
ROK X. Ne 207 (2715) 

SŁOWO 
WILNO, Czwartek 10 września 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tei.: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

  

PRENUMERATA miesięczna 

aaa 

W wielu dziedzinach .mamy. wiele 

zagadnień, dotychczas należycie nie 

rozwiązanych. Przejście od czasów 

„przedwojennych* do obecnych było, 

szczególnie w Polsce, za gwałtowne, 

aby można było radykalnie a harmo- 

nijnie przebudować nietylko ustrój po- 

fityczny i społeczny, ale nawet i wła- 

sną psychikę. 
Stąd — mamy sporo zjawisk nie- 

zdecydowanych, przejściowych, które 
kiedyś ulegną zasadniczym zmianom, 

obecnie zaś nieraz dają się przykra we 

znaki wskutek braku żywotnej siły. 
Do takich nieskrystalizowanych je- 

szcze należycie zjawisk, będących įe- 

dnak bardzo ważnym czynnikem w 

idziele kształtowania się nowej polskiej 

rzeczywistości, należy nasz stosunek 

do przeszłości. , 

Dziś zupełnie wyraźnie można za- 

obserwować dziwny stan rzeczy: prze- 

rażająco dużo przy byle sposobności 

mówimy o przeszłości, lecz coraz 

mniej zastanawiamy się nad nią, — 

coraz więcej ludzi nieźle orjentuje się 

w dziejach Polski, lecz tylko nieliczne 

jednostki należycie odczuwają tę prze- 

szłość. 
Kilka przyczyn wywołuje taki stan 

rzeczy. 
|Pierwszą przyczyną jest pozbycie 

się w odrodzonej Polsce patetycznego 

%raktowania przeszłości. W okresie 

niewoli zrobiliśmy z naszej historji — 

hagjografję: ewangelję narodową i ży- 

woty polskich świętych. Takie egzalto- 

wane pojmowanie dziejów narodu mu- 
siało ulec stanowczej zmianie — i ule- 

gło — w chwili wskrzeszenia własnej 

państwowości. Obniżenie napięcia u- 

czuciowego w stosunku do przeszłości 
wzmacnia pozycję uczonych  history- 

ków, ale nie jest zjawiskiem bez za- 

rzutu pod względem wychowania na- 

rodowego szerszych mas. 

* Drugą przyczyną naszej zmiany do 

przeszłości jest szkoła. Historja stala 

się przedmiotem nauczania w szko- 
łach, czemś dość nudnem, nieraz groź- 

nem (bo można złapać dwóję), czemś 

dla dzieci... 

Wreszcie przyczyną trzecią, bardzo 

ważną, jest zmiana stosunków społecz- 

nych, a przedewszystkiem zniweczenie 

stanu szlacheckiego. : 
Jeszcze tak niedawno szlachta by- 

ła warstwą przodującą, odpowiedzial- 

ną za losy narodu, 

Dla przeciętnego szlachcica dzieje 
narodu zawierały się w dziejach jego 

własnego rodu. Im dalej sięgały 

wspomnienia i legendy rodowe, tem le- 
piej znano dzieje ogólne, ambicja zaś 

nakazywała sięgać jak najdalej — do 
króla Piasta, a bodaj do praojca Ada- 
ma! 

Fakty historyczne wówcząs mie- 
szały się z legendami, postacie rzeczy- 

wiste — ze zmyślonemi, czyny, fakty- 

cznie dokonane, — z wyimaginowane- 

mi — i oto tworzyła się barwna, ży- 

wa, choć nie-zawsze prawdopodobna 

całość. 

Obowiązkiem każdego szanującego 

się szlachcica było posiadanie dokład- 
nej znajomości dziejów własnego rodu, 

a co zatem idzie — i dziejów licznych 
rodzin spokrewnionych i skoligaconych. 

Wytwarzały się ciekawe typy  ludzi- 
kronik, przechowujących w swej za- 

dziwającej pamięci tysiące różnych 

faktów, dotyczących setek przedstawi- 
cieli różnych rodzin szlacheckich. 

Prawie nie odróżniano pojęcia „na- 
rodu* od „szlachty* i zapatrywano 

się na organizm państwowy, jak na 
wielką rodzinę. 

Szlachcic w swoim powiecie był 

jak we własnym domu: wszędzie miał 
krewnych lub powinowatych; w woje- 
wództwie czuł się, jak w gościnie u bli- 

skich krewnych; w najdalszych dziel- 
nicach Rzeczypospolitej — jak w do- 
mu mało znanych, wskutek dzielącej 
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do domu lub z 
czekowe P.K,O, 

przestrzeni, lecz zawsze drogich kuzy- 

now... 

Polska była wówczas właściwie 

jednym wielkim . domem, zamieszka- 

łym przez ludzi, którzy zawsze mogli 

ustalić swe pokrewieństwo lub przy- 

najmniej znaleźć wiele wspólnych zna- 

jomych. Stąd stounek do przeszłości 

był wybitnie uczuciowy. Nikomu pra- 

wie nie chodziło o ścisłe ustalenie mi- 

nionych faktów, natomiast każdy prag- 

nął zaznaczyć, jaki udział brali jego 

przodkowie w tem lub innem dziejo- 

wem zdarzeniu. 

Legendy nieraz przestanialy lub 
kompletnie zniekształcały prawdę  hi- 

storyczną ku wielkiemu  zmartwieniu 

historyków, łączność atoli poszczegól- 

nych jednostek z przeszłością - była 

mocna i żywa, a wskutek tego siła du- 

chowa szlachty w pewnych wypadkach 

występowała w sposób godny  podzi- 

wu! i szacunku. Przypomnijmy chociaż- 
by dziejową rolę szaraczkowej szlach- 

ty kresowej! 

Dziś stosunki się zmieniły w spo- 

sób kardynalny. Szlachty już niema. 

Coprawda, jej warstwa najwyższa — 
arystokracja rodowa zachowuje daw- 

ne tradycje i stanową odrębność, ale 

wairstwa środkowa już się zlała z mie- 

szczaństwem, tworząc bezbarwną „in- 

teligencję“, warstwa zaś niższa — 

szlachta zaściankowa powoli się zatra- 

ca w masie ludu wiejskiego z wielką 
szkodą dla państwa, którego pewną 

podporą była i może być. 

O losach państwa i narodu decy-- 

duje demos. Przedstawiciele tego de- 

'mosu, nie mając tradycyj rodowych, 

nie mogą się zasłaniać zastugami 

swych przodków, muszą się legitymo- 

wać dorobkiem własnym — i stąd od- 

znaczają się wielką energią w zdoby- 

waniu pozycji społecznej. Są ruchliwi 

i przedsiębiorczy, są trzeźwi i opano- 

wani. 

Przeszłość nie wzrusza ich bezpo- 
średnio; w żadnej, najbardziej dokład- 

nej kronice nie znajdą oni wzmianki o 

swych przodkach lub chociażby tylko 
imiennikach, którzyby walczyli pod 

Grunwaldem, zawierali unję w Lubli- 

nie lub podpisywali Konstytucję 3 Ma- 

ja. 
To ułatwia im krytyczną ocenę na- 

szej przeszłości (strona dodatnia zja- 
wiska), ale jednocześnie nieraz rodzi 

obojętność w stosunku do minionych 

dziejów, co przyczynia się do ducho- 

wej słabości i jest stroną ujemną zja- 

wiska, 
Znajdujemy się obecnie na rozdro- 

zu. 

Dziś warstwy poszlacheckie porzu- 
cają zaściankowy pogląd na państwo, 
lecz jeszcze nie znajdują należytego 
wyrazu, któryby przystosował  trady- 

cje i ambicje rodowe do nowoczesnych 

dróg rozwojowych państwa. Warstwy 
zaś ludowe jakby nie znajdują dla sie- 

bie miejsca w przeszłości i dlatego są 

nieraz niezdecydowane w stosunku do 
chwili bieżącej. 

Jednym z najbardziej charaktery- 

stycznych przejawów takiego demokra- 

tycznego szukania gruntu pod nogami 

jest nagminnie rozpowszechniona her- 

bo-ordero-tytułomanja. Nigdy, od cza- 

sów legendarnego Kraka nie była ta- 

kiego, jak obecnie, popytu na sygnety 
herbowe (made in Nalewki), nigdy ar- 
chiwa państwowe nie miały takiego u- 

trapienia z manjakami - poszukiwacza- 
mi.swych herbów, przodków i mająt- 
ków, nigdy.w dawnej szlacheckiej Rze- 
czypospolitej nie miał Polak na swej 
piersi takiej zdumiewającej ilości 
gwiazd, krzyży, medali i odznak i ni- 

gdy tak się nie tytułował. 

Dziś byle koga nazywamy „jaśnie 

wielmožnym“ i tak szafujemy — bez 

miary i sensu — tytułami prezesów, 
radców, profesorów (niema w demo- 
kratycznej Polsce bardziej sponiewie- 

  

     

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

DALSZE OBRADY 

GENEWA. PAT. — Na środowem posie 
dzeniu Zgromadzenia toczyła się w. dalszym 
ciągu generalna debata nad dorocznym ra- 
portem sekretarza Ligi. Przemawiali przed- 
stawiciele Indyj, Japonji, Kanady i Rumunii. 
Wszyscy ci mówcy główną część swych 
przemówień poświęcili sprawie rozbrojenia i 
kryzysu gospodarczego. Delegat Rumunii 
minister spraw zagranicznych Ghica zapo- 
wiedział, że w chwili obecnej ciężkiej sytua-. 
cji politycznej, nacechowanej niepewnością i 
brakiem zaufania między narodami trudno 
żądać od państw, aby się wyzbyły swych 
środków obrony, zanim nie zostaną ustalone 
dostateczne gwarancje bezpieczeństwa, 

PRACE W KOMISJACH 

GENEWA. PAT. — Wszystkie komisje 
Zgromadzenia Ligi Narodów, z wyjątkiem 
3-ej komisji rozbrojeniowej, podjęły w dn. 
9 b. m. po południu pracę. Dokonano wy- 
boru wiceprzewodniczących i ustalono po- 
rządek dzienny obrad. 

W pierwszej komisji prawniczej wywią- 
zała się interesująca dyskusja nad - 
nieniem uzgodnienia projektu Keiloga z pak 
tem Ligi Narodów. W dyskusji ujawniły się 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — buiet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. ь 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksłęgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

Zagraniczne 50 proc. rożej. Ogłoszenia 

do miejsca. Terminy 
  

trudności prawie nie do pokonania, z uwagi 
na stanowisko pewnych państw, które w 
mniej lub więcej otwarty sposób przeciwsta 
wiały się jakimkolwiek zmianom paktu Ligi 
Narodów. Dyskusję odroczono do czasu 0- 
trzymania dalszych dokumentów i wynu- 
rzeń poszczególnych rządów. 

6-ta komisja — do spraw politycznych— 
zajmuje się sprawozdaniem komisji studjow 
europejskich. Gospodarczą część tego spra- 
wozdania przekazano komisji drugiej. W 
najbliższych dniach 6-ta komisja zajmie się 

również sprawą mandatów. 

NIETAKT OBSERWATORA 
MEKSYKAŃSKIEGO 

GENEWA. PAT. — Wielkie zaintereso- 

wanie wzbudziła we środę dekłaracja mek- 

sykańskiego obserwatora w Genewie, wy- 

wieszona w sali prasowej gmachu, w którym 

odbywa się Zgromadzenie Ligi. 

Deklaracja, napisana ręcznie i wywieszo- 

na bez zgody sekretarjatu, została natych- 

miast usunięta. W deklaracji obserwator 

meksykański oświadczył, że inicjatywa za- 

proszenia Meksyku do Ligi Narodów podję- 
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Dokoła paktu o nieagresji z Sowietami 
BERLIŃSKIE SENSACJE VIA KOWNO 

WARSZAWA, 9.9 (tel. wł. „Sło- 
ма“). Niemiecka nacjonalistyczna a- 

jencja  telegraficzna _ „Telegraphen 

Отоп“, własność Hugenberga, podaje 

wiadomość z Kowna, otrzymaną tam 

jakoby z Moskwy, a głoszącą, że Ko- 

misarz do spraw wewnętrznych SSSR 

Litwinow otrzymać miał polecenie 

trzymania się ściśle wytycznych, za- 

wartych w umowie moskiewskiej z 

dnia 24.8 r. b. w sprawie rokowań o 

pomiędzy zawarciem paktu francusko- 

sowieckiego i polsko - sowieckim pak 

tem o nieagresji. Wiadomość powyż- 

sza, jak się dowiaduje „Iskra* ze źró- 

deł miarodajnych, jest, ogólnie biorąc, 

nonsensem, albowiem pomiędzy roko- 

waniami o pakt nieagresji pomiędzy 

Francją i Sowietami a sprawą ewen- 

tualnego paktu polsko - sowieckiego 

żadnego junctim nie było i niema. Oba 

rządy, francuski i polski, prowadzą 

pakt nieagresji, Wedle tych wiadomo- jednocześnie z SSSR uzgodnione nego 

ści Litwinow miał zostać upoważnio- 

nym do zrezygnowania z układu o pakt 

nieagresji z Francją, o ileby rząd fran 

cuski stawiał nadal kwestję junctim 

cjacje o dwa pakty o nieagresji, ale 

wejście w życie ewentualnie obu pak- 

tów nie jest uzależnione jedno od dru 

giego. 

  

| Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. PAT, — We środę, 

dnia 9 b. m., odbyło się pod przewod- 
nictwem p. premjera Prystora  posie- 
dzenie rady ministrów, na którem, po- 
za załatwieniem szeregu spraw bieżą- 
cych, rada ministrów uchwaliła szereg 
projektów ustaw, m. in. projekt ustawy 
o podwyższeniu stawek podatku od do 
chodów i tantjem, zezwoliła admini- 
stracji Lasów Państwowych na wzię- 

cie finansowego udziału w powstają- 
cem  przedsiębiorstwie dla eksportu 
drzewa, zatwierdziła przyjęte na kon- 
ferencji londyńskiej rezolucje o utwo- 
rzeniu komitetu krajów, eksportują- 
cych pszenicę, oraz powzięła uchwałę 
a obowiązkowem stosowaniu domiesz 
ki wełny krajowej przy wykonywaniu 
zamówień na dostawę wyrobów weł- 
nianych dla instytucyj państwowych. 

Francuzi 0 dziełach Marszałka Piłsudskiego 
PARYŻ. PAT. — „Ere Nouvelle“, poda- 

jąc sprawozdanie z wydanego ostatnio w ję- 
zyku francuskim dzieła marszałka  Piłsud- 

skiego „Moje pierwsze boje“, podkreślają 
głębokie znaczenie tego dzieła. Dziennik 

nietyłko ocenia styl „tych pełnych życia 

wspomńnień, opowiadanych z żywością i ser- 
decznością*, lecz ponadto stwierdza, że ten 
wódz potrafił wzbudzić w swych wiernych, 

strzelcach uczucie bezgranicznego oddania. 
Autor sprawozdania zaznacza, że odczu- 

wa prawdziwą przyjemność, mogąc stwier- 
dzić, że ten człowiek czynu włada piórem 
równie zręcznie, jak mieczem. 

„Ami du Peupie* zamieszcza również 
dłuższy artykuł o dziele Marszałka, przypo 
minając przy tej okazji społeczeństwu iran- 
cuskiemu pełne chwały życie autora, które 
zjednało mu całkowite uznanie zarówno 
wojska, jak i narodu. Artykuł podkreśla war 
tości literackie i historyczne dzieła, stwier- 

dzając w końcu, że należy cieszyć się z po- 
siadania książki, zawierającej tyle danych o 

"szy tego wodza, którego Francuzi kochają 
zarówno za uczucia, żywione względem oj- 

czyzny, jak i za te, które zachował dia naj- 
wierniejszego sprzymierzeńca swego kraju— 
Francji. 

— 

Marsz na Helsingfors 
HELSINGFORS. PAT. — Uczestnicy po Po przyjęciu przez parlament projektu 

chodu na Helsingfors w dniu wczorajszym ustawy o zaciągnięciu pożyczki zagranicz- 
w liczbie około tysiąca osób zjawili się w nej, względnie wewnętrznej w wysokości 

parlamencie i zajęli wszystkie miejsca, prze- miljarda marek fińskich oraz ustawy, w myśl 
znaczone dła publiczności. której kredyt krótkoterminowy dla roiników 

W dniu tym parlament miaął rozpatrzyćzostanie zamieniony na długoterminowy, u- 

kilka projektów ustaw, zmierzających 
złagodzenia kryzysu ekonomicznego. 

doczestnicy pochodu spokojnie 

obrad. 
opuścili salę 

  

iranego tytulu!), — że aż się niedobrze 

robi! 
To wszystko jest dowodem stanu 

przejściowego, w jakim się znajduje- 

my. 

Tworzy się nowa szlachta, która 

będzie odczuwała ścisłą i bezpośred- 

nią łączność z przeżyciami całego na- 

rodu w jego przeszłość i chwili bieżą- 

cej i która będzie nietylko upominała 

się o swe prawa, lecz przedewszyst- 

kiem pamiętała o swych obowiązkach 
względem państwa i narodu. 

Czy ta „nowa szlachta“ wyłoni 

się z zastępów obecnych „„doktorów*, 
„inżynierów*, „profesorów*, czy też 

ta z galicyjska utytułowana inteligen- 

cja da się wyprzedzić jakiejś innej 
grupie społecznej, — trudno osądzić. 

Jedno tylko jest pewne: że bez zna- 
lezienia głębokiej, uczuciowej łączności 
z przeszłością nie będzie mogła po- 
wstać ta nowa szlachta, bez jej zaś ist- 
nienia naród polski nie będzie zdolny 

do czynów zuchwałych, bohaterskich, 

ofiarnych. W. Ch. 

nadesłane milimetr 50 £ Kronika reklamowa milimetr 

druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

NIESWIEŻ — ul. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaisi 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Ksi 

  

jednoszpalt owy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. 5 g у 

60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Ratuszowa — jaźwińskiego. 

О. 

Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — Sł, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia 
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. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Połskiej Macierzy Szkolnej. 

  

Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co . 

My a nasza przeszłość QRRADY ZGROMADZENIA LIGI NARODÓW 
ta została przez 6 mocarstw bez uprzednie 

go porozumienia się z rządem meksykań- 

skim. 
Rząd meksykański — pisze obserwator— 

bada obecnie tę propozycję poważnie, lecz 

ze strony tego rządu żadne oficjalne kroki 

w tym celu nie zostały podjęte. 
jak wiadomo, na wtorkowem  posiedze- 

niu Zgromadzenia zaproszenie Meksyku zo- 

stało przyjęte jednomyślnie i wywołało sze- 
reg oświadczeń ze strony państw europej 
skich i południowo - amerykańskich, wyra- 

żających zadowolenie z tego faktu. 

SPRAWA DŁUGÓW 
AUSTRJACKICH 

GENEWA. PAT. — Ze źródeł francu- 
skich zaprzeczają tutaj wiadomościom, jako- 
by Francja zdecydowała się przejąć dług 
Austrji w bankach angielskich. > 

Tego rodzaju operacja może nastąpić 
dopiero 17 października, t. jj w dniu, w któ 
rym upływa termin ostatniego udzielonego 
przez Anglję kredytu w wysokości 100 mi- 
ljonów szylingów. 

Sprawa ta jest ściśle związana z zagad- 
nieniem pomocy finansowej, której  Austrja 
domaga się od Ligi Narodów. Odpowiednie 
komunikaty zostały przez Radę Ligi Naro- 
dów przekazane komitetowi finansowemu, 
który obecnie bada je i w połowie przyszłe. 
go tygodnia wyrazi prawdopodobnie w tej 
sprawie opinję. 

Cudowne uzdrowienie 
w Lourdes 

w opisie polskiego świadka 

Ks, Jan Piskorz, prefekt gimnazjum 
w Olkuszu, który przypadkowo wziął 
udział w tegorocznej, wielkiej пагойо- 
wej pielgrzymce francuskiej do Lour- 
des, w korespondencji do Kat. Ag. Pras. 
opisuje wrażenia z tej pielgrzymi. 

W. pielgrzymce tej uczestniczyło 
25.000 osób, a w tej liczbie 1000 cho- 
rych. Ks. Piskorz podaje dwa ciekawe 
iakty cudownych uzdrowień, jakich 
sam osobiście był świadkiem. Jeden z 
tych faktów, to uzdrowienie Michaliny 
Morlet z Orleanu, osoby niewierzącej, 
chorej na gruźlicę kości, a ułeczonej 
nagle w czasie błogosławieństwa Naj- 
świętszym Sakramentem. Drugi wypa- 
dek zdarzył się w pociągu, którym ks. 
Piskorz wracał z Lourdes z innymi piel- 
grzymami, około stacji Le Mans, gdy, 
nagle ozdrowiało troje młodych dziew- 
cząt: Rajmonda Fontana, lat 18, Ber- 
ta Asselin lat 19 i trzecia również 19-let 
nia, której nazwiska ks. Piskorz nie po- 
daje. Wszystkie trzy od dłuższego cza- 
su były chore na gruźlicę kości (nogi i 
stos pacierzowy), nie mogąc ©0 włas- 
nych siłach ani chodzić, ani podnosić 
się z łóżka. 

Tegoroczne cudowne uzdrowienia 
w Lourdes, wywarły ogromne wrażenie 
w całym świecie. 
  

ODSZKODOWANIE ZA MARKI 
NIEMIECKIE PRZEDWOJENNE 

Międzynarodowy Centralny Zwią- 
zek Wierzycieli Banku Rzeszy, opiera- 
jąc się na precedensie układu niemiec- 
ko-belgijskiego, na którego podstawie 
wierzyciele belgijscy dostali 12 proc. 
swoich pretensyj do Banku Rzeszy, do- 
maga się takiego samego odszkodowa- 
nia dla pozostałych posiadaczy starych 
marek niemieckich, emitowanych przez 
Bank Rzeszy. 

Centrala zwłązku znajduje się w 
Wiedniu przy ulicy Bauernmarkt 11/63, 
oddział na Polskę w Krakowie, Wielo- 
pole 30. 

Związek zwołuje w tych dniach ze- 
branie polskich posiadaczy marek nie- 
mieckich, na które przyjadą p. p. b. po- 
seł Haks Beer z Berlina i prezes Związ 
ku Erick Preukschat z Wiednia. 

Walne zebranie poszkodowanych 
zwołano do Warszawy na 10 b. m. o 
godz. 8 wieczorem w sali Towarzystwa 
Hygienicznego przy ul. Karowej nr. 5. 

Niezależnie od walnego zebrania, 
odbędą się w Warszawie w tej samej 
sali wieczory dyskusyjne i konferencje 
informacyjne 11 i 12 b. m, 

Nie przesądzając wyników tej całej 
akcii, podajemy powyższe szczegóły 
do wiadomości wszystkich zaintereso- 
wanych. у 

Zaznaczyć należy, że w kraju znaj- 
duje się bardzo dużo poszkodowanych 
posiadaczy marek niemieckich, posia- 
dających olbrzymie ilości tych bezwar- 
tościowych banknotów. 

Przebieg i wyniki, zapowiedzianych 
konferencyj pokażą, jak Związek przy 
stępuje do akcji i w jaki sposób zamie- 
rza bronić interesy poszkodowanych. 

dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Z prasy kowieńskiej 
SZWAJCARSKIE POGŁOSKI O ZMIA 

NIE KURSU. — NOWE WYSTĄPIENIE 

HERBACZEWSKIEGO 

Jedna z najpoważniejszych pism 
szwajcarskich, „Ziircher Zeitung”, któ- 
re zawsze wykazywało wielkie zainte- 
resowanie sprawami Europy Wschod- 
niej, a którego korespondent przesia- 
dywał na wszystkich konferencjach 
polsko - litewskich i jeździł do Kow- 
na—zamieszcza długi artykuł o Litwie. 
Gazeta dopatruje się obecnie poważ- 
nych zmian w nastrojach państwowych 
litewskich. 

Coraz częściej dają się słyszeć głosy, 
zwłaszcza w prasie niemieckiej o radykał 
nej zmianie obecnej litewskiej orjentacji po 
litycznej. Zmiana ta ma do wyrzeczenia się 
polityki zbliżenia z Niemcami, a próbowania 
porozumienia z Francją i Polską. Niektóre 
zmiany w dyplomacji litewskiej mają świad 
czyć, że środek ciężkości polityki litewskiej 
ma być przeniesiony z Berlina do Paryża i 
Londynu. 

Był czas przyjaznego porozumienia mię- 
dzy Voldemarasem a Stresemannem, jednak. 
że wytoczone przez Niemcy skargi w Lidze 
Narodów położyły kres temu okresowi. Li- 
twa oczekuje obecnie wiele od państw, któw 
re podpisały konwencję kłajpedzką, zwłasz- 
cza zaś od Francji. Próba Litwy zbliżenia 
się z Francją i Anglją w celu znalezienia 
wespół z temi państwami sposobu rozstrzy- 
gnięcia kwestji kłajpedzkiej zdaje się dziś 
nie ulegać wątpliwości. Rząd litewski bo- 
wiem akredytuje przy rządach angielskim i 
francuskim swych najlepszych dyplomatów. 

Wysiłki rządu niemieckiego w kierunku 
pojednawczym zostały udaremnione przez 
część prasy niemieckiej, zwłaszcza zaś przez 
prasę Prus wschodnich, która - prowadziła 
przeciwiko Litwie ostrą kampanię. Jedno z 
pism wschodnie-pruskich, pisząc o Niem- 
cach, którzy zaopatrują się na Litwie w ta- 
nie produkty nazwało Litwę gniazdem ban- 
dytów. Nic dziwnego, iż rząd litewski zde- 
cydował zabronić niektórym z pism wschod 
dnio-pruskich debitu na terenie Litwy. 

Konflikt litewsko - niemiecki nabiera о-- 
strych form, co się tłumaczy nowym kierun 
kiem polityki litewskiej zdecydowanie nie- 
przychylnej dla Niemiec. 

Profesor Albin Herbaczewski, któ- 
ry od dłuższego czasu zmienił był swo- 
je przekonania na wzajemny  stosu- 
mek Litwy i Polski, oraz na stanowisko 
Litwy w konstelacji międzynarodowej, 
wraz z tem przedzierżgnął się z wielko- 
litewskiego imperjalistę i mocarstwow 
ca, w zadzierzystego nacjonalistę — 
wystąpił z kolejnym długim artykułem 
na łamach „Lietuvos Aidas*. W arty- 
kule tym w ten sposób tłumaczy dzie- 
jową konieczność rozrastania ciasnega 
nacjonalizmu „ litewskiego”, którego 
on sam, Albin Herbaczewski, jeszcze 
dwa lata temu nie nazwałby inaczej 
jak tylko „żmudzkim'*: 

Źródła litewskiej idei narodowej polega- 
ją nie na abstrakcji, a tylko na ciągłem nie- 
bezpieczeństwie dla życia narodu litewskie- 
go i litewskiej rasy historycznej. Patrjotyzm 
litewski nie jest wymyśloną a priori abstrak 
cją, a tylko wytworem bohaterskiej walki 
o byt i ofiar a posteriori. Nacionalizm litew 
ski nie byłby się wytworzył, gdyby nie im- 
perjalizm przedwojennych carów i kajzerów. 
Patrjotyzm litewski jest ideją nie agresji, a 

„tylko obrony. 
Obedny nacjonalizm litewski prowoko- 

wany jest w okrutny sposób przez strasz!i-. 
му imperjalizm współczesnej Polski. Tak 
więc patrjotyzm litewski nie jest wytworem 
fikcji, a przejawęm życia narodowego. Li- 
tewska idea narodowa jest w swej istocie 
chrześcijańska w szerokiem tego słowa zna” 
czeniu. Wszyscy uczciwi chrześcijanie nie mo 
gą nie być obecnie narodoewcami. 

Niestety, w życiu fitewskiem przejawia 
się obecnie dziwny dysonans, a mianowicie 
większość duchowieństwa litewskiego głosi, 
że swobodę jego ogranicza litewska idea 
narodowa i że ono, duchowieństwo, chce się 
z tego ucisku wyzwolić, Zdaniem  ducho- 
wieństwa, litewska hierarchja katolicka jest 
najsłuszniejszym suwerenem Litwy, zaś du. 
chowni, będąc litewskimi hierarchami, nie 
mogą być słwgami narodu litewskiego. Wy- 
tworzyła się więc najdziwniejsza sytuacja: 
kler litewski w jarzmie litewskiej  narodo-. 
wości. 

Litewska demokracja międzynarodowa 
sprowokowała reakcję litewskiego nacjona- 
lizmu. W Litwie z przed 17 grudnia oczer-. 
niono i „zlikwidowano” wszystkich zasłużo- 
nych dła Litwy Litwinów — patrjotów (je- 
szcze z lat 1904—1918), honorowano nato 
miast częstokroć i naoślep wszetkich agen- 
tów miedzynarodėwek, „neopatrjotėw“, na- 
wet takich, którzy w czasie wojny uważali 
się za Polaków czy Rosjan. 

W związku z tem czyn narodowców jest 
zupełnie usprawiedliwiony jako konieczna 

reakcją przeciwko szablonowi i kłamstwu. 
Litwa winna być litewska, gdyż nielitewska 
jest zgoła niepotrzebna i może być jedynie 
prowincją obcego państwa. 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 9 b. m., 

w pierwszym dniu ciągnienia 5-ej klasy 23 
loterji państwowej główniejsze wygrane pa- 
dty na numery- 

10 tysięcy złotych — 169497 18,859 
91,390 14,839 i 164.197, 5 tysięcy złotych — 
67,192, po 3 tysiące złotych — 21,053 24,114 
43,972 121,916 203,431 i 203,264. 
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Ww SLONIMIE 
Dzień silnego naprężenia. Dziś, dn. 10 

b. m. upływa termin składania  zaskarżeń 
ważności wyborów do rady miejskiej w Sło 
niroie. Nic też dziwnego, że społeczeństwo 
z dużym naprężeniem oczekuje przebiegu 
tego dnia, w którym losy nowoobranej rady 
miejskiej mają być rozstrzygnięte. 

Partje, a specjalnie grupy radnych żydow 
skich, są zadowolonę z wyników wyborów, 
uważają, że społeczeństwo żydowskie dane 
listy popierające, „złożyło egzamin dojrzam 
łości”, że egzamin ten złożono z dodatnim 
rezultatem. zwycięstwie pisał również p. 
Weiss jwi ostatnim numerze tygodnika ży- 
dowskiego, wychodzącego w Słonimie, i na- 
wet... wyciągał rękę do swych przeciwników 
politycznych, wzywając do porozumienia i za 
pomnienia niedawnej wrogiej kampanji wy- 
borczej. 

Takiej „dojrzałości* nie n 
wśród społeczeństwa polskiego, które, jak 
już na tem miejscu pisaliśmy odniosło się 
do wyborówi z dużą miarą pesymizmu, a 
nawęt z rezerwą... 

Dlatego właśnie zjednoczenie gospodar- 
cze chrześcijan i mahometan podejrzywane 
jest, że w ostatniej chwiłi złoży zaskarże- 
nie ważności wyborów, Ale czy złoży? Czy 
zostaną uwzględnione przez władze? Te 
wątpliwości najbardziej irytują społeczeństwo 
żydowskie, a specjalnie ich  moiwoobranych 
radnych. 

Nie wiemy, czy faktycznie wybory zo». 
staną zaskarżone, czy nie, śmiemy jednak 
stwierdzić, że społeczeństwo chrześcijańsko- 
mahometańskie Słonima wielkiej straty w о- 
bu wypadkach nie poniesie. 

Impreza K.P.W. w Słonimie. Słonimskie 
koło lokalne K.P.W. urządza raz po raz im. 
prezy, cieszące się wielkiem _zainteresowa- 
niem i poparciem członków. Ostatnio odby- 
lo się w lokalu ogniska przedstawienie ama 
torskie. Odegrano utwór sceniczny p. t. „Nie 

zanotowaliśmy 

boszczyk z przypadku”. Po przedstawieniu 

GŁĘBOKIE 
— Jeden dzień na klawiszach głębockich. 
Nię wiem, czy jest 'w| Rzeczypospolitej 

Połskiej drugie miasto tak zaniedbane, jak 
Głębokie. Niedbalstwo i bezplanowość prze- 
bija na każdym kroku, Może jest tak dlate= 

o, że jest to najdalszy zakątek naszego 
'aństwa, a więc kułtura sunie się tutaj z Za- 

chodu poswolniej, niż krok żółwia. 
Giębokie, — to miasto powiatowe,. a 

więc stolica Ziemi Dziśnieńskiej, ale niema 
tu ani jednej kamienicy reprezentacyjnej. 
Natomiast stłoczony jest szereg pierwotnych 
chat drewnianych, patrzących ze starości na 
cztery strony Świata i stanowiących żer nie- 
lada dla pożarów. 

Głębokie miało ambicje herbowe, bo 
przed rokiem przywłaszczyło sobie herb śred 
niowieczny: trzy wieże i na wzór tego her.. 
bu wybudowało sobie triumfalną bramę śred 
niowieczną, prowizoryczną, gdyż nie docho- 
wało z czasów średniowiecznych, a nawet i 
nowożytnych, ani jednego pomnika, chociaż 
gościli tu, jak głosi podanie, w. ks. Witold, 
król Zygmuntl Stary, Stefan Batory, Zyg- 
munt Il Waza, Władysław IV, którzy szli 
tędy na Moskwę. Choć jeden pomniczek z 
tych czasów byłby do twarzy miastu i herb 
pasowałby, nawet przywłaszczony. 

Charakter miasta powiatowego w szcze- 
gólności, a miasta w ogólności psują ulice, 
które należy podzielić na trzy  kategorje: 
1) brukowane kociemi „łebkami* z chodni- 
kami i klawiszami naprzemian, 2) brukowa- 
ne z klawiszami po bokach, 3) niebrukowa- 
ne, nie dlatego, że już zbrakło kamieni, któ- 
rych znajdziemy tu wielkie masy z czasów 
połodowcowych, ale wskutek oszczędnej go- 
spodarki. Szczytem niejako, zaiste trudnym 
z As jest ulica La 
tórej nię chce się przyznać, ani gmina głę- 

'becka, ani Magistrat głębocki, ot zwyczaj- 
nie, jak do znajdka, nie mającego ani ojca, 
ani matki. Jest to ulica conajmniej dziwna, 
Prowadzi do gimnazjum. od Dwornej do 
Warszawskiej. Trotuarów niema. Bruku — 
ani śladu. Poziom łukowiaty. Zaczyna się i 
kończy dołem, który w razie deszczu, za- 
mienia się w gęste, zawiesiste bagno, w któ 

   

        

rem doskonale konsenwują się chorobotwór- 
cze zarazki i które służy uczniom za akwa- 
rjum naturalne przy nauce przyrody, co jest 
wielkiem dobrodziejstwem dla tut. gimna- 
zjam, sytuowanego na mokradłach. 

A propos klawiszów tutejszych. Są to 
deszczułki, ułożone wpoprzek chodnika, nie- 
zawsze przymocowane. Więc gdy się stanie 
na jednym końcu takiegok lawisza, to koniec 
Grugi częstuje razem bolesnym po udzie, po 
boku, po twarzy, zależnie od długości kla- 
wisza, co powioduje nieraz kilkotygodniową 
kurację. Właśnie przybył do Głębokiego E 
inż. S$. rozpocząć budowę gimnazjum. Była 
słota Pan ten potknął się o taki klawisz i 
złamał palec i wyjechał do: Wilna leczyć się. 
Budowa gimnazjum została wstrzymana do 

S inž. p. S. 
udowne jest potoženie Giebokiego, znacz 

ne różnice poziomów, szerokie i dalekie per 
spektywy, a wreszcie — wspaniałe, rozległe 
jeziora: Błębokie, Berezwecz — stanowią 
bezcenne walory Głębokiego (miasta) i de- 
cydują o jego piękności, zwłaszcza, gdy przy 
oświetleniu elektrycznem wieże kościołów: 
parafjalnego i po-karmelickiego (zabranego 
na cerkiewi), odbijają się w jeziorze, Głębo- 
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RRZED NOWYM SEZO- 
NEM TEATRALNYM 
W branży teatralnej ruch, tumult, 

chaos. Zamykane są teatry. Sypią się 
listy otwarte, Zasp to jest związek akto 
rów oskarża . dyrektorów, dyrektorzy 
Zasp. Bogiem a prawdą, zwykły oby- 
watel nie może domagać się prawdy. 
Wśród szału potyczek i bitw, Kraków 
eryguje stos dla „komunisty* Szyllera. 
Lorentowicz wyszedł na ambonę i ma 
kazania do narodu, Szyfman zaś kwili, 
piszczy, odgraża się, że rozpocznie no- 
wą epokę już bez aktorów. Wilno sie- 
działo przez cały czas, jak mysz pod 
 miotłą. Cóż ono mogło zaważyć w spo- 
rach, które należą do enigmatów stoli- 
cy? Wiadomo tylko było, że Zelwero- 
"wicz nie chce zostać na Pohulance i w 
Lujni i że cygańska krew ciągnie go da 
nowych miast i pod nowe gwiazdy. 
Oszczędności, redukcje, „zmniejszenie 

- sybsydjów, oto były powody, że mimo 
próśb, błagań i wyciągania rąk, zrezy- 
gnował z Wilna, przekładając fale ru- 
chliwego morza nad tę piędź, na której 
Wilno fundowało swą latarnię. Potem 
chodziły gadki po mieście wielogłowe 
i podawano kombinacje, jakie kto so- 
bie uroił w głowie. Wiadomo było, że 
od Zaspu wszystko zależy, skoro z nim 

urządzono zabawę, która w pogodnej atmo- 
sferze przetrwała do rana. : 

Pożar młyna. Pożary w powiecie słonim- 
skim uległy częściowemu ograniczeniu, Tem 
nie mniej jednakże onegdaj spłonął w chu. 
torze Ostrowo, gm. Starawieś, młyn wodny, 
należący do D. Dymickiej. Spaliły się: budy- 
nek, urządzenia wewnętrzne młyna i zboże 
okolicznych wiościan zdeponowane w mły- 
nie. Przyczyna pożaru narazie nie ustalona. 
Straty sięgają około 50.000 zł. 

Ukamienowanie warjata, Umystowo cho- 
ty "Marjan Lisek, ze wsi Zaścianek, powi 
słonimskiego, zabrał  niespostrzeżenie nóż 
kuchenny i pobiegł do Po wsi Man- 
kowicze, gdzie spotkał Teofilę Własik. Wa- 
rjat usiłował odebrać jej koszyk z grzyba- 
mi. Na skutek krzyku podjętego przez Wła- 
sikównę, nadbiegli mieszkańcy  Mankowicz 
Ignacy Łobko i Własik Ignacy, którzy usi- 
łowali obronić napadniętą. Powstała walka 
między Liskiem i przyby.ymi, w trakcie któ 
rej warjat pokaleczył nożem ręce Ignacemu 
Łobce. Doprowadzeni tem do * wściekłości 
Własik i Łobko zbili do nieprzytomności u- 
mysłowo chorego Liska kamieniami. Stan 
jego jest beznadziejny. 

Sprawą tą zainteresowała się policja. 
Brak środków  materjalnych powodem 

samobójstwa. Komiejko Aleksandra, lat 61, 
zam. w Słonimie, usiłowała pozbawić się ży 
cia przez wypicie buteleczki esencji octo- 
wej. Stan zdrowia jej nie rokuje nadziei ńa 
wyzdrowienie. Powodem samobójstwa był 
brak środków do egzystencji. 

Spór zakończony wałką na łopaty. W 
czasie pracy pomiędzy Panasiukiem i Żu- 
kiem, mieszk. wsi Ostrowo, pow.  słonim- 
skiego, powstała sprzeczka, która niebawem 
przeistoczyła się w bójkę na łopaty. W cza- 
sie zmagania się Panasiuk uderzony został 
tak silnie łopatą, że pękła mu czaszka i nad. 
werężono mózg. Podobnych obrażeń  do- 
znał i Żuk. Oboje w stanie beznadziejnym 
odwiezieni zostafi do szpitala w: Słonimie. 

bokie, stwarzając nastrój romantyczny, przy 
pominający „dziwy i czary” jeziora „Świtezi* 
Mickiewicza. 

, Ożywia miasto tutejsza młodzież gimna- 
zjalna, która jest grzeczna i karna, Właśnie 
rozpoczynał się rok szkolny od nabożeństwa. 
Szła młodzież męska i żeńska w długim sze- 
ze sztandarem na czele do świątyń trzech 
wyznań, by od Boga zacząć pracę iw szkole. 
Na twarzach młodzieży widać było radość i 
uśmiech życia, co świadczyłoby, że idzie do 
pracy z zapałem. A rozsłonecznione jej obii- 
cza doskonale harmonizowały ze słonecz- 
nym dniem nowego roku szkolnego. Jest to 
bodziec dla nas do przetrwania z cierpliwo- 
ścią i spokojem dzisiejszych czasów ciężkich. 

WOJSTOM 
— W odpowiedzi p. Wojstomiance. W nr. 

180 gazety „Slowo“ z dnia 8-VIII r. b., Woj- 
stomianka czyni mi szereg zarzutów. 

Moja przewodnia myśl nietysko w stosun- 
ku do Wojstomia, lecz w stosunku do ludzi 
wogóle, zawarta iw pierwszy ustępie artyku- 
fu z dnia 16-VII r. b. w Wojstomiu znalazła 
uzasądnienie w wynikach pracy S.M.P. Mam 
wielkie obawy, że nie potrafiłem należycie 
określić rołi Pami Łosiowej Stanisławy, jaką 
Ona peini w Stowarzyszeniu Młodzieży Pol- 
skiej i tego dobrego wpływu, jaki tam wy- 
wiera. Aby to zgłębić, należy zajrzeć do 
serc i dusz tej młodzieży, z którą obcuje i 
którą prowadzi do ideału człowieka. 

Co do czcigodnej osoby p-wielebnego ks. 
proboszcza Piotrowicza, zgadzam się w zu- 
ea z = enas jestem z ca- 
ym szacunkiem dla je racy i opieki nad 
"młodzieżą. u о 

SMP w Wojstomiu, niezaprzeczalnie pod 
bezpośredniem kierownictwem p. Łosiowej, 
prowadzi pracę w przysposobieniu rolniczem. 
Mojem zdaniem — ta praca jest ważniejszą, 
niżeli przedstawienia ij zabawy rzekomo in- 
tensywniej poprzednio urządzane. 

A czy sz. „Wojstomianka“ wie o tem, 
że tam w roku bież. została zapoczątkowa- 
na praca.w przysposobieniu rolniczem i są 
prześlicznie prowadzone pó!ka doświadczalne 
w uprawie buraków pastewnych przez druch 
ny SMP., a mianowicie: Sołowiejównę Annę, 
Sotowieja Edwarda, Augustynowiczównę Ma 
gdalenę, Żukówne Annę, Dorejkównę Annę, 
Bujnowską Elżbietę, Bładykównę Weronikę, 
Kochańską Annę, Hojewiczównę Jadwigę, 
Kochańską Jadwigę, Honczarykównę Urszu- 
lę, Hakuciównę Annę, Kochańską Stefanję, 
Hajewiczównę Petronelę, Tryznównę Annę i 
fin. i dlatego one dobrze są prowadzone, że 
tej pracy całą energję poświęca p. Łosiowa. 

Niech p. „Wojstomianka” nie dziwi się, 
"że z takiem uznaniem mówię o pracy p. Lo- 
siowej. 

Każdy, kto będzie wkładał duszę i serce 
do pracy nad wychowaniem młodych poko- 
leń w kierunku utrwialania zasad miłości Bo- 
ga i Ojczyzny, zasad umiłowania pracy, po- 
szanowania cudzej własności, poczucia speł. 

nienia obowiązku, — co razem prowadzi do 
iepszej „przyszłości poszczególne rodziny, 
społeczeństwo i Państwo, będą w tej pracy 
cy mile widziani, każdemu będzie należał się 
hołd i poważanie. 

Tacy ludzie są dziś rzadkością, tak, jak 
rzadkością są piękne perły. „Kresowiec. 

miasto zawarło kontrakt i skoro ten 
kontrakt wygasa dopiero w r. 1932. 

Zasp mimo rozgardjaszu w Warsza 
wie, troskał się mocno o Wilno; rezul- 
tatem było przerzucenie dyrektora Szpa 

kiewicza z Katowic, pomimo, że Kato- 
wice są arcyważnią placówką. Jesteś- 
my też wdzięczni Zaspowi, że w tych 
dzisiejszych czasach, potrzebujących 
spokojnej i dobrej ręki dał nam czło- 
wieka, który już kiedyś potrafił na arcy 
ważnej placówce toruńskiej pokazać 
czem może być działalność społecznie 
prowadzonego teatru. Szpakiewiczowi 
liczy się w Polsce mocne odniemczenie 
Torunia po przez wysoki i narodowy 
repertuar. Ostatnio w Katowicach wy- 
rabiał Szpakiewicz dalej siły. Wniósł 
był w teatr doświadczenie,.zyskane w 
placówce Żywego Słowa, (wraz z panią 
Arturową Górską), które niejedno po- 
zwoliło zasilić na Ziemiach Zachodnich, 
gdzie z każdą sekundą wracamy do 
siły dawniejszych, piastowskich cza- 
sów. 

Zatem Szpakiewicz, który z Reduty 
objął Toruń i całą swą energję rzucił 
na propagandę polskości po przez te- 
atr, ma teraz w swej pieczy Pohuiankę 
i Lutnię, dwie twierdze, teraz tu już na 
wschodzie, w tym ślepym, tragicznym 
korytarzu, w którym tak bardzo moco- 
wać się trzeba, 

5-7 wz. 

Ataki przeciw min. Curtiusowi 
BERLIN. PAT. — Ataki, skierowane prze 

ciwko ministrowi Curtiusowi, rosną z każ- 

dym dniem, zarówno na prawicy, jak i na 

lewicy. Wiełkie wrażenie wywołał w tutej- 
szych kołach politycznych głos „Demokra- 

tischer Zeitungsdienst“, co do którego wia- 
domo, że jest zbliżona do obecnego  mini- 
stra finansów, Dietricha. 

Wszystko jedno, kto ponosi winę i w 

jakim stopniu — pisze dziennik. Dla mini- 
strów, jak i dla generałów ta sama panuje 
reguła: muszą mieć szczęście. Gdy ono za- 

wiedzie, cóż dziwnego, że pęd na nagłym 
zakręcie wyrzuci ich ze środka. W momen- 
cie, kiedy polityka niemiecka w 100 proc. 
musi powrócić do kierunku  Stressemanna, 
ten, pod którego imieniem zboczono z wy- 

tkniętej drogi, musi zrzec się kierownictwa 
polityki zagranicznej. 

Wydobywanie statków z ładunkiem złota 
HELSINKI. PAT. — Władze  estońskie 

upoważniły towarzystwo „Toliwąa”, trud- 
niące się wydobywaniem  zatoniętych lub 
zatopidnych statków, do rozpoczęcia prac, 
mających na celu wydobycie trzech  stat- 

ków rosyjskich, które w drodze do Ainglji 

zaskoczył wybuch wojny. Statki te wiozty 
jakoby do Anglji ładunek złota, które miało 
służyć do zapłacenia angielskich dostaw woj 
skowych i w obawie przed Niemcami zosta- 
ły zatopione niedaleko wybrzeży estońskich. 

Znów pseudo - carewicz Aleksy 
KOWNO. PAT. — Jak donoszą 

„Lietuvos Žinios“, do redakcji gazety 
„Musu Krasos*, wydawanej w Ponie- 
wieżu, zgłosił się jakiś osobnik, przed 
stawiając dowody osobiste na imię 
Aleksego Romanowa. Osobnik ów 0- 
świadczył, że jest synem cara Mikó- 
łaja II i że w przeddzień zamordowa- 
nia rodziny cesarskiej udało mu się ki 

zbiec z Jekaterynburgu. Przytem wy- 
jąt on szkatułkę, którą nosi stale przy 
sobie, ozdobioną różnemi znakami, 
znaczenia których, pomimo zadawanych 
mu pytań, nie podał. Obecnie, jak sam 
oświadczył, odbywa podróż po pań- 
stwach, które dawniej były częścią in- 
tegralną Rosji, celem wydania książ- 

Zaprzeczenie fałszywym pogłoskom 
WARSZAWA, 9.9 (tel. wł. „Słowa”) — 

Ajencja „Iskra“ z upoważnienia czynników 
miarodajnych jest jeszcze raz zmuszona do 
spzostowania informacji, jaka się ukazała w 
dzienikach opozycyjnych, powtórzona z pra 

Sy prowincjonalnej, a zapowiadającej zmia- 
nę ra stanowisku podsekretarza stanu w 
Iministerstwie spraw wewnętrznych. Żadna 
zmiana w tym kierunku nie byla į nie jest 
projektowana. 

Tron Wilhelma I! — stolcem ks. Prymasa 
GNIEZNO, PAT. — Z okazji odsłonięcia 

pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieżnie 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej ofiarował 

katedrze gnieźnieńskiej jako stołec dla ks. 

prymasa tron Wilheima II, pozostały w zam- 

ku poznańskim. Wspomniany zabytek histo 

  

W WIRZE STOLICY 
EGZAMINY DO C. I. W. F-u 

jedyne dziś nauczycielki poszukiwane, to 
wychowania fizycznego. Pracowita pannica, 

która kuła 5 lat na polonistyce, przewerto-. 

wała wszystkich nudziarzy z XVIII wieku, 
umie połowę Beniowskiego na pamięć i pra- 
wie wszystko rozumie, która zgłębiła arka- 

na greckich deklinacyj, starosłowiańskich za- 
krętasów, która się orjentuje w gramatyce 

Szobera, wie co to morfologja i co chciał 

powiedzieć Wyspiański w. swem Wyzwole- 
niu, która napisała rozprawę o znaczeniu 

Dopełniacza w twórczości Żmichowskiej —- 
taka panienka może dziś nie szukać posady. 

I tak jej nie znajdzie. Komu potrzebny ma- 
gister filozofji, na co? poco? gdzie? Ruty- 

nowani nauczyciele są wylewani, cierpią na 

brak godzin — te żółtodzioby niech się bid- 
rą do czego innego. ! 

Ale do czego? Dypiom — tyle w nim 
wartości, co jakość papieru. Chce się ргасо- 
wać — i nie można. Bo u nas jest nadpro- 
dukcja inteligencji, amatorów posad, chęt- 
nych zarobku. Magister historji czy poloni- 

styki oddaje naiwiększą usługę społeczeń- 
stwu gdy się wiesza. Jednego mniej. 

Panienka, która w ciągu dwu lat nauczym 
ła się fikać koziołki wi C. I. W. F-ie, prawi- 
dłewio podnosić nogę do góry i zręcznie kla- 

pać plackiem na ziemię, może być pewna, 

że zaraz po ukończeniu tych wyższych stu- 

djów, otrzyma nieżle płatną posadę — jakie 

400 zł, minimum. Cóż więc dziwnego, że 
napłynęło paręset podań — miejsc wol. 

nych: 30. 

Znacznej części petentek odesłano poda- 

nia z suchą adnotacją: nieuwzględnione. Dla 

czego? Niewiadonio. 

Pozostaiym wyznaczono egzamin. O, bar 
dzo trudny! Przepłynąć 50 metrów, przebiec 
500 mtr., skoczyć 3 mtr. wdal, rzucić 30 mtr. 
piłką. 

Jakie kryterium decydowało, kto jest do- 

puszczalny do egzaminu, a kto odrazu odrzu- 

cony? Tajemnica urzędowa! 

  

ryczny umieszczono chwilowo w starym ka- 
pitularzu. Tron, który zdobił kiedyś salę re-. 
prezentacyjną zamku poznańskiego, zbudo- 

wany jest z białego marmuru karrarskiego, 
w stylu bizantyjsko - romańskim i waży o— 
koło 90 centnarów. 

ORCZEWRZEOCZOSZE PE NCETOERZCWETZZDZAA 

Warto było przyjść popatrzeć na egzamin 

ptywacki. Zredukowano dystans do 25 me- 

trów. Pływalnia A. Z. S.«u zaroiła się od 

rozebranych panienek, 

Pierwsza włazi do wody — po schodkach, 
tuż przy barjerce. Chlup! Śmiało rzuciła się 
w wodę. 

Idzie na dno, jak siekiera. Nie upłynęła 

ani kroku — tonie, Oficerowie tapią ją za 

włosy, kostjum — wyciągają. 
— Chce pani jeszcze raz spróbować? 

— Dobrze. 
Znowu demonstracja a la kamień młyń- 

ski, znowu trzeba ratować. 
Druga, trzecia — to samo. Odepchnie 

się taki ttomok od drabinki, metr od barjer= 
«i łopocze desperacko rękoma, pije wodę 

wiadrami, oczy w słup — niknie, Drag, ko- 

ło ratunkowe, sznury 'w robocie. Oficerowie 
są już cali mokrzy -— przyszli egzaminować 

z pływania, a tymczasem sarni zdają egzam 

min z ratownictwa, 
Nadzwyczajne są te panienki! Co im się 

zdaje, że je Duch św. w wodzie oświeci, 

czy co? Bo że nigdy w życiu nie uczyły się 
pływać, że bodaj nie kąpaty się gdzieindziej 
jak w wannie — to nie ulega wątpliwości. 

Jedna przystojna, dobrze zbudowana bru 
netka, rzuciła się z taką determinacją, że aż 
przebrnęęła 5 metrów, wyciągającemu ją jak 
worek mąki oficerowi, podobała się snać, bo 
rzekł: 

— Niech. pani jeszcze raz spróbuje, może 

pójdzie. 

Po dwóch metrach trzeba było wytaski- 
wać. Aż spęczniała biedaczka — tyle się nam 

piła. . 

Brać pływacka AZS-u miała używanie. 

Bezpłatnie tak wspaniałe widowisko, Skoń.. 
czone patałachy poczu!i się nagle 'nistrzami: 
— Dalej, dalej, gazu! jeszcze 3 centymetry! 

Nie wiem kogo, na jakiej podstawie, 

wpuszczą do luksusowego gmachu na Żoli- 
borzu. W każdym razie kandydatkom nie 

sposób odmówić zadziwiającego tupetu. Prę 
szej wstępniak zdałby na politechnikę, niż 

one przepłynęłyby — sztafetą — 25 mtr. 

Karol. 
| Pia maz a rr 

Młody dyrektor ma niesłychanie 
wrażliwe ucho na wszelkie głosy, któ- 
re mogą w czemkolwiek się przyczynić, 
aby teatr wrócił do swej wielkiej roli, 
z której po wojnie, tak brutalnie został 
strącony. Możemy też zapewnić, że od- 
da się Wilnu, jak swój, jak tutejszy i że 
nie omieszka wykorzystać tę zespoło- 
wość, która cechuje nasze miasto, to 
trzymanie się jednych drugich za rękę, 
dające zaczarowany krąg, dzięki któ- 
remu, mimo najcięższych warunków i 
pełnej agonji miasta, patrzymy się z 
uśmiechem, w przyszłość. 

„Zelwerowicz wniósł w  atmosierę 
Wilna poprzez swój repertuar kontakt 
z zagranicą. Szeroką rzeką płynęły no- 
wości z Paryża i Budapesztu, Broad- 
way'u i Berlina. 

Szpakiewicz jako redutowiec, skie- 
ruje się bardziej w polską stronę i weź- 
mie naszą twórczość pod opieke, jak to 
kiedyś w gmachu Teatru Wielkiego w 
Warszawie czyniono. POtrzebuje ta na- 
sza twórczość chuchania i serca. Jest 

iasnem dla wszystkich, widzących głę- 
biej, że tragedja dzisiejszego Teatru, 
nietyle jest związana z aktorem, reży- 
serem, lub inscenizatorem, ile z reper- 
tuarem. Potworny jest ten repertuar 
współczesny i przyznać muszę, że trze- 
ba było chwilami heroiczne wysiłki ro- 
bić, aby do niego nie strzelać, skoro na 

Pohulance zamiast naszego słońca, na- 
szej aury, naszych serc, wciąż wscho- 
dzily bandyckie miazmaty, we wszyst- 
kich możliwych warjantach. Wielkie 
subwencje i świadczenia miasta, które 
miał Teatr Zelwerowicza (w porówna- 
niu do Reduty Osterwy), pozwalały na 
te egzotyzmy, pełną defiladę mniej, lub 
więcej maszynowej, zarazem kapitali- 
stycznej produkcji europejskiej i ame- 
rykańskiej. 

Ze Szpakiewiczem wracamy w Wil- 
nie do normy, aby się potroskać o swoj 
ską twórczość, własny repertuar, który 
nie może przecież urodzić się na świe- 
cie, skoro nie znajdzie opiekuńczej rę- 
ki i dobrego zaklęcia, pozwalających 
mu zazielenić się i owocować. Reduta 
warszawska swój program była speł- 
niła, dopomagając nietylko Żeromskie- 
mu i Szaniawskiemu da wzlotów. Teraz 
rzeczy są bardziej skomplikowane. 
Stolica stała się jałowa, twórczość jej 
bez chlorofilu. Stąd to dzwonienie na 
alarm na ziemiach polskich, gdzie są 
regjonalne stolice, mogące wejść w 
szranki. Przed dyrektorem Szpakiewi- 
czem otwiera się nowa i nieoceniona 
karta, wyzyskania wszystkiego, co 
jest w Wilnie. aby był ten teatr „tutej- 
szy”, koniecznie dla naszych ziem, ma- 
jących tu swoje zadania, zagadnienia, 
krzyki o samowystarczalność. Sądzę, 

MIASTO NA DNIE MORZA CZARNEGO 
NIEZWYKŁE ODKRYCIE SOWIECKIEJ AKADEMJI NAUK 

Sowiecka Akademja Nauk zakończy- 
ła w połowie sierpnia swe prace, roz- 
poczęte przed sześcioma tygodniami a 
których celem było zbadanie t. zw. 
Krymskiej Atlantydy, położonej na dnie 
Morza Czarnego z prastarym Cherso- 
niem, położonym niedaleko Sewasto- 
polu. Podmotrski Cherson, odkryty -z0- 
stał w roku ub. przez profesora Grinje- 
wicza. 

Już przeszło sta lat archeologowie 

prowadzą w okolicach Sewastopolu 

prace wykopaliskowe, celem odkrycia 

starogreckiego miasta Chersones. Do- 
my i ulice, zabytki sztuki, przedmioty 

domowego użytku i t. p. znalezione w 

Chersonesie odkrywają przed nami 

obraz życia walk i upadku dawnych kul 

tur. Wykopane miasto nazwane zosta- 

ło Nowym Chersonem. Ale już grecki 

geograf pierwszego stulecia Strabon. 

napisał: „Za trzema portami a nowym 

Chersonem, jest starodawny Cherson, 

leżący w gruzach”. Przez długi szereg 

lat uczeni starali się rozwiązać zagad- 

kę tego „strabonowskiego Chersonu'. 

Po trzyletnich badaniach wstępnych 

w roku 1030 ekspedycja moskiewskie- 
go instytutu archeologicznego i nurków, 

odkryła na dnie morza w pobliżu cher- 

sońskiej latarni morskiej szczątki mu- 

rów i wież, spoczywających w głębo- 

kości 4 do 16 metrów. Dalsze prace 

wykazały, że właśnie tu, w głebinach 

morskich, trzeba szukać 

zagadki „strabonowskiego Chersonu““ 

W roku bieżącym zorganizowano 

nową wyprawę, w której oprócz arche- 

ologów, wzięli udział również geologo- 

wie, operatorzy filmowi i nurkowie. 

Wyprawa postanowiła opracować plan 

podmorskiego miasta, określić jego roz 
miary i oznaczyć czas jego istnienia, 

jak również stwierdzić przyczyny jego 

zaniku. : Е 
Historja dotychczas nie znała wy- 

padku, by na dnie morza znaleziono ca- 

łe miasto. Dlatego też zadanie szcze- 

gółowego zbadania zatopionego mia- 

sta, było bardzo skomplikowane. Ja 

przecież ekspedycja profesora Urinje- 

wicza, zdołała pracę tę wykonać. 

Powierzchnię morza podzielono na 

kwadraty. Wewnątrz każdego kwadra- 

tu drogą trygonometryczną naznaczono 
szereg kropek. Kropki te były punkta- 
mi wyjścia w pracach odkrywczych. W 

każdym takim punkcie, zakotwiła łódź t. 
zw. ialik, z którego na dno morskie spu 
szczano nurka. Nurek badał szczegóło- 

wo dno morskie i telefonicznie oznaj- 

miał swe spostrzeżenia np. „widzę mur B 

4 mrt. długi, widzę wieżę, studnię i t.d. * 

W ten sposób po dwumiesięcznej 

uciążliwej pracy, prowadzonej w nad- 

zwyczaj niepomyślnych warunkach, 

wśród burzy, wichrów i t. p. opracowa- 
ny został plan (zee miasta. Je- 
go rozmiary nfe są zbyt wielkie: dłu- 
gość 700 — 800 m. szerokość 300 -— 
400 m. Miasto otoczone jest doskona- 
le zachowanym murem, który posiada 
18 — 20 wież obronnych. 

rozwiązania 

„ listy z podróży po Rosji 

rych prawdopodobnie pod miastem ist- 
nieje cała sieć, 

Miasto istniało w IV — III wieku 
przed Chrystusem. Udało się to stwier- 
dzić według odłamków czerwonych i 
czarno pomalowanych naczyń glinia- 
nych, jak również według sposobu kła- 
dzenia fundamentów. W ten sposób po- 
twierdzone zostały wiadomości  Stra- 
bona a „starem'* Chersoniu, bowiem 
Cherson odkopany na lądzie pochodzi 
z czasów o wiele późniejszych. 

Zdaniem wyprawy, przyczyną za- 
niku miasta, było stałe usuwanie się 
brzegów i trzęsienia ziemi. Dowodzi 
tego zresztą i dotychczasowe zanika- 
nie w morzu brzegów  Chersońskiego 
półwyspu. 

Takie są wyniki badań wspomnia- 
nej wyprawy archeologicznej. Prace 
ekspedycji śledzone były z wielkiem 
zainteresowaniem przez cały świat nau- 
kowy. 

Cała praca ekspedycji była filmo- 
wana. Po raz pierwszy w dziejach ki- 
ematografji filmowanie uskuteczniono 

pod wodą, nie w dzwonie nurkowym, 
jak dotychczas, ale wprost w wodzie. 
Aparat filmowy umieszczony został w 
gumowym worze ze szklanem oknem, 
a funkcjonował przy pomocy, elektrycz- 
ności. Operator V. Cejtlin pracował 
naprawdę bohatersko. Jak tylko przy- 
zwyczaił się do noszenia ciężkiego ubra 
nia nurka, począł zanurzać się ze swym 
aparatem cztery a nawet pięć razy 
dziennie, na co odważy się tylka do- 
świadczony nurek. Początkowo wąt- 
piono o możliwości wywołania  obra- 
zów, ale później okazało się, że dzięki 
przezroczystości 

objektywu można osiągnąć wspaniałe 
zdjęcia, 
podwodnego miasta, ruch ryb i innych 

wody i doskonałości 

przedstawiające urządzenia 

morskich żyjątek, pracę nurków i t.p. 

Za kilka miesięcy film ten opraco- 
wany będzie na taśmie, tak, że miljony 
ludzi oglądać będą obraz życia w głę- 
binach morskich. 

NEK 

  

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA | W/OLFFA 

į JozErA ZAWADZKIEGO   Wnętrze miasta stanowi gromada 
ruin, pokrytych grubą warstwą roślin i —— 
żyjątek morskich. Następne wyprawy 
badać będą ruiny te szczegółowo. Po- 
środku miasta można odróżnić wielki 
rynek, będący prawdopodobnie  cher- 
sońskim  akropolisem (miejscem na 
zgromadzenia publiczne). Wokół ryn- 
ku znajduje się kilka wielkich studni. 
Przez miasto w kierunku rynku prowa- 
dzi szeroka ulica. Taka ulica przecina 
również miasto w kierunku portu, po- 
łożonego na południu. Dalej nurkowie 
odkryli kilka dróg podziemnych, któ- 

  

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelne! na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł. 5.— 
Piacyd Jankowski (John oi Dycalp) — 

życie i twórczość zł. 18.— 

Bez steru I busoli (Sylwetka 

"koni. Przeszkód 12, 

      
  

Zawody hippiczne 
w Lidzie 

LIDA. PAT, — W dn. 6 września, na 
Zamku Gedymina w Lidzie, odbyły się zam 
wody hippiczne 3 pułku szwołeżerów, zain 
nicjowane przez dowódcę tego pułku płk. 
Kwiatkowskiego. Da zawodów stanęło 18 

wysokość przeszkód 
1 m. 20 cm., szerokość 3 m. Pierwsze miej- 
sce i nagrodę starosty Bogatkowskiego .zdo- 
był por. 3 p. szwo!, Grudziński na wałachu 
„Łakotnik”, drugie 'miejsce i nagrodę p. 
Stolle — ppor. 3 p. szwol. Malecki Adam 
na klaczy „Słama”, trzecie miejsce i nagro- 
dę dowódcy 3 pułku szwoleżerów por. Wię- 
ckowski Józef na wałachu „Kanonier“ i 
czwarte miejsce zajął por. 19 pułk. Perko- 
wicz Bronistaw na walachu „Turczyn“. Or- 
ganizatorem zawodów byt rtm. 3 p. szwoł. 
lgnaczek Marceli. 

  

    

x proł. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa Uwaga! Posiadacze polis b. Tow. 
pieskiego w Wiinie . 0.60 Ubezp. „Rosja“, „Žycie“ i „Plo- 

„Żyrowice—łask krynice . 6.50 trogrodzkie'* ai są a wla- 
Plerwsze trudy i walki wl- snym interesie do niezwłocznego 

3 & rzybycia do Biura A. Fajnsztejna 
R letskich kolejarzy s 0 RQ Pai, Zamałna 19 Tel" aras 

że uderzam w dzwon donośny, skoro żej na drabinie cała plejada pisarzy, 
pragnę widzieć w Wilnie Wiln”, a nie 
Budapeszt, Nowy York, lub kurfirstda- 
mowie ekscesy. Mamy szereg pisarzy, 
mamy szereg malarzy. Ostatnio sztuka 
eczyckiego poszła z Wilna, jak wąż 

ognisty straszyć, lub cucić pedagogów 
wi Krakowie, lub w Kielcach. Jest sztuk 
więcej i tylko wysilić się trzeba na to, 
laboratorjum nowoczesne, pozwalające 
słabszym nawet sztukom zyskiwać moc 
ne mięśnie i wiele żelaza w hemoglobi- 
nie, To nie są zbrodnie dopomagać naj- 
młodszym do chodzenia, prostując no- 
gi, jeśli się trochę krzywo urodziły. 
Podobnież ze scenicznem malarstwem, 
inwencjami w linji i kolorze. Jest prze- 
cież w Wilnie Wydział Sztuk Pięknych 
i Wydział ten napewno stanie do apelu, 
skoro będzie wezwany. Bujność naszej 
młodzieży i abundancja artystycznych 
inwencyj nie są małe, jak można się 
przekonać raz wraz, widząc wysiłki, 
mogące erygować największe rzeczy. 
W ten sposób zasilić można repertuar 
polski, nie żądając zaraz, aby: dzieła 
były tak dojrzałe, jak Szekspir, lub 
Kalidasa. Mamy tę swoją skłonność 
lekceważenia sztuk drugiej wody, a już 
bezgraniczną pogardę dla trzeciej, co 
jest niesłuszne i krzywdzące. Przecież 
w Niemczech nietylko był Szyller i 
Goethel, był Hebel a obok Hebla, ni- 

których się wstydzić nie trzeba. Więc 
cóż to są za kolosalne polskie preten- 
sje, aby utwór był odrazu deus ex ma- 
china Hamletem, lub królem Learem i 
to tak na pustyni, na której nikt nie 
troskał się, aby była jakakolwiek woda. 

Wiiem, że dyrektor Szpakiewicz jest 
dobrym duchem, który wciągnie w 
krąg zaczarowany Melpomeny wileń- 
skiej, wszystko, co pozwoli Teatrowi 
wyróść w Moc. Na tej drodze może 
przyjść dalsze zainteresowanie teatrem, 
które rozpoczęła Reduta, a które Zel- 
werowicz podwoił tuzami zagranicz- 
nych noworyszów. Czas jest, aby zie- 
mia tutejsza, wileńska, budowała swój 
repertuar, zrazu może słabszy, im da- 
lej potem, silniejszy i bardziej soczysty. 
Dokoła repertuaru trzeba chodzić i 
prawdę tę wyssał Szpakiewicz, widząc, 
jak trzeba było ongiś chuchać i dmu- 
chać na Szaniawskiego. 

Bieżący zatem sezon, będzie sezo- 
nem nowych wartości w Wilnie, zawró- 

cenia mocnego do polskiej, swoistej 
twórczości. Macochą okropną jest War 
szawa dla własnej twórczości, Wilno 
niech będzie w obliczu ciężkich czasów, 
które w nas walą gromami, dobrą, 
miękką, mądrą i pieszczotliwą matką. 

Mieczysław Limanowski. 

  

  

 



  

MISTRZOSTWA ŚWIATA NA STRZELNICY 
KLEPAROWSKIEJ 

OD WŁASNEGO KORESPONDENTA 

Carl Zimmerman jest bezsprzecznie 
królem strzelców. Od kilkunastu lat 
grasuje po najprzeróżniejszych konkur 
sach i strzelnicach — zewsząd wywo- 
zi nagrody i chlubne tytuły. 

Obecnie ledwo ukończył strzelani- 
nę z naszego wojskowego karabinu, 
aim obliczyli wyniki, nim był wiadomy 
ogólny rezultat — rzucił się na kara- 
bin dowolny i rozpoczął nowe nieskoń 
czone serje. Precyzyjny, wycyzelowa- 
ny do ostatniej śrubki karabin dowol- 
ny dogadza mu więcej, niż drągowaty, 
nieobrotny mauzer. W tamtym jest 
pierwszym — w tym bezkonkurencyj- 
nym. 

Pękaty Szwajcar znowu pokazał, 
co umie. Z trzech pozycyj osiągnął 
1110 punktów, a więc tylko o 4 mniej. 
niż wynosi rekord Światowy, ustano- 
wiony przez jego rodaka  Hartmana. 
Jednak, dowiedziawszy się a wyniku, 
pułucowata twarz Carla skrzywiła się 
widocznie: od paru lat walczy z tym 
rekordem, boryka się z nim napróżno. 
Na treningach wali nieraz po 1120 
pkt., na zawodach ani rusz. Trudno, 
rekord pożyje do przyszłego roku. Na 
pociechę pobił rekord w pozycji stoją- 
cej, wybijając 360 pkt. — dotychcza- 
sowy należał do Finlandczyka Oksy i 
wynosił 359 pkt. — jeden punkcik i 
nowy rekord. 

Również Lindgren zdobył się na 
rekord, Wyciułał w pozycji leżącej 393 
pkt. a więc o całe 4 więcej, niż Ame- 
rykanin Brun. Winszowano sympa- 
tycznemu Finlandczykowi serdecznie. 

Zimmerman jest mrukiem i niewia- 
domo napewno, czy umie mówić. W 

każdym razie we Lwowie więcej wypu 
ścił kul z lufy, niż słów z gęby. Gdy 
się go o coś zapytałem, spojrzał zpode- 
łba, machnął ręką i poszedł. 

Jego ziomek, młody Zalcman, strze- 

la gorzej, lecz klekocze ochotniej. Nie 

wiedziałem, że w Szwajcarji są żydzi i 
że są zapalonymi strzelcami — ale 
Zalcman musi być żydem, bo skądże- 
by wziął taki tour d'esprit?. : 

— Czy pan o czemś myśli, celując 
do tarczy? RCA 

— A czy pan czasem myśli, pisząc 

artykuł? . 3 
— Nie nudzi pana taki jednostaj - 

ny sport, jak strzelanie? Zawsze huk... 
ta sama pozycja... 

— A czy pan jadł kiedy dobry, 
ser? 

— No...! 
— I nazajutrz ma pan nań znowu 

ochotę, choć smak. wiadomy, aromat 
znany, dla podniebienia nie jest no- 
winą..... 

— Gdyby nągle dobry czarownik 
panu zaproponował: zdobycie mistrzo- 
stwa świata, albo zdobycie cudnej ko- 
chanki, takiej wysokiej, wysmukłej 
blondynki, ognistej, zgrabnej, namięt- 
nej... coby pan wybrał? | 

— Ojej, dlaczego ja miałbym wy- 
bierać, jabym chciał obydwie rzeczy. 

„Druga rzecz” jest w towarzystwie 
strzelców zupełnie bezpieczna. Lwo- 
wianki nie są specjalnie ponętne, ale 
ostatecznie... Gzie tam! żeby który 
mistrz spojrzał! Noszą się ze swemi 
flintami,  futeralami, fanaberyjkami. 

Chuchają; pucują, dyskutują wartości 
Winchestera i H.V.Z-etu. Nie dziw, że 
panie jednogłośnie stwierdziły, że tacy 
sportowcy — to żadni sportowcy i 
wolą siedzieć w domu, niż iść na 
strzelnicę. 

Anielski spokój — ta cecha nieod- 
zowna u strzelców. Aż złości ta ich 
flegma, to nieprzejmowanie się niczem. 
Jeden Łotysz pukał z pistoletu do po- 
kazującej się figury. Świetne miał wy- 
niki: 10-tki, 9-tki — dobry wynik i 
zaszczytne miejsce zapewnione. Ostat- 
ni raz wychyla się sylwetka, Łotysz ce 
luje, celuje, — chce rąbnąć 10-tkę, 
pac — i figura niknie, strzał idzie w 

próżnię. Za długo celował, cała serja 
na nic. Myślałem, że choć tupnie noga, 
zaklnie, ciśnie rewolwer w błoto. Wca- 
le nie. Przedmuchał lufę, schował sta- 
rannie pistolet do pochiwy i łagodnie 
uśmiechnięty odszedł. 

Pamiętam, jak kiedyś na meczu Po- 
lonia — Pogoń przy stanie 3 : 1 dla 
Polonii, był karny przeciw niej. Strze- 
la Wacek Kuchar — aut. Mój Boże — 
w jakąż on wpadł złość. O mało nie 
pokopał sam siebie z rozgoryczenia. A 
potem rzucił się w wir wałki, jak dzi- 
ki żubr. Roztrąca wszystkich, prze- 
wraca, się, dalej leci, pcha, strzela, pę- 
dzi. Tyły Polonii zbaraniały wobec te- 
go furjackiego ataku, nie były w sta- 
nie powstrzymać lawinowego szturmu. 
Kuchar walnął taką bramę, że siatka 
pękła, a w dwie minuty później Słone- 
cki dobił jego strzał i mecz skończył 
się 3 : 3. Dobry piłkarz musi mieć 
temperament, ideałem strzelca jest czło 
wiek — ryba. 

NAGRODY _ 
W zeszłym roku w Antwerpii roz- 

dano zwycięskim zawodnikom blasza- 
ne plakietki, wyobrażające rowerzystę 
z wypukłym napisem: 

XXV-lecie Zwiłązku Kolarskiego. 
Na odwrocie zaś maleńkiemi liter- 

kami zaznaczono, że to strzeleckie mi- 
strzostwo świata, I-sze miejsce za to, 
czy owo. 

Takie nagrody nawali oszczędno- 
bezczelni Belgowie. Zostały im w ru- 
pieciarni plakietki jubileuszowe kola- 
rzy — wręczali je z zimną krwią mi- 

strzom świata od karabinu. 
ście, nikt nie był zadowolony i podnie 
siono wielkie larum. Strzelcy nie uwa- 
żają się za coś gorszego od cyklistów, 
a co powiedzieliby ci ostatni, gdyby 
im po wyścigu wręczono jako nagro- 
dy wystrzelone gilzy? Teraz podczas 
kongresu strzeleckiego we Lwowie 
sprawa ta była solidnie wałkowana 
wniosek wyrzucenia Belgów z asocja- 
cji miał większość — niedostateczną 
jednak, by przejść. 

Nagrody antwerpskie były skanda- 
liczne — lwowskie są zato piękne. Są- 
dziłem, że kryształowo-srebrne puha- 
ry, wręczane na przyzwoitych  turnie- 
jach tenisowych są szczytem luksusu. 
Co znowit — to nędza w porównaniu 
z arcydziełami, które wywiozą strzel- 
cy. 

Olbrzymie, parokilowe puhary ku- 
te ze srebra, wspaniałe platery, rzeź- 
by, kryształy, dywany, wazy — jest 
tego 300 sztuk, dary Prezydenta, Ma:- 
szałka, poszczególnych ministrów, sze- 
fa sztabu, dowódców D.O.K., wojewo- 
dów, starostów, komendantów W.F., 
aspirantów policji, żandarmów — kto- 
by tam zliczył tych świetnych funda- 
torów, 

Pełno nagród, których poszczegól- 
na wartość wynosi do 2000 zł., trzecie, 
czwarte nagrody — skromniejsze pu- 
harki po 300 — 400 zł., nawet za 
Vll-me miejsce dają ładne srebrne ta- 
lerzyki, artystycznie wykonane. 

Stanowczo luksus. Stłoczone na 
stołach nagrody czekają na właścicieli. 
Tyle konkurencji, tylu mistrzów, ale 
starczy dla każdego. 

Karabin wojskowy, dowolny, mało- 
kalibrowy — każdy w trzech pozy- 
cjach, wynik ogólny — pojedyńczo; 
potem zespoły po 4 ludzi i znowu po- 
zycje oddzielnie — tu ci pierwsi, tam 
owi, a tamci w sumie. Pistolet dowol- 
ny do tarczy, do syłwetki, pistolet 
woiskowy, pistolet zespołowy. Do je- 
lenia strzał pojedyńczy, strzał podwój- 
ny, pojedyńczo, zespołowo; do rzut- 
ków na 30 m., na 50, na 40, w sumie, 
pojedyńczo, zespołowo, och, nie 
sposób wyliczyć wszystkich konkuren- 
cyj. 

Oprócz tych głównych nagród —da 
je się zawodnikom złote i srebrne pla- 
kiety da trzydziestego miejsca włącz- 
nie. Zespoły otrzymują  plakiety do 
dziesiątego miejsca — bagatela! 40 
plakiet w jednej konkurencji! 

Ale to nie wszystko. Są jeszcze na- 
grody pieniężne. I to dość znaczne -— 
np. za 1-sze miejsce zespołowe z ka- 
rabinu dowolnego — 2400 zł.; 2-gie 
miejsce — 2000 zł.; 3-ci3 — 1500 zł.; 
4-te — 1000 zł.; 5-te -— 900 zł, a 
10 -te — 300 zł. 

Za wyniki pojedyńcze różne sumy: 
pistolet wojskowy  1-sze miejsce 
300 zł.; 10-te — 100 zł. 

Pistolet dowolny 1-sze miejsce — 
500 zł., 2-gie — 360 zł; 31 — 35-te 
miejsca po 20 zł.; 41-—50 — po 15 
złotych. 

Karabin wojskowy I-sze miejsce— 
500 zł.; 2-gie — 350 zł. 20-te — 70 
zł.; 30-te — 50 zł. 

Nie podejmuję si3 obliczyć, ile w 
sumie pieniędzy dostaną zawccnicy. 
Bardzo dużo. jedyną pociechą jest, 
że wpisowe są też znaczne — tip. za 
karabin wojskowy jeden zawodnik mu 
si bulnąć 45 zł, a zespół 50 zł.; za 
pistolet — 24 zł. pojedyńczo i 120 ze- 
społowo; małokalibrowe: 24 zł. 1 60 
zł. 

CZASOPISMA 
Przegląd Powszechny — wrzesień 1931. 

Pierwszy po letnich wakacjach- numer jed- 
nego z najlepiej redagowanych  polskich 
miesięczników przynosi nam bogaty mate 
tjał Znajdujemy artykuły: x. dr. J. Pa- 
stuszki — „Religja w „filozofji życia”, dr. 
inż. St. Micewicza — „Wojna chemiczna”, 
St. Kołaczkowskiego — „Osobowość i po- 
stawa poetycka Fredry", (dokończenie), x. 
J. Umińskiego — „Kandydatura Hozjusza na 
stolicę apostołską”, K. L. Konińskiego 
„Kwestja kultury ludowiej* (dokoń. x. St. 
Podoleńskiego — „Opieka społeczna nad 
dzieckiem i młodzieżą w Polsce", dr. M. Ni- 
wińskiego — „Przegląd polskiej literatury 
historycznej 1929 —30 r.". 7a 

iPrzegląd ruchu  !iterackiego, religijnego, 
naukowego i społecznego uzupełniają boga- 
tą treść numeru. 

Tygodnik liustrowany — mr. 36 przyno- 
si na wstępie rozważania na temat „Zbrod- 
ni w Truskawcu”. Trafnie ujęto sprawę t. 
zw. wojny teatralnej w artykule pt. „Teatr 
w zasłonach dymowych*. Dużo ciekawych 

refleksyj znajdzie czytelnik w stałej rubryce 
„Idee i zdarzenia”. Boy - Żeleński daje ciąg 
dalszy podróży Balzaka do Polski. W. Ber. 
zaznajamia nas z ciekawemi wykopaliskami 
z przed 3200 lat w powiecie łęczyckim. O 
wojsku przyszłości pisze T. Niwiński, ilustru 
jąc rzecz obficie; o transmisjach utworów: 
operowych przez radjo — p. K. Stromenger. 
Impresja myśliwska, kronika teatralna, sze- 

  

. reg aktualij oraz odcinek powieściowy skła- 
dają się na całość. 

„Miesięcznik książki, Ukazał się powaka- cyjny numer Miesięcznika książki. Zawiera on, prócz zwykłej bibljografji ogólnej, obfi- 
ty katalog książek pomocniczych, ułatwiaią- 
cych naukę, nowości podręczników i ksia- żek dła nauczyciela, ciekawe kuty: „Do- 
bra książka dla młodzieży” ; „Aktualizacja 
książki szkołnej””. : 

Na uwagę zasługuje zapowiedź ciekawe 
go wydawnictwa zbiorowiego p. t. Higiena 
Szkolna pod redakcją d-ra St. Kopczyńskie- 
go, a przedęwszystkiem ogłoszenie o wiel.. 
kiem obniżeniu ceny na Słownik etymologi- 
czny języka polskiego Aleksandra Briickine- 
ra. Znakomite dzieło to może być nabywa- 
ne przez wrzesień i październik za cenę zł. 
30 — zamiast zł. 69. 

SŁOW о 

Zbrojny napad pod Dzisną 
We wsi Nizie, gm. Jaźnieńskiej, pow. Dzi 

šnienskiego trzech zbójów  urządziło napad 
rabunkowy na dom Marji Seńko. 

Pod osłoną nocy (z 7 па 8 b.m.) wtargm 
nęli oni — jak opowiada włościanka — do 

mieszkania. — Dwóch napastników zniewoli 
ło napadniętą, poczem zażądano oddania pie 
niędzy. Otrzymali 45 zł. Bandyci, według 
zeznań Marji Seńko byli młodzi, a jeden z 
nich uzbrojony był w krótki karabin. Policja 

Oczywi- zagrody i przez strych stodoły dostali się do jeszcze tej samej nocy wdrożyła dochodzenia 
i pościg za rabusiami. 

Wyłowienie zwłok samobójczyni 
z ul. Arsenalskiej 

We wsi Szyrmańce gminy mejsza- 
golskiej (w pow. wileńsko-trockim) 
wyłowiono z Wilji zwłoki. nieznanej ko- 
biety. Wdrożono dochodzenie. Zacho- 

dzi przypuszczenie, że jest to ciało sa- 
mobójczyni nieznanego nazwiska, która 
przedwczoraj rzuciła się do Wilji, po- 
zostawiając na ul. Arsenalskiej swój 
płaszcz, kapelusz i terebkę. 

  

KRONIKA 
CZWARTE 

Dzis] O W. s. g. 4 m. 38 

ikoł: 
"jako" Z, s. g.5 m. 54 

rota 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
KULOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 9 września 1931 r. 
Ciśnienie średntie 758. 

Temperatura średnia +-10, 

Temperatura najwyższa +-15. 

Temperatura najniższa 4-6. 

Opad w m.m. 1,0. 

Wiatr: potudniowo-zachodni. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotny deszcz, 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne, 11-go b. m. o 

goćz. 6.30 rano w kościele Serca Jezuso- 
wego przy ul. Archanielskiej, jako w drugą 
rocznicę Śmierci ś. p. Jana Tarwida odbędzie 
się nabożeństwo żałobne. 

MIEJSKA 
Ceny mąki i chleba, Starosta Grodzki 

Wileński podaje do ogólnej wiadomości, iż 
z dniem 9 września r. b. obowiązują nastę- ; 
pującę ceny na mąkę i chleb żytni: 

1) Mąka pytlowa 65 proc. żytnia 
za 1 kg. 

2) Mąka razowa 98 proc. żytnia 
gr. za 1 kg. 

3) Chleb żytni pytłowy 65 proc. 
gr. za 1 kg. 

4) Chleb žytni razowy 98 proc. 
gr. za 1 kg. 

Winni żądania lub pobierania wyższych 
cen od wskazanych będą karani w drodze 
administracyjnej do sześciu tygodni aresz- 
tu lub grzywną do 3000 złotych. 

— Statuty podatków miejskich na 
rok 31/32. Władze wojewódzkie za- 
twierdziły 9 statutów podatków miej- 
skich i 2 statuty opłat na rzecz mia- 
sta, projekty których były w swoim 
czasie uchwalone przez R. M. 

Mianowicie zatwierdzone są statu- 
ty: podatku od placów budowl. i grun 
tów pod budowę (1 proc. od warto- 
ści), od zbytku mieszkaniowego (od 
3 do 18 proc. komornego za zbędne 
pokoje), od ładunków kolejowych, od 
spadków (]0 proc. państw. podatku 
od spadków), od reklam i szyldów. 
(zależnie od zajmowanej przestrzeni), 
od zabaw i widowisk (10 proc. od ce- 
ny biletu), od psów (10 zł.), od przed 
miotów zbytku (10 zł. od jednej siły 
końskiej samochodu, 5 zł. — motocy- 
kłu, 40 zł. od konia wierzchoiwego, 40 
zł. od powozu, 20 zł. od bryczki), po- 
dat. na budowę dróg (jako dodatek 
do podatków komunalnych). 

Statuty opłat dotyczą opłat od u- 
mów o przeniesieniu własności, od 
środków lokomocji za zużycie bru- 
ków. 

— Sprawa dodatkowych opłat za wo 
dę na rzecz bezrobotnych omawiana 
była na onegdajszem posiedzeniu w 
Magistracie. 

Podwyżka cen wody nastąpi do- 
R: po uzyskaniu zgody Rady Miej- 
skiej. 

— Garaże dla „Arbonu*. Bawił w 
Wilnie przedstawiciel „Arbonu', któ- 
ry informował się co do przetargu na 
asfaltowanie jezdni, a ponadto oglą- 
dał tereny na ul. Legjonowej, przezna 
czone na budowę garaży dla autobu- 
sów „„Arbonu”*. 

— Posesje na Zarzeczu ubezpie- 
czają brzegi Wilenki. Wiosenna po- 
wódź data się we znaki licznym pose- 
sjom, położonym nad brzegiem wart- 
kiej Wilenki, wody której  podmyły 
poważnie brzeg, a nawet spowodowa- 
ły zawalenie się kilku domów. 

W celu zabezpieczenia się na przy 
szłość przed tego rodzaju niespodzian 
kami właściciele domów _nr.nr. 18 
przy ul. Połockiej i 19, 21, 23 i 25 
przy ul. Zarzecznej postanowili zało- 
żyć spółkę wodną, która miałaby na 
celu regulację brzegów Wiłenki na od- 
cinku ich posesji. Spółka zawiązała się, 

39 gr. 

— 29 

32 

| Instytut pielęgniarek iwychowawczyń 
społecznych w Wilnie 

KURS NAUK 2-LETNI 
Do instytutu przyjmowane są kandydatki z wykształceniem w zakresie mini- 

mum 6 klas gimnazjum. 
Wykłady rozpoczynają się w październiku r. b. i będą prowadzone przez profe- 

sorów, docentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lekarzy specjalistów, oraz 
pedagogów. 

Instytut ma na celu odpowiednie iwykształcenie kobiet w celu przysposobienia 
do pracy w charakterze higjenistek społecznych, oraz pielęgniarek chorych. 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w klinikach i pracowniach Uniwersytetu 
S. B., oraz w. instytucjach społecznych «n. Wilna. 

Zapisy są przyjmowane, oraz infermacje udzielane codziennie w godz. 5 — 7 
w lokalu Kursów Pielęgnowania i Wychowania Dzieci przy ul. Mickiewicza Nr. 22—5 
tel_Nr. —16—02. 

uchwaliła statut i zgłosiła go latem do 
St. Grodzkiego. 

Obecnie władze wojewódzkie przy 
jęły do wiadomości fakt zawiązania 
spółki i ogłosiły ją jako prawnie dzia- 
tającą, 

— Nowy lokal Pogotowia w murach po- 
Franciszkańskich jest już odremontowany i 
kę koniec miesiąca będzie oddany do u- 
żytku. 

WOJSKOWA 
— Z Rodziny wojskowej, „Sekcja Kult. 

Oświat. Rodziny Wojskowej organizuje kurs 
języka francuskiego i niemieckiego dla pań 
i panów. Zapisy przyjmują się w Sekretarjam 
cie R. W. przy ul. Mickiewicza 13 w ponie- 
działki i czwartki od 5 — 7 wiecz. 

SZKOLNA 
— Państwowe Seminarjum  Nauczycieł- 

skie Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Wilnie, 
ul. Św. Filipa 3. Z powodu przeniesienia do 
nowego lokalu początek roku szkolnego we 
czwartek, dn. 10 września o godz. 8-ej rano. 

— Decyzja co do szkół litewskich 
nie będzie zmieniona. Mimo starań li- 
tewskiego tow. oświatowego „Rytas'* 
decyzja władz szkolnych co do zamknię 
cia 8 szkół litewskich na terenie powia 
tów nie zostanie zmieniona. 

Również utrzymana będzie w mo- 
cy decyzja nieudzielania zezwolenia 
na otwarcie nowych 20 szkół  litew- 
skich, o co, jak donosiliśmy, „Rytas“ 
czyniła starania. 

— Przed strajkiem nauczycieli żydow- 
skich. Ultimatum nauczycieli w sprawie zau 
ległych poborów postawiło gminę żydowską 
w nadwyraz ciężką sytuację, bowiem w ter 
minie 3-dniowym trudno znaleźć 25 tys. zł. 
dla zaspokojenia żądań nauczycieli, W celu 
niedopuszczenia do strajku wszczęto  per- 
traktacje, 

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) 

  

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysłowo - Handlo- 

wej w Wilnie. Izba Przemysłowo-Han- 
dlowa w Wilnie komunikuje, że w 
czasie od 23-go do 28-go września 
r. b. odbędą się w Lublinie Targi Chmie 
lowe. 

POLICYJNA 
— Likwidacja posterunku P. P. w Szo. 

Z dniem 5 b, m. został całkowście zlikwido- 
wany posterunek P.P. w miejscowości Szo, 
pow. Dziśnieńskiego. Teren podległy temu 
posterunkowi podzielono między policją w 
Zahaciu i Prozorokach. 

RÓŻNE 
— Wilniania naczelnikiem policji śledczej 

we Lwowie. Dowiadujemy się, że na miejsce 
odwołanego inspektora Sztaba, naczelnikiem 
wojewódzkiego urzędu śledczego we Lwowie 
został zamianowany komisarz Bilewicz Kaz. 
wilnianin, były współpracownik wileńskiej 
policji politycznej za czasów naczelnika Ka- 
weckiego. 

— Errata. We wczorajszem wyjaśnieniu 
w sprawie zast. wójta rudomińskiego prze- 
kręcono nazwisko podpisanego pod wyja- 
śnieniem sekretarza gminy, które winno 
brzmieć H. Kuncewicz, a nie Kmicewicz, jak 
to mylnie było iwydrukowane. 

  

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburze- 
niach, przemiany materji, pokrzywce i swę- 
dzeniu, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa* usuwa z organizmu substancje gnil- 
ne, zatruwające organizm. Żądać w aptekach. 
  

TEATR I MUZYKA 
— Otwarcie sezonu. W sobotę, dn. 12 

września r. b., na otwarcie sezonu w Tea- 
trze „Lufnia”* ukaże się po raz pierwszy peł 
na słonecznej pogody, komedja w 3 aktach 
Józefa Korzeniowskiego „Panna mężatka" 
pod wytrawną reżyserją p. Stanisławy Wy- 
sockiej, znakomitej artystki scen polskich. 
Obsadę stanowią panie: Stanisława Wyso- 
cka w swej znakomitej kreacji Pułkowniko- 

  
  

OD ADMINISTRACJI 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych Prenumeratorów, zalegających w opła- 

cie abonentu, oraz tych, którzy nie wnieśli jeszcze przedpłaty za mies. 
wrzesień, iż z dniem 15 b. mi. będziemy przerywali wysyłkę „Słowa”, tym 
z pośród naszych Sz. Sz. Odbiorców, których rachunki na ten dzień nie 
będą uregulowane. 

  

Jak będzie przeprowadzony 
powszechny 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 2 września b. r., o którego wyda- 
niu donosiliśmy przed -paru dniami 
przewiduje, że spis odbędzie się w dn. 
9 grudnia 1931 r. i określa warunki i 
sposób dokonania spisu. 

Miarodajnym momentem jest pół- 
noc z dnia 8 na 9 grudnia 1931 r. 
_ Spis dotyczyć będzie wszystkich 
sób, zamieszkałych w granicach Rzpli- 
tej bez względu na to, czy będą w dniu 
spisu obecne, czy też czasowo nieobec- 
ne w miejscu swego zwykłego zamiesz 
kania, jak również osób, które w dniu 
spisu przebywają w Polsce czasowo, 
to jest osób, zamieszkałych poza gra- 
nicami Rzplitej. 
W związku ze spisem ludnošci prze- 

prowadzony będzie spis zawodów, spis 
budynków mieszkalnych (tak zamiesz- 
kałych, jak niezamieszkałych) i innych 
budynków, o ile są zamieszkane, oraz 

spis ludności 
nieruchomości, na których się budynki 
te znajdują, wreszcie spis mieszkań i. 
spis miejscowości. 

Władzami spisowemi na całym ob- 
szarze Rzplitej, są władze powiatowe 
administracji ogólnej. W Warszawie, 
Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i 
Wilnie — władzami spisowemi są ma- 
gistraty miast. Władze spisowe mianu- 
ją dla przeprowadzenia spisu komisa- 
rzy spisowych, jak również naczelnych 
i starszych komisarzy spisowych, do- 
ręczając im urzędowe legitymacje. 

Komisarze spisowi, oraz naczelni i 
starsi komisarze spisowi, pełniący zwo 
je czynności jako honorową funkcję 
obywatelską, otrzymują odznaki hono- 
rowe „Za ofiarną pracę*, nadawane 
wraz z odpowiedniemi zaświadczenia- 
mi. Odznaki te mogą być nadawane 
również innym '/ osobom prywatnym i 
funkcjonarjuszom publicznym, którzy 
wezmą udział w akcji spisowej. 
  

Nieświadoma dziewczyna 
wpadła w zastawione sidła 

Przed kilku dniami zaginęła z domu 16- 
letnia Janina Czepulisówna, z ul. Filareckiej. 

Narazie wszelkie poszukiwania za zaginio 
ną nie dały żadnych rezultatów i dopiero 
wczoraj podczas lustracji domów zajezd- 
nych na ul. Kolejowej policja zastała w je- 
dnym z tych domów młodą _ dziewczynę, 
która dawała jakieś mętne wyjaśnienia, co 
do celu swego w tem miejscu pobytu. 

Właścicielka zajazdu, Sora  Wapnikowa, 
starała się wmówić lustrującym policjantom, 
że dziewczynę przyjęła jako gościa, a na- 
stępnie zmieniła poprzednio złożone wyja- 
śnienia, dowodząc, że nieznajoma jest u 
niej służącą, 

W komisarjacie wyjaśniło się, że zatrzy- 
maną jest właśnie poszukiwana Czepulisėw- 
na, która po długich ceregielach przyznała po kłótni 

się, że została zwabiona przez W. 0' 
do jej domu noclegowego, gdzie Z 
no ją na razie do nierządu, a następnie 
przyrzeczono ulokować ją na posadzie gdzieś 
na Garis Ks 

obec tego, że apnikowa, przez 
czas pobytu u niej Ceepeiónty s 
ją, nie meldując ją wcale w książce domo- 

wej, dając jej ponadto mgliste obietnice, u- 
lokowania gdzieś poza Wilnem, co zostało 

powtórzone przez jakiegoś młode- 
go osobnika, który długo przyglądał się dziewczynie, zachodzi uzasadnione przypu- 
szczenie, że Czepulisównę miano i 
do jakiegoś domu publicznego. Śledztwo w 
tej sprawie toczy się. Dla wyjaśnienia trze- 
ba dodać, że dE ona dom rodzicielski 

z matką. 

  

Bezczelny trick złodziejski 
Do właściciela sklepu spożywczego przy 

ulicy Archanielskiej 19, Waudrofa, SM 
Bei z propozycją kupna tanio ci- 

W celu oglądnięcia towaru ni 
zaprowadzij: sklepiiacza do - jakiegoś | z 
tarza w. jednej z posesji przy ulicy Piwnej, karzo: 
gdzie w pewnym momencie jeden z rzeko- 
mych sprzedawców narzucił  Wandrofowi 

dada był ais tyle wspania- 
łomyślni, że zostawili przerażonemu 

prędzej. mig wie do deja US OE 
stał bez opieki”, 

SUS LLS LL SS SSL Sa a 

wej, Irena Brenoczy w Toli Cecylji, oraz pa- 
nowie: Leon Wołłejko w roli Hajora, Bole- 
sław Bolesławski w roli Adolfa, Antoni Cza 
pliński w roli Jakóba. 

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

. Stylowy: Krwawy sztabs-kapitan Guba- 
niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

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

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Śmiertelny wypadek 

przy kopaniu studni. Onegdaj 
w czasie robót przy kopaniu studni w 
os. Zajelnia grm. Hryniewickiej został 
zasypany ziemią Józef Sandrozd, lat 65 
mieszkaniec tejże wsi. Zwłoki wymie- 
nionego wydobyto tegoż dnia. 

— Spadła z drabiny, Z drabiny spadła, 
doznając przy tem złamania lewej nogi poni 
żej kołana Etka Rajch, która mieszka przy 
ul. św. Mikołaja Nr. 1. Lekarz Pogotowia 
Ratunkowego po udzieleniu rannej pierwszej 
wada y, odwiózł ją do Szpitala. Żydown 
skiego. 

PUSĖS, Z przyczyny narazie nieu- 

stalonej wybuchł pożar we wsi Domatkano- 
wicze gm. Kleckiej, przyczem na szkodę 

mieszkańców tejże wsi spłonęło kilka zabudo 
wań gospodarczych, oraz domów rmieszkal- 
nych. 

Ogólne straty wyrządzone przez pożar 

wyroszą przeszło 16.000 zł. 
Również wybuchł pożar w os. wojsko- 

wej Małe Ostrowczyce gm. Zaostrowieckiej, 
podczas którego spłonął dom mieszkalny na 
szkodę Jana Sciepury. Dochodzenie prowadzi 
policja państwowa, 

— Alera wekslowa. Cały szereg 
firm handlowych w dzielnicy żydow- 
skiej zostało oszukanych po raz  nie- 
wiadomo już który, przez pewnego 
niebieskiego ptaka, który nabywał to- 
wary na weksle, gwarancji których, 
jak się obecnie okazało, były sfałszo- 
wane. 

Straty poszkodowanych 
dziesiątków tysięcy złotych. 
— Kradzież mieszkaniowa. Ze- 

gar i wódkę pejsachową wartości 750 zł. 
skradziono Idzie Lejbowiczowej w czasie po- 
między 5 a 9 b. m. z mieszkania przy ul. Sie- 
rakowskiego 24, dokąd nieznani złoczyńcy 
wtargnęli przy pomocy dobranego klucza. 

— Podrzutki. Dwumiesięcznego chłopacz 
ka znaleziono w klatce schodowej domu przy 
ui. Objazdowej 6. Podrzutka ulokowano w 
przytłku Dzieciątka Jezus a rodziców poszu-. 

  

FILM i KINO 
„UWIEDZHONA“ 
(kino „Heljos“). 

Pierwsze wrażenie z obrazu „Uwiedzio- 
na“, to že film ten „odwalono“ bez więk- 
szej pow ot, poprostu „aby handel 

Wytwórnia „Muzyka „ Film" (1) która 
film ten wykonała, to także coś nowego i 
nikomu nieznanego! 

„ Oglądając ten obraz poprostu wierzyć 
się nie chce, że wyreżyserował go Michał 
Waszyński — twórca „Niebezpiecznego ro- 
mansu“ — najlepszego filmu polskiego? 

Scenarjusz, tłukący się w zaczarowanym 
kole domu publicznego, sałonu i sali sądo- 
wej, nie odznacza się ani logiką, ani pomy- 
sowością! 

Gra artystów (Malicka, Sawan, Weso- 
awski i inni) banalna, nieraz mniej niż prze- 
ciętna! Najlepiej może spisała się Ankwiczów 
na, która przytem w szeregu momentów 
wyglądała 'wręcz ślicznie. 

W fakturze obrazu często bije w oczy 
nieudolne naśladownictwo niektórych  fil- 
mów zagranicznych, 

W architekturze wnętrz ubóstwo  środ- 
ków technicznych aż krzyczy! Czuć na każe 
dym kroku, że to nie są prawdziwe pokoje, 
ale tylko dekoracje i to liche dekoracje! 

Zdjęcia — poprawne; rozmowy dość 
wyraźne, muzyka — skromna naogół, ale 
lejtmotyw bardzo nastrojowy i ładny! 

Nad program film rysunkowy i komedja 
z poprzedniego programu! “ 

„POTĘGA MIŁOŚCI* 
(kino „Casino“) 

Bardzo pięknie zapoczątkowało sezon je- 
sienny „Casino“, wyświetlając na jego otwar 
= kunsztowny obraz p. t. „Potęga miło- 
cz. 

Scenarjusz obrazu, oparty na poemacie 
Longfellow'a pod nazwą ,„Ewangelina*, po- 
siada tło historyczne i przedstawia jedno z 
brutalnych bestjaistw Anglików we Francji, 
a na tej kanwie historycznej snuje autor 
dramat dwojga kochających serc, 

Cały obraz przepojony jest subtelnym 
czarem romantyzmu; zdjęcia są wybitnie ar- 
tystyczne, gra artystów — stylowa i sta- 
ranna. « 

Ilustracja muzyczna oparta na utworach 
muzyki klasycznej, potęguje bardziej jesz- 
szcze wzniosie wzruszenia widza. 

Krótko mówiąc, doskonały film, warty 
obejrzenia obraz, po letnich bujdach i 
wznowieniach, stanowiący ewenewent pierw 
szej klasy w życiu kinowem naszego mia- 
sta. 

Nad program dwa tygodniki: polski i a- 
merykański, „Ars“. 

i ją kuje III komisarjat P.P. sięga je omisarjat $ 
<Balą Chłopca w wieku około 1 roku podrzuco- | 

no w bramie domu Nr. 6, ul. W. Pohulanka. 
Umieszczony został w przytułku Dzieciątka 
Jezus, a dochodzenie celem odszukania rox 
dzicówi chłopca wdrożył I. Komisarjat P. P. 

Warjat symałował napad. 
Policję w Szumsku zaalarnowano wczo- 

raj, że tuż pod miasteczkien dokonano nr::- 
padu na Jana Herowicsa, miesz. wsi Mied- 
niki i że zrabowano mu 30 zł. 

Okazało się, że Herowicz, który jest 
mysłowo - chorym, napad symułował. 
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RADIJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DN. 10 WRZEšNIA 

11,58 Sygnał czasu z Warsżawy. 
12,05 Muzyka popularna (płyty). 
16,45 Komunikat da żeglugi z Warsza- 

Wy. 
16,50 „W służbie Rzeczypospolitej * — 

odczyt z Warszawy wygłosi red. |. Targ. 
17,10 Utwory Chopina (płyty). Wykom 

nawcy: L. Godowski, I. Paderewski, A. Ru 
binstein, G. Arrau, i W, Pachmann. 

17,35 „Zwiedzajcie Wileńszczyznę" — 
odczyt konserwatora okręg. dr. Stanisława 
Lorentza. Transmisja na całą Polskę. 

18,00 Koncert popołudniowy. Wykonaw- 
cy: Zofja Wyleżyńska (śpiew), Róża Sze- 
lubska (fortepian), I. Szabsaj (akompanja- 
ment), Halina Hohendlingerówna (recytacje) 

19,00 Skrzynka pocztowa nr. 166 — fisty 
radjosłuchaczy omówi Witołd Hulewicz. dyr. 
programowy. 

19,20 „Wizyta u antypodów* — feljeton 
Haliny Hohendlingerówny. 

19,40 Program na piątek i rozmaitości. 
19,50 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Muzyka lekka z Warszawy. 
21,30 „Miss Hobbs* — Jerome. Słucho- 

wisko z Warszawy. 
22,00 „Od tuczywa do neonu“ — feljeton 

z Warszawy wygłosi H. Porębska. 
22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,50 Transmisja z Krakowa. Recital śpie 

waczy W. Pastówny. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Giełda Warszawska 

z dnia 9 września 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,80. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 

8,909, 
‚ Londyn 43,39 — 43,50 — 43,29. 

Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 
Szwiajcarja 174,12 — 174,55 — 173,62. 
Wiedeń 125,53 — 125,84 125,22, 
Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 89,50. 3 
proc. budowlana 32,25. 6 próc. dolarowa 68. 
10 proc, kolejowa 103. 5 proc. konwersyjna 
44,50 — 45. 7 proc. stabilizacyjna 65,50. 8 
proc. L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94, Te sa- 
me 7 proc. — 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziem 
skie 49,50. 8 proc. warszawskie 68,50 
69,25. 5 proc. warsz. 51,25, 8 proc. Lublina 
60. 8 proc. Łodzi 64,50. 10 proc. Radomia 70. 
10 proc. Siedlec 69,25. 

i AKCJE: 

Bank Polski 114—115. Bank Zachodni 41. 

ZE ŚWIATA 
Rekordy współczesnej głupoty 

Prasa zagraniczna notuje ostatnia takie 
oto „rekordy* głupoty: 

Amerykanin Kelley zrobił rekord siedze” 
nia na maszcie wysokim 20 metrów, siedząc 
u szczytu, bez przerwy 49 dni i 1 godzinę. 
„Rekord“ z roku EC wynosi w tej 
„dziedzinie tylko 39 dni. „Postęp” w tej dzie- 
dzinie jest bardzo znaczny i „pocieszający“, 
jeśli się zważy, że gdy przed kilku laty za- 
początkował ten rodzaj sportu Amerykanin 
John Pearsye, doprowadzić zdołał tylko do 
15 dni. ъ 

Wysiadywanie wielotygodniowe w kona- 
rach drzew, jest już dziś sportem drugorzęd 
rym j zajmują się nim tylko chłopcy. Nie- 
którzy z nich przepędzają w ten sposób całe 
swoje wakacje. Oczywiście, sportowi temu 
oddają się głównie Amerykanie, 

Niemieckie pomysły w dziedzinie rekor- 
dów są trochę inne. jak dowiadujemy się z 
prasy Charlottenburskiej, jakiś szewc tam- 
tejszy zdobył niedawno rekord, polegający na 
tem, że w ciągu 10 minut połknął 75 jajek 
surowych. W roku ubiegłym tę samą ilość 
jaj połknął jakiś inny rekordzista w ciągu 12 
minut. A więc także istotny postęp. 

Z Berlina znowuż niedawno wyruszyło 
miedawno dwóch kelnerów we frakach i pie- 
szo do Szwajcarji, do Genewy, ażeby tam- 
tejszym kolegom zanieść, w taki „„niezwykły” 
sposób pozdrowienia — od związku zawo- 
dowego. 

W ostatnich czasach w niektórych zagra- 
nicznych klubach lekkoatletycznych zastoso- 
wano „oryginalny* trening. Atleci wagi mają 
obowiązek, stojąc na rękach (z nogami do 
góry) zjadać normalne Śniadanie, a więc wy- 
pijać kawę, połykać jajko na miękko, gryźć 
kiełbasę i bułki. Śniadanie bywa oczywiście 
dła każdego z nich zastawione na podłodze, 
a „rekordzista“ ma prawo jeść stojąc na oby- 
dwu rękach, albo jednej i posługiwać się 
równocześnie drugą przy jedzeniu. 

  

  

JOKN HUNTER 

s JENNY—DETEKTYW 
ZDRAJCA 

Wieść o tem, co zaszło i o projek- 
tach Wodza rozeszła się szybko wśród 
bandytów. Jeden z nich wymknął się 
z domu i pobiegł do budki telefonicz- 
nej na drodze, Budka była zamknięta, 
ale bandyta miał klucz. Zadzwonił do 
Londynu i z niepokojem czekał na po- 
jączenie. Usłyszawszy głos Sarna, we- 

stchnął z uigą. - 
— A! — krzyknął, — balem się, 

że nie będziesz w domu! 
Sarn krzyknął z wściekłością: 
— Ty ośmielasz się telefonować 

po tem wszystkiem, co zaszło?! Psie!... 

Poco zostawiłem ciebie i Sama w sta- 
remi gnieździe? Dlaczego nie uprzedzi- 
liście mnie o napadzie? Szczęście two- 
je, że nie mogę przez telefon rozbić ci 
głowy! 

— Przysięgam, Sarnie, że to nie 
moja wina! Słowa honoru. Wszystko 

_ była postanowione tak prędko, że nikt 
nic nie wiedział do chwili wyjazdu, a 
poza tem my obaj z Samem nie byliś- 
my tutaj cały* wieczór. Prawdę mówię. 
Kiedy wróciliśmy, chłopców już nie 
było i nikt z tych, co zostali, nie wie- 

dział, dokąd oni pojechali. Dowiedzia- 
łem się dopiero wtedy, kiedy Hogan 

wrócił z napadu. p 

Sarn wymyślał wciąż przez słu- 
chawkę. 2 Ё 

— Przysięgam, że nie kłamię! — 

powtórzył poważnie bandyta. — A 

SZTUCZKI KUGLARSKIE FAKIRÓW 
CEM W GROBIE. — ZANURZONA 

> LO RW O 

Tajemnice przyrody 
CYRKOWYCH. — ZAKOPANY ŽYW- 
W KULI W MORZU. — CZLOWIEK, 

ZAMROŻONY W BRYLE LODU NA PRZECIĄG 24 GODZIN—żYJE 

Znane są występy różnych głodomorów, 

którzy przez kilkanaście dni z rzędu potran 

fią przeleżeć bez wszelkiego pożywienia, 

zamknięci w oszklonych trumnach czy kio- 

skąch. Znane są również występy różnych 

kuglarzy, wbijających w swe ciała szpilki, 

ostre gwoździe bez ukazania się najmniej. 

szej kropi krwi. 

Jeszcze dziwniejsze są pokazy. fakirów, 

kładących się na deskę nabitą ostremi gwo- 
ždziami lub chodzących po  rozżarzonych 
iwięglach, tłuczonem szkle i t. p., a niepono- 

szących najmniejszej skazy na ciele. 
Fenomenalne były występy w Berlinie, 

Wiedniu i Paryżu fakira indyjskiego Thara 
Beja, który kładł się do trumny stalowej, 
wpadał w stan kataleptyczny, poczem przez 

pomocników jego kladziony był razem z 

trumną, szczelnie zamkniętą, do grobu, nad 

którym usypano kopiec piasku i przez 30 

minut wytrzymał w tym grobie, nie odno- 

sząc na zdrowiu najmniejszego szwanku. 

Lekarze orzekli wtedy, że podczas wojny 
światowej zdarzały się wypadki, iż żołnie- 
rze na pozycjach frontowych przebywali 
nieraz godzinę i dłużej zasypani, a mimo to 

żyją. 
Sensacją nielada był eksperyment pew- 

nej Angielki z przed dwłóch lat. Ekscentry- 
czna ta niewiasta, goniąca za sławą fakirki, 

dała się zamknąć w stanie kataleptycznym 
w stalowej kuli i zanurzyć w zatoce hud- 

sońskiej na głębokości 20 metrów. Gdy po 
kilku godzinach kulę wyciągnięto na po- 

wierzchnię i dziewczynę uwolniono z jej 

dobrowołnego więzienia, fakirka przyszła 

wnet do siebie i również żadnej szkody na 

zdrowiu nie odniosła. 
Atoli eksperyment, którego w tych dniach 

dokonał „biały fakir", 24-letni argentyńczyk 

Pedro Natiz w Nowiym Jorku, przewyższa 
wszystko, cośmy dotąd opisali. Przebywał 
on bowiem przez 24 godziny zamrożony w 

bryle lodu, poczem doprowadzony do przy- 

tomności, w dwie godziny później nietyl- 
ko jadł i pił, ale czuł się najzupełniej zdrowy 

i silny, 

Eksperyment, o którym mowa, był prze 
prowadzony w gronie licznych lekarzy, u- 
czonych i przedstawicieli finansjery nowo- 

jorskiej. Gdy po zbadaniu lekarskiem sam 

Natiz wprowadził się w stan kataleptyczny, 
został przez pomocników iwłożony do trum- 
ny stalowej, poczem trumnę napelniono wo- 

dą, tak, iż fakir był całkowicie w niej zanu- 

rzony jak w wannie. Następnie wniesiono 
trumnę do kamery fabryki sztucznego lodu 
o temperaturze poniżej 5 stopni zimna. Wo- 
da w trumnie wkrótce zamarzła na jedną 
bryłę, poczem trumnę wraz z zamrożonym 
w. niej Natizem przeniesiono do innej ka 

mery o temperaturze trochę tylko poniżej 
zera, gdzie zostawiono ją na 24 godziny. 
Przez cały ten czas lekarze nie odstępowali 

ani na krok od trumny, 

Po upływie 24 godzin trumnę wniesiono 
do normalnego pokoju, a gdy tód się roz- 
topił, wydobyto z wody fakira i przez dwie 
godziny nacierano starannie šniegiem i fla- 

nelą, a potem włożono go do letniej kąpieli, 
z której... wyszedł o własnych siłach. 

Na zadane mu pytanie, oświadczył Na- 
tiz, że gotów jest powtórzyć eksperyment, 
przyczem zamierza przebyć w bryle lodu 

przez 4 doby, 

Lekarze i wszyscy, którzy brali udział w 

tym bardzo dziwnym eksperymencie fakir- 

skim, stanęli wobec nierozwiązanej zagad- 

ki, Zdarzają się bowiem wypadki, że stwo- 

rzenia zimnokrwiste, jak żaby, raki, ropu- 

chy i niektóre gatunki ryb przetrzymają po- 
dobne eksperymenty sztucznego zamrażania 

iwi laboratorjach, jednak stworzenia  ciepło- 

krwiste, jak ptaki, myszy giną wtedy nie- 

adwołalnie. 

Powyższy eksperyment „białego fakira“ 
Naiiza jest najlepszym świadectwem do 

stwierdzenia prawdy, iż „przyroda jest peł. 

na niezbadanych tajemnic", 

RAA HERR FEREH 
Fabryka i skład mebii 

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

Wilno, ui. Tatarska 20, dom wlasny, 
Istnieje od 1843. 

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

„NAJWSTRĘTNIEJSZE ZWIERZĘ, 
CZY „KORONA MĘŻA”? 

Niema napęwno kwestji, w którejby tak 
wiele sprzecznych wypowiadano sądów, jak 
w kwestji oceny kobiety. Co zaś najciekaw- 
sze, że ta sprzeczność datuje się od rajdaw= 
niejszych czasów i kto wie, czy nie jest dziś 
mawet mniejsza, niż była w starożytności. 

Wiadomo, że wśród versetów Pisma św. 
częściej spotyka się ujemne niż dodatnie są- 
dy o niewiastach, ale już Salomon był zde” 
klarowanym wielbicielem rodzaju niewieście 
go. Najzawziętszym natomiast  przeciwni- 
kiem kobiet w starożytności, był żyjący w V 
wieku przed Narodzeniem Chrystusa poeta 
grecki Simonides. Cała jego twórczość — to 
jeden wielki akt oskarżenia pod adresem cór 
Ewy. 

Ciekawie porównać sądy Simonidesa z są 

  

dami innych współczesnych pisarzy i myśli ‚ 
cień, a łatwo zestawić krańcowe przeciwień- 
stwa. 

«Gdy więc Simonidęs głosi: „Kobieta i ro7 
bicie 'własnego statku, jest równem nieszcze- 
ściem dla męża”, Salomon twierdzi: „Cnotli- 
wa niewiasta jest jak statek kupiecki , z od= 
dali przywożący pożywienie", 

Simonides biada: „kobieta jest wielkim 
ciężarem”, a Sirach mówi: „kobieta jest 523а 
chetnym darem i pociechą męża". 

Simonides: „kobieta jest towarzyską be- 
stją', Mojżesz: „Kobieta jest obrazem Boga i 
pomocnicą męża”. 

Simonides: „kobieta jest „„wystrojoną Sum 
ką”, Sirach: „kobieta jest jak płonąca lampa 
na świętym ołtarzu i jak złoty słup u srebr- 
nego krzesła”. 

Simonides: „kobieta jest burzą w domu, 
niszczycielką spokoju, Sirach: „kobieta go- 
spodarna i dbająca o dom j domowników, 
jest radością męża i darzy! go spokojnem ży- 
ciem". Simonides: „kobieta jest „codzienną 
karą", Salomon: „kobieta dba tylko o dobro 
męża i nie czyni mu krzywiiy przez życie 
całe'. 

Simonides: „kobieta jest złem  koniecz= 
nem“, Salomon: „kto znalazł małżonkę, zna- 
lazł coś dobrego". 

Simonides: „kobieta jest najwstrętniej- 
szem, najgorszem zwierzęciem, jadowitą żmi- 
ja”, Salomon: „kobieta jest miła, jak łania i 
nadobna, jak sarna". 

Simonides: „kobieta jest służebną męża”, 
Salomon: „kobieta jest koroną męża”. 

00000000000000000000000000 
KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 
ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4а 
WSPOLCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY 1 PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT 

1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

ODBUDOWA 

1 POLSKI 

PAŃNSTWA*  edpowiedź na książkę 

KONSTYTUCH  DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ, 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE $WIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ, 

wiesz, dlaczego teraz dzwonię? Bo już 
przyszedł na nas koniec! 

— (o? — głos Sarna drgnął. 
— Tak, tak, naprawdę. Słuchaj- 

no, Sarn, mam bardzo mało czasu. 
Muszę wracać. Tretano i Wiliński a- 
resztowani... ‚ 

— Tretano zabity — wrzasnął z 
wściekłością Sarn. 

— Nie, Carion złapał go. On wy- 
dał wszystkich, Wiliński także... W 
jaki sposób Carion złapał, sam djabeł 
wie tylko! Ale to fakt, że wszystko wy- 
śpiewali. 

— Po jakiego djabła ty... — wście- 
kał się Sarn. 

— Słowo daję, . że nie wart jesteś 
przyjaźni, — odgryzał się bandyta. 
Gdyby Hogan zauważył, że jestem tu- 
taj i rozmawiam z tobą,.miałbym już 
w sobie wszystkie kule z jego rewol- 
weru. Mówię prawdę. Kończymy wszy- 
stkie sprawy. Likwidujemy  mieszka- 
nie. Carion jedzie na nas z policją i za 
pół godziny rozbici będziemy na mia- 
zgę. Kiedy zaczynaliśmy tu pracować, 
nie myśleliśmy, że z tym człopem trze- 
ba będzie się liczyć. Tobie też nie bar- 
dzo bezpiecznie jest zostawać, bo kie- 
dy naszych chłopców wyłapią, nie bę- 
dą oni milczeć. Wyśpiewają o tobie 
więcej jeszcze, niż Tretano i Wiliński. 

o postanowił Hogan? — zapy- 
tywał Sarn, zmienionym tonem. 

Stanowczość bandyty wywarła na 
nim wrażenie: zrozumiał, że mówi 
prawdę. 

— Jedziemy wszyscy zaraz do ae- 

rodromu w Croydon. Z nami Clenie, 
Standring na wielkich maszynach. Oni 
obaj umieją latać. Widocznie mamy 
lecieć wszyscy do Europy... 

Po krótkiej pauzie, Sarn rzekł: 
— Dziękuję. Tej usługi nie zapom- 

nę ci nigdy. Wracaj prędko. 
Bandyta powiesił słuchawkę i po- 

biegł do domu. 
Sarn zamyślił się głęboko. Genjal- 

ny umysł Wodza znalazł w krytycznej 
chwili jedyny dobry sposób ucieczki z 
Anglji. Pociągi i porty pełne byly szpi- 
clów, szosy ochraniane pilnie grrzez 
całe oddziały policji. Ale droga po- 
wietrzna była wolna. 

Sarn zacisnął zęby. Gra zbliżała 
się ku końcowi, ale niewiadomo było, 
kto wygra... < 

W brudnym, małym domku, w któ- 
rym zamieszkał Sarn, po zerwaniu Z 
Wodzem, zebrały się resztki jego szaj- 
ki. Wezwał ich, by oznajmić to, czego 
się niedawno dowiedział przez telefon. 

— Jest to jedyna wolna droga, — 
rzekł w końcu, — i ratunek nasz za- 
leży od tego, czy zdążymy na czas, 
czy staniemy tam pierwsi? Ja umiem 
latać. Jeśli zdążymy złapać większy 
aeroplan, zmieścimy się w nim wszy- 
scy, A więc jazda natychmiast! 

WE WŁADZY POTWORA 

Podczas, kiedy zdrajeęa dzielił się 
swemi wiadomościami z Sarnem, Wćdz 
miał ostatnią rozmowę z jenny. Nie 
śpieszył wcale i Jenny, wpatrując się 
weń badawczo, stwierdziła ze zdzi- 

  

Drukamia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2. 

  

  

  

KINO Od dnia 7 do 11b, m. włącznie będą wyświetlane filmy: 

MIEJSKIE $ E AKA M ŚĆ Porywający dramat lotniczy w 8 aktach. 
sfUĆ: Sierci Pp W л IŁO© W rolach gł. czarująca Chirley Mason 
Ostrob ка 5 młodzieńczy piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spadochronem z wysokości 20C0 metrėw nad ziemią 
stredramska Nad program: BACZNOŚĆ ŁYŚI komedja w 2 aktach. Początek seansów; od godz. 4, 6, 8 i 10. Ceny miejsc: 

Balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od godz 3.30 po poł. 

Dźwiękowy Film Całkowicie mówiony po pelsku! Ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Krystyna Ankwicz, 
KINO-TEATR K. Junosza Stępowski, Zbyszko Sawan i Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

HELIOS" A“ s MELOS |) ‚„ М НЕВ лНО (Biate Niewolnice) 
Tel. 926. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy seans ceny zniżone   
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOH 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

"aiw ZŁODZIEJ MIŁOŚCI 
Montel. Reżyserji W. Szwarc twórcy „Rapsodji Węgierskiej" i „Niny Petrowny*. 

Nad program: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. 

w-g sztuki Ludwika Verneuilifla. 

W rol. gł. Henry Garat i Blanche 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dziš uroczyste otwarcie sezonu! 

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

Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat wielkiego serca, 
króre poprzez krew i zgliszcza osiąga 

Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

  

  

WIELKA 41. tel. 13-41 Początek o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
Następny program: Śplewek Jazzbandu. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa sensacja 1931 r., podług powieści Edgara Rice Burroughs'a 

Z ARZAR WLADCA DŹUNG spra | p.t TARZ ŁADCĄA DŻUNGLI 
3 epokowy przepiękny dramat w 16 aktach pierwszy udźwiękowiony film TARZANA. Dla spotęgowania wrażeń wy- 

Wielka 36 świetlamy całość w jednym seansie. W roli głównej Frank Merrile I Natalja Kingston     
1 A 

TANIO 
wielki wybór 

poleca 

skład mebli 

  

     
L. UA 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znasege 

` šrodaa 00 adcisków 

Prow. A. PAKA 
  

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w  Wilnie, 

rewiru 8-go, z siędzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakėba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 P.P.C., podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 17 września 1931 roku, 
o godzinie 10 rano, iw maj. Wierszuba, gm. 
mockuńskiej, odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji, należącego do Stanisława Alexandrowi- 
cza majątku ruchomego, składającego się z 
umeblowania, oszacowanego na sumę zło- 
tvch 1050. 

Komornik: Е. Legiecki. 

KTETEWESEZE OZONE SZA) 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru ll-go, z siedzibą w Wilnie, przy uł. 
Lubelskiej Nr. 1, zgodnie z art. 1030 Ust. 
Post. Cyw., podaje do wiadomości publicz 
nej, że wi dniu 17 września 1931 r., o godz. 
10 rano, w Wi!nie, przy ul. Węglowej Nr 12 
m. 7, odbędzie się powtórna sprzedaż z 
licytacji, należącego do Wilhelma Otto, ma- 
jątku ruchomego, składającego się z ume- 
blowania mieszkania, oszacowanego na Su- 

zł. 13.250 gr. —. 
z = (2) H. Lisowski 

Komornik Sądowy. 

\ 

000808000660086 
OGŁOSZENIE 

omornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
X rew., Z. Niewęgłowski, zamieszkały w 
Wiłnie, ul., Mickiewicza 35, na zasadzie art. 
1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 11 września 
1931 r., od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. 
Mickiewicza 23, odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do Kolnickiego Chajma i skadających 
się z trzydziestu skór. wyprawinych, oszaco= 
wanych na sumę zł. 450. 

Wilno, dnia 4.IX. 1931. 
Komornik: Z. Niewęgłowski. 

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

Konto P.K.O. nr, 82100 

wieniem, że nocne przejścia i katastr0- 
fy nie zachwiały jego równowagi. 

Nienawidziła go całą siłą swego 
gwałtownego serca, ale nawet w tej 
stanowczej chwili, kiedy nie miała już 
najmniejszych złudzeń, nie mogła się 
pozbyć mimowolnego podziwu dla si- 
ły jego charakteru. 

Jeśli był zbrodniarzem, to był Na- 
poleonem wśród bandytów. Przegrał 
swą bitwę pod Waterloo, ale klęska 
nie odebrała mu spokoju. 

Przez kilka minut przyglądał się jej 
w milczeniu, wreszcie uśmiechnął się i 
rzekł: 

— Tak, Jenny, minęły wieki, zdaje 

się, od chwili, kiedy staliśmy przed 
pastorem, jako mąż i żona, niepraw- 
daż? : 

— Robiłam wszystko, co było w 
mej mocy, aby zapomnieć o tem. 

Uśmiechnął się znowu. 
— Pani Moncrossen, -- wymówił 

miękko, lecz z naciskiem, śledząc wy- 
raz jej twarzy, — żona A. Monc:ossena 
z Cansas-City. Jenny, byłabyś królo- 
wą Chicago, gdybyś mnie nie rzuciła! 

— Królową zbrodniarzy! — rzuci- 
ła pogardliwie. — To nie jest rola od- 
powiednia dla mnie. 3 

— Tak, wiem o tem. Ale to ше 
jest ważne. Musisz przyznać, że nie 
przeszkadzałem ci prowadzić sprawę 
o rozwód? 

— Bardzo to było uprzejme z pań 
skiej strony. Tembardziej, że wszystko 
jedno, w niczem mnie pan przeszkodzić 
nie mógł. 

   

* 8-7 

erze 
Dr. Wolfson || + 
weneryczne, moczopł, 
i skórne, nl. Wileńska 
7, tel. 10-67 9—1 i 4—8 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i A e 

WIELKA 21 
tel, 921, od 3—1 i 3—5 

W Z.P. 26 

DOKTOR 

„Szyrwindt Mieszkanie 
skórne i moczopłciowe 5 pok, ze wszystk. wy- 
Wielka 19, od ® do I godami na I piętrze, 

słoneczne w dobrym 
mewa Stanie wydaje się od 

Dr. Kenigsbergi) Pisz, kr 
choroby skórne, wene- ...Q. 
ryczne i moczopłciowe 3 pokojowe 

Mickiewicza 4; mieszkania ze wszyst- 
tel. 10-90. kiemi wygodami do 

Od 9—12 i 4£—8 wynajęcia. Krakowska 
51. Pokazuje dozorca. 

DOKTOR Informacje: Tel 15—10. 

Zeldowicz - 
chor, skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

  

Do wynajęcia po- 
kój z wygoda- 

mi przy ul. Sierakow- 
skiego 20—13. 

  

  

  

      
czowych, z 9—do 1, 

wiecz. = GABINET 
Saw "asa ZELDOWICZOWA LECZNICZEJ 

KOBIECE, WENE- WILNO, MICKIEWI- 
RYCZNE NARZĄDÓW CZA 81 m. 4. 

MOCZOWYCH U d ępobiecą 

sd 12—21 od4—5 ro DRZE 
ul, Mickiewicza 24. mali, adświeża, uszws 

tel 27.7 jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie, 

Dr. Sztaczne opalanie cery) 

Łukiewicz 
Wypadanie włosów 

choroby weneryczne i Csdziennie od g. 10—8. 
órne W. Z. P. 43. 

  

łupież. Najnowsze zdo- 
bycie kosmetyki racje- 

nalne; 

sk 

  

IL Е 
ul. ickiewicza 

nafbaśćitn 

Реуище о: Вет@ лан 
mn m pOPrAWIA, pielęgruj: 

oraz usuwa wady skóry 
Gabinet * ‚ 

Ш i i Ćedić Leczniczej 
Kosmetyki 

J. Hryniewiczowej. 
. WIELKA A 18 m4, Mieszkanie ': o A 

Przyj. w g. 
3 pokoje z kuchnią ze W. Z.P. M6. 
wszelkiemi wygodami, 
w ogrodzie, tanio do 
wynajęcia. Ul. Karpac- 
ka 5. 

    

Zakład Krawiecki 
damsk — 

4 17 pokojowe A. Wiszniewski 
mieszkania ze wszyst= Zamkowa 20-a 
kiemi wygodami do wy- przyjmuje zamówienia 
najęcia. Ofiarna 2. In-z własnych i powie- 
formacje: tel. 15—10.  rzonych materjałów. 

    

— Pani tak sądzi? Być może. Mia 
łem wtedy dużo innych spraw. 

— Znam się na tych sprawach, — 
krzyknęła z nienawiścią. --— Posadzi- 
łeś mego ojca do więzienia za zbrod- 
nie popełnione przez ciebie! Przysię- 
głam sobie, że znajdę ciebie, choćby 

na końcu Świata i dostanę piśmienny 

dowód niewinności mego ojca. Popeł- 

niłam głupstwo nie do przebaczenia, 

uciekając od ciebie dwie godziny po 
ślubie, kiedy dowiedziałam się prawdy 
z ust ojca. Powinnam była zmusić cie- 
bie do przyznania się do winy! 

Nienawiść i wspomnienia przeży- 
tych cierpień zabiły w niej strach. Jen- 

ny patrzała odważnie w oczy swego 
dręczyciela. 

-— Tak, bardzo ciekawe  małżeń- 
stwo, nieprawdaż? W romansach czy- 
tam z zaciekawieniem o takich przy- 
godach. Piękna panna zaślubia łotra- 

bandytę, a ójciec narzeczonej siedzi w 
więzienii i nie może niedopuścić do 
małżeństwa. Młoda żona broni się rcz- 
paczliwie przed ordynarnym mężem, 
który chce wycisnąć pocałunek małżeń 
ski na jej dziewiczych ustach. Tragi- 
czna rozmowa z ojcem, z której dowia- 
duje się, że szlachetny ojciec zapląta- 

ny, jest w sieć ciemnych intryg małżon- 
ka i jemu zawdzięcza uwięzienie. 

— 0m nie jest winien. Ty go - 

skarżyłeś! — krzyknęła Jenny. 

— Nie przeczę. Policja potrzebo- 

wała kogoś na odczepnego, a twój 0j- 
ciec był najodpowiedniejszym do te- 

go. 

     

       K. DĄ 

PIANINA,FORTEPIANY 
I FISHARMONJE | 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSK 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

fa 

LODZ A. RYDLEWSKI 
2 uczenice przeprowadził się z ul. 

Wileńskiej 10 na ulicę 
inteligentne z dobrej Wiłeńską 29 i przyj” 
rodziny przyjmę na muje jak dotąd wszeł- 
mieszkanie z utrzyma- kiego rodzaju reperacje 
niem. Pańska 4 m. 4. zegarków  nowoczes- 
—nych i starożytnych. 

  

  Poszukuję 

fortepjanu Do sprzedania 
kazyjnie z powodu 

lub pianina do wyns- CZY 
jęcia. Zgłoszenia do ZERO aparat 

administracji „Słowa* 2djoWY zupełnie n0- 
&а С. М. wy (trójka Philipsa) ta- 

>. nio i na dogodną spła- 
tę. *iadomość w re- 

  

tare kapelusze i 
S męskie” zużyte dakcji. 
krawaty rzerabiam) 
na zipolnie nowe. > 2 ciężarówki 
Warszawa, firma S.3 tonowe Ford lando- 
Keller, Nowy Świat 37.letka, — maszyny po 
Przysyłajcie pocztą. — gruntownym remoncie 
Odsyłamy za zalicze- gotowe do ruchu, bry- 

  

  

niem. czki, uprzęże do sprze- 
dania, można na raty. 

о Szeptyckiego 5, telef. 
13-01. 

Sala koncer- 

towa Fortepjan 
na 600 miejsc do wy- 
najęcia na koncerty, , „sprzedaje się za 300 

WESA pdeiyig: złotych. Zakretowa 50 

domošė: Wielka. 47, m % 
wejście od ul. Koń- 
skiej. (Sekretarjat Kon- Oszczędności 
serwatorjum). swoje złote i dołaiy 

; > uiokuj na wysokie 
Sk oprocentowanie, ienė 

r ‚ tówka twoja jest . 
Półciężarówka zpieczona złotem, sr+- 
spizedaje się bezpo-brem i drogiemi kamie- 
średnio, ewentualnie niami.Wil. Tow. Handl. 

przez pośrednictwo. Zastawowe (LOM- 
Dowiedzieć się Holen- BARD) Plac Katedralny 
dernia 12 garaż. Biskupia 12 Wydaje 

--- pożyczki pod zastaw: 

Do sprzedania žioia, srebra, brylan“ 
na beržo. dogodnych WADE я 
warurkach posesja, 
domy, ziem! 1300 kw, Lokomobiła ‹ 
sąžni, ogrėd owocowy,12—15 H.P tabryki 

fronty, studnia i in- „Badenija* wymagają- 
ne budynki. Informacje: ca niedużego remontu. 

Dział Pośrednictwa tanio natychmiast do 
Handlowego,  Garbar- sprzedania w Wilnie. 
ska 1, tel, 82. Wiadomošč: Wilno Gro- 

dzka 2 m5. 

Sprzedaje się plac 

lirmy Genstch 

  

      

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

    

Jenny chciała coś odpowiedzieć, a- 
le zagryzła tylko wargi. To wszystko 
minęło dawno i wyrobiła już w sobie 
pewien spokój na te tragiczne wspom- 
nienia: ślub z Moncrossenem, który 
odbył się bardzo cicho i skromnie, sto- 

sownie do jego życzenia. Męczące ю- 
czekiwanie w domu pastora na przy- 
bycie ojca, którego właśnie wtedy a- 
resztowano. Ślub jednak odbył się, 
wskutek nalegań narzeczonego... ona 

była taka młoda i niedoświadczona. 
Potem wiadomość o uwięzieniu ożca i 
wizyta w więzieniu zaraz po ślubie. 

Wróciła do domu i powiedziała 

mężowi, że ojciec oskarża go o fałszy- 

wy donos: zrzucił odpowiedzialność 
za własną zbrodnię na ojca. Moncros- 

sen z cynicznym uśmiechem wysłuchał 
jej, niedbale wywinął się od tłumaczeń 

i wyjaśnień i chciał ją pocałować. 
Uciekła więc od niego i zaraz po- 

żałowała tego nieobmyślanego. kroku: 

myślała, że mogłaby wymódz na nim 

zeznanie, któreby uwolniło ojca z wię- 

"zienia. s 
Aby zmusić go do tego wyznania 

pojechała za nim do Anglji, chociaż do 
wiedziała się już, że jej mąż był wo- 
dzem najstraszniejszej szajki bandy- 
tów w Chicago. Wpierw jednak uzy- 
skała unieważnienie małżeństwa, uwal- 
niając się.w ten sposób od łączących 
ją z nim więzów. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński | 
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