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PAKTY NIEAGRESJI fgk 
Zwyczajem współczesnego świata 

powojennego jest tworzenie coraz to 

nowych paktów, stwierdzających po- 

kojowe zobowiązania. Mieliśmy Lo- 

carno, pakt Kelloga, obecnie występu- 

ja na porządek dzienny pakty nieagre- 

sji. Gdyby od ilości tych dyplomatycz- 

nych zobowiązań zależał pokój świa- 

ta i bezpieczeństwo narodów, można 

byłoby być pewnym, że weszliśmy w 

*kires stałego, nieprzerwanego pokoju. 

Pozostaje jednak wielkie pytanie, czy 

te wszystkie pakty wzmacniają czy о- 

słabiają bezpieczeństwo. Dziś jest już 

rzeczą jasną, że Locarno wzmocniło 

tendencje zaborcze Niemiec odnośnie 

do Pomorza. Gdy granice francusko- 

niemieckie uzyskały gwarancję Anglji, 

a granice polsko-niemieckie nie uzy- 

skały, polityka niemiecka poszła w kie 

runku najmniejszego oporu i dążność 

do przekreślenia traktatu wersalskie- 

go przybrała formę domagania się: „ko- 

rytarza* pomorskiego. 

Pakt Kelloga, potępiający wojnę, 

powstał z odmowy Stanów Zjednoczo- 

nych dania zobowiązania Francji o0d- 

nośnie jej bezpieczeństwa. Zamiast 

konkretnego zobowiązania rzucono 

formułkę bardziej etyczną niż politycz- 

ną — potępienie wojny jako środka po- 

lityki międzynarodowej. 
Między l.ocarno a paktem Kelloga 

na porządek dzienny zjawił się proto- 

kół genewski, martwo urodzone dzie- 

cię, zabite w zarodku przez swą mat- 

kę, Wielką Brytanję. Gdy uchwalano 

protokół genewski Gruzja uczyniła pró- 

bę powstania. Była ona w swoim cza- 

sie uznana przez Ligę Narodów, de- 

legaci Gruzji pracowali w komisjach 

Ligi. Próba powstania Gruzji nie za- 
interesowała zwolenników bezpieczeń- 
stwa i nienaruszalności niepodległości 

narodów, 

Nie uschł jeszcze atrament na pod- 

pisach przedstawicieli Stanów Zjedno- 

czonych i państw europejskich oraz 

Chin na pakcie Kelloga, gdy Rosja wy- 
toczyła wojnę Chinom i ani Stany Zje- 

dnoczone, ani Liga Narodów nie uwa- 
żały za swój obowiązek przyjście z po- 

mocą Chinom. 

Obecnie występuje na porządek 

dzienny pakt nieagresji francusko-so- 
wiecki i polsko-sawiecki. 

Prasa podawała wiadomości o bli- 

skiem zawarciu francusko-sowieckiego 

paktu o nieagresji, zobowiązującego 

do wzajemnego zachowania neutralno- 
Ści na wypadek, gdyby jedna ze stron 

stała się ofiarą  niesprowokowanego 

napadu ze strony trzeciego — тосаг- 

stwa. Z powodu tego „Journal des 

Debats* pisze: „omawiany pakt zwią- 
załby Francję z Sowietami w bardzo 
niekorzystnych dla niej warunkach i 

byłby najzupełniej słusznie uważany 
Drzez Polskę jaka akt zdrady, gdyż na 

Wypadek sprowokowanego przez bol- 

szewików, tych wirtuozów w sztuce 

Prowokacji, konfliktu z Polską, Francją 
nie mogłaby interwenjować. Zbyt do- 
brze znane są metody bolszewickie, a- 
żeby można było przywiązywać  naj- 
mniejszą wągę do formułki o niespro- 
wokowanym ataku". 

26 sierpnia r. b. zjazd pięciu de- 

partamentów centralnej Francji pod 

przewodnictwem senatora Nerona, przy 
udziale deputowanych i senatorów tych 

departamentów oraz radców  municy- 

palnych, uchwalił rezolucję przeciwko 

pertraktacjom o pakcie nieagresji fran- 
cusko-sowieckiem. 

„Ponieważ władza sowiecka przy 

pomocy oficjalnych instytucyj podtrzy- 

mywała we Francji rewolucyjną dzia- 
łalność jak grup, tak i poszczegól- 
nych osób; ponieważ władza sowiecka 
usiłuje wywołać we francuskich kolo- 

njach i wywołała w Indo-Chinach nie- 
bezpieczne powstania i dla tego celu 
posyłała agitatorów, upowszechniała 
literaturę rewolucyjną i rozdawała 0- 
'ęż i pieniądze, Zjazd departamentów 
centralnej Francji zdziwiony tem, że 

rząd ma zawrzeć z władzą sowiecką 

traktat o arbitrażu i przyjaźni, wyraża 

życzenie, aby podobnych pertraktacyj 

nie prowadzono, dopóki władza sowie- 

cka w ciągu dłuższego czasu nie wy- 

każe, że zaprzestała we Francji i jej 

kolonjach działalności sprzecznej z za- 

sądami prawa'. 

Rząd francuski i partje lewicowe 
Francji pragną jednak paktu z Rosją 

sowiecką. Będzie to pierwszy jeszcze 

niepewny krok zbliżenia francusko-ro- 

syjskiego. Na przeszkodzie _daisze'nu 

zbliżeniu stanie przedewszystkier1 to, 

że dopóki żyje współczesne pokolenie 

francuskich rentierów, które potraciło 

olbrzymie fundusze na pożyczkach ro- 

syjskich, dopóty kredyt francuski nie 

może być zmobilizowany przez żaden 

rząd tego państwa dla Rosji. 

Francja zawiadomiła Polskę o 10z- 

poczętych rokowaniach. Wywołało to 

wznowienia polsko-sowieckich rozmów 

o pakcie nieagresji. Mają one liczne 

próby poza sobą. 

Rozpoczęły się w 1922 r. na kon- 

ferencji rozbrojeniowej w Moskwie, 

konferencji, która ani o jotę nie zmniej 

szyła zbrojeń we wschodniej Europie. 

Przedstawiciele trzech państw: Esto- 

nji, Finlandji i Polski oświadczyli wów- 

czas, że zanim przystąpią do spraw 

natury technicznej, chcieliby <awrzeć 

wspólny akt o nieagresji. Na to Sowie- 

ty nie zgodziły się. 
We dwa lata później w 1924 r. po- 

seł polski w Moskwie Kętrzyński w 

odpowiedzi na pytania Narkomin- 

dietu Koppa, przedstawił polski punkt 

widzenia na sprawę unormowania sto- 

sunków polsko-sowieckich, a miano- 

wicie: Polska dąży do paktu gwaran- 

cyjnego, obejmującego całokształt za- 

gadnień wschodniej Europy: Klanzulę 

nieagresji i uznania terytorjalnego sta- 

nu obecnego. Ówczesny komisarz Czi- 

czerin nie chciał słyszeć o pakcie 

wspólnym państw ościennych i Rosji. 

W okresie Locarno Skrzyński wzno- 

wił rozmowy z Sowietami o  pakcie 
gwarancyjnym. Sowiety musiałyby z0- 

bowiązać się, że nie naruszą status 

quo, Polska zaś miała zapewnić, że nie 

będzie brała udziału w żadnym bloku, 

skierowanym przeciw Sowietom. Spra- 

wa Besarabji i państw Bałtyckich sta- 

nęła znów na zawadzie: Rosja Sowie- 
cka nie zrzeka się swych pretensyj do 

Besarabji i pragnęła państwa bałtyckie 

wprowadzić w sferę swych wpływów 

aż do włączenia ich do związku repu- 

blik sówieckich. 
W 1927 r. Wojkow podawał pro- 

jekt paktu polsko - sowieckiego, bar- 

dzo niedokładnie sformułowanego. 

Rozmowy dyplomatyczne, wywoilane 

iym projektem trwały dosyć długo. 

Gdy zostały przerwane przyszedł pakt 

Kelloga w 1929 r. Wszyscy sąsiedzi 

Rosji zasiedli przy jednym stole, o pak- 
cie nieagresji nie było jednak mowy. 

Obecnie wskutek pertraktacyj fran- 

cusko - sowieckich podjęte zostały 
próby ze strony Polski wznowienia per- 

traktacyj o pakcie nieagresji. Polska 

stoi na stanowisku dawnem i w grun- 
cie rzeczy słusznem, że pakt musi” o- 

bejmować wszystkie państwa, grani- 

czące z Rosią od morza Czarnego do 
Bałtyku: Rosja jak zawsze pragnie u- 

mowy, któraby nie stawiała nawet 

prawnej przeszkody jej agresji na słab- 
szych sąsiadów, 

Prasa sowiecka współczesne per- 

traktacje o nieagresji ignoruje. 

Nie uznając je za rzetelne gwaran- 

cje bezpieczeństwa i  nienaruszalno- 

ści terytorjalnej, nie przeczymy, że mo- 

gą stać się momentem psychologicz- 

nym, zwiększając niekiedy prawdopo- 
dobieństwo utrzymania pokoju. Są o- 
ne przedewszystkiem objawem współ- 
czesnych zwyczajów  miedzynarodo- 

wych politycznych. Uchylający się od 

nich ściąga na siebie odjum  nieprzy- 
jaciela pokoju. 

Władysław Studnicki. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A, Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEUZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszową — Jaźwińskiego. 

AAS ias Fw m L | — -wa . 
OSZMIANA — a Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księg: Polska — St. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. | 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch*. 
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Rokowań polsko-sowieckich nie było 
TAK STWIERDZA LITWINOW 

BERLIN. PAT. — Bawiący tu w przejeź- 
dzie komisarz sowiecki spraw zagranicznych 
Litwinow udzielił prasie niemieckiej wywia- 
du na temat projektu polskiego paktu 0 nie- 

agresji. : 
Według streszczenia, ogłoszonego przez 

biuro Conti, Litwinow z naciskiem utrzymy- 
wał, że ostatnia polemika prasowa w spia- 

wie rokowań o pakt nieagresji pomiędzy 

Sowietami a Polską była zupełnie zbytecz.- 
na, ponieważ rokowania ani nie były, ani 
nie są prowadzone. Zostało to już wielokrot 
nie zaznaczone przez prasę sowiecką oraz 
przez agencję TASS. Litwinow uważa jed- 
nak za wskazane jeszcze raz stwierdzić to, 

oświadczając, iż musiałby on sam wiedzieć 

o tych rokowaniach, gdyby istotnie się to- 

czyły. A 
W obecnym momencie konieczne jest 

bardziej niż kiedykolwiek przedtem jasne i 
dokładne określenie stosunków, istniejących 
pomiędzy poszczególnemi państwami. Przed 
łożenie przez posła polskiego w Moskwie 

Patka przed kilku dniami projektu polskie- 

go o pakcie o nieagresji nie oznaczało — 
zdaniem Litwinowa — wznowienia rokowań, 
przerwanych w roku 1927, lecz miało na 

celu tyłko zsumowanie wyników tychże. 

Następnie Litwinow z naciskiem zazna- 

czył, że stosunki polsko - sowieckie nie by- 
ły przedmiotem rokowań między ZSRR a 
innemi państwami. Rosja sowiecka — wy- 
wodził on — życzy sobie zawarcia paktu 

o nieagresji ze wszystkiemi państwami, z 

któremi utrzymuje bezpośredni kontakt i 

przed niedawnym czaserm wystąpiła z od- 

nośniemi propozycjami w tym kierunku. 
Rosja sowiecka uważa jednak, że tego 

rodzaju pakty nie mogą być uzależniane od 
jakichkolwiek warunków. Cały szereg 
państw, a przedewszystkiem Niemcy, za- 

warło już taki pakt z ZSRR. Litwinow ocze- 
kuje, że w najbliższym czasie dojdzie rów- 
nież do zawarcia paktu z Francją, powołu- 
jąc się na to, iż dotychczas rokowania fran- 
cusko-sowieckie nie napotkały na żadne 

trudności, 
- Rozumie się, że dążymy do poprawy 

stosunków naszych z Poiską, nie da Się to 
jednak osiągnąć przez  rozpowszechnianie 
pogiosek o nieistniejących rokowaniach. Te- 
go rodzaju rzeczy mogą tylko wywołać 

wzburzenie i polemikę, których właśnie uni- 

kać należy. Właśnie w: interesie stosunków 
między ZSRR a Polską zmuszony 

złożyć to*oświadczenie. 

Marszałek Piłsudski opuścił Wilno 
Wczoraj rano p. Marszałek opuścił 

Wilno, udając się pociągiem  asobo- 
wym do Warszawy. 

Na dworcu p. Marszałek był żegna 
ny przez przedstawicieli władz. 

  

Naczelny komitet do spraw bezrobocia 
WARSZAWA, 28.8 (tel. wł. ,,Sło-- 

wa“). W myśl uchwały powziętej na 
ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów, 
odbytem w ubiegłą środę, czynniki po- 
wołane przystąpiły do realizacji progra 
mu walki ze skutkami kryzysu na ryn- 
ku pracy, a w pierwszym rzędzie do 
zorganizowania Naczelnego Komitetu 
do spraw bezrobocia. W chwili obec- 
nej ustalany jest skład komitetu, do 
którego mają wejść, zgodnie z zapowie 
dzią premjera Prystora, przedstawicie- 
le stron zainteresowanych, a więc pra- 

Kryzys w Anglji 

codawców, pracobiorców, rządu i Or- 
ganizacji społecznych, 

Komitet, który istnieć będzie przy 
Pirezydjum Rady Ministrów, rozpocz- 
nie swą działalność w dniach najbliż- 
szych. 

Zadaniem Naczelnego Komitetu do 
spraw bezrobocia, jako głównego orga 
nu wykónawczego w walce z bezrobo- 
ciem, będzie przedewszystkiem zorga- 
nizowanie za pośrednictwem sieci lo- 
kalnych komitetów, rozsianych po ca- 
łym kraju, pomocy dla bezrobotnych 
przez zwiększenie stanu zatrudnienia. 

Przedewszystkiem chcą walczyć z kryzysem 
LONDYN. PAT. Jak doncsi Agencja Reu 

tera, Snowden dał do zrozumienia, że za- 
mierza wycofać się z życia politycznego, jak 
tylko sytuacja finansowa na terenie między- 
narodowym zostanie wyjaśniona, a obecne 
trudności finansowe rozwiązane, 

Dziś oświadczył on, iż już 4 miesiące te- 
mu wspomniał Mac Donaldowi o swym za- 
miarze podania się do, dymisji ze stanowi- 
ska ministra skarbu po zakończeniu spraw 
będących w toku oraz niekandydowania do 

przyszłego parlamentu. Jednak kryzys mię- 
dzynarodowy opóźnił wprowadzenie w czyn 
jego. postanowienia. 

Wobec krążących podobnych  pogołsek, 
dotyczących Mac Donalda, agencja Reutera 
dowiaduje się ze źródła miarodajnego, iż nie 
powziął on żadnej w. tej mierze decyzji i o- 
becnie zamiarem jego jest pracować w dal- 
szym ciągu ze zdwojoną energją nad roz- 
wiązaniem napotykanych trudności. 

Ameryka i Francja udzielają 
kredytu 

WASZYNGTON. PAT. — Jak donosi kładu, który przewidywać będzie zapewne Tak pesymistyc»nie ni y 
tutejszy korespondent „New-York  Times'*, otwarcie kredytów dla Anglji w wysokości Się na wpływ dwerów i dlatego broni- 
prezydent Hoover usankcjonował udzielenie 
Wielkiej Brytanji kredytu w wysokości 400 
miljonów dolarów. 

LONDYN. PAT. — Zawarty został w dn. 
28 b. m. układ między przedstawicielami bry 
tyjskiego urzędu skarbu i Banku Angielskie- 
go a francuskiemi władzami finansowemi. 

Niebawem ogłoszone zostaną warunki u- 

5 miljardów franków, przyczem połowa tej 

sumy w formie kredytu udzielonego przez 

przedsiębiorstwa prywatne, druga zaś poło- 
wa — pod postacią jednorocznych bonów, 
subskrybowanych przez osoby prywatne we 
Francji i oprocentowanych w wysokości 
4,25 proc. 

Poseł T. Morawski zrzekł się mandatu 
WARSZAWA, 28.8 (tel. wł. „Sło- który przyjął je do wiadomości i de- Stycznego pogladu na naszą siłę asy- 

wa'). Członek klubu B. B. pos. Ta- 
deusz Morawski przesłał na ręce pre- 
zesa płk. Sławka deklarację o zrzecze 
niu się mandatu. Motywy tego zrzecze 
nia się przesłał pos. Morawski w li- 
ście prywatnym do prezesa Sławka, 

klarację posła Morawskiego przesłał 
marszałkowi Sejmu. 
Poseł Morawski wszedł do Sejmu 

z listy pańswowej B. B. i na jego miej 
sce z tejże listy wejdzie inżynier Gu- 
staw Chmielewski ze Lwowa. 

— 

Ruch służbowy na placėwkachzagranicznych 
WARSZAWA. PAT. — Pan Sydney Sa- 

dowski, dotychczasowy naczelnik  wykdzialu 
polityki handlowej i trakjatów w Minister- 

stwie Przemyslu i Handlu, zosta! mianowany 

radca handlowym przy ambasadzie Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Londynie. 

Naczelnikiem wydzału polityki handlowej 

i traktatów po p. Sydneyu Sadowskim mia- 

nowany został dotychczasowy radca handlo 

wy przy ambasadzie Rzeczypospolitej Po'- 

skiej w Waszyngtonie p. Witold Wańkowicz. 
Na miejsce p. Witołda Wańkowicza, mia- 
nowanego naczelnikiem wydziału p olityki 

handlowej i traktatów M-stwa Przemysłu i 

Handlu, mianowany został radcą handlowym 

przy ambasadzie Rzeczypospolitej w Wa- 
szyngtonie p. Andrzej Sapieha. 

jestem Ni 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc e nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

oła rokowań polsko - sowieckich 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Członkowie nowego 
rządu w Angiji 

Na czele gabinetu stanął James 
amsay Mac Donald, obejmując to sta 

Nadzieje: sier. gospo" Zo wacka: W aloe 
darczych Žo aga przeszedł znamienną ewolucję pojęć. 

‚ _ Rozpoczynał swoją karjerę jako skrom 
W sierach gospodarczych Stolicy, ny robotnik; był potem agitatorem, re- 

wielkie wrażenie wywarła uporczywie daktorem i sekretarzem partyjnym; 

krążąca pogłoska, pozostająca W ZWiĄZ występował w r. 1914 przeciwko udzia 

ku z mającym być zawartym paktem 0 łowi Anglji w wielkiej wojnie; aż wre- 
nieagresji, że w niedalekiej przyszłości szcje w r. 1920 odzyskał w okresie 

mają się rozpocząć rokowania między reakcji antywojennej swą dawną popu- 

rządem polskim a ZSSR, celem przygo jarność i stanowisko przodujące w par 
towania traktatu handlowego polsko- tj; Vy miarę zbieranych doświadczeń 
sowieckiego. W ten sposób stosunki życiowych przemieniają się jego poję- 

handlowe  polsko-sowieckie uległyby cja: traci swój doktryneryzm i radyka- 

zasadniczej zmianie, co niewątpliwie |izm, nabiera poszanowania dla powol- 
stanowiłoby doniosły fakt w polskiej nej ewolucji, w ostatnich dwóch latach 
polityce handlu zagranicznego. Należy odstępuje nawet widocznie od wielu 

zwrócić uwagę, że szereg ośrodków utopijnych artykułów wiary  socjali- 

gospodarczych w Polsce, był przed stycznej. Rozłam z partją na tle zmniej 
wojną prawie wyłącznie nastawiony szenia zasiłków a podwyższenia podat- 
na eksport do Rosji, a z chwilą odcię- pów jest charakterystyczny. Pożegna- 

cia tego rynku, musi się borykać z PO- nie jego z partją, tłumaczące powody 

ważnemi trudnościami zbytu. Zawarcie ieco „chwilowego“ odstępstwa, jest 

więc wspomnianego traktatu handlowe charakterystycznym dowodem, że Mac 

go, byłoby niewątpliwie połączone Z [Donald z r. 1931 nie jest Mac Donal- 
poważnemi korzyściami tak dla Polski, dem z przed wojny i że w partji już 

jak i dla Rosji Sowieckiej. dla niego niema miejsca. 

Jak twierdzą sfery gospodarcze, Drugim wybitnym labourzystą jest 
zbliżenie handłowe między Polską, a w gąbinecie Filip Snowden, minister 

ZSSR, ma polegać przedewszystkiem skarbu, osobistość wyjątkowo _ uzdol- 

a rozszerzeniu istniejących StOSunkÓW niona, selfimade-man w najlepszem te- 

handlowych. Dotychczas zamówienia go słowa pojęciu. I ten również odbiegł 

sowieckie, dokonywane były przez S0- nader daleko od utopij  demagogicz- 

wiety przeważnie w Niemczech, a tO nych haseł socjalistycznych. Jest zwo- 
dlatego, że Niemcy udzielały ZSSR. lennikiem oszczędności i skreśleń bud- 
odpowiedniego kredyti, gwarantowa- żetowych, a przeciwnikiem ratowania 

nego przez rząd Rzeszy. Polska nie gospodarstwa i budżetu zapomocą poci 

mogła przyjmować tych zamówień, bo S 

nasz przemysł nie był dostosowany do 

długoterminowych kredytów. W ostat- 

nich czasach, dzięki pewnym zabiegom 

przemysł hutniczy na Śląsku zdobył so- 

bie możność udzielania kredytu długo- 

terminowego i dzięki temu zawarto w 

ostatnich czasach cały szereg tranzak- 

cyj między przedstawicielstwem han- 

diowem sowieckiem w Warszawie, a 

przemysłem hutniczym na Śląsku -‹ 

EESISPIS KNITAS 

Meksykański sposób dyskusji 
MEKSYK, PAT, — Na wczorajszem wie 

czornem posiedzeniu Izby Deputowanych w 
czasie dyskusji nad oskarżeniami przeciwko 
gubernatoorwi stanu jalisco, doszło do strze 
laniny, w czasie której jeden z deputowa- 
nych został zabity, a 4 odnieśli rany. Padło 
ogółem zgórą 60 strzałów. 

go do liberałów. 
Wobec tych dwóch wybitnych mi- 

nistrów-labourzystów jest osobistość 
trzeciego ThOmasa, z zawodu funkcjo- 
narjusza kolejowego, czemś bladem. 
Objął on tekę dominiów. 

Z liberałów weszli da gabinetu 
dwaj rozgłośni politycy, obaj pocho- 
dzenia żydowskiego: lord Reading 
(niegdyś Rufus Daniel Isaacs), oraz 
Herbert Samuel. Lord Reading liczy 
lat 70; był on niegdyś kupcem i mary- 
narzem, potem adwokatem, a od г.. 

1904 deputowanym, prokuratorem ge- 
neralnym, ministrem sprawiedliwości i 
parem angielskim. Po wojnie prowz- 
dził rokowania finansowe ze Stanami 
w sprawie długów angielskich; zaś w 
latach 1921 — 26 sprawował godność 
wicekróla Indyj i próbował organizo- 
wać samorząd w Indjach. Stoi on bli- 
sko Lloyda George'a i podziela jego 
poglady w polityce zagranicznej. Or- 
ganem mu najbliższym jest „News 
Chronicle*. Oddanie tegi spraw zagra- 
nicznych w jego ręce, oznacza, że na- 
razie nie należy oczekiwać większych 
zmian w porównaniu do polityki zagra 
nicznej z okresu gabinetu partji pracy. 
Mogłoby to tylko nastąpić, gdyby ster 
rządu po nowych wyborach dostał się 
w ręce konserwatystów. 

Herbert Samuel, obecny minister 
spraw wewn., był w latach 1920 — 25 
komisarzem angielskim w Palestynie, 
a później prezesem komisji dla spraw 
węglowych. 

Henderson na czele 
Labour Party 

LONDYN. PAT. — Donoszą urzędowo, 

że Henderson wybrany został przywódcą 

Labour Party na miejsce Mac Donalda. Na 

zebraniu zarządu partji przyjęto rezolucję, 
stwierdzającą przejście Labour Party do 0- 

pozycji. 

ADATA T STATE EE 

DQ WCZORAJSZEGO ARTYKUŁU 
J. E. KS. ARBP. E. ROPPA 

Ropp twierdzi, że 
został _ zniszczony... 

nie zapatrujeniy 

netu trzech: sir Hoare, minister obrony 
krajowej, który już raż (w gabinecie 
Baldwina sprawował godność sekreta- 
rza stanu dla spraw floty powietrznej) ; 
— dalej Neville Chamberlaine, kilka- 
„krotny minister w poprzednich gabine- 
tach, jedna z najwybitniejszych i naj- 
bardziej głośnych osobistości politycz- 
nych Anglji, który tym razem zadowol- 

Arcybiskup 
wpływ dworów 

my stanu posiadania naszego zie:":2ń- 
stwa. Wiemy, żż się on kurczy, ale nie 
jest on dziś jedynym czynnikiem jak nie 
był jedynym w okresie naszego ujarz- 
mienia. Ważnym też czynnikiem wów- 
czas był Kościół katolicki, historycz- 
nie skojarzony z polskością. Bronili- 
śmy wówczas tego związku dla zacho- 
wania podstaw przyszłej naszej pań- 
stwowości, musimy też Fronić i dziś w 
polskiem państwie dla nieuszczup'enia 
jego granic. Nie podzielamy pesymi- 

Stanley Baldwin, właściwy przywód- 
ca konserwatystów. Urodzony w r. 
1867, był zrazu kupcem i przemysłow- 

gu Bewdley. W latach 1917 — 1924 
był kilkakrotnie ministrem handlu, mi- 
nistrem skarbu i premjerem gabinetu. 
Jako minister skarbu w gabinecie Bo- 
nar Lawa (1923) przeprowadził kom- 

milacyjną, wieay bowiem, jak potęż- t 
nym czynnikiem wpływu jest państwo, 
z jego szkolnictwemi służbą wojsko- 
wą, jak znajomość języka państwowe- 

go nabiera praktycznego znaczenia dla 

ludności w miarę jej rozwoju cywili- 

zacyjnego. 

Wbrew opinji arcybiskupa barona 
Roppa twierdzimy, że przeszłość na- 
sza obfitowała w trawienie obcych ży- 
wiołów: wszak szlachta litewska i ruska 
zasymilowały się i stały się polską pod 
wpływem szlachty polskiej i polskiej 
państwowości. W przyszłości pod 

wpływem tej państwowości i ludu CZYŚ SPEŁNIŁ swój OBOWIĄZEK 
polskiego może zdsymilować się lud WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 

białoruski. Władysław Studnicki. TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 
; Konto P.K.O. nr. 82100 

chodowego; załatwił także korzystnie 
dla Anglji' sprawę długów wojennych 
wobec Ameryki. Ma więc wielkie do- 
świadczenie i autorytet w sprawach 
finansowych. Pod koniec swego prem- 
jerostwa (1924) ogłosił się zwolen- 
nikiem wprowadzenia ceł i to przypra- 
wiło go wówczas o przegraną przy 
wyborach. Uchodzi słusznie za zwolen- 
nika lojalnego 'i ścisłego porozumienia 
między Anglją a Francją. 

noszenia ceł. Ten ostatni punkt zbliża `° 

Z konserwatystów weszło do gabi- 8 

nił się teką „zdrowia'; — wreszcie sir - 

cem, a od r. 1908 został posłem z okrę | 

presję budżetu i zniesienie podatku do- |



ECHA KRAJOWE 
Z žvcia slonimskiego 

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W SLONIMIE 
W związku z mającym odbyć się w Sło 

nimie kongresie Eucharystycznym w dniach 

12 i 13 września r. b. powstał w Słonimie 

Xomitet Obywatelski pod przewodnictwem 

p. Starosty Koślacza. O działalności tego 

Komitetu i programie obchodu niezwiykłych 

uroczystości zapodamy w jednym z najbliż- 

szych numerów naszego pisma. 

POSIEDZENIE WYDZIAŁU POWIATOWEGO W  SŁONIMIE 
Onegdaj odbyło się posiedzenie Wydzia- 

łu Powiatowego, na którem między innemi 
rozpatrywano protokół ostatniego posiedze- 

nia roziwiązanej rady miejskiej. Rzecz cha- 

rakterystyczna, że wydział powiatowy po 
zaznajomieniu się z treścią protokółu po- 
wziął uchwałę, nakazującą  magistratowi 

skreślić z protokółu deklaracje pp. radnych 
Mantego, Weissa i Starosteckiego, złożone 

POSIEDZENIE ZARZĄDU SŁONIMSKIEJ 

W związku z napaściami przywódców 

Bloku Żydowskiego na list straży ogniowej 
wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Stra 

ży Ogniowej, w którem poza przedstawicie- 

lami listy. Nr. 7 — członkami Zarządu Stra- 
ży wzięli udział również i członkowie tegoż 
zarządu, kondydujący na liście Nr. 6 (Blok 
żydowski) na czele z p. Weissem i Wigdo- 
rem Rabinowiczem. 

Między zwolennikami obu list, jak nas 

informują, doszło do ostrej polemiki, która 

w rezultacie zakończona została pozytywnym 

na posiedzeniu rady miejskiej po odczytaniu 
przez burmistrza p. Jelskiego decyzji p. wa 

jewody o rozwiązaniu rady miejskiej jako 

niedopuszczalnych co do swej treści i for- 

my w stosunku do władz nadzorczych. Po- 

nadto Wydział Powiatowy postanowił zwró 
cić uwagę burmistrza p. Jelskiego za dopu- 
szczenie do wpisania do protokułu tego ro- 

dzaju deklaracyj. 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

dza listy strażackiej rezutatem, bowiem przed 

stawiciele Bloku dali obietnicę zaprzestania 
kampanji prasowej i zwalczania jej... jako 

pokrewnej. 

Widzimy stąd, jak ścisły związek mają 

te dwie listy ze sobą, skoro w okresię roz- 

namiętnienia wyborczego leaderzy ich do- 
chodzą do tak daleko posuniętej „wyrozu- 

miatošci“. 

Dla społeczeństwa chrześcijańsko - ma- 
homet, jest to jeszcze jeden dowód, że li- 

sta ta nie może go reprezentować. 

SILNE I DŁUGOTRWAŁE DESZCZE SPOWODOWAŁY WYSTĄPIENIE Z BRZEGÓW 
RZ. SZCZARY 

Trwające tu i w okolicy od szeregu ty- 
godni silne i długotrwałe deszcze spowiodo- 
wały znaczny przybór wody w rz. Szczarze, 
której poziom wynosi dzisiaj 1 mtr. 10 cm., 
czyli o 55 em. ponad stan normalny. 

Tak wysoki poziom wody Szczary w 
lecie od szeregu lat nie był tu notowany. 

Wskutek przyboru wody załana . została 

piaża w Słonimie. Ogrody i łąki niżej poło- 
żone są również pod wodą. 

Poza miastem rzeka Szczara wystąpiła z 

uroczystości podamy w jednym z najbliż 

ska. 3 

  

I ZNOWU ZATARG O PASTWISKO 
Mieszkańcy wsi Zadworze zajęli na swo- 

jem pastwisku 60 sztuk bydła, należącego 
do w. Bobynicze, Wywołało to protest mie- 
szkańców Bobynicz, którzy uzbrojeni w ki- 
je, widły i kosy napadli na zajmujących by- 

dło zadworzan. Podczas bójki, wkrótce zli- 
kwidowanej, kilka osób odniosło cięższe i 
lżejsze obrażenia. 

Skuteczna interwencja policji 

obie strony. 
pogodziła 

  

POSTAWY 
— Kongres Eucharystyczny. Kongres Eu- 

charystyczny, który się odbył w Postawach 
w dniach 18 i 19 sierpnia r. b., wykazał, jak 
głęboko tkwią we wszystkich warstwach na 
szego społeczeństwa katolickiego uczucia 
religijne i jak wielka może być ofiarność te- 
go społeczeństwa, gdy chodzi o sprawę dla 
niego drogą. 

Od najzamożniejszych wśród nas do naj- 
biedniejszych — nikt się nie uchylał od zło 
żenia na rzecz Kongresu grosza ofiarnego, 
a we wspaniałej procesji kongresowej przy- 
jęło udziat do 15 tysięcy ludzi. 

Organizacja Kongresu Eucharystyczne- 
go całkowicie spoczęła iw rękach Komitetu 
Wykonawczego, który pod przewodnictwem 
d-ra Kurkowskiego i kierownictwem postaw 
skiego proboszcza ks. Jankowskiego praco- 
wał niezmordowanie, walcząc z piętrzącemi 
się trudnościami, 

Praca szła ochoczo, bez najmniejszych 
tarć, odczuwało się zapał i ogólne dążenie, 
aby Kongręs w Postawach 'wypadł jaknaj.. 
wspaniałej. 

Pełną poświęcenia była praca naszych 
pań, które pod przewodnictwem niezmordo- 
wanej w pracy społecznej pani doktorowej 
Michniewiczowej, wzięły na siebie niewdzię- 
czny obowiązek ewangelicznej Marty w 
sekcji aprowizacyjnej i nie miały nawet cza- 
su na oglądanie pięknych uroczystości kon 
gresowych. 

Wspólny wysiłek całego naszego spo- 
ieczeństwa katolickiego został uwieńczony 
świetnem powodzeniem. Ładne bramy po- 
iwitatne, udekorowane  girlandami zieleni i 
chorągwiami domy, odświętnie ubranę i po- 
ważnie nastrojone tłumy na ulicach, wszy- 
stko to przy pięknej słonecznej pogodzie ro- 
biło wrażenie wielkiego uroczystego Świę- 
ta. 

Kulminacyjnym punktem _ uroczystości 

była imponująca procesja i msza na placu 
rynkowym, celebrowana przez J. E. Ks, Ar- 
cybiskupa” Jałbrzykowskiego. Wzniosłe kaza 
nie wygłosił ] E. Ks. Biskup Bandurski. 

Idealny bad i porządek podczas uroczy- 
stości zawdzięczamy kordonowi, złożonemu 
z członków Federacji i członków Stowarzy- 
szenia Młodzieży, którzy z wielkim  wysił- 
kiem utrzymywali podczas procesji napiera- 
jące tysiączne tłumy, a panu Protasewiczo- 
wi, zastępcy Starosty, organizatorowi tego 
porządku zawdzięczamy, że pogotowie lekar 
skie nie miało nic do roboty, 

Jako wielka uczta duchowa pod hasłem 
braterstwa i miłości chrześcijańskiej, Kon- 
gres Eucharystyczny w Postawach wykonał 
jak najlepiej swoje zadanie. Głęboka więc 
jest nasza wdzięczność dla inicjatorów tej 
wspaniałej uroczystości. Postawianin. 

LIDA 
— Przed kilku dniami przerwano pracę 

w fabryce przemyslu gumowego „Ardał* w 
Lidzie, ze względu na brak surowca, który, 
wedle oświadczenia dyr. Epsteina, ma na- 
dejść iw! najbliższych dniach. Fabryka ta za- 
trudnia około 400 robotników. 

— Niewykryty sprawca usiłował w go- 
dzinach wieczornych podpalić chlew we wsi 
Owsiadowo, gminy żyrmuńskiej, należący 
do Emilji Górskiej, podkładając pod strze- 
chę zapalone szmaty. Jednakże szmaty te 
zauważył w porę mieszkaniec tejże wsi Ata 
nas Emeljan. Ogień opanowano w zarod- 
ku. 

ŻODZISZKI 
Podczas polowania 

kółka myśliwskiego w  Żodziszkach, 
sekretarz grniny St. Kipiński postrzelił 
z dubeltówki Miecz. Kurczewskiego. 

Rana okazała się powierzchowna. 

NA PRZEŁAJ EUROPY 
FLORENCJA — RIWJERA 

W powrotnej drodze z Rzymu do 
iPompei, zmierzając do Marsylji, staje- 
my na dwa dni we Florencji, mimo, iż 
nie było jej w pierwotnym planie. Ale 
jakże się oprzeć pokusie zobaczenia 
Florencji! Proszę państwa, zatrzyma- 
łem się tam na 48 godzin i, mogę po- 
wiedzieć, że czas wyzyskałem do naj- 
mniejszej chwilki. Mało spałem, galo- 

° рет jadłem, nie traciłem czasu. A gdy 
bym teraz chciał opisać to, co widzia- 
łem, stałbym się albo zarozumiały, al- 
bo wściekle banalny. Tego tak sobie 
w feljetonie opowiedzieć nie można. 
Bedekery odrzuca się także w kąt. 
Znam jedną książkę, która bez nauko- 
wości bardzo subtelnie oddaje ducha 
Florencji. jest to książka francuskiego 
pisarza Kamila Mauclair p. t. „Flo- 
rencja“, w polskiem tłum. Leopolda 
Staffa, bardzo pięknie wydana. Roz- 
koszna lektura. — Ja tu powiem kilka 
luźnych myśli o Florencji. W zeszłym 
ieljetonie mówiłem o kolorowej, boga- 
tej Wenecji, mieniącej się całym pirze- 
pychem Wschodu na tle przeczystego 
Renesansu, a mimo to sprawiającej 
wrażenie melancholii, przygnębionej i 
przygnębiającej. We Florencji odczu- 
łem coś przeciwnego. Architektura 

zamków  ilorentyńskich jest twarda, 
surowa, obronna — a mimo to darem- 
nie szukam miasta bardziej radosnego, 
jaśniejszego, pogodniejszego. Dziwne 
to zjawisko. Może dlatego tak jest, że 
tu ton nadaje mimo wszystko Michał 
Anioł, jego Dawid na Piazza della Si- 
gnoria, jego kaplica Medyceuszów, je- 
go Dom, który jest niezapomnianem 
świętem świętych wszelakiej sztuki — 

i Dante, którego wersety zdobią każ- 
dy niemal narożnik ulic Florencji. Ci 
dwaj chyba dokonali tego cudu, że w 
obliczu groźnych Fasad, Bargello, Pal- 
lazzo Vecchio i Pallazzo Pitti czło- 
wiek, niezmiernie mały i pokorny, do- 
znaje radosnego podniesienia, czuje 
się błogosławiony i wniebowzięty w 
anielskiej ekstazie. 

Nie, o Florencji nie będę więcej 
mówił państwu; wszystko, cobym po- 
wiedział, byłoby błahe i głupie. Flo- 
rencja jest piękniejsza niż wszystko, 
co o niej powiedzieć można. 

W pobieżnym i nieobowiązującym 
naszym filmie podróżniczym zatrzyma 
liśmy się ostatnio na dłuższą chwilę 
w Rzymie, przelecieliśmy błyskawicz- 
mie stare i nowe wykopaliska pompe- 
jańskie, i wyjeżdżając z Włoch, z ka- 
rygodnym pośpiechem liznęliśmy zlek- 
ka Florencję. Ta Florencja zemści się 
na nas i będzie nam towarzyszyć do 
końca podróży, a może i do grobu, 
jak dokuczliwa erynja. Bo któż to wi- 
dział przyjeżdżąć do takiego miasta i 
zwiedzać je kurcgalopem, feljetonowo, 
w ciągw 25 wierszy...? Jest wieczór, 
mijamy mozaikową fasadę katedry, 
dzwonnicy Giotta i baptysterjum z 
cudnemi płaskorzeźbami  Ghibelrtiego 
na bronzowych wrotach, mijamy po- 
dobną do katedry „Santa Maria No 
vella* — i już jesteśmy na dworcu. 
Ten dworzec we Florencji wygląda ja- 
koś dziwnie, ni przypiął, ni przyłatał. 
Jakby ktoś np. przy obrazie pędzącego 
pa pustyni Farysa postawił elektro- 
luks do odkurzenia piaszczystej jego 
drogi... 

zb UW. O 

W NIEMCZECH 
ALBO BOLSZEWIZM — ALBO NACJONALIZM 

BERLIN. PAT. — Na zebraniu niemiecko- 
narodowych we Wrocławiu przewodniczący 
niemiecko-narodowej frakcji w Reichstagu 
Oberfohren wygłosił wczoraj przemówienie, 
w którem zaatakowiał politykę kanclerza 
Brueninga, oświadczając, że niemiecko-na- 
rodowi gotowi są w każdej chwili objąć ster 
rządu w Niemczech, 

Naród niemiecki — podkreślił mówca — 

rozumie, że istnieją obecnie dla niego tylko 
dwie możliwości: albo bołszewizm, albo na- 
cjonalizm. Następny mówca poseł niemiecko- 
narodowy Ferytag-Loringhofen ostro wystą- 
pił przeciw paktowi o nieagresji pomiędzy 
Francją a Rosją oraz pomiędzy Polską a Ro- 
sją, twierdząc przytem, że tego rodzaju pakt 
zagraża polityce zagranicznej Niemiec. 

150 MILPONÓW MAREK NA FINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ SOWIECKICH 

BERLIN, PAT. — W wyniku prowadzo- 

nych dotychczas rokowań w sprawie finan- 
sowania zamówień sowieckich w Niemczech 
osiągnięte ma być w najbliższych dniach 
tymczasowe pdrozumienie, na mocy które- 

go Bank Rzeszy redyskontować ma gwa- 

rantowane weksie sowieckie z terminem 
płatności, przypadającym w połowie przy- 
szłego miesiąca. 

Na ten cel przeznaczonych ma być oko- 
ło 150 miljonów mk. Dalsze finansowanie u- 
dzielonych już zamówień sowieckich w cią 
gu lata r. b. na kredyt długoterminowy na- 

stąpić ma przy pomocy funduszów, uzyska- 
nych przez. odciążenie portielów wekslowych 
wielkich banków. 

Według doniesień prasy, tranzakcje te 

odbywać się będą po stopie 20—25 proc. 

ROZRUCHY 

BERLIN. PAT. — W ciągu ubiegłej do- 
by w kilku miastach prowincjonalnych do- 
szło do krwawych. wykroczeń. 

W Hamburgu zabity został przez niezna- 
nylch sprawców starszy posterunkowy poli- 
cji. Pozatem pod adresem urzędników poli- 
cyjnych, którzy wszczęli śledztwo, padały 
pogróżki, że spotkać ich może ten sam los. 
Przed domem, w którym mieści się biuro 
partji hitlerowskiej w Cassel, doszło do 
krwawego starcia. 

Hitlerowcy rzucili na tłum,  protestujący 
przeciw (wywieszeniu sztandaru partyjnego, 
ciężką kratę żelazną, raniąc przytem kilka- 
naście osób. Policja aresztowała wszystkich 
członków biura hitlerowskiego. 

W Duesseldoriie doszło również do eks- 
cesów, przyczem bezrobotni  uniemożliwili 
strajkującym dotychczas robotnikom miej- 
skim powrót do pracy. 

NIEUDANY NAPAD BANDYCKI 
WIEDEŃ. PAT. — W piątek przed po- 

łudniem 4 osobników usitowało urządzić na- 
pad na filje Bankvereinu w dziełnicy Rudolfs 
heim. Dwóch z nich udało się do wnętrza 
lokalu filji i zażądało rozmowy z kierowni- 
kiem 

Kiedy kierownik się zjawił, napastnicy 
dobyli rewolwerów, które — jak się później 

okazało — nie były ostro załadowane. || 
Kierownik, nie straciwszy przytomności, 

puścił w ruch urządzenie alarmowe. Zasko- 
czeni bandyci dali się bez oporu aresztować 
przez natychmiast przybyłych policjantów. 
Policja aresztowała ponadto 2 wspólników, 
stojącym na czatach przed: bankiem. 

  

Ruch rewolucyjny w Portugalii 
KOMUNIKAT POSELSTWA PORTUGALSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Poselstwo 
portugalskie w Warszawie podało na- 
stępujący komunikat: Wczorajsze usi- 
łowania wzniecenia rewolucji zostały 

całkowicie opanowane. W całym kraju 
panuje spokój. Wojsko, marynarka i 0- 
pinja publiczna znajdują się po stronie 
rządu. 

OSTATNIA GRUPA POWSTAŃCÓW 
LIZBONA. PAT. — Ostatnia grupa po- 

wstańców skierowała się do Torres Vedras, 
Ścigana przez oddziały rządowe. W pobliżu 

Torres Vedras wzięto do niewoli grupę żoł- 

nierzy i osób cywilnych, liczącą około 200 

ludzi. 

POGŁOSKI O TRWAJĄCYCH WALKACH 
MADRYT. PAT. — jeden z tutejszych 

dzienników dowiaduje się od podróżnych por 
tugałskich, którzy szukają schronienia w 
Hiszpanji, że na ulicach Lizbony w dałszym 
ciągu trwają walki. Rewolucjoniści podob- 
no mają jeszcze w swem posiadaniu kilka 
punktów strategicznych. 

ITLOSE 
PARYŻ. PAT. —- „Le Journal“ do- 

nosi z Lizbony, że w wyniku  rebelji 

Wedug tych samych doniesień, Carmona 

zmobilizował trzy roczniki rezerwistów dla 

zapełnienia braków. Strajk kolejarzy, z któ- 

rych większość przystąpiła do ruchu rewo- 

lucyjnego, spowodował, iż rząd znajduje się 

w całkowitem odosobnieniu. 

OFIAR : 

portugalskiej śmierć poniosło 40 osób, 

250 zaś odniosło rany. 

ZATONĘŁO OKOŁO 100,000 LUDZI 
SZANGHAJ. PAT, -— Według  iń- 

formacyj, otrzymanych z Yang-Szu w 
komisji niesienia pomocy ofiarom klę- 
ski głodowej, tajfun zniszczył tamę na 
Wielkim kanale na przestrzeni 6 mil, 
między Shop i Kaciuchow, przez co za 

lane zostały tereny gęsto zaludnione 
na przestrzeni kilkustet mil. 

Jak przypuszczają, około 100 ty- 
sięcy ludzi zatonęło, miljony zaś ska- 
zane zostały na nędzę. 

  

Drugi bieg kolarski do morza polskiego 
WARSZAWA. PAT. — Zarząd Warszawi 

skiego Okręgu Kolarskiego zdołał uzyskać 
protektorat p. Marszałka Piłsudskiego nad 
drugim kolarskim biegiem do morza pol 

skiego, który rozpocznie się w. najbliższą 
niedzielę i trwać będzie przez cały tydzień. 

Do komitetu honorowego, skład którego 
już był przez nas podany, wszedł ostatnio 

p. minister Załeski, zgłaszając piękna nagro- 

dę za bieg. 

Pod względem sportowym bieg do mo- 
rza, będący największą tego rodzaju impre- 

zą kolarską w Polsce, wzbudza ogromne za 

Mimo to korzystamy z osobliwie 
tutaj anachronicznej instytucji kolei 
parowej, by odbić od bajkowej krai- 
ny wielkiej sztuki i w ciemną noc 
kwietniową posterować na zachód, ku 
nowym wrażeniom. Mijamy Pizę i po- 
ciąg, niestety, wśród cieniów  noc- 
nych, zwraca się ku północo-zachodo= 
wi. Dymi teraz wzdłuż brzegu mor- 
skiego, Mare Ligurico, mija słynne z 
powieści i listów z podróży Viareggio, 
mija Spezię. Calv przedział chrapie. 
Niewygodny rozkład zmusza mnie co 
kilkakrotnych przesiadań w ciągu no- 
cy, co wpływa najfatalniej na ciągłość 
snu po trudach florentyńskich. Późną 
nocą dojeżdżam do Genui, której sław 
ny port jest niewidoczny w tej chwili. 
Przez sen słyszę metaliczny głos spea- 
kerki: „Milano — Torino — Genova* 
i w takt tej znajomej zapowiedzi po- 
grążam się w coraz to nowych tune- 
lach, których tu jest jak maku. Dotych 
czas wybrzeże nazywało się „Riviera 
di Levante", teraz wjechaliśmy w od- 
cinek włoskiej  Riwjery „di Ponente“; 
tu pyszni się znacznie bujniejsza roś- 
linność, daleko  fantastyczniejsze bo- 
gactwo skalnych pejzażów, niż we 
wschodniej części włoskiej Riwiery... 
Widać je w ametystowej pomroce noc 
nej, posrebrzone jaskrawym  księży- 
cem, który buja się nad pomarszczoną 
zlekka, stalowo-zieloną tafla morza. 
Pociąg co chwila daje nura w tunele, 
które są tu częste i dokuczliwie dud- 
niące. Niezawodny sposób na wybicie 
pasażera ze snu: w momencie opadnię- 
cia ciężkich, znużonych śmiertelnie po. 
wiek — następuje głuche, jakby pneu- 
matyczne uderzenie — i pociąg wje- 
chał z grzmotem w nowy tunel. To po- 
wtarza się w ciągu nocy kilkaset razy. 

Ale potem już niema, ani czasu, a- 

intęressowanie ze względu na udział w nim 

najwybitniejszych naszych zawodników, a 

mianowicie Stefańskiego, Więcka, Kłosowi- 

cza, Oleckiego, Targońskiego, Korsak-Za- 
leskiego, Stahla, Wasilawskiego i wielu in 
nych. 

Prace organizacyjne biegu zostały już 
ukończone. Start odbędzie się w. niedzielę 
dnia 30 *m. o godzinie 7 rano, z placu Mar 
szałka Piisudskiego. 

Trasa biegu wynosi 1100 km. i prowadzi 
przez To1xń i Starogard do Gdyni, z powro- 
tem zaś przez Grudziądz i Włocławek. 

ni ochoty na spanie. Ciemne ruwnieńce 
nocy poczynają zlekka blednąć, choć 
wielki księżyc jeszcze jasno wiumfuje 
nad spokojnem morzem.  Minelišmy 
starą rzymską Savonę, minęliśmy Noli, 
Loano, Albengę, Alassio i Ponte Mau- 
rizio — i już w poziomych, siekących 
promieniach słońca złocą się szczyty 
Liguryjskich Alp, widoczna z prawego 
okna wagonu. / 

Postrzępione, pełne szczytów, wyrw 
i cypłów wybrzeże, obsiane jest woj- 
skiem białych will, hoteli i pałacyków. 

Szare i różowe góry mają u stóp 
palmy i kakteje. Z żelazną drogą na 
wyścigi wije się szosa, jakby mąką 
posypana, zgrabniej wymijająca tune- 
le, niż nasz niezręczny pociag. Już sen 
znikł z powiek. Biegam od okna do 
okna, sycąc oczy to spokojnym maje- 
statem morza, to romantyczną zmien- 
nością kolorytu gór. Morze do -swcich 
barw dosypało szczyptę złota i całe 
garście seledynu, błękitu i srebra. 

San Remo. Na peronie najwytwor- 
niejsze sylwetki kobiece, zupełnie let- 
nio ubrane. Bordighera. I zaraz potem 
granica włosko-francuska w Ventimig- 
lia, soczewka nieprzyjaznych uczuć są 
siedzkich,  maskowaneį zazdrości i 
drobnych szykan celnych. Po kilkoz0- 
dzinnym postoju (bo nasz pociąg spóź 
nił się i nie złapał połączenia z fran- 
cuskim), drzemce nad kawą w pocze- 
kalni — ruszam dalej w przedziale 
francuskim, już pod względem języko- 
wym pewny siebie, jakbym wjechał do 
rodzinnego kraju. 

Teraz zaczyna się defilada przed 
frontem wykwintu Europy. Słychać 
prawie brzęk złota i szelest przelewa- 
jacych się rzek banknotów. Mentona: 
— widać plaże, upstrzone bukiecikami 
kolorowych  kostjumów klapielowych, 

Woldemaras przed 
sądem 

ZAMACHU — NIEZADOWOLENIE 
ZAKOŃCZENIE PRZESŁUCHIWANIA 
ŚWIADKÓW — JAK DOKONANO 

„TAUTININKOW““ 

„Lietuvos Żiaios* donosi, że eksperci do- 
Konali już w sprąwie Voldemarasa swego 
zadania, Ich zdaniem płk, Rustejko odniósł 
rany tego rodzaju, że szkodzą One nawet 
zagojone, utrudniając normalne oddychanie. 
Wyleczyć tego, zdaniem ekspertów się nie 
da, 

Eksperci gratolodzy badają obecnie pam- 
flety i listy, których całe mnóstwo napisa- 
no podczas pobytu i głodówki voldemara- 
sowców w więzieniu. Niektórzy z oskarżo- 
nych przyznali się do autorstwa tych ulotek. 
Jak podaje. „Rytas* (Nr. 189, z powołaniem 
się na Id, Stimme), w tych dłniach oczekują 
powrotu do Kowna p. Matyldy Voldemara- 
sowej, żony Vołdemarasa, Celem jej powro- 
tu, ma być uzyskanie z mężem rozwodu. 

Jak podają „Jaunakas Zinas“ (Nr. 18), 
przestuchiwanie Świadków w sprawie Vol- 
demarasa zostało już definitywnie ukoń- 
czone. Właściciel hotelu Continental, gdzie 
dokonano, jak wiadomo zamachu na płk. 
Rustejkę, raniony również przez zamachow- 
ców kupiec Kravec opowiedział w jaki spo- 
sób zamachowcy, Wojtkiewicz i Pupalajtis 
usiłowali uciekać. Zdaniem Kraveca, gdyby 
zamachowcy się nie zdenerwowali, a wyszli 
z hotelu spokojnie, mogliby się niezauważeni 
przez nikogo ukryć. Tymczasem Wojtkie- 
wicz i Pupalajtis biegli ulicą w wiełkiem 
wzburzeniu, cały czas się ostrzeliwując. Je- 
den z pocisków trafił właśnie w  Kraveca. 
Waojtkiewicz wystrzelił 12 razy w kierunku 
goniacych go urzędników policji kryminal- 
nej. Aresztowano go na przedmieściu Szań- 
ce w odległości 4 do 5 klm. od miejsca za- 
machu, 

Oskarżeni zamachowcy tłumaczą się, że 
byli członkami legalnej Organizacji „Geleżi 
nis Vilkas* i wykonywali ściśle rozkazy kie 
rownictwa organizacji. Jak wiadomo, „Gele 
žinis Vilkas“ po ustąpieniu Voldemarasa roz 
bił się na dwie grupy, z których jedna 
pozostała wierna Voldemarasowi, a druga 

w: cowała z rządem. Gdy działalność 
organizacji tej zboczyła z normalnych torów 
i stała się niebezpieczną dla rządu, „Gełeżi- 
nis Vilkas* został zlikwidowany. Zamach i 
spisek przeciwko rządowi został ujawniony 
juž po likwidacji „Geležinis Vilkas“. Volde- 
marasowcy nie chcą jednak likwidacji tej 
uznać. 

W Kownie koniiskowane są wszystkie 
pisma zagraniczne, które piszą o _ sprawie 
Voldemarasa. Między innemi uległy konii- 
skacie pisma: „Berliner Tageblatt*, „Vos- 
sische Zeitung“ i „Jaunakas Zinas“. 

Z zeznań świadków wynika, že zamachu 
na płk. Rustejkę dokonano z przyczyn na- 
stępujących: Pułkownikowi zaproponowano 
udział w przewrocie. Rustejko jednak odmó- 
wił i iako szef policji politycznej zastoso- 
wał środki w kierunku likwidacji spisku, Vol 
demarasowcy obawiając się zdemaskowania, 
uchwalili pik. Rustejkę zgładzić. 

W litewskich sierach politycznych obszer 
nie się mówi o tem, że niektórzy z czoło- 
wych przedstawicieli „tautininków* są nieza- 
dowoleni z wciągnięcia Voldemarasa do ca 
łej afery. Z chwilą wciągnięcia Voldemarasa 
sprawa nabrała charakteru sensacyjnego. 
Sam Voldemaras, jako polityk — nie jest o 
tyle niebezpieczny, ażeby należało go su- 
rowo karać i izolować. Pozatem Voldemaras 
jako jeden z twórców  ideologji „tautinin- 
ków* i leader „tautininków' w ciągu 15 lat 
pracował ręka w rękę ze Smetoną. 22 b. m. 
odbyło się posiedzenie centralnego komitetu 
partji tautininków, gdzie sprawa ta została 
omówiona. W związku z tem oczekuje się 
znacznego złagodzenia wyroku sądu. 

DOKOŁA AFERY BYŁEGO PREMJERA 
PETRULISA, 

Jak podają „Lietuvos Žinios“ (Nr. 190), 
Trybunał Najwyższy nałożył areszt na mają 
tek b. ministra finansów Petrulisa w wyso- 
kości 230 tys. litów. Jak wiadomo, Petrulis 
oskarżony jest o nadużycia, popełnione za 
czasów swego urzędowania. Ministerstwo 
Finansów wdrożyło w sprawie Petrulisa po- 
wództwo cywilne. Petrulis znajduje się obec 
nie na swobodzie, gdyż złożył w swoim cza- 
sie kaucję w wysokości 200 tys, litów. 

Prokurator Trybunału Najwyższego za- 
jął się już układaniem odpowiedniego aktu 
oskarżenia. 

parasoli, pyjam i kapeluszy z trawy 
morskiej, Przez gławę przemyka mi 0- 
braz Wilna pod śniegiem i-uwijających 
się po Karolinkach narciarzy. Jesteśmy 
w pierwszej połowie kwietnia.. 

Pociąg staje w Monte Carlo. Stro- 
my brzeg zakrywa widok na kasyno 
gry, które nad pięknie ocembrowanem 
urwiskiem sterczy pod niebo swoja tan 
detną, pyszałkowatą fasadą. Dokoła, 
jak okiem sięgnąć, piętrzą się na wy- 
sokim brzegu brzydkie, dorobkiewi- 
czowskie, nieestetyczne, pokazowe, se- 
cesyjne hotele i pałace. Wielu pienię- 
dzmi i z małym smakiem zbudowane. 
Na wspaniałe tło imponującej przyro- 
dy rzucono brzydkie dekoracje, które 
wyglądają, jak gruby nieumyty pas- 
karz na tle stylowego salonu. Zapi- 
nam. starannie kieszeń z portfelem, 
gdzie spoczywają nieliczne moje pozo- 
stałe dolary — bo może w Monte Car- 
lo są przewiewy, które wyciągają sy- 
stemem  ssąco-chłonącym pieniądze 
ludziom z kieszeni...., 

Głuchy na ponęty wygrania miljo- 
nów w jednym dniu — wymykam się 
zapomocą lokomotywy z przeklętej (a 
znacznie rzadziej błogosławionej) ja- 
skini Monte Carlo. Teraz pociąg za- 
trzymuje się co chwila. Już jesteś:n7 W 
Monaco, stolicy udzielnego księstwa. 
Ta sama brzydota budowli na tem sa- 
mem pięknem tle ogromnych, skali- 
stych, morzem  opłyniętych kulis. już 
jesteśmy w Villefranche — pejzaż nie- 
mal afrykański, który już zdążył się 
zakurzyć od licznych samoct:odów, 
walcujących ustawicznie białe szosy. 

I pociąg nasz zarzuca kotwicę na 
dworcu z Nizzy, którą niektórzy Pola- 

cy niewiadomo dlaczego najfałszywiej 
nazywają Niceą. Miasto zresztą od 
strony dworca mało widoczne, tonie w 

W _WIRZE STOLICY 

GRAMOFON 

— Mówię ci, bracie, co za sposób wy- 
myśliłem na dziewczęta, żadna mi się nie 0- 
prze! — opowiadał z dumą pan Fajtek, os- 
Powaty, siwiejący jegomość młodemu, ele 
ganckiemu Bysiowi, słynącemu na cały Czer 
niaków ze swej donjuanerji. 

— No, no, co takiego? 

— Kupiłem autentyczny gramofon „His 
masters voice" za 180 zł, dobre płyty -— 
tanga, bluesy, foxy i jak tylko poznam dzier 
luchę, pedam: „pódziem do mnie! Mam 
gramofon, płyty... zagramy sobie... potań- 
czymy.,'"" — każda leci na muzykę, przy- 
trymbala się i już... po krzyku... 

— Ech ty, idjoto, — orzek Byś, — Ю 
mój sposób sto razy lepszy. Ja, poznawszy 
jakąś Kundzię, mówię: „proszę do "nie, 
mam byczy gramofon, nowe płyty, zagramy 
sobie, zatańczymy....* ona się zgadza, 
przychodzimy—gdzie gramofon? — A praw- 
da, zapomniałem, żem go bratu pożyczył, 
nima, ale będzie na inny raz. No i rezultat 
ten sam, co u ciebie, — łecz bez wydatków. 

Po miesiącu obaj uwodziciele spotkali 
się znowu. Fajtek radosny jak zawsze, Byś 
z głowią smutnie zwieszoną. 

— Co ci, bracie? Czegoś markotny? O- 
żeniłeś się? 

— Niech to szłag trafi! Przygadałem so- 
bie fajną panienęczkę — !egancką, fotoge- 
niczną, types - topes, jednem słowem. Za- 
prosiłem na gramofon —— dobra, przyszła. 
No i dała mi jakiegoś proszku czy co, za—- 
snątem, a ta gnida wyjęła mi pulares ze 
stu złotemi, zegarek mało używany, z szut 
lady pierścionek nawaliła, mendaljon ze ścia 
ny też świsnęła i poszła do djabła. Tylem 
ją widział. 

— Słuchaji to taka wysoka brunetka? 
, — Tak. 

— Z loczkami za uchem? 
„ — Zdaje się. 

— Lewem okiem trochę zezuje? 

— Tak, tak. 

— Na nosie ma krostę i górną wargę 

rozciętą? 

— O, to, to! Skąd ty ją znasz? 

Fajtek roześmiał się na całe gardło i im 
dłużej patrzał na wybałuszone oczy przyja- 
ciela, tem Śmiał się zapamiętalej. Wreszcie, 

gdy minął naroksyzm wesołości: 
— Bracie! ta sama cwaniaczka była u 

minie przed paru dniami. Nie trza jej było 

długo namawiać — usłyszawszy o gramo- 

fonie, zgodziła się odrazu. Zadała mi też 

jakieś paskudztwo, zasnąłem dokumentnie.. 

Budzę się — gwałt, krzyk, policja, stróż i 
ona. Co się okazuje? Cwaniocha obrabowa- 

ła mię doszczętnię i już mykała przez bra- 

mę, alić stróż zwirócił uwagę, że niesie pod 

pachą cości dużego. Zatrzymał ją. Był to 
mój gramofon, — cymbalica złakomiła się 

nań i zafasowała go również. To ją zgubi- 

19, a 'mnie uratowało. Fostronkowi nadeszli, 
zrewidowali ją, odebrali wszystko, oddali 

mi natychmiast. 

Byś zamyślił się głęboko: 

— Kupię gramofon, — zdecydował wre- 

szcie. Ka. 
m m — 

Samochód za 55 zł. 
TALLIN. PAT. O niezwykłym bra- 

ku pieniędzy w prowincji estońskiej 
świadczy fakt wystawienia na licyta- 
cję za zaległy podatek samochodu, 
znajdującego się w stanie najzupełniej 
szej sprawności i sprzedanie go za 14 
koron estońskich, czyli 55 złotych. 

0869060006468 
TWOJE DZIECI UCZĄ STE 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZYŚ 
POMYSLAŁ Q TRAGEDII MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

zwojach chorągwi. Nizza wita swego 
Prezydenta, Doumergue'a, który nota- 
bene za kilka dni już nie będzie Pre- 
zydentem Francji. Długi postój na pe- 
ronie w Nizzy mało jest ciekawy: war- 
to tylko zanotować, że w księgarni 
dworcowej można dostać wszystkie 
gazety świata... prócz polskich! fest 
to jeden z licznych skandalików naszej 
sławetnej propagandy. 

, Po Nizzy Antibes, bardzo do niej 
podobne — potem długa jazda, skró- 
cona półsnem — Cannes — wreszcie 
o 5-ej z niinutami po południu —Mai- 
sylja. Śpieszymy się, wielki gwałt, be 
za trzy kwadranse wyrusza z portu 0- 
kręt na Majorkę, okręt, który zresztą 
już znamy. Z dworca biorę taksówkę, 
bo czasu mało, a nawet jeszcze wca- 
le nie wiem, jakiega towarzystwa wła- 
snością jest ten okręt, gdzie się kupu- 
je bilety, i jakie jeszcze trzeba poczy- 
nić formalności z wizami i tp. Zaczy- 
na się gonitwa taksówką po mieście, 
dzięki czemu o zobaczeniu czegokol- 
wiek w arcyciekawej Marsylji mowy 
już być nie może. A szkoda wielka. 
Chciałbym bodaj przez jedną chwilę 
spokojnie odetchnąć powietrzem, z 
którego narodziła się przedziwna, 
wspaniała pieśń „La Marseilleise“, 
Dzielnice portowe mają liczne tajem- 
nice kuszące, nawet już nie wspomi- 
nając o osobliwej potrawie regjonal- 
nej z różnych stworów morskich, zwa 
nej „bouillabaisse“, którą mi z wielu 
stron polecano. Na nic niema czasu— 
z wywieszonym językiem taksówka do 
ciera do portu w momencie, gdy już 
mają podnosić kładkę — i razem z wa- 
lizkami wpadam zdyszany na pokład. 
Po chwili zawyła syrena okrętu „Die- 
miła” i ruszyliśmy w kierunku Majorki. 

Witoli Hulewicz. 
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Udział województwa wileńskiego Ww šwiad- 
czeniach na rzecz skarbu 

b) Podatek od nieruchomości 

(Początek patrz „Słowo” Nr. 152 z 7-VII i Nr. 153 z 8-VII 1931 r.). 

Podstawa prawną podatku od nieru- 

chomości jest rozporządzenie Prezyden 

ta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 

1924 r. o wymiarze i poborze państwo- 

wego podatku od nieruchomości w gmi 

nach miejskich, oraz od niektórych bu- 

dynków w *gminach wiejskich, na rok 

1924 (Dz. U. z 1924 Nr. 51, poz. 

523). W myśl tego  rozpórządzenia 

opodatkowaniu podlegają: 1) w gmi- 

mach miejskich: a) domy mieszkalne, 

oraz należące do nich zabudowania go 

spodarcze, podwórza, ogrody i sady, 

dalej fabryki, tartaki, łaźnie i wogóle 

wszelkiego rodzaju budowle, położone 

na gruntach miejskich, b) place zaję- 

te na przedsiębiorstwa handlowe i skła 

dy towarowe; 2) w gminach wiejskich: 

budynki o charakterze dochodowym, 
lub zarobkowym, a nie związane Z 

produkcją rolną, zarówno domy miesz- 

kalne, jak budowle przeznaczone na 

pomieszczenie zakładów przemysło- 

wych i handlowych. Podatek od nieru- 

chomości na rok 1924 ustanowiony był 

м wysokości 20 proc. sumy stanowią- 

cej podstawę wymiaru (wartošci czyn- 

szowej, względnie komornego). 

Ustawą z dnia 1 kwietnia 1925 r. 

(Dz. Ust. Nr. 43, poz. 296) moc abo- 

wiązująca wymienionego rozporządze- 

nia z dnia 17 czerwca 1924 r. została 

przedłużona do końca roku 1928, przy 

następujących (zamiast 20 proc. w r. 

1924) stawkach podatkowychia 12 

proc. — na rok 1925, 10 proc. — na 

rok 1926, ł proc. — na rok 1927 i 7 

proc. — na rok 1928. 
Następnem rozporządzeniem Prezy 

denta Rzeczypospolitej z dnia 12 mar- 

ca 1928 r. (Dz. U. Nr. 31, poz. 292), 

przedłużono moc obowiązującą r0Zp0- 

rządzenia z dnia 17 czerwca 1924 r. i 

ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r. do 

końca roku 1929, przy wysokości staw 

ki podatkowej 7 proc. ‚ 

Wreszcie ustawa z dnia 30 grudnia 

1929 r. (Dz. Ust. Nr. 2 z roku 1930, 

poz. 6), uchyliła zawarte w rozporzą” 

dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 

dnia 12 marca 1928 r. czasowe ograni- 

"czenie mocy obowiązującej ustawy z 

dnia 1 kwietnia 1925 r. W związku z 

Liczba płatników względnie nieruchomości 

Kwota wymierzonego podatku w złotych 

Przeciętna kiwota podatku w złotych przy- 

padająca na 1-go płatnika z 

Stusunek procentowy podatku wymierzone- 

go w okręgu Izby Skarbowej w Wilnie 

do ogólnej kwoty wymierzonego podatku 

Liczba płatników zatem zwiększa 

się od roku 1925 do 1927-go, nato- 

miast w r. 1928 spada o 399 w perów 

naniu do roku poprzedniego. Jednocześ 

nie kwota wymierzonego podatku sta- 

le wzrasta i nawet w roku 1928 jest 

tem, państwowy podatek od nierucho- 
mości utracił charakter podatku czaso- 
wego, stając się podatkiem stałym. Sto 
pa podatkowa wynosi 7 proc. podsta- 
wy wymiaru, którą stanowi roczna SU- 
ma komornego, lub roczna wartość 
czynszowa nieruchomości opodatka- 
wanej. 

Przechodzimy teraz do wymiaru 
samego podatku. „Rocznik Minister- 
stwa Skarbu 1927 — 1930 rok* zawie- 

ra odnośnie dane za okres 1925 — 

1928. Dla zorjentowania w dziale wo- 

jewództwa wileńskiego w  Świadcze- 
niach na rzecz Skarbu z tytułu podat- 
ku od nieruchomości przytaczamy prze 

  

dewszystkiem dotyczące roku 1928: 

'  $5  ś3 883 Spa 
zz с В оЕО Зь 
SE За “ ощ 5З 
3 Ba ER aga 
Bu: ss = 

Okręgi sz 5 ЕВЕа #в 
s33 so ЗЕВЕ НЕМ 
sms 88 SEx5 Gu 
3855 MB APSAUSE 

Białystok 29154 1398689 48 3 
Brześć n|B. 23953 527152 22 1 
Grudziądz 20145 1896485 94 4 
Kielce 42190 2526684 60 5 
Kraków 52481 3567173 68 TĖ 
Lublin 33025 1269156 38 3 
Lwów 138157 8045428 58 17 
Łódź 39661 6285872 158 13 
Łuck 26848 667772 25 1 
Poznań 48658 5654840 116 12 
Warszawa 

grodzka  981812380147 1261 26 
Warszawa 

okręgowa 34501 1935550 56 4 
Wilno 17265 1791914 104 4 

Razem 515856 47646862 93 100 

BZ rubryki 3-ciej tabeli wynika, że w 
woj, wileńskiem przeciętna kwota wy- 

mierzonego podatku na jednego płatni- 

ka (104 zł.) mało się różni od takiej 

i kwoty w okręgu Poznańskiem (116 zł.) 

przewyższa o 10 zł. kwotę przypada- 

jącą na płatnika w okręgu Grudziądz i 

ustępuje w rozmiarach tylko trzem 

okręgom (Lwów — 158 zł., Poznań -— 

116 zł. i Warszawa grodzka 1261 zł.). 
W poszczególnych latach wymiar 

podatku od nieruchomości miejskich, 

oraz od niektórych budynków w gmi- 

nach wiejskich na terenie wojewódz- 

twa wileńskiego był następujący: 

rat a: 
1925 1926 1927 1928 
14518 16698 17664 _ 17265 

1290701 1649353 1779206 1791914 

89 99 101 104 

4 4 4 4 

wieksza o 12708 zt. niž w r. 1927, po- 

mimo, że ilość płatników, jak widzie- 
liśmy, spadła. Odpowiednio do tego 
wzrasta z roku na rok przeciętna kwo- 
ta podatku w złotych przypadająca na 
jednego płatnika. Z. Harski. 

    

Gimnazjum dla dorosłych koedukacyjne 
w BRZEŚCIU NAD BUGIEM 

ULICA KRZYWA 2 

jjmuje x r. 1931—32 

Et tyczno-przyrodniczy, osoby, 
—32 do kl. VI, VII i VIII, typ humanistyczny i matema- 

które przekroczyły wiek szkolny. 

Opłata w kl. Vi Vii 32 zł. w kl. VIII 42 zł. miesięcznie. 

FILM | KINO 
„WALC MIŁOŚCI" 
(kino „Casino“) 

Wówczas gdy z nastaniem filmów dźwię 

kowych Amerykanie nie wiedząc jeszcze do 

brze „co z tym fantem robić?" — rzucili się 

do „odstawiania“ operetek dźwiękowych z 

zachowaniem całego szablonu teatralnego, 

stwarzając tak beznadziejne. filmidła jak 

„Tancerka Cylli*, — Niemcy, w osobie ber- 

lińskiej „Uiy* poczęli produkować szereg 

bibelocików o niemal że francuskiej finezji 

: wdzięku! Oni to wynaleźli ów nowy rodzaj 

twórczości filmowej, który nazwaćby moż- 
na operetką kinową, wzbogacając tą zam- 

kniętą dotychczas w czterech ścianach sce- 

ny odmianę widowiska teatralnego, czysto 

kinowemi walorami ruchu i przestrzeni. Za- 

miast szabionowych ewolucyj taneczno - 

śpiewnych dawnych chórów operetkowych, 

wprowadzono ruchy rytmiczne całych ze- 

społówi jak naprzykład tragarzy, kucharzy, 

dworzan, żołnierzy i t. p. a nawet poszcze- 
gólnych osób. 

Lansady te i podrygi całkiem poważnych 

osób, dokonywane w takt muzyki, w trakcie 

wykonywania przez nie ich czynności urzę- 

dowych, wywołują, prawem kontrastu, pierw 

szorzędny efekt komiczny!.. | ‚ 

Do klasycznych tego rodzaju obrazów 

należy wyświetlany już dwakroć w Wilnie 

film p. t. „Trzech ze stacji benzynowej 

produkcji Eryka Pommera z Liljaną Harvey 

w kobiecej roli tytułowej, która to artystka 

stanowi zresztą nieodzowny atrybut wszyst 
kich operetek filmowych „Ufy*. 

Występuje ona ze swym stałym partne- 

rem Willy Frietsch'em, także i w obecnie 
wznawianej w kinie „Casino” operetce p. t. 
„Walc miłości”. ы 

Treść jej: perypetja w! związku z wyda- 
niem zamąż kapryśnej księżniczki — banał 
na i pusta, to też cała wartość obrazu po- 
lega na dobrej į starannej grze aktorów, bo- 
gactwie wystawy i wdzięku pary amantów, 

występujących w rolach tytułowych. 
_ Ponadto dobrze został oddany tryb žy- 

Gia stolicy i na dworze niewielkiego  ksią- 
stewka niemieckiego ujęty oczywista od 
strony wesołej. 

Nadprogram: tygodniki dźwiękowe — ро!- 
ski i amerykański, oraz II i 

k er) ь -ga rapsodja we- 
£ierska Liszta w wykonaniu orkiestry „Ufy*. 

Ars“, " 5 
—— 

    

NOWA WIEŚ 
Mówią, że po wojnie wszystko się zmie- 

niło: ludzie, klimat, świat cały... Być może. 
Jedno tylko wiem napewno —- że najber- 
dziej uległa zmianie — wi:ś, zwłaszcza wieś 
„kresowa, która ongiś zgoła inną była: ci- 
chą i ponurą, kurną i seanq, ptzez wszyst- 
kich zda się zapomniana; zresztą — poco 
te gorzkie reminiscencje? 

Dzisiaj widzimy + oglądamy — wieś no- 
wą, ba — żyjemy w niej, sbserwujemy ją 
od chwili Niepodległości, bierzemy udział w 
jej odbudowie, jesteśmy odpowiedzialni za 
jej !osy... 

„Nowa wieś... lecz gdzie ona, gdzie po- 
łożona, jakie jej imi 

Naziwijmy ją — Nieznaną, tak, jak są 
nieznani żołnierze, nieznani bohaterzy i nie- 
znani ofiarodawcy 

W tej Nieznanej, nowej wsi uliczka bru- 
kowana, po bokach chodniczki ćla pieszych. 
Nowych domków wiele, dranicą kryte Przed 
timi ogródeczki kwiatowe. Może niekształtne, 
może klomby nierówne, może za wiele w 
nich jeszcze chwastu, który malwom i ra- 
sturcjom soki podkrada, jednak coś w nich 
kwitnie, coś oko wabi, coś czego tu nigdy 
nie było. 

  

wodu. 

s £ 0 

‚ № oknach wiszą gdzie-niegdzie firanecz- 
ki, zza szyb nieco już większych chylą się 
ku stońcu wazoniką. Podłoga zamieciona, łóż- 
ka  zasłane, kurom wstęp wzbroniony. 
Pośrodku wsi szkoła, wprawdzie u gospoda- 
rzą wynajęta, lecz jest i promieniuje; wkrót- 
cq ma się rozpocząć budowa nowej, takiej 
jak w miasteczku. Młodzież należy do róż- 
nych organizacyj, starsi zaś, mężczyźni do 
różnych Kółek, kobiety do bractw i t. d. 

: W wiosce ma już ktoś radjo, ktoś rower, 
wieczorami ktoś błyśniie „batarejką”, zapal- 
niczką, złotym zębem i t. d. Przyjazd do 
wioski taksówką nie jest już wielką nowo- 
ścią. Teraz każda wieś ma swego szofera. 
Wiioska zaopatrzyła się w trzy piorunochro- 
ny, ma ochotniczą straż pożarną, ba, nawet 
własną orkiestrę. Studnie! drewniane, ze 
skrzypiącym „,poetycznie* żórawiiem należą 
już do przeżytku. Obecnie buduje się tylko 
kamienne, na iwałek z łańcuchem i daszkiem. 
W tym roku zaprowadzono w wiosce nawet 
elektryczność. Tak, elektryczność. 

Grunt w wiosc« skomasowane, szachow 
nic już niema. Na gruntach tych uprawia się 
lepszemi już narzędziami. W ogrodach spo- 
tykamy nowe rośliny, nigdy jeszcze w wio- 
skach nie hodowane: np. truskawki, pomi- 
dory i t. d. Niektórzy zakładają już i sady. 
Podczas żniw można spotkać dziewczęta w 
rękawiczkach, czego nigdy na wsi nie było. 
Wogóle wieś przybiera obecnie stroje mief- 
skie i miasto naśladuje. Dziąwczyna nie wy- 
szłaby zamąż za chłopca, któryby odważył 
się przybyć do niej w swaty — w samo- 
dziale, t. į. w ubraniu z samodziału, znika- 
jącym już zupełnie. A szkoda wielka, że za- 
nika u nas ten tak ważny przemysł ludowy. - 
Chodzenie w łapciach jest obecnie wyśmie- 
wane i żaden młodzieniec nie wdziałby na 
nogi. Czynią to jedynie ludzie starsi. Trze- 
ba podkreślić tu wielką różnicę między po- 
koleniem młodem a starszem, Pokolenie mło- 
de lubi postęp, często może źle pojęty i 

szkodliwy, natomiast ludzie starzy w „po- 

stępie" tym nie chcą i nie biorą żadnego 

udziału. Stąd tęż pochodzi trudność wygła- 
szania odczytów rolnych, czy higjenicznych. 
dla starszego pokolenia. Pamiętam jeden od- 

czyt pewnej higjenistki, zalecający nocne ko- 

szule. Daty się słyszeć wówczas na to dość 

wyraźne głosy: „my dziennych nie mamy“! 

— Nie rozwijam tu tej kwestji, powiem jed- 

nak krótko: przyczyna i nieufność u Star- 

szego społekzeństwa tkwią w obskurantyz- 

mie, w czem nie powinniśmy się zrażać, ra- 

czej z większą przezornością podchodzić do 

tematu. 

Wspomniaiem wyżej, że pokolenie młode 

lubi postęp, często może źle pojęty i szko- 

dliwy. Tak, źle pojęty i szkodliwy. Np. nie 

naźwięmy tego postępem dobrym, że mło- 

Gzież pali papierosy nawet wobec starszych, 

pije wódkę, a ostatnio (na wsi) moda: — 

chodzenie młodych par pod rączkę. Może w 

tem nic złego, lecz naprawdę wygląda to 

jeśli nie Śmiesznie, to nieco dziwacznie. 

Dwudziłstoletni np. smyk prowadzi niezgrab 

nie szesnastoletnią dziewczynę pod rękę. 

Skoro jesteśmy już przy młodzieży, za- 

trzymajmy się nieco na... moralności. Słusz- 

nie pisała już o tem w swoim czasie p. Ro- 

mer-Ochenkowska, że cnota u dziewcząt 
wiejskich uważana jest obeknie za przesąd. 

Tak, dziś wpierw chrzciny a potem ślub, są 

zjawiskiem, coraz częstszem. | Zdarzają się 

też wypadki, że młodzian żeni się przed woj 

skiem i idac do wojska zostawia swą ŻONĘ... 

młodszemu bratu? zi 

Powie ktoś napewno, czemu 1 jak MY- 

chowują szkoły? Otóż trzeba wiedzieć, że 

młodzież ta uczęszczała do szkoły jeszcze w 

czasie nfienormalnym, poprostu wyślizgnęta 

się z pod jej wpływów. Zresztą, szkoła nie 

może dać gwarancji wychowawczej tam, 

gdzie rodzice 'milczą. 
5. Wežmy inne stalę zjawisko: przed ko- 

ściołami w dnie festówi aż się roi od róż- 

nych przekupniów i loteryj „Szczęšcia' : Cała 

więc młodzież zamiast wystuchanfa Mszy Św. 

kręci się stale na targowisku. Czyja tu wi- 

na? Dlaczego pozwała się handlować w cza 

sie Mszy świętej? Narzekamy na upadek 

religji a sami do tego mocno się przyczy- 

żę ło się też nas krzywo: Rozpowszechniło się też u nas о- 

przysięstwo. Dziś przysięga się w każdej 

sprawie, przytem sama przysięga niema na- 

leżytej powagi, t. zn., nie wytwarza się po- 

iwiażnego nastroju, jaki winien panować pod- 

czas przysięgi. Sale sądowe ciasne, duszne, 

sędzia przemęczony, znużony, spraw dużo, 

na każdą musi być przysięga, świadków wie- 

te, przytem nie każdy rozumie . znaczenia 

szybko wymawianych słów przysięgi. Świe- 

ce nie palą się wcale. 

Dziś mamy wielu świadków  Zawodo- 

wych. Słyszałem nawet, że w pewnej wsi 

istnieje szkoła świadków, gdzie uczą jak na- 

leży w sądzie mówić, jak się obracać, jak... 

Oczywiście, „szkoła* taka istnieje potajem- 

nie, zresztą, możę to i dobrze, gdyż z nie- 
sfornych kmiotków robi się ich nieco okrze- 

sanymi, co ułatwia sądom w prowadzeniu 

spraw. Chodzi tylko o to, by broń Boże nie 

czyniono krzywoprzysięstwa, a wówczas 

„Szkoła” żadnej przypuszczam szkody niko- 

mu nie wyłfrządzi. Jest to poprostu — modus 

vivendi i nic więcej. 
Wielką plagą na wsi jest — włóczęgo- 

stwo. W dzisiejszym kryzysie gospodarczym 
mjiasto wysyła swych przedstawicieli" na 
wieś, by tam wciągnąć chłopa w jakig inte- 
res. Wmawia mu się różne loterje, książki, 
portrety, po to chyba tylko, by go oszuk: 

Tacy panowie przyjeżdżają nawet... z Wied- 
nia! Rezultat jasny: ten i ów dał się nabrać, 
wioska otrzymuje stosy listów, pełnych grožb 
i upomnień. I to się nazywa — „byleby han- 
del szedł”, 

„Stare zwyczaje na iwsi giną dość szybko. 
Dzisiaj np. dożynki należą już do rzadkości. 

Dzisiaj dorastająca młodzież tworzy nową 

wieś, za którą, jak powiedziałem na wstępie 
— jesteśmy odpowiedzialni. Miasto musi bar 

dziej dbać o wieś, musi nią się więcej cieka- 
wić. 

Wieś 'musi mieć — swych sterników. Oto 
kilka luźnych narazię uwag o wsi, na której 
pokładamy zawsze tyle nadziei. 

Obyśmy nie doznali nigdy od niej za- 
J. Hopko. 

  

Zemsta uwiedzionej 
ZA CZYN OJCA USIŁOWAŁA ZAMORDOWAĆ JEGO SYNA 

Niepowszedni wypadek zdarzył się nocy 

iwczorajszej w domu nr. 9 przy ulicy Su- 
bocz, w mieszkaniu Chaima Ledwańskiego. 
Zamieszkująca u niego w charakterze sub- 
lokatorki Kuna Grynszpan podkradła się w 
nocy do łóżka, gdzie spał 6-letni Syn Le- 
dwańskiego i zadała dziecku kilka uderzeń 
młotkiem w głowę. 

Krzyk mordowanego zbudził Ledwańskie 
go i jego żonę, którzy rzucili się na Grynszpa 

nównę chcąc ja zatrzymać, 
Zdołała ona jednak wymknąć się do swe 

go pokoju i na oczach przerażonych  Le- 

dwańskich targnęła się na życie wypijając 
większą dozę jodyny. 

Wołania o pomoc postawiły cały dom na 
nogi i wszyscy zbudzeni ze snu lokatorzy 

› 

pośpieszyli do mieszkania Ledwafskich, by 
doiwiedzieć się o przyczynach alarmu. 

Przybyli zastali gospodarzy mieszkania 
odchodzących od zmysłów koło łóżka syna, 
który leżał z rozbitą czaszką w kałuży krwi, 
zaś w sąsiednim pokoju tarzała sie na po- 
dłodze zatruta Grynszpanówna. Wezwany 
natychmiast lekarz odwiózł rannego chłopca. 
w agonji do szpitala dziecięcego, zaś Gryt- 
szpanówne ulokowano w szpitalt żydow- 
skim. Z polecenia władz przy łóżku jej czu 
wa policjant. : 

Jak się wyjaśniło, powodem usiłowania 
zabicia syna Ledwańskich była zemsta. 
W. czewcu roku bież. Ledwański miał rze- 
komo zgwałcić Grynszpanównę, więc uwie- 
dziona umyśliła w ten sposób odpłacić się 
Ledwańskiemu za jego czyn. 

ЗАСОа 

Powrotnafala 
Chtopi w panicznym strachu uciekają z Sowietów 

Wieść o intermowaniu przez bolsze ników usiłowali cofnąć się z powrotem szło z powrotem na nasz teren w re- 
wików zbiegłych z Polski chłopów, 
którzy miast, zostać „oficerami*, zna- 

do Polski. 
Nie wszystkim to jednak udało się, 

jonie Wilejki. 
Z innych odcinków nadchodzą wie- 

leźli se za daeeę WRAZ. oe] bolszewicy, uciekających z e- Ści, że i tam zauważono grupki usiłu- 
cyjnych i w rezultacie zostaną użyci tapów chłopów wyłapali podczas ob- jące przejść granicę w nas kierun- 
do przymusowych robót rolnych, a na- ławy, tak że zaledwie kilkunastu prze- i p : s 

stępnie pojadą na Ural, wywołała ра- 552255 775559 STS IT III 

Sowiecka eskapada byłego starosty 
PO ZŁOTO ZAKOPANE POD MIŃSKIEM 

nikę wśród nadgranicznych chłopów. 
Ci, którzy byli już za granicą, do- 

wiedziawszy. się o losie swych poprzed 
PERCERARATTACZZYWOCJ CESRDERZAOOOOZŻ 

Róbcie w domu 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 

WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowni= 
ki i wszelkie inne przybory znajdzie- 

cie w składcie 

Zygmunta NĄGRODZKIEGO 
Wiino, Zawalna 11-a, 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
za zaliczeniem, 

Niesamowita afera 
ubezpieczeniowa 
CZŁOWIEK — KTÓRY SZUKAŁ 

MORDERCY 

W Łodzi wykryta została niesamowita 
afera ubezpieczeniowa, ukartowana przez 
znanego kupca. 

Przy ul. Gdańskiej 9, zam. właściciel skła 
du przędzalniczego Iser Seliger. Przed nie 
dawnym czasem Seliger zaprosił do siebie 
bezrobotnego, o którym wyczytał w pis- 
mach, że chciał popełnić samobójstwo. Seli- 
ger ekł mu, że zajmie się jego losem i 
kazał przyjść do siebie za kilka dni. Przy 
następnej wizycie Seliger upił bezrobotnego 
i, wręczył mu 1000 zł. i rewolwer i kazał 
strzelać do siebie. 

„Bezrobotny jednak oprzytomniał, wzdra- 
gając się przed tak strasznym czynem i u- 
ciekł z nia Seligera. Wówczas Seli- 
ger, sądząc, że bezrobotny udał się na poli- 
cję, sam poszedł do komisarjatu i oskarżył 
bezrobotnego o szantażowanie go. Podał 
przytem jako powód utrzymywanie stosun- 
ków z jego siostrą. Bezrobotnego areszto- 
wano, zeznania jego oświetliły jednak całą 
sprawe. Zatrzymany został wówczas. sam 
Seliger. Śledztwo dało sensacyjne rezultaty. 
Okazało się, że Seliger ubezpieczył się w 
kilku towarzystwach ubezpieczeniowych na 
38.000 doi. Seliger przyciśnięty do muru 
przyznał się do chęci zapewnienia w ten spo 
sób bytu swej rodzinie po swej śmierci, gdyż 
ostatnio stracił cały majątek. 

  

    

  

Policja stołpecka została powiadomiona 
w drodze pouinej, iż w pobliżu granicy pol 
sko - sowieckiej zauważono trzech męż- 
czyzn, nieznanych w okolicy, zamierzających 
w porze nocnej przekroczyć granicę. 

Delegowani na miejsce  funkcjonarjusze 
policyjni w pobliżu posterunku granicznego 
zatrzymali trzech nieznajomych, którymi, po 
wylegitymowaniu, okazali się: Alfred Konop- mi. 
ka, zam. w Warszawie, Nowy Świat 55, by- 
ły starosta w latach: 1919—1920 powiatu 
Bielsko - Podlaskiego, Aretjusz P. 
zam. w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 3, 
do miedawna wywiadowca warszawskiego 

awluk, wraz z nimi przekroczyć granicę 

na śledczego mę Gruszecki, zam. 
w Warszawie cz Robotnicza, ut. 
Chełmska). : Е 

Z przebiegu przeprowadzonego  docho- 
dzenia wynika, iż Gruszecki, uciekając z 
Bolszewji w r. 1919, ukrył jakoby w оКОВ 
cy wsi Swoboda (pod Mińskiem) 18.000 

rubli w złocie, którą to sumę zakopał w zie- 

"Przybrawszy sobie do pomocy byłego 
starostę i byłego _wywiadowcę, aka 

polsko- 
sowiecką i dostawszy się do wsi odkopać 
skarb i odzyskać swój majątek. 

  

Cudem ocalała 
PODCZAS UPADKU Z OKNA TRZECIEGO PIĘTRA 

Podczas mycia okien w jednem z 

mieszkań przy ul. Zygmuntowskiej 22 

spadła z wysokości 3 piętra służąca 

Marja Zieleniec. 

Dziewczyna lecąc w dół zawadziła 

o daszek suteryny, na którym w do- 

datku leżał siennik, co uratowało ją od 
niechybnej śmierci. 

Nieszczęśliwa uległa jednak b. cięż 

kim potłuczeniom i przewiezioną zosta 

ła do szpitała. 

  

Napad pod Turgielami 
Wczoraj w nocy dokonano pod Turgie- 

lami napadu na jadącego drogą }. Kuleszo 
z Turgiel. 

Dwaj bandyci, sterroryżowawszy Kuli 
zabrali z wozu różne wyroby żelazne i wł 
przedmioty. 

  

Gimnazjum koedukacyjne 
humanistyczne dla dorosłych 

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

miecki lub francuaki, Wykłady odbywać się będą od godz. 16,30 do 21. 
Kancelarja Gimnazjum czynna: we wtorki, czwartki i soboty w g. 17—19. 

Rok szkolny rozpocznie się dnia 2 września 1931 roku. 
  

KRONIKA 
SOBOTA 

pziś 29 W. s. g. 4 m. 12 

ięc. św. J. 
jutro 

14 szczęsn. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 28 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 755. 

Temperatura średnia --19. 

Temperatura najwyższa 22. 

Temperatura najniższa -|-7. 

Opad w mm.: 7 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: półpochmurno, 

Z, s. g. 6 m. 29 

    

URZĘDOWA 

— P. Minister Robót Publicznych 

Norwid - Neugebaner podczas pobytu 

swego w Wilnie zwiedził roboty dro- 

gowe w najbliższej okolicy, następnie 

budowlane, lustrując budowy gma- 

chów państwowych, i dokonał inspek- 

cji Dyreksji Robót Publicznych oraz 

Dyrekcji Dróg Wodnych. /P. minister 

oglłądał szkody zrządzone przez ostat- 

ni wylew Wilji i Wilenki, zwiedził rów 

nież roboty w porcie na Wilji w m. 

. Wilnie. O godz. 23.15 (w piątek) p. 

minister odjechał z powrotem do War 

szawy. 

MIEJSKA 

— Dookoła redukcji w Magistracie. 

Jak się obecnie już wyjaśnia, redukcje 
w Magistracie będą stosowane indy- 

widualnie z uwzględnieniem stanu ma- 

terjalnego kandydatów do zwolnienia. 
Wobec likwidacji różnego rodzaju ro- 

bót, redukcje dotkną najbardziej sek- 

cję techniczną. 
— Oferty na asfaltowanie lezdni. Do Ma 

gistratu wpłynęło już 6 ofert na asfaltowa- 
nie jęzdni v mieście. 

Oferty złożyło 5 firm krajowych i 1 za- 
graniczna. 

HANDLOWA 

— Giełda zbożowo-towarowa. W Izbie 
Przemystowo-Handloweį odbyło się posie- 
dzenie w sprawie założenia w Wilnie giełdy 
zbożowo-towarowej i Iniarskiej. 

Utworzono Komitet, który się zajmie zre- 
alizowaniem tego projektu, 

Prze ie w: przytułkach. Znaczną 
liczbę podrzutków ulokowano ostatnio w 
przytułkach miejskich, co spowodowało za 

jęcie wszystkich miejsc. 
Magistrat zastanawia się co czynić, gdy 

napływ podrzutków nie ustanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Solidacja św. Piotra Klawera „podaje 
do wiadomości członkom zelatorom i przy- 

jaciotom misji, iż w niedzielę, dnia 30 b. m. o 

godz. 6-ej pop. odbędzie się zebranie zela- 
torskie w sali przy kościele św. Jana. 

Prosi o jak najliczniejszy udział Zarząd 
Solidacji. 

  

    

   

RÓŻNE 
— (Co skradziono w kośc. św. Mi- 

chała. Po dokładnem obejrzeniu okra- 
dzionych w kośc. św. Michała ołtarzy, 
okazało się, że złodzieje zabrali nastę- 
pujące vota: dwa łańcuszki złote, trzy 
złote krzyżyki, dwa duże pozłacane ser 
ca srebrne, złoty damski zegarek, dwa 
sznury imit. pereł, cztery małe serdusz- 
ka srebrne i dwa pozłacane, dwa me- 
daliki srebrne i obrączkę złotą. 

Wartość tych przedmiotów —- kil- 
kaset złatych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino: Walc miłości. 

Hollywood: Rozkoszna dziewczyna. 
Stylowy: Wieczny płomień. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Ostatnie 

przedstawienia „Mam prawo odejść”. Dziś, 
o godz. 8 min. 15 wiecz. ujrzymy doskona- 
lą, pełną humoru i głębszego sensu sztukę 
Maughama „Mam prawo odejść" w wyko- 
naniu Małyniczówny, Sawickiej, Severinów- 
ny, Szurszewskiej, Mileckiego,  Łacińskiego, 
Lubiakowskiego, oraz dyr. Zelwerowicza, 
który odtwarza postać bohatera sztuki, da- 
jąc Świetną kreację aktorską. Publiczność 
oklaskuje zarówno niezwykle zajmującą 
treść sztuki, wykonanie aktorskie, jak rów- 
nież i świetną reżyserję dyr. Zelwerowicza. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we w „Lutni“, W nadchodzącą niedzielę dn. 
30 b. m. o godz..4 min. 30 po poł. ukaże się 
w Teatrze „Lutnia” po cenach znižonych, 
nieodwołalnie po raz ostatni w sezonie, cza- 
rująca komedja Connersa „Roxy* w kon- 
certowem wykonaniu Detkowskiej, Niwiń- 
skiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Detkowskie- 
go, Mileckiego, Pichelskiego, oraz dyr. Zel- 
werowicza, Będzie to pożegnalny występ 
Zofji Niwińskiej. 

— Pożegnalny występ Aleksandra Zelwe 
rowicza i Jego zespołu, W nadchodzący po- 
niedziałek dn. 31-b. m. o godz. 8 min. 15 w. 
odbędzie się w Teatrze „Lutnia* pożegnalny 
występ dyr. Aleksandra Zelwerowicza i Jego 
zespołu w doskonałej sztuce Maughama 
„Mam prawo odejść”, będącej niewątpliwie 
jedną z najlepszych komedyjj współczesnego 
repertuaru angielskiego, 

— Występ Leona Wyrwicza w „Lutni“. 
Dnia 1-g0 wrzešnia o godz. 8 min. 30 wiecz. 
odbędzie się w Teatrze „Lutnia" jedyny wy- 
stęp znakomitego humorysty, ulubieńca pA- 
bliczności, Leona Wyrwicza, Świetny. artysta 

" wykona szercy monologów i odtworzy sze- 
reg charakterystycznych typów ze swego 
bogatego repertuaru. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Wypadek kolejowy. 

Pod Drują wypadła z szyn węglarka, 

w czasie gdy pociąg był w biegu. 
Wypadek spowodowany został roz- 

szerzeniem się szyn. 

— Kradzieże, W dn. 27 b. m. Geb- 

hardtowi Leonowi (Krakowska 25)  skra- 
dziono z niezamkniętego mieszkania 3 o9b- 
rączki złote oraz inną drobną biżuterję, łą- 
cznej wartości 600 złotych. 

— Na ul. Literackiej, Porajeckiemu Win- 
centemu (Młynowa 2) skradziono z kiesze- 
ni marynarki zegarek złoty wartości 200 zł. 
Sprawczynię kradzieży Sokołowską Olgę 
(Kalwaryjska 55) ze skradzionym zegarkiem 
zatrzymano. + 

— Z niezamkniętego mieszkania ul. 
Środkowej 8, na szkodę D) ak 
Michaliny skradziono gotówką 100 zł. 

„— Z dziedzińca domu Nr 6 przy ul. Św. 
Jańskiej, skradziono na szkodę Piotrowskie- 
zo, Pre sztabę żelazną wartości 20 
złotych. 

SENS ai do nad- 
0. 5 i 

dokonano aa Ša nadleśni mater 
żego, którego znaleziono w lesie z czterema 
ranami postrzałowemi piersi i nóg. Cały od- 
dział policji otoczył poblizkie tereny i prze- 
trząsa puszczę w poszul sprawców. 
Stan rannego jest b. ciężki, $ 

POMOC OFIAROM 
POWODZI 

! Dnia 25 sierpnia odbyło się w Warsza- 
wie posiedzenie prezydjum Głównego Ko- 
mitetu Społecznego Pomocy Ofiarom Powo 
dzi na Wileńszczyźnie, pod  przewodnict- 
wiem p. marszałka Senatu Wł. Raczkiewicza 
i przy udziale Marszałkowej Aleksandry Pił 
sudskiej, na którem dokonano dalszego przy 
działu kwot dla poszkodowanych woje- 
wództw, na jesienną akcję siewną i budow- 
laną w sumach: 145,000 zł. dla wojewódz- 
twa wileńskiego, 40,000 zł. dla wojewódz- 

twa nowogródzkiego i 8,000 zł. dla wojewó- 

dztwa białostockiego. 

Z przedstawionego na posiedzeniu spra- 
wozdania z dotychczasowej działalności Ko- 

mitetu wynika, że ogółem od początku ak- 
cji Komitetu w ciągu trzech miesięcy zebra 
na 624,610 zł. 25 gr. gotówką. 

Na rachunek Głównego Komitetu najwięk 
sze kwoty wpłynęły z wojewódzkiego Ko- 
mitetu Krakowskiego i Poznańskiego. 

Pozatem wpłyneło do Głównego Komi- 
tetu i Komitetów Wojewódzkich wiele ofiar 
w naturze w postaci: zboża, produktów spo- 
żywczych (ziemniaków, cukru, kasz, mąki), 
ubrań, towarów aptecznych, mydła i in. 

przedmiotów oraz materjałów budowlanych 
(drzewo, cement), rozdanych za pośredni- 

ctwem lokalnych komitetów społecznych 
ludności najbardziej poszkodowanej.. 

Pomyślne naogół wyniki akcji pomocy 
powodzianom skłoniły prezydjum Głównego 

Komitetu do powzięcia uchwały o zakończe 
niu zbiórki w poszczególnych wojewódz- 

twach z końcem miesiąca sierpnia i do za- 
lecenia komitetóm wojewódzkim rozpoczęcia. 
likwidacji lokalnych komitetów z dniem ł 
września rb., oraz przekazywania wszelkich 
pozostałych na rachunkach tych komitetów 
ofiar Głównemu Komitetowi. 

  

szkół, internatów, 
wa ZP:osób poszukujących 

uczniów na miesz- 
kanie, wynajmujących mieszkania, 

pokoje i t. p. 

Ogłoszenia do „SŁ o w A“ 

oraz do wszystkich pism 

bardzo tanio z: 
BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

MUUEEETT POTC WOT I RZYCICEEWNNI 

     



  

Zwycięska drużyna 

SŁOW U 

za rzecz możliwą, že jęst to samolot, na któ 
rym Amundsen wraz z pilotem francuskim 
Latamps podjęli swój tragiczny lot w poszu 
kiwaniu okspedycji Nobiłego, Obaj uczeni 
zapowiadają rewelację w tej sprawie, 

SPRZEDAŻ BIBLJI Z XV WIEKU 

Donoszą z Berlina: W celu zdobycia fun- 
duszów na odbudowę kościoła św. Trójcy 
w Wanderhausen, sprzedano stanowiącą wła 
sność kościoła biblję z r. 1462 t. zw. „Biblja 

6 P. P. LEG. W ZAWODACH W MARSZU W MASKACH PRZECIWGAZOWYCH Latina" za sumę 45.000 mk. niemieckich. 
DNIA 158 1931 W WILNIE INS 

  

W zawodach w marszu w maskach przeciwgazowych, w: których było 36 dru- 
żyn reprezentujących kilkanaście pułków piechoty, pierwsze miejsce zajęła drużyna 
6 pp. Leg. pod dowództwem por. Downar-Zaporskiego. 'W skład drużyny wchodzili: 
plut.-pchor. Sankowski Henryk, plut. Szczykowiski Franciszek, leg. Borkowski Aleksan- 
der, 'eg. Adamczyk Wacław, leg. KrupowiczLeon, leg. Kurkowski Tomasz. 

Raid Motocyklowy wWarszawa—wWilno— 
Warszawa 

Dnia 29 b. m. przybywają do Wil- 
na uczestnicy II raidu motocyklowego 
Warszawa — Wilno — Warszawa, 
wchodzącego w skład mistrzostwa Pol 
ski na rok 1931. 

Dla zwycięzcy tego raidu przewi- 
dziana jest nagroda przechodnia I-go 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
©raz nagroda p. wojewody wileńskie- 
go Z. Beczkowicza. Start do tego rai- 
du rozpocznie się w Warszawie dnia 
29 b. m. o godzinie 5 rano. Półmetek 
pierwszego etapu raidu znajdować się 
będzie na Górze Ponarskiej (przed ser 

pentyną). Start do 2-go etapu raidu 
(Wilno — Warszawa) rozpocznie się 
w Wilnie koło ogrodu Bernardyńskie- 
go dnia 30 b. m. o godzinie 4 min. 30 
rano. Pierwsi zawodnicy są spodzie- 
wani na półmetku dnia 29 b. m. około 
godziny 16 min. 30. 

* 

„ Wojskowy Klub Motocyklistów w: Wil- 
nie podaje do wiadomości swych członków, 
że wobec oficjalnego udziału Klubu w powi- 
taniu uczestników raidu, wszyscy członko- 
wiie klubu proszeni są o przybycie na plac 
Katedralny dziś, t. j. w sobotę, o godzinie 
14 m. 30, skąd Klub wyruszy na powitanie 
raidu. (t) 

Zawody na odznake P. Z. L. 
W dniaach 5 i 6 wrzešnia na stadjonie 

Okr. Ośrodka W. F. na Pióromoncie odbę- 
dą się, zorganizowane przez Klub Sportowy 
S. M. P., zawody na Odznakę Pol. Zw. Lek- 
koatletycznego. 

Zgłoszenia na te zawody należy nadsy- 
łąć do 3 września pod adresem Ki. Sporto- 
wy Stow. Młodzieży Polskiej, Metropolital- 
na Nr. 1. 

Do zgłoszeń nałeży dołączyć kartę zdro- 

wia Poradni Sportowo - Lekarskiej. 
O odznakę może się ubiegać każdy spor- 

towiec zarówno zrzeszony jak i niezrzeszo 
ny. 

Niewątpliwie 'w zawodach tych weźmie 
udział liczny zastęp zawodniczek i zawod- 
ników ze wszystkich klubów Kół Sporto- 
wych, . * 

Początek zawodów 5-go o godz. 15, dnia 
6-go o 13-ej. (t) > 

Trzeci dzień międzynarodowych zawodów 
strzeleckich 

W trzecim dniu międzynarodowych za- 
wodów strzeleckich o mistrzestwo świata 
odbywały się w dalszym ciągu strzelania 
ćwiczebne o nagrody pieniężne oraz o od- 
znakę mistrzowską, 

Brali w nich udział zawodnicy: Węgrzy, 
Finowie, Estończycy, Norwegowie, Amery- 
kamie, Szwedzi i Polacy. 

" W strzelaniu z karabinu małokaliborowe 
go w pozycji leżącej Finlaadczyk Talvenhei- 
mo Niło zdobył 394 pkt. na 400 możliwych. 
Jest to wynik o 2 pkt. lepszy od zeszłorocz- 
nego rekordu światowego. 

W strzelaniach ćwiczebnych z karabinu 
dowolnego w trzech postawach wyróżnili 
się: Leskinen Kullervo (Finlandja) i Lind- 
gren. Sven (Finiandja), osiągając po 268 
p. na 270 możliwych. 

Z karabinu małokalibrowego w pozycji 

ZE ŚWIATA 
„FOGLIO ORDINI* 

Biuletyn urzędowy partji faszystowskiej 
ogłasza program działalności faszystowskiej 
od dniia 1 października 1931 r. do dnia 27 
października 1932 r. Między innemi sesja 
wielkiej Rady faszystowskiej ustalona zosta- 
ła na dzień l-go października, następnie na 
dzień 24 października sprawozdania kierow- 
ników prowincjonalnych stronnictwa, oraz 
przemówienie Mussoliniego, dalej na dzień 
10 listopada otwarcie Izby, zaś na dzień i 
grudnia otwarcie senatu. W r. 1932 w dniu 
1 października odbędzie się w Rzymie zjazd 
faszystowskich uczonych. W dniach 24, 25 i 

  

  

klęczącej Oksa Eino (Finlandja) uzyskał 
247 punktów na 250 możliwych. Z tego sa- 
mego rodzaju broni w pozycji leżącej Ja- 
skulski (Polska) oraz ppłk. Bobrowski (Pol- 
ska) i Finlandczyk Ravila uzyskali po 250 
punktów na 250 możliwych. 

W strzelaniu z karabinu wojskowego do 
sylwetek, ukazujących się na przeciąg 80 
sekund, pa raz pierwszy wprowadzonem do 
programu strzelań międzynarodowych, kpt. 
Pilch (Polska) osiągnął 400 punktów na 400 
możliwych. 

Strzelanie z broni myśliwskiej do rzut- 
ków przyniosło Augustowi Baumgartnerowi 
(Austrja) 30 p. na 30 możliwych. 

Sensację torów łucznych stanowi — Ней- 
born (Szwecja), który na wszystkich trzech 
odległościach 50, 40 i 30 mtr. wysunął się 
na pierwsze miejsce. (t) 

  

26 tegoż miesiąca — zjazd i parada w Rzy- 
mie faszystowskich sił zbrojnych. Dnia 25 
października. sprawozdanie prowincjonalnych 
kierowników stronnictwa, oraz omówienie 
planu prac na okres drugiego dziesięciole- 
cia od 1932 — 1942 roku. 

ODNALEZIENIE WODNOPLATOWCA 
AMUNDSENA? 

Prof. uniwersytetu lipskiego Weickmann 
ogłasza w prasie sensacyjną 'wiadomość, że 
na jednem zę zdjęć fotograficznych, dokona 
nych z pokładu sterowca „Hr. Zeppelin“ 
przez prof, Mołczanowa z Leningradu w 
czasie przelotu nad południowo-wschodnie- 
mi obszarami Nowej Ziemi, odkrył on wod- 
nopłatowiec. znajdujący się w stanie nieu- 
szkodzonym. Dr. Weickmann. į bawiący u 
niego w gošcinie prof. Molczanow, uwažają 

Pod znakiem miljardów 
MIĘDZY LONDYNEM A PARYŻEM.— SPOTKANIE MILJARDERÓW. — 
„AVION DE FAMILLE*. — PRZED KOŃCEM SEZONU. — BARY 1 

COCTAIL'E. : 

W niejednej wsi polskiej, gdzie od- 
ległość dwóch dworów od siebie nie 
przekracza paru kilometrów, istnieje 
nieraz na połowie drogi punkt, który 
stanowi miejsce spotkania w spacerach 
urządzanych w popołudniowej porze z 
obu stron. Oczywiście, jeśli dobre, 
wzajemne stosunki, przyjemna droga i 
dobre chęci nie stoją na  zawadzie. 
Mniejsza naturalnie, co jest takiem 
miejscem. Może niem być zrąb leśny, 
lub spotykana nieraz na kresach al- 
tanka, zwana dla swych kształtów 
„parasolem. W jednej ze znanych mi 
okolic był nią malowniczy parów, w 
którym rozsiadła się, niestęty, dużo 

- mriiej malownicza, Osada żydowska. 
Ta ostatnia była jedyńym przedmiotem 
sporu dwóch w najlepszej zresztą zgo- 

dzie żyjących dworów. Przytykając 
niemal do *vsi jednego z nich, pocho- 
dziła niemniej od pachciarza „dziada 
właściciela drugiego dworu, osiadłego 
z czasem na roli. Z najazdeni Litwa- 

ków, czasy się zmieniły ! cała okolica 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

przeszła do haseł „swój do swego“ — 
ale żydy zostały. Wypierał się ich 
dwór, do którego wsi przylegali, nie- 
bardzo przyznawać się chciał drugi, 
na którego skraju gruntów leżeli. Aż 
młode pokolenie niefrasobliwie na ca- 
łą sprawę patrzące, ochrzciło bezimien 
ną dotąd osadę tratfją nazwą „Czy- 
ježydy“. 

Takiemi Czyježydami na wielką, na 
bardzo wielką skalę, bo miejscem w 

połowie drogi dwóch stolic Paryża i 
Landynu są właśnie w tych tygodniach 
duże plaże nad la Manche; Deauville i 
Touquet. Leżąc na kontynencie, są za- 
władnięte  Anglosasami, wchłonięte, 
zasymilowane przez imperjalną stolicę 
nad Tamizą, której są właściwie „we- 
sołem miasteczkiem”. Na plaży język 
angielski, w kioskach pisma angielskie 
i ich paryskie wydania. W kasynie w 
Deauville główną rolę grają lord i lady 
Astor, oraz lord Lothian, świeży przy- 
bysze z Moskwy. Dzięki G. B. Shaw'o- 
wi wszyscy tu wiedzą, że „to niepraw- 

Teodor Dreiser 
contra „Paramount“ 
Jest taka zabawna komedja węgier 

tytuł filmu, w którym pewna bardzo 
trzeciorzędna (ale prawdziwie amery- 
kańska) wytwórnia pragnie uwiecz- 
nić koniec napoleońskiej epopei. Na 
iechnicznego doradcę angażowała 
sławnego historyka — nieco dziwaka. 
— Ow historyk podczas nakręcania 
rzuca się nagle, grozi błaga, prosi, 
przedstawia. Napróżno. Reżyser nieu- 
gięty; swej nagłej poprawki scenarju- 
sza nie zmieni. A poprawka jest kapi- 
talna; — na pole walki bod Waterloo 
przybywa do Boga Wojny — Józefina. 
Wśród huraganowego ognia dział Blii- WY 
chera, samobójczych szarż jazdy fran- 
cuskiej, popłochu: uciekających, rzęże- 
nia rannych, rozgrywa się patetyczna 
scena pojednania małżonków. Cóż bo- 
wiem może obchodzić reżysera podob- 
ny drobiazg, jak ten, że biedna Józe- 
fina nie dożyła „Stu Dni!'* Happy end 
przedewszystkiem. 

Tragikomiczna sytuacja historyka, 
którego nazwisko z mocy kontraktu 
patronować musi podobnemu filmowi, 
jest błahostką w porównaniu z zakoń- 
czoną obecnie przed sądem amerykań- 
skim sprawą Teodora Dreisera. Nale- 

‚ ас do najlepszych pisarzy Stanów, 
widzi on i opisuje to wszystko, co kry- 
je się w cieniu drapaczy chmur, stan- 
dardowej prosperity i purytańskiej 
morality. Podobnie jak niedawny lau- 
reat Nobla, Sinclair Lewis, 
jak komunizujący Upton Sinclair, Teo- 

dor Dreiser jest autorem  rozgtošnej 
książki „Amerykańska tragedja'. Przed 
stawił w niej, jedną z wielu, tragedję 
człowieka, z którego życie, całokształt 
amerykańskich stosunków, uczyniły 

mordercę. Książka jest nawskroś psy- 
chologiczna, zbrodniarz w oczach czy- 
telnika nie przestaje być ofiarą. Nie 
wzbudza odrazy, lecz głęboką, ludzką 

litość. 
Fabułę tej powieści postanowił 

stilmowač „Paramount“: Teodor Drei- 
ser otrzymawszy pokažne honorarjum 
zezwolił. Ale przybywszy na próbne 
wyświetlenie do Hollywood, zrobił to 
samo, a nawet więcej, niż ów historyk 
z komedyjki węgierskiej. Nietylko za- 
kazał wyświetlać film, ale wobec opo- 
ru „Paramountu“ (koszt produkcji wy— 
nosił 5000.000 dol.) udał się na drogę 
sądową. 

O co poszło? Akcja filmu odpowia- 
da całkowicie akcji powieści. Nie zmie 
niono w niej nic, tylko jedno... Ekran 
nie oddał poprostu toku myślowego 
Dreisera, nie wyświetlił, jak on, duszy 
bohatera. Cała strona psychologiczna 
powieści — powieści par excellence 
psychologicznej — odpadła jak no- 
żem odcięta. Na oniemiałego Dreisera 
patrzał z ekranu jego Griffith, przeży- 
wający nakreślony mu w książce ży- 
wot. Ów Griffith nie był tu jednak ofia- 
14, lecz zbrodniarzem; z psychologicz- 
nej książki przeszła na ekran banalna 
historja przestępstwa. 

Sąd oddalił bezapelacyjnie powódz- 
two rozžalonego pisarza. Literze pra- 
wa stało się przecież zadość; fabuła 

użwiękewe kino 

„KOŁŁYWOOB* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

D ziš! przepiękna farsa dźwiękowa! 

ROZKOSZKĄ DZIEWCZYARA ) 
Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Paramountu*, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

w roli głównej 
NA ONDRA 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Ulubieniec kobiet Willy Fritsch 

D ziś! Przebój dźwiękowy! 

Harvey w czarującym 
dźwiękowcu 

i przepiękna bohaterka filmu „Droga do raju* Łiljana 

WALE AIŁOŚCI 
Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkierman, G. Aleksander, słynna tancerka Marjanna Wink 

  

  

= i. 15-41 
W W m oraz 2 znakomite Jazz-bandy. Nad program: Wkzechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

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

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

a. jach kinematografji został udźwiękowany i sfilmowany HOC K a) Noe: ERIE ek ze wszystkiemi swemi 
Kino-Teatr taj icami Egzotyczny dramat w 8 akt. na tle autentycznych przeżyć 

STYLOWY" WZGL WIECZ NY PLOMIEN plemion tubyiczych, przecudne typy о klasycznych nagich 

» ksztaltach! Nad program: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera WILJAMA DESMONTA p.t. „Pościg w pło- 
Wielka 36 mieniach* Przepiękny dramat w 8 aktach.     

RADJO WILENSKIE 

SOBOTA, DNIA 29 SITRPNIA 
11,58 Czas i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka popularna (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War- 

szawy. 
15,40 Program dzienny. 
15,45 Komunikat sportowy z Warszawy. 
16,00 „Lešna parada““ — słuchowisko z 

Warszawy dla dzieci, 
16,30 Koncert dla młodzieży z Warsza- 

16,50 „Żarty logiczne* — wygłosi ze 
Liwowa, prof. dr. K. Ajdukiewicz. 

17,10 Muzyka skrzypcowa (płyty). 
17,35 „Poezja kobieca renesansu" — wy 

głosi z Krakowa M. Brahmer. 
18,00 Koncert z Warszawy. 
19,00 Komunikat Wil, Tow. O.gr i Kół. 

Rolniczych. 
19,15 Program na tydzień następny. 
19,40 Wiadomości rolnicze i komunikaty 

z Warszawy. . 
20,15 Pożegnalny koncert kompozytorski 

Tadeusza Szeligowskiego. 
21,00 Koncert z Warszawy, feljeton, ko- 

munikaty, koncert chopinowski i muzyka 

Glełda Warszawska 
  

z dnia 28 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Belgja 124,50 — 124,81 — 124,19. 
Z 5,32 — 5,33 i pół — 5,30 i 

pół. 

Szwajcarja 173,40 — 173,83 — 172,97. 
Holandja 359,95 — 360,85 — 359,05. 
Londyn 43,38 — 43,40 — 43,27. 
Nowy York kabel 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Paryż 34,99 i pół — 35,08 — 34,01. 
Praga 26,43 i pół — 26,50 — 26,37. 
Szwajcarja 173,78 — 174,21 — 173,35. 
Wiedeń 125,41 — 125,72 — 125,10. 
Włochy 46,70 — 46,82 — 46,58. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka 5 proc. konwersyjna 44,25. 7 

proc. stabilizacyjna 68—71. 10 proc. kolejo- 
wa 106,50. 8 proc. L. Z. Banku Gosp. Kraj. 
i Banku Roln., obł. BGK 94. Te same 7 proc. 
— 83,25. 8 proc. obl. bud. BGK 983. 5 proc. 
L. Z. Warszawy 52,50. 8 proc. Warsz. 68,50 
— 69,25. 10 proc. Radomia 70,75 — Tl. 
6 proc. obl. Warsz. 1926 r. VI em. 44—45. 

AKCJE: 
Bank Polski 112. Lilpop 14,25. 

Oflary 
M. T. na Dom Dzieciątka Jezus zł. 3. 

REESE 

nie uległa przeróbce. Wypaczenie tre- 
ści? „Czy pan przypuszcza Mr. Drei- 
ser — tłumaczył spokojnie sędzia — 
że publiczności trzeba dowieść, że pań 
skiego bohatera życie zmusiło do 
zbrodni?“ Pan, widzę, nie zna jej wca- 
le. Publiczności wystarczy, by „spra- 
wiedliwości stało się zadość”, W kinie 
nie szuka się psychologji. Mr. Dreiser. 
Szuka się happy end'u*. 

I tak amerykańska Temida, roz- 
strzygając spór między, dwoma Muza- 
mi, przyznała rację młodszej. Albo- 
wiem w kinie szuka się happy  end'u. 
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NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE* DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

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

o Szkołę Polską. 
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podobnie bogaci ludzie: kapitaliści i 
obszarnicy na wielką skalę“. Na mie- 
niącej się wszystkiemi barwami „Jant- 
zen'ów* i pyjam plaży deauvilskiej, 
lub żwirowanych ;,promenadach* nad- 
morskich, spacerują wolnym krokiem, 
chodząc w sławie swej sowieckiej po- 
drėžy i „nieprawdopodobnego“ boga- 
ctwa. 

Miljony czy miljardy lorda Astor 
nie są tu zgoła unikatem. O klasie go- 
ści z Deauville dostatecznie mówi je- 
den fakt: ulubiona plaża Paryża i Lon- 
dynu posiada specjalne lotnisko dła 
samolotów prywatnych. Specjalne, 
oprócz niego bowiem jest tu oddawna 
wielkie lotnisko powietrznych linij ko- 
munikacyjnych. Potrzeba nakazała zbu 
dować osobne dla awjonetek prywat- 
nych, któremi przybywa tu olbrzymia 
ilość gości. Nie sleeping, lecz awjonet- 
ka jest środkiem lokomocji bogaczy. 
Z takiego „avion de famille*, wysiada 
cała rodzina z kilku osób. Kilkoletnie 
dzieci wsiadają i wysiadają z niego z 
takim spokojem, jakby chodziło tu o 
przejście z jednego pokoju do drugie- 
go. Nierzadkko pilotuje samo ich star- 
sze rodzeństwo: prowadzenie dobre- 
go samolotu tego typu, ma być podob- 
no łatwiejszem, niż kierowanie niejed- 
nym samochodem. 

Że Deauville jest od lat całych miej 
scem rendez vous najwyższej (czytaj: 
najbogatszej) society dwóch stolic, t. 
zw. w paryskim żargonie: haute volće 
i tak zwanego nad Tamizą high life'u, 
to widzi się na pierwszym kroku. Ra- 
cjonalna rozbudowa naszych letnisk (i 
nie naszych) zmierza do tego, by ściąg 
nąć ludzi jaknajwięcej; tu chodzi o 
jaknajwiększych. Pieniężnie oczywi- 
ście. Chodzi o zapewnienie tak wiel- 
kiego luksusu, jakiego żaden miljarder 
jgdzieindziej nie dostanie. To też ilość 
prawdziwych gości jest zmajoryzowa- 
na w  nieprawdopodobnym stopniu 
przez tłum ludzi tworzących tu dwór: 
dla miljonów; roje najpiękniejszych 
i najwytworniejszych gwiazd półświat- 
ka (są zresztą i... mniej wytworne) ca- 
łe sztaby wielkich magazynów mód, 
lekarze, doradcy, prawni, a obok nich 
rzesza fryzjerów, masażystów, fortan- 
cerzy gwiazd kabaretowych i ...naj- 
póspolitszego wreszcie, ale zręcznie 
maskowanego gatunku niebieskich pta 
ków. Wszystko to zjechało i żyje tu 
dla tych miljonów... a jednocześnie i z 
ich odprysków. 

Gospodarczą depresję znać w 
jednem tylko miejscu: w gmachu 
kasyna gry. Rój kibiców wzrósł może 
— ale miejsca za stołem puste. Niemal 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 
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POPIERAJCIE L.0.P.P. 
SKOKOWA ® 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Białoru6l--szkice historyczne zł. 6.— 

Placyd Jankowski (Johu of Dycalp) 
życie i twórczość zł. 10.— 

Bez steru | busoł! (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pieskłego w Wiinie . -9.50 

„Żyrowice—łask krynice . 0.58 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy . « 0.88 

imi 

| Sprzedaje się piac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. i 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec).   
Studentka prawa x: kuje 
kondycji w mieście lub na wyjazd, 
przygotowuje w zakresie gimnazjalnym. 
Posiada dobrze łacinę i francuski, Zgło- 
szeaia do Admin. „Słowa* dla С. М. 

  

Zarząd Nao” w Marlenba- 
dzie zawiadamia, že z powodu 
niezwykle ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, ; 

ód dn. 1 sierpnia (931 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40, 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dia odbycia kuracji 

w Marienbadzie, ) 

„RA ii 
Ogłoszenie 

Komisja Zdrojowa w Druskienikach ogła 
sza konkurs na dokonanie pomiarów i sporzą- 
dzenie planu pomiarowego miejscowości ku- 
racyjnej Druskieniki wedlug 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 zam 
budowanej 143 ha. 

Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo 
wolnego wyboru oferenta. 

(©) W. Abramowicz 
Przewodniczący Komisji. 

(—) Dr. Rymkiewicz 

Sekretarz. 

            
  

  

  

Sprzedaję  sato- 
nowe mefle, patefon, 
otomany i inne rzeczy 
ul. Połocka 4—12, 

GABIMET wielka 

Ė KOSMSTYKA | 

  

  
  

  

KACJONALNR) | mtociarnia 
LECZNICZEJ do lokomobili, okazyj- 

WILNO, MICKIEWI- nie do sprzedania. 
CZA BI m. 4, Zgłoszenia: | majątek 

kobiecą Bołtup, Oszmiana. 

rode Pikas 
je, doska- Ksiegarnia 

mali, edźwieża, azaws| W. MIKULSKIEGO 
jej skazy I braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztaczne opalauie cery) 
Wypadanie włosów 
tapież. Najnowsze zde- 
bycze kosmetyki racje- 

nalnej 
Cedziennie odg.10—8. Podręczniki 

Wileńska 25 tel. 664. 
Kupuje podręczni- 
ki używane płacąc 
najwyższe ceny araz 

zamienia. 
  

  

  se, LAbai „MFReR 

3ahina 7737 ua dos 
godnych warunkach 

ERYNIEWICZOWA księgarnia 
powróciła. Józefa Zawad 
Gabinet Zamkowa 22, 

  

Kosmetyki - Leczniczej 
tanio Cedib  Gonty sprzedaje 

Wielka 18 m. 9. Polski Lloyd ABS 
Kiowska, B 

  

  

aż przed- 
szkcie z pocz: 
wem aaa 

M) dla dzieci od lat 4—8 
bez różnicy wyznania, 
otwiera od wy 
września b. r. Synod 
ew. reformowany. Zsa 
pisy przyjmuje Kierow- 
niczka przedszkola, w 
poniedziałki i czwartki 
od godz. 5—6 po poł. 
Zawalna 1 m, 2 front 
1-e piętro. 

Dwa pokoje Frześliczn = 

    

o 2 ck- 
nach, о- Pokój 

sobne wejście, Światło 
elektr. z całodziennem 
utrzymaniem do wyna= 
jęcia, usługa, Cena 150 
zł, dla 2 uczni(nic) 
ustępstwo. Mickiewicza 
44 m. 20(od11 r. do 
6 po poł.) 

    

  

  

    

do wynajęcia z niekrę- Buchary. Cena ;, niska 
pującem wejściem Pańska 4—1. —2 
Mickiewicza 62 m. 84 —-—-- ieva asas 

Dom 55. Gotówkę na 
Nowoświec- procenta © 

kiej do _ sprzedania, | lokujemy bezpłatnie 
Szczegóły sklep Gołę- Dom y 
biowskich Trocka 3, dochodowe 

STT okazyjne. 
Mieszkanie Majątki, 

;y|2 pokoje z Kkuchnią| ośrodki, wille, dział- 
* | Skopówka 5, obok uni- ki, mieszkania. 
wersytetu. Dom H.K. „Za- 

chęta" Mickiewi- 

Mieszkanie! sa 1. te. s.       
5 pokoi z kuchnią ze 
wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia. Wiłko- Fortepian 
mierska 5-a—9. krótki niedrogo op 

EEE a: Łaskawe 
zgłoszenia w Adm. 

szukuję „Słowa* pod С. М. 
2—4 pokoi Z KUCHNIĄ us 
z wygodami i koniecz- 
uie z ogródkiem. Ofer- 2 uczenic 
ty pisemne kierować znajdą lokatę w ro- 
do „Słowa* pod Eme- qzinie. Opieka troskli- 
rytka, wa, pokój słoneczny, 

i mo fortepjan, wygody. 
ERÓŻNE Zygmuntowska 12—6, 

s E. Dumnicka. 
E Hu 

Dwóch wów 

  

  

  

  

  

  > K M 0 

LEKARZEJ , Dr. 
[EórzEj Łukiewicz 

Dr Glnsherg choroby SE. i 

Choroby skórne, we skórne 
weryczne i moczopłcio- powrócił 
wa, Wileńska 8 edul. Mickiewicza 44, 
8 — 114 — 8, Tel. Przyjmuje chorych pry- 
267, watnych 5 — 7 

Przyjmuję 

uczenice przyjmę nie 

па mieszkanie małych 
chłopców (l-ej, Jl-ej, 

A na mieszkanie gs A 
z utrzymaniem, Opie- 234 
ka zapewniona, Mała Ioanas ad 02% 
Pohulanka 10—2, 

godziny. Adres: ul. 
Więzienna 8, m. 1. 

i Themira Sasinowiczowa 
Przyjmę na mie- Ro = 
szkanie starszych ucz- 
ni, z całkowitem 2 uczenice 
trzymaniem. 1C0 złot.inteligentne z dobrej 
miesięcznie. Zarzecze rodziny przyjmę na 
ul. Połocka 4 — 12.mieszkanie z utrzyma- 
Światło elektryczne. niem. Pańska 4 m. 4. 

  

nie widać już przy bakaracie krążenia 
wśród grających okrągłych zastęp- 
czych tiszek, z których każda przyno- 
siła, lub zabierała ze sobą po sto tysię- 
cy i więcej franków... Z początku mó- 
wiło się i o pustce w Deauville. Podob- 
no francuskiej plaży dopomogły bar- 

dzo szrapnele niemieckie, odkryte parę 
tygodni temu na łachach plażowych 
Ostendy, w ilości, zdatnej aż nadto do 
wysadzenia „królowej mórz* w po- 
wietrze. : ; 

PLAŻĄ KSIĘCIA WALJI 

Tuż obok Deauville usadowiła się 
młodsza, od powojny zwłaszcza prospe 
rująca z anglosaskich wywczasów, pla- 
ża w Touquet. Tu już kryzys może z 
braku kasyna, jest znacznie mniej wi- 
doczny. Wprawdzie angielski następca 
tronu, który od lat zaszczyca Touquet 
swą osobą, wciąż jeszcze siedzi w An- 
glii, ale zato jego imię rozsławiło dość 
uczęszczaną przez niego plażę. Tu już 
panuje w całej pełni rasa anglosaska. 
Może dlatego, że Touquet jest mniej 
od Deauville paryskie, wiele więcej 
sportowe. Doskonały basen ściąga naj- 
lepszych pływaków, a tereny do golfa 
mają być podobno najlepsze we Fran- 
cji. 

  

By być jeszcze bardziej anglosa- 
skie (i ściągać tem więcej funtów i do- 
larów) Touquet wysadziło się na naj- 
lepsze bary i najlepsze coctail'e. Pier- 
wsze robią wrażenie metodystycznych 
czy mormońskich świątyń (na zew- 
nątrz) o architekturze, będącej czemś 
pośredniem między pylonami starego 
Egiptu, a fasadami nowojorskich wiel- 
kich kin. Drugie — cocktail'e — są 
wprost nieprawdopodobną mieszaniną 
kilkunastu barw i tonów, oraz jeszcze 
więcej mikstur, które w rezultacie dają 
napój mocny, podniecający i oryginal- 
ny w swym smaku. Przyrządzanie jego 
jest sztuką, może jedną z najbardziej, . 
w Ameryce cenioną. To też barman 
mixer, mistrz w. tej sztuce, ma pobory 

lepsze nawet, niż niejeden z dygnita- 
rzy ciężkiego przemysłu —...oczywiście 
nie w Ameryce. 

Deauville kończy już obecnie w 
tym roku sezon. Z Touquet również 
znaczna część wielkoziemiańskiej elity 
angielskiej wróci na jesienne polowa- 
nia do domu i... sąsiadów. Ich odpływ 
będzie hasłem ogólnego odwrotu z let- 
niego rendez vous. dwóch. wielkich 
światów z dwóch stolic. : 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


