, do mieszka- 
nia Budkowskiego Tałmana przy ul. 
Wiłkomirskiej 3, kradnąc garderobę 
inęską i damską oraz bieliznę pošcie- 
łową łącznej wartości 2500 zł. 

— Śmierć popułarnego „burmistrza”. W 
Szpitalu śww. Jakóba zmarł wskutek zaka- 

żenia krwi J. Zygmuntowicz, znany iw pew» 
nych sferach pod przezwiskiem „burmistrz”. 

Popularność Zygmuntowicza polegała na 
tem, że nie było bójki lub awantury, w któ- 

rej nie brałby udziału lub jej nie inicjował. 

Był mistrzem w grze bilardowej i tam 
go najczęściej można było widzieć. Zmarł 

wskutek nieznacznej rany, odniesionej 'w ko- 
lejnej bójce, bowiem z zadraśnięcia na gło- 

wie powstało zakażenie krwi. 

— Złodziej letnisko w y.  Poli- 
cja ujęła niejakiego Marcinkiewicza, który 
ostatnio dopuścił się kilku kradzieży na let- 
niskach podmiejskich. й i 

Ukrywał się pod różnymi nazwiskami i 
to nastręczało trudności do ujęcia go. 

— Kradzież w piwiarni i inne. 
W nocy z 24 na 25 b. m. nieznani złodzieje 
dostali się zapomocą dobranego klucza do 
piwiarni przy ul. Królewskiej 9, należącej 
do Lebiedź Konstancji i skradli artykuły 
spożywcze oraz inne drobne rzeczy łącznej 
wartości 300 zł. 

— Sieciecka Rasza (Targowa 9) zamel- 
dowala, že w dniu 23 b. m. Z niezamknięte- 
go mieszkania skradziono jej palto damskie 
wartości 75 zł. Ustalono, że kradzieży tej 
dokonała Szymonowicz Jadwiga, zam. w 
tymże domu, która po kradzieży zbiegła. 

— Romanowski Feliks (Uniwersytecka 
nr. 1) zamełdował policji, że w dn. 23 b.m. 
z niezamkniętego zaktadu krawieckiego, mie 
szczącego się w tymże domu, skradziono 
materjał na spodnie wartości 65 złotych. 
Sprawców kradzieży Szpaka Mikołaja i Fio- 
dorowicz Marję, bez stałego miejsca za- 
miieszkania, ze skradzionym materjałem za- 
trzymano. 

— Z wozu na rynku Stefańskim, na 
szkodę Oterskiej Marjanny, mieszkanki fol- 
mwiarku Barkuszki, pow. wil.-trockiego, skram 
dziono chustkę oraz inne drobne przedmio- 
ty wartości 40 zł. Pakulewicz Zofję (Gaona 
nr. 16) i Wojtkiewiczową Weronikę (Majo- 
wa 58), które kradzieży tej dokonały, za- 
trzymano. Skradzionych rzeczy narazie nie 
odnalezionc. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Zarzecze 4, na szkodę Tager Jakóba, skra- 
dziono spodnie wartości 30 zł. Sprawca kra 
dzieży Kasperski Stanisław, bez stałego 
miejsca zamieszkania, po kradzieży zbiegł. 
Zarządzono za nim poszukiwania. 

Okradziona podczas ką- 
pieli, Worotyńska Stanistawa (Brzeg An- 
takolski 3) zameldowała policji, że w dniu 
27 lipca b. r., gdy kąpała się w Wilji, skra- 
dziono jej pozostawiony na brzegu zegarek 
damski wartości 26 zł. Zegarek odnaleziono 

w czasie rewizji u Borkowskiego Jana (Brzeg 
Antokolski 17) i zwrócono właścicielce. Bor 
kowskiego zatrzymano. 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 36 
przy ul. Fabrycznej znaleziony: został pod- 
rzutek płci żeńskiej w wieku około miesią- 
ca. Umieszczono go w przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. 

WOJSTOM 
— Zabójstwo. We wsi Mickie- 

wicze podczas bójki na tle porachun- 
ków osobistych został zabity Lacki Mi 
chał, który otrzymał kiłka ciosów kło- 
nicą w głowę. Sprawcę — Łuckiego 
Borysa policja aresztowała. 

RYMSZANY 
— Pożar. W maj. Puszki piorun podpa= 

lił stodołę. Straty wynoszą 16 tys. złotych. 

Śmiertelna choroba 
Poli Negri 

ZAPALENIE OTRZEWNEJ  UNIEMOŻLI- 
WIA OPERACJĘ. 

Przed paru dniami donosiliśmy, © na- 
głem zachorowaniu głośnej gwiazdy filmo- 
wej Poli Negri na zapalenie ślepej kiszki. 

Stan pacjentki hył tak poważny, że le- 
karz zaordynował natychmiastową operację. 
Chorą przewieziono do kliniki w miasteczku 
Santa Monica kolo Hollywood. Tu jednak 
knsyljum lekarskie orzekło, że wytworzyło 
Się już ropne zapalenie otrzewnej, podczas 
którego operacja jest niedopuszczalna. 

Stan chorej jest beznadziejny. Operacji 
nie można robić, a ropne zapalenie grozi 
każdej chwili przebiciem otrzewnej i śmier- 
cią. Wypada tylko czekać, że może zapale- 
nie samo ustąpi. Ale są to wypadki niesły- 
chanie rzadkie, prawie nie zdarzające się. 

Pola Negri, której nazwisko właściwe 
jest Apołonja Chałupiec, jest jak wiadomo, 
Polką i pochodzi z Tarnowa. Już w młodym 
wieku, czując nieprzezwiyciężony pociąg do 
teatru, wstąpiła była do operetki Tadeusza 
Pilarskiego, dającej przedstawienia wówczas 
przy ul. Starowiślanej. Operetka nie dała jej 
atoli możności rozwinięcia talentu zupełnie 
innego pokroju. Z Krakowa udaje się Pola 
Negri do Warszawy, gdzie jakiś czas pra- 
cuje w balecie. Tam przypadkowo poznała 
reżysera teatru Reinharda, Ryszarda Ordyń- 
skiego, który poznawszy właściwy jej za- 
"kres uzdolnień, namówił ja do stadjów fil- 
mowych. 

Zrazu w Berlinie, potem w Ameryce, Po- 
la Negri zabłysła jako pierwszorzędna gwiaz 
da na horyzoncie filmowym i przez długi 
czas utrzymywala się na nim. Prywatne lo- 
sy wielkiej Poli są wszystkim znane. 

Ślub z hr. Debskim, rozwód z nim, po- 
tem zaręczyny z Rudolfem Valentino, a po 
jego Śmierci małżeństwo z gruzińskim księ- 
ciem Mdivani i znów rozwód — oto etapy. 
Ostanio mieszkała Pola Negri pod Paryżem, 
Skąd przed kilku miesiącami powróciła do 
Ameryki. Tu powaliła ja na łoże niebezpiecz 
na choroba, z której niewiadomo, czy się 

| Ofiary 
J. B. na rodzinę byłego chorążego zł. 2.50. 

  

SŁU WU 

ZE ŚWIATA 
NA KARĘ 24-GODZINNEGO ARESZTU. 

Dzienniki czeskie podają ciekawy wyrok 
sądojwiy, będący jedynem w swoim rodzaju 
curiosum prawnem. W jednem z miasteczek 
czeskich zostało dziecko, liczące rok życia, 
zasądzone na 24 godziny aresztu. 

Ten najmłodszy przestępca wszedł w 
następujący sposcb w konflikt z prawem. 
Jest on nieślubnem dzieckiem pewnej służą- 
cej i znanego lekarza. Matka umarła, a ro- 
dzina dziecka udała się do adwokata, celem 
uzyskania od ojca alimentów. Adwokat 
wniósł do sądu skargę wi imieniu owego 
trzynastomiesięcznego klienta. Skarga zosta- 
ła przez sąd odrzucona, a powód skazany 
na zapłacenie 100 koron ałbo na 24 godziny 
aresztu. Ponieważ dziecko nie posiada żad- 
nego majątku, zatem w konsekwencji wyro- 
ku sądowego powinno karę odsiedzieć. Za- 
stępca prąwny dziecka, wnióst odwołanie 
od tego wyroku, wykazując jego absurdal. 
ność. Sąd obwodowy skazał go za to na ka- 
rę dyscyplinarną i zatwierdził wyrok pierw 
szej instancji z równoczesnem darowaniem 
kary trzynastomiesięcznemu przestępcy. 

  

  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5 tel. 15—43, 
(obok mostu kolejowego) 

Konto czek. w P. K. O. 82008 
Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7 p. p. 
  

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od dn. 1 sierpnia 1931 r. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

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

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. J 
W 

    

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

   0520 Studentka prawa "e 
kondycji w mieście lub na wyjazd, 
przygotowuje w zakresie gimnazjalnym. 
Posiada dobrze łacinę i francuski. Zgło- 
szenia do Admin. „Słowa* dla C. M. 

  

ERTELZ LEAR DRZE) WODR 

„szkół, Internatėw, 
wadze osób poszukujących 

uczniów na miesz- 
kanie, wynajmujących mieszkania, 

pokoje i t. p. 

Ogłoszenia do „Ś Ł 0 w A“ 

oraz do wszystkich pism 

bardzo tanio zawie 
BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

  

ĄBAJCIE 
we wszystkich sptekach i 

składach sptecznych тпапере 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

         

  

   

    

       

    

  

CGJ/ING 
Dziś! Przebój dźwiękowy! 

Harvey w czarującym 
dźwiękowcu 

Ulubieniec kobiet Wilły Fritsch i przepiękna bohaterka filmu „Droga do raju" Liljana 

WALE MIŁOŚCI 

  

  

WIELKA 47. tel. 16-41 Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkierman, G. Aleksander, słynna tancerka Marjanna Wink 
oraz 2 znakomite Jazz-bandy. Nad program: Wkzechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Początek o g.4. 6, 8 i 10.15. Następny program: przebój dźwiękowy „Niebezpieczny romans" 

Dziś! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło jakiego jeszcze Wiluo nigdy nie oglądało! Poraz pierwszy w dzie 
ŚR jach kinematografji został udźwiękowany i St Na ans i pain kraj Nowa Zelandja wraz ze pasysjenh swemi 

tajemnicami zotyczny dramat w 8 akt. na tle autentycznych ć „STYLOWY" ? BL WIECZ NY PŁOMIEN SERCA ERZE przecudne typy o Klasycy 8 p 
> : kształtach! Nad program: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera WILJAMA DESMONTA p. t. „Pościg w pło- Wielka 36 mieniach* Przepiękny dramat w 8 aktach,   
  

Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury 
Sp. Akc. w ALBERTYNIE 

BEANS$ 
na dzień 31 grudnia 1931 r. 

  

    

Przyjmę 
2 uczenice z całodzien 
nym utrzymaniem. O- 
pieka troskliwa, po- 
moc w naukach, pia- 
nino na miejscu, tam- 
że pokój do wynajęcia. 
Zakretowa 40 m. 2. 

            

  

  

  

Blumowicz spec. niemoc 
[LEKARZE i choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciowe Przyj 
DOKTOR WIELKA 21 

Szyrwindt 
tel 921, 0d9—113—6 

W Z.P. 26 

płcio- - o 

Naa ooe  ŁUKIEWICZ 
zyjm. od 9—12 i 

4—7. Ul. Micklewi- 
cza 30. WZP. 1. skórne 

powrócił 
  choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
8—7 M. GOL 

powrócił   

  

LEKARZ-DENTYSTA 
ul. Mickiewicza 44, 

watnych 5 — 7 DBARG 
ul. Wielka 26. 

    

  
  

Największa Powiatowa Szkółka 
DRZEW OWOCOWYCH 

WPOQLSC 
poleca po znacznie zniżonych cenach znane z swej wyborowej 
jakości drzewka i krzewy owocowe oraz róże w  doboro- 

wych odmianach. 

Dla odsprzedających odpowiedni rabat. 

Cennik wysyła bezpłatnie: 

Biuro sprzedaży Szkółki Drzew Jutrosin 
pow. Rawicz, woj. Poznańskie 

Teleton JUTROSIN Nr. 13. 

SMETYK | 

GABINET 
RACJONALNĘS 

KOSMETYKI 
LECZNICZEJ, 

%ILNO, MICKIEWE- 
CZA Zi m. 4. 

kobiecą 
Urodęgozr:. 

je, dosko- 
asli, odświeża, usawa 
lej skazy i braki, Masaż 
twerzy 1 ciała (panie, 

  

E 

  

choroby weneryczne i 

Przyjmuje chorych pry- 

AKTYWA. 
PASYWA. pczy ul. 

SR 1 Dom Bagatela z 
Kasa 5.152,06 Kapitał zakładowy 1.400.000— ogrodem warzywnym 
Banki е 23.726,72 Banki 155,365,91 — 28 6500 zi. do sprze- 
Weksle 94.962,56 Wierzyciele, zobowiązania średnio i dania. Ad:es: w Biu- 

„ Maszyny 1.664.751,86 długoterminowe i akcepty 2,542.480,52 "ze, Reklamowem St. 
Budynki i place 1.085.754,50 Sumy przechodnie 188,029,13 Grabowskiego, Garbar- 
Ruchomości 13.174,56 Zysk z 1928 r. 8.179,68 ska 1. 
Dłużnicy В 404.754,19 Zysk z 1929 r. 449,92 8.679,60 
Gotowy towar i zapasy surowców PRE PP Nauczycielki- 

i materjałów 457.540,47 wychowaw! i, 

Ana a. miod aiw Keszta organizacyjne .775. я 

Stala 2a 1990 7438051 AS 
4.294.555,16 4.291.555,16  mendacją poszukuję na 
L -———————— wieš do dziew- 

czynek lat 4, 5 i 7. 

Rachunek strat i zysków za 1930 r. wę >=] 
STATY. ZYSKI. Adres: Poczta Koście- 

iewicze, maj. Kostyki PEREZ ZEE ZK REZ TOWA ZCASZEZOONEWAOEJNUZZKOĄ — ПНМНСТО j- ENA ETUI IZB ZEK OPAT A AŻ OZ TRICK OT ESTA TS woj. Wileńskie M.P.K 

Koszta produkcji 1.720.897,24 Wartość produkcji 2.265.309.26 pr 

Podaiki 33.028.11 Rėzne inne 4,437,54 
Ubezpieczenia od ognia 13.845.22 Strata za 1930 r. 74.380,97 Ė R 0 R E 

> socj. pracown. 26.314.12 : н 

Remont i konserwacja budynkėw i 
urządzeń fabrycznych 8.199.10 —— przed- 

Amortyzacja ruchomošci 8.174,— pay dake 
Procenta zapłacone 359.157,01 dla dzieci od lat 4—8 

handl 174.512,97 Ras Koszta handlowe „512; otwiera od połowy 
2.344.127.77 2.344.127,77 września b. r. Synod 

MOEOREEWZRIZERZS : -:lš-—— ew. reformowany. Za- 
Pay przyjmie ax 

> niczka przedszko! w - DOKTOR Dr. Suszyński Dr. Dwa pokoje poniedziałki i czwartki 
do wynajęcia z niekrę- od godz. 5—6 po poł. 

  

  

      

  

pującem wejściem Zawalna 1 m. 2 front 
Mickiewicza 62 m. 8.Ę 1-e piętro. 

pokoje z. kuchnią, p > —ŻŻŻ— 
2 nadają się na biu- Gotówkę na 
ro. Ul. Orzeszkowej procenta 
Nr. 11. m. 6. lokujemy bezpłatnie 

i 4567) Dom 
Lokali „pokojo- dochodowe y 

we ze wszystkimi wy- okazyjne. 
godami wydają się od 
zaraz. Tatarska 20 u Majątki, 
właściciela. Świeże | ośrodki, wille, dział- 
odremontowane. ki, mieszkanie. 

Dom H.-K. „Za- 
4 k z chęta* Mickiewi- 

po о1е сга 1, tel. 9-05. 
8іоапесше, SUCHE, Z mm KE 
widokiem na ogród 
Bernardynski, aras as Podreczniki 
ogród Żeligowskiego, używane 
o i zj nabywa na do- 
Zzienka. Cena zł, 
miesięcznie. ul. Kró- godnych warunkach 
lewska 6. księgarnia 

Józefa Zawadzkiego 

2 uczenice + 

  

  

  

Sztaczne opalanie cery) RY 5 dobrej Gonty tanio 
„KO. 7 Ń > 098, E Fypadauie włosów rodziny przyjmę na sprzedaje 

P-K.O. POZNAŃ, Nr. 212-008 łapież, Najnowsze zdo- mieszkanie z utrzyma- Polski Lloyd = 

RARE FARRA ggg YE koaetyśki cacjo- niem. Pańska 4 m 4, Klowska. — 
O 5 — aż т 230553 adziennie od g. 10—8, uczenie ewen- 

PIANINA, FORTEPIANY W. Z. P. 43. Dla tualnie uczni Wszystkich, ktoby 
niedrogo pokoje, utrzy- wiedział miejsce     

    
   

SPRZEDAŻ 

  

  

i FISHARMONJE 
KRAJOWE ! ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ Jakości BHRYNIESICZOWA 

ĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

Janina 

WVNAJĘCIE powróciła. 
Gabinet 

Cedib 
Wielka 18 m. 9.    

  

Kosmetyki - Leczniczej lub uczni przyjmę na 

manie, łazienka pomoc zamieszkania Marji z 
w nauce, opieka, języ- Pyszyńskich Szutczyń- 
ki francuski, niemiecki skiej, lat 28, córki Ко- 
Wiwulskiego 6-c m. 14 mualda i Katarzyny o- 

statnio zamieszkałej, 

Uczenice 

  

Warszawa, Newogródz- 
ka 19, uprasza się po- 
dać do Konsystorza 

mieszkanie z utrzyma- Wil. Ewangel. Retormo- 
niem, starauna opieka wanego, Wilno,  Za- 
i pomoc w naukach walna 11, 
Bouffałowa 19—4, 

  

- gGHN. HUNTER 

« JENNY—DETEKTYW 
Tretano opowiedział, jak wódz 

bandytów postanowił wciągnąć Oli- 

vera Trenta do pułapki przy pomocy 

jego córki, którą chciał porwać, licząc, 
że za taki okup Oliver będzie musiał 
przystać na wszelkie warunki. Nie 
szczędził przytem szczegółów, jak sa- 
mochód Hogana jechał za Jenny, a on 
sam z Sarnem  śŚledzili grę pomiędzy 
samochodem bandytów a policyjnym, 
licząc na to, że uda im się skorzystać 
z cudzych sideł i złapać ją. Jenny nie 
mogła wątpić w prawdę jego słów. 

Opowiadanie to bardzo ją zdener- 
wowało. Dreszcze wstrząsały nią na 

myśl o niebezpieczeństwie, na które 

naraziła siebie i ojca, tak lekkomyśl- 

nie idąc na to spotkanie z domniema- 
nym ojcem. Na szczęście wszystko 
skończyło się szczęśliwie, dzięki inter- 
wencji Billy Carion. 

Najważniejszem z tego wszystkie- 
go była to, że ojciec nie należał do 
szajki, że był ich wrogiem i walczył z 
bandytami na własną rękę. To, co 
wczoraj jeszcze wydawało się nie do 
rozstrzygnięcia, teraz stało się jasne i 
proste. 

Jenny będzie mogła z czystem su- 
mieniem walczyć z bandytami, z wia- 
rą, że nietylko nie zaszkodzi tem oj- 
cu, ale jeszcze mu pomoże. Za wiado- 

" mości, które przyniósł Tretano, zapła- 
ci chętnie, warte były więcej, niż żą 
dał! 

Zauważywszy, jak wielkie wraże- 
nie uczyniły na niej jego rewelacje, 
Tretano zdecydował, że można się о- 
graniczyć na tem, co powiedział. Cie- 
Szył się, że wpadł na myśl przyjścia 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
  

  

do niej. Sam los podawał mu rękę, by 
wydobyć się mógł z topieli! 

W głowie miał wszystkie rozkłady 
pociągów i statków, odchodzących z 
Londynu. Ale Jenny nie zgadzała się 
na podróż pociągiem. 

. — Wezmę samochód i sama wy- 
wiozę pana, zostawię potem maszynę 
w Dover i wezmę znów, wracając. Bi- 
lety okrętowe kupię sama, a pienią- 
dze dam panu również na statku do- 
piero. Wyjedziemy pojutrze o świcie. 
Niech pan najmie pokój gdzieś tutaj 
w pobliżu i przenocuje. Jutro o 3-ciej 
po południu przyjdzie pan po paczkę, 
którą dla niego zostawię. W paczce 
będzie siwa damska peruka, okulary i 
suknia. Gdzie i jak pan się przebierze, 
to już do mnie nie należy. O 10-ej 
wieczorem będzie pan czekał na mnie 
w poczekalni dworca Greenwich. 
Przyjadę po pana samochodem i przy 
wiozę tutaj. Gospodyni powiem, żeby 
przygotowała na jedną noc pokój dla 
mojej ciotki, która zatrzyma się prze- 
jazdem na wieś do przyjaciół. 

— А Czy nie moglibyśmy wyjechać 
nocą odrazu? — zapytał drżącym gło- 
sem Tretano. 

— Nie, wolę jechać w dzień, 
odpowiedziała spokojnie. 

Plan był dobry i umowa zawarta. 
Tretano, uspokojony znacznie, wy- 
szedł z pensjonatu. Tę noc postanowił 
spędzić pod odkrytem niebem, bo za- 
późno było już na szukanie pokoju, a 
wracać do poprzedniego mieszkania 
nie miał odwagi. 

Doszedł więc do parku miejskiego, 
przelazł przez niską siatkę i, wybraw- 
szy sobie zaciszne miejsce pod drze- 
wami, położył się spać. 

Człowiek, który poznał go jeszcze 

w drodze da pensjonatu sióstr Brown 
i cierpliwie skradał się za nim cała 
drogę, przelazł przez siatkę i przytaje- 
ny za krzakami, słuchał równego od- 
dechu Włocha. Człowiek ten był u- 
zbrojony. Nie mógł się jednak zdecy- 
dować na coś stanowczego, przez 
chwilę ściskał mocno w ręku rewol- 
wer, wreszcie popełznął ostrożnie z 
ogrodu i z najbliższej rozmównicy te- 
lefonicznej wezwał Sarna do telefonu. 

— Znalazłem Billa, — oznajmił i 
dodał szybko, słysząc radosny okrzyk 
szefa szajki: — Nie wiem, co zmusi- 
ło go do wylezienia z barłogu, ale 
śledziłem go aż do Blackheath. On 
wszedł do jakiegoś domu, a ja przy- 
taiłem się pod sąsiednią bramą i cze- 
kałem. Otworzyła drzwi starucha i nie 
chciała go wpuścić. Billy kłócił się i 
tłumaczył. Widziałem to dobrze, bo 

wejście było oświetlone elektryczną 
lampkłą. Potem wyszła nagle młoda 
kobieta. Odrazu poznałem ją: to cór- 
ka Trenta. Kazała go wpuścić i drzwi 
zamknęły się. Stałem w cieniu i cze- 
kałem dalej. On siedział tam z. godzi 
nę, potem wyszedł na ulicę i szedł po 
Blackheath. A teraz śpi pod krzakami 
w parku miejskim. Co mam z nim te- 
raz robić? 

W głowie Sarna decyzje zapadały 
z iście Napoleonowską szybkością: 

— [Idź do parku i czekaj. Żeby nie 
uciekł, przyślę ci zaraz samochód z 
z ludźmi. Zielone światło będzie umó- 
wionym znakiem. Czy masz latarkę? 

Mam. 
— Doskonale. Zapalisz ją raz po 

raz dwa razy, kiedy zobaczysz zielo- 
ne światełko auta, żeby oni wiedzieli, 
gdzie ciebie szukać. Posyłam tobie 
Wragga. Śledź Billa, ale nie zabijaj 

bez porozumienia się ze mną. Postaraj 
się dowiedzieć, o czem on rozmawiał 
z córką Trenta. Potrzebni mi są obo- 
je. 
_ — Rozumiem, — odpowiedział ban 
dyta, wieszając słuchawkę. 

Po tej rozmowie bandyta wrócił 
do Włocha, który spał spokojnym 
snem w cieniu krzaków parku miej 
skiego. 

W OBOZIE WROGóWw 

„Bitwa Trafalgarska““  wzburzyla 
umysły obywateli stolicy, zmuszając 
jednocześnie policję do wzmożonych 
wysiłków ku wykryciu bandy. 

Terytorjum portu była nadal pilnie 
strzażone przez przebranych agentów 

Pewnego pięknego poranka zamia- 
tacz ulic stanął przed obliczem Billa 
Carion w gabinecie urzędu policyjne 
go. > 

— Tak, sir, — zaczął Tom Fellows, 
— mgła zastała mnie przy robocie. 
Tylko cudem żyję jeszcze,bo widziałem 
na własne oczy, jak jeden z tych łot- 
rów rzucał bombę z gazami. Żeby on 
mnie zobaczył, zabiłby mnie napewno. 

— Czy moglibyście poznać tego 
człowieka? 
— O, nie, sir! Stał odwrócony ple- 

cami i twarzy jego nie widziałem. Kie 
dy zobaczyłem, że wyjmuje z tylnej 
kieszeni rewolwer, uciekiem i scho- 
wałem się pod bramą. 

— Czy nic więcej nie działo się na 
policji i całe oddziały policyjne, a po ulicy, podczas kiedy siedzieliście pod 
rzece co chwila przepływały moto- 
rówki. 

Billy spędzał. dnie całe na ulicy, 
szukając nowych wieści, sprawdzając 
posterunki i śpiesząc od jednego śŚle- 
dztwa na drugie. Przecież dziesięć 
tonn złota nie mogło wpaść pod zie- 
mię i „przewożąc je, bandyci musieli 
zostawić jakieś ślady. 

Poszukiwania swe prowadził Bil- 
ly zwykłemi metodami  policyjnemi. 
Nie szukał włosów, przylepionych do 
теКама marynarki, ani śladów — оби- 
wia, ani niedopałków papierosów... 
Badał codzień nowych ludzi i zbierał 
zeznania świadków, w nadziei, że 
wcześniej, czy później jakaś wskazów 
ka stanie się nicią przewodnią. 

Tom Fellows był zamiataczem u- 
lic i wczesnym rankiem zabierał się 
do swej pracy. Ponieważ w dzień na- 
padu na port pracował w. pobliżu, 
więc policja postanowiła wysłuchać 
jego zeznań. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  

bramą? 
— Widziałem  przejeżdżające cię- 

żarówki ze złotem, jechały one w kie- 
runku człowieka z dużym reflektorem. 
Ale niedużo widziałem. Ta przeklęta 
mgła wygryzała oczy i dusiła. Zacho- 
rowałbym napewno zaraz, ale na szczę 
ście mam zwyczaj nosić ze sobą bu- 
telkę zimnej herbaty. Zamoczyłem 
więc chustkę, przycisnąłem do ist i 
tak oddychałem. оГН 
— Jak dlugo siedzielišcie pad bra- 

mą? * RSA 
— Až się wszystko skończyło, sir, 

—odpowiedzial, a po pauzie dodał: 
— Wcześniej niebezpiecznie byłoby 
wychodzić! 

Billy uśmiechnął się: 
— Racja, postąpiliście rozsądnie. 

Czy potem poszliście odrazu do do- 
mu? 

— Tak, sir. Wyszedłem z mgły 
przed garażem Mybanka, takbym za- 
błądził, ale, jak zobaczyłem garaż, od 

  

razu wiedziałem, gdzie jestem. Takiej 
gęstej mgły nigdy w życiu nie widzia- 
łem! 

— Czemu mówicie, że gdyby nie 
garaż Mybanka, zabłądzilibyście? 

— Bo, nic nie było .widać w tej 
mgle, nawet ścian domów. A w gara- 
żu palił się płomień w piecach tak 
wielki, że z komina leciały iskry. Moż- 
na było myśleć, że garaż się pali: ta- 
kiego wysokiego płomienia nie widzia- 
łem nigdy, żeby aż z kominów wyla- 
tywał. Nie rozumiem, co oni tam mo- 
gli palić? 

— I nic więcej nie widzieliście? 
— Nie, sir! 
— Dobrze, Dziękuję. 
Tom Fellows odszedł, a Billy dłu- 

go rozmyślał nad opowiadaniem za- 
miatacza i wreszcie zapytał stojącego 
obok policjanta: 

— Co wiecie o garażu Mybanka? 
— Garaż otworzono przed trze- 

ma miesiącami. Dwie linje autobusów 
chodzą na zachód i południe. Autobu- 
sy chodzą codzień. Maszyny wspania- 
łe. Punktualność i porządek wzorowy. 
Widocznie włożono w to duże pienią- 
dze. A dlaczego pan pyta? 

Billy, zapalił papierosa. 
— Dlatego, że w dużych piecach 

garażu można spławić wszelkie meta- 
le i nadać im dowolną formę. Poza- - 
tem można spalić drewniane skrzynie 
i beczułki o wiele prędzej, niż w zwy- 
kłym piecu. 

A po pauzie zawołał nagle: 
— Mój Boże, ależ to jest -genjal- 

ne alibi!. 
— Nie rozumiem? 

policjant. 
(D.C.N.) 

— zdziwił się 
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