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Woldemaras 
w Jeziorosach 

Gdy przed kilku laty w Kownie za- 

szły wielkie przemiany i były premjer 

i dyktator August Voldemaras został 

nie tylko usunięty ze swego stanowi- 

ska, ale aresztowany i zesłany do Pło- 

tui, wyrazilišmy pogląd, że nie jest to 
ostatnia karta niezwykłej biografji wy- 

bitnego męża stanu niepodległej Li- 

twy; że należy się liczyć, iż powrócić 

on może do władzy w tej lub innej for- 

mie; że wybitna ta i nerwowa w swych 

poczynaniach jednostka nie da łatwo 

za*wygranę. Następne wypadkt po- 

twierdzały nasze przypuszczenia. Mie- 

liśmy do czynienia z szeregiem  kno- 

wań, a nawet nieudanych zamachów. 

ze strony byłego dyktatora. Był okres, 

„ którym mówiło się, že Voldemaras 

lada dzień powróci do władzy na cze- 

le swych stronników, których  rzeko- 

mo na Litwie posiada dużą ilość. Zda- 

je się, że podobna opinja panowała 

również w samem Kownie, gdzie każ- 

dej chwili obawiano się poprostu prze- 

wrotu. Do tego jednak nie doszło, mi- 

mo, iż polityczne napięcie aktywne 

Voidemarasa nie osłabło na wygnaniu. 

Nastąpił moment decydujący: Vol- 

demaras przed sądem. Zdawało się, że 

mimo wszelkich przepowiedni gwiazda 

byłego dyktatora zgasnąć musi bezpo- 

wrotnie, o ile zostanie on skazany i 0- 

sadzony w więzieniu na okres dłuższy. 

Wyrok taki jednak nie zapadł. Volde- 

maras, który zaraz po wyroku poszedł 

do kościoła i podobno się tam żarli- 

wie modlił, nie odczuwał żadnej skru- 

chy w stosunku do swoich przeciwni- 

ków politycznych, będąc  najzupełriej 

szczerze, wewnętrznie przekonany, że 

słuszność jest po jego stronie. Volde- 

maras jest człowiekiem o wyjątkowej 

energji, jest pełen niespożytych sił, 

wiary w siebie samego i ambicji. 

Zarówno sam wyrok, zachowanie 

się byłego dyktatora na sądzie, jak 

dalsze jego kroki i słowa po uzyska- 

niu wolności, zdają się naszą pierwot- 

ną hypotezę raczej potwierdzać: 0so- 

bista biografja Voldemarasa od roku 

1931 przeplatać się jeszcze będzie z 

historją Republiki Litewskiej. 
Korespondent  „„Jaunakas Zinas“ 

podaje garść szczegółów z pobytu 

Voldemarasa w nowem miejscu zesła- 

nia — Jeziorosach. 

Jeziorosy jest to jedno z najbardziej 

na północ położonych miasteczek li- - 

tewskich. Voldemaras zajmuje u swo- 

jągo krewnego niewielki pokoik. Na 

całe umeblowanie składają się stolik, 

parę krzeseł i kanapka. Voldemaras 

twierdzi, że przedewszystkiem chce 

odpocząć i poprawić stan swego zdro- 

wia po Płotelach, gdzie nabawił się 

nawet reumatyzmu. Voldemaras wciąż 

się przechadza po miasteczku i chętnie 

jeżdzi czółnem po jeziorze. Żadnej wi- 
docznej ochrony nad nim niema, tem 

niemniej jest on pilnie strzeżony. Vol- 

demaras opowiada, że podczas swego 

pobytu w Kownie otrzymał zapiosze- 

nie do Ameryki. Zaproszenie to wysto- 

'sowali doń Litwini amerykańscy i Sa- 

mi Amerykanie, 

Na zapytanie korespondenta „Jau- 

nakas Zinas*, dlaczego w takiin razie 

nie wyjecha: Voldemaras w swoim cza- 

sie do Ameryki, odpowiedział Volde- 

maras co następuje: „Chcę jeszcze pe- 

wien czas pozostać na Litwie. Zapew- 

ne zdziwi pana to, co powiem, a mia- 

nowicie, że jeszcze i dzisiaj jestem Igi- 
twie potrzebny. Pewien dygnitarz za- 
graniczny potrzebę tę tak siormutowa!: 
ani Warszawa, ani Paryż, ani Moskwa, 

czy Berlin nie ośmielą się podnieść 
na Litwę ręki dopóki jest tam Voide- 
maras“. — Przy wymianie tych słów 

Voldemaraśs się ożywia. 

Odnosi się wrażenie, jak twierdzi 

korespondent „Jaunakas Zinas“, że 
zesłanie Voldemarasa nie skończy się 

zwyczajnie. Bądź zasiądzie on znowu 
na ławie oskarżonych, bądź też wypro- 

wadzą go z miejsca zesłania jakieś 
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NIESWIEŻ — ul. 

A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — 

POSTAWY — 

OSZMIANA — Księgarnia 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 

Księgarnia 

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
Spółdz. Naucz. 

Bednarski. 
Macierzy Szkolnej. Poiskieį 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 

WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
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OBRADY XII ZGROMADZENIA LIGI NARODÓW 
Wiceprzewodniczący 
Zgromadzenia Ligi 

Narodów 
GENEWA, PAT. Zgromadzenie Ligi Na- 

rodów przeprowadzio we wtorek wybory 6 

wiceprzewodniczących, 

Wybrani zostali: Briand (Francja), Юг& 

Cecil (Angija), Joshisawa (Japonja), Cur- 
tius (Niemcy), hr. Apponyi (Węgry), Pe- 

strepo (Kolumbja), 
Następnie zgromadzenie przyjęło do wia 

domości wniosek zaproszenia Meksyku do 
przystąpienia do Ligi Narodów. 

W gorących słowach witali Meksyk, ja- 
ko nowego członka Ligi: Curtius, Briand, 

Cecil, Grandi, przedstawiciele Ameryki Po- 
łudniowej, Hiszpanji i Portugalji, informując, 
że prezydent Drtiz Rubie wyraził swą zgodę 
na przystąpienie do Ligi Narodów. 

W głooswaniu na wiceprzewodniczących 
uzyskali: Briand 44 głosy, Cecil 40, Joshisa- 
wa 43, Curtius 42, Apponyi 39, Restrepo 32. 

Polacy—członkowie 
Komisji 

GENEWA. PAT. — Do komisyj Zgroma 
dzenia weszli następujący czołowi delegaci 

połscy: do komisji 1-ej jurydycznej — Szy= 
mon Rundstein, zastępca Władysław Kulski, 
do komisji 2-ej organizacji technicznej — 

Józef Targowski, zastępca Antoni Roman, 
do Iromisji 3-eį rozbrojeniowej — Franciszek 

Sokal, zastępcy  Szelągowska, Tadeusz 

Gwiazdkowski i Tytus Komarnicki, do komi 
sji 4-ej budżetowej — poseł połski w Bernie 
Jan Modzelewski, zastępca dyrektor  gabi- 

netu ministra spraw zagran. Marjan Szumla- 
kowski, do komisji 5-ej społecznej — b. mi- 
nister zdrowia, Witold Chodźko, zastępcy pa- 
ni Szelągowska i Paweł Morstin, do komi- 

  

sji 6-ej politycznej —- minisier spraw: zagram 

nicznych Zaleski, zastępcy Franciszek Sokal, 

stały delegat polski w Genewie, Szumlakow- 

ski, Anatol Muehlstein i Edward Raczynski. 

Mowa min. Grandiego 
GENEWA. PAT. — W dalszym cią 

gu posiedzenia Ligi Narodów otwarta 
została dyskusja ogólna nad działalno- 
ścią jej w ubiegłym roku. Dyskusję roz 
począł włoski minister spraw zagrani- 
cznych Grandi. Mowa jego sprawiła 
duże wrażenie, gdyż żądał on wyko- 
nania zobowiązań rozbrojeniowych 0- 
raz zapowiedział potrzebę rewizji dłu- 
gów reparacyjnych i wojennych. 

Minister Grandi wypowiedział się 
dalej przeciwko porównywaniu paktu 
Ligi Narodów z paktem Kelloga. Pakt 
Ligi Narodów musi pozostać nienaru- 
szalny, Jest on dostatecznie uzupełnio- 
ny przez przystąpienie do niego wszy- 
stkich państw oraz obowiązkowymi są 
dami rozjemczemi, ogólnemi przepisa- 
mi i konwencjami dla wzmocnienia 
bezpieczeństwa. 

Faktyczne rozbrojenie mówił 
Grandi — stanowi pierwszy warunek 
dla powrotu zaufania, możliwości usu- 
nięcia granic celnych i zwalczania 
kryzysu. Stanowi on również wstęp do 
rewizji kwestji długów wojennych, nie 
można bowiem ryzykować, ażeby przez 
zwolnienie sum reparacyjnych zostały 
one zużytkowane na nowe zbrojenia. 

Żądać należy z naciskiem w prze- 
dedniu konferencji rozbrojeniowej, któ 
ra zebrać sie ma 2 lutego 1932, ażeby 
zbrojenia zostały obniżone do tego mi- 
nimum, które konieczne jest dla zabez- 
pieczenia wolności poszczególnym na- 
rodom. 

Istnieje bezwzgłędnie związek moral 

ny pomiędzy rozbrojeniem, długami, 

obniżeniem długów reperacyjnych. 

Dyskusja na ten temat powinna za- 

cząć się w najkrótszym czasie. 

Dalsze prace 
GENEWA. PAT. — Po przemówieniu 

ministra Grandiego, Liga zapoznała się z 

wnioskiem, podpisanym przez delegację nie 

miecką,. wiekobrytyjską, hiszpańską, iran- 

cuską, włoską i japońską, co do zaproszenia 

Meksyku do wstąpienia do Ligi Narodów. 

Wniosek ten został jednomyślnie przyjęty. 

W ten sposób liczba członków Ligi Naro- 

dów wzrosła do 55. 
W poniedziałek 14 września Zgromadze- 

nie przystąpi do wyboru nowych członków 

Rady. Ustępuje Venezuela, Persja, Hiszpa- 

nja oraz prawxiopodobnie Guetemala, która 

zamierza zrzec się dobrowolnie swego miej- 

sca przed wygaśnięciem mandatu. 

Na popołudniowem posiedzeniu Zgromam 

dzenia w dalszym ciągu trwała debata nad 

raportem sekretarza generalnego Ligi. Przy- 

jęto rezolucję angielską z wyrazami współ- 

czucia dla ofiar katastrofy żywiołowej w 

Chinach. 

„Bezbronne“ Niemcy 
GENEWA. PAT. — Zainteresowa- 

nie delegacyj i dziennikarzy skoncen- 

trowało się dziś na opublikowanej we 

wtojrek nocie rządu niemieckiego w 

sprawie stanu zbrojeń. Nota ta jest od- 

powiedzią na okólnik sekretarza gene- 

ralnego, wysłany do rządów, biorących 

udział w komisji przygotowawczej kon 
ferencji rozbrojeniowej. 

Rząd niemiecki podaje cyfry 100.500 

szeregowych i 4500 oficerów, jako ca- 
łość swej armji lądowej. Jako siły zbroj 

ne morskie rząd niemiecki wykazuje 

15 tysięcy szeregowych i 1500 ofice- 

  

Obrady Izby Gmin 
Labour Party w opozycji — Konserwatyści i liberałowie na ławach 

stronnictw rządowych — Ataki opozycji na Mac Donalda — Sta- 
nowcza postawa Mac Donalda 

LONDYN. PAT. — Obrady Izby Gmin 

rozpoczęto przy udziale wszystkich niemal 

posłów i wielkim napływie publiczności, Na 

sali obrad rzuca się w oczy niezwykła zmia- 

na, gdyż niemal wszyscy posłowie Labour 

Party przeszli na ławy opozycji, zaś na ła- 

wach stronnictw rządowych zasiadają obec- 

nie konserwatyści i liberałowie. 

Pierwsze starcie między Hendersonem i 

Mac Donaldem nastąpiło wśród kolejnych 0- 

klasków opozycji i stronnictw rządowych. 

Henderson, nawiązując do projektu rzą- 

dowego w sprawie ograniczenia dyskusji 

mad propozycjami budżetowemi do czwartku, 

zaprotestował przeciwko takiemu pošpiecho 

wi w załatwiania spraw w chwili kryzysu. 

Mac Donald odpowiedział na to z sar- 

kazmem, iż jest zadowołony, że Henderson 

uznaje istnienie kryzysu. 

Następnie odczytano orędzie królewskie, 

które głosi między innemi: „Obecny stan fi- 

nansów narodowych, w-g opinji ministrów 

J. Kr. Mości, wymaga wprowadzenia dodat- 

kowych podatków i opłat oraz oszczędności w 

wydatkach”. 

Król zaleca rozpatrzenie tej sprawy Izbie 

Gmin i wyraża nadzieję, iż uchwali ona od- 

powiednie zarządzenia. 

Przedstawiając projekt rezolucji o powo- 

łaniu do życia komitetu ustalania metod i 

sposobów postępowania w dziedzinie finan- 

sowej, Mac Donald oświadczył, iż obowiąz- 

kiem rządu obecnego jest trwać na stano- 

wisku, dopóki nie minie kryzys i dopóki 

świat nie przekona się, że funt sterling nie 

może być zaatakowany, Oraz dopóki zarob- 

ki i dochody obywateli nie będą uwolnio- 

ne od destrukcyjnych wpływów, jakie im o0- 

becnie grożą. 

Gdy Izba Gmin powie, że już nic więcej 

nie może zrobić, rząd poda się do dymisji. 
Następnie mówca zaapelował do wszystkich 

klas społeczeństwa, by szły razem z rządem 
po trudnej drodze bezpieczeństwa, honoru i 
dobrobytu. W tej mierze król dał najlepszy 

przykład. Jest rzeczą ważną, by wszyscy o- 
bywatele przyczyniali się do ponoszenia cię- 

żarów i podtrzymania kredytu narodu, od 
czego zależy ich życie. 

Henderson na wstępie swej mowy zazna 

i I i kra 

nadzwyczajne zdarzenia, których Vol- 

demaras sam oczekuje i w które wie- 

rzy. 

Jesteśmy tego samego zdania, co 

korespondent „Jaunakas Zinas*. m. 

czył, że nigdy w ciągu lat 28 nie zwracał się 
do lzby z większem uczuciem zakłopotania. 

Partja pracy zawsze myśleć będzie o tych, 
którzy ją opuścili, jako o stracie. Następnie 
mówca podkreślił zdecydowany zamiar par- 
tji przeciwstawienia się rządowi, który, w-$ 
niej, nie jest rządem narodowym. Jeżeli pra- 
gnie się zrównoważyć budżet, to obowiąz- 

kiem rządu jest wziąć, co mu jest potrzeb- 

ne, od tych, którzy mają więcej, a nie od 
tych, którzy mają mniej. 

Następny mówca Churchill zalecał prze- 

prowadzenie wyborów powszechnych w nie- 

dalekim czasie, zaznaczając, że kraj dojrzał 

już do protekcjonizmu. 

  

Przedstawiciei lewego skrzydła partji pra 
cy Baxton oświadczył, iż Mac Donald kie- 
ruje reakcją. 

W dalszym ciągu obrad przywódca kon- 
serwatystów Baldwin oświadczył, że zda- 
niem konserwatystów istotnym czynnikiem 
naprawy bilansu handlowego jest wprowa- 
dzenie taryf celnych. Dalej Baldwin pod- 
kreślił z uznaniem odwagę Mac Donalda, 
który, opuszczony przez swą partję, oświad- 
czył, że będzie usiłował ocalić kraj sam je- 
den. Ja i moi przyjaciele — zakończył Ва!- 
dwin — postawimy wszystkie nasze siły do 
dyspozycji rządu, aby wypełnić w ciągu 3-—4 
najbliższych tygodni zadania finansowe, 

Śledztwo w sprawie zabójstwa 
ś. p. Tadeusza Hołówki 
PROWADZI SIĘ Z NIESŁABNĄCĄ ENERGJĄ 

WARSZAWA, 8.9 (tel. wł. „Sło- 
wa”). Jak się dowiadujemy, śledztwo 
w sprawie wykrycia morderców Š. p. 
Tadeusza Hołówki prowadzone jest w 
dalszym ciągu z niesłabnącą eneryją i 
w tej chwili znajduje się w stadjum 
decydującem dla jego wyniku. 

Z uwagi właśnie na stan śledztwa 

Złośliwe 

nie mogą być podane do prasy żadne 
szczegóły, mogące ujawnić kierunek 
śliedztwa bądź policyjnego, bądź są- 
dowego. 

Opinja publiczna winna z zupeł- 
nem zautaniem oczekiwać zakończe- 
nia śledztwa, którego rezultaty będą 
natychmiast podane do wiadomości pu 

blicznej. 

pogłoski 
©О NOWEJ REDUKCJI UPOSAŻEŃ URZĘDNICZYCH 

WARSZAWA, 8.9 (tel. wł. „Słowa”). —— 

Prasa opozycyjna zamieściła w ostatnich 
dniach wiadomości o mającej nastąpić ja- 
koby nowej redukcji uposażeń urzędniczych 
pracowników państwowych, 

Dowiadujemy się z miarodajnego źródła, 
że informacje te są najzupełniej pozbawio- 
ne podstawy i poprostu zmyślone, Żadne 

redukcje płac ani ogólne, ani częściowe nie 
są przewidziane i projektowane. Zapowiedź 
takich redukcji przez prasę opozycyjną na- 
leży traktować jako objaw istnienia wśród 
znacznej części opozycji zdecydowanego za- 

miaru szerzenia w dalszym ciągu wśród spo 

łeceństwa zamętu i depresji. 

Niemcy o rozwoju Gdyni 
HAMBURG. PAT. — „Hamburger Frem- 

denblatt*, omawiając cyirowy wzrost obro- 

tów Gdyni w porównaniu ze Szczecinem 

oraz Gdańskiem, zaznacza, że podczas gdy 

więksość światowych portów wykazuje w 
ostatnich czasach zmniejszenie ruchu, to w 

nowym porcie gdyńskim należy  skonstato- 

wać znaczny postęp pod względem wzmoże 
nia się obrotów towarowych i okrętowych. 

Gdynia przeważyła już znacznie Szczecin i 

szybkiemi krokami zbliża się pod względem 

wysokości obrotów do Gdańska. 

W lecie ub. roku obroty Gdańska były 

jescze przeszło dwa razy większe od Gdyni. 
Obecnie osiąga Gdynia prawie 2/3 ruchu 
gdańskiego. Ponadto dziennik zaznacza, że 

w osiągniętym dziś przeładunku towarowym 

500 tysięcy t. miesięcznie port gdyński stoi 

na prawie tym. samym poziomie, co Brema, 

natomiast pod względem wartości handlu nie 

można tych portów jeszcze porównywać. 

' 

rów. Powietrzne siły zbrojne podaje 
rząd niemiecki w ilości zero. W ru- 
bryce formacyj zorganizowanych woj- 
skowo rząd niemiecki wykazuje z e ro. 
Tak samo w rubryce formacyj cywil- 
nych, zorganizowanych  wojskowo, na 
morzu i w powietrzu — zero. 

Dokoła osoby Titulescu 
BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka przy- 

jęła z wielkiem niezadowoleniem wiadomość 
G wyborze Titulescu na stanowisko przewod 

niczącego Zgromadzenia Ligi Narodów. Zda 
niem „Vossische Ztg.', wybór ten dowodzi, 
jak usilnie intrygowano przeciw delegatowi 

węgierskiemu hr. Apponyi'emu i to dlatego, 
że jest on zwolennikiem polityki rewizjeni- 
stycznej. 

„Berliner Boersen Courrier“ i „Germania“ 
przypisują wybór Titulescu wyłącznie intry 
gom politycznych sił francuskich w  sekre- 
tarjacie Ligi, szczególnie w kierownictwie 
wydziału organizacyjnego, który pod żad- 
nym pozorem nie pozwoli dopuścić na prze- 
wodniczącego Zgromadzenia Ligi Narodów 
przedstawiciela państwa z grupy zwyciężo- 
nych w woinie światowej. 

Naogół wszystkie dzienniki podkreślają, 
że jest to pierwszy wypadek, iż delegat do 
Ligi wybrany został powtórnie na stanowi- 

sko przewodniczącego Zgromadzenia. 

Ugoda między Watyka- 
nem i Kwirynałem 
Ugoda ostatnia pomiędzy Stolicą 

Apostolską a rządem włoskim likwidu- 
je spór o wykładnię art. 43 Konkorda- 
tu włoskiego, dotyczącego Akcji Ka- 
tolickiej. 

Jedną z głównych przyczyn wystą- 
pień faszystowskich przeciwko Akcji 
Katolickiej było, zdaniem prasy wło- 
skiej, należenie do Akcji Katolickiej 
żywiołów wrogich faszyzmowi, rekru- 
tujących się z dawnej partji katolicko- 
ludowej, t. zw. popolarów. (Zawarta 
ugoda przewiduje pewien kompromis w 
tej sprawie, a mianowicie ludzie, zaan- 
gażowani osobiście w walkę z rządem, 
nie będą mogli stać na czele akcji kato- 
lickiej. Nie wyklucza to zatem możno- 
ści należenia do akcji katolickiej polity 
ków, niemiłych faszyzmowi. Pozatem 
punkt pierwszy ugody stwierdza, że ak- 
cja katolicka jest organizacją djecezjal 

zależną bezpośrednio od biskupów, 
nie uprawiającą polityki. Twierdzenia 
te nie wnoszą nic nowego, gdyż w za- 
łożeniu swem, akcja katolicka jest or- 
ganizacją Ściśle apolityczną, djecezjal- 
ną i zależną od księży biskupów. $ 

Również punkt drugi ugody nie 
wprowadza żadnych zmian w konsty- 
tucji i w dotychczasowej praktyce ak- 

cji katolickiej: „Akcja katolicka według 
swego programu nie zakłada  stowa- 
rzyszeń zawodowych i syndykatów rze 
mieślniczych, nie stawia sobie przeto 
celów 0 charakterze syndykalistycz- 
nym'. Jak wiemy dobrze chociażby z 
naszych polskich stosunków, akcja ka- 
tolicka nie przejawiała najmniejszych 

dążeń do zakładania związków zawo- 

dowych, albo uzależnienia ich od sie- 

bie w działalności gospodarczej, czy 

społecznej tych związków. 
Trzeci punkt umowy zawiera ważne 

postanowienia. Przekreśla dekret rządu 

o rozwiązaniu stowarzyszeń młodzieży, 

uznaje je formalnie, mimo, że zmienia 

częściowo ich nazwę, ale z drugiej stro 

ny ogranicza ich działalność na polu 

wychowania fizycznego i sportu. O ten 
punkt najbardziej, zdaje się, faszystom 

chodziło. Robiąc ustępstwo z monopo- 

lu na wychowanie duchowe młodzieży, 

faszyzm chce ją natomiast całkowicie 

uzależnić od siebie w dziedzinie wycho 
wania fizycznego. 

Każda umowa jest dziełem kompro- 

misu. Stolica Apostolska, jak widzimy 

z tekstu umowy, nie poszła na kompro- 

mis w sprawach zasadniczych. Konsty- 

tucja akcji katolickiej, jej forma orga- 

nizacyjna i jej praktyczne zastosowa” 

nie, pozostały nietknięte, niezmienione. 

Ustępstwo Stolicy Apostolskiej doty- 

czyło sprawy drugorzędnej wartości i 
ściśle z celami religijnemi akcji kato- 

lickiej nie związanej: Faszyzm zaś W 

stosunku do akcji katolickiej ustąpił ze 

swego nieprzejednanego stanowiska-— 
monopolu na prawo stowarzyszania się 
i na wychowanie. Akcja katolicka jest 

we Włoszech jedyną organizacją, nie 
związaną i nie podległą syndykalizmo- 
wi faszystowskiemu. W tych warun- 

kach ostatnia ugoda pomiędzy Watyka 

nem i Kwirynałem nabiera znaczenia, 

umożliwiając Kościołowi wykonywanie 
Boskiego posłannictwa. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

starczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Wiedeń w roku 1931 
„ Po rozpadnięciu się monarchji au- 
strjacko - węgierskiej Wiedniowi, sto- 
iicy 50-milionowego dawnego pań- 
stwa, przepowiadano smutną przy- 
szłość. Mówiono o przyszłej wielkiej 
wsi nad Dunajem i t. p. Obecnie, 13 
lat po upadku monarchji austrjacko- 
węgierskiej objektywny obserwator 
może zrewidować tę prognozę. Jeśli 
chodzi o stronę kulturalną, to pizepo- 
wiednia się nie ziściła i że zwłaszcza 
kultura muzyczna i teatralna w Wie- 
dniu nie straciła swego znaczenia. Mia- 

rodajne czynniki starały się o to, aby 
sławna opinja kultury wiedeńskiej za- 
stała zachowana i trzeba przyznać, że 
usiłowania te miały powodzenie. Po- 
równując życie kulturalne Wiednia 
przedwojennego z stanem dzisiejszym, 
możemy powiedzieć, że wprawdzie 
znikło wiele z dawniejszego połysku 
zewnętrznego, ale wewnętrzna wspa- 
niała tradycja nie została dotknięta 
kryzysem gospodarczym. Do takiego 
wniosku dojść musi każdy objektyw- 
ny obserwator. 

Wiedeń powojeny stał się wzorem 
opieki społecznej. Powstało tu cały 
szereg monumentalnych domów miesz- 
kalnych, cały szereg instytucyj opieku- 
jących się dziećmi, starcami, inwalida- 
mi i t. d. Urządzono cały szereg porad- 
ni, żłobków dziecięcych i przytułków 
dla starców. 

A jednak należy obawiać się o los 
tej stolicy małego obecnie państwa au- 
strjackiego. Przed kilkoma dniami о- 
publikowano dane statystyczne o na- 
turalnem ruchu ludności. Cyfry te są 
wprost zastraszające i jako takie żywo 
były komentowane w prasie wiedeń- 

skiej. Chodzi tu o statystykę urodzin. 
W roku 1929 urodziło się żywych. 

niemowląt okrągło 17.000. 
W roku 1925 urodziło się 26.200. 
Przeciętna cyfra w latach 1911 — 

1913 wynosiła 39.500. 
Przeciętna cyfra w latach 1901 — 

1905 wynosiła 51.400. > 
Również wpisy do pierwszych klas 

szkół ludowych wykazują znaczny ur 
padek, zwłaszcza w roku bieżącym, 

Także o ile chodzi o komunikację, 
daje się zauważyć znaczny upadek. 
W stosunku do roku 1928, kiedy na- 
stąpił ostatni ciężki kryzys gospodar- 
czy, frekwencja wiedeńskich kolei lo- 
kalnych upadła o 80 miljonów  pasa- 
żerów, dochody kolei zaś o 17 miljo- 
nów szylingów. Pisma, nawet lewico- 
wego kierunku . gwałtownie atakują 
zarząd kolei miejskich, wskazując na | 
wstrzymanie licznych ważnych linij i 
ograniczenie komunikacji. 

Kryzys gospodarczy zmusił również. 
zarząd gminy wiedeńskiej do obniżenia 
zarobków pracowników miejskich, co 
wywołało znaczne rozgoryczenie wśród 
pracowników. 

Ze względów oszczędnošciowych 
gmina wiedeńska zmuszona była od- 
stąpić od planu budowy wielkiej stacji 
hydraulicznej na Dunaju, której w dzi- 
siejszych czasach Wiedeń nie mógłby 
należycie wykorzystać. 

Bezrobocie w Wiedniu tak, jak w 
całej Austrji w stosunku do roku u- | 
biegłego znacznie wzrosło, a prasa so- 
cjalistyczna proponuje wysiedlenie bez 
irobotnych do Rosji sowieckiej. Około 
3.000 robotników metalowych zgłosiło 
się już do wyjazdu do Rosji. 

Aby uzupełnić obraz dzisiejszego 
Wiednia trzeba zaznaczyć, że żebra- 
nina w tem mieście dochodzi w ostat- 
nim czasie do katastrofalnych rozmia- 
rów. Największa liczba żebrzących, to 
ludzie chętni do pracy, którzy najroz- 
maitszemi sposobami, niekiedy wzru- 
szającemi dopraszają się miłosierdzia 
bliżnich. 
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Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA |HOESICKA 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA | WOLFFA 

| JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
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ECHA KRAJOWE 

  

W SŁONIMIE 
Starosta p. Edmund Koślacz 

zrezygnował ze stanowiska 

przewodniczącego Komitetu 
Eucharystycznego w Słonimie. 
Słonim, dn. 8.9 1931 r. Dzisiaj po południu 

rozpowszechniła się wiadomość w Słonimie, 

że starosta p. Edmund Koślacz zrezygnował 

ze stanowiska przewodniczącego Komitetu 

Eucharystycznego w Słonimie. Wieść ta ze- 
lektryzowała mieszkańców miasta, którzy 

domyślają się powodu tego kroku. 
Nie zastanawiając się nad istotnemi przy 

czynami, jakie spowodowały rezygnację Sta- 
rosty, musimy stwierdzić, że powzięcie tak 
stanowczej decyzji na trzy dni przed rozpo- 
częciem uroczystości kongresowych musia- 

ło wywołać coś naprawdę poważnego, Cuś, 
co zaliczyć należy do wydarzeń niezwy- 
kłych. 

Akademja żałobna ku czci ś. p. Ta- 
deusza Hołówki. 

Staraniem Rady Powiatowej B. B. 
W. R. w ubiegła sobotę urządzona zo- - 
stała akademja żałobna w domu ludo- 
wym ku czci ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Akademję zagaił prezes miejscowej 
Rady powiatowej p. inż. Kazimierz Mi- 
chalski, następnie zaś wspomnienia po 
śmiertne wygłosił p. poseł Emeryk hr. 
Czapski, który przemówienie swoje 
zakończył wezwaniem do uczczenia 
czci zamordowanego posła. 
W tym momencie licznie zgromadzo 

na publiczność (ponad 500 osób), 
szczelnie wypełniająca stare mury do- 
mu ludowego, powstała, zaś orkiestra 
straży ogniowej w Słonimie odegrała 
marsz Chopina. 

Uroczystość wypadła bardzo ckaza 
łe, cieszyła się ogólnem zainte esowa- 
niem społeczeństwa bez różnicy wy- 
znania i narodowości. 

Po wyborach. A jednak, pomimo, że wy 
bory do rady miejskiej już się odbyły, roz- 
namiętnienie polityczne w pewnych kołach 
radzieckich nie ustaje. Specjalnie silnie zary- 
sowuje się ono u żydów. Coprawda p. Weiss 
w ostatnim swoim artykule tygodnika ży- 
dowskiego, wychodzącego w Słonimie, na- 
wołuje do porozumienia, do zaniechania nie- 
dawnych waśni, które podczas wyborów tak 
zacięcie były prowadzone, zwłaszcza przez 
sjonistów, lecz apel jego posłuchn nie znaj- 
duje. 
on roznamiętnienia są Sprawy, 

wiązane z wyborami członków magistratu. 
W związku z tem odbywają się ciągłe 

konferencje i targi. Wczoraj z inicjatywy 
Bloku Żydowskiego (6-ki) zwołana została 
konferencja, na którą zaproszeni zostali rad 
ni z listy „rzeczowej pracy samorządowej 
(T-ki). „listy rzemieślniczej" (1-ki) i „wła- 
ścicieli nieruchomości” (2-ki). Na zebraniu 
tem usiłowano stworzyć ogólno - żydowską 
frankcję radziecką, składającą się z radnych 
wymienionych wyżei list (bez lewicy). Kon- 
cepcja ta, inspirowana przez p. Weissa, nie 
została jednak przez plenum zebrania za- 
aprobowana. Brakowało tam również radne- 
go z listy Nr. 2, który odmówił wzięcia u- 
działu w posiedzeniu. Nadto iwi związki z 
projektowaną konferencją ogólnoradziecką, 
usiłowano dokonać wyboru  delegatów-re- 
prezentantów radnych żydów. Jednakże i ten 
plan sjonistyczny nie powiódł się i zebrani 
wchwalili, by wszyscy radni wzięli udział w 
konferencji, odrzucając „opiekę* sjonu. Za- 
aprobowano jedynie myśl bronienia żydow- 
skiego stanu posiadania w. magistracie, t.j. 
«bsadzenia wiceburmistrza i 2-ch ławników 
ludźmi włyznania mojżeszowego. 

Jak widzimy z powyższego, jesteśmy w 
okresie walk o hegemonję w magistracie, 
wa!k zasadniczych dla rozwoju i gospodarki 
miasta. Nic też dziwnego, że społeczeństwo 
miejscowe z dużem zainteresowaniem śledzi 
odbywające się obecnie nieoficjalne obrady 
; ciekawe jest ich wyników. K. 

Straszna burza gradowa nad Sto- 
nimszczyzrtą. W ubiegłą sobotę, o go- 
dzinie 16 m. 10 przeszła nad Słoni- 
mem i powiatem duża burza gradowa, 
której rozmiary i siła były w poszcze- 
gólnych miejscowościach rozliczne. 

W Żyrowicach spadł grad wielkości 
kurzego jaja i większy, dochodzący do. 
wagi 500 gr. W bardzo wielu domach 
powybijane zostały szyby. i pobite 
drzewa. Sporo ludzi pokaleczonych. 

We wsi Szydłowice rozmiar Idzi- 
nek gradowych był jeszcze większy i 
sięgał wagi około 1 klgr. Wskutek ude 

_ rzeń lodu zabite zostały owce i poka- 
ieczone bydło, 

Największy jednak grad spadł na 
drodze Pałonka — Słonim, na terenie 
majątku Albertyn. Waga jego docho- 

(3 funty), zaś 

średnica objętości do 15 cm. Dla scha- 
rakteryzowania siły uderzenia gradu 
podajemy fakt, że jadącemu wówczas 
ią drogą komisarzowi ziemskiemu w 
Słonimie p. Gajewskiemu zostało uszka 
dzone ldziną auto przez spłaszczenie 
pudła blaszanego. nakrywającego mo- 
tor samochodowy. Na tym terenie grad 
połamał stare drzewa, pokaleczył ży- 
wy inwentarz i pobił ludzi. Wypadków 
śmiertelnych nie było. W Słonimie w 
tym czasie przeszła także burza gra- 
dowa, przyczem wielkość gradu sięga- 
ła zaledwie orzecha laskowego. Jedy- 
nie na peryferjach miasta wypadł grad 
większy; nie wyrządził on jednakże 
żadnych strat w mieście. 

Burza ta trwała około 10—15 min. 

  

Pożegnanie wicewoje- 
wody p. Kirtiklisa 

i posłanki p. Janiny 

Kirfiklisowej 

Wspominališmy już wczoraj o rau- 
cie pożegnalnym na cześć ustępujące- 
go z Wiłna p. wojewody Kirtiklisa. Sa- 
la miejska, dawniejsza Klubu Szla- 
checkiego, wypełniła się szczelnie. Na 
wprost drzwi w dwirzędzie stali dow- 
bo1czycy. Wszystkie organizacje woj- 
skowe były reprezentowane. Przedsta- 
wiciele społeczeństwa wileńskiego sta- 
wili się nader licznie. Ksiądz Biskup 
Michalkiewicz wygłosił da Wojewody 
Kintiklisa serdeczie przemówienie, że- 
gnajac go imieniem duchowieństwa. Z 
duchowieństwa był obecny także ksiądz 
prałat Sawicki i inni księża. Na raucie 

obecny był p. wojewoda Zygm. Becz- 
kowicz, wice-wojewoda Jankowski i 
szereg wyższych urzędników. Licznie 
reprezentowane było także ziemiań- 
stwo z p. ministrem Aleksandrem Mey- 
sztowiczem na czele. 

Generał Lucjan Żeligowski przybył 
na raut w mundurze generała broni, 
ciągle otoczony przez wszystkich i wi- 
tany serdecznie. 

Senatorowie i posłowie BBWR. 
byli prawie w komplecie. 

Przemówienia rozpoczął główny or- 
ganizator rautu p. Mieczysław Bohda- 
nowicz, który wygłosił do p. Kirtiklisa 
przemówienie następujące: 

Wielce Szanowna Pani i Kochany Panie 
Wicewojewodo. 

W. chwili, kiedy opuszczacie Wielce Szan 
nowni Państwo Wilno i Ziemię  Wileńską, 
przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnania 
Was w imieniu społeczeństwa wileńskiego. 

Żegnamy Państwa z tem większym ża- 
lem, że Ty, Panie Wojewodo, byłeś przez 
pierwsze lata naszej odrodzonej państwowo- 
Ści, tak blisko i tylu węzłami związany z Wi 
leńszczyzną, cy to w slużbie wojskowej, czy 
w pracy administracyjnej i społecznej. 

Pamięta Ciebie Wilno w dniach wojny i 
riepokojow! powojennych, kiedy wysiłęk 
Twój, Panie Wojewodo, szedł w kierunku 
zapewnienia ludności spokojnego bytu i mie- 
nia, pamięta, gdy w trudnym okresie tarć i 
nieporozumień z narodem pobratymczym sta- 
feś 1a czele organizacji, mającej utrzymy- 
wać ład i porządek społeczny na terenach 
spornych, pamięta wreszcie, gdy przyszedłeś 
na stanowisko szefa bezpieczeństwa iwoje- 
wództwa wileńskiego, a później Wicewojewo 
zh i pełniącego obowiązki Wojewody Wileń- 
skiego. 

Na tych poszczególnych etapach Swojej 
pracy państwowej obok zdolności organiza-. 
cyjnych i administracyjnych głębokie wyczu- 
cie społeczne oraz zrozumienie dla specyfi- 
cznych, a tak różnorodnych warunków na.. 
szego kraju, a w pracy tej cechował Cię roz 
mach i świadomość odpowiedzialności, ja- 
ka ciąży na wysokim urzędniku państwo- 
wym i działaczu społecznym na ziemi Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, którego  żołnie- 
rzem jesteś od lat wczesnych. 

Obejmując Swój urząd po byłym Woje. 
wodzie Wileńskim, Marszałku Senatu Wła- 
dysławie Raczkiewiczu — na wstępie oświad- 
czyłeś, że niezależnie od tego, czy Ci Two. 
je władze przełożone każą pełnić ten wyso- 
ki urząd przez dni kilka, czy przez czas dłuż 
Szy — zawsze będziesz działał z całą inicja-. 
tywą i w poczuciu pełnej odpowiedzialności 
za sprawowanę obowiązki. 
R obietnicy, Panie Wojewodo, dotrzyma- 

Już w swoim czasie, przed kilku laty, do- 
konałeś dzieła, którego wartość ; zasługę 
przypisze Ci z catem objektywnem uzna. 
niem przyszły historyk naszego terenu: po- 

Kruki białe pomalowane na zielono 
Twórcy „białych kruków, pomalo- 

wanych na zielono”, czyli druków naj- 
rzadszych, tak ze względu na brak ich 
w księgarniach, jak szczególnie — ze 
względu na treść, — odznaczają się 
wielką ofiarnością i stałą troską o do- 
bro ludzkości. 

Pragną uszczęśliwić tę ludzkość, 
rozwiązać wszelkie tajemnice bytu i 
wskazać najpewniejszą drogę do zba- 
wienia. 

Patrjotyzm autorów zmusza ich do 
myśli przedewszystkiem o swoim naro 
dzie, któremu pragną dobrze się przy- 
służyć, lub ściślej: który chcą oni pro- 
wadzič do szczęśliwości jedynie pew- 
ną drogą. Nic też dziwnego, że uwa- 
gę ich przykuwa proroctwo Mickie- 
wicza i nieraz niejeden z nich ma pew- 
ność, że tajemniczy „44“ — to właśnie 
on i nikt inny. 

W przebogatej i przeciekawej lite- 
raturze na temat „44“ nie brak, natu- 
ralnie, okazów wileńskich i to naj- 
świeższej daty. 

Jedno dzieło , jest jeszcze w druku. 
Ponieważ czasy są ciężkie, a druk ko- 
sztowny, autor wpadł na szczęśliwy 
pomysł streszczenia swego dzieła w 

kilkudziesięciu wierszach, a że ma 
„iskrę Bożą”, przeto wydał  wigrszo- 
waną — „Modlitwę wolnego obywa- 
tela Polski*, na nutę „Boże coś Pol- 
skę”, dając do tytułu taki komentarz: 
„Modlitwa ta jest zarazem syntezą 
książki tegoż autora Wskrzesiciel Na- 
rodu — a imię jego czterdzieści i czte- 
ry, napisanej prozą”. 

Jak będzie wyglądało całe dzieło, na- 
razie nikt oprócz autora nie wie, jaką 
treść zawiera „modlitwa* również trud 
ni się dowiedzieć ze względu na zbyt 
szczupłą ilość jej czytelników: „mod- 
litwa“ uległa konfiskacie! 

Lepiej się powiodło p. Stanisławo- 
wii - Emilowi... dajmy spokój nazwi- 
skom. które kiedyś staną się ozdobą 
naszej literatury! Otóż myśliciel dwej- 
ga imion, dodający przy swem nazwi- 
sku niby tytuł: „inw. woj.*, wydał 
broszurkę pod szumnym tytułem: 

„Człowiek przeznaczeń w świetle 
ducha prawdy (A imię jego jest 44). 
Alegorje, wysnute na tle walk o Praw- 
dę — Zagadnienia duszy — jej naj - 
skrytsze tajniki", S 

Na pierwszej : stronicy dziela — 
podobizna autora, siedzącego przy 

SŁ O W O 

Gabinet Brueninga zachwiany 
BERLIN. PAT. — Kwestja, dlacze 

go minisier spraw zagranicznych Rze- 
Szy dr. Curtius, któremu znana byla 
treść wyroku haskiego, na dłuższy 
czas przed jego ogłoszeniem zrzekł się 
unji celnej z Austrją w komitecie stu- 
djów unji europejskiej, nie przestaje 
być przedmiotem dyskusji. W tutej- 
szych kołach politycznych interpretują 
ten fakt w ten sposób, że poza odwro- 

tem, spowodowanym wyrokiem Trybu 
nału, Niemcy poniosły poważną klęskę 
polityczną. 

W DYMIE STRZAŁÓW 
(KORESPONDENCJA WŁASNA Z MISTRZOSTW ŚWIATA WE LWOWIE) 

O 30 metrów od strzelca wyskaku- chwalą |Iwowskie piwo. Oczywiście 
W związku z tem polityczne, a zwła je co 8 sekund figura z dykty — inar- Revilliod przemawia do szpakowatego 

szcza parlamentarne położenie gabine- 
tu dr. Brueninga uważane jest za nie- 
pewne. Nawet partja ludowa, do której 
należy minister spraw zagranicznych, 
chce zrzucić z siebie odpowiedzialność 
za politykę gabinetu Brueninga. 

  

(o to jest postępowanie doraźne? 
Postępowaniu doraźniemu podlega- 

ią przestrępstwa, przewidziane w na- 
stępujących artykułach kodeksów kar- 
nych: 

a) w art. 99, 108, 119, 123, 222, 
279 część pierwsza ust. 2 i 3 a ile idzie 
o bandy w celu rozboju, kradzieży i 
wymuszeń, 453, 456, 556 i 557 o ile w 
obu tych wypadkach uszkodzenie do- 
tyczy urządzenia, służącego do użyt- 
ku publicznego lub rządowego, 558, 
562, 564, 584, 589 i 590 część druga 
ust, 3 i 4 kodeksu karnego z 1903 r.; 

b) w $$ 67, 73, 85, 87, o ile działa- 
nie lub zaniechanie stanowiące istotę 
rzeczonej zbrodni z $ 87 dotyczy urzą 
dzeń lub ruchu kolejowego, 89, 134, 
141, 176, 174 L lit. a) i lit. b), 190 u- 
stawy karnej z 1852 r. w $$ 4, 5, 6i 
8 ustawy z 27 maja 1885 r. o używa- 

niu środków wybuchowych (Dz. U. P. 
Austrji nr. 134); 

c) w 89 — 91, 125 ust. 2, 212, 
225, 234 p. 5 i 6, 249, 250, 251, 252 
255, 306, 307, 309, 31i, 312, 315, o ile 
przestępstwo to polega na uszkodzeniu 
albo na fałszywych znakach lub sygna 
łach, 317, 321 ust. 2, 323, 324 kodek- 
su karnego z r. 1871 oraz S$ 5, 6, 7 
ustawy z dnia 9 czerwca 1884 r. o 
zbrodniczem i wszechgrożącem używa 
niu środków wybuchowych (Dz. u. 
Rzeszy str. 61); 

d) wart. 1 S$ 1—5, art. 3 & 1, 
art, 4, art. 5 $$ 2—3, art. 6 $ 2—3, 
art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 
1928 o karach za szpiegostwa i niektó 
re inne przestępstwa przeciw państwu 
(Dz. U. R. P. nr. 18, poz. 160). 
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Pożar aresztu 
SPOWODAWAŁ UCIECZKĘ WIĘŹNIÓW 

W Jancewiczach pod Wołożynem 
wybuchł pożar w tamtejszym areszcie. 
Jedenastu więźniów, znajdujących się 

  

łączyłteś w jedną organizację wszystkie Związ 
ki b. wojskawiych przez co znakomicie 
wzmocniłeś poczucie naszej jednomyślności 
wobec zadań, jakie nakłada na nas wzgląd 
na dobro Państwa j przyczyniłeś się do u- 
świadomienia tej myśli, że różnice organiza- 
cyjne i dawne pozostałości zaborcze powin 
ny ustąpić miejsca jednej, wszechogarniają- 
cej, twórczej idei państwowej. 

Praca Twoja, Panie Wojewodo, na polu 
społecznem znałazła swój wyraz w inicja- 
tywie powołania instytucji swobodnej wymia 
ny myśli w trosce o dobro Państwa: mówię 
o Klubie Społeczno-Politycznym oraz w dzie 
le wzniesienia na jeziorach Trockich Schro- 
niska Ligi Morskiej i Rzecznej, schroniska, 
które zastępcom naszej młodzieży da 'moż- 
ność nabierania szerszego oddechu w wy- 
siłkach nad opanowaniem żywiołu morskiego 
i będzie przypominało o wartości państwo- 
wej posiadania wybrzeża bałtyckiego. 

Umiateś, Panie Wojewodo, swoją owoc- 
ną w skutkach inicjatywą przenieść z poła 
społeczno-państwowego i na poczynania ar- 
tystyczno-kulturaine. Twoją wyłączną zau 
sługą pozostanie założenie w, Wilnie Muzeum 
Sztuki Współczesnej przez co nawiązałeś, 
Panie Wojewodo, do tak pięknych tradycyj 
naszego miasta z wieku ubiegłego, ożywia- 
jac skutecznie współczesną twórczość artyn 
styczną. 

Nie zapomni Ci też, Panie Wojewodo, 
Ziemia Wiłeńska Twoich ofiarnych į nieco- 
dziennych wysiłków w smutnych dniach klę- 
ski powodzi, kiedy osobiście śpieszyłeś z wiy 
datną pomocą zagrożonej ludności i trwam 
łeś na posterunku dzień i noc. 

Do pracy państwowej i społecznej umia- 
łeś pociągać całą ludność, bez różnicy wy- 
znania i narodowości, i dążeniem Twojem 
było, by czując się w Państwie dobrze przez 
to samo wszystkie odłamy tej ludności bra, 
ty udział w budowie naszego życia społe- 
cznego i ekonomicznego. 

ego wszystkiego nie zapomni Ci, Panie 
Wojęwodo, wdzięczna Ziemia Wileńska, Za- 
skarbiłeś sobie jej sympatje i uczucia i mo- 
gę Cię zapewnić, że będziesz zawsze wśród 
nas widziany, jako człowiek bliski i obywa- 
tel zasłużony tego kraju, dla dobra którego 
może jeszcze nieraz staniemy do wspólnych 
wysiłków i wspólnych prac. 

Z żalem też żegnamy, Twoją, Panie Wo- 
jewodo, Małżonkę, posłankę Janinę Kirtikli.. 
sową. Proszę wierzyć, Wielce Szanowna Pa- 
ni, że praca Pani dokoła zorganizowania i 
kierowania wielką organizacją społeczną ko 
biet, mającą cele humanitarne i filantropijne, 
pozostawi trwały šlad. 

Żegnając Wielce Szanownych Państwa, 

biurku i w natchnieniu patrzącego 
wdal, trzymając pióro w lewej ręce. 

iPod tą fotografją: nito wstęp, nito 
aforyzm -— wyznanie: 

„Ideę (!) niniejszą pisałem: tło- 
wą, Sercem, lewą i prawą ręką (!). 
Materjał czerpałem z wrażeń i do- 
świadczeń, wysnutych na tle walk we- 
wnętrznych dwóch światów, żyjących 
wśród zamąconych stosunków dziejo- 
wych, stwarzając tym sposobem żwier 
ciadło oraz drogowskaz, torujący dro- 

gę do świetlanej przyszłości pokoleń". 
Rozważania swe rozpoczyna autor 

od ponownego stwierdzenia wartości 
swego dzieła: 

„W ciekawej i pożytecznej tej bro- 
szurze, przynoszącej szczęście, która 
ma wartość większą, niż tysiace dzieł, 
niepozbawionych zalet literackich, od- 
twarzam dwulicowe oblicze społeczeń- 
stwa demokratycznego w Państwie no- 
wem, tworzącem Powszecliną Akade- 
mję Nieśmiertelnych Europy 
której założycielem jest Najpoteżniej- 
Szy Rycerz Prawdy, dla wielu niezna- 
ny — a Którego Imię jest 44“... 

Jaką akademię nieśmiertelnych za- 
łożył Rycerz Prawdy, kim jest on sam 
i dlaczego toleruje w państwie nowem 
dwulicowość demokracji, tego, nieste- 
ty, nie tłumaczy dzieło inwalidy wo- 
jennego, który, choć umie pisać głową, 

w tym czasie w areszcie, wyłamało ok- 
na i zbiegło. 

Pożar powstał jakoby z podpale- 
; nia. 

| DRZORZEZZZZZEBOEOWO OE Z ENZZESO 

proszę w imieniu tu obecnych 0 przyjęcie 
najszczerszych życzeń szczęścia i pomyślno- 
Ści w życiu osobistem i 'w. pracach społecz-. 
no - państwowych, 

Następnie głos zabierali gen. Skwar- 
czyński, magnificencja Januszkiewicz, 
prezydent Folejewski, poseł Dobosz, 
imieniem Federacji dr. Góra, imieniem 
legjonu młodych p. Bieliński, korpora- 
cji Cresovia p. Komorowski. Na podkre 
ślenie zasługuje przemówienie p. Krzy- 
sztoforskiej, która przemówiła imie- 
niem kilku kół prowincjonalnych Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w te 
słowa: 

Droga Pani, Panie Wojewodo. 
Jestem rada, że przypada mi wdzięczne 

zadanie wypowiedzenia kilku słów, prostych 
a szczerych w imieniu szeregu zrzeszen pc- 
wiatowych Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Nie dopuszczę się przesady, jeżeli stwier-. 
czę, że byłaś Pani dla nas nauczycielką i 
wzorem społecznicy-oby watelki, 

Jeżeli miasta i miastęczka naszego wo- 
jewództwa pokryły się siecią kół naszej or- 
ganizacji kobiecej, jeżeli powstały placów- 
ki społeczne, czyniące zadość pałącym pa- 
trzebom matek i dzieci, było to w wielkiej 
mierze Twoją Pani zasługą. Zawsze czynna, 
gotcwa do ponoszenia trudu, ofiarna, byłaś 
kierowniczką kobiet obywatelek, które po- 
za swą pracą codzienną do ogólnego dobra 
dołożyć chcą najlepszą swą cząstkę. 

Chcę dziś stwierdzić, że taka jest w na- 
szych szeregach Twojej pracy ocena i wy- 
razić Ci, Państwu Obojgu, nasze najszczer- 
sze uczucia i najlepsze życzenia, które źró- 
dło swe mają w przywiązaniu zrodzonem w 
1atach wspólnej pracy. 

Wszystkim mów<om odpowiedział 
p. Stefan Kirfiklis przemówieniem, któ- 
re zrobiło na obecnych głębokie wra- 
żenie. 

Po raucie najbliżsi współpracowni- 
cy i przyjaciele p. Stefana  Kirtiklisa 
uczcili go kolacją. Nastąpił również 
szereg toastów i kolacja zakończyła się 
koło czwartej nad ranem. Ponieważ 
stoły ustawione były tak zw. „folwar- 
kami, więc układano  okolicznościo- 
we piosenki na cześć drogiego  Wiłnu 
p. Kirtiklisa i jego małżonki. 

sercem, rękami i nogami, wysławiać 

się jednak dokładnie nie potrati. 
Zdolnością do jasnego focmułowa- 

nia swych myśli odznacza się inny 
nieznany szerszemu ogółowi pisarz, 
autor broszury p. t. „List otwarty do 
przeciwników Polskiego Pomorza — 
Lettre ouverte aux adversaises de la 
Pomćranie Polonaise". 

Autor zdemaskował Niemców!.. 
Tak! Przycisnął ich, co się zowie, do 
muru i odrazu wyjaśnił sprawę „kory- 
tarzowią”. 

Narzekają Niemcy na ten korytarz, 
dowodzą, że stanie się on przyczyną 
nowej wojny, ale gdyby rzeczywiście 
tak było, Niemcy niezawodnie zapro- 
ponowaliby Polsce... komasację!... 

Jaką? Pan Edward tłumaczy do- 
kładnie i broszurę swą rozpoczyna od 
podania „mapy geograficznej propczy 
cyj niemieckich, któreby już były Rzą- 
dowi Polskiemu zaproponowane, gdy- 
by przesłanki przeciwników Pomorza 
były realne". 

Mapa ta wykazuje ewentualne żą- 
danie Niemców, które autor chętnie 
przyjmuje. 

Całe Pomorze z Gdynią i Bydgo- 
szczą oraz przynajmniej czwarta część 

Wielkopolski (granica: Rogożna, O- 
bornik, Opalenica, Śmigel) miałyby 

na imitacja człowieka. Przez 3 sekun- 
dy pozostaje bez ruchu, poczem znika. 
Strzelec winien wpakować kulę w 
brzuch figury — zato 10-tka, w serce, 
biodro, czy gdzieś niżej — odpowied- 
nio mniejsza cyfra. 

Oficerowie tłumnie oblegają ten 
skrawek strzelnicy. 

Obleśnie patrzą, jak nonszalańcki 
Łotysz, czy brudny Szwajcar, wystuku 
ją raz pa raz 10-tkę. Żeby tak na po- 
jedynku... 

Nie daj Boże z którymś z tych lu- 
dzi się pojedynkować. Przy komen- 
dzie: „trzy“ — już możnaby klapać 
plackiem i wołać doktora. Nie spudłuje 
drab. Conajwyżej przepraszałby potem 
— że miast w środek brzucha trafił w 
pierś — i kto wie? może martwiłby 
się szczerze takiem odchyleniem. 

Patrząc, jak co jeden podnosi wy- 
soko wyciągnięte ramię, opuszcza 1 — 
bach! nim miną 3 sekundy, jak trafia 
niezawodnie, w głowę się zachodzi, ja 
kim sposobem 100 procent naszych 
pojedynków kończy się w gabinecie. 
Warunki ostre: 20, 15 kroków — i 
nic, obaj cali, jeśli krowa nie wałęsa 
ła się w pobliżu, niema krwi rozlewu. 
A tu to takie proste, łatwe, naturalne, 
— chodzi a 10-tkę, bo przecie byle 
trafienie jest igraszką. 

Szwajcarzy są chyba najlepsi na 
świecie, Willy Schnyder był czterokrot 
nym mistrzem świata, — jest dokto- 
rem medycyny i chwile wolne od ku- 
rowania ludzi poświęca ćwiczeniu e- 
wentualnego ich zabijania. 

Choć to tylko supozycja. Revilliod 
de Budć, wspaniały, siwy, starszy pan, 
wyglądający conajmniej na markiza, 
wystrzelał Świetną serję — ani razu 
poniżej 8-ki. 

— Avez - vous, en jamais eu duel? 
— spytałem go naiwnie. 

— Mais non, Dieu m'en prėserve, 
— żywo zaprzeczył. 

A jednak Revilliod liczy sobie 62 
lata — miał czas wycelować do czło- 
wieka, nigdy tego nie zrobił — i nie 
zrobiłby za nic, jak mnie zapewniał. 

— Gdyby mnie kto napadł, — do- 
wodził — eh bien, je me batrai a 
coups de poing, a coups de pieds — 
chaćbym miał nabity rewolwer w kie- 
szeni, broń to dobre na zawody! 

Nie wiem, jakby wyglądała ta wal- 
ka wręcz, bo Revilliod de Budć jest 
jednak widocznie osłabiony. Nie trzy- 
ma rewolweru wyciągniętem  ramie- 
niem — jak wszyscy, lecz zgiętem, jak 
scyzoryk. Mimo tak nieprawidłowego 
stylu zdobył w zeszłym roku mistrzo- 

stwo świata z pistoletu w strzelaniu do 

tarczy. 61-letni pan mistrzem świata— 
imponujące. 

Zulaut — ten grubas w cyklistów- 
ce, strzela niezwykle szybko. Celuje 

króciutko, — bach, bach, bach — wy- 

kańcza swą serję, nim inny upora się 
z połową. Brzuchaty Szwajcar jest 1e- 

kordzistą świata — 2 lata temu w 

Sztokholmie wybulił 542 pkt. (strzela 

się 6 seryj po 10 strzałów każda), 
czyli, że średnio same 9-tki. A jeden 

Hiszpan cieszył się, gdy kropnął 10-tkę. 
—,„No, choć raz!'* —- zawołał. 

Revilliod i Zulaut — chać rywale— 

lubią się dość. Dzielą *1*  uprzejimie 
wrażeniami, narzekają na złe Światło, 

Zulaufa tonem ojcowskim — jak do 
zdolnego, dobrze zapowiadającego się 
chłopca, pewnie — Zulawi ma dopiero 
40 lat. 

MAŁOKALIBROWCY 

Porzuciwszy jegomościów z wypię 
tym brzuszkiem i lewą ręką w kiesze- 
ni (konieczne!), idziemy do pawilonu, 
gdzie jest stosunkowo  najciszej 
strzały choć padają gęsto — nie dzitt- 
rawią bębenków, nie ma się wraženis, „A 
że to okop w pierwszej linji. 

Broń małokalibrowa --- domena 
cywili, Jeśli chodzi o wartość bezwzglę 
dną — to Polacy są najlepsi właśnie 
w małym kalibrze — tu nasze wyniki 
są najbardziej zbliżone do rekordów 
światowych. 

Pozycja leżąca, stojąca, klęcząca, 
ogólnie najlepszy wynik --- znów cały 
repertuar od początku. Różnorodro- 
ścią się tu nie grzeszy, wszędzie te 
same mumje, zastygłe w bezruchu— 
niczem pomniki, wszędzie na matera- 
cach te same wypięte kontury. 

Szwedzi przodują. Łagodne blon- 
dasy anektują kolejno różne pozycje, 
im też przypada w udziale: wszech- 
mistrz, 

Czy są zadowoleni? Jak im się Pol- 
ska podoba? Próżno pytać. Patrzą wy- 
bałuszonemi oczyma — nie rozumieją, 
czy nie słyszą. Każdy szanujący się,za- 
wodnik ma uszy zatkane watą lub spe- 
cjalnym przyrządzikiem, który czyni 
ich niewrażliwymi na huk, jak Kasę 
Chorych, na skargi pacjentów. 

Połowę swych sukcesów zawdzię- 
cza Przepiórka, twierdzą znawcy, głu- 
chocie. Nie słyszy harmideru kibiców, 
myśli, gra, nikt mu głowy, nie zawraca. 

Głupi ci szachiści. Jeśli to kalectwo 
jest tak pożyteczne, czemuż wzorem 
strzelców nie wbijają sobie kołków do 
uszu? 

PORZĄDEK 

Oczywiście musi być, ale, ale.... 
W każdym pawilonie jakiś dostoj- 

nik czuwa nad ładem. Jeden robi to 
spokojnie, drugi dla uciszenia na- 
robi tyle wrzasku, że zawodnicy 
przerywają swą mozołkę. 

— Tu nie może pan stać! 
Dlaczego? 
Bo pan przeszkadza. 
Komu? 
Mnie. 

— A cóż pan ma takiego ważnego 
roboty? 
Rozmówka toczy się wartko. Nie 

przejmuję się niczyim złym humorem. 
Mimo tych rygorystów, porządek 

panuje istotnie. Z publicznością niema 

do 

kłopotu, bo te pięć osób, co nie miały ° 
gdzie spać i przywłokły się tutaj, nie 

są trudne do ustatkowania, ale sprawić 

— by ta armja zawodników przycho- 

dziła w porę, by nikt nie czekał na swą 

kolejkę, by nie było zamieszania i ba- 

łaganu — to sztuka.. 
Kierownictwu można gratulować 

sprężystości. Wzorowa organizacja — . 
wszyscy cudzoziemcy przyznają, że z 
wyjątkiem ich ojczyzny — nigdzie tak 
sprawnie urządzić i przeprowadzić za- 
wodów nie umieją. „Bardzo fajnie" — 
mówią. Kar*1. 

(ASTA ORA TZT WET ROSZ AT TT ARTS 

Sto lat 
Mimo dwudniowego niepomyślne- 

go dla nas w wynikach szturmu War- 

szawy, ustanowiony w czasiz SZturmu 

nowy rząd Bonawentury Niemojewskie 

go i mianowany przezeń wódz naczel- 

ny, gen. Małachowski, może broniliby 

jeszcze Warszawy i w ten sposób zdo- 

łali nietylko wywieźć z niej wojsko, 

sprzęt wojenny i zasoby magazynowe, 

lecz nadto zawrzeć układ, ograniczają- 

cy się do oddania Rosjanom samej tyl- 

ko stolicy W tym wypadku istniałaby 

możność dalszego prowadzenia wojny, 

lecz już poprzednio przez Krukowiec- 

kiego nakazane cofnięcie wojska na 

przypaść Niemcom, którzy wzamian 

oddaliby Polsce Prusy Wschodnie!.. 

Ale nie sztuka dokonać wymiany 

ziem, autor, dbający o sprawizdliwość 

i dążący do uniemożliwienia na przy- 

szłość wszelkich zatargów zbrojnych, 
proponuje zamianę... ludności!.. 

Polaków z ziem, oddanych Niem- 
com, przenieść do Prus Wschodnich, 

Niemców stamtąd — na Pomorze i do 

Poznańskiego, znajdujących się już 
poza granicami Polski. 

Więcej: proponuje autor nawet 
przeniesienie nazwy ziem. Po koimasa- 

cji Prusy Wschodnie mają się nezywać 
Pomorzem, Pomorze zaś Prusami 
Wschodniemi!.. 

Pan Edward wie, że nie spotka się 
z ogólnem uznaniem, tłumaczy więc, 

że myśl komasacji — „nie jest tak wa- 
rjacka, jak się ona na pierwszy rzut 0- 

ka wydać może, a napewno od myśli 
prowadzenia z tej racji wojny — da- 
leko sensowniejsza i lepsza. Każdy 

przyzna, że lepiej jest komasować się, 

niž wojowač!“.. 
Święta racja... ; 
| czemu na tę myśł nie wpadła nie- 

dołężna Liga Narodów? Niechby „Sko- 

masowała” całą Europę, przynajmniej 
raz na zawsze byłby idealny spokój!.. 

A ponieważ Liga Narodów tego nie 
chce, przeto, rzecz jasna, dąży ona do 

temu... 
Pragę, stanowisko zastępcy prezesa 

rządu i części generalicji, która parła 

do zawarcia za każdą cenę układu z 

Rosjanami, jako też nacisk, wywierany 

przez część ludności warszawskiej, 

która z uwagi na bezpieczeństwo mia- 

sta, domagała się zaprzestania walki— 

Warszawa skapitulowała w sposób, 

pozbawiający nas możności dalszego 

oporu. 

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82109 

  

  

wywołania nowej wojny światowej!.. 
Do takiego przynajmniej wniosku 

w stosunku do Niemiec przyszedł pan 
Edward: Niemcy nie wystąpiły wobec 
Polski z projektem komasacji, a więc 
— „za wielka pobłażliwość świata ca- 

łego w stosunku do Niemiec podczas 
kongresu Wersalskiego, a szczególnie 
po nim, ich do nowej wojny pcha i 
butę podžega“.... 

Troska 0 przyszłość narodu nie jest 
jedyną troską ofiarnych autorów, ich 

myśl często odlatuje wstecz i odtwa- 
rza obrazy naszych tragicznych prze- 

żyć i wspaniałych czynów w okresie 
walk o wolność. ć 

Tak pewien anonimowy autor za- 
stanawia się nad sposobem należytego 
uczczenia pamięci bojowników o wol- 
ność Ojczyzny i przychodzi do przeko- 
nania, że najlepszym pomnikiem dla 
tych bohaterów będzie kopiec. Ale nie 
bylejaki kopiec. 

Powierzchnia podstawy tego kop- 
ca ma wynosić 38,839 m. kw.; SO- 

kość—123 mtr.; objętość—1.612.000 
m-3; na kopcu ma być orzeł wysoko- 
ści 3 m., a nad orłem krzyż—16 m. 

Ciekawy jest nie sam pomysł kop- 
ca, ale właśnie te ścisłe wymiary, któ- 

re mają głębokie znaczenie. * 
A więc 38,839 m. kw. powierzchni 

podstawy mają przedstawić jedną dzie
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Rozwój zdrojowisk polskich nie 
jest tylko sprawą lecznictwa, lecz po- 
ważną sprawą gospodarczą. Zdrojowi- 
ska bowiem nasze przeciwdziałają wy- 
jazdowi zagranicę dla celów leczni- 
czych. Wyjazdy do obcych zdrojowisk 
zajmują jeszcze ważną pozycję w na- 
szym bilansie płatniczym; pochodzi 
to stąd, że zdrojowiska nasze nie są 
dostatecznie znane szerokiej publicz- 
ności, częstokroć też brakuje im od- 
"powiednich urządzeń, zdrojowisk jed- 

| nak, posiadających ze względów КИ-- 
matycznych oraz ze względu na za- 
wartość składników mineralnych i or- 
gamicznych pierwszorzędne znaczenie 
iecznicze, mamy niewiele. Busk, Rab- 

ka, Iwonicz, Inowirocław, Truskawiec, 

Krynica, Ciechocinek i td. cieszą się 

zasłużoną sławą. Stosunkowo mniej 
popularne są Druskieniki, jedyne wo- 

ly mineralne, jedyne zdrojowisko na- 

szych Ziem Wschodnich. ; 

Druskieniki nie są zdrojowiskiem 
nowem, lecz wznowionem i udoskona- 

ionem. Przed wiekami z solanek dru- 
skienickich korzystali Krzyżacy dla 

cełów leczniczych. Batory darował wa 

rzenie soli druskienickiej swemu  le- 

karzowi, Stanisław August polecił ba- 

danie składu chemicznego i właściwo- 

ści leczniczych wód  druskienickich. 

Przed 80 kilku laty Kraszewski brał 

udział w wydawanem przez K. Woli- 

ganga „Ondynie”, organie druskienic- 

kich zródeł. Przed wojnłą z Petersbur- 

ga i Moskwy przyjeżdżali do Druskie- 

nik liczni kuracjusze i letnicy. Dru- 

skienikom groziła rusyfikacja, której 
Montwiłł, 0- usiłował przeciwdziałać 

twierając kredyt Polakom na rozbudo- 

wę Druskienik. Polacy z Rosji chętnie 

przebywali na wywczasach w Druskie 

nikach, odnawiając stosunki ze swymi 

rodakami w kraju. 
Druskieniki paliły się kilkakrotnie, 

lecz zawsze odbudowywały się Szyb- 

ko, co świadczy о żywotności tego 

zdrojowiska. Wojna światowa nie 0- 

szczędziła Druskienik. Zwycięski po- 

chód Niemców usiłowali zatrzymać 

Moskale pod  Druskienikami i bitwa, 

odbywająca się na tym terenie, zni- 

szczyła blisko jedną trzecią zabudowań 

druskienickich. Podczas inwazji bzlsze 

wiokiej w r. 1920 Druskienki były u- 

stąpione przez bolszewików Litwinom. 

Po wojnie Druskienik: odbudowują 

się, w ciągu ostatnich lat kilku Mar- 

szałek Piłsudski wielokrotnie przeby- 

wał dłuższy czas w Druskienikach iw 

znacznej mierze przyczynił się do ich 

rozwoju swem popa ciem w sieracn 

rządowych. W miarę odradzania się 

życia. gospodarczego Druskieniki šcią- 

gają coraż to wiecej przyjezdnych. 

Ruch przyjezdnych wyrażał się W 

następujących cyfrach: 

W r. 1924 — 2007, w r. 1925 — 

3152, w r.1925 — 4304, w r. 1927 — 

6128, w r.1978— 5861, w r. 1929 — 

    

5851, w r. 1930 — 1955. 
r. 1929  r.1930 

Ogółem kuracjuszy 5,858 7,955 

tych liczb: 
= 2.021 2.2175 

kobiet 3192 5.021 

dzieci do Bi isć 645 659 

Według podz przyj jyc 

na poszczególne województwa: 

Warszawskie 2.322 3.267 

Białostockie 1.307 1.906 

Wiłeńskie 4.133 1.582 

Nowogródzkie 453 333 

Poleskie 246 320 

Łódzkie 168 160 

Lubelskie 69 113 

Kieleckie 53 88 

Poznańskie 23 30 

Pomorskie 25 29 

IWołyńskie 
15 36 

Krakowskie 19 14 

Śląskie 2 5 

Lwowskie 1 10 

Tarnopolskie 2 1 

Stanisławowskie 
— 3 

W. M. Gdańsk 3 7 

Zagranica 17 51 

Ogółem: 5.858 7955 

(Przeszło połowę kuracjuszy dostar- 

czają nasze województwa północno- 
wschodnie. Pozatem znaczny procent 

sięciomiljonową część obszaru Odro- 
dzonej Ojczyzny, 123 m. wysokości— 
to 123 lat niewoli, 1612,000 m. kub. 
objętości — to „w przybliżeniu ilość 

osób, które poświęciły się dla wyzwo- 
lenia i utrwalenia Niepodległości”, wy 
sokość orła ma przypominać „trzylet- 
nie utrwalenie wolności odzyskanej” w 
r. 1919 — 1921, szesnastometrowy 
krzyż będzie symbolem „około 16 łat 
walki w niewoli o odzyskanie Niepod- 
leglošci“... 

Wszystko przewidział nrzezorny au- 
tor, rozsyłający na wszystkie strony 
swój projekt i zgóry zezwalający na 
wszelkie przeróbki projektu... 

Właśnie ta bezinteresowność i chęć 
przysłużenia się bliźnim jest charakte- 
rystyczną cechą wszystkich autorów 
ziełonych kruków, nawet poeci, ele- 
ment najmniej społeczny, nie stanowią 
tu wyjątku. 

Nie będę powoływał się na króla 
poetów wileńskich, mistrza Władysła- 
wa, który stanowczo nie pozwała: „się 
dufnie pchać w kaloszach w Boską 
Duszę* i gromi jakiegoś poete: „IŚ 
spojrzał w głąb do sanktuaryum*, —. 
wskażę na mniejszego, choć równie 0- 

biecującego poetę p. Stanisława, auto- 
ra zbiorku poezyj p. t. „Strzępy, Wy- 
bór wierszy publikowanych"... 

„Publikowanych“.... gdzie? O tem, 

kuracjuszy daje województwo warszaw lecznictwa. Poza kąpielami borowino- 
skie ze względu na Warszawę. Woje- wemi, dawno już istniejącemi w Dru- 

wództwa Małopolskie, posiadające skienikach, wprowadzono dla niezno- 
znaczną ilość własnych zdrojowisk, da- szących tych kąpieli, kąpiele pianko- 

ja nieznaczną liczbę przyjezdnych, któ we dla leczenia artretyzmu. 

rzy udają się do Druskienik dla pozna- Lampki świetlne fioletowe, pelwi- 

nia naszej dzielnicy północno-wschod- termy, masaże elektryczne, oraz lampy 

niej. Nasze zdrojowiska są randez-vous kwarcowe i Landekera, zostały, wpro- 

Polaków różnych dzielnic. Znaczny pro wadzone do zabiegów leczniczych w 

cent przyjezdnych do Druskienik jak i Druskienikach. Pozatem wprowadzono 

do innych naszych zdrojowisk, stano- tam kąpiele tlenowe, służące do uspa- 

wią żydzi. jest to wynik współczesne- kajania nerwów i stanu rozdrażnienia, 
go stosunku sił gospodarczych semi- przeżywanego przez przekwitające nie- 

tów i aryjczyków w Polsce. Do Druskie wiasty. Kto więc ma nieznośną teścio- 

nik przybywają żydzi Ziem wschodnich wą, niech wiezie ją do Druskienik; kto 
i żydzi z Królestwa, ci ostatni używa- żonę, wychodzącą z iormy Z powodu 

ją wyłącznie języka polskiego, są bar- zbyt obfitego tłuszczu podskórnego — 

dziej przesiąknięci polską kulturą i do- niech wiezie do elektrycznych zabie- 

datni wpływ wywierają na swych gów druskienickich, 

współplemienników ze wschodu. Do inwestycyj druskienickich, po- 

Gospodarcze i polityczne znaczenie siadających olbrzymie zdrowotne zna- 

Druskienik może być znaczne. Leżą na czenie, należy urządzenie terenów dla 

granicy polsko-litewskiej i są źródłem kąpieli słonecznych mężczyzn i kobiet. 

dobrobytu okolicznej ludności, siedzą- Zostały one zapoczątkowane i ra- 

cej na małourodzajnych piaskach. Dru- cjonalnie postawione przez zmarłą dr. 

skieniki miewały przed wojną do 15000 E. Lewicką, postać świetlaną, która du 

kuracjuszy i z łatwością mogą dojść do žo zrobiła dla Druskienik. 
tejże liczby. Mogą więc wprowadzać / „Właściwości klimatu Druskienik, 
do swej okolicy około 10000000 zło- oraz ich terenu pozwoliły zastosować 
tych, z czego na podatki państwowe kąpiele powietrzno-stoneczne. W 

przypadać będzie około miljona. okresie powojennym w tym  kierun- 

Obecnie Druskieniki przeszły na ku właśnie poszła specjalizacja Dru- 

własność Rządu za pośrednictwem Ban skienik: dwa duże i ładnie położone 

ku Gospodarstwa Krajowego. Rząd ma tereny, przeznaczone są dla każdej płci 

spłacać w ciągu kilku lat 4 miljony zł., zosobna; pozwala to wyzyskać właści- 

wydanych przez Bank Krajowy na kup- wości powietrza, jako odnośnego bodź- 

no Druskienik i dokonane tam inwe- cą Jeczniczego w różnej porze dnia — 

stycje. Ostatniemi czasy na inwestycje co ma znaczenie wobec dużych wahań 

w Druskienikach wydano pół miljona w kierunku nasielenia promieni słonecz 

złotych. nych dla każdego chorego; podobne 

Podstawową leczenie nie da się oczywiście zasto- 

dziej płodną w następstwa, jest doko- sować, o ile na kąpiele przeznaczony 

nanie głębokiego wiercenia Około 300 jest jeden teren, służąc dla kobiet i męż 

mtr., dzięki któremu została osiągnięta czyzn tylka w określonych godzinach *, 

stężona solanka przeszło 5,5 razy moc” — pisze prot. dr. Jasiński, obecny kie- 

niejsza od dotychczasowej. Analiza te] rownik kąpieli słonecznych. Podnosi on 

solanki, przeprowadzona w Wilnie pod znaczenie klimatyczne Druskienik: „po- 

kierownictwem docenta SafareWicza, łożone 103 metry nad poziomem mo- 

przez inżyniera Kapłana, wykazała rzą, Druskieniki winny być zaliczone 

56,8880 gr. suchej pozostałości z litra do miejscowości o klimacie lądowym, 

wody, podczas, gdy z litra dotychcza- nizinnym — wahania zjawisk meteo- 

sowej solanki otrzymano tylko 9,8956 rologicznych są stosunkowo nieduże, 

gr. ZĘ nie wykazując zmienności, cechującej, 

Przed uzyskaniem nowego źródła klimat lądowy. Zawdzięczyć to nale- 

z natężoną Solanką druskienickie wO- ży z jednej strony — rozległym lasom 

dy uważane były. za słabe. Jednak sze- sosnowym, jakie otaczają Druskieniki, 

reg badań, między innemi profesora T. — z drugiej zaś strony stosunkowo 

Zebrowskiego, wykazały, że solanki niedalekiej odległości od morza Bał- 

druskienickie są środkiem leczniczym tyckiego'. ; 

dużej wartości, działającym dodatnio Inwestycje druskienickie, podnoszą 

na przemianę węglowodanową, wobec ce jeczniczą wartość tego zdrojowiska, 

czego nadają się do leczenia chorób są dokonywane z inicjatywy Rady Nau 

wątroby, nerek, wszystkich nadmier- kowej, w której biorą udział wybitni 

nych ciśnień, gdzie należy pr zypuszczać medycy, profesorawie wileńskiego Uni- 

skłonność do przetłuszczenia krwi. Ga= wersytetu pod przewodnictwem rekto- 

zowa zaś solanka Druskienik odwrot- rą dr. Aleksandra Januszkiewicza. Za- 

nie jest wskazaną w stanach hipoterji rząd zdrojowiska obecnie bardziej po- 

i astenji. woduje się wskazaniami Rady Nauko- 

Wody druskienickie pod względem wej, niż kalkulacją przemysłowo-han- 

chemicznym należą do kategorji zim- dlową. Bezwarunkowo może to dodat- 

nych, radioczynnych solanek chloro- nio wpłynąć na rozwój zdrojowiska, 

bromowych z niewielką ilością wapna, brakuje tylko odpowiedniej reklamy. 

magnezu, krzemu i potasu, oraz ze śla- Używszy na inwestycje pół miljona zło- 

dami żelaza i gliny. Mogą one z korzy- tych, należałoby 50 tysięcy użyć na 

ścią być stosowane w chorobach prze- wprowadzenie do świadomości szero- 

miany matenji i przewodu pokarmowe- kiej publiczności wartości leczniczej 

go, oraz działają dodatnio w stanach Druskienik.Tego nie dokonano. Przeciw 

przewllekłejgo schorzenia gruczołów U nie, wiadomości o powodzi w Druskie- 

dzieci, chorobach mięśni, stawów i t. d. nikach, która miała wytworzyć malarję 

a w połączeniu z kwasem węglowym i zniszczyć, rozwodnić źródła, — przy- 

w chorobach serca i naczyń. czyniły się do niepowodzenia materjal- 

Korzystając z silniejszej solanki no- nego sezonu. Najbardziej jednak na 

wego źródła, w Druskienikach rozwi- niepowodzenie naszych zdrojowisk w 

nięto działy lecznictwa, dawniej nieist- 1931 r. wpłynęła ta okoliczność, że jest 

niejące. Zostało otwarte inwolatorjum, to rok katastrofalny pod względem go- 

w którem do rozpylania wskazana jest spodarczym. 

2 proc. solanka, otrzymuje się dziś ona 

przy odpowiedniem mieszaniu solanek 

dawnego źródła i nowego. Wprowa-- 

dzenie wziewań daje możność leczenia 

w Druskienikach chorób dróg odde- 

chowych. Dalszą formą wykorzystania 

nowej solanki, stało się płukanie, sto- 

sowane w chorobach kobiecych i cier- 
pieniach grubej kiszki. 

Wprowadzono do Druskienik sze- 
reg nowych zabiegów leczniczych tak 
z zakresu wodolecznictwa, jak elektro- 

inwestycją, najbar- 

Władysław Studnicki 

  

Świat — nr. 36. Numer otwiera pierw- 
szą część aktualnej, ciekawej i zmuszającej 
do zastanawiania się ankiety — „Z czego 
żyją obecnie literaci?“. Z Ralska daje zaw- 
sze miłą i bliską nam syłwetkę prof. Ferdyu 
nanda Ruszczyca na tle ustronia bohdanow- 
skiego. Artykuł zdobią piękne fotografje J. 
Buthaka. Zbrodni w Truskawcu poświęca u- 
wagi W. G. „Lato we własnych siedzibach”, 
bogatą kronikę życia politycznego i kultu= 
ralnego, humor, rozrywki, dział powieścio- 

niestety, autor nie mówi, choć, jak za- 

znacza, ma wielką ilość wielbicieli je- 

go talentu, którzy stanowcze domagali 

się od niego wydania poezyj. 

Skromny autor odpowiadał na ie 

żądania odmownie. 

— „Po podobnej odpowiedzi, za- 

miast powtórnego listu, prawie zawsze 

otrzymywałem od mego koresponden- 

ta kilka złotych, przyczem napis na od- 

cinku przekazu: „Na wydawnictwo 

poezyj, których tom jeden niniejszem 

zgóry zamawiam”... 

Na żądanie swych przyjaciół u- 
mieścił poeta na okładce zbiorku wier 

szy swą podobiznę. 

Bardzo, bardzo upszejmy poeta! 

Doprawdy! Lektura „zielonych kru- 

ków' może dodać cziowiekowi Otu- 

chy i pogody! 
Co za bezinteresowność wysiłku! 

Co za hojność w udzielaniu tłumom 

skarbów swej duszy! Co za rozmach w 

szafowaniu pieniędźmi, których nad- 

miaru chyba autorzy nie mają!... 

Do kogo trafiają te książki? Jak są 

przyjmowane pirzez nieznanych czytel- 
ników?... Któż wie? 

Jedno jest całkiem pewne: że zbie- 
racze „białych kruków, pomalowanych 

na zielono”, mają z nich szczerą u- 
ciechę... W. Ch. 

Jest to jęden z najl ch tegoroczn 
numerów „Świata”. z S > 

Światowid — nr. 36. Współczesna We- 
nus, współczesna Austrja, współczesna, moc 
no kwękająca Angźja, Pola Negri umierają- 
ca (przedwczesne, a więc b. niestosowne 
krakanie), podróż  „Połonji*, ofensywa 
drzewna Sowietów, winobranie w Tokaju, 
tragiczna stronica, poświęcona potwornej iw 
swem bestjalstwie zbrodni truskawieckiej... 

„Tęcza* — Nr. 36. W; artykule pt. „Czło- 
wiek mechaniczny” j. Kisielewski zastana- 
wia się nad zmaterjalizowaniem współczes- 
nem życia, E. Woroniecki mówi o pamiąt- 
kach połskich w Domu Waszyngtona na 
Wystawie Kolejowej w Paryżu. Dr. I, Pio- 
AE opowiada o nowojorskich nieboty- 
ach. 

W zeszycie tym Redakcja „Teczy* ogła- 
sza ankietę z nagrodami na temat: „Jakie 
książki czytam i jakie mi się podobają?" 

„Wiadomości Literackie * — Nr. 36. Boy- 
Żeleński mówi o „Ekonomii 'miłosnej*, M. 
Wallis zastanawia się nad polską sztuką lu- 
dową, M. Czapska daje artykuł pt. „Daniel 
Haelćry w Polsce*, St. Priacel opowiada O 
dwóch inscenizatorach francuskich — Joure- 
cie oraz Dullinie. Bogata kolumna niemiecka 
przynosi sporo materjału o współczesnej 4- 
teraturze niemieckiej. W' kronice została u-- 
mieszczona niepokojąca pogłoska 0 jakoby 
zamierzonej sprzedaży obrazu Rafaela, bę- 
часесо własnością ks. Czartoryskich. 

  

о 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

JESZCZE O RZECZACH 
PRZYJEMNYCH 

W dobie kryzysu gospodarczego gdy 
wszystko kurczy się, zanuera lub też odkła- 
da się do lepszych czasów, każda, najmniej 
sza nawet, inwestycja miejska zyskuje na 

W drugą bolesną rocznicę śmierci 

Т. 
WŁADYSŁAWA - IGNACEGO 

znaczeniu i nabiera wagi, to też spieszymy ‹ 
podzielić się Zz czytelnikami kilku  takiemi 
przyjemnemi szczególikami, które zauważy 
liśmy w trakcie naszych wędrówek po Wil 
nie. 

Tedy przedewszystkiem  pragnęlibyśmy 

zwrócić uwagę łaskawych czytelników na 

wcale ładną inowację w okolicach Zarze- 
cza, mianowicie, w związku z uporządko- 

wywaniem skweru dokoła dawnego soboru 
prawosławnego, zastąpiono dotychczasowe 

poręcze drewniane na przęstrzeni między 

obu mostami nad Wilenką solidną konstruk 

cją ze słupków betonowych i sztachet żem 

laznych, opatrzonych drobiazgami ornamen- 
tacyjnemi. 

Żnowuż w okolicach Ziełonego Mostu, 

cd strony ulicy Kalwaryjskiej, poręcze mo- 

stu połączono poręczami o kształcie półkon 

listym z poręczami z szyn stalowych, bieg- 

niącemi wzdłuż brzegu na lewo i na prawo 

od mostu. W połączeniu z biegnącym w kie- 

runku Elektrowni Miejskiej nowym chodni- 

kiem i świeżo urządzonym  wybetonowa- 

nym postojem dorożkarskim, — ten punkt 

miasta zyskał wie:ce na wyglądzie. a 

Idźmy dalej! Oto na ulicy Lwowskiej, 

na odcinku, położonym na lewo od skrzyżo- i 

wania jej z ul. Kalwaryjską, poczyniono 

przygotowania do zastąpienia partyj, роза- 

aających dotąd chodniki drewniane, chod- 

nikami z nieco podniszczonych ale zdatnych 

jeszcze do użytku płyt betonowych, usunię- 

tych przed niedawnem ze śródmieścia w: zwią 

zku z układaniem nowych chodników na uli 

cach Zawalnej, Pohulance i Mickiewicza. 

Miejmy nadzieję, że i reszta starych płyt 

zostanie wykorzystana w ten sam sposób ku 

radości mieszkańców naszych zaniedbanych 

ieść z niepokojem oczekujących sło- 

ty jesiennej i związanego z nią błota nie do 

przebrnięcia! 
ójrzmy w, inną jeszcze stronę. Hen, ko- 

ło szpitalu św. Jakóba znów niezliczone Tu= 

ry umocowują brzeg Wilji  wysypywanemi 

tam gruzami, ziemią i piaskiem, miejmy je- 

dnak nadzieję, że tym razem, nauczeni gorz 

kiem doświadczeniem, ojcowie miasta wy- 

tożą chociaż dolną część nasypu kamieniam 

mi, inaczej bowiem zachodzi obawa, że wio- 

sną następną historją cała powtórzy się na- 

nowo! „Przechodzen“. 

WRAŽENIA CYRKOWE 
Impreza spóźniła się o parę miesięcy. _ 

Gdyby cyrk Barańskich zawitał do Wil- 

na przed cyrkiem Staniewskich i gdyby nie 

to zimno... : 

Widziano juž: t, zw. czterech djabłów i 

duet muzykalny Din-Dona i słyszano ich 

kuplety, słowo w słowo te same, które śpie- 

wali Bim-Bom w cyrku Staniewskich. 

Ale były numery ładne i ciekawe. | 

Doskonały był numer 5 programu, figu- 

rujący jako „m.lle Wanda drigit kozacki”. 

Czegoż ta panna Wanda nie wyrabia na 

tem oryginalnem siodle kozaczem. 

Jeździ na koniu, pod koniem, chwyta w 

galopie chusteczkę z ziemi i pali z karabinu, 

    

co wywołuje duży efekt, sporo ognia i dużo 

dymu. A robi to wszystko z dużym wdzięn 

kiem, a cwałując pod szyją swego  siwka, 
miło się uśmiecha. 

Popisy takie widzieiśmy zresztą przed 
wojną, wykonywane przez oryginalnych czer 

kiesów i kozaków, ale tam byli kozacy a tu 
milutka panna Wanda, której w czerkiesce 
bardzo jest do twarzy. 

Gdy mowa o amazonkach, należałoby 
wspomnieć i o p. Walewskiej. 

Elegancka amazonka i czarny kapelusik. 

Wodze dzierży; z gracją, dobrze włada ko- 

niem, tylko z powodu szczupłości areny, jest 

jakoby skrępowana ciasnem koliskiem i nie 
može pokazać tego, co zapewne potrafi. 

Obie te piękne panie i jeszcze jakiś 'mło- 

dzian ukazuje się nam w nr. 11 programu 

jako wołtyżerowie na ciężkim siwku. 

A teraz słówko O „bezkonkurencyjnych 

mistrzach na rowerze" o trupie Barańskich. 

Cóż te cztery osóbki na swoich dwiuko- 
łowych rumakach nie wyprawiają. 

Tańczą na nich, wirują przedniemi koła- 

mi, suną na jakichś ogromnych tykach, 

si tam pod kopułą cyrku, aż się zimno 

robi. 
Pozwolę sobie w tem miejscu poświęcić 

słówko pannie Lince Barańskiej z omawianej 

trupy. 
Brawo! brawo — miła pani, 

Reszta programu, jako się rzekło — nie 
wiele nowego, może dlatego, że w drugiej 
części koncertu zastygłem z zimna; i iskierki 

humoru rzucane z areny nie zdołały rozru- 
szać mnie, 

W. przerwie oglądałem zwierzyniec. 
Ale o tem nie napiszę prawie nic, bo 

bylm musiał wołać na całe gardło „Człowie- 

ku! ty najdziksza bestjo, czemu się znęcasz 

nad pobratymcami swemi — zwierzętami”. 
F. Dangel. 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W pismis „Siowo“ z dnia 13 lipca 1927 
roku, ukazała się notatka o dokonaniu kra- 

dzieży w Zakładzie Wychowawczym w Wi- 
lucianach, w której, jako sprawcę tej, wy- 

mieniony zostałem ja, Jan Stefanowicz — 
dozorca więzienia na Łukiszkach, z zazna- 

czeniem, że odebrana została odemnie część 
rabowanych rzeczy. — Dochodzenie w tej 
sprawie ustaliło, że ja zadnego udziału w rze 
czonym przestępstwie nie brałem, a że ode 
brane odemnie przy rewizji rzeczy: kuźnia 
połowa, szrubsztak i szparęg blacharski sta- 
mowią moją osobistą własność, z kradzieży 
nie pochodzą i legalnie przezemnie nabyte, 
wskutek czego Sąd Okręgowy w Wilnie, de- 
cyzją swoją z dnia 13 kwietnia 1931 roku, 
sprawę w stosunku do mnie umorzył. 

uprzejmie proszę  Wielmožus 
Pana Redaktora o odwołanie rzeczonej no- 
tatki, Skutki catej sprawy były dła mnie na- 
der ciężkie: zostałem zwolniony z posady 
dozorcy więziennego, a więc pozba' ly 
pracy, oraz utraciłem dobrą opinię, jaką do- 

tąd cieszyłem się, jak ze strony zwierzchni- 
ctwa swego, tak i wśród swoich znajomych 
ł niesłusznie zostałem oczerniony i obwoła- 
ny mianem złoczyńcy. Wszczęcie przeciwko 
mnie, całej tej fatalnej dla mnie sprawy, przy 

e =-oiej macosze Urszuli Grablewskiej, 
która fałszywie mię zadenuncjowała policji. 

Z poważaniem Jan Stefanowicz. 

  

  

DOWGIAŁŁY 
odbędzie się we środę 9-go września o godz. 10 rano w 

kościele św. Ducha (Dominikańskim) nabożeństwo żałobne, 

o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych 

ŻONA i RODZINA 

  

Podejrzana czwórka na granicy 
Koło Kozdrowicz (odc. Iwieniec) prze- 

darło się z Rosji Sow. 4 osobników, którzy 
podkradli się pod zabudowania folw. Ula- 
nowo własność Ed, Buczkowskiego. Zbliža- 
jacy się patrol KOP. zasypali oni strzałami 

spiesznie poczęli wycofywać się ku grani- 
cy. Uciekając, nieznajomi porzucili większy 
zapas amunicji. 

Dwóch zbiegów ujęto tuż na linji gra- 

Zatrzymani twierdzą, że zbiegli rzeko- 
mo z Sowietów, a strzelali do KOP, myśląc, 
że mają przed sobą bolszewików, 
Co do za jedni i w jakim celu przybyli do 

Polski, wyjaśni śledztwo. 

  

SKŁAD BOMB 
W MIESZKANIU PRZYWÓDCY BANDY „ZŁOTY SZTANDAR 

W WILNIE, JAK W CHICAGO 
Od pewnego czasu wynikały stałe zatar- 

gi między członkami b. Bruderfereinu i no- 

wozorganizowaną szajką przestępczą, skła- 
dającą się również z samych żydów, a zwią 

cą się „Złotym Sztandarem*. Członkowie о- 
bu szajek polował na siebie wzajemnie i 
dzielinica żydowska była już nieraz terenem 
krwawych rozpraw. Ofiary milczały, nie wy 

dając winnych zamachu. „Etyka* bandycka 
nakazywała im nieujawniać nazwisk tych, 
którym zawdzięczają kalectwo. Po nieuda- 

nym-zamachu rewolwerowym na przywód- 
cę „Złotego Sztandaru* Wojciuka, który był 

najbardziej znienawidzomym przez szajkę 
Bruderfereinu, policja kierując się wskaza- 
niami Wojciuka (który tym razem „mó- 
wił*) aresztowała 5 winnych i właśnie, jak 

donosiliśmy, onegdaj stawali oni przed Są- 
dem i otrzymali karę 4 lat c. w. każdy. 

Tuż przed rozprawą  „Bruderierein". 
chcąc się zemścić na Wojciuku za ujawnie- 

nie zamachowców, a członków wymienio 
nej bandy, uknuł plan pogrzebania Wojciu- 
ka z kretesem, tak, żeby, jak sami twierdzi- 
Ii, „do końca życia nie wyszedł z Łukasza” 
(t. į. Łukiszek). Podczas nieobecności w 
mieszkaniu znienawidzonego wroga, pod- 
rzucono imu na piecu sześć granatów w sta- 
nie zdolnym do użytku, powiadamiając a- 
ponimowo policję, że Wojciuk jest „terro- 
rystą* i przechowuje u siebie bomby. 

Podczas rewizji granaty znaleziono, lecz 
w trakcie śledztwa ujawniono prowokację. 

Trzech sprawców podrzucenia granatów 

ujęto, " 
Narazie triumiuje „Zioty Sztandar“, wi- 

dząc swych przeciwników skompromitowa- 

nych, z drugiej zaś strony „Bruderferein* 
nie daje za wygraną i grozi walką na śmierć 

i życie. 
Mamy więc w Wiłnie małe Chicago... 

Na tropie zbrodni 
popełnionej przed i0 laty 

We wsi Dalwaty gm. Janowskiej policja ujawniła w domu 
Władysława Holsztena ukryty pod podłogą szkielet mężczyzny. 

Okazało się, że przed 10 laty brat właściela domu Stanisław 

Holszten zamordował w Ssprzeczce sąsiada Józefa Borsiewicza I 
zwłoki ukrył u siebie w domu, a jednocześnie rozpuścił pogłoskę, 
że Borsiewicz wyjechał do Wilna. 

Morderca w parę lat potem 
obecnie przebywa niewiadomo. 

wyjechał do Francji, lecz gdzie 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

Mikołaja 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 8 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 754. 
Temperatura średnia --10. 

Tempartura najwyższa -15. 
Temperatura najniższa +-7. 

Opad w mm, 5,5. 

Wiatr, południowo - zac”0dn:. 

Tendencja: spadek, następu'e wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

MIEJSKA 

— Plan robót inwestycylnych na 1932 — 
1933 r. Magistrat na skutek wezwań władz 
wojewódzkich, przystąpił do opracowania 
projektu robót inwestycyjnych na rok 1932— 
1933 jakie mają być wykonane na terenie 
"miasta. 

Prace nad ułożeniem tych projektów, za- 
kończone będą przed 1 listopada. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. — 
Na dzień 17 b. m. wyznaczone zostało 

pierwsze  powakacyjne posiedzenie 

Wil. Rady Miejskiej. ; 
Na posiedzeniu tem ma byč roz- 

ważana m. in. sprawa asfaltów. 

— Obwieszczenia o Sądach  Doraźnych 
zgodnie z zarządzeniem władz centralnych 
mają być rozpłakatowane dziś na ulicach 
miasta, 

— Dodatkowe oświetlsnie ufc. Magistrat 
przydzieli w połowie tego miesiąca Ćrdat- 
kowych kilkanaście lamp elektrycznych dla 

dzielnicy: Antokoł, Zarzecze, Ponarska, Zwie 
rzyniec. Ciemności w tych dzielnicach jesiem 
nią i zimą szczegółnie dawały się ludności 

we znaki. 
Spis ludności 9 grudnia, Wobec wyzna 

  

  

  

  

czenia na dzień 9 grudnia powszechnego R 
spisu ludności władze wileńskie O 
już zarządzenie poczynienia  odpowiednic 
przygotowań. 

— Kto będzie wciągnięty do spisów. — 
Podczas spisu ludności będą wciągani do 
ewidencji nietylko obecni w tym dniu w. 
miejscu swego stałego zamieszkania, lecz i 
osoby, które są chwilowo w 
scach karacyjnych, szpitałach 

podróży, miej- 
Ed. 7     

  

Rolnicy! zaprawiajcie ziarno przed 
siewem suchą zaprawą 

„Zlarnik* lub „Uspulun“, 

które całkowicie niszczą wszelkie za- 
rodki chorobotwórcze na nasionach, 

Do zaprawienia 100 kg. żyta lub psze- 

nicy potrzeba zaledwie 200 grm. za- 
prawy. 

Wysyłka pocztą. — Poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

  

Wnioski Magistraia na R. M. Posiedzenie 
Rady Gospodarczej Magistratu odbędzie się 
10 b, m. w cełu omówieua wniosków, jalie 
ma przedłożyć Magis'rat na Radę Miej:ką. 

— Studnia dla elektrowni. Dyrekcja elek 
trowni postanowiła zbudować studnię dla 
własnych potrzeb, by w ten sposób unie/a- 
leżnić się od Wilji, z wód której dotychczas 
korzystano. 

— Ultimatum nauczycieli żyd. Do ze 
żydowskiej wpłynęło ultimatum nauczycieli 
żydowskich z żądaniem wypłacenia  perso- 
nelowi tych szkół 25 tys. złotych jako należ- 
uoŚci za ich pracę. Jeśli w przeciągu trzech 
dni pensje nie będą zapłacone nauczycielstwo 
zapowiada strajk, 

WOJSKOWA 

— Zwolnienie z szeregów. W dniach 15 
— 20 b. m. zostaną zwolnieni z szeregów 
poborowi rocznika 1908, którzy odbyli już w 
całości służbę wojskową. 

SZKOLNA 
, — Nominacje w Kuratorjum Szkół. Prze 

niesiony został do Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego w _Wiinie z Wołynia naczelnik Wydzia 
łu, Jan Dryjański. 

Ministerstwo W.R. i O. P. powierzyło 
obowiązki wizytatorów szkolnych w Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego w Wilnie Jerzemu 
Ostrowskiemu i Edwardowi Rzeszowskiemu. 

— Ewidencja szkolna. W _ porozun: €niu 
się z. administracją szkolną przy przeprewa- 
dzaniu spisów będą specjalnie odnotowywa- 
me dzieci z lat 1918—31 na arkuszach orjen- 
tacyjnych, które następnie zostaną przesła- 
ne władzom szkolnym. 

' Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

SĄDOWA 
— Powrót z urlopu, Prokurator Sądu A- 

pelacyjnego w Wilnie, p. Józef Przyłuski, 
powrócił z urlopu wypoczynkowego i objął 
w dniu 8 b. m. urzędowanie. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy sa na Wydziale 

H cznym U. w terminie jesien- 
mym 1931 — 32 roku akademickiego A 
wać się będą od 1 października 1931 r. 
egzaminów zgłaszać się nałeży pisemnie w 
czasie od 15 do 20 września r. b. 

AKADEMICKA- 
— Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Polskiej Modzieży Akad, USB. w Wilnie po- 
daje do wiadomości, iż Sekretarjat i poszcze | 
gólne agendy Stowarzyszenia od dnia 11 b. 
m. czynne będą codziennie (oprócz dni świą 
tecznych) w godz. 13 — 15 s godz. 19 — 21. 

(Dokończenie kroniki na str. 4-€j). 

   



Utone ła... 
rzeczy nieznanej samobójczyni znaleziono 

‚ nad brzegiem Wilji 
Wczoraj wieczorem nad brzegiem Wilji przy ul. Arsenalskiej, prze- 

chodzący policjant znalazł tuż nad wodą ułożone w największym porządku 
jasny damski płaszcz, kapelusz i torebkę. : 

Najprawdopodobniej nieznana narazie kobieta rzuciła się do wody w 
celu samobójczym. 

Posterunek rzeczny wszczął poszukiwania zwłok samobójczyni. 

RÓŻNE 

— — — Wyjaśnienie. W. sprawozdaniu z dnia 
20-VIH 31 r. p. t. „Zastępca wójta rudomiń- 
skiego przed sądem” zakradły się pewne nie- 
ścisłości: 1) Arciszewski został skazany nie 
za braki w kasie, lecz o przywłaszczenie 
egzekwowanych należności; 2) nic nie dam 
wało do przypuszczenia czynionego w sra- 
wozdaniu, iż „kradzieży dopuścii się inni z 
z gminy“, jak również należy zaznaczyć, że 
o chaotyczności w gminie mówił Świadek 
obrony, co jednak nie znalazło potwierdze- 
nia w motyiwacji wyroku. 

Z powodu tych nieślisłości, Redakcja „Sło 
wa” wyraża swe ubolewanie. 

(Tekst powyższego wyjaśnienia został u- 
zgodniony przed umieszczeniem w. gazecie z 
sekretarzem gminy Rudomińskiej p. Henry- 
kiem Kmicewiczem, co wymieniony podpi- 
sem swym stwierdza. H. Kmicewicz. 

ZEBRANIA I ODCZY'RY 
— Drugi Zjazd Matematyków Polskich. 

W dniach od 23 do 26 września odbędzie 
się w Wilnie Drugi Zjazd Matematyków. 
Polskich, organizowany przez Polskie To- 
warzystwo Matematyczne (Pierwszy Zjazd 
odbył się 'we Lwowie w r. 1297). 

Komitet Organizacyjny Zjazdu, utworzo- 
ny przez Oddział Wileński Polskiego Towa- 
rzystwa Matematycznego, otrzymał zgłosze 
nia ze wszystkich środowisk naukowych 
Polski. Zgłosiłi również swój udział goście 
zagraniczni, profesorowie: A. Bilimowicz z 
Belgradu, A. Denjoy z Paryża, L. Godeaux 
z Liege, М. Hlavaty z Pragi, J]. Kampė de 
Fćriet z Lille, L. Lichtenstein z Berlina, P. 
Sergescu z Cluj (Rumunja), L. Tonelli z Bo- 
lonji. 

w programie Zjazdu przewidziane są 
posiedzenia ogólne z odczytami profesorów: 
S. Ranacha, A. Denjoy, S. Dicksteina, K. 
Kuratowskiego, S. Mazurkiewicza; L. Lich 
tensteina, J. Łukaziewicza, W. Sierpińskie- 
go i S$. Zaremby oraz posiedzenia sześciu 
sekcyj. 

Uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpi 23-g0 
b. m., o godz. 10, w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. Wszelkich in- 
formacji w sprawie Zjazdu udziela biuro Ko 
mitetu Organizacyjnego w Seminarjum Mam 
tematycznem Uniwersytetu Stefana Batore- 
go, Wilno, Zamkowa 11, tel. 15—20. 

HANDLOWA 
— Z Izby Przemysłowo-Handlowej. Izba 

Przemysłowo-Handłowa w Wilnie podaje do 
wiadomości sfer zainteresowanych, że po- 
dania na przydział kontyngentów przywozo- 
wych na IV_ty kwartał r. b. należy składać 
"= lzby Przemysłowo-Handłowej w. Wilnie 
w trybie normalnym najpóźniej do dnia 21 
września r. b. włącznie. 

Lista kontyngentów na IV-ty kwartał nie 
zcstała jeszcze ustalona i wobec tego, przy, 
przyjmowaniu podań, Izba będzie się opiera- 
ła na Viście kontyngentów, obowiązujących 
w bieżącym kwiartale, 

Izba zaznacza, że w kwartale IV-ym dzie 
lone będą również kontyngenty na pomarań- 
cze. 

Bliższych informacyj udziela biuro Izby 
Przęmysłowo-Handlowej w Wilnie, Trocka 3 
(referat przemystowo-handlowy).. 

POCZTOWA 
— Nowa agencja pocztowa. Z dniem 20 

iwrześnia b. r. uruchamia się agencję pocz 
tową Pohost Zarzeczny w pow. Pińskim. 

TEATR I MUZYKA 

„._ — Teatr Miejski „Lutnia”, W sobotę dnia 
12 września r. b. na otwarcie sezonu w Te- 
atrze „Lutnia“ ukaże się po raz pierwszy 
pełna słonecznej pogody, komedja w 3 akt. 
Józefa Korzeniowskiego, „Panna mężatka”, 
pod wytrawną reżyserją p. Stanisławy Wyu 
sockiej, znakomitej artystki scen polskich. 
Obsadę stanowią panie: Stanisława Wysocka 
w swej znakomitej kreacji pułkownikowej, Ire 
na Brenoczy w roli Cecylji, oraz panowie: 
Leon Wołłejko w roli majora, Bołestaw Bo- 
lesławski w roli Adolfa, Antoni Czapliński w 
roli Jakóba, 

CG GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Spętana miłość. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Uwiedziona. 
Casino: Potęga miłości. | 

_ Stylowy: Krwawy sztabs-kapitan Guba- 
niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież w garażu. Nieznani 

FILM i KINO 
„SPĘTANA MIŁOŚĆ* 

(kino Miejskie), 

Amerykanie, posiadający niewyczerpane 
zasoby tężyzny fizycznej wśród swych oby. 
wateli i wielkie kapitały do rozporządzenia, 
Dredestynowani są poniekąd do pierwszeń- 
stwa w filmach z zakresu sportu, lotnictwa, 
marynarki, wojskowości no i cowboy'skich 
wreszcie! 

(Tak też jęst w rzeczywistości; filmy a- 
merykańskie z tego zakresu posiadają usta- 
loną już markę! 

„ Wyświetlany obecnie w kinie Miejskiem 
film z życia iotników p. t. „Spętana miłość”, 
poza nader efektownemi zdjęciami lotniczem 
mi, posiada także dość zajmującą fabułę w. 
postaci szlachetnej rywalizacji dwu dziel. 
nych braci - lotników, ubiegających się o 
rękę jednej i tej samej dziewczyny. 

O ile chodzi o artystyczną stronę zdjęć, 
to poza kilku epizodami są one utrzymane 
ną poziomie przeciętności; to samo da się 
powiedzieć i o grze artystów, ludziach w 
świecie kinowym nowych, nazwiska których 
nic jeszcze widzowi nie mówią... 

Obraz jest dzięłem nowej wytwórni ame- 
tykafskiej — „Columbia“; oczywista jest to 
film dźwiękowy zasadniczo i tyłko w kinie 
Miejskiem zmuszeni jesteśmy do oglądania 
wersji niemej! 

Orkiestra kina spisała się tym razem go- 
rzej jeszcze, niż podczas poprzedniego obra- 
zu! Nietylko żę nie pomyślano o jakichś e- 
fektach dźwiękowych, które to efekty były 
stosowane w kinach warszawskich nawet 
za najlepszych niemych czasów, ale nawet 
jakiegoś minimalnego chociaż dostosowania 
kompozycyj muzycznych do treści obrazu 
nie mogiiśmy dostrzec ani śladu! 

Orkiestra rżnęła głośno, hałaśliwie i cha- 
otycznie tak jak to można słyszeć w jakimś 
„Luna-Parku“ lub podczas „zabawy ludom 
wej" w Zakrecie, ale nie w szanującem się 
kinie! 

Fortepian w przerwach między produk 
cjami orkiestry także wybrzękiwał byle co 
i byle jak, ot tak, na odczepne, byle zbyć!... 

I taką oto ilustracją muzyczną od siedmiu 
boleści ma odwiagę częstować swych gości 
dyrekcja kina miejskiego w, dobie kina džwię lert 
kowego, w dobie, gdy ucho bywalca kino” 
wego rozpięszczone jest stałem wysłuchi- 
waniem ilustracji muzycznej filmów dźwię- 
kowych w innych kinach Wilna, przemyśla” 
nej w każdym szczególe, a nieraz specjalnie 
ad hoc komponowanej; wykonanej przez 
pierwszorzędne zespoły i solistów!!... 

Nie dziw rwięc, że mimo premiery, było 
z publicznością krucho; zwłaszcza podczas 
ostatniego seansu kino formalnie świeciło 
pustkami! „Ars“, 

L i T 

Z po wybiciu szyby okiennej, dostali 
się garażu, się w dziedziń- 
cu domu Nr. I przy ul. Zai skąd skra- 
dli 5 pasów skórzanych, ślusarskie 
oraz kurtkę skórzaną, wartości 366 
zł, na rw Mikszy biotra (Mickiewicza 21) 

— Rozprawa nożowa. Na 
tl. Ponarskiej, około domu Nr. 55, po- 
między araszkiewiczem Michałem (Kur 
landzka 6) a Maliszkiewiczem Mikoła- 
jem łKurlandzka 4) wynikła, na tle oso 
bistych porachunków, w 
czasie której Maliszkiewicz uderzył no- 
żem w twarz Taraszkiewicza. Pogoto- 
wie odwiozło rannego w stanie ciężkim 
do szpitala żydowskiego. Maliszkiewi- 
cza zatrz . 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 19 przy ul. Wielkiej znaleziono podrzut- 
ka płci żeńskiej w wieku około 5 tygodni i 
ulokowano go iw przytułku Dzieciątka Jezus. 

WILEJKA 
— Porżnięty w kłótni. Na 

łąkach wsi Błudowo, gm. lebiedziew- 
skiej wynikła bójka na tle wypasu łąk, 
pomiędzy A. Konowiczem i M. Mako- 
wiczem. Ten ostatni otrzymał ciężką ra 
nę nożem w brzuch. 

Ofiary 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka 

zł. 5. 
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SPORT 
TROJBO] LEKKOATLETYCZNY O NAGRO 

DĘ OKR. OŚRODKA W. F, 

W nadchodzącą niedzielę o godz. 12 na 
stadjonie Okr. Ośrodka W. F. Wilno odbę- 
dzie się drużynowy trójbój lekkoatletyczny, 
pań i panów 0 nagrodę przechodnią Okr. 
Ośrodka W. F., którą wi iatach 1927 i 28 
zdobył AZS, w 1929 WKS Pogoń, natomiast 
w 1903 r. nagroda nie została przyznana żad 
nej organizacji, z powodu nie uzyskania wy- 
maganego minimum przez startujące druży- 
ny. 

Minima, obowiązujące na rok 1931 

Panie: 1) 60 mtr. — 10 sek, 2) skok 
wwdal 2,95 mtr., 3) skok wwyż 100 cm., 
4) rzut dyskiem 17 mtr., 5) rzut oszczepem 
16 mtr., 6) pchnięcie kulą 5,90 mtr. 

Panowie: 1) 100 mtr.—13,7 sek., 2) skok 
wdal — 4,75 mtr., 3) skok wwyż — 1,35 
mtr., 4) rzut dyskiem 25 mtr., 5) rzut oszcze 
pem 33 mtr., 6) pchnięcie kulą 8,20 mtr. 

Zgoszenia drużyn przyjmuje Okr. Ośro- 
dek W. F. Wilno do dnia 12 września 1931 r. 

PIŁKA NOŻNA W WILNIE е 
W ubiegłą sobotę i niedzielę bawiła w 

Wilnie piłkarska drużyna warszawskiej 
Gwiazdy, która stoczyła dwa mecze z wim 
leńską Makkabi, 

W. pierwszym dniu zasłużenie zwycięży- 
li goście 5:2 (4:1). Rewanżowy mecz przy- 
niósł niespodziewane zwycięstwo  Makkabi 
w stosunku 4:1 (2:1). 

W te same dni gościła w Wilnie drużyna 
9 р.а.с. z Siedlec, która przegrała do 1 p.p. 
leg. Wilno w stosunku 6:2, natomiast wygram 
ła z Wil. Ogn. Kołej. 5:2. 

AADIO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 9 WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Muzyka romantyczna. 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
15,55 Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16,30 Koncert dla młodzieży Amo 
16,45 Komunikat dła żeglugi z Warsza. 

16,50 „Radjokronika”* — wygłosi z War- 
szawy dr. Marjan Stępowski. e 

17.10: „Bardzo przyjemne miasto — Ba. 
ranowicze“ — feljeton, wygłosi jerzy Wy 
szomirski. 

17.25: Płyty gramofonowe. 
17,35 „Tam, gdzie była Reduta Ordona" 

— odczyt z Warszawy wygłosi mjr. Eng- 

18,00 Koncert popołudniowy z Warsza- 

19,00 „Litwini na Wileńszczyźnie. — 
odczyt z cyklu „Stosunki narodowościowe 
na Wileńszczyźnie" — piora red. Janusza 
Ostrowskiego w języku litewskim ze stre- 
szczeniem polskiem, 

19,15 „Co kraj, to obyczaj”* — feljeton 
litewski wygłosi p. Karaś. 

19,25 Komunikaty w języku litewskim. 
19,30 Chwilka strzelecka. 
19.45 Program na czwartek i rozmaitości. 
19,55 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Feljeton muzyczny z Warszawy. 
20,30 Transmisja ze Lwowa, Koncert leko 
(duety fortepianowe). 
21,00 Kiwadrans literacki z Warszawy. 
21,20 Koncert kameralny z Warszawy. 
22.20 „Kobieta w Koranie" — feljetoń z 

Warszawy wygłosi Wacław Czosnowski. 
22,15 Muzyka lekka i taneczna z War- 

szawy. 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

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

Giełda Warszawska 
z dnia 8 września 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dol: 8,92 — 8,90 i pół — 8,91 i pół — 
8,93 i a> 8,89. Ž A > 

Holandja 359,95 — 360,85 — 359,05, 
Londyn 43,38 i pół — 43,49 — 43,28, 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905, 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,00 i pół — 35,09 — 34,92, 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 174,15 — 174,58 — 178,72. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19, 
Włochy 46,73 — 46,85 — 46,61. 
Helsingfors 22,42 — 22,48 — 22,36. 
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KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

$BPĘTAŃNA ĄILOŚĆ 
młodzieńczy piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spadochronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią 

Nad program: BACZNOŚĆ ŁYSI komedja w 2 aktach. 

Od dnia 7 do 11b. m. włącznie będą wyświetlane tilmy: 

Porywa 

Balkon 30 gr., 
Początek seansów; 

parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 po poł. 

jący dramat lotniczy w 8 aktach. 
W rolach gł. czarująca Chirley Mason 

od godz. 4, 6, 8 i 10. Ceny miejsc: 

  

  

bźwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELiOS“ 
al, WILENSKA 38, 

Tel. 326.   
Premjera, Całkowicie mówiony po polsku! Ulubieńcy publiczności Marja Mallcka, Krystyna Ankwicz, 

K. Junosza Stępowski, Zbyszko Sawan I Tadeusz Olsza w więlkim dźwiękowcu p. t. 

„WBEDBZEG М A Giałe Niewolnice) 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy seans ceny zniżone 

  

DŹWIĘKOWE Kij 

C6/INS 
WIELAM 470 tai. iš-4i 

Fenicjanie! Ludzie bogatej przeszłości! 
Przepłynęli w lekkich i zwinnych barkach 
wszystkie prawie morza, aby sprzedać swe 
towary. Na całym brzegu europejskim umie- 
ścili swe kolonje rybołówcze i kontuary. Czy 
zachowali swój specyficzny charakter? Swe 
zwyczaje i obyczaje, namiętności dziedzicz- 
ne i dekoracyjną piękność swych ubiorów? 

Zaprawdę tak! Na atlantyckiem wybrze- 
żu Portuga!ji Północnej istnieją dziś jeszcze 
kolonje fenickie, Typowa žywošč i ruchli- 
wość tej rasy, która pozostała czysta, rozcią- 

a się na całym prawie brzegu portugalskim. 
panowała swą gorączką nawet wielkie mia- 

sta łącznie z Lizboną, 
Fenicjanie założyli tam kolonje egzotycz- 

ne, zazdrośnie strzeżone przed wzrokiem cu- 
dzoziemców. 

Społeczeństwo fenickie ściśle związane 
jednakowym duchem obyczajów i wspólnemi 
interesami materjalnemi żywo przypomina 
ghetto żydowskie. : 

Ośrodek tej rasy rybaków i handlowców, 
którzy zmonopolizowali aprowizację ryb w 
BOZE prawie całkowicie, znajduje się w 

var. 
Jest to piękny port pływacki na pełnem 

wybrzeżu Atlantyku, między Opporto, wiel- 
kiem miastem przemysłowem a Averio, naj- 
piękniejszem miastem nadbrzeżnem, znanem 
pod mazwą „Wenecji portugalskiej".  Ovar 
jest iwažnym ośrodkiem.Fenicjanie osiedlili się 
tam od niepamiętnych czasów. Nazywają ich 
w Portugalji „Ovarinos”, a dła dogodniejsze 
go wymawiania „Varinos*. Gdyby 'niasto 
Ovar oczyszczono z wszelkich budynków no- 
woczesnych, skądinąd bardzo niegustownych, 
byłoby ono jeszcze teraz dokładną reproduk- 
cją starego miasta fenickiego. 

ly z drzewa, niektóre na ostrokėle, 
jak w miastach nadwodnych, ciągną się dłu- 
im szeregiem na brzegu olbrzymiej plaży. 

wielce prymitywne. Przeważają ko- 
lory jaskrawe: czerwony, blado fioletowy i 
2 . 
aaa dzierżą niepodzielnie w swych 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! 

POTĘGA 4IŁOŚCI 
cel wymarzony. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat wielkiego serca, 
króre poprzez krew i zgliszcza osiąga 

Na i-szy seans ceny znižonė, 
Początek o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Następny program: Śplewek Jazzbandu. 

Fenicjanie żyją dotychczas w Europie 
rękach handel rybami. Gdyby jakieś towa- 
rzystwo, czy ktokolwiek chciał zaopatrzyć 
kraj w ryby, zostałby skazany na straty nieu 
niknione. Dzieje się tak dlatego, że wiele 
ninęło czasu, jak Varinoski zastosowały no- 
we środki przewozu, któremi owładnęły na- 
wet Lizbonę. W Lizbonie są one głównym 
elementem handlowym. 

Dostarczają Lizbonie czynnika  dekora- 
cyjnego, dzięki swym  charakterystycznym 
kostjumom. 

Gdy specyficzną rasa fenicka przybyła do 
Lizbony, straciła wiele ze swego swoistego 
uroku. Zmysł handlowy zawładnął wszyst- 
kiemi instytnktami, 

Niewielu jest jeszcze rybaków z pośród 
Varinosów w Lizbonie. Na wybrzeżu widzi 
się jednak kilka barek w formie półksiężyca, 
malowanych najżywszemi kolorami, Barka- 
mi temi docierają do najdalszych zakątków] 
morza. 

Chytrość kupiecka Varinosów naprowa- 
dziła ich na myśl, że owoce ich połowu nie 
starczą na zaopatrzenie Lizbony. Statki wy- 
dawały się niezwyciężonym wrogiem. Vari- 
nosi więc postanowili zwyciężyć wroga ich 
własną bronią. 

Kilku mężczyzn weszło na pokład nowe- 
go statku. A gdy ten przybijał tylko do por- 
tu, kobiety, dzieci i mężczyźni rzucali się w 
szalonym zgiełku, opróżniali kosze napełnio 
ne rybami, aby je zanieść gdzieś na najdal- 
sze krańce wielkiej stolicy portugalskiej. 

Wi Lizbonie nikt nie wyjdzie ze siwego 
domu, aby kupić ryby, które przybywają każ 
dego dnia do portu. To jest właśnie sekretem 
hegemonji Varinosów nad handlem rybami. 
Nie je się również w Lizbonie żadnej ryby, 
nie kupionej u jednej z tych pięknych i dziw- 
rych kobiet, o wschodniej sylwetce, o kroku 
niepewnym, o miedzianej cerze, które od sa- 
mego poranka idą przez ulice krzycząc gło- 
sem dźwięcznym: 

„Oh, pescada do alto. Quiem quer sarda 
salada“. 

  

ZE ŚWIATA 
DOWCIPNY TRICK REKLAMOWY 
W jednym z dzienników holenderskich 

ukazało się dość duże ogłoszenie, umieszczo- 
ne na pierwszej kolumnie tej treści, „Młoda, 
piękna kobieta posiadająca dwa miljony po- 
sagu, chce wyjść zamąż za reprezentacyjne- 
go mężczyznę. Zawód obojętny. Przystać fo- 
tografję pod K. T.“ 

Rzecz prosta, zgłoszeń „mężczyzn repre- 
zentacyjnych“ niewiasta owa otrzymała dzie 
Ssiątki tysięcy. Wszyscy kandydaci do stanu 
małżeńskiego zachwalali w ofertach Swoje 
załety i w najgorętszych słowach prosili o 
pośpieszne odpowiedzi. 

Jakaż odpowiedź nadeszła. Otrzymał ją 
każdy z zainteresowanych w formie jednako- 
wo brzmiącego listu tej treści: 

„Szanowny Panie. Bardzo żałuję, że Pa- 
nu muszę odpowiedzieć odmownie na jego 
cenną propozycję, lecz zrobiłam inny wybór; 
rękę swą oddałam człowiekowi, który umiał 
dowieść, że wie, co iw życiu najwyżej nale». 
ży cenić. Mianowicie, człowiek ten przysłał 
mi fotografję, wykonaną w zakładzie „X“. 
Swe szczęście zawdzięcza on temu bezkon- 
kurencyjnebu fotografowi i wielkiemu arty- 
ście. 

Jeżeli Pan chce zdobyć w życiu powow 
dzenie, niechaj Pan w podobnym wypadku 
wysyła fotografję wykonaną jedynie w fir- 
mie „X*, Temwięcej to Panu radzę, że fir- 
ma jest znana z niezwykle niskich cen". 

NIE-RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA 

Chłopi włoscy nie znoszą, nagusów, a 
zwłaszcza tych t. zw. „naturalistow“, co to 
zjeżdżają dó Włoch na letnie wywiczasy i ca- 
łemi gromadami biegają po słońcu bez żad- 
nych szatek na nieprzystojnem ciele i bez 
najmniejszego wstydu między sobą — męż- 
czyźni z kobietami pospołu, Letnie kolonje 
„naturalistów*, rekrutują się przeważnie z 

cudzoziemców, zwłaszcza zaś z Anglików i 
z Niemców, którym jak wiadomo, brak owe- 
go płomiennego słońca na ojczystem niebie 
irozpalonego piasku pod stopami, co jest 
Ai warunkiem wakacyjnej zaba- 
wy w „łudzi natury", 

W miejscowości Cassino we Włoszech 
zgromadziły się właśnie w tym roku całe sta 
da „satyrów į nimi“. Nagusy pokazywały się 
wszędzie: nad morzem, na polach, na drze- 
wach i pod drzewami, zachodziły nawet do 
wnętrza chłopskich chat z prośbą o szklan- 
kę mleka, lub o winogrona. Wieśniacy po- 
stanowili ruszyć całą chmarą na wojnę krży 
żową przeciwko nagusom. Uzbrojeni w gra- 
ce, łopaty i widły, poprzedzeni naganką wło 
skich Burków i Kruczków, zapędziłi iwszyst- 
kich „naturalistów* okolicznych na jedną 
polanę i dalej że! 

Podobno kiika kobiet odniosło poważne 
rany nierycerscy bowiem wieśniacy, szcze- 
gólnie na „naturalistkach* wywierali swe 
Qburzenie. Skutek praktyczny był jednak ten, 
iż połowa wsi poszła... do kozy za „odstra- 
szanie zagranicznych gości”, którym prze- 
"ciež dużą część swego dobrobytu zawdzię- 
cza gościnna Italja. 

MODA I GEOGRAFJA 
Jeden z paryskich królów mody wpadł 

na „genjalny” pomysł. Pocóż zdobić materja- 
ły na stroje kobiece w desenie z kwiatów i 
ornamenty, kiedy można połączyć piękno z 
pożytkiem, drukując na tkaninach „mapy 
geograficzne". 

(W. tych dniach, na jednej rewij mód od- 
był się pokaz najnowszych kreacyj z tych 
właśnie materjałów. Bluzki i toalety popo- 
łudniowe z mapami różnych części Świata i 
krajów, zalężnie nie tyle od sympatji do dan 
nej miejscowości damy, noszącej daną suk- 

nie, ile od kształtu linji brzegowej danego 
edu. 

Chociaż sam pomysł ten jest, powiedzmy 
szczerze, 'mocno głupawy, jednak są ludzie, 
którzy przejęli się nim zupełnie serjo, 

  

[LEKARZEŃ tortepjanu 
Ff lub pianina do wyna- 

Dr.Ginsb
erg: cia. Zgłoszenia do Je 

administracji „Słowa* 

Choreby skórne, we- " 
dla C. M. 

meryczne i moczopłcie-   

  

  

we. Wileńska 3 ай UCZENICE 
= 114— 8, Tel, inteligentne z dobrej 
ZE rodziny  pczyjmę na 

mieszkanie z utrzyma- 
_ gąniem. Pańska 4 m. 4. 

KOSMETYKA || ——————— 
Zakład Krawiecki 

damsk 

GABINET 2. Wiszniewski 
RACJONALNĘJ  Zamkowa20-a KOSMETYKI przyjmuje zamówienia 

LECZMICZĘJ z własnych i powie- 
WILNO, MICKIEWI. rzonych materjałów. 

CZA Si m. 4. ч 

  

kobiecą DO Sprzedania re pos okazyjnie z powodu 4 
je, dosko- zredukowania arat aali, odświeża, nsawa rądjowy Ziękłnie MB jej skazy i braki, Masaż wy (trójka Philipsa) ta- 

twarzy i ciała (panie. nio i na dogodną spła- Jztaczne epalanie cery) tę, ujadomość w re- aypadanie włosów  dakcji. 
'upie2, Najnowsze L49- mmm 
bycze kosmetyki racje- Sprzedam tych 

natych- ualnej 
Zedziennie od g. 10—8, miast: lampę kwarco- 

W. Z. P. 43. Wa, fortepian, pokój 
stołowy  bieližniarkę 
białą, komodkę i inn. 9łosa i rąk czer- rzeczy. Garbarska 5 m 

zmarszczki, wągry, bre--- 
3. Ogłądać od 3 do 5. — 

dawki i kurzajki usewa $ere kapelusze jamę Cedi6i Laris pei krawaty przerabiamy 
Leczniczej na zupełnie nowe, — 

J. Hryniewiczowej, Warszawa,” firma S. 
ul, WIELKA M 18 m9. 

Ra, ez Świat 37. 
rzysS) ci — 

Auksas ysylajcie pocztą, 

W. Z. P. M 2%, niem, 

DASTYTOT de BENDIE Kupię "ms: 
„KEVA“ (Paris) domek murowany (wil- 

Mickiewicza 37, tel.l2, 2 mieszkania 4 po- 
657, 11 — 1 kojowe), z ogrodem 

  

  

natych- 

Rozgładzanie i odświe- owocowym, bliżej cent- = 
zanie twarzy. Leczenie rum w cenie do 500 
wągrów i  pryszczy, dol. Śpieszne zgłosze- 
elektryzacja W.Z.P. nia do Biura Grabow- 

skiego Garbarska 1, 
EA 

  

Pracownia 

LOKAL EL sukien i okryč 
dzmskich 

Pokój duży I. КОВ 
słoneczny z wygodami Mickiewicza 37 m, 24 
i niekrępującem wej- Przyjmuje obstalunki, 
ściem do wynajęcia. ykonanie gustowne i 
Mickiewicza 48—6. solidne. 

Ceny zniżone. 

ZGUBY 
- Pokój 

do wynajęcja komtor- 
towy z wygodami wej- 
ście nie krępujące 
może być z utrzyma- 
niem ul. Zygmuntow- 
skc 20, m. 2. 

Unieważnia się 
2 weksle po 50 zł. 
podpisane in blanco 
przez księdza Ignace- 
go Branickiego. 

nm owa now 

r мЕЙ [RETE 

Organizuję «o„. POPIERAJCIE 
pet (1 rok nauczania). 
Zgłoszenia Zakretowa 
18 m. 5. 

KARTA LAS 
| Sprzedaje się plac 

przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ul, Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko= 
wa 46. (koniec). 
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s JENNY—DETEKTYW 
— W górze rzeki jest dom, — za- 

czął opowiadać wszystko, co wiedział, 
starannie omijając fakty, obciążające 
jego własną osobę. 

Nigdy jeszcze Billy Carion nie czuł 
się tak wzruszonym, W pokoju pano- 
wała cisza, przerywana monotonnym 
głosem Tretana i skrzypieniem pióra 
stenotypistki. Za plecami inspektora 
stał naczelnik Scotland Yardu, który 
mimo, że przyzwyczajony w czasie 
swej długoletniej pracy nie dziwić się 
niczemu, z zainteresowaniem i przeję- 
ciem wsłuchiwał się w opowiadanie 
bandyty. 

Większość hipotez starszego in- 
spektora Carion sprawdziła się, ale 
jedna omyłka wydarła okrzyk żalu z 
jego ust: przegapił znaczenie, jakie o- 
degrała w tej sprawie spalona willa 
na brzegu rzeki. Wtedy to wypuścił 
klucz do zagadki z rąk! 

Opowiadanie Tretana spoczywa do- 
tąd w archiwach Scotland Yardu, jako 
jeden z najciekawszych dokumentów 
historycznych, tego rodzaju. Z niego 
to zaczerpnęliśmy treść niniejszego 0- 
powiadania. 

Tretano mówił godzinę. Wreszcie 
padło ostatnie słowo. Stenotypistka o 
deszła przepisywać 
otarł zroszoną potem twarz i oparł się 
o poręcz krzesła, patrząc ogłupiałemi 
oczyma na Billa Carion. 

— A teraz, panie Carion, mam na- 

dzieję, że nie będzie mnie pan prze- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

zeznania, Tretano 

śladować. Mogę spać spokojnie i cze- 
kać sądu?.. 

Mówił ze słodziutkim, przypocileb 
nym uśmiechem, niepewny, jak się 0- 
brócą zeznania w stosunku do niego 
samego, widząc, że wszyscy są poważ 
nie wstrząśnięci .jego rewelacjami! 
(Zdradzając kolegów, pragnął gorąco u- 
ratować własne życie. 

Carion uśmiechnął się: 
— Jesteście łotrem, Tretano, muszę 

powiedzieć wam szczerze, że rzadko 
zdarzało mi się spotkać gorszego łaj- 
daka. Być może, że nie wy. zabiliście 
Lewińskiego, ale jeżeli myślicie, że ja 
nie wiem, jaką rolę odegraliście w tem 
wszystkiem, mylicie się grubo. Mogę 
wam opowiedzieć, jak to było. Plan 
zabójstwa opracowaliście na współkę 
z Hoganem. Musieliście przyprowadzić 
Lewińskiego w umówione miejsce, po- 
tem mieliście odejść pod pretekstem 
kupna papierosów  (mówiliście o tem 
sami przed chwilą), a w razie, gdyby 
Hogan chybił, mieliście strzelać w nie- 
go. W ten sposób oskarżenie musi 
nadal pozostać przy was. 

Tretano z pianą na ustach rzucił 
się na mówiącego, ale stojący przy 
drzwiach policjanci schwycili go pad 
ręce i odprowadzili do celi więziennej. 
Carion patrzał za nim lodowatemi o- 
czyma, bo wiedział, że ten łotr zasłu- 
żył sobie conajmniej na ciężkie robo- 
ty. 

Wkrótce po odejściu Tretana, Ca- 
rion zabrał się do dzieła. Ze zmęcze- 
nia i bezsennej nocy nie mógł prawie 
ustać na nogach, ale postanowił nie 

tracić czasu i za wszelką cenę skoń- 
czyć z bandytami, wykorzystując 
przed chwilą zdobyte informacje. 

Niepokój o Jenny nie ustępował ani 
na chwilę z jego serca. Ze strachem 
wyobrażał ją sobie w rękach bandy- 
tów. Ale obowiązek przedewszystkiem! 
Tretano powiedział, gdzie ukryto złoto, 
coprawda twierdził, że zniknęło ono 
stamtąd. 
— jutro rano może nie będę w biu- 

rze, — oznajmił szefowi, po tem, jak 
drzwi zamknęły się za Tretano. 
Niech pan wyda rozkaz zrewidowania 
garażu Mybanka i aresztowania wszy- 
stkich robotników, proszę ich nie wy- 
puszczać, zanim ja nie wrócę. 

— Gdzież pan będzie? 
— Jadę w górę rzeki, — odrzekł 

spokojnie. 
Naczelnik wyszedł, a Billy wydał 

tozkazy, dotyczące wyjazdu. Sztab 
bandytów musiał być dobrze strzeżo- 
ny i broniony, należało więc wziąć ze 
sobą znaczne siły i przygotować się 
dobrze. Na rozkaz Billa kilka oddzia- 
łów policji miało się udać samochoda- 
mi do czerwonego domu w lesie. 

Wszystko to zajęło dosyć duża 
czasu i zorza zarumieniła się już nad 
Londynem, gdy Carion wyszedł ze 
Scotland Yardu. Był blady i zmęczony, 
ale głos jego, gdy wydawał ostatnie 
rozkazy, brzmiał silnie i stanowczo. 
Myśl o Jenny prześladowała go stale, 
przeszkadzając w układaniu planu: na- 
padu. 

Wreszcie samochody policyjne ru- 
szyly i szybko przebyły uśpione ulice. 

_ Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”* Zamkowa 2. 

  

Billy Carion szedł na ostatnią walkę z 
bandytami. 

Ale zbyt dużo czasu upłynęło od 
bitwy do napadu na sztab bandytów i 
czas stracony przyniósł niepowetowa- 
ne szkody. a T ее 

SZCZURY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ 
DO UCIECZKI 

"OWE 

Hogan wsunął ostrożnie głowę do 
pokoju i szepnął: 

— Wodzu, przed rozmową z nią 
powinieneś posłuchać mojego sprawo- 
zdania. Rozumiesz? 

— O co chodzi? — zapytał wódz 
z gniewem, odwjracając się do drzwi. 
Jenny dosłyszała w jego głosie silne 
zniecierpliwienie. | į 

— Carion złapał Bilła Tretano. Wi- 
działem na własne oczy. Tretano i ta 
panienka byli uwięzieni u Sarna. Tre- 
tano próbował uciec, ale Carion złapał 
go. Za godzinę wypapla wszystko, co 
wie. 

— Jenny wtrąciła żywo: 
— Tretano jest zabity... 
— No, tego bydlaka nie tak łatwo 

jest zabić! — zaśmiał się Hogan. — 
Udawał zabitego, żeby potem uciec. 
Ja sam widziałem, jak biegł przez plac 
tenisowy, a za nim Carion i dwóch 
„faraonów*. Złapali go i teraz napew- 
no opowiada im wszystko!. 

A po pauzie dodał z uśmiechem: 
— Ten Carion wyłapał prawie wszy 

stkich, kogo szukał! 
Wódz nieodrazu odpowiedział. Wi- 

docznie przypomniał sobie ostrzeżenie 

Harrisa. jenny skorzystała z chwili 
milczenia, by zapytać: 

— Skąd wziął się tam Carion? 
Hogan wzruszył ramionami: 
— Nie wiem, ktoś musiał zdradzić 

Sarna. 
Wódz wtrącił zimno i znacząco: 
— Aresztowali Wilińskiego. Telefo 

nowano do mnie o tem! 
— A, do stu djabłów! — krzyknął 

Hogan. — To znaczy, że my sami mu- 
simy zbierać manatki! Źle z nami, wo- 
dzu! 

Znów zapanowała cisza. Jenny 
przyjrzała się obu bandytom i zrozu- 
miała nagle, że panowanie ich skoń- 
czyło się. Carion, wraz z silną zorga- 
nizowaną machiną policyjną, był sil- 
niejszy od kulomiotów na kradzionych 
samochodach. |IZaaresztowano główne - 
go pasera Wilińskiego i prawą rękę 
wodza — Tretano . Obaj aresztowani 
byli tchórzami i nietrudno było zastra- 
szyć ich, by gadali. Napewno wygada- 
ją wszystko, co wiedzą! 

Hogan przerwał bieg jej myśli: 
— Musimy coś przedsięwziąć, wo- 

dzu. Tretano wyda nas wszystkich, to 
pewne. Ja go znam! Będzie krzyczeć 
ze strachu tak głośno, że będzie się 
rozlegało po całej Anglji. Wiliński też. 
Djabli wiedzą, czy szpicle nie jadą 
już tutaj! 

Wódz milczał. Stał przy biurku i 
bębnił palcami po wypolerowanej de- 
sce. 

— Hoganie, — zdecydował po na- 
myśle, — przygotuj maszyny i zbierz 
ludzi. Pewno Carion zjawi się tu za- 

raz, a my zmusimy ga do odwrotu. 
Spotkamy się na aerodromie. Stoją 
tam zawsze samoloty, gotowe do Ю- 
tu, zabierzemy je bez kłopotu. Weż- 
miesz Cleme'a i Standringa, obaj zna- 
ją się na motorach _aeroplanowych. 
Przyjdę do was za dwadzieścia minut. 
Zbierzcie wszystkie pieniądze i klejno- 
ty i schowajcie w moim samochodzie. 
Ózekajcie na mnie. 

Hogan skinął głową w stronę Jen- 
ny: 

— A ona? 
— Ona nie pojedzie z nami, — 

brzmiała lodowata odpowiedź. 
Jenny drgnęła. Zrozumiała dosko- 

nale sens tych słów. Hogan spojrzał na 
nią ciekawie i wyszedł z pokoju. 

Zebrał wkrótce wszystkich obec- 
nych ludzi. Ci, którzy nie wrócili, bę- 
dą musieli myśleć sami o ratunku. By- 
ło w tych przygotowaniach coś z pa- 
niki na okiręcie. Dość było krzyknąć: 
„Ratuj się kto może!*, aby wszyscy 
rzucili się ku ucieczce. Koniec zbliżał 
się nieubłaganie i katastrofalnie. 

Hogan zaczynał myśleć z szacun- 
kiem o inspektorze Carion i ze stra- 
chem: takiego oficera policji nie spot- 
kał dotąd w ciągu swego awznturni- 
czego życia. 

— Gdyby ten chłop miał całą po- 
licję angielską pod sobą, — mruczał — 
w pół roku oczyściłby gruntownie Chi- 
cago. Nie można przekupić tego dra- 
ba, to właśnie najgorsza rzecz! Caia 
policja boi się pobrudzić rączki cudze- 
mi pieniędźmi, to dopiero porządecz- 
ki! Aż straszno się robi!.. 

Redaktor w. z. Witold TFatarzyński. 

L.O.P.P. - 
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