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Edwarda bar. Roppa 
w sprawie obrządku wschodniego 
Chętnie zamieszczając cenne uwa- 

gi Czcigodnego Arcypasterza na te- 
"mat obrządku wschodniego, ošmieli- 
my się podkreślić zasadniczą tezę 
Arcybiskupa, iż obrządek wschodni . 
nie jest czemś nowem i nie różni się 
od . Kościoła Grecko-Katolickiego. 

W tej kwestji nie możemy zabie- 
rać głosu, lecz powołamy się na opinię 
J. E. Ks. Biskupa Grzegorza Chomy- 
szyna („Sławio* — Nr. 117, 23.5 b.r.), 
który m. in. tak mówił o obrządku 
wschodnim: 

..„Obrządek jest 
chrzczonym obrządkiem 
rosyjskim”... 

...;l te polskie koła, które niegdyś 
nie mogły znieść ducha rosyjskiego, 
które nienawidziły obrzędowości ro- 
syjskiej, dziś tę samą obrzędowość 
wprowadzają pod firmą „wschodnio- 
słowiańskiego* obrządku i jeszcze 
niim się popisują!... 

Doprawdy wygląda ta na komedję 
ze strony tych, którzy sprawy naro- 
dowe i polityczne stawiają wyżej, niż 
interesy wiary i religji"... 

Musimy stwierdzić, iż głos dostoj 
nika Kościoła Grecko-Katolickiego w 

tylko prze- 
synodalno- 

Polsce jest sprzeczny z opinją J. E. 
Księdza Arcybiskupa. 

W „Słowie z dnia 20 sierpnia 
znajduje się na pierwszem miejscu ar- 

tykuł Pana W. Studnickiego, w którym 

obok wielu rzeczy słusznych i pięknie 

powiedzianych, jak naprz. © wpływie 

kultury polskiej na plemiona wschod- 

nie w szerzeniu się katolicyzmu przez 

ośrodki kulturalne, są zdania, które 

wywołują sprzeciw. Redakcja „„Słowa* 

pewnie ujemnie do tego sprzeciwu się 

odniesie, co mnie jednak nie wstrzyma 

od jego wypowiedzenia. 

Pan Studnicki nie uwzględnia tego, 

że stosunki bardzo się zmieniły. 

Wpływ dworów polskich, o ile nie zo- 
stał zniszczony, bardzo zmalał; a na- 
wet dawniejszy wpływ nie uchronił 

nas od tego, że mamy zwarte tereny 

plemion nam bardzo bliskich, a jednak 

obcych. W stosunku do nich dziwi 

mnie to, że pan Studnicki, zasadniczy 

przeciwnik endecji, staje na punkcie 

widzenia tej partji, które daje się stre- 

ścić słowem „strawić, jak się wobec 

mnie wyraził jeden z wybitnych na- 

szych działaczy politycznych. Sądzę, 

że za wielkie siły trawienia przypisu- 
je się narodowości polskiej. Cała orze- 

szłość nasza nie mówi o trawieniu ob- 

cych, ale o ich wychowaniu sobie na 

braci i przyjaciół z sumiennem uwzględ 

nieniem ich odrębności. Musimy uznać, 

że mamy w Państwie Polskiem kilka 

bliskich nam, bratnich plemion,  któ- 

rych właściwości szanować powinniś- 

my tak, aby one nie stawały w sprze- 
ciwie do narodowości olskiej, ale 

wspólnie z nią się rozwijały, tworząc 

nie jednobarwny, ale harmonijnie 16ż- 
nobarwny obraz. 

W stosunku do Białorusiaów wią- 

cza to zostawienie im tej formy wiary, 

do której oni przywykli. Ponieważ zaś 

ta forma daje się łączyć z wiarą kato- 

licką, jest to łatwe względnie zadanie. 
To zadanie stara się osiągnąć praca 
katolicka w formie wschodniej. Niema 
i nie może być w niej nic, coby — ой- 
dalało Białorusinów «dl polskości i by- 
ło szkodliwe dła polskiej państwowo- 
ści. Przedewszystkiem nie może być 

tego, co innemi słowy twierdzi pan 

Studnicki, że im się odbiera modlitwę 
polską. Nie można przec'e odebrać te- 
go, czego się nie miaio Modlitwy pol- 
skiej w schizmatyck'em nabożeństwie 
nie było; jeżeli zaś gdzie niegdzie ist- 
niała ona w domach, to jej obrządek 
wschodni nie usuwa. 

Obrządek wschodni uznany przez 
konkordat nie jest zasadniczo różny cd 
tego, który pan St. qazy:va specjalnie 
„obrządkiem wschodnir”*,  odróżnia- 

jąc go od grecko-unicki»go język ten 

sam; jednak w Małopolsce długie 

współżycie z katolikami lacinnikami 

spowodowało drobne różnice, ludowi 
" naszemu obce; tych różnic ominięcie 

nie uprawnia do nazywan'a obrządku 

nowym i z tego powodu załamywać 

ręce rzeczywiście nie warto. 

Zsyłanie się na słabość Unii, jest 

również niewłaściwą, jeżeli się zamil- 

cza o jej powodach, ogólnie znanych 

i które w przyszłości unikać należy. 

Jedną z głównych przyczyn słabości 

Unji, którą i teraz jeszcze naprawić 

można, jest obarczone żonami i dzieć- 

mi duchowieństwo, którego w przysz- 

łości nie będzie. Jak ono zaważyło na 

stan Unji, okazało się w Małopolscz w 

czasie okupacji rosyjskiej, w czasie 

zaś prześladowań u nas Bazyljanie 

okazali stokroć większą siłe raoralną 

od duchowieństwa żonatego, 

Ponad wszystko stoi jednak kwe- 

stja wiary i dobra dusz; i każdy co 

myśli po katolicku, przyzna, że należy 

ułatwiać przyjęcie prawdy a nie utrud- 

niać. Gdzie ludność nasza skłonna jest 

do przyjęcia jej w formie łacińskiej, jej 

się tego nie odmawia i czynność taka, 

iaką prowadzi ksiądz prałat Lubianiec 

może tylko być przychylnie witana. To 

jednak nie zmienia faktu, że są miejsco 

wości, gdzie katolicyzm w formie 

wschodniej więcej może przyciągnąć 

adeptów, niż katolicyzm łaciński a w 

takich miejscach jest on z punktu wi- 

dzenia Wiary do życzenia. Powiem 

więcej, jest również do życzenia z 

punktu widzenia państwowości pol- 

iej i jej na wschodzie. 
Głębsze ujmowanie prawdy, niż w 

schizmie, przy podobieństwie, albo na- 

wiet tożsamości formy, zasadniczo nie 

powinno budzić nienawiści, tak 

sprzecznej z duchem i nauką katolicką 

i wogóle chrześcijańską. Powinno ono 

stopniowo przenikać do schizmy, przez 

to ją zbliżyć do nas i odebrać jej jedy- 

ną rację bytu, to jest kościelną naro- 

dowościowość i podporządkowywanie 

się pod władzę świecką. 

Nie chcę wątpić o politycznej lojal- 

ności lojalności naszych  dyzunitow, 

ale czy się ona ostoi w razie gdyby w 

Moskwie zmieniły się "warunki i nasza 

mniejszość narodowa okazała się gra- 

niczącą z większością jednej wiary po 

za naszą granicą? Tegobym nie śmiał 

twierdzić. 4 Edward Ropp: 
! Arcybiskup Mohylowski. 
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Sytuacja gospodarcza 
w Polsce 

WARSZAWA. PAT. — Instytut Badania 
Konjunktur Gospodarczych i Cen w nastę- 
pujący sposób charakteryzuje obecną sytua- 
cję gospodarczą: —° 

z W rozwoju czynników gospodarczych 
nie nastąpiły poważniejsze zmiany. Wyniki 
zbiorów zapowiadają raczej możliwości pew 
nej poprawy sytuacji rolnictwa dopiero w 
późniejszym okresie, Decydujący natomiast 
wpływ na położenie ekonomiczne kraju wy- 
wierają obecnie czynniki o charakterze poza 
gospodarczym. 

Kryzys zaufania, podsycany w czerwcu 
i S, о снаг;ш(еп.е ті@‹ііъ}; 
naro: ym, trwa nadal, pociągając za so! 
odpływ wkładów: z banków, ucieczkę kapi- 
tałów zagranicę i tezauryzację walut obcych. 

Panika finansowa dotarła w: lipeu do drob 
nych kapitałów, na co wskazuje siłny spa- 
dek wkładów w komunalnych kasach о- 
szczędności, które dotychczas wykazywały 
z nielicznemi wjątkami stały wzrost. Uspo- 
kojenie na rynku dewizowym nastąpiło do- 
piero około połowy sierpnia, na co wskazuje 
zahamowanie spadku rezerw Banku Polskie 
go oraz znaczniejsza zniżka kursu dolara go 
tówkowego. Ucieczka kapitałów, bądź w 
tormie lokowania gotówki w bankach za- 
granicznych, bądź w formie tezauryzacji wa 
lut obcych, lub w jakikolwiek inny sposób, 
wywiera na rozwój gospodarczy kraju i na 
jego konjunkturze wpływ ujemny, odwrotny 
od tego, jaki można normalnie obserwować 
iw wypadku dopływu kapitałów zagranicz- 
nych. 

Jeżeli więc import kapitałów zagranicz- 
nych pociąga za sobą zwiększenie roztnia- 
rów produkcji, to ucieczka kapitałów zagra 
nicę jest czynnikiem uniemożliwiającym ja- 
kąkolwiek poprawę koniunktury i w obec 
nych warunkach działającym w _ kierunku 
zmniejszenia produkcji. Ujemne następstwa 
ucieczki kapitałów ujawniły się w dziedzinie 
produkcji ze znaczną siłą już w lipcu. Ogól- 
ne rozmiary produkcji przemysłowej, które 
wykazywały lekki wzrost w ciągu drugiego 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BARANOWICZE — ш. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. ' 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksi Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michałsi 

PIŃSK — Księ. 

j gr. 40. Za 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarni a Spółdz. Naucz. 

Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

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

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch*. 
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paktu 0 nieagresji 
WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Ogłoszony tu 20- 
Stał następujący komunikat oficjalny 
kowaniach z rządem ZSRR w sprawie 
paktu o nieagresji: 

Niektóre pisma niedawno zamieści 
ły informację z Warszawy, w-g której 
jakoby nie były przewidywane żadne 
rokowania pomiędzy Polską a ZSRR w 
sprawie ewentualnego zawarcia paktu 
o nieagresji. 

Na podstawie informacyj, zasięgnię 
tych w kołach kompetentnych jesteśmy 
w możności stwierdzić, że wiadomość 
ta jest niedokladna. | 

W rzeczywistošci 22 paždziernika 
1930 roku, w-g informacyj rządu fran 
cuskiego, rząd sowiecki zwrócił się do 
Polski z propozycją, zmierzającą do 
zawarcia paktu o nieagresji. W ciągu 

grudnia rząd polski dał do zrozumienia, 
że jest skłonny w zasadzie do przychyl 
nego zbadania propozycji rządu rosyj- 
skiego, a 12 lutego 1931 r. minister 
Zaleski złożył przed komisją spraw za- 
granicznych Senatu polskiego oświad- 
czenie w tym sensie. A więc dopiero 
mając pewność, że rokowania zostały 
oddawna w tej sprawie nawiązane po- 
między Warszawą a Moskwą, rząd 
žrancuski zgodził się zkolei w miesią- 
cu lutym zbadać propozycję, z jaką w 
tej sprawie zwracał się do niego już 
wielokrotnie rząd sowiecki. Ostatnie 
wiadomości, otrzymane z Warszawy, 
zapowiadają, że rozmowy pomiędzy 
Polską a ZSRR w sprawie zawarcia 
paktu będą wkrótce wznowione w Mo- 
skwie. ; 

W, BOLSZEWJI : 
MOSKWA. PAT. — „Tass“ upo- 

ważniony jest do powiadomienia, że 
23 sierpnia poseł polski Patek wręczył 
komisarjatowi spraw zagranicznych da 
kument, zawierający projekt sowiecki 
paktu o nieagresji, który był przedsta- 
wiony rządowi polskiemu w roku 1926 
przez zmarłego ministra sowieckiego 
Wojkowa. 

Nowy dokument, obecnie złożony 
przez posła Patka, powtarza te same 
wartnki, dodając jeszcze jeden, któ- 
ry nie figurował w dotychczasowych 
rokowaniach. 

* 

— Przypisek redakcji: Mamy więc dwu- 
głos. Francuskie żródło twierdzi, że pakt o 
nieagresji pomiędzy Polską a Bolszewją robi 
się, a bolszewicy piszą, że propozycje pol- 

skie są krokiem wstecz. Wyżej zamieszczo- 

na depesza wskazuje, że artykuły i referaty 
ogłoszone w prasie polskiej o polsko-sowie 

Wynika stąd, że wzmiankowany do 

kument nie stanowi żadnego postępu 
w rokowaniach polsko - sowieckich, 
będąc raczej krokiem wstecz. 

Zresztą poseł Patek, wręczając о- 
mawiany dokument, nie proponował 
wcale wznowienia rokowań i scharak- 
teryzował sam ten dokument jako re- 
sume wyników rokowań w latach 1926 
i 1927. Poseł Patek wręczył ten doku- 
ment w chwili swego wyjazdu z Mo- 
skwy na dłuższy urlop. 

ckim pakcie o nieagresji napisane zostały 

zbyt pośpiesznie. Notabene już w dniu 23 
sierpnia „Izwiestja” zamieściły mały entre- 

filet, że „żadnych rokowań o pakt o nieagre 
sji pomiędzy Polską a Sowietami . obecnie 

się nie prowadzi”. Przyznamy się, że z arty 
kułem o pakcie o nieagresji czekaliśmy wy- 

jaśnienia, tego entrefiletu. 

w Angliji 
Trade unionyi Labour Party tworzą opozycję 

LONDYN. PAT. — Na posiedzeniu 
rady naczelnej Trade Unionów i egze- 
kutywy Labour: Party uchwalono na- 
stępującą rezolucję: 

Rada naczelna Trade Unionów i ko 
mitet wykonawczy Labour Party na 
wspólnem posiedzeniu, rozważywszy 
sytuację, powstałą przez uformowanie 
nowego rządu, wyrażają. jednomyślnie 

pogląd, iż rządowi temu należy usilnie 
się przeciwstawić w parlamencie i w 
całym kraju. 

Rezolucja aprobuje stanowisko tni- 
nistrów byłego rządu, którzy odmówi- 
li mu poparcia i zaleca parlamentarnej 
grupie Labour Party, by. ukonstytuo- 
wała się jako oficjalna parlamentarna 
opozycja. 

Górnicy popierają Kongres Trade Unionów 
ŁONDYN. PAT. — Fakt, iż górnicy po- 

stanowili popierać kongres Trade  Unionów, 

posiada większe znaczenie, niżby się na 
pienwszy rzut oka zdawać mogło. 

Górnicy tworzą nietylko jeden z najpo- 

tężniejszych syndykatów kraju, lecz posiada 

ją również 40 przedstawicieli w parlamen- 

cie. Federacja górników jest silnie reprezen 

tówana w okręgu Seaham-Durham, t. zn. w 

okręgu, z którego obecnie pósiada -mandat 

Mac Donald i głosy samych tyłko górników 
wystarczyłyby dla pozbawienia Mac Donal- 

da mandatu przy przyszłych wyborach. 

Labour Party opracowuje manifest 
LONDYN. PAT. — Labour Party, wraz 

z radą związków zawodowych, obradowa- 
ły omawiając program, jaki przeciwstawią 
rządowi. Postanowiono ogłosić manifest, 
streszczający przyszłą politykę Labour Party 
w. parlamencie. 

Manifest ma podkreślić, że kryzys był 
wyolbrzymiony przez Mac Donalda, Snow- 
dena i Thomasa, nie pozbawionych dobrej 
woli, ale zastraszonych przez bankierów, 
działających w interesach kapitała šwiato- 
wego. Manifest odmówi rządowi charakteru 
ogólno - narodowego z tego powodu, że 
rząd nie reprezentuje Labour Party, która 
a> zwalczać rząd drogą opozycji twór- 
czej. 

Manifest odrzuci obcięcie zasiłków  Gla 
bezrobotnych oraz poborów niższych tunk- 

cjonarjuszów i nauczycieli. Manifest wskaże 
inne drogi zrównoważenia budżetu, idąc po 
linji raportu komisji Mac Millana, t. zn. po 
linji ukrytej inflacji. W kołach zarówno  li- 
beralnych, jak konserwatywnych, ujawniają 
się pewne obawy co do skutków  obcięcia 
zasiłków dla bezrobotnych oraz obniżki po- 
borów. 

Zaznaczają, że może to się odbić ujemnie 
na konsumcji piwa i tytoniu, które dają zna- 
czne dochody podatkowe. Wysuwają także 
fakt, że bezrobotni z rodzinami oraz niżsi 
funkcjonarjusze z rodzinami tworzą 8 miljo- 
nów głosujących, co w razie słabych Skut- 
ków działalności obecnego rządu, może w 
wyborach przynieść zwycięstwo Labour Par 
ty. 

  

Minister Zaleski odjechał do Paryża 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 27 bm. 

o godzinie 11 min. 55 p. minister Zaleski 
odjechał do Paryża w towarzystwie szefa 
swego gabinetu p. Szumiakowskiego, naczel 
nika Raczyńskiego oraz sekretarza osobiste- 
go p. Kraczkiewicza, 

Na dworcu żegnali p. ministra ambasa- 

dor Laroche, wiceminister Beck, poseł Rze- 
czypospolitej Polskiej w Moskwie p. Patek, 
poseł Rzeczypospolitej w Bernie p. Modze 
lewski, wojewoda Jaroszewicz, minister 
Schaetzel, radca Mościcki oraz ю wyże 
szych urzędników M.S.Z. i przedstawicieli 
prasy. 

kwartału, a mianowciie z 90,9 w marcu do 
94 w czerwcu, w lipcu spadły do 92,7, przy 
czem należy zaznaczyć, że spadek ten byłby 
blisko dwukrotnie większy, gdyby nie rów- 
noczesny, przypadkowy silny wzrost pro- 
dukcji węgla. Przy obecnym — stanie 
psychicznym społeczeństwa i skłonności 
do paniki w ciągu szeregu najbliższych 
miesięcy nietylko nie może być mowy o ja- 
kieįkolwiek poprawie konjunktury, lecz prze- 
ciwnie, należy się liczyć z możliwością dal- 
szego zaostrzenia sytuacji finansowej i dal- 
szego ponadsezonowego ograniczania pro- 
dukcji, zwfaszcza po zakończeniu sezonu 
budowłanego. 

Gdyby jednak udało się przywrócić za 
ufanie co do przyszłego kształtowania się 
wewnetrznych stosunków politycznych i g0- 
spodarczych, wówczas automatycznie zosta- 
łyby stworzone warunki pewnej poprawy 
konjunktury, wtedy bowiem powróciłyby do 
obiegu kapitały stezauryzowane lub wywie- 
zione zagranicę. Kapitały te, według szacun 
kowych obliczeń, wynoszą w chwili obecnej 
około 500 miljonów złotych. lch powrót 
pociągnąłby za sobą upłynnienie rynku pie- 
niężnego i otworzyłby możliwości rozszerze- 
nia produkcji przemysłowej w kraju. 

  

ktorzy tontra Społoczeństwi ° 
o znaczeniu Poruszamy 

ogólno-połskiem i zasadniczem. Zwią- 

zek artystów scen polskich strajkuje 

od 1 września. Teatry będą zamknięte, 

prócz teatrów, prowadzonych przez 

Zasp. 

sprawę 

Sprawa jest zasadnicza i drażliwa, 

zwłaszcza wobec wielkiego podrażnie- 
nia, w którem członkowie Zaspu znaj- 

dują się. Należy sobie zdać sprawę, że 

Polska posiada pierwszorzędne talenty 

aktorskie. Frenkiel, Solski, Solska, |u- 

nosza-Stępowski, Osterwa, Ordonów- 

na, Adwentowicz, Zelwerowicz — wy- 

mieniam te nazwiska, bez żadnego sy- 

stemu, ani porządku, poprostu te, któ 

re w danej chwili przyszły mi do gło- 

wy, a jednak mam wrażenie, jakbym 

wysypywał worek z brylantami. Ani 

poezja, ani malarstwo, ani muzyka 

nie ma tak wspaniałej reprezentacji w 

Polsce, co artyści sceniczni. Możemy 

być z naszych aktorów dumni, nie by- 

le kraj i nie byle państwa ma podob- 

nych, a być może nigdzie nie znajdzie- 

my plejady tak świetnej. Talent aktor- 

ski wydaje się być poprostu talentem 

narodowym Polaków, co może niejed- 

nemu żółciowemu jegomościowi nasu- 

nąć uwagę zgryźliwą historyczną, czy 

historjozoficzną. Ja mam taką jedną w 

zanadrzu, zgodną ze swoim poglądem 

na wiek XIX i na rolę, którą naród pol- 

ski odegrał w ruchach wolnościowo- 

demokratycznych całej Europy. Ale to 

są zgryźliwości na tem miejscu niepo- 

trzebne. Stójmy na gruncie faktów. 

Polacy są niezdolni do rzeżby, — 

pomniki, które wzpasimy po grodach 

i miastach są przeważnie ohydne, nie 

są zdolni również do muzyki, utwory 

sceniczne pisane przez naszych litera- 

tów są słabe, rzadko kiedy mamy do 

czynienia z arcydziełem, — natomiast 

ilość aktorów o olbrzymim talencie jest 

imponująca, 

A więc powtórzmy raz jeszcze: 
wyhodowaliśmy u siebie, „arystokrację 

sceny”. I otóż starogreckim  przykła- 

dem, za wzorem jakiegoś Kleona 

ta „arystokracja sceny* zaczyna ba- 

wić się w demagogję. Trzech 
aktorów, ale aktorów co się zowie, 

trzech arystokratów sceny ogłosiło 

listy otwarte na łamach prasy w spra- 

wie strajku i przesilenia. Pan Adwento- 

wicz w „Gazecie Polskiej" skarży się 

na „podbijanie cen dla poszczególnych 

aktorów przez samych dyrektorów ".— 

Stanowiska p. Adwentowicza nietylko 

słuszne nie jest, lecz jest oburzające, 

antykulturalne, prowokujące. Aktor — 

to jest talent. To nie szkoła, nie nau- 

ka, nie ambicja, nie rzetelność i praca, 

nie cnoty ewangeliczne — lecz talent, 

talent i jeszcze raz talent. Można być 

skromniutkim i uczciwym i płiracowi- 

tym i sumiennym i posiadać wszystkie 

idealne zalety człowieka, pracownika, 

dżentelmena, a być aktorem pod zde- 

chłym kanarkiem. Tam, gdzie cała pra- 

ca oparta jest na talencie, tam i różni- 

ce płac powinny być różne, bardzo róż- 

ne, tak jak różną jest skala samego ta- 

lentu. Zmuszać do ujednostajnienia 

tych płac, a nawet do ich zbliżenia do 

siebie jest antykulturalnem barbarzyń- 

stwem, takim samym, jakim byłaby daj- 

my na to ustawa, równająca ceny na 

obrazy Van Dycka z cendmi na rzeżby 
p. Hermanowicza z Wilna. Z tego Sa- 

mego założenia wychodząc, że aktor to 

talent, uważamy samo istnienie „zwią- 

zku zawodowego aktorów za nonsens. 

Związki zawodowe malarzy, literatów, 

rzeźbiarzy, aktorów będą zawsze non- 

sensem. Aby ten nonsens uwidocznić 

dość jest uprzytomnić sobie samą isto- 

tę związku zawodowego. Ota już 100 

lat mija od czasów, kiedy w  Anglji 
Owen opisywał pracę górników w ko- 
palniach, jak mieli 12-godzinny dzień 

nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

roboczy, jak leżeli nawznak przy robo- 

cie, jak im było ciężko. Związek za- 

wodowy było to zrzeszenie wielu lu- 

dzi słabych przeciw jednemu silnemu. 

Związek zawodowy gnębi oczywiście 

indywidualność ludzką, ale w pracy ta- 

kiego górnika indywidualność nie mia- 
ła tak wielkiej ceny i każdy ją poświę- 

cał dla kolegów, aby „spotem“ dorów- 

nać właścicielowi kopalni. Otóż nie 

powinno być poświęcania indywidualno 

ści wśród zawodów, które wyłącznie 

na talencie, czyli indywidualności są 

oparte. Jakie śmieszne są „związki za- 

wodowe literatów", jakieś figury, 0 
których nikt nie słyszał, zasiadają zwy- 

kle w zarządzie! 

Listy trzech wybitnych aktorów — 

dziwne wzbudzają refleksje. Jak ludzie 

ciągle obcujący nietylko ze sztuką, lecz 

i z nowością w sztuce, więc i nowością 

w świecie pojęć intelektualnych mogą 

myśleć takiemi staremi, zatchlemi, 

smrodliwemi od starości i zużycia ko- 

munałami. Pan Schiller, wspaniały re- 

żyser napisał na łamach „Robotnika 

artykuł. Pozbierał do jednego worka 

wszystkie śmiecie, jakie tylko zostały 

po mowach socjalistycznych i rzucił 

na głowę czytelnikom. Czego tam nie- 

ma! — I o „walce klasowej z zorga- 

nizowanym wyzyskiem* i że „publicz- 

ność burżuazyjna pogłębia kryzys tea- 

tralny“ i o proletarjackiem samopoczu- 

ciu aktora i o teatrze burżuazyjnym i 
o teatrze dla mas. Tylko prowincjonal- 
na gazeta bolszewicka z jakiejś Kału- 
gi, czy Tiumenia zgodziłaby się ta- 
ki artykuł zamieścić, — centralne or- 
gany bolszewickie byłyby bardziej wy- 
magające i nie produkowałyby już 
takich  oklepanych i głupich  ba- 
nałów. Nawet w Moskwie jest teatr 
Mały, który grywa sztuki klasyczne, a 
przecież jeśli jesteśmy w dziedzinie 

sztuki to przypomnieć należy, že bol- 

szewizm poto istnieje, aby sztukę jako 
taką niszczyć i zabijać. Ci, którzy oglą- 
daią teatr Jaracza w Ateneum, to tak- 

że „bezpłodna i zobojętniała burżua- 

zja“ — poca: więc wypisywać to 

wszystko. 

Eksperyment teatru Jaracza udał 
się — twierdzi p. Solska. Ależ oczy- 
wiście, bo był Jaracz. Teatr Wileński 
udał się, bo był Zelwerowicz. „Naj- 

pełniejszy żłób mają zwykle świnie — 
pamiętajmy o tem!* — ze ślicznym en- 

tuzjazmem woła p. Solska, lecz odpo- 

wiemy na to, że i najpełniejsze kom- 

plety mają wielcy, a nie podrzędni ak- 

torzy. 3 : 

Akcję aktorów określamy, jako de- 

magogję arystokratów sceny kosztem 
kultury polskiej. Socjalnie ta akcja 
jest szkodliwą bardzo. Polska tak zre- 
sztłą, jak Niemcy, jak Anglja, jak wszy- 
scy przeżywa ostry kryzys gospodar- 
czy. Wymaga to wielkich ofiar ze stro- 
ny naszej inteligencji, która jest klijen- 
tem teatrów i mimo wykrzykników p. 
Schillera klijentem głównym. Wszyscy 
muszą się czegoś wyrzekać. Chodzi o 
to, aby te ciężkie czasy przetrwać bez 
histerji i historyj. Właśnie taką chwi- 
lę wybrali sobie aktorzy nie dla obro- 

ny swego stanu materjalnego posiada- 
nia, lecz do ofenzywy, do ataku o no- 
we zdobycze materialne, powiększa- 
jac podatki na „dom aktorów”, jakie. 
mają płacić teatry, żądając dla siebie 
decyzji, kto ma być, a kto ma nie być 
dyrektorem teatru, wreszcie żądając 
zmiany dotychczasowego sposobu za- 
wierania umów na sposób bardziej ko- 
sztowny. Wszystkim się pensje ob- 
cina o 15 proc, a oni właśnie ten 
moment wybrali, aby sobie pensje a 
20 proc. podnieść. Dlatego ta ak- 
cja socjalnie jest bardzo szkodliwa i 

trzeba, aby panom aktorom odważnie 

i w oczy cała prasa polska wypowie= 

działa naganę i potępienie. Cat.



ECHA KRAJOWE 
Z życia słonimskiego 
Dalsze uwagi o liście „Rzeczowej Pracy 

Samorządowej" 
Jak już donosiliśmy, listę Nr. 7 

„Rzeczowej Pracy Samorządowej na- 
leży traktować jako wyraźny  fiksaż, 
skierowany pod adresem czynnych 
członków chrześcijan słonimskiej stra- 
ży pożarnej. 

Fakt ten uwypukla jeszcze bardziej 
okolicznść, że już na drugiem miejscu 
Zjednoczonego Żydowskiego Bloku 
Obywatelskiego (lista Nr. 6), a więc 
zaraz pa p. Weissie kroczy majestaty- 
cznie prezes Zarządu Straży p. Wigdor 
Rabinowicz, zaś na piątem miejscu p. 
Chaim Rabinowicz także członek Za- 
rządu tejże straży. Co prawda, jak je- 
den tak i drugi formalnie reprezentu- 
ją tam kupiectwo. Ale mniejsza o to. 
Żydowskiemu blokowi chodzi o opano- 
wanie swemi wpływami członków stra 
ży, którą uważa się i nadal za organi- 
zację wyłącznie żydowską i dlatego 
przeciwko 7-ce rozpoczęło ostrą i zde- 
cydowaną walkę. O członkach chrze- 
ścijanach dyskretnie się milczy, pozo- 
stawiając im wolną rękę w działaniu. 

Abstrachując od słuszności stwarza 
nia listy strażackiej, musimy stwierdzić, 
że hasło „rzeczowej pracy samorządo- 
wej”, które wysuwa lista Nr. 7, jest 
na terenie rady miejskiej bardzo wska- 

zane, lecz nie możemy być nieczuli na 
alarmy p. Weissa i towarzyszy, usiłu- 
jących przekonać społeczeństwo, że li- 
sta ta jest niczem innem, jak tylko od- 
łamikiem listy blokowej żydowskiej i 
że organizatorzy listy strażackiej po- 
noszą odpowiedzialność za rozbicie 
głosów żydowskich. 

Względy tedy już natury zasad- 
niczej przemawiają za bezwzględnem 
wstrzymaniem się społeczeństwa pol- 
skiego od składania głosów na tę listę, 
która w najlepszym wypadku może 
przeprowadzić tylko jednego radnego. 

Obstrukcja, jaką zastosowują zwo- 
lennicy 6-ki liście p. Piaseckiego da- 
je niewątpliwie obfity materjał orjen- 
tacyjny, tak cenny w okresie walk wy 
borczych. 

Zważywszy to wszystko, jesteśmy, 
zgóry przekonani, że ludność chrześci- 
jańsko - mahometńska pójdzie po li- 
nji właściwej i-poprze wyłącznie swo- 
ją listę Nr. 8. Reprezentuje ona wszyst- 
kich, a pomyślny rozwój poważnej in- 
stytucji straży ogniowej będzie  nie- 
wątpliwie przedmiotem żywego zainte- 
resowania się i życzliwego poparcia 
bloku chrześcijańsko - mahometańskie- 
go. W. K. 

  

Charakterystyka list wyborczych w Słonimie 
Uzdrowienie gospodarki miejskiej, real- 

ną troskę o wygląd miasta, wygodę i kie- 
szenie obywateli wiystawiła jako hasło na- 
czelne jedna jedyna lista zjednoczenia go- 
spodarczego chrześcijan i  mahometan 
(Nr. 8). Potrafiła zgrupować koło siebie so- 
lidarnie wszystkich chrześcijan i mahome- 
tan. Liczebność jej zwolenników, spokojna 
akcja wyborcza robią ją nietylko listą czo- 
łową, ałe i poważną. Tam idą ludzie świa 
dom.e i poważnie do jednego celu: spraw- 
nej i celowej gospodarki miejskiej, zwal- 
czenie rozwydrzenia partyjnego. 

Poza listą Nr. 8 rstnieje jeszcze jedna li- 
sta nieżydowska t. zw. „lista robotnicza” 
(Nr. 5). Nie wiążemy kolejności cyfr z žad- 
ną partją, lecz tu — „nomen omen'. 

Odezwy tej grupy z odwołaniem się do 
robotników! : „biedoty” zbyt trącą wschodem. 
Mimo, że w spisie kandydatów ani zgłasza 
jących nięma nazwisk żydowskich, odezwy 
5-ki są drukowane i po żydowsku. Czy ta 
kurtuazja, czy polityka. Ta część robotników 
ofiarowywanego sobie mandatu w grupie 
8-ki nie przyjęła. Ma iść z 5-ką. Z listy tej 
spodziewać się mają robotnicy „Światła, 
które wywiedzie je z mroków kryzysu i bez 
robocia. Lux ex orient. 

Pozostałe sześć list są listami żydowskie 
mi. Idea zbłokowania tej części ludności mia 
sta pod hasłem gospodarczym. natrafiła tu-- 
taj na próżnię i zawiodła. Z tych sześciu list 
tylko jedna nie ma oblicza politycznego, t.j. 
lista właścicieli nieruchomości (Nr. 2) p. 
Łozińskiego. 

Zapewne można do zagadnień miejskich 
podchodzić z punktu widzenia płatnika po- 
datków. O tem nigdy nie należy zapominać 
w gospodarce miejskiej, choć sam interes 
podatnika programu gospodarki nie wyczer- 
puje. 

Co w liście rzemieślników żydów (Nr. 1) 
robi na czele p. Raduński, nic wspólnego z 
rzemiosłem nie mający? Jego działalność w 
poprzedniej radzie wyraźnie idąca nie po 
linji interesów miejskich, jego poglądy !ewi- 
cowe robią z niego raczej „politkoma”, a 
zupełnie niepotrzebnie odejmują tej liście 
charakter listy rzeczowej. Prawdziwym „Qui 

o quo" jest lista straży ogniowej Nr. 7. Co 
jasło straży ogniowej 'ma dawać wyborcom? 

Jakie gwarancje? Czy obietnicę gaszenia na 
miętności politycznych z doskonale zresztą 
działających pomp motorowych? Niestety 
tego dobrego zwyczaju jeszcze nikt nie za- 
prowadził do obrad miejskich. Co i kogo 
ma bronić p. Piasecki, stojący na pierwszem 
miejscu? Nie odstąpi zapewne swego sze- 
fa, idącego na liście sjonistycznej Nr, 6. Ale 
najciekawszem jest obsadzenie drugiego miej 
sca ną tej liście przez p. Starosteckiego. 
Dziaiacz PPS (CKW), „przywódca* wielo- 
letni robotników, wyznawca czerwonej bar- 
wy sztandaru, schował się pod skrzydła 
straży ogniowej. Ale jak dotychczas straż 0- 
gniowa zwalczała kolor. czerwony... przynaj- 
mniej ognia. Czy to jest odwrót, czy... bez- 
domność? A może polityka?! „Kochaj mnie, 
a będą twoją..." 

Listy Bundu Nr 4 i Poalej Sjonu Nr. 3 są 
wyraźne. Tu się nic nie zmieniło: ani podej 
ście do spraw, ani !udzie. Przynajmniej wy- 
ražnie, 

Nie možna tego powiedzieč o lišcie Nr. 6, 
chowającej się za nieokreślone hasła jedno- 
ści żydowskiej ze sjonistami na czele. 

Środkiem współczesnych działań wojen- 
nych jest maskowanie się. P. Weiss robi to 
jednakże bardzo nieudolnie. Jego „zasługi” 
są zbyt znane, aby o nich zapominać i łudzić 
się co do zmiany intencji i zamiarów. 

Stanowisko grup sjonistycznych i taktyka 
jak np. imi ostatnich wyborach do Sejmu: 
wspólne listy z hakatystami w Łodzi, wska- 
zują dobitnie, czego możemy po grupie tej 
spodziewać się. Ale co robią na tej liście ze- 
pchnięci na dalsze miejsca nieliczni ortodok- 
si? Czy to sojusz tych, którzy tak siebie na- 
miętnie kilka miesięcy temu zwałczali? Zna- 
nem jest powszechnie rzeczowe stanowisko 
ortodoksów w sprawach państwowych, to 
też żałować należy, że dali się tutaj zmajo- 
ryzować. 

Czy p. Weiss ma być tym „mężem”, któ- 
ry powiedzie lud przez tereny rady mieiskiej 
szczśliwie i do celu. Podobno ryzykownie 
jest udawać proroka. 

Jak widzimy już w samym układzie list 
kryją się obawy o przyszłą radę miejską. Po- 
za grupą z 'isty Nr. 8 nic się nie zmieniło. 

> KRONIKA BARANOWICKA 
X Kradzieże. W dniu 27 sierpnia Win- 

centy Popławski, zamieszkały w Barano- 
wiczach przy ul, Mickiewicza 51, zameldo- 
wał połicji, że (wi nocy z: 26 na 27 b.m. nie- 
znani sprawcy zapomocą wyrwania skob!a 
od drzwi skradli mu z piwnicy 96 klg. ziem- 
niaków i inne artykuty żywnościowe. 

Tejże nocy przy tejże ulicy usiłowano 
dokonać włamania do kiosku z gazetami i 
tytoniem, maieżącego 'ю Ottona Łapina (ul. 

Szeptyckiego 31). Sprawca wyłamał kłódki 
u drzwi, lecz prawdopodobnie  spłoszony, 
zbiegł, nie zdążywszy nic zabrać. 

X Z Polskiej Macierzy Szkolnej. Na wal 
nem zebraniu członków P. M. S. wybrany 
został nowy zarząd na okręg baranowicki w 
składzie następującym: prezes — gen. br. 
Stanisław Skotnicki, wiceprezesi — zastęp- 
ca starosty R. Zarzycki i ks. kanonik L. Żo- 
łądkowski; skarbnik — dyrektor Banku Pol- 

TEATR „LUTNIA” 
„МАМ PRAWO ODEJŚĆ" — 
Na zakończenie sezonu Lutnia, w 

ostatnich czasach „ogórkowa* pod 
względem gatunku sztuk, wystawiła 
„Mam prawo odejść”. 

Jak głosi afisz, jest to komedja; 
pierwiastki dramatyczne są w niej 
jednak tak wyraziste, iż można zrobić 
z niej prawdziwy dramat, budowa zaś 
jest tego rodzaju, że przy mniej umie- 
jętnej, niż p. Zelwerowicza  reżyserji, 
najłatwiej z tego zrobić nużącą „pi- 
sę się 

Właściwie nie jest to sztuka dra- 
matyczna, lecz raczej dialogowana no- 
wela. 

Akcja typowo nowelistyczna, po- 
dział na akty sztuczny, bo każdy akt 
kończy się sceną niemą, która jest po- 
czątkiem aktu następnego; dialogi zaś 
nieraz błyskotliwie przetkane parado- 

 ksami, wymagają od słuchacza wiel- 
kiej uwagi i raczej nadają się do czy- 
tania. ю 

Autor, zresztą, w całej budowie 
sztuki, nawet w zaznaczeniu podziału 
na „części*, nie zaś na akty, wyraź- 
nie podkreślił swój lekceważący sto- 
sunek do kanonów budowy sztuki -dra 
matycznej i tem upoważnił artystów 
do większej samodzielności. 

Pan Zełwerowicz potraktował rzecz 
komedjowo i miał całkowitą słuszność, 
bo „Mam prawo odejść” jest właści- 

W. SOMERSET MAUGHAMA 
Ojcowie i dzieci, mężowie i żony, 

świat interesu i zatracony świat idea- 
łów, jarzmo codzienności i dążenie do 
wolności, brutalny egoizm i mniej wię- 
cej piękna poza, uświęcona tradycja- 
mi, — oto kanwa, na której wytkał 
autor bunt jedynego w sztuce zdrowe- 
go moralnie człowieka, który jednak 
do wyzwolenia idzie przez nieuczciwy 
czyn!.. 

Rzecz się dzieje w Anglji współ- 
czesnej. 

Mamy dwie rodziny, a jednocześ- 
nie dwa pokolenia. 

Świat przedwojenny reprezentują 
dwie pary małżeńskie: Charlie Battle, 
działacz giełdowy, z żoną Margery, 0- 
raz adwokat „Alfred Granger z żoną 
Dorotą; świat nowy, powojenny, ma 
swych przedstawicieli w osobach 
czworga młodzieży: Julji i Pata, dzieci 
Battle'ów, oraz Diny i Tyma, dzieci 
Granger'6w. 

Dzieci walczą z Ojcami.... Odwiecz- 
ne zjawisko, naturalne, nieuniknione, 
pożądane, jako przejaw coraz nowej 
energji ludzkości, dążącej do coraz in- 
nych celów i szukającej niezbadanych 
jeszcze dróg. 

Walka dwu pokoleń nieraz bywa 
tragiczna, często przybiera formy bru- 
talne, ale zwykle polega na pewnem 

wie satyrą, niezawsze, coprawda, wy- niezrozumieniu wzajemnem, które po- 
razistą i udatną, — satyrą na powojen wstaje wskutek osłabienia energji w 
ne stosunki, odzwierciedlone w życiu 
rodzinnem. 

pokoleniu starszem i nadmiaru  nieo- 
kietznanych sił w pokoleniu młodszem. 

SŁO w O 

i W Į Dale- Ruch rewolucyjny w Portugalji Woroszyłow na Dale 
„LIZBONA, PAT. — Wczoraj o godzinie 

6 rano grupa osobników cywilnych wiar- 
gnęła do koszar 3 pułku artylerji oraz puł- 
ku ciężkich karabinów maszynowych, za- 
trzymała pełniących służbę oficerów i opa- 

nowała koszary. Inne pułki garnizonu oraz 
oddziały policji zmusiły powstańców do pod 
dania się. Rewołucja została zlikwidowana. 
Przywódców jej aresztowano. 

MADRYT. PAT. — Według uzupełniają 
cych wiadomości o powstaniu w Lizbonie, 

oddziały wojskowe wraz z grupą osób cy 
jwilnych zajęty trzy budynki koszar, których 
załogi przyłączyły się do powstańców. Po- 

wstańcze oddziały oszańcowały się w 

parku Edwarda VII i stąd poczęły ostrzeli- 
wać gmachy publiczne. Kilku lotników przy- 
łączyło się do ruchu powstańczego, przela- 
tując nad miastem i rzucając granaty i pro- 

klamacje, 
Wojska rządowe opanowały powstańców, 

którzy o godzinie 5 i pół po poł. z powodu 
braku amunicji poddali się. Trzech lotników 
uciekło, pozostałych aresztowano.  Dotych- 
czas nie wiadomo, w jakim stopniu ruch 

przeniósł się na prowincję. 
Komunikat oficjalny rządu portugalskie- 

go podaje, iż w całym kraju panuje spokój. 

  

Program Stahihelmu 
BERLIN. PAT. — Na zebraniu w Schwe 

rinie wygłosił wczoraj jeden z przywódców 

Stahlheimu, dymisjonowany major Wagner, 
dłuższe przemówienie na temat polityki Stahl 

helmu. 

Omawiając dotychczasową politykę or- 
ganizacji, mówca zaznaczył, że  Stahlheln 
wziął udział w płebiscycie tylko w tym celu, 
aby mieć rząd narodowy w Prusach przed 
zebraniem się konierencji rozbrojeniowej w 
lutym 1932 roku. 

Pozatem Stahlhełmowi zależało na tem, 
aby wiosenne wybory do sejmu pruskiego od 

dzielić większą przerwą czasu od wyborów 

na stanowisko prezydenta Rzeszy. Piebiscyt 
pruski wykazał, według mówcy, że hasła 
Stahlhelmu przeniknęły głęboko do kół cen- 
trowych. 

Stahlhelm kładzie specjalny nacisk na prze 
prowadzenie następujących postulatów: przer 

wanie spłat odszkodowawczych, wytoczenie 
na forum międzynarodowem  kwestji odpo- 

wiedzialności za wybuch (wojny światowej, 
swoboda zbrojeń i rewizja granic wschod- 

nich. 

Podróż Litwinowa do Genewy 
WARSZAWA, 27.8 (tel. wł. „Sto- 

wa”). Dziś, a godzinie 10-ej rano prze 
jechał przez Warszawę komisarz Litwi 
now udając się przez Berlin do Gene- 
wy na sesję komitetu paneuropejskie- 
g0. Na dworcu witał go poseł sowiecki 

p. Antonow-Owsijenko w towarzystwie 
urzędników poselstwa oraz urzędnicy 
M. S. Z. Po półgodzinnym postoju ko- 
misarz Litwinow odjechał w dalszą 
drogę. 

  

Narada nad reformą systemu 
podatkowego 

WARSZAWA, 27.8 (tel. wł. „Sło- 
wa“). W dniu 27 bm. odbyła się w kluwadzki. 
bie parlamentarnym B.B. narada pod- 

ceminister Skarbu prof. Władysław Za 
Na naradzie omówiono bieg 

prac nad reformą obowiązującego sy- 
komisji podatkowej, w której wziął u-stemu podatkowego. 
dział prezes płk. Walery Sławek i wi- 

  

Omal nie pożar w lidzkiej 
centrali telefonicznej 

Podczas przedwczorajszej burzy nad Li- 
dą uległy przerwaniu liczne przewody  te- 
lefoniczne i elektryczne w mieście. 

W centrali telefonicznej wskutek silnego 

'wyładowania prądu omal nie doszło do ka- 
tastrofy. 

Wobec zatlenia się przewodów  ułożo- 
nych nad podłogą groził centrali pożar, co 
jednak zostało zauważone i ogień ugaszony. 

  

Zapadł się cmentarz 
Trwające od kilku dni na terenie powia- Lidzie ulewy podmyły miejscowy cmentarz, 

tu lidzkiego deszcze poczyniły znaczne szko 
dy na drogach komunikacyjnych. W samej 

co spowodowało zapadnięcie się większości 

mogił. 

skiego Tomasz Stafiej i sekretarz — p. Ana 
tol Korycki. Pierwszą troską nowego zarzą- 
du, jak widać z okólnika rozesłanego wszy- 
stkim członkom, będzie zwiększenie i uspra 
wnienie czytelni, funkcjonujących na terenie 
powiatu. W tym celu odbędzie się lustracja 
ich i zwołanie w najbliższym czasie do Bara 
nowicz zjazdu kierowników poszczególnych 
czytelni. į 

X Przysięga sołtysów. Dnia 27 b. m. — 
jak corocznie — składali w Starostwie przyż 
sięgę służbową nowoobrani sołtysi z całegó 
powiatu baranowickiego. ł 

X „Echo Baranowickie“. Z wielkim fer- 
worem wykrzykiwali dzisiaj gazecarze na 
ulicy Szeptyckiego te dwa słowa. Jest to ty 
tuł pisma, które ukazało się dziś jako jedno 
dniówka z zapowiedzią jednak, że będzie wy 
chodziło jako tygodnik. Zależy to wszakże, 
jak głosi „apel' wstępny, od obywateli, na 
których poparcie !iczy redakcja jednodniów- 
ki, zapowiadając szybkie informacje „o. naj- 
pilniejszych potrzebach i bolączkach naszego 
miasta". Tymczasem tych  informacyj na 
czterostronicowym niewielkim  arkusiku nie 
widzimy, stwierdzić natomiast musimy, iż 
redakcja umiejętnie wypełniła trzy czwarte 

To, co widzimy w sztuce, jest jed- 
nak tak osobliwe, a jednocześnie po- 
mimo świadome przeszarżowanie, tak 
prawdziwe, w swej istocie, że zmusza 
do szczególnego zastanowienia się. 

Młode pokolenie w sztuce walczy 
nie o prawo do samodzielnych czy- 
nów, bo nie jest wcale przez nikogo 
krępowane, — nie a ideały, których 
nie posiada, lecz o prawo całkowitej 
swobody w używaniu życia!... 

Młodzież dochodzi do wniosku, że 
człowiek, mający lat 40, jest właści- 
wie społecznie nieużyteczny, bo cóż 
może wziąć od życia? — że wskutek 
tego w idealnem państwie należałoby 
ułatwiać tym zbytecznym starszym — 
podróż na tamten świat... 

Rozmowa młodych cyniczna, 
brutalna, niepotrzebnie przejaskrawio- 
na, otwiera sztukę, zarysowując isto- 
tę, współczesnej walki dwu pokoleń, 
walki, polegającej nie na ścieraniu się 
dwu ideologij, lecz na rywalizacji dwu 
zbiorowych egoizmów. 

Młode pokolenie pragnie używania: 
niech starsi oddadzą im swe pieniądze 
i majątki i odejdą precz, a wówczas... 
samochody, suknie z Paryża i... ach, 
wiele równie pięknego i powabnego!. 

Starsi nudzą młodzież swą fałszy- 
wą cnotą, udanem bohaterstwem wo- 
jennem, wyimaginowanemi cierpienia- 
mi i ofiarami, złożonemi rzekomo w 
imię dobra ogółu, w gruncie zaś rze- 
czy — bezcelowemi. Młodzież odczu- 
wa pogorszenie się sytuacji ekonomicz 
nej, politycznej, społecznej, czuje 
krzywdę, jaką jej się dzieje, więc о- 
skarża starszych i wysuwa swe prawo 
do bezgranicznej uciechy, jako rekom- 

miejsca ogłoszeniami, Poza. tem znajdujemy 
kilka lokalnych wiadomości z przed tygo= 
dnia i polujący na sensację „rewelacyjny” 
artykulik 0 inspektorze akcyzy p. Zwiero- 
wiczu. Wszystko to razem czyni, iż najbar- 
dziej objektywny i nieuprzedzony czytelnik 
nie może ustosunkować się do tego pisemka 
poważnie. I treść, i forma artykulików, i 
t zw. szata zewnętrzna jednodniówki od- 
strzęczają. Jednodniówka wyszła z drukarni 
J. Kapłana. Jako redaktor i wydawca podpi- 
sany. Władysław Krzemiński. Zobaczymy, ja- 
kie będą jej dalsze losy. Tymczasem — vo- 
gue la galćre, jak powiada p. Krzemiński w 
jednym ze swoich artykulików. 

SIEWNIKI RZĘDOWE 
MELICHARA i UNIA" 

Siewniki rzutowe ECKERTA 
do nawozów sztucznych 

Siewniki sim „WESTFALJA* oraz 
„Uspulun“ ; nawozy sztuczne 

poleca: 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

    
            
      
      

      
pensatę za niepotrzebne przyjście na 
świat.... 

Starsi... _ Przedewszystkiem 
starsze, dwie mamusie, przeżywające 
krytyczny dla kobiety okres zmierz- 
chu, mają dość swej cnoty małżeń- 
skiej, narzekają na mężów i dzieci i 
marzą o swobodzie i o jakimś nowym 
mężczyźnie. Kobiety - pasorzyty, ko- 
biety - lalki, kobiety - czcigodne sa- 
mice — są straszne ze względu na 
potworną pustkę, jaką noszą w sobie. 

Czy to Dorota, zhisteryzowana po- 
szukiwaczka wyimaginowanych przy- 
gód (doskonale odtworzona przez p. 

Sawicką), czy też Margery, głosząca z 
przekonaniem, iż ideałem życia męż- 
czyzny powinno być życie pełne pra- 
cy dla zapewnienia dobrobytu żonie i 
dzieciom (typ świetnie oddany przez 
p. Małyniczównę) — są to przedsta- 
wicielki społeczeństwa starszego, któ- 
re nie mogą zaimponować młodym. 

Ojcowie? Alfred, spoufalony, z dzieć 
mi do tego stopnia, że one kpią z nie- 
go w żywe oczy, człowiek „normal- 
ny”, który dobrze się czuje w atmo- 
sierze obłudy społecznej i rodzinnej, i 
odświeżający się zapomocą przygod- 
nych miłostek ną stronie, — zero, jako 
indywidualność... 

Charlie?.. — Tego właściwie nikt 
nie zna: od rana do wieczora siedzi 
na giełdzie lub ma jakieś interesy, do- 
brze zarabia i daje doskonałe warunki 
materjalne swej rodzinie i gdyby nie 
jego pieniądze, - właściwie byłby nie- 
potrzebny ani własnej żonie, ani włas- 
nym dzieciom. 

Charlie nikogo w rodzinie nie in- 
teresuje, nikogo bliżej nie obchodzi; 

Komisarz wojny i floty ZSSR Wo- 
roszyłow, ukończywszy podróż inspek- 
cyjną po krajach Dalekiego Wschodu, 
w podróży powrotnej na zachód do- 
konuje przeglądu wojsk czerwonych, 
zwiedza przedsiębiorstwa  przemysło- 
we, występuje na zgromadzeniach ro- 
botniczych i wygłasza przemówienia 
o bieżących sprawach w życiu politycz 
nem i budownictwie  socjalistycznem, 
przyczem równocześnie odbywa kon- 
ferencje z czynnikami sowieckiemmi w 
centrach syberyjskich. 

W połowie sierpnia zwiedził stację 
w Ołowianej, Czytę i Wierchnieudinsk. 
Uroczyście zwłaszcza powitano komii- 
sarza Woroszyłowa w Czycie. Tamtej- 
szy garnizon wojskowy urządził defi- 
ladę i ćwiczenia z wszelkiemi rodza- 
jami broni. Woroszyłow miał imożność 
przekonać się, jak dalece „Kraskomy'* 
wyszkoleni są w strzelaniu i połecił im 
nauczenia się w jaknajkrótszym czasie 
strzelania z karabinów maszynowych. 

Znamiennem było zwłaszcza wy- 
stąpienie Woroszyłowa na zgiomadze- 
niu w Czycie, w warsztatach naprawy 
lokomotyw, gdzie  spędzono około 
5.000 robotników. Woroszyłow wygło- 
sił tam wielką mowę polityczną, w 
której m. in. powiedział: „Rząd znaj- 
duje się w naszych robotniczych ге- 
kach. Jesteśmy jednakowoż niemniej 
zmuszeni prowadzić walkę z wszelkie- 
mi trudnościami, na jakie n< „otykamy 
na drodze budownictwa socjalistyczne- 
go, a które potęgowane są przez na- 
szych wrogów klasowych wewnątrz 
Związku Sowieckiego i za granicami. 
Wytworzone tem napięcie wymaga od 
nas, abyśmy pracowali w siluiejszem 
tempie, aniżeli na Dalekim Wschodzie. 
Niestety i tu, w Czycie, jest jeszcze 
wiele towarzyszy, którzy zadowalają 
się pustemi słowami, przyrzeczeniami 
i zapewnieniami zamiast poświęcenia 
się pracy organizacyjnej i starania się 
aby dzień pracy był jaknaj!tepiej wyko- 
rzystany.“ 

Mówiąc dalej o pracy warsztatów 
oprawy lokomotyw, gdzie właśnie 
zgromadzenie się odbywała, Woroszy- 
łow powiedział, że wprawdzie słyszał, 
że przedsiębiorstwo to może poszczym 
cić się wielkiemi sukcesami, ale że dy- 
rektor przedsiębiorstwa  żalił się na 
złą jakość produkcji. „Znaczy to — 
powiedział Woroszyłow, zwracając się 
da robotników — że wszelkie wasze 
uroczyste zapewnienia o  zdołności 
obrony ojczyzny socjalistycznej przy 
boku armji czerwonej, są puste ai fra- 
zesami bez konkretnej treści. Zdolność 
walczenia za Związek Sowiecki, ozna- 
cza w istocie rzeczy zdolność walcze- 
nia o organizację pracy i o taką pro- 
dukcję, któraby nietylko swą ilością, 
ale i swą jakością mogła podnieść 
obronną zdolność ZSSR'. 

Woroszyłow zarzucił robotnikom 
w Czycie, że tylko „obrabiają* mowę 
Stalina, ale nie stosują się do jego dy- 
rektyw w praktyce. „Upłynęły już bli- 
sko dwa miesiące — przypomina Wo- 
iroszyłow — a wy wciąż jeszcze mo- 
wę „obrabiacie*, Kiedyż wreszcie pra- 
cować będziecie, tak jak to Stalin po- 
wiedziat??“, 

Swą mowę zakończył apelem, aby 
wszyscy napięli wszystkie siły, aby za- 
silić tempo budownictwa socjalistycz- 
nego i podnieść zdolność obrony ZSSR 
*. W Czycie dokonał komisarz Wo10- 
szyłow przeglądu tamtejszych koszar 
wojskowych i zapoznał się z wojsko- 
wem przysposobieniem w tem mieście. 
W czasie podróży Woroszyłowa po 
Syberji, założone zostały liczne „bry- 
gady szturmowe”, noszące jego nazwi- 
sko, których zadaniem będzie zasilić 
tempo pracy i przyczynić się do pulep- 
szenia jakości produkcji. 

dlatego też nikt nie zdaje sobie spra- 
wy z tragicznej sytuacji, w której się 
znalazł wskutek samobójstwa jedne- 
go ze swych dłużników. Jest właści- 
wie zbankrutawany; lada chwila zo- 
stanie „wyjstukany'* na giełdzie, czyli 
ogłoszony publicznie za bankruta. 

Mający opinję  najrzetelniejszego 
człowieka może liczyć na pomoc zna- 
jomych i przyjaciół; rzeczywiście po- 
moc tę ma i nosi w kieszeni czek ban- 
kiera, który pożycza mu odpowiednią 
kwotę w celu uregulowania pilnych zo 
bowiązań. Wie, że potrafi spłacić ten 
dług, że po latach nowej wytężonej 
pracy znów wróci do dawnego dobro- 
bytu, ale... ma dość straszliwej pustki 
dookoła!. 

Dziewiętnaście lat przerażającej 
samotności w otoczeniu tak zwanych 
bliskich ludzi, dziewiętnaście lat po- 
twornej próżni, w: której się obraca, 
dziewiętnaście lat upokarzającej, cięż- 
kiej, nudnej pracy dla zaspokojenia e- 
goizmów ludzi, nie poczuwających się 
nawet do wdzięczności, —to irobi swo- 
je. 

Z uratowanych, niezupełnie popraw 
nie z punktu widzenia etyki, dwudzie- 
stu tysięcy funtów piętnaście zostawia 
rodzinie, pięć bierze sam i odchodzi... 

Ma prawo odejść... " _ 
„Nie jest to właściwe zwycięstwo, 

jest to właściwie drugie bankructwo 
jedynie żywego w sztuce człowieka, 
który swa wiosnę przeżył, mając na 
sobie mundur kapitana w okresie wo- 
jennej zawieruchy... 

„Mam prawo odejść”, jako sztu- 
ka sceniczna, może zbudzić poważne 

W_WIRZE STOLICY 
TANI ROZWÓD 

Pani Cyrla Honig otrzymała list anoni- 

  

mowy następującej treści: 
Kochana Pani! 

Ostrzegam, że to bydłę małżonek 
przygotował „get'* w pudełku z cu- 
kierkami. Mądra głowa wie, co ro- 
bić. 

Dusza życzliwa 
Jak wiadomo, gęt u żydów jest to formu- 

ła magiczna, którą wypisuje się na kawałku 
papieru. Skoro żona weźmie ten skrawek do 
ręki — stało się, już jest rozwódką. 

Poczciwa pani Cyrla wielce się stropiła 
otrzymanym anonimem. Wiedziała, że ten 
niecnota Szymon ją zdradza, dle nie przy- - 
puszczała, by to miało dalsze konsekwencje. 
Postanowiła mieć się na baczności. 

Nazajutrz pan Honig przynióst małżon- 
ce z uprzejmą miną piękną bombonierkę. 
Pani Cyrla wezwała służącą i kazała jej o- 
tworzyć pudetko. Na czekoładkach był get, 
napisany na wizytówce. Skonfudowany 
Szymon ani pisnął, a pani Cyrła triumfu- 
jąco zjadła łakocie. 

Ale uparty mąż nie zrezygnował z za- 

miaru pozbycia się swej połowicy. Zaczął 
przysyłać paczki przez posłańców, ofiarował 
żonie parasol, doniczkę z kwiatami, butkę 

z makiem. 
Pani Cyrla przezornie trzymała się zda- 

la od tych pręzentów, podejrzewając — i 
słusznie, — że zawierają zdradziecki get. 

Niełatwe było życie w domu, gdzie niczego 

dotknąć się nie można było, ale jakoś to 

szto. 
Onegdaj na schodach pani Cyrla ujrzała 

prawdziwego dołara. Leżał spokojniutko, aż 

się prosząc o podniesienie. Pokusa była zbyt 
silna — pani Cyrla schyliła się i wzięła do- 
lara. 

Z cięmnego kąta wyskoczył uradowany 

Szymon i zawłołał: „Get, get! Zobacz na 

Washingtona, to jest get!". 
Rzeczywiście, dookoła portretu wielkiego 

bohatera widniały starannie wykaligrafowa- 

ne hebrajskie litery. Pan Honig wsadził za- 
płakaną żonę do taksówki i zawiózł nie- 

zwłocznie do reb Dona — najwyższej in- 

stancji rozwodowej. 

Wielki mędrzec nie był zachwycony po- 

stępkiem pana Honiga, lecz uznał get za 
ważny i małżeństwo za zerwane. Urok wa- 
luty amerykańskiej sprawił, że biedna pani 
Cyrła jest dziś rozwódką. 

PRZYWIĄZANIE DO TRADYCJI 

W obozie króla Cyganów: Bazylego Kwie- 
ka doszło znowu do gorszących scen, tym 

razem z powodu  nieposzanowania tradycji 

przez młodego Azie. 

Wieczorem, po uciążliwym marszu z Gar- 
wolina, gdzie byli na gościnnych wystę» 
pach, grupka cyganów dobrnęia do obozu. 

Mężczyźni rozwalili się na trawie, a kobie- 
ty zabrały się do rozpalania ogniska i szy- 
kowania strawy. Azie nie mógł patrzeć, jak 
jego ukochana Miła męczy się i poci, prze- 
to wstał i zaczął jej pomagać. 

Rozgnięwało to niepomiernie dwóch 
starszych cyganów, którzy ze zgorszeniem 
zwrócili młodzieńcowi uwagę, iż nie przy- 

stoi mężczyźnie zajmować się babskiemi 

sprawami. Azie nie usłuchat i posunął zuch- 

walstwo tak daleko, iż wziąwszy kubeł, za- 
mierzał przynieść wody. Tego było zawwiele. 
Dwaj rośli cyganie rzucili się na Azie, jeden 

go przytrzymał, drugi zdzielił obuchem w 

głowę. Młodzieniec wyzionął ducha riłez- 

2wtocznie. 
Policja aresztowała morderców, mimo 

protestu całego obozu — wszyscy cyganie 
stanęli po stronie przestrzegaczy tradycji. 

K. 

Japoński proszek 

ATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

+, inne robactwo, KATOL sprze- 
Ai Ša daje sie w Skład. Aptecz. i Apt. 
CALY „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 

tkiewicz, Wilno, Kałwaryjska 21*. 

  

  
zastrzeżenia ze względu na budowę i 
nierówne potraktowanie  dramatycz- 
nych wątków. 

Walka dwu pokoleń, zawierająca 
w sztuce nieraz pierwszorzędne mo- 
menty, jest w wielu wypadkach prze- 
jaskrawiona na niekorzyść młodego 
pokolenia, które nie jest aż tak bezide- 
owe. Zasadniczo postawienie kwestji 
jest jednak i śmiałe i słuszne: walczą 
nie idee, lecz poziome egoizmy. 

Motyw próby charakterów zapo- 
mocą zbliżającej się katastrofy, tak 
wyzyskany w „Powodzi“, nie odzna- 
cza się głębokością ujęcia, jest raczej 
banalny, ale doskonała gra artystów 
sprawia, iż usterki autorskie stają się 
prawie: niewidoczne. 

Postać Charliego odtwarza p. A. 
Zelwerowicz, a ponieważ z jednej stro 
ny jest to rola główna, z drugiej jej 
wykonawca stoi ponad pochwałami, 
przeto już z tej chociażby racji sztu- 
ka jest godna widzenia. 

Stwierdzić jednak trzeba, że ob- 
sada ról w sztuce jest wyjątkowo 
szczęśliwa, więc całość jest harmonij- 
na i ciekawa. 

Dekoracje wykonała p. Helena Zel- 
werowiczówna. Utalentowana ta ar- 
tystka pracuje zanadto w ukryciu, a 
przecież ma wiele do powiedzenia i 
jako artystka dramatyczna, i jako sa- 
modzielna reżyserka, i wreszcie jako 
dekoratorka, która przeszła rzetelną 
szkołę pod kierunkiem Pruszkowskie- т B ` 

“
R
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Kurios Gospodarczy Ziem Wochodnich 
  

Wojewoda Z. Beczkowicz o zagadnieniu 
niarskiem 

Drugi tom wydawnictwa „Pięć lat 

tua froncie gospodarczym“, (Warszawa 

1931 r.), w dziale, poświęconym za- 

gadnieniom regjonalnym, zawiera mię- 

dzy innemi artykuł p. wojewody Z. 

Beczkowicza p. t. „Ziemie wschodnie 

i ich znaczenie gospodarcze”. Całość 

artykułu rozpatrzymy przy najbliższej 

sposobności. Teraz chcielibyśmy zazna 

jomić czytelnika ze stanowiskiem 

autora w sprawie tak doniosłej dla 

ziem północno-wschodnich jak Iniar- 
stwa 

Ta część artykułu, która dotyczy 

zagadnienia  Iniarskiego streścić się 

daje następująco: 

Ziemie północno-wschadnie posia- 
dają ogromne przestrzenie nadające się 
wybitnie na uprawę lnu, który dla nich 
jest tem, co chmiel dla Wołynia, lub 
pszenica dla innych dzielnic. Możliwo- 
ści produkcyjne pod tym względem nie 
zostały należycie wyzyskane. Ponadto 
niezupełnie doceniony jest udział ziem 
północno-wschodnich, jako głównego 
producenta Inu, w podniesieniu samo- 
wystarczalności gospodarczej całego 
kraju. 

Uprawa Inu w Połsce idzie w kie- 
runku uzyskania włókna, oraz nasienia. 
Przypuszczalnie więcej, niż połowa 
produkcji włókna, 33,000 tonn, używa- 
na jest na wewnętrzne potrzeby i tyl- 
ka około 19.000 tonn dostaje się na ry- 
nek handlowy nie w postaci jednak 
przędzy Inianej, lecz przeważnie w po- 
staci półproduktu, a więc słomy lnia- 
nej, surowej i roszonej, lub jako wytrze 
pane włókno, względnie włókno zaled- 
wie prymitywnie wymiędłone z dużym 
procentem zanieczyszczenia. Wytwór- 
czość przędzalni w Polsce może prze- 
robić zaledwie 10 proc. naszego surow 
ca, reszta zaś eksportowana jest za- 
granicę, uzyskując niestety ze względu 
na brak standaryzacji niskie bardzo ce- 
ny. Z drugiej strony ma miejsce horen- 
dalne zjawisko wzrostu przywozu z 
zagranicy włókna lnianego i Inianej 
przędzy. Nadto wzrasta ilość wrzecion 
bawełnianych i jutowych wskutek fat- 
szywej polityki zakładów  przemysło- 
wych, a w następstwie wzrasta przy- 
rost juty bawełny, i tkanin bawełnia- 
nych. Wartość przywiezionych w roku 
1928 do Polski surowców  włókienni- 
czych wynosiła 715.000.000 zł., z cze- 
go na jutę i bawełnę przypada 360 milj. 
złotych, tkanin bawełnianych zaś na 
40.000.000 zł. 

Z powodu braku należytej polityki 
tak odnośnie do uprawy lnu, jak też 
przetwarzania tego tak ważnego dla 
rozwoju rolnictwa surowca w kraju, 
jak również dla braku polityki ekspor= 
towej, mimo olbrzymiego obszaru na 
ten cel przeznaczonego, z którego prze 
szło 70 proc. przypada na nasze zie- 
mie, dziedzina ta była dotychczas za- 
niedbana i dopiero dzięki poparciu tej 
akcji przez Państwowy Bank Rolny, 
oraz zajęciu się sprawami Iniarskiemi 
przez Towarzystwo Lniarskie w Wi£ 
nie, zaczyna powoli podnosić się z 
upadku. 

ROCZNE K 
  

  

URSY HANDLOWE 

— Użycie lnu jako rośliny oleistej 
na terenie całego państwa jest bardzo 
rozpowszechnione; na ziemiach wschod 
nich ludność używa oleju lnianego, ja- 
ko jadalnego tłuszczu, makuchy Iniane 
znane są ze swych przymiotów jako 
karma. Słuszny więc stąd wniosek, że 
należycie postawiona produkcja Inu 
może wiele przyczynić się do samo- 
wystarczalności państwa, niezależnie 
od wielkich możliwości eksportowych, 
przez co, z jednej strony zmniejszyłyby 
się olbrzymie pozycje biernego bilan- 
su z tytułu przywozu surowców  włó- 
kienniczych, gotowych wyrobów, na- 
sienia lnianego, a nawet jak wyżej 
wspomniałem, włókna lnianego i przę- 
dzy, z drugiej strony tysiące robotni- 
ków znalazłoby pracę w kraju. Len 
również ma olbrzymie znaczenie dła 
obrony państwa. Zapotrzebowanie woj 
ska, a więc bielizna, sienniki, worki, 
sprzęt wojskowy, może być zupełnie 
dobrze pokryte w kraju przy użyciu 
Inu jako surowca. O ile w czasie po- 
koju używanie surowców  zagranicz- 
nych odbija się na bilansie, to w czasie 
wojny umożliwi zaopatrzenie armji w 
najpotrzebniejsze rzeczy. Nadto olej 
Iniany ma specjalne zalety jako jeden 
z najlepszych środków przy obronie 
przed gazami trującemi. : 

Z powyższych motywów  wyply- 
wają więc postulaty w kierunku stwo- 
rzenia specjalnej polityki w tej dzie- 
dzinie. Celem tej polityki musi być 
obrona produkcji krajowej, ochrona 
włókna, oraz przędzy przed importem 
zagranicznym, umożliwienie produkcji 
zwłaszcza wyrobów lnianych, poparcie 
eksportu naszego przez specjalne tary- 
ty kolejowe i stawki celne, zapewnie- 
nie zbytu wyrobów lnianych w kraju 
przez zastąpienie tkanin bawełnianych 
i jutowych krajowemi wyrobami lnia- 
nemi w wojsku, na kolejach, w zakła- 
dach i przedsiębiorstwach państwo- 
wych i samorządowych, szpitalach i t. 
d., wreszcie przez propagandę wśród 
ludności używania wyrobów  krajo- 
wych lnianych zamiast bawełnianych. 
Nakazem chwili jest dążenie do zało- 
żenia na terenie województw północ- 
no-wschodnich mechanicznych mię- 
dlarń, oraz przynajmniej dwóch przę- 
dzalń pa 5.000 wrzecion. Zakłady te 
przyczynią się do zracjonalizowania 
tej tak ważnej dla naszego rolnika ga- 
łęzi produkcji, a włożone kapitały bez- 
względnie się opłacą. 

Z powyższego wynika, że p. woje- 

woda Beczkowicz w zupełności solida- 

ryzuje się z postulatami, wysuniętemi 

w sprawie Iniarskiej przez zaintereso- 

wane zrzeszenia jak Towarzystwo Or- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych i Towa- 
rzystwo Lniarskie, jak również przez 

regjonalny zjazd posłów B.B. Daje to 

gwarancję, że sprawa Iniarska na na- 

szym terenie znajdzie ze strony p. wo- 

jewody wileńskiego należyte poparcie 

i obronę i że interesy Iniarstwa będą 

otaczane przezeń taką pieczołowitością 
na jaką zasługują. H—ski. 

M. PRZEWŁOCKIEJ w Wilnie 
Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż za- 
pisy przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz 17-19. w lokalu 

Szkoły Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22—$5. Tel. 16-02. 

Buchalterja 
Ogólno handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i biurowość, Nauka o handlu. 
Stenogratja, Nauka pisania na maszynach. Ё 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: angielski, francuski i 
niemiecki. WYKŁADY WIECZOROWE. 

  

SŁ.O'W O 

CECIL B. D. MILLE 
1 JEGO NAJNOWSZY FILM „MADAME 

SZATAN* 

Wśród powodzi nazwisk reżyserów ame- 
rykańskich jest jedno, które przez cały 
świat hollywoodzki wymawiane jest ze spe 
cjalnem nabożeństwem. Aczkołwiek i o in- 
nych sławach realizatorskich Ameryki sły- 

ko Figa m 

    
GEGIL B.DE MILLE 
zreałizowął nowe are 

gydzieło "MADANE SZA» 
TRNE * 

szy się często jak najbardziej pochłebne 0- 
pinje, temniemniej nazwisko Cecil B. de 
Mille'a wiąże się w umyśle tak każdego 
yankesa, jak i pracownika filmu z pojęciem 

czegoś, przerastającego wszystko pozostałe, 
z pojęciem niemal genjusza. 

Bo Cecil B. de Mille jest istotnie wręcz 
wyjątkową indywidualnością twórczą. Już 
nie o nowe metody realizatorskie, już nie o 
atrakcyjne scenarjusze w związku z jego o- 
sobą chodzi. Ca najwięcej epatuje publicz- 
ność w filmach de Mille'a, to tylko temu 
rężyserowi właściwy rozmach wykonania, 
jakiego nie spotyka się u innych wielkich 
realizatorów tak amerykańskich, jak i euro- 
pejskich. Wystarczy przypomnieć sobie do- 
tychczasowe filmy de Mille'a, aby utwier- 
dzić się w tem mniemaniu. Pierwszym ta- 
kim oszałamiającym filmem byt wyproduko- 
wany przed laty głośny obraz „Dziesięcioro 
Przykazań". Wszyscy zapewne pamiętają 
jeszcze wrażenie jakie wywołało to napraw 
dę nieprzeciętne arcydzieło. Filmem o nie- 
mniejszym rozmachu był „Król Królów”. Ale 
de Milie potrafi wczuć się w każdą atmo- 
sferę. Jego film z życia rosyjskiego „Burłak 
z nad Wołgi* był szczytem tego, co w tej 
dziedzinie zostało kiedykolwiek wyproduko- 
wane, W! zeszłym roku stworzył de Mille 
rewelacyjny dramat społeczny „Dynamit, 
gdzie w świetnej satyrze przeciwstawił świa 
tu bawiących się próżniaków Świat pracy i 
postępu. Obecnie na ekranach amerykan- 
skich święci triumfy nowy film „króla re- 
žyserėw“, jak powszechnie de Mille'a prze- 
zwano. Film ten nosi oryginalny tytuł „Ma- 
dame Szatan” i jest cięta satyrą na współ- 
czesne małżeństwo. 

Jak poprzednie filmy de Mille'a, tak i 
ten posiada szereg brawurowych scen ij roz 
mach wykonania. Wielki bal na Zeppelinie 
i katastrofa statku powietrznego są gtowne- 
mi atrakcjami „Madame Szatan”. Sceny te 
wzbudziły podziw mistrzostwem techniczne- 
go wykonania, a prasa zagraniczna nie ma 
słów zachwytu dla nowego dzieła „króla 
reżyserów". Główną rolę „madame Szatan” 
kreuje bohaterka „Dynamitu”* Kay Johnson. 

Józel Matelkiewicz 
porucznik rezerwy, właściciel ajencji „Polkres* 

po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś.Ś. Sakramentami zasnął w 
Panu w dniu 24 sierpnia 1931 r. w sanatorjum w Otwocku, 

    

  

   

    

Zwłoki pogrzebano 

S. į P. 
EDWARD - JĄN 

- POKLEWSKI - KOZIEŁŁ 
Ziemianin ziemi Wileńskiej powłlatu Brasławskiego po długich I 
ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu 

dnia 26 sierpnia 1931 r. w wieku lat 70. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ml. Witoldowej Nr. 22 do kościoła 
św. Jakóba odbyła się dnia 27 b. m. o godzinie 6 po poł. Nabożeństwo ža- 
łobne zostanie odprawione w tym-że 

no poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębo- 

kim smutku, 

£ONA, CURKA, SYN, ZIĘĆ I WNUCZKI. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają: krewnych, przyjaciół i 
mych zmarłego pogrążeni w głębokim smutku 

na cmentarzu tamże. 

znajo- 

ŻONA I RODZINA, | 

kościele dnia 28 b. m. o godz. 10 ra- 

  

Zamiast „oficerów” — niewolnicy 
ZBIEGŁYCH Z POLSKI CHŁOPÓW BOLSZEWICY UŻYLI DO PRZYMUSOWYCH ROBÓT ROLNYCH I WY- 

Wczoraj wieczorem nadeszła do 

Wilna sensacyjna wiadomość, że zbie- 

gli ostatnio z Polski chłopi zostali 

przez bolszewików aresztowani i inter- 

nowani w Krajsku i Kołonicy. 

Mimo obietnic, że otrzymają oni 

nadziały ziemi, uciekinierów  postano- 

wiono użyć do przymusowych robót 

rolnych i leśnych, bowiem miejscowi 

chłopi prowadzą jaknajdalej idący sa- 

botaż i nie chcą pracować przy zbio- 

SZLĄ NA URAL 

Białorusi jest bardzo nikły i oficjalne 
czyniki sowieckie zatrwożone tym sta- 

nem, imają się różnych środków, by 

stojące na polu zboże zwieść jaknajprę 

dzej do kolektywów. 

Wobec tego, że miejscowemi siłami 

nie sposób tego było wykonać, zaini- 

cjowano werbunek naiwnych na tere- 

nie Polski, 
„Dobrowolne* pracujący, po zbio- 

rach zostaną wysłani do kopalń na 

Ural. 

  

Obława na 
W związku z ostatnimi wypadkami w 

pograniczu 
krywający i usiłujący przedostać się do 

rach, które są całkowicie zwożone do strefie nadgranicznej w rejonie Wilejki, Po- Sowietów. 

kolektywów. Mimo nawoływań i gróźb, 

0 czem świadczy ton prasy sowieckiej, 

zbiór plonów tegorocznych na terenie 

  
Tygodnik Ilustrowany — nr. 34. Artykuł 

„Czarne orły* mówi o krzyżowaniu się na 
terenie Polski „snów o potędze” 2-ch czarm 

nych orłów, które z zawieruchy wojennej 

wyszły żywe, lecz dyszące zemstą. P. J. 

Stępowski, w opowieści „Przez łomżyńskie 

zaścianki* zwraca uwagę na egzotyzm Poł- 

ski i jej odrębności zaściankowę. „Wtedy i 

Dziś” pana J. Brodzkiego powraca do 

czasów 1914 r. P. W. Husarski z racji 150. 

rocznicy urodzin artysty niemieckiego Karl 

Friedrich Schinkel, którego uważa za naj- 

genjalniejszego architekta XIX wieku, daje 

syntezę twórczości tego artysty. „Ekspedycja 

Archeologiczna w Ziemi Lubawskiej* 'mó- 

wi o wykopaliskach j zabytkach przedhisto- 

rycznych Pomorza, świadczących o kultu- 

rze siowiańskiej tego kraju już około 1500 

r. przed narodzeniem Chrystusa. W „Para- 

doksach pokrewieństwa” zastanawia się p. 

Skiwski nad bliskością duchową piewcy 

Carmeny — Bizeta ze Stendhałem i jego 

entuzjastą —Nietzschem. Dział beletrystycz- 

ny, w którym mamy dalszy ciąg „Podróży 

do Polski* Balzaca w przekładzie Boya i 

2 zajmujące odcinki powieściowe, urozmar 

cają wiersz Staffa i drobiazg Boya = „Ju- 

bileusz głupstwa”. „Idee i zdarzenia stre- 

szczają — jak zwykle — aktualja. 

Głos w sprawie aktualnej. Wyszła z 

druku drobna broszurka p. t. Moje wspom- 

nienia i rozważania z powodu budowy poim- 

nika Montwiłłowi. Nap. Z. N. Do nabycia w 

księgarniach wileńskich. Cena gr. 30. 

    

Nagroda za wierną służbe 
Pisarza białoruskiego Olechnowicza 6. P. U. zesłało na Sołowki 

ECHA MASOWYCH ARESZTÓW WŚRÓD INTELIGENCJI BIAŁORUSKIEJ W MIŃSKU 

Zimą roku bież. na terenie Miń- 

szczyzny bolszewicy przeprowadzili 
masowe areszty wśród inteligencji bia- 

łoruskiej zarzucając jej Zzorganizowa- 

nie spisku „nacjonalistycznego”*, który 

rzekamo miał na celu wywołanie po- 
wstania na Białorusi i odebranie Miń- 
szczyzny od Zw. Sowieckiego przy po- 

Wśród aresztowanych znaleźli się 
najwybitniejsi białorusini, jak profesor 
Ihnatowski, poeta Janko Kupała, b. pre 

zes tym. rządu białoruskiego w Kow- 
nie Lastowski i pisarz Olechnowicz, 

zbiegły z Polski przed paru laty. 
Bołszewicy zapowiadali sensacyjny 

proces na wzór procesu „związku о- 

swobodzenia Ukrainy”, który miał rze- 
komo ujawnić knowania Polski prze- 
tiwko Sowietom. Ё 

Osadzeni w G.P.U. niektórzy dzia- 
łacze bziałoruscy pod wpływem depre- 
sji moralnej i szykan usiłowali pozba- 
wić się życia (Kupała, Ihnatowski), 
chcąc uniknąć męczarń, jakie ich cze- 
kały ze strony czerwonych oprawców. 

Do zbiorowego procesu jednak nie 
doszło, bowiem nawet bolszewicy nie 
mogli skonstruować aktu oskarżenia 
w sprawie, która wywołana została je- 
dynie w celu unieszkodliwienia osób 
niewygodnych dla zauszników Stalina 

i centralistów moskiewskich. Obecnie 

przybyli da Wilna z Sowietów dwaj 
bracia Pietkiewicze przynoszą wiado- 

mości, że przed niedawnym czasem 

kolegjum G.P.U. postanowiło wysłać 
Olechnowicza na wyspy  Sołowieckie 

na przeciąg lat dziesięciu. Zestano go 
więc bez sądu i rozgłosu, co najlepiej 
świadczy, jakie były podstawy da о- 

skarżenia. Uwzględniając warunki w 

tem więzieniu wyrok należy uważać za 

równorzędny z karą Śmierci. 

Odrąbała sierpem rękę 
Żony braci Jana i Michała Bogumiłów z lu, obie swarliwe kobiety wszczęły między 

  

staw i dalej na południe w kierunku Śwień- 
ca władze KOP zorganizowały wielką obła- 
wę podczas której zatrzymano 46 osób. 

Wśród aresztowanych są agitatorzy, u- 

Ponadto koło Wiazynia (Radoszkowicz) 

wytropiono 5 emisarjuszów z biur werbun 
kowych. 

  

Prace konserwatorskie na Górze Zamkowej 
+ nie zostaną 

Brak funduszów zmusza do prze- 

rwania całego szeregu prac konserwa- 

torskich i badawczych na terenie woj. 

wileńskiego i nowogródzkiego. 

Co się tyczy kontynuowania prac 

na Górze Zamkowej, kredyty na zabez 

pieczenie tego cennego zabytku  hi- 

przerwane 
storycznego, udało się zapewnić, wo- 

bec czego konserwacja murów zamko- 

wych nie ulegnie przerwie. 

Tak samo ma być prowadzona kon 

Serwacja ruin zamkowych w Nowo- 

gródku. 

  

KRONIKA 
PIĄTEK 
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jutro zy SEO m29 

JŚcięc. šw. J, 

  

SPOSTRZEŽENIA ZAKLADU METEO 

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

Ciśnienie śfednie 753. 
Temperatura średnia +-13. 
Temperatura najwyższa +-16. 
Temperatur najniższa 4-11. 

Opad: 29 mm. 
Wiatr: północny. 

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

URZĘDOWA 
— Delegacja żydowska u p. wojewody. 
P. wojewoda Beczkowicz przyjął dele- 

gację gminy żyd. w osobach pp. Rubinsztej 
na, Parnesa, Kruka i Zajdsznura w sprawie 
ostatnio wynikłego zatargu o majątek sy- 
nagogi głównej. 

Jak iwiadomo gminie zależy na jakszyb- 
szem przyjęciu agend synagogi, co też p. 
wojewoda przyrzeki rozpatrzeć, 

MIEJSKA 
— Pracownicy miejscy wobec re- 

dukcji. Pogłoski o zamierzonej przez 
Magistrat redukcji pracowników miej- 
skich, spowowały wysłanie do prezy- 
denta miasta delegacji związku prac. 
miejskich w celu poinformowania się 
co do projektowanych posunięć oso- 
bowych. 

Z odpowiedzi udzielonej  interwe- 
njującym wynika, że sprawa redukcji 
jest jeszcze omawiana i że 0 decyzji 
zw. prac. będzie powiadomiony: 

— Przedłużenie terminu składania ofert 

na asfaltowanie jezdni. Ze względu na krót 
ki termin, któryby umożliwił firmom  opra- 
cowanie swych warunków, Magistrat po- 

stanowił przesunąć termin składania ofert 
na asfaltowanie jezdni z 2 na 5 września. 

— Terminy podatkowe. Do dnia 31 b. m. 
nażeży opłacić podatek od nieruchomości za 

Lipniszek, mieszkające, ze względu na sobą kłótnię, w trakcie której Marja Bogin kwartał drugi, podatek lokalowy za kw. 
wspólne gospodarstwo, w jednym domu, 
wiodty między sobą stałe spory, które naj- 
częściej kończyły się bójkami. 

Również i onegdaj podczas pracy w po- 

zadała przeciwniczce cios sierpem i to tak 
nieszczęśliwie, że odrąbała bratowej rękę. 

Ofiarę zatargów rodzinnych _ odwieziono 
do szpitala. 

trzeci oraz należność od szyldów i reklam 
za cały rok bieżący. : 

— Żądania prac. piekarskich. Robotnicy 
piekarniani zażądali od pracodawców zanie- 
chania systemu godzin nadliczbawych, by 

w ten sposób umożliwić pracę bezrobotnym 
członkom zw. piekarzy. 

— Znaleźli pracę. Po dłuższej przerwie 
wznowiona została praca w tartaku na ul. 
Słowackiego i w młynie na  Werkowskiej. 
ra te zatrudniały kilkadziesiąt 
osób. 

SZKOLNA 
— Zarząd Żeńskiej Szkoły Zawodowej 

im. św. Józefa w Wilnie (ul. Ostrobramska 
i róg Kolejowej), komunikuje, że zapisy do 
szkoły przyjmuje kancelarja codziennie, 
oprócz niedziel i świąt, od godz. 11 do 2-ej. 
Lekcje rozpoczynają się l-go września. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino: Walc miłości. 
Hollywood: Rozkoszna dziewczyna. 
Stylowy: Więczny płomień. 
Helios: Arab, 

TEATR I MUZYKA 
‚ — Teatr Miejski w „Lutni”. Ostatnie 

pięć przedstawień „Mam prawo odejść”. Dziś 
o godz, 8 min. 15 wiecz. ujrzymy doskonałą 
sztukę Maughama „Mam prawo odejść”, 
iedną z czołowych pozycyj współczesnego 
repertuaru angielskiego. Komedja ta, napisa 
na z przenikliwym humorem i posiadająca 
świetny djalog, przypominający sztuki Ber- 
narda Shaw'a, znalazła doskonatych odtwór- 
ców w całej obsadzie z dyr, Zełwerowiczem 
na czele. Jego Charlie Battle stanowi pier- 
Mwiszorzędna kreację aktorską. Sekundują mu 
dzielnie: Małyniczówna, Sawicka,  Severi- 
nówna, Szurszewska, Milecki, Łaciński, oraz 
Łubiakowski, „Mam prawo odejść" grane bę 
dzie do 31 b. m. włącznie. Będzie to ostat- 
nia sztuka sezonu. 

— Odwołanie premjery w Teatrze Let- 
nim. Dyrekcja Teatrów Miejskich ZASP, w 
Wilnie postanowiła, ze względu na nieprzy- 
jazne warunki atmosferyczne, zrezygnować 
ze wznowienia „„Narzeczonej z dachu*, ko- 
medji Oliviera i Middletona, która ukazać 
się miała w tych dniach w Teatrze Letnim. 

— Sprawy teatralne w Wil- 
nie. Prace przygotowawcze do nowego Se- 

zonu teatralnego są w pełnym biegu. Dy- 
rektor Szpakiewicz, który od paru dni bawi 
już w Wilnie, prowadzi jeszcze pertraktacje, 

mające na celu ostateczne  skompietowanie 

zespołów, które będą grały na Pohulance i 
w Lutni. 

Jak się dowiadujemy, sezon teatralny wa 
bec przeszkód natury technicznej w obu tea 

trach nie rozpocznie się jednocześnie. Lu- 
tnia otworzy swoje podwoje w dniu 11-ga 
września. Odegrana zostanie „Panna-mę- 
żatka* Korzeniowskiego. Na Pohulance 
inauguracja sezonu odbędzie się w dniu 

15-go września. Odegrany będzie „Horsztyń 
ski* Słowackiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Uderzona podczas pracy. Na ul. Wi- 

toldowej na głowę robotnicy Anny Iwaszkie 
wiczówny, pracującej przy budowie domu, 
spadła deska, ciężko ją raniąc. 

A CZE odwiedziono do szpi- 
tala. 

— Okradziona u fryzjera. W 
dniu 26 b. m. Szajtor Kufrozynie (Mickiewi- 
cza 15) pomiędzy g. 11 a 13 z fryzjerni, mie 
szczącej się w tymże domu, nieznany sprawi 
ca skradł jej gotówkę 550 zł. 

O tej niezwykłej kradzieży, dokonanej 
na oczach licznych obecnych, 'w pierwszo- 
rzędnym zakładzie fryzjerskim, powiadomio- 
no pobliski komisarjat. Złodziej zdołał jed- 
nak się ukryć w czas i narazie nie został 
wyśledzony. 

(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 

  

Okradzenie kościcła św.Michała 
Nieznani sprawcy dokonali święto- 

kradztwa w kościele św. Michała, ździe 

rając z trzech ołtarzy zawieszone tam 

wota złote i srebrne. 
Kradzieży dokonano najprawdopo- 

dobniej w poniedziałek, w godzinach 

kiedy kościół był otwarty, lecz nikogo 

ze służby w tym czasie nie było, co 

ułatwiło tylko złodziejom robotę. 

Brak wot zauważono w środę wie- 

czorem i na drugi dzień rano powia- 

domiono o tem policję. 

Wartość skradzionych przedmiotów 

nie jest ustalona. 

  

Napad rabunkowy na Pośpieszce 
Ubiegłej nocy, na drodze z Wołokumpji 

do Pośpieszki, w połowie drogi, w Pasku, 
została napadnięta przez dwóch nieznanych 
sprawców, Mera Frydman, wychowawczyni 
dzieci (Antokolska 134). Napastnicy, gro- 
żąc nożami zażądali wydania pieniędzy, a 
gdy Frydmanówna ociągała się, obalili ją na 

jej 65 złotych, z 
W trakcie szamotania się z napastnika- 

mi obrabowana doznała pokaleczenia lewej 
ręki nożem. 

Frydmanówna, gdy rabusie oddalili się, 
pobiegła na posterunek policji w Pośpieszce, 
powiadamiając o napadzie. Wszczęty na- 

ziemię zakneblowali usta i gwałtem zabrali tychmiast pościg nie dał rezultatów, 

  

Zamknięcie szkół litewskich 
WOBEC NIZKIEGO 

Władze szkolne po zbadaniu po- 

ziomu nauczania w szkołach litewskich, 

funkcjonujących w roku ubiegłym na te 

renie powiatów, doszły do przekona- 

nia, że niektóre z tych szkół, jeśli cho- 

dzi o nauczanie, były prowadzone nie- 

dbale i mimo upomnień, nie dają gwa- 
rancji, że na przyszłość poziom nau- 
czania w tych szkołach będzie wyższy. 

W zwiazku z tem Kuratorjum szkol 

POZIOMU NAUCZANIA 

ne postanowiło cofnąć zezwolenie na 
prowadzenie 8 szkół funkcjonujących 
dotychczas w powiecie  wil.-trockim 
(3 szkoły), lidzkim (2 szkoły) i gro- 
dzieńskim (3 szkoły). 

Ponadto oddalono prośbę  litew- 
skiego towarzystwa oświatowego „Ry 
tas" otwarcia w r. bież. nowych 16 
szkół powszechnych. 

PÓZ KF sias ais



  

Miedzynarodowe mistrzostwa strzeleckie 
Miedzynarodowe zawody strzele- 

ckie o mistrzostwo świata, rozgrywa- 
jące się obecnie we Lwowie przy udzia 
le drużyn osiemnastu państw, przyno- 
szą widzom moc emocyj, mimo, że do 
tychczas brak jeszcze niektórych repre 
zentacyj. 

W pierwszych dwóch dniach uzy- 
skano w różnych konkurencjach do- 
skonałe wyniki przyczem nasi zawodni 
cy nie pozostają w tyle za innymi. 
Mistrzem świata na 1930 r. z karabinu 
„małokalibrowego z pozycji „leżącej S. 
O. Lindgren (Finlandja) wystrzelił z 
karabinu dowolnego 268 punktów na 
270 możliwych. Mistrz świata na r. 
1930 z karabinu dowolnego w trzech 
pozycjach oraz w postaci stojącej Eino 
Oksa (Finlandja) wybił z karabinu ma 
łokalibrowego w pozycji klęczącej 245 
punktów na 250 możliwych. 

W tej samej konkurencji w pozycji 
leżącej zajęli kolejno miejsca: kpt. Go- 
ściecki (Polska), dalsze miejsca zaję- 

ły: Polska, Ameryka, Finlandia. 
Odznaki mistrzowskie z karabinu 

małokalibrowego na 400 p. możliwych 
zdobyli z pozycji stojącej następujący 
zawodnicy: złotą — plutonowy pchor. 
Matuszak (Polska), srebrną — kpt. Ja- 
siński (Polska), Talwenheimo (Finlan- 
dja), trzecie miejsce zajęła Polska, 
bronzową odznakę zdobył sierżant Ki- 
sielewicz. W pozycji klęczącej srebrną 
odznakę mistrzowską zdobył  Rutecki 
(Polska) 373 p. oraz bronzową por. 
Zaleski. 

W pozycji leżącej srebrną odznakę 
zdobył Borowski (Polska) 388 p., dal- 
sze 3 miejsca zajęła również Polska. 
Wynik osiągnięty przez Borowskiego 
jego tylko a 4 p. niższy od rekordu 
światowego, ustalonego w r. ub. przez 
S. O. Lindgrena (Finlandja). 

Z uwagi na to, że wejście na zawo 
dy bezpłatne, publiczności w pawilo- 
nach strzleckich dužo. (t) 

Przygotowanie do raidu motocyklowego 
Raid motocyklowy na trasie Warszawa 

— Wilno — Warszawa, o którym wspomi- 
naliśmy już przed paru dniami, odbędzie się 
w sobotę i niedzielę przyczem zawodnicy 
w; sobotę i niedzielę, przyczem zawodnicy 
puszczalnie w godzinach 3 — 5 popoł. 

Udział czterdziestu zawodników (w tej 
liczbie i z Wilna) świadczy wymownie o 
popułarności, jaką zdobyła sobie ta ciekawa 
impreza, zorganizowana w roku zeszłym 
przez stołeczną Legję. 

Techniczną stronę przeprowadzenia | tej 
imprezy na terenie Wilna oraz troskę o za- 
wodnikówi wziął na siebie Wil. Klub Moto- 
cyklistów, a niezależnię od tego powstał 
honorowy komitet przyjęcia gości. 

Będą oni „popasač“ krótko, gdyż w nie- 
dzielę o 5 rano nastąpi start do Warszawy. 

Trasa raidu prowadzi z Warszawy przez 
Grochów (tu też wyznaczona została me- 
ta), Radzymin, Ostrów, Zambrów,  Biały- 
stok i Grodno. (t) ё 

— „Szopenieldziarze* w za- 
kładzie krawieckim. Nieznany męż- 
czyzna będący w towarzystwie kobiety pod- 
czas oglądania materjałów w zakładzie kra- 
wieckim Grudziewicza przy ul. Ostrobram- 
skiej 8, ściągnął z lady kawałek sukna na 
ubranie, 

Kradzież zauważono gdy „szopenieldzia- 
rze" wyszli, lecz po krótkim pościgu zdo- 
łano ich zatrzymać. Siedzą w areszcie, mi- 
mo że skradzione sukno zdołali jaż gdzieś w 
drodze porzucić, bowiem są znani z tego 
rodzaju sprawek. 

TROKI. 
— Porwani przez Litwinów. W re- 

jonie Tirok, Litwini porwali i uprowa- 
dzili na swe terytorjum dwóch obywa- 
teli polskich, pracujących na polu w 
pobliżu granicy. 

Jednemu z nich |. Koztowskiemu 
w drodze na strażnicę udało się zbiec. 

IWIENIEC 
— Samolot sowiecki. Koło Iwień- 

ca widziano samolot sowiecki nad naszem 
terytorjum. 

WILEJKA 
— Samobójstwo. Powiesił się umysło- 

wo - chory 24-letni Michał Szulgo, mie 
szkaniem wsi Ulany, gm. wiszniewskiej. 

OSZMIANA 
— Giną konie. Na terenie powiatu zano 

towano kilka wypadków kradzieży koni z 
pastwisk. 

BRASŁAW 
-— Pożar. Piorun podpalił stodołę w ko- 

Ionji Mikolajunce, gm. dryświackiej. 
Straty kilga tysięcy złotych. 

POSTAWY 
— Podpalenie. W osadzie Nowe 

Sioło gm. duniłowickiej, dzierżawca |. Le- 
szczyk podpalił dom mieszkalny Izabeli Przy 
sieckiel. Sprawca zbiegł. 

— Zuchwała kradzież. Przez strzechę do 
stali się złodzieje do mieszkania Wł. Pasz- 
kowskiego we wsi Szuck Mosarski w gm. 
Kozłowszczyzna. Skradziono z walizy 2 tys. 
złotych. 

— Zabity przez Sajowego. W lesie 
koło Jackowszczyzny w gminie jodz- 
kiej podczas zbierania orzechów został 
zabity 15-letni Juljan Muszkiełło, mie- 
szkaniec kolonji Pawlinowo. 

Chłopca zabił jakoby gajowy maj. 
Milki Lisowski, który był w tym cza- 
sie na czatach. 

Będziemy czerpać zło- 
to z oceanu! 

W AMERYCE POWSTAŁO TOWARZY- 
STWO AKCYJNE, KTÓRE MA WYDOBY- 
WAĆ TEN CENNY METAL Z GŁĘBIN 

' OCEANICZNYCH 

Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia 
uczeni chemicy francuscy Maluguti i Duro- 
che stwierdzili drogą skomplikowanych do- 
świadczeń, że morska woda zawiera w 50- 
bie metale. Eksperymentatorzy poszukiwali 
wprawdzie nie złota, lecz srebra, ale ich cał- 
kiem uboczne odkrycie dało asumpt niemiec 
kiemu uczonemu Zonstadtowi do stwier- 
dzenia z całkowitą pewnością, że wody 
oceanu zawierają także złoto. Drogą analizy 
Zonstadt dowiódł, że ocean ma złoto w 
proporcji 1 grama na 1 tonnę wody. Rzecz 
jasna, że morze nie zawiera złota w czystej 
postaci, lecz w połączeniu z innym pierwiast 
kiem, mianowicie jodem. Zawartość jodu w 
cceanie jest niewielka, ale w każdym razie 
o tyle wystarczająca, że przez dłuższy czas 
jedynem źródłem jodu był ocean. Wydoby- 
wa się jod, jak wiadomo, z morskich wodo- 
rostów. Dotychczas trudno jeszcze jest usta- 
ić w jakim związku z jodem znajduje się 
morskie złoto. Jeśli jednak przyjąć, że pojem 
ność wody 'we wszystkich oceanach wynosi 
309 miljonów mil sześciennych, a na pod- 
stawie odkrycia  Zonstadta przypada 1 
gram złota na 1 tonnę wody, to ogólna za- 
wartość złota w oceanach wyniesie około 
33 biljonów dolarów. Jest więc nad czem 
popracować! Niestety współczesna  chemja 
nie ma jeszcze innych sposobów na wydo- 
bycie złota z tak rzadkiego roztworu, prócz 
wygotwania go i przerabiania w. sposób 
chemiczny otrzymanego suchego materjału. 
Ale w tym iwypadku wydobycie biljonów zło 
ta z oceanu sprowadza się do absurdu. — 
Wypadałoby bowiem wygotować całą za- 
wartość oceanów. Zatem gdyby się nie zna- 
lazło innego sposobu, dostatecznie taniego 
pod względem kosztów, trzeba by złożyć do 
archiwum marzenie o morskiem złocie. 

I oto sposób się znalazł! Tajemnicę eks- 
ploatacji morskiego złota posiada amerykań- 
Skie towarzystwo „Norte Subeck*, które 
już rozpoczęło prace nad wydobyciem cen- 
nego metalu w stanie Maue. Nad brzegiem 
oceanu ustawiono olbrzymie pompy, które 
przy każdym dopływie wsysają wielką ilość 
morskiej wodv. Z rezerwuarów woda spły- 
wa do hali maszyn. Tu ustawione są całe 
baterie maszynowe, których konstrukcja 
stanowi tajemnicę towarzystwa. Są to w 
każdym razie maszyny elektryczne, gdyż 
niepodobna inną drogą wydobyć złota z tak 

SŁ O w U 

izadkiego roztworu, jak tylko zapomocą 
elektryczności. Towarzystwo „Norto Su- 
beck“ twierdzi, że każda z tych maszyn wy- 
dobywa złota i srebra na jeden dołar w cią” 
gu doby. Podobno srebra wydobywa się 
dwakroć tyle, co złota. 

Surowiec (t. zn. mieszanina złota i sre- 
bra, wydobyta z wody) zostaje poddany w 
Galszym ciagu opracowaniu metalurgiczne- 
mu w celu oddzielenia obu metali. Towa- 
rzystwo zamierza w najbliższym czasie pu 
ścić w ruch 20.000 maszyn jednocześnie, a 
wówczas produkcja morskiego złota podnie- 
sie się do wysokości 22 i pół tysięcy dola” 
rów. 

Umiejętna reklama i fascynujący cel 
ściągnęły już do dyspozycji towarzystwa 
cgromine kapitały. Amerykański organ nau- 
kowy „Scientific American*, pismo bardzo 
solidne traktuje cały ten pomysł w sposób 
iwięcej, niż powściągliwy, co nie przeszkadza 
mu jednak podać do wiadomości publicznej, 
że w czasie otwarcia subskrypcji na akcje 
towarzystwa, kapitał zakładowy wynosił 10 
miljonów dolarów. Obecnie zaś chęć naby- 
cia akcyj zgłosiło około 'miljona subskryben- 
tów.Tajeminica powodzenia tkwi obok innych 
czynników także w tem, że tego rodzaju 
awanturnicze tranzakcje odpowiadają ekscen. 
tryczności amerykanów, która jest cechą ha- 
zardowią tego narodu rycerzy bussinessu. To 
samo pismo podaje do wiadomości, że towa- 
rzystwo zgłosiło już do głównej mennicy 
Stanów Zjednoczonych 13 sztabek złotego 
kruszcu wartości około 632 dolarów, dobym 
tych rzekomo z wód oceanu. 

ZE ŚWIATA 
ZA 25 LAT DOJDZIEMY DO 3 MILJONÓW 

Do 23 września r. ub. Warszawa zajmo- 
wała obszar 11,483 ha bez Wisły, której po- 
wierzchnia w obrębie miasta wynosi 617 ha. 

Zaludnienie Warszawy w porównaniu 
z innemi z innemi miastami świata zajmuje 
35-te miejsce, a w: porównaniu z miastami 
europejskiemi 14-te miejsce. 

Dla obliczania ilcšdi mieszkańców War- 
szawy na okres czasu do roku 1955, pumk- 
tem wyjścia posłużyło dla działu regulacji, 

  

ob!iczenie łudności stolicy według spisu z wy. 
dnia 1 stycznia 1920 r., wynoszące 1,086, 305 
mieszkańców. Obliczenie przyrostu ludności 
Warszawy, oparte jest na podstawie dotych- 
czasowego przyrostu naturalnego i napływo 
wego w okresach mniej lub więcej normal- 
nego życia miasta, a więc w okresie przed- 
wojennym od 1890 do 1910 roku i w okre- 
sie powojennym, poczynając od roku 1920. 
kiedy Warszawa, jako stolica Polski, zaczę- 
ła wracać do normalnego życia. Przyjmuje 
Się na okres pierwszego 25-lecia przyrost 
rzeczywistej ludności na 4 proc. rocznie. Dla 
takiego przyrostu ludności na okres 25 lat 
opracowany jest plan regulacyjny Warsza- 
wy. Przewiduje się, że w roku 1955, Warsza 
wa liczyć będzie 3,011.162 mieszkańców. 

POMYSŁOWY WŁAMYWACZ 

Pewien samotny właściciel willi w oko- 
licy Paryża, udaż się na parę tygodni na 
[wakacje nad morze. Odprawił służbę, za- 
mknął dom i wyjechał. Gdy po dwóch mię 
siącach wrócił pewnej nocy do willi, zdu- 
miał się, znalaziszy w kilku pokojach świat 
ło. Na odgłos jego kroków z domu wyszedł 
mu na spotkanie pewien młody człowiek w 
wygodnym szlafroku ii pantoflach właścicie- 
la, trzymając w ręku rewioiwer. Przerażony 
właściciel willi podniósł ręce do góry, mel- 
dując jednocześnie, że jest właścicielem te- 
go domu. Drugi z kolei przedstawił się, że 
jest włamywaczem i że od dłuższego czasu 
czeka właśnie na powrót właściciela, gdyż 
potrzebne są mu jego pieniądze. Złodziej 
przywiąza: właściciela do krzesła, zakneb- 
lował mu usta, zrewidował kieszenie i za- 
brał całą znalezieną gotówkę w sumie kil- 
ku tysięcy. franków. 

Pomysłowy iwłamywacz opowiedział jed 
nocześnie swej ofierze, że przyszedłszy pa- 
rę tygodni temu do jego domu w celach 
rabunkowych, i nie znalazłszy nikogo, roz- 
gościł się, iak u siebie w domu, racząc się 
zapasami żywności w śŚpiżarniach oraz wi- 
nem z piwnicy właściciela. Potrzebował 
jednak nagwałt gotówki, postanowił tedy 
oczekiwać powrotu właściciela. 

Po zdaniu relacji o motywach swego po- 
stępowiania, złodziej zmieniwszy garderobę, 
szybko oddalił się i znikł w ciemnościach 
nocy. Policji nie udało się dotychczas na- 
trafić na ślad przeStępcy. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SiĘ 
W. GJCZYSTYM JĘZYKU, CZYS$ 
POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA; 

8660866864624£+> 

  

  

Dźwiękewe kino 

„KOŁLYWOOD' 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28   

Dziś! przepiękna farsa dźwiękowal 

ROZKOS$ZNA DZIEWCZYNA „nu oda” 
Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Paramountu“. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

DŹWIĘKOWE MIMO 

CGIING 
WIELKA 27. tal. 15-41 

D ziś! Przebój dźwiękowy! 
Ulubieniec kobiet Willy Fritsch i przepiękna bohaterka łilmu „Droga 

WALC MIŁOŚCI 
Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkierman, G. Aleksander, słynna tancerka Marjanna Wink 

Harvey w czarującym 
dźwiękowcu 

do raju* Liljana 

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" 

  

chusteczek 

  

Mamusiu, nie zapomnij 
kupić mi też fartuszek szkolny, pończochy i kilka 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Friiczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

Janina 

powróciła. 
Gabinet 

Cedib 
Wielka 18 m. 9.   

HARYNIEWICZOWA 

Kosmetyki - Leczniczej 

  

[LEKAR Ё і2 panienki 
lub 2 chłopców г dob- 

DOKTOR rej rodziny przyjmę na 
Zeldowicz mieszkanie. Troskliwa 

opieka, Mickiewicza 22 

chor. skórne, wene- "l. 
ryczne, narządów mo- — 
czowych, od 9—do 1, 2 uczenice 

  

  

RADJO WILENSKIE (- 
PIĄTEK, DNIA 28 SIERPNIA 

11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka lekka (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny. 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikat dta żeglugi z Warsza- 

wy. 
16,50 Pogadanka w języku francuskim z 

Warszawy. > 
17,10 Koncert życzeń (płyty). 
17,35 „Polowanie błotne w lecie — wy- 

głosi ze Lwowa red. Rudolf Wacek. 
18,00 Komunikat LOPP-u. 
18,15 „Ponurość współczesnej powieści 

francuskiej" — feljeton wygłosi Józef Wit- 
tlin. 

18,30 Program na sobotę i rozmaitości. 
18,40 Muzyka lekka ze Lwowa. 
19,00 Rozmaitości. 
19,20 Giełda rolnicza 

Warszawy. 
20,15 Koncert z Warszawy. 
22,00 Feljeton i komunikaty z Warsza- 

i komunikaty z 

2230 Muzyka lekka i taneczna z War- 
szawy. 

Giełda Warszawska 

z dnia 27 sierpnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,92 i pė! — 8,94 į pół — 8,90 

  

Holandja 359,85 — 360,75 — 358,95. 
Londyn 43,40 — 34,51 — 43,29. 
Nowy York 8,922 — 8,942 — 8,902. 
Nowy York kabel 8,926 — 8,946 — 

8,906. | 
Paryż 35 — 35,09 — 34,91. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 173,80 — 174,23 — 173,37. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,71 — 46,83 — 46,59. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 83,50. 5 

proc. pożyczka konwersyjna 44,25. 6 proc. 
dolarowa 69. 7 proc. stabilizacyjna 68,50. 
8 proc. L. Z. Banku Gosp. Krajowego i Ban- 
ku Rolnego, obl. BGK 94. Te same 7 proc. 
83,25, 8 proc. L. Z. Т. K, Przem. Pol. 71. 
4 i pół proc. ziemskie 40,50 — 49,75. 5 proc. 
Warszawy 52,75. 8 proc. Warszawy 69 — 
68,50 — 68,75. 10 proc. Radomia 70,50. 

AKCJE: 
Bank Polski 112. Lilpop 14,50. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy: ulicy 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 29 sierpnia 1931 r., o 
godzinie 10 rano, we wsi Jabłonówka (Ru- 
skie Wierzby) Nr. 12 przy m. Nowej Wiłej- 
ce odbędzie się sprzedaż z licytacji dowo- 
dów rzeczowych, . zakwestjonowanych w 
związku z toczącem się śledztwem, składa- 
jących się z 81 worków mąki i 6 worków 
kaszy mannej, oszacowanych na sume zł. 870. 

Komornik F. Legiecki. 

  

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. 

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

  

  

= 3   

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

od da. 1 sierpnia 1031 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

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

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

Ljlopszą (zglę 
bo z cegielni „DRORCZAŃY 

tanio sprzedaje inżyner F. KOCH 

dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście 5 — 6 po poł. 
Wlino, ul. Mickiewicza 22 m. 40. 

    

        
  

  

  

    
poszu 
kuje 

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

LSE A KA A i 
Ogłoszenie 

Komisja Zdrojowa w Druskienikach ogła 
sza konkurs na dokonanie pomiarów i sporzą- 
dzenie planu pomiarowego miejscowości ku- 
racyjnej Druskieniki według wymagań Mi- 
nisterstwa Robót Publicznych. 

Firmy upoważnione przez _ Ministerstwo 
do wykonania powyższych robót mogą skła 
dać oferty do Komisji Zdrojowej w Druskie- 
nikach do dnia 20 września godz. 12 poł. r.b. 

Administracyjna granica m. Druskienik 
iwynosi około 836 ha w tem przestrzeni za- 
budowanej 143 ha. 

Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo 
'wolnego wyboru oferenta. 

(—) W. Abramowicz 
Przewodniczący Komisji. 

(©) Dr. Rymkiewicz 

Studentka prawa 

  

    

  wa 46. (koniec). 
  

Sekretarz. 

J i ik 

Dom Sg . Przyjmę: 
ogrodem warzywnym uczenice na mieszka- 
za 6500 zł. do sprze-nie z utrzymaniem. 
dania. Adres: w Biu- Opieka troskliwa, for- 
rze Reklamowem St. tepjan, wygody. Intorm. 
Grabowskiego, Garbar- w księgarni W. Mikul- 
ska 1. skiego. Wileńska 25. 

Pokó do odna- inteligentnej oby- 
jęcia z watelskiej rodzi- 

wygodami bez mebli nie przyjmą 2 uczeni- 
dla jednej osoby. Kró-ce na mieszkanie Zz ca» 
lewska 9—4. Oglądać łem utrzymaniem, Ul. 
9—12 i 4—6. Zakretowa, d. 17 m.6. 

    

- ska 17 m.3. - 

S inteligentne z dobrej 
DOKTÓR poza da: na 

mieszkanie z utrzyma- 
ZELDOWICZOWA niem. Pańska 4 m. 4. 

KOBIECE, WENE 
ZYCZNE. NARZĄDÓW Q panienki 

MOCZOWYCH — (uczennice) przyjmę 
ed 12—2i 0od4—5 na mieszkanie Z utrzy- 
ul. Pšlcklawlcza 24. maniem. Opieka za- 

tel 27.7 pewniona. Zana 7—2. 

Przyjmę 

GABINET 

  

  

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

    

RACJONALNĘJFortepjan. Królewska 3 
KOSMETYKI. m. 4. 

vi NG MIGKIEWI CZAn a 4 . Przyjmę 
kobiecą uczenice na mieszkanie 

Urodęgoz:-: całodzieanem dob- 
je, dosko- rem utrzymaniem i 

mali, edświeża, usuws troskliwą opieką. Po- 
jej skazy i braki. Masaż moc w językach ob- 
twarzy i ciała (panie, cych. Podgórna 8 m. 1 
Sztaczne opalanie cery) (obok ulicy Sierakow- 
Wypsdanie włosów skiego). 
łupież. Najnowsze zde- 
bycze ze rscio- Przyjmuję 

Codziennie od g. 10—3. na mieszkanie małych 
W Z. P 43. chłopców (I-eį, Il-ej, 

IlI-ej kl.) Niemiecki i 
francuski w domu. In- 
formacje od 12 do 3-ej 

1-2 pokoje 

godziny. Adres: uł. 

porządnie umeblowane 

Więzienna 8, m. 1. 
Themira Sasinowiczowa 

czyste słoneczne z wy- 
godami niekrępującem 

2 uczenice 

wejściem do wynajęcia. 

znajdą lokatę w ro- 
dzinie. Opieka troskli- 

Oglądać 5—6  Mickie- 
wicza 48 m. 6. —З 

  

  

wa, pokój słoneczny, 
fortepjan, wygody. 
Zygmuntowska 12—6. 
E. Dumnicka. 

  

  

Mieszkanie — 
1 dami 1 iro czuuskt rst. „, POZYJMĘ 

ne ogrzewanie do wy» 
6.troskliwość, dobre u- 

* tzymanie kontrola lek- 
cji. Skopówka 5 m. 1. 

najęcia. Gdańska 
Spytać dozorcę. 

umeblo- 
Pokój wany do — 
wynajęcia — ewentual- Pp. 
nie z utrzymaniem 
Zana 7—2. 

Pokój 

  

    

imę 2 ucze- 
nice niższych klas, ma 
talkos utrzymanie. 

„|, Fortepjan, cena przy- 
Ližiai stępna. Opieka troskli- 
wany dO wą, Jeleniewska, Lwow- 

    

wynajęcia dla jedne 
Pił kb awóth ucze ska 7-—2. 
nic którym dam opie- 
kę i utrzymanie. Arse- Potrzebna 
nalska 6 m .5. inteligentna opiekunka 

/ @о dziecka (przycho- 
Mieszkania dząca). Porezumieć się 

i iędzy 4—5. Ludwi- z. utrzymaniem | dia US 
młodzieży. Ceny  u- > 7 m.7. 

majątków 
miarkowane, opieka s0= Plany 

ziemskich, lidna. Ofiarna 2—16. 
Rano do 11 i od 3—5 i arcelację oraz wszelkie 

Po.poł ACE miernicze wyko- 

Pokój 6-2 dR nuje mierniczy przy- 

sięgły nach, 0- » 14, Włodzimierz ZEJTC sobne wejście, światło 
elektr. z całodziennem Parznowicze, Sadowa 
ulszymaniem do wyni. 11 telefon 222. 

jęcia, usługa, Cena 150 į 
zł, dla 2 uczni(nic) w. p SKIEGO 
ustępstwo. Mickiewicza Wileńska 25 tel. 664. 
44 m. 20 (od 11 r. do Kupuje podręczniki 
6 po poł.) _ używane płacąc naj- 

wyższe ceny oraz Za- 
mienia na nowe lub 

używane. 

  

  

Dwie uczenice 
przyjmę na mieszkanie 
z utrzymaniem, Tatar- 

      

L ZEE YZ KOTECZKA ZY W Z ROEE COCO ce 
104HN HUNTER 

«s JENNY—DETEKTYW 
— Czyż można tego nie rozumieć? 

Najlepszym i najbezpieczniejszym spo- 
sobem przewiezienia brył złota gą au- 
tobusy. A w piecach garażu spalona 
beczułki. To dlatego zamiatacz ulic 
widział taki olbrzymi ogień! 

Billy roześmiał się i dodał: 
— To brzmi  mieprawdopdobnie? 

Może tak jest. Ale trzeba zwrócić u- 
wagę na garaż Mybanka i posłać tam 
naszego człowieka. 

Zatelefonowat do Scotland Yardu i 
zażądał, by mu przysłano doskonałe- 
go mechanika z najlepszemi rekomen- 
dacjami. Prócz tego wydał kilka roz- 
kazów i informacyj. Wkrótce zjawił 
się mechanik - agent. 

__ Krótko, lecz wyraźnie przedstawił 
mu Billy, częgo od niego żąda. 

— Sami rozumiecie, co macie ro- 
bić, — zakończył. — Jeżeli podejrze- 
nia moje są słuszne, niema mowy, że- 
byście dostali tam posadę, ale jeśli się 
mylę, mogą was przyjąć. W każdym 
razie, próbujmy! Czy złamaliście oś w 
waszej maszynie? 

— Tak, sir. ledwie dojechałem tu- 
taj. Związałem osie mocnym sznurem, 
ale ta mogło każdej chwili rozsypać 
się, — uśmiechnął się mechanik. 

— świetnie. jedźcie teraz do por- 
tu i urządźcie tak, aby sznur pękł 
przed garażem. Ze złamaną osią nie 
można jechać dalej. Sznur schowacie, 

a auto wepchniecie na dziedziniec ga- 
rażu, nie pytając o pozwolenie. Tam 
już wymyślcie, co chcecie, np., że nie 
macie czem zapłacić za reparację, ale 
możecie wziąć się do pracy. Zresztą 
daję wam zupełną swobodę działania. 
Dacie sobie rady z nimi napewno. 
Trzeba tylko mówić jaknajwięcej i po- 
ciągać ich za język. Postarajcie się 
wyrobić sobie sąd o wszystkich robot 
nikach w garażu. Myślę, że będą bali 
się wyrzucić was z autem na ulicę, bo 
toby mogło wzbudzić podejrzenia. Ale 
może się okazać, że się mylę i tylka 
stracicie czas napróżno. Ale to nic, 
trzeba tę sprawę doprowadzić do koń- 
ca. 

Mechanik odszedł. Dziesięć minut 
później jego złamana maszyna stała 
na środku podwórza Mybanka. Agent 
Scotland Yardu był sprytny i inteli- 
gentny. Niktby nie domyślił się w tym 
szoferze przebranego szpiega, tembar- 
dziej, że był ta świetny mechanik, dla 
xtórego, zdawało się, nic poza samo- 
chodem istnieć nie mogło. Gdy oznaj- 
mił, że za reparację samochodu może 
zapłacić tylko własną pracą, dyrektor 
garażu zgodził się natychmiast. Ale 
przydzielono natychmiast do niego 
człowieka, który miał go śledzić. Szpi- 
cel miał wyśledzić, gdzie idzie nowy 
mechanik po pracy. 

NARADA WOJENNA 
W tym samym mniej więcej cza- 

sie wódz zaprosił na naradę Hogana i 
drugiego wiernego pomocnika, nazwi- 

skiem Kese. Kese 
urządzaniu tumultu na ulicy, mając 
pod swemi rozkazami ze dwa dzie- 
siątki młodych chłopców, gotowych 
napaść na kogokolwiek, byleby im za 
to zapłacono. 

— Czekam na wiadomości od Jac- 
ka, — oznajmił wódz. — Od czasu 
bitwy na Trafalgar - sq. nie widzia- 
łem go. On szuka Sarna. Jak tylko 
dowiemy się, gdzie jest ich sztab, za- 
raz zlikwidujemy ich i Sarna przede- 
wszystkiem. 

Drzwi otworzyły się i do pokoju 
wszedł nowy gość. Ubranie jego po- 
chodziło od dobrego krawca i miało 
krój najmodniejszy, na palcu prawej 
ręki błyszczał duży brylant, a żółte 
trzewiki były zasłonięte Śnieżno-białe- 
mi getrami. Był to właśńie Jack. 

.  — Znalazłem Sarna, — oznajmił 
i opowiadać zaczął szczegółowo, jak 
spotkał jednego z ludzi Sarna w ba- 
rze, jak śledził pijanego i szczęśliwie 
wpadł na ślad sztabu. — Chociaż 
chłop był pijany, bał się, że może 
ktoś śledzić go i krążył dwie godziny 
po mieście, ale ja dawałem sobie ra- 
dy z mądrzejszymi od niego. Jednem 
słowem, mieszkanie Sarna jest koło 
Sutton. Jest to duży dom, z podwó- 
rzem i dużym garażem na sześć ma- 
szyn. Trudno znaleźć lepsze miejsce. 
Może tam zebrać się czterdzieści osób 
i nikt nie zwróci na to uwagi. Bardzo 
sprytnie urządzili się! — Jack zamilkł 
i dodał po chwili: — Wiecie do kogo 

był specjalistą w on zachodził po drodze? 
— No? 
— Do Wilińskiego. 
Ogólna cisza była wyrazem zdu- 

mienia. Ale po chwili Hogan wybuch- 
nął: 

— Wiedziałem, że ten łajdak nas 
zdradzi! On pracuje teraz z Sarnem? 
Dobrze! 

— Poczekaj! uspokajał go 
chłodno wódz. — Wiliński skupuje rze 
czy kradzione. Pracuje więc ze wszy- 
stkimi, kto przynosi jemu towar. je- 
żeli Sarn posyłał do niego, to znaczy, 
że ma coś do zbycia, ale co? 

Wódz miał rację: Sarn chciał spie- 
niężyć klejnoty, skradzione w nocy, 
podczas „Trafalgarskiej bitwy. 

— I cóż, my będziemy to znosić? 
— zazgrzytał Kese. 

Wódz zmierzył go zimnem spojrze- 
niem: 
— Możemy zabić Wilińskiego, kie- 

dy nam się spodoba. Ale tymczasem 
niech sobie żyje. On nam może się 
przydać jeszcze. 

— A mnie to się nie podoba, — 
zmarszczył się Kese. — Nie znoszę 
zdrajców i sług dwóch panów! 

— Nie pytam wcale o twoje zda- 
nie, Kese. Uspokój się i pocierp chwi- 
lę. Nie chodzi tu o Wilińskiego, tylko 
o Sarna. Dziś w nocy trzeba zlikwido- 
wać Sarna i jego sztab. Tę sprawę od- 
daję wam obu: Hoganowi i Kese'owi. 
Spalicie dom i pozabijacie wszystkich, 
kogo tam znajdziecie. Najlepszy czas 

do napadu to północ, ale musimy za- 
raz wszystko szczegółowo ułożyć. 
Czy masz plan miejscowości i domu, 
Jacku? 

— Naturalnie! — uśmiechnął się 
dumnie zapytany, który odnosił się 
do swych obowiązków z pedantetją, 
godną lepszej sprawy. 

Plan napadu zajął niemało czasu. 
Wreszce wszystko zostało obmyślone, 
wszystkie możliwości przewidziane. 
role rozdane między członków szajki i 
plan zatwierdzony przez wodza.. 

Była to ta sama noc, w ciągu któ- 
rej Jenny miała spotkać Tretana, prze 
branego za staruszkę na dworcu i od 
wieźć do pensjonatu Matyldy Brown. 

NOWE POSZLAKI 

Wiele wydarzeń zaszło dnia tego, 
a szczególnie wiele nowego stało się 
wieczorem i w nocy. 

Billy Carion udało się umieścić a- 
genta w garażu Mybanka. Jenny kupi- 
ła noszoną damską suknię, siwą peru- 
kę, kapelusz z opuszczonym rondem i 
ciemne okulary dla Billa Tretana. 

Włoch zaś cały dzeń błądził po 
Kidbrooke, starając się unikać lud- 
nych ulic. 

Sarn dał Wraggowi i drugiemu ban- 
dycie, śledziącemu Włocha, dodatkowe 
instrukcje. 

O piątej po południu Danny Brill 
został zaproszony do Wilińskiego. 

O zmroku Brill przyjechał do Wim- 

bledon, zobaczył się z Wilińskim i wy- 
szedł od niego bardzo zmieszany i nie 
spokojny. W kieszeniach jego 5рссгу- 
wały klejnoty wielkiej wartości. 

Brill czuł, że został wciągnięty w 
ten sposób już nietylko do kradzieży, 
ale i da udziału w krwawych napa- 
dach. Możliwem było, że klejnoty te 
nie były ukradzione przez szajkę chi- 
cagoską, która była zbyt zajęta pad- 
czas bitwy na Trafalgar-sq. Ale ner- 
wy Brilla były tak napięte, myśli tak 
zaśmione przez strach, że nic go u- 
spokoić nie mogło. 

Morderstwa... Krwawy napad... i 
obietnica Billa Carion, że obroni go, 
jeśli będzie mu znosić informacje. 

Brill szedł po pustych ulicach Wim- 
bledon. Był sam. Nikt go nie: śledził. 
Oglądał się często i za każdym razem 
przekonywał się, że ulica jest pusta, a 
on zupełnie samotny. 

Przekonawszy się o tem, uspokoił 
się odrazu. Więc nikt go nie podejrze- 
wał? Nikt nie śledzł i Na tych wą- 
skch, pustych ulicach niemożliwością 
byłoby nie zauważyć „szpicla*. 

Aby się jednak przekonać ostatecz 

nie, że nie grozi mu niebezpieczeń- 
stwo, Brill obszedł znowu dookoła 
Wimbledoński park, wrócił na te sa- 
me ulice, zawracając co chwiła i o- 
glądając się... Ale nikt nie szedł za 
nim. 

Brill westchnał z ulgą... 
(D.C.N.) 
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