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przybyłym 
Spotkałem znajomego, który po 

dwuch latach spędzonych w Nowym 
Yorku, wrócił do kraju. Rozmowa po- 
toczyła się dokoła sprawe amerykań 
skich. 

— Każdego Europejczyka musi. 
rzetelnie irytować — mówiłem.—Fakt 
że Ameryka (wyraz ten upowszechnia 
się w zastępstwie trudnej do powtarza- 
nia nazwy Stanów Zjednoczonych Ame 
ryki Północnej) rządzi Europą bez zna: 
jomości Europy. Ameryka chce pozo- 

' stać przy „wolności mórz*, nie chce 
się zobowiązać, że nie będzie handlo-, 
wała z „napastnikiem*, któryby w Eu-: 
ropie połamał wszystkie zasady pacy- 
fistycze, połamał pakt Kelloga. I dla 

„ PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O 
Nr. 80250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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m 
z Ameryki 
Palestyna jest zbiornikiem tych trze- 
cich żydów. 

— Drudzy żydzi— zauważyłem, — 
ci najbogatsi mieszkają więc, zdaniem 
a ci pierwsi o których mówi dowcip 
pańskiem, w Stanach Zjednoczonych, 
Słonimskiego hodują się chyba u nas. 

— Utrafił pan w sedno. Trzy są 
wielkie skupienia międzynarodowego 
żydowstwa. Pierwsze to, Palestyna, dru 
gie to Polska, trzecie najsilniejsze, naj 
bogatsze, najpotężniejsze to Ameryka. 
Dotychczas jeszcze ten wielki kapitał 
amerykański, będący w rękach żydów, 
jest w posiadaniu dawnej emigracji 
żydowskiej, żydów z Hiszpanii, Anglj:, 
Holandji, Francji, zarówno Sephardich, 

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

tego, że Ameryka stoi na tem stanojwi- jak Aszkenazich, żydów którzy nawet 
sku, tak nie inaczej, układają się sto” w krajach, z których wyemigrowali nie 
sunki pomiędzy Anglją i Francją, po- reprezentowali drobnokupieckiega i :ze 
między wszystkiemi krajami  europei- mieślniczega proletarjatu, jak reprezen 
skiemi zresztą. Jest to przykład wiel- tują u nas. Dopiero następne, później- 
ki, ale pośredniej ingerencji Ameryki| sze fale emigracji żydowskiej wyrzuc: 
do spraw starego lądu. Ale ileż przy- ły na ląd amerykański żydowstwo z Ga 
kładów bezpośredniej ingerencji Ame- licji, Królestwa, Litwy, Ukrainy, Ru- 
ryki do spraw europejskich możną munji. Ale ci żydzi nie przyjechali do 
zacytować nie cofając się wcale do Ameryki z Galicji, Litwy, Ukrainy i td. 
czasów Wilsona, kiedy ten amerykań- oni przyjechali z Ghetta. 
ski prezydent szarogęsiował w Euro- — Ale jaką odegrywują rolę 
pie, układał granice, nadawał autono- Ameryce ci żydzi z Ghetta? 
mję krajom, rozstrzygał i zakańczał mię „— Proszę pana, możemy powie- 
dzynarodowo polityczne procesy, trwa dzieć że emigrant Polak ustępuje w 
jące czasami po lat kilkaset. I pomy- przedsiębiorczości i sprycie emigranto- 
śleć, że w końcu końców Europa zale- wi Anglikowi czy Niemcowi, ale żyd 
žna jest od tego“, czy wyborcy amery- polski — © ten wcale nie jest mniej 
kańskiemu podoba się, czy nie podoba sprytny niż żyd niemiecki, czy angiel 
się uchwalić trzy procent alkoholu w ski. Ci żydzi z Ghetta są w niesłycha- 
„piwie i zależnie od tego wybrać takie- nej ofensywie zdobywającej sobie w 
go, czy innego prezydenta. Ameryka Ameryce przodujące pod każdym 
rządzi nami, a my Europejczycy nie względem miejsce. Ameryka pożera 
mamy najmniejszych możliwości wpły* rwszystkich, to znaczy  amerykanizuje 
wu na Amerykę. wszystkich. Jednym z czynników najod 

— Myli się pan — powiedział mi porniejszych wobec amerykanizacji są 

człowiek przybyły z Ameryki. właśnie żydzi z Ghetta. Ale wszystko 
— Myli się pan i wie pan kto ma indywidualne, narodowe, sentymental- 

wszelkie możliwości wpływu na opinję ne co ci ludzie noszą w sobie pocho- 
amerykańską? Nigdy pan nie zgadnie. dzi stąd, z naszych ziem, z Polski, lub 

— Nie zgadnę. z tych ziem które historycznie były 
— Polska. polskie. Na ogromnem zebraniu polity- 
— Co znowu! Jakio? cznem w Nowym Yorku słyszałem prze 
— Niech no pan tylko posłucha. mówienie jednega ze sławnych  rabi» 

Jak panu wiadomo, społeczeństwo Sta nów żydowskich, będącego jednocześ- 
nów Zjednoczonych składa się z nie- nie leaderem amerykańskiego sjoniz 
słychanej różnolitości pod względem mu, który mówił: „W Nowym Yorku 
warstw etnograficznych. Są takie war” zamieszkuje wiele tysięcy żydów, w 
stwy etnograficzne, które mimo swej Stanach Zjednoczonych jest trzy miljo- 
pokaźnej liczebności nie mają absolut- ny żydów. Ale wyobraźmy sobie żeby 
nie żadnego wpływu na życie Ameryki. ci wszyscy żydzi 'amerykańscy nagle 
Taką właśnie warstwą etnograficzną, zginęli. Byłby to cios dla pieniędzy ży- 
której wpływy polityczne e. dowskich, lecz nie dla kultury i ducha 
wne są zeru należy właśnie kolonja pol- żydowskiego. Natomiast ciosem dla kul 
ska... : tury žydowskiej = niepowetowanym, 

— No więc? | strasznym byłby, gdyby raptem zginę+ 
‚ — Niech pan słucha dalej. Na Pola ło Wilno! 
kach świat się nie kończy. (Wpływ naj — Wilno? 
większy na ukształtowanie się Ameryki — Tak Wilno. Słyszałem to prze- 
przez lat sto kilkadziesiąt wywierała ra mówienie na własne uszy. W Polsce 

sa anglosaska... "nie czyta nikt z nas prasy żydowskiej, 
— A teraz zdaje się, że murzyni jest ona drukowana w żargonie i oczy 

tworzą to, co możemy nazwać indywi* wiście od publiczności polskiej izoloA 
idualną kulturą amerykańską, — 'wtrą- wana, wiemy tylko, że nakłady jej są 
ciłem. a duże. Wiemy że z Polski idzie duży eks 

— To, co panu się zdaje, że z Ame port wydawnictw żydowskich do, Ame 
ryki, pochodzące, stworzone tam zo+ ryki, wiemy że talmudy, drukowańe w 
stało przez murzynów, jak naprzykład, Wilnie, są rozpowszechniane na całym 
Jazzband, naprawdę jest wytworem ży globie ziemskim, że. San Francisco, 
dów. Właśnie o żydach chcę mówić. czy to Rio de Jane'ro żydzi mają talmu 
Można powiedzieć bez przesady, że dy pochodzące z Wilna. Ale żydowska 
Ameryka rządzi światem, a Ameryką Prasa amerykańska drukowana jest po 
żydzi. angielsku, można ją czytać, posiada ne 

— Narazie nie mówi pan nic po- słychanie bogaty dział informacyjny z 
cieszającego... Europy, ale wiadomości ze wszystkich 

В krajów europejskich są tam reprezento- 
‚ — Żydzi, są w zarządach wszyst+ wane w małej ilości w porównaniu 2 

kich  miljarderowych  przedsiębior- wiadomościami z Polski. Dziewięć dzie 

stwach. Niech pan wyliczy po kolei na- sjątych działu informacyjnego z Europy 
zwy wszystkich „Wielkich trustów, w amerykańskiej prasie żydowskiej są 

imiona których obiły się panu i uszy, to wiadomości z Polski. Przeciętny żyd 
udowodnię panu zaraz, że to są trusty amerykański może nie wiedzieć © spo- 
w których głos decydujący mają żydzi, rze pomiędzy lordem Beaverbrookiem a 
Gyrektorami których są żydzi. Linje о- Baldwinem, lecz natomiast jest dosko- 
krętowe najstarsze i najbogatsze rZ44 nale poinformowany © wszystkich pery 

dzone są przez żydów, prasa w przewa netjąch ze zwoływaniem i zamykaniem 
żnej ilości, a jeżeli nie w przeważnej sesyj sejmowych w Połsce. 

w 

ilości, ta w każdym razie lepsza pod 
względem jakości. Prasa amerykańska 
jest w rękach żydów! Wie pan dlacze- 

łosowali na Smitha! Dlate- 

—- Przesadza pan. 
— \№ każdym razie nie dużo. Czy 

nie uważa pan, że dlatego aby jakąś 
prawdę niewątpliwą całkowicie w nie 

go, że Smith był katolikiem a im zale- dolęžnej ludzkiej mowie wypowiedzieć, 
żało na przełamaniu zwyczaju, że pre. trzeba zawsze Odrobinę przesadzić. To 
zydent Stanów jest protestantem, W jest ten impresjonizm, którego trzeba 
jednych z następnych wyborów WySu- używać gdy się chce uwagę swego słu 
ną oni żyda. chacza zwrócić na coś istotnego. Lu- 
.  — Więc Stany Zjednoczone są w dzie Ściśli, ludzie których cała mental- 
istocie Palestyną... ność mieści się w „aczkolwiek* i „je- 

— Nie trzeba zapominać, że jest dnakże' ludzie tacy nie czynią wielkich 
Palestyną odegrywającą w senżymen* spostrzeżeń. Tacy ludzie to są profe- 
cie międzynarodowego żydowstwa tak sorowie uniwersytetu, a wie pan prze- 

wielką rolę. Ale czem jest Palesty Cie, ŻE profesorowie uniwersytetu nie 

na dla żydów pod względem ekonomi: Są W Stanie zrobić żadnego większego 
cznym? Niczem. Zna pan dowcip spostrzeżenia. 2 

Słonimskiego na temat: „Kto to jest 510 — Panie! Przerywam z panem ro- 

nista?" — „Sjonista jest to taki żyd, zmowę, jeśli będzie Pan tak  bluźnił. 
który za pieniądze drugiego żyda wysy Niech pan nie zapomina, że mieszkam 

£ trzeciego żyda do Palestyny". Otóż w Wilnie. ła 

PRZ 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

  

KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. 

     pocztowa uwiszczona m 

Pani Marszałkowa Piłsudska bawi w Wilnie 
Wczoraj pociągiem wieczornym przybyła do Wilna pani 

Marszałkowa Piisudska. 

Pani Marszałkowa zatrzymała się na krótki odpoczynek 

u krewnych, poczem odjedzie do Pikiliszek. 

Echa gwałtów niemieckich w Nadrenji 
INTERWENCJA U MIN. CURTIUSA. 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka donosi, że ambasador francuski w 
Berlinie odwiedził dziś ministra spraw zagranicznych Rzeszy Curtiusa, wyra 
żając imieniem rządu francuskiego ubolewanie z powodu powtarzających się 
w dniach ostatnich na terenie Nadrenji i Palatynatu napadów na byłych człon 

  
  

ków ruchu separatystycznego. Przy tej sposobności ambasador francuski do, 
magał się wydania zarządzeń ochronnych w celu zapobieżenia powtórzeniu 
się podobnych wykroczeń, powołując się na rozmowy, prowadzone przez 
przedstawicieli Rzeszy i Francji w Hadze w sprawie amnestji na obszarach 
okupowanych. 

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ. 

PARYŻ. PAT. Interwencja Brianda w. sprawie gwałtów, w. stosunku do osób, 
oskkirżonych o sympatje dla Francji ze strony szowinistów niemieckich omawia szeroko 
prasz. Protest rządu francuskiego był najzupełniej słuszny — pisze „Figaro“, lecz nie 
zmieni on Niemców, którzy postępują zgodnie ze swoją naturą. 

W dzienniku „l Action Francaise" Leon Daudet atakuje gwałtownie Brianda, zk 
jego zbytnią powolność wobec Niemców. Skutkiem tej; powolności są nietylko ekscesy w 
Nadrenji, lecz i rozwinięcie się w całych Niemczech gwałtownej zkcji na rzecz wojny 
odwetowej, która wybuchnąć może dkileko prędzej, niż ogół to przypuszcza. Niemcy liczą 
na neutrałność Anglji, póki na czele gabinetu stoi Mac Donald. Spieszyć się oni będą, by 
spowodować krwawy konflikt, póki lebourzyści będą u władzy. 1 

Marsz na Helsingfors 
Nowy rząd pod wpływem lappowców 

DOMAGAJĄCYCH SIĘ WALKI Z KOMUNIZMEM 

HELSINGFORS. PAT. Jak donosi „Siewodnia Wieczerom'', w kołach poli- 
tycznych nie rokują wielkich nadziei nowemu rządowi. Rząd, widząc, że lap- 
powcy mają poparcie w Schutskorze | wojsku, zmuszony jest wykonywać 
wszystkie ich żądania, włącznie do aresztowania posłów na Sejm z frakcji ko- 
munistycznej. Szereg posłów zostało już aresztowano. 

* * * 

HELSINGFORS. PAT. — Opublikowany został program, wydany przez 

lappowców. Program ten domaga się zaprzestania propagandy antyreligjnej 

i antypatrjożycznej. Wobec tego, że według-słów programu, intrygi polityczne 

sejmu zatruły atmosferę życia politycznego, nie pozwalając na energiczną wal 

kę z komunizmem, lappowcy domagają się reformy ordynacji wyborczej w 

kierunku usunięcia komunistów z sejmu i organów  administracyjnych. Pro 
gram zastrzega się, że lappowcy nie pragną dyktatury faszystowskiej, lecz 

podtrzymują zasady demokratyczne, stwierdza jednak, że atmosfera, panująca 

w kraju, wymaga specjalnych zarządzeń. Wkońcu podkreśla dążenie ludności 

do stłumienia ruchu komunistycznego. 3 

WIELKA MANIFESTACJA LAPPOWCÓW. 

HELSINGFORS. PAT. Odbyła się tutaj manifestacja lappowców, w któ 
rej wzięło udział około 10 tysięcy osób. Manifestacja miała przebieg spokojny. 
Uczestników jej witano w  Helsingforsie owacyjnie. W tymże dniu większość 
przybyłych do Helsingforsu w pochodzie osób powraca do swych stałych 
miejsc zamieszkania. 

* * * 

HELSINGFORS. PAT. — Pochód wieśniaków odbył się zupełnie spo 
kojnie. Z kolei zorganizowano zebranie na placu senack'm w obecności prezy 

denta republiki, członków rządu, gen. Man serheima, korpusu dyplomatycz 

nega oraz rzesz publiczności, liczących około 20 tysięcy. Wygłoszona szereg. 
przemówień politycznych oraz o charakterze religijnym. Prezydent podkreślił 
pażrjotyczny charakter oraz konstytucyjne podłoże ruchu. Wśród tłumów pa 
nuje entuzjazm. Miasto jest udekorowane . 

WYBRYKI KOMUNISTÓW. 

HELSINGFORŚ. PAT. — Ostatniej nocy komuniści podłożyli w Rowanjemi w 
dwóch miejscach ogień, -wzniecając pożkry. Pzstwą płomieni padł jeden z magazynów. 
Szkody wynoszą dwa miljony mk. fińskich., 

W uwagi na możliwość powrórzenia się podobnych ekscesów, kierownictwo ruchu 
lappowców wydało odezwę, w której zaznacza między jr emi, ż. nie bierze odpowiedzial 

ności za ewentualne odosobnione akty gwałtu. 

„NIE BYŁO ZAMACHU NA PREMJERA FINLANDZKIEGO- 

Poselstwo finladzkie w Warszawie dementuje pogłoski o rzekomym za 

machu na premjera Svinhufvuda. 

Wypadek podczas ćwiczeń hydroplanów 
BIZERTA. PAT. — W: czasie ćwiczeń eskadry hydropłanów, jeden z samolotów 

wpadł w morze. Pilot utonął, drugi z członków załogi odniósł ciężkie rany, trzeci zaś zdo 

łaŁ przed upadkiem szmołotu wyskoczyć ze spadochronem ; uratować się. 

Zi 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na st 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabeiaryczne o . 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

EDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowiu, ilsięgarnia jaźwińsk:ega 

NOWOGRODEK — Kiosk St Auehalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia Towa „Ruch“. : 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. i 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
K. Malinowskiego. | 

| POSTAWY -- Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. 

| 

  

SLONIM — księgarnia P. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 17 

STOŁPCE — Kalęzamia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 5. N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kai. „Ruch“. 

   

  

    

  

ronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY "Wyraźne 
zGoN Posta JARUzELsKEGo. QŚWiadczenie 
a ania i, a RE W jednej z gazet stronnictwa naro 

Ślepowron Jaruzelski, poseł na sejm, dowego wyczytaliśmy wyraźne endec- 
mjr. wojsk polskich w rezerwie, czło- kie stwierdzenie: Wolimy rządy centro 

nek Rady powiatowej Skałatu, właści- iewu, niż rządy majowe. 
PE e o A L a Jestešmy niestychanie autorowi arty 

iepowetowaną stra e A Ie Ё 
at p. Ksawery LG L kutu wdzięczni za ułatwienie nam anty 

bowiem jednym z najczynniejszych oby endeckiej propagandy. 
weteli ziemian. Położył on ogromne za- Rządy centrolewu, a więc przedew 

szystkiem nieobliczalne  „reformy* so sługi przy organizowaniu współpracy 
sfer ziemiańskich z rządem, był poza- | 1 4 
tem kochany przez sąsiadów i uwielbia cjalne. Ostatnia ustawa o ochronie dro 

do 

centrolew, 
ny przez włościaństwo swojego powia bnych dzierżawców daje pojęcie, 

tu. z a , jakiej demagogji dachodzi 
> kai owe chorobie kiedy zaczyna pracować ustawoadaw- 
EZ czo. Należy tu przypomnieć, że klęsko- 

Cześć jego pamięci! a 
* wa ustawa tylko dlatego nie weszła w 

Pani Jaruzelska w Kaczanówce otrzyma Życie, że Sejm nie obraduje. Powiada- 
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1cą depeszę: 
„Posłowie i senkitorowie klubu B. B. po- 

zbawieni przez Śmierć ś. p. Ksawerego wier 
nego towarzysza pnacy nad dobrem państwa 
i szczerego kolegi łączą się z czcigodną Pa- 
nią w głębokim żalu nad Jego przedwczes- 
nem odejściem. 

Depeszę w imieniu klubu podpiszł Karol 
Polakiewicz. a 

ZGON PROF. NOISZEWSKIEGO. 

WARSZAWA, PAT. — W nocy z 
soboty na niedzielę zmarł w Warsza- 
wie profesor okulistyki 
warszawskiego dr. Stanisław Noiszew- 
ski, prezes Towarzystwa 

dowej. 
Prof. Noiszewski, urodzony w W:ił 

nie, ukończył szkołę średnią w Tule, 
zaś wyższe studja odbywał w Moskwie 

wojny, 
jako profesor medycznej akademji wo- 
Krakowie i Wiedniu. Podczas 

jennej w Petersburgu, *brał czynny 
udział w życiu polskiem w Rosji. 

Po rewolucji bolszewickiej powró- 
cił do kraju i objął katedrę okulistyki 
uniwersytetu warszawskiego. .Brał jed 
nocześnie żywy udział w organizowa- 
niu uniwersytetu wileńskiego. / 
pozostawił po sobie bagatą spuściznę 
naukową w postaci 180 prac medycz- 
nych w języku polskim, rosyjskim, fran 
cuskim i niemieckim. Był założycielem 
i redaktorem kwartalnika „Klinika ocz 
na“. 

T TA KORDONÓW 
VOLDEMARAS ZAPOWIADA WALKĘ 

KOWNO. PAT. „Lietuvos Aidas“ do- 
nosi, že w związku z zajściem na kon- 
ferencji tautiników, kiedy to prof. Vol- 
demaras wyciągnął rękę do kanonika 
Mironasa, komitet partji wysłał do prof. 
Voldemarasa Batajtisa i Naszlunasa, 
którzy w imieniu' partji zaproponowali 
prof. Voldemarasowi ażeby on zaprze- 
stał pracy opozycyjnej | zajął się pracą 
kulturainą. Prof. Voldemaras odpowie- 
dział, że w swoim czasie, gdy chciał 
objąć katedrę w uniwersytecie, rząd nie 
zgodził się na to. Dziś nietylko, że nie 
porzuci on pracy opozycyjnej, aie prze- 
ciwnie ma zamiar jeszcze ostrzej wy- 
stępować i nadal prowadzić wszczętą 
robotę. Oprócz tego zaznaczył, że mo- 
wy być nie może o źadnem pojednaniu. 

PRASA LITEWSKA OBURZONA NA 
RZĄD RZESZY. 

Z Kowna donoszą: W ostatnich 
dniach pojawiły się w prasie litewskiej 
liczne ataki, Skierowane przeciw Rzeszy 
niemieckiej z powodu jej ustawicznego 

  

" mieszania się do spraw kłajpedzkich. 

WYCIECZKA Z WILNA ZWIEDZA 
ŁOTWĘ I ESTONIĘ. 

RYGA. PAT. — Bawią .1 tu od 
kilku dni wycieczka słuchaczek i słu- 
chaczów Instytutu Wschodniego z Wil 
na z prof. Ruszczycem na czele po 
zwiedzeniu Rygi i okolic oraz Libawy 
w dniu jutrzejszym udaje się w dalszą 
podróż do Dorpatu i Tallina. 

uniwersytetu 

Okulistów 
Polskich, uczony o sławie międzynaro- 

Zmarły 

ją nam, że w centrolewie zasiadają lu 

dzie umiarkowańsi i przytomniejsi. Jed 

nakże są oni bezsilni wobec demago 

gii. Kiedy zaczyna się praca ustawo- 

dawcza, to ci ludzie spokojniejsi w P. 

P. S., muszą ustępywać przed Kwapiń- 

skim, a umiarkowańsi w  stronnictwie 

chłopskiem i wyzwoleniu przed swoimi 

Kwapińskimi. 

Rządy centrolewu, to walka rządu 

z Kościołem katolickim. Centrolew na- 

pewno nietylko księdza do rządu nie 
zaprosi, lecz i tysiące wymagań Ko- 

ścioła katolickiego dziś zrealizowanych 

— bezwzględnie odrzuci. 

Centrolew to fatalna polityka mniej 

szościowa. Fatalna przedewszystkiem 

z punktu widzenia endeków, ale i z na 
szega także. Centrolew nie potrafi mieć 

wielkich planów, centrolew nie potrafi 

myśleć inaczej, jak także ciasnemi kate 

gorjami nacjonalistycznemi, lecz nie 
będzie miał planu, będzie prowadził 

bezplanowo politykę ustępstw, będzie 

wzmacniał tylko wojujące nącjonalizmy 

wśród mniejszości. Nie pozyskując ich 
dla Polski, będzie wzmacniał ich na 

sile. 

Rozumiem jak endecy krytykują rzą 

dy majowe. Są stronnictwem odrębnem 

a każde stronnictwa odrębne ma oczy- 

wiście prawo krytyki. Lecz być ende” 

kiem i powiedzieć, że lepsze są rządy 

centrolewu niż rządy majowe, to zna- 

czy, powodować się histerją. 

Otóż niestety, jeżeli otworzymy 

przed sobą karty ostatnich dziejów pol- 

skich, to tyle razy, ile spotkamy się z 

działalnością endecji, spotkamy się rów 

nież z objawami histerji politycznej. 

; ! . Cat. 
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GEN. DENAIN w POZNANIU. 

POZNAŃ. PAT. — Szef francuskiej 
misji wojskowej w Polsce gen. Denain, 
który bawił wczoraj w Poznaniu, celem 
wzięcia udziału w otwarciu M. W. K.T. 
udekorował dowódcę O. K. 7 gen. 
Dzierżanowskiego krzyżem Legji Hono- 
rowej. 

WYJAŚNIENIE MIN. W. R. I O. P. 

WARSZAWĄ. PAT. — Wobec błęd 
nych informacyj, podawanych przez  presę, 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece 
nia Publicznego wyjaśnia, że p. Janusz Do- 
maniewski nie jest profesorem uniwersytetu, 
nkitomiast jest profesorem szkoły — średniej, 
pracownikiem zarządu Fundacji  Kurnickiej, 
członkiem Państwowej Rady Ochrony Przy- 
rody i prowadzi dział przyrody w Muzeum. 
Tatrzańskiem w Zakopanem. 

(AS SI INR I LA k i A SS I IO IKI i III ETOWE O IBO 

— Daję panu słowo, że nie myśla ność. Ogromne znaczenie miał fakt u- do swojej idei, to źle się pan wybrał. 
łem o Wilnie. Wracając do naszego te- jęcia się konsula polskiego w Palesty- 
matu, uważam, że ten sentyment, któ- nie za ludnością żydowską podczas zna 

ry żydzi amerykańscy czują do swoich nych rozruchów. Ten fakt zrobił na 
tradycyj, wiążących się tak czy inaczej międzynarodowem żydowstwie kolosal 
z ziemią nad którą panuje państwo Pol ne wrażenie. Kongresy sjonistyczne u- 
skie, jest dla nas kapitałem politycz* chwalały podziękowania Polsce, okla- 
nym... Skiwano z zapałem chorągiew polską. 

Tutaj przerwałem i zaoponowałem: To są fakty nie do pomyślenia nietylko 

— Chyba kapitałem dla naszych w roku 1919 lecz w 1912. Niech pan 

wrogów. Przecież nikt nas tak nie zwal zważy dobrze zestawienie, które wy- 

czał, jako państwa, jako narodu, jak powiadam z całym naciskiem, z nai- 

właśnie emigracja żydowska. Nie  je- silniejszem podkreśleniem: Ameryka 
stem endekiem, lecz nie trzeba być en- rządzi śwfatem. Największe potęgi na-. 

dekiem, żeby zacytować tu Panu ty- szego globu, do imperjum brytyjskiego 

siączne dowody złośliwej roboty  žy- włącznie, chylą głowę przei mocarną 

dowskiej przeciwko zwróconej, chociaż siłą dolara. My jesteśmy zupełnie w 

by za czasów układania traktatu wersal wyjątkowej pozycji mogąc uzyskać w 

skiego. Ameryce całkiem specjalny aparat pro- 

— Dużo się zmieniło od tych cza: pagandowy na naszą korzyść, w posta- 
sów, o których pan wspomina. Przyzna c: trzech miljonów żydów. 
pan, że wewnątrz kraju kwestja žydow- Pomyślałem chwilę i dopsw'edzia- 
ska nie jest tak zaogniona, jaką była łen: człowiekowi, który przyjechał z 

kiedy ` ysemityzm endecki Amenyki: 
jakgdy epia! i stracił swą agresyw 

      
1 chce mnie zagitować 

  

Jestem zwolennikiem  mocarstwowej 
ideologji dla Polski, lecz fakt suprema- 
cji Ameryki nad Europą oburza mnie, 
jako Europejczyka tak dalece, że obu- 
rzenia tego nie potrafi przezwyciężyć, 
nawet polityczny interes mego Państ- 

wa. Oburza mnie także sama propozy: 

cja układania, czy nawet uzależniania 
w najmniejszym stopniu naszych sto- 

sunków wewnętrznych pod kątem wi 

dzenia łatwości pozyskiwania sobie ©- 
pinji w Ameryce. ‚ 

— Pan įest fantastą, pan jest TO- 
mantykiem konserwatyzmu polskiego. 
Nad pańskiemi teorjami politycznemi li 
teratura, — nie chcę powiedzieć belle 

trystyka — panuje w całej pełni. Pań- 
skim ideałem byłoby znaleźć Jagiellona 
i ubrać go w czapkę Monomacha na 
dodatek. Pański konserwatyzm jest kon 
serwatyzmem nawskroś militarnym. 
Mój dolarowy. 

„panie. Ja przedewszystkiem 
rzę temu, kto kumuluje dwie 

  

   

  

nie wi 

kwestje: opinję publiczną w Ameryce i 
sprawy filosemityzmu czy 'antysemity- 
zmu. Uważam za legendę, aby te spra 
wy mogły się z sobą w jakiś sposób łą 
czyć. Są to legendy dosyć zresztą sta- | 
re, sztucznie podtrzymywane przez ży 
dów, nierozumnie konserwowane przez 
niemądrych antysemitów, gdyż legendy 
te istnieją w interesie żydowskim. Pro- 
szę mi wierzyć, że tak jest. 

— Nie wierzę panu. 
Na tem skończyliśmy dyskusję. Nie 

byłem nigdy w Ameryce i dlatego nie 
mogę poddawać krytyce osobistej 
dwuch fundamentów na których zakła- 
dał mój rozmówca, to jest: po pierwsze 
czy istotnie żydzi w Ameryce reprezen' 
tują tak wielkie wpływy, po drugie, czy 
rządzą się w swoich interesach solidar 
nością polityczna narodową. Intuicja 
moja zwłaszcza tą drugą kwestję Opa- 
trywałaby wielkiem znakiem zapyta- 

nia. Cat. 
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ECHA KRA 
NASZ KRAJ i LUDZIE w KLISZY 

„ŠWIATOWIDA“ 
Ležy przed nami ostatni (179) nu- 

mer „Ilustrowanego Kurjera Codzien- 

nego“ Z ilustracją zatytułowaną „Dar 

dla Prezydenta R. P.*. Ilustracja przed 

stawia p. Prezydenta w towarzystwie 

p. Sianożenckiego z Rejówk' (dosłow- 

nie) „który ofiarował p. Prezydentowi 

bardzo piękną skórę z niedzwiedzia u- 

polowanego przez siebie”. Tak głosi 

nadpis wszystko wiedzącej i widzącej 

agencji „Światowida". 

To, iż działa się to w Rajówce i, że 

skórę wręczał nie p. Sianożencki lecz 

p. Bolesław Świętorzecki, potomek sła- 

wnega dowódcy i partyzanta powsiań- 

ca 63 r. na Litwie jest taką bagatelką 

dla „Swiatwida“ jak wogóle cała zna- 

jomość historji i ludzi naszego kraju. 

Ktoby się tam zbyt przejmował historją 

tych „Dzikich Pól” i tych ludzi?... 

  

МН А 

— Kurs Spółdzielczy w Lidzie. W Li- 

dzie został zorganizowany kurs  oŚwiatowo- 

spółdzielczy, na który zgłosiło się 31 słu 

chaczy z różnych rodzi spółdzielszości z. te- 

renu powiatu lildzkiego oraz 27 słuchaczy 

Szkoły Handlowej ks. ks. Pijarów w ш. 

dzie. + cw 

Otwarcia kursu dokonał z ramienia Po- 

wiatowego Komitetu Spółdzielczego p. str 64 

rosta Bogęttkowski, oddając kierownictwo 

kursu w fęce p. Franciszka Dąbrowskiego, 

kierownika Wydziału Społeczno - Wycho. 

wawczego przy Centralnym Związku Spół- 

dzielni w Warszawie. Na uroczystość ot- 

warcia kursu przybyło wiele oscbiktości, re- 

prezentujących społeczeństwo miejscowe. 
Wyklady odbyykiją sie w gmachu Szko- 

ły Powszechnej im. Prezydenta Narutowicza, 

w sali gimnastycznej, przy doskonałych wa- 

runkach hygjenicznych, Po wykiadzch kur- 

sanci udają się do świetlicy, urządzonej w 

A Koła Polek, przybranej portretami wiel 

kich spółdzielców oraz tęczowym” sztanda-. 

rem spółdzielczym, który przypomina mto- 

dym spółdzielcom cel i zadznie ich pracy. 

Przytem świetlica bogato jest zaopa 

trzoną w bibljotekę i pisma spółdzielcze 

jęk również i różnorodne pożyteczne gry to- 

warzyskie. ‚ 
Komitet przy dužych wysiłkach  posta- 

rał się o wszelkie udogodnienie, dla kursan- 

tów, którzy zaopatrzeni we wszystkie potrze- 

by codzienne, ze spokojem mogą korzys tać 

z pożytecznych wykdów. ; Н 

(Nic też dziwnego, že na kursie panuje 

nadzwyczaj miły mastrój i przyjemna atmo- 

sferz, co wiele przyczynia się do większego 
zainteresowania się kurskintów wykładami. 
W czasie trwania kursu, uczestnicy  odby- 
wają wycieczki do placówek  gospodarczo- 
spółdzielczych na terenie miasta Lidy i poza 
Lidą. 

  

WIDZE (p. Brasławski) 

— 0 godziny urzędowe poczty. Miej- 
scowy Urząd  Pocztowo - Telegraficzny 
Widze pow. Brasławskiego obecnie p*owa- 
dzi urzędowanie w dziale pocztowym od 
godziny 8-ej do 12 i od 15 do 18 w dziale 
zaś telegraficzno « telefonicznym od godz. 
7 do 2i. Taki rozkład urzędowania, a w 
szczególności w dziale pocztowym jest nie 
wielce niedogodny dła zemieszkaiych  pozk. 
miasteczkiem_z tych wzlgędów, że że my 
przybywając do miasteczka; musimy  spienię- 
żyć swój towar, a następnie wtedy udaje: 
my się do załatwienia swych Spitęw na po- 
ztę, co nestępuje po godzinie lż.ej kiedy 
oczta w dziale pocztowym jest całkowicie 

nie czynna i musimy czekać na kierownika 
urzędu kilka godzin, przez co marnujemy 
czas ik drogi dla rolnika w obecnym se- 
zonłe. Co się tyczy pory jesiennej i Zi. 
mowiej, kiedy mzmy więcej czasu — to też 
nie możemy swych spraw załatwić w 
miejscowym. Urzędzie Pocztowym, a to z 
tych względów ,że kto się spóźni do godz. 
12-ej musi czekać trzy godziny. Ponieważ 
jesienią i zimową porą 0 godzi nie 15ej 
następuje już noc nieprzybyta z tego — po- 
wodu zmuszeni jesteśmy do zańitwiania 

sprzjiw w Urzędzie Pocztowym.  Przytem 
Urząd Pocztowy otwarty jest jak pisze ob- 
wieszczenie w dziale telegraficzno-telefonicz« 
nym jest chyba dlatego, żeby wyzyskiwać 
tego biednego rolnika, %! to z tych powo- 
dów, że między godziną 12-tą e, 15 nadanie 
fistu, poleconego jest o 50 groszy drożej wte 
dy kiedy w tym czasie poczta mie odchodzi 
list zdany odchodzi następnego dnia. Wia- 
domo nam jest, że w nin iejszej sprawie na 
prośbę naszą i nb! podstawie własnej ob- 
serwacji zwracał się do władz Pan Starosta 
powiatowy i Urząd Gminny z prośbą 0 
zaprowadzenie urzędowania w dzfyle ka- 
sowym od godz. 8 do 154ėj bez przerwy, 
dając motywy, że to jest dogodne i koniecz- 
ne dla publiczności zamiejscowej a nawet 
i miejscowej, jednak mimo wszystkiego spra- 
wa nie zosihiłła załatwiona i jak widać z 
tego temu wszystkiemu stoi na przeszko- 
dzie miejscowy Kierownik poczty, gdyż je- 
mu nie chce się siedzieć bez przerwy od 
godziny 8-ej do 3iej p. p, a wymaga konie 
cznie zjeść sobie obiad, który u nas nie 
trwa trzy godziny, a przez co my zamiej« 
scowi musimy cierpieć i najprawdopodobniej 
wszelkie prośby rftsze nie doszły do od. 
nośnych władz pocztowych, a zostały  za- 
trzymane przez miejscowego kierownika, 

Podając powyższą wiadomość do opinii 
publiczenej może za pomocą tego nasza 
prośbe dojdzie do usz władz pocztowych i 
może raz nareszcie zastosują się do nblszej 
prośby, mając na uwadze to, że ni my dla 
urzędu, ale urząd dla nas i o ile i to nie 
pomoże zmuszeni będziemy zwrócić się z 
prośbą do najwyższych władz. 

  

NIEŚWIEŻ 

— Zuchwałe mordarstwo. Wieczorem 
30-go ub. m. w folwarku Ceperka, należącym 
do ks. Radziwiłła dokonany został mord, po- 
prostu wyjątkowy pod względem bezczelno- 

i. 
O godz. 10tej wiecz. gdy już było zu- 

pełnie ciemno wszedł na dziedziniec foiwar- 
ku jakiś człowiek w mundurze policjanta i 
podszedł do stróża nocnego, prosząc, by 
ten mu wskazał mieszkanie jednego z pa: 
robków, którego nazwisko wymienił. 

Idąc koło stróża, nagle zmienił znmiar 

i kazał się zaprowadzić do ekonoma, Adol- 
fa Bobrowicza. Ekonom jeszcze nie spał, to 
też, gdy stróż zkipukał w okno, meldując że 
policjant chce go widzieć, zaraz wyszedł 
na ganek choć był w bieliźnie. — Policjant 
zapytał się najprzód.o wspomnianego th 
robka, a potem oświadczył, że chce z Bo- 
browiczem rozmówić się na cztery Oczy. 
Ekonom zawrócił do domu, by się ubrać— 
Tedy ów pseudo poligpint wszedł razem do 
sieni i nagle dał szereg strzałów, kładąc 
Bobrowicza trupem na miejscu. Po dokona- 
niu zbrodni wyszedł na ganek, miną! oszoło- 
mionego stróżk! i zginął za bramą folwarku. 

Na wszczęty przez stróża alarm, przy- 
bieglį ludzie, ale skonstatowano  juł tylko 
śmierć. 

Natychmikst zawiadomiono policję i 
K. O. P., wszczęte jednak poszukiwania nie 
dały żadnych rezultatów. 

Morderstwo Bobrowicza zasługuje nz 
szczególną uwagę i nie może być traktowane 
jako zwykły portchunek osobisty i zemsta. 

Samo wykonanie zbrodni z nadzwy. 
czajną šmialošcią i zimną krwią świadczy, 
że się ma do czynienie z  rutynowanym 
zbrodniarzem, działającym z premedytacją 
i zikijomošcią stosunków. — W. dodztku 
zwrócić należy uwagę, że przed paru mie- 
siącami z taką samą bezczelnością dokona. 
ny był zamach na Bogusława,  Zkileskiego, 
administratora  kłucza |, Radziwiltowskiego, 
do którego Ceperko należy. 

P. Zmileski został postrzelony przez 
okno w Czasie sesji z ekonomami, o godz. 
T-ej wiecz. Dostał dwa postrzały, jeden w 
szczękę, drygi w rękę ; wprost cudem uni. 
knął śmierci. —— O śmiałości zbrodni šwiad- 
czy jeszcze to iż w samym dworze Radziwili 
montach stoi szwadron K. O. P. — Zbrod- 
niarz wtedy wykryty nie został. 
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J 0 W E Kanclerz Schober przybył do Budapesztu 
BUDAPESZT. Pat. Kanclerz austrjacki Schober przybył w dniu dzi- 

siejszym do Budapesztu. 
Kanclerzowi towarzyszy poseł węgierski w Budapeszcie hr. Ambrozy. 

Dwudniowy lot samolotów niemieckich 
NAD TERENAMI EWAKUOWANEMI 

BERLIN. Pat. Wczoraj zakończył się dwudniowy lot okrężny samolo- 
tów niemieckich nad terytorjami ewakuowanemi. W locie brało udział 60 
aparatów myśliwskich oraz 4-motorowy samolot-olbrzym „Junkers“, wiozą- 
cy nadprezydenta prowincji nadreńskiej dr. Fuxa oraz przedstawiciela rzą- 
du Rzeszy dr. Brandenburga. Również „Luft-Hanza* wysłała trzymotorowy 
płatny aparat. Samolotom towarzyszył „Zeppelin*, którego pojowienie się 
nad miastami Nadrenji wywołało niezwykły entuzjazm. 

Uroczystość na cześć odrodzenia 
Polski 

LONDYN. PAT. — W Etsicml Church, świątyni łączącej łudzi wszystkich wyznań 
na podstawie wiary w ideały moralności i sprawiedliwości ogólno światowej oraz równo 
ści społecznej, odbyła się wczoraj wieczorem! podniosłe, uroczystość na cześć odrodzenia 
Polski. 

W przepełnionej publicznością świątyni chór iodśpiewał polsk: hymn narodowy - 
przekładzie angielskim. W czasie śpiewu uroczyście wniesiono do świątyni sztandar o 

pelskich barwach narodowych, który następnie ofiaroweny został zwolennikom  Ethical 
Church. Wręczenia chru dokonał radcz ambasady p. Kokowski. Przemówienie dziękczyn 
ne wygłosił prezes Ethiaal Church p. Coit. 

Następnie wniesiono do Świ: 
mianowicie Wielkiej Brytanii, Sta     

atyni wcześniej ofiarowane już sztandary 8 państw, a 
ów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, Belgji 

Holandji i Įiponji, chyląc wszystkie sztandary, dokoła znajdującego się pośród sztandaru 
polskiego, na znak powitania 
tu w Cambridge, Gooch wyg 
w ciągu ostatnich lat 200. W 

    

   
— W dalszym ciągu znakomity historyk, prof. uniwersyte 

ił wykład, będący mistrzowskim szkicem dziejów Polski 
ad nacechowkiny był ųczuciem serdecznej przyjaźni dla 

Polski. Wśród obecnych zauważono wiele wybitnych osobistości ze świata politycznego. 

UDZIAŁ w pierwszorzędnem przedstawicielstwie samo- 
chodowem w Wilnie (marka amerykańska) 

NATYCHMIAST SPRZEDAJE SIĘ NIE DROGO 
Oferty piśmienne tylko osobom solidnym, mające zabezpieczenie 
hipoteczne, mogą składać do biura ogłoszeń S. Jutana Wilno, 
ul. Niemlecka 4, telef. 222 pod „Udział*. 

horoskopy przyszłości 
‚ — Ргогосу i króle przyszłości, fantaści, poe 

«i i jasnowidze nie mogą nadążyć za tempem 
postępu cywilizowanego świata. Niesłychany 
rozwój nauki i techniki wyprzedza wszystkie 
fantazje oddając nam na codzienny użytek 
coraz to nowe cudowności. 

Lat temu 30—40 słynna bv'a powieść 
„przyszłościowa* —.„W roku 2000“ — nie- 
jakiego p. Bellamy, Anglika. jeszcze dale- 
ko do 2000 r. a już mamy „muzykę ze ściany 
za naciśnięciem guziczka”, jak pisał ten fan- 
tasta. 

Fantazje naukowe Vernego — już się 
urzeczywistniły, —a o podróży na księżyc 
mówi się coraz częściej. 

IObecnie mówi się wiele w Londynie o 
książce lorda Birkenhead'a — „W roku 
2030 ут“. 

Horoskopy łorda są wcałe ponętne, nie 
będziemy potrzebowali pracować, bo zastą- 
pią nas maszyny, pokarmy syntetyczne upro- 
szczą odżywianie, uektryczność zastąpi wę- 
giel, szybkość lokomocji osiągnię tysiąc ki= 
lometrów na godzinę, wszędzie zapanuje czy 
stość, bo specjalne maszyny będą usuwały 
brud, wilgoć, błoto. 

Wszystko to jest możliwe i całkiem praw 
dopodobne. Szkoda, że nie będziemy mogli 
za lat 100 sprawdzić tej nowej, cudownej 
rzeczywistości... 
się wróża, co się stanie z nami za lat 25 — 
40 — 50! Wiadomo! Starość, zniedołężnienie 
osłabienie i przytępienie wszystkich zmysłów 
brak zainteresowania do życia, usunięcie się 
z drogi; gdzieś w cichy kąt, kierunek — na 
tamtą stronę! 

I o tym smutnym okresie życia teraz, pó 
kiśmy zdrowi i młodzi — pomyśleć czasem 
potrzeba. Czy mamy spokój starości j doży 
wanie życia — zapewnione? Czy niedostatek 
materjalny nam nie dokuczy i nie  zatruje 
ostatnich łat naszego żywota? Ten tylko da 
pewną na to dręczące pytanie odpowiedź 
kto dzisiaj myśli o jutrze życia, kto dzisiaj 
część zarobków odkłada, a jeszcze łepiej — 
ikto zawarł w P.K.O. Ubezpieczenie życiowe. 

Płacąc określoną niedużą składkę  mie- 
sięczną, ma pewność, że na stare lata otrzy 
ma kapitał, który mu pozwoli po trudach ca 
łego życia zasłużenie ; bez troski odpocząć 
w ciszy, spokoju i niezależności. Cz. 
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CHOROBY 
XX WIEKU 
artretyzm, sklerozę, obstruk- 
cję i wadliwą przemianę mo- 
terji zwalcza Karposal, zo: 
wierający sole owoców ро- 
łudniowych. W sposób no: 
turalny ożywia on i wzmac* 
nia organizm, sprowadza 
pokrzepiający sen, reguluje 
trawienie i cyrkulację krwi. 

    
   

  

   

     

* 

Do nabycia w ap- 
tekach i skladach 
aptecznych. Cena 

Zi. 4.00. Sposób 
użycia załączony. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
8 LIPCA. 

Front południowy gen. Rydza-Smi 
głego. Wobec wdarcia się 8 dywizji ja- 
zdy sowieckiej w lukę, powstałą po- 
między naszem dywizjami 13 i 18 na 
zachód od Staro-Konstantynowa, rozpa 
czyna 6 armja gen. Romera odwrót nad 
rzekę Zbrucz. 2 armja gen. Raczewskie 
go atakuje Równe, tocząc ciężkie walki 
z gros operujących tam sił Budiennego. 
3 armja gen. Zielińskiego. 4 armja: po 
odparciu ataków 
statków pancernych na przyczółek mo- 

stowy Ptyczy, zapanował na odcinku 
grupy poleskiej spokój. Nieprzyjaciel 
poniósł duże straty. Na reszcie odcinku 
frontu nakazaną ewakuację przeprowa 
dzono w porządku. I armja wykonywa 
nakazany odwrót na linję okopów nie- 
mieckich. Jedynie jej lewo-skrzydłowa 
grupa gen. Żeligowskiego pożostaje 
ciągle jeszcze bez kontaktu ze swoją 
armją. Nieprzyjacielska kawalerja po- 
suwa się z Nowo Święcian ku południo 

nieprzyjacielskichy wi wzdłuż toru kolejowego. 

  

  

Sytuacja polityczna w Rumuniji 
ZAMKNIĘCIE SESJI PARLAMENTARNEJ. MIN. MARINKOWICZ U KRÓLA ' 

KAROLA. — PRZED UROCZYSTOŚCIAMI KORONACYJNEMI. — KRÓL 

A PARTJA LIBERALNA. 

Dnia 30 czerwca zamknięta zosta- 
ła sesja wiosenna parlamentu rumuń 
skiego, który zwłaszcza w ciągu ostat- 
nich dwuch tygodni pracował bardzo 
intensywnie, uchwalając cały szereg do 
niosłych ustaw gospodarczych. Sesję 
parlamentarną zamknął marszałek sej 
mu po przemówieniu premjera Juljusza 
Maniu, który z zadowoleniem skonstan 
tował, że konsolidacja stosunków we- 
wnętrznych w Rumunji postępuje w 
szybkiem tempie naprzód. 

Prasa bukaresztańska komentuje 
żywo niedawną wizytę jugosłowiańskie 
go ministra spraw zagranicznych, Ma- 
rinkowicza, który przyjęty został na 
specjalnej audjencji przez króla Karola, 
okazującego stale wielkie  zaintereso- 
" wanie dla spraw zagraniczno politycz 
nych. Minister Marinkowicz podczas 
swego pobytu w Bukareszcie kilkakrot- 
nie podkreśli z zadowoleniem, że ta 
trzańska konferencja Małej Ententy or- 
ganizację tę jeszcze bardziej utrwaliła, 
co przez wzgląd na pokojową misję jej 
polityki zagranicznej posiada dla całej 
środkowej Europy pierwszorzędne zna 
czenie. 

Również deklaracje, zł ożone w o- 
statnich dniach, przez rumuńskiego kie 
rownika polityki zagranicznej, pana Mi 
ronescu, jasno dowodzą, że linja polity- 
ki zagranicznej Rumunji doznała w wy 
niku ostatnich wydarzeń politycznych 
nowego wzmocnienia. Świadczy © tem 
również powszechne niezadowolenie, ja 
kie ostatnie oświadczenia publiczne ru 
muńeskich mężów stanu wywołały na, 
Węgrzech, gdzie po powrocie króla: 
Karola do Rumunji sądzono, że rząd ru 
muński porzuci w najbliższym czasie 
swe negatywne stanowisko wobec wę- 
gierskiej akcji rewizjonistycznej. U- 
chwały konferencji tatrzańskiej dowo- 
dzą jednąka, że nadzieje Węgrów w 
tym kierunku były pozbawione wszel- 
kiej racji bytu. 

W czasie feryj parlamentarnych od 
będzie się w Alba Julia uroczystość ko 
ronacji króla Karola. Nie ulega wątpli- 
wości, że najgorętszem życzeniem ma 
narchy jest, ażeby do tego czasu osią- 
gnięte zostało w kraju zupełne wyró, 
wnanie polityczne, co praktycznie ozna 
czałoby porozumienie z liberałami. Par 
tja liberalna, która po powrocie ks. Ka 
rola z całą stanowczością wystąpiła 

przeciwko nowemu stanowi rzeczy, obe, 

cnie znalazła się jakby między młotem 
a kowadłem. 

Z jednej strony przywódca  partji 
Vintilla Bratianu chciaby ratawać pre- 
stige partji w oczach opinji publicznej 
konsekwentnem obstawaniem przy do-| 
tychczasowej linji politycznej stronni 
ctwa zwalczającej króla, z drugiej zaś 
— musi liczyć się z nastrojami SZero- 
kich warstw ludności, odnoszącej się 

naogół bardzo życzliwie wobec nowe- 
go króla. Jak wiadomo, na skutek nie- 
przejednanego stanowiska zarządu par- 
tji liberalnej w stosunku do Karola w 
łonie liberałów doszło do poważnych 
fermentów, których wyrazem było przej 
ście syna założyciela partji Jona Bratia 
nu, Jerzego, na stronę króla Karola. Po- 
nieważ i inni wybitni działacze stron 
nictwa liberalnego, jak naprzykład b. 
minister Duca, są skłonni porozumieć 
się z Karolem, nie jest wykluczone, że 
partja liberalna niebawem już porzuci 
swą dotychczasową taktykę. Faktem w 
każdym razie jest, że zarząd  partji 
przed niedawnym czasem oświadczył, , 
iż prowadzić chce politykę „dynastycz- 
ną“ i że leaderom liberałów chodzi ha- 
razie przedewszystkiem o to, by rato 
wać prestyż partji w oczach społeczeń 
stwa. Jak. słychać, liberali gotowiby 
byli zaniechać swej taktyki opozycyjnej 
gdyby król zaprosił do siebie na spe- 
cjalną audjencję Vintillę Bratianu i u- 
możliwił mu w ten sposób honorową 
kapitulację. W każdym bądź razie są- 
dzi się tu powszechnie, że w czasie let 
nich feryj sprawa stosunku liberałów 
do króla zostanie załatwiona i że na u- 
roczystościach koronacyjnych reprezen 
towane będą bez wyjątku wszystkie od- 
łamy rumuńskiej opinii politycznej. 

Społeczeństwo rumuńskie ze Sto- 
pniowej zmiany nastrojów w obozie li 
beralnym w stosunku do króla bardzo 
jest zadowolone, gdy każdy znakomicie 
uświadamia sobie, jak ujemnie na roz- 
wój gospodarczy w kraju wpłynąćby 
musiały tarcia polityczne, których unik 
nąćby się nie dało, gdyby cały obóz ti- 
beralny w dalszym ciągu zajmował wę 
bec*dynastji wrogie stanowisko. To, że 
proces ten odbywa się stopniowo, niko 
go zadziwić nie może, gdyż  liberali 
bądź co. bądź przez długie*lata prowa- 
dzili zaciętą ofensywę przeciwko obec 
nemu królowi, który z ich iniciatywy 
zmuszony byt zrzec się w swoim cza- 
sie wszelkich praw do korony rumuń 
skiej i wyemigrować z kraju. Gdyby 
się dzisiaj liberali bez  jakichkolwiex 
zastizeżeń oświadczyli za królem Karo- 
lem. naraziliby się na śmieszność w 
oczach ludności. 'Chcąc rego uniknąć 
postanowili leaderzy lib-rałów zająć 
naraz e stanowisko „pazrjozycznego wyń 
czek wania, — jak wyraził się w 
swe m: czasie b. minist:r Duca, — Ly 
poźn ej w odpowiedgiej ciiwili : 
pew cenich warunkach zmienić zasaa 
nicze swą taktykę wooz2 nowej sytua- 
cis * wobec samego mon rchy. 
EIEEWY | OU YZ ZPOW RY TEST SNS EI TIE 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA, 

DO 10 SIERPNIA R. B. ч 

      

  

Wakacje pa 
Lato w tym roku nadzwyczaj było 

gorące. To też pan Teodor Cichutek, 
jakkolwiek z usposobienia domator, po- 
stanowił sobie samemu uczynić poda- 
rek z krótkiego pobytu nad morzem. 
Kawaler od urodzenia a emeryt z po- 
wołania, pon Cichutek zamieszkiwał 
ulicę Spokojną w mieś (cie X i wiódł 
żywot niesłychanie regilarny, wracając 
do domu o godzinie Il-ej w nocy tylko 
raz na tydzień, w dniu kiedy odwie- 
dzał... kino. 

Różowy i pulchniutki, zawsze po- 
rządnie ogolony, uprzejmy i pogodny, 
pan Teodor Cichutek nosił grubą złotą 
dewizkę na zażywnym brzuszku, nicia- 
ne rękawiczki i laskę Zz bronzową gal 
ką — cieszył się też w swej dzielnicy 
ogólnem poważaniem. 

Otóż pewnego dnia w połowie lip- 

na Cichutka 
ostatnio wszystkie umysły. Chodziło 
mianowicie o włamanie do pewnej ka- 
sy ogniotrwałej, skąd skradziono prócz 
innych kosztowności olbrzymi  szafir 
owalny. Sprawcy włamania, jak do- 
tąd, byli niepochwytni. Specjalnie pi- 
kantny charakter Sprawie nadawał 
fakt, stwierdzony przez policję, iż 

dwie bandy złoczyńców brały udział w 
aferze i teraz spierały się © posiada- 
nie szafiry. Jedna z szajek wszelkiemi 
sposobami. usiłowała wyrwać go Z 

rąk drugiej. Policja, oczywiście sta 
rała się złapać obedwie bez. wyboru. 
Tymczasem zaś aresztowano masowo 
nieszczęsnych małych złodziejaszków,, 
nie mających nic wspólnego ze swemi 
wielkiemi kolegami po tachu, oraz 
licznych niewinnych obywateli, któ- 
rzy ze zbytnią ciekawością przystawali 

ca, przywoławszy swą wierną gospo- przed witrynami sklepów jubilerskich, 
dynię Teklę w te się odezwał słowa: lub okazywali pewien niepokój 

— Moje dziecko, czy nie masz 
przypadkiem ochoty wyjść zamąż? 

— 00, a to dlaczego? 
— Bo już mam męża i czwioro 

dzieci. 
— Ach, to wielka szkoda. Mam 

właśnie zamiar zrobić małą podróż — 

i mogłabyś skorzystać z tego wolnego 

CZASU... 
— Dziękuję, proszę pana. Pan ma 

dobre serce. Czy pan jedzie na długo? 
— Na jaki tydzień, dziesięć dni. 

Nad morze... 
— Mogę jechać z panem, razem z 

mężem i dzieciakami... 

— To już zbyt wiele poświęcenia 
moja Teklo. Pojadę sam. Przygotuj 
mi walizkę. Pojadę dzisiaj pociągiem 
© wpół do drugiej. 

Na dworcu wszyscy podróżni ku- 
powali z chciwością nadzwyczajne 
dodatki w sprawie, która poruszyła 

przy 
kupowaniu biletu kolejowego. Ale ga+ 
zety zapowiadały codziennie na dzień 
następny „kilka nowych sensacyjnych 
aresztowań ', tak iż sprawa owalnego 
szafiru pomimo upałów nie zasypiała. 
Mówiono właśnie na ten temat w wa- 
gonie, w którym jechał pan Teodo: 
Cichutek. Od czasu do czasu ta i owa 
dama dotykała niespokojnym gestem 
swej broszki 4ub kolczyków. 

Koło godziny 8-ej wieczór wszyscy. 
w wagonie zgodzili się na to, że czuć 
już słony wiatr od morza. Przybywszy 
do celu podróży, pan: Cichużek skiero- 
wał swe kroki do hotelu „Balticana“ 
poleconego mu gorąco przez znajo« 
mych. Tam dowiedział się, że wszy- 
stkie pokoje są zajęte i że nie przewi- 
duje się zwolnienia żadnego przed 
dniem następnym. 

— A zresztą niech się pan  pocie- 
szy, — zakończyła dama z biura ho- 

telowego. —We wszystkich hotelach 
jest to samo. To sam sezon. Trzeba 
było zamówić wcześniej. 

— A więc będę musiał dziś noco- 
wać w piasku na plaży? 

Dama z biura westchnęła z miną 
zrezygnowanej bezsilności. Pan Cichu- 
tek wyszedł z hotelw i smutnie spojrzał 
na morze. W tym momencie jakiś 
młody człowiek elegancko ubrany zbli- 
żył się doń ze słowami: 

— Jestem Leon Bryk, agent Towa- 
rzystwa Asekuracyjnego w Warszawie 
Zdarzyło mi się przed chwilą usłyszeć 
przypadkiem rozmowę szanownego pa- 
па — i doprawdy rozumiem pański 
kłopot. Zajmuję w tym hotelu ładny 
pokój z balkonem od strony morza, a 
ponieważ mam zamiar wyjechać dziś 
wieczór na dwa dni, mogę go panu od 
stąpić, chwilowo przynajmniej... 

— Ach, panie, jestem panu niewypo- 
wiedzia nie wdzięczny!... 

— O, to nic! — rzekł uprzejmie 
młody człowiek — Pan szanowny ró- 
wnież odda mi przysługę, gdyż — ту- 
ślę że zechce pan uregulować rachunek 
za pokój za te dwa dni. W czasie mej 
nieobecności, wynajdzie pan sobie 
coś odpowiedniego, a ja bez kłopotu 
powrócę do mego pokoju... 

— Ależ oczywiście, oczywiście... 
— No, to jeśli pan pozwoli, każę 

zanieść pańskie rzeczy do Nr. 36 i 
wszystko tam panu przygotować. 

— Idziemy razem? 
— Doskonale. / 
Pokój Nr. 36 był w istocie bardzo 

przyjemny. Pan Leon Bryk ułożył swe 
ubranie w paczce na boku i pan Ci- 
chutek roztasował się ze swemi  rze- 
czami jak u siebie. Poczem . obydwaj 
panowie zjedli wspólnie kolację na ta- 
rasie hotelowym i przy  likierze od- 
kryli, iż są. najlepszymi w świecie 
przyjaciółmi. Noc zapadała. Nastrój 
był serdeczno - rozmarzony. Pan Cichu 
tek patrzał na niedalekie morze i wzdy 

chał z rozkoszą. Nagle jakiś chłopak 
przesadził jednym susem balustradę ta- 
rasu i przyskoczywszy da stoliku obu 
przyjaciół nakreślił na obrusie węglem 
wielką krychę, poczem zemknął jak 
duch tą samą drogą. 

— Grasuje tutaj — rzekł agent To 
warzystwa  Asekuracyjnego — jakaś 
'banda urwisów, którzy zabawiają się 

płataniem  figlów przyjezdnym goś- 
ciom... Policja stanowczo jest pobłaż” 
liwa — dodał z uśmiechem. Poaczem 
ws tał i pożegnał się. 

—Ale jak pan pojedzie? — spytał 

pan Cichutek. — Niema już żadnego 
pociągu. I nie zabiera pan ze sobą ża 
nyhc rzeczy?... 

— Nic nie potrzebuję — odrzekł 
młody człowiek z miłym uśmiechem. 
— I nie jadę wcale pociągiem... Jeden 
z mych przyjaciół ma tu na wybrzeżu 
własną willę i będzie na mnie oczeki- 
wał swojem autem na rogu ulicy. 
Dowidzenia... у 

Pan LeonBryk zniknął w cieniach 
nocy. : 

Pan Cichutek zaś wkroczył do swe- 
go pokoju pogwizdując z zadowolenia. 
Chwilę jeszcze postał na balkonie aby 
zaczerpnąć przed snem morskiego pow 
wietrza, poczem nieco rozmarzony do- 
brą kolacyjką, rozebrał się i z rozko- 
szą umościł na wygodnem łożu, roz- 
kładając przed sobą wieczorną gaze 
tę, albowiem lubił poczytać sobie do 
poduszki. Uwagi jego nie zatrzymało 
jednak bynajmniej oświadczenie wy- 
biinego' urzędnika policji „śledczej w 
sprawie owalnego szafiru... Rozmyślał 
raczej © tym młodym człowieku, tak 
bardzo uprzejmym, który odstąpił właś 
sny pokój. Jakiż to dowcipny i weso- 
ły młodzieniec! W jego towarzystwie 
uda mi się zapewne poznać wiele sym 
patycznych ludzi... I pan Cichutek już 
spał smacznie, a jeszcze się uśmie- 
chał...... 

Czy to koszmar okrutny? — Ra- 

tunku! ratunku! —starał się wrzasnąć 
pan Cichutek, 'ale wrzeszczał w mil: 

czeniu. Usta były zapchane, głos za- 
dławiony jakimś miękkim  gałganem. 
Przynajmniej tak mu się zdawało, gdyż 
za nic nie mógł podnieść rąk do twa- 
rzy aby to sprawdzić, ani uczynić zre- 
sztą żadnego gestu. Czyż stał się za” 
tem ofiarą tej. strasznej nieruchomości 
i bezwładu, jakiemi czasem bywamy 
dotknięci we śnie? Nie był wszak zu- 
pełnie rozbudzony, czuł wyraźnie ostre 
powietrze nocne nadpływające z sze- 
roko otwartego okna, słyszał głosy 
schrypłe lecz przyciszone, naradzają- 
ce się w ciemności: 

— Zwiąż go mocno, nie żałuj! Aa, 
wzięli cię, łotrze! Mamy cię, cholero! 

— Boże! Boże! — jęknął pan Ci- 
chutek sam w sobie. — Czego oni 
chcą ode mnie? 

— Wszystkie rzeczy dalej hop! I 
przeszukać kąty! 

Pan Cichuiek ujrzał wąskie pa 

semka światła latarek elektrycznych 
myszkujące po wszystkich kątac1 po- 
koju. Nagle jakieś brutalne ręc* wyr- 

wały go z łóżka i por:osły skrępowa- 
nego jak salceson ku balkonoisi. — 

Wyrzucą mnie przez okno! — роту 

ślał półmartwy z przerażenia i 
spróbował wyrwać się z rąk przešia- 

dowców, ale.ok.iiny: cios; celn'e wy- 
mierzony w dół krzvżą ujarzmił go mo- 
mentalnie poczem jak'ś człowiek uniósł 
go do góry, zarzucii sobie na plecy 
jak worek, i przelaziszy przez baiu- 
stradę balkonu, zaczął spuszczać się 
wdół po drabinie. Wdole czekało  ja- 
kieś nowe indywidutwin, które złapałc 
pana Cichutka za nogi. Jednocześnie 
pierwszy złoczyńca chwycł go pod 
pachy, i obaj krokiem gimnasiy:znym 
i bez szmeru — (mieli gumowe  po- 
deszwy) przebieglii pustą ulicę i 
dopadłszy oczekującego samochodu 
o pogaszonych świaiłach, rzucili weń 

nieszczęsnego emeryta niczem martwy 

aj 

    

  

tłomok. Po chwili dwóch drugich a- 
sobników z zawiniątkamii w ręku nad- 
biegło. od strony hotelu. Całe towarzy 
sto umieściło się pośpiesznie w samor 
chodzie. Maszyna ruszyła w szalonem 
tempiie. 

Pan Cichutek, wtłoczony na dno 
wozu, był nieustannie kopany przez 
kilka par niezmiernie twardych butów. 
Właściciele tych butów musieli nad 
czemś gwałtownie dyskutować, gdyż 
nogi ich gestykulowały z wielką werwą 
Ale przerażony jeniec nie słyszał żad- 

nych słów prócz warkotu motoru. Kne- 
bel w ustach dławił go, więzy p”o- 
wały jego pulchne kształty, w myśli 
powtarzał dziecinną modlitewkę... Na- 
gle potężne wstrząśnięcie rzuciło go 
naprzód; maszyna zatrzymała się. Czte- 
rech osobników zeszło pośpiesznie i 
pan Cichutek zdążył zauważyć przy 
blasku księżyca, że znajdują się nad 
samotnem wybrzeżu morskich. W dali 
błyskało jakieś światełko... 4» 

Raptem napastnicy chwycili ofiarę 
za nogi i ręce, rozkołysali w powietrzu 

i nagle puścili z rozmachem. Pan Ci“ 
chutek wydał milczący okrzyk zgrozy 

w przeświadczeniu, że się roztrzaska 

o ziemię. Nie uczynił Sobie jednak 

| nic złego, zważywszy iż piasek w tem 
miejscu był miękki i ciepły jak pie- 
rzyna. 3 ч 

Wtedy jeden ze zbójów, z szerokim 
daszkiem u czapki, zbliżył się do le- 

żącego: i rozwiązał krępujące go więzy 

podczas gdy inny uzbrojony w nóż sy- 

knął mu w ucho: 
— Rusz się tylko... 

Pan Cichutek zbyt był uradowany, 

że go uwolniona z więzów i knebla, 

zbyt zaś przerażony błyskiem noża, 
aby mu na myśl przyszło uciekać. 
Człek o dużym daszku rozkazał! 
Idź! — I pan Cichutek podreptał na- 
przód boso, przyodziany jeno w nocną 
koszulę, a noc była srodze chłodna. 
Kichnął raz i drugi. Rzucono mu na 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Sytuacja rolnictwa w 

Poniżej podajemy w streszczeniu i 
w urywkach referat wygłoszony przez 
p. prezesa Karola Wagnera w dniu 18 
czerwca na ads is posiedzeniu 
Rady Wileńskiego Tow. Organizacyj i 
Kółek Roln. w obecności Pzna Prezy 
denta Rzeczypospolitej. Żałujemy, że 
brak miejsca uniemożliwia nam Z 

‚ toczenie tego referatu w całości. W tej 
* ostatniej formie znajdzie go czytelnik 

w numerze 25 — 26 Wileńskiego „Ty 
godnika Rolniczego”. 

W okresie przedwojennym nad rol- 
, micywem kraju naszego ciążyły taryfy 
4 dyferencyjne rosyjskie, dające możność 

w ków 
4 Jak mu krew padnie do głowy, jeszcze puku. Ale nagle za oknem dało się 

taniemu zbożu rosyjskiemu i syberyj- 
skiemu konkurowania znaszem zbożem 
i depresjonowania jego ceny, a także 
po wojnie rosyjsko:japońskiej fatalny 
traktat handlowy narzucony przez 
Niemców wyczerpanemu sąsiadowi, tra 
ktat wprost prohibicyjny dla importu 
produktów rolnych z terenów  cesar- 
stwa rosyjskiego. To też i dochód z 
ziemi, renta dzierżawna, były niezmier 
nie niskie i wynosiły dla większości 
gruntów Wileńszczyzny 4—5 pudów 
zboża z dziesięciny. 

Na szczęście do tego prymitywnego 
gospodarstwa kraju dostosowany był 
niemniej prymitywny system podatko+ 
wy. Podatki z gruntów były tak ni- 
skie, że nie odgrywały prawie żadnej 
roli w budżecie rolnika. 

+  Silniejszy postęp rolnictwa w kraju 
naszym rozpoczyna się od daty za: 
łożenia Wileńskiego Towarzystwa 
Rolniczgo, to jest od roku 1899. Por 
stęp ten staje od tej chwili widocz- 
nym, rozwija się coraz szybciej i cho- 
ciaż objawia się przedewszystkiem w 
warsztatach folwarcznych, ale przy- 
kładem swym podnosi poziom gospo- 
darstw włościańskich. 

Przychodzi wojna światowa, оКи- 
pacja niemiecka, dwa najazdy bol- 
szewickie. Około 100.000 budynków 
gospodarczych i mieszkalnych zostaż 
je zniszczonych, przemysł rolniczy 
przestaje istnieć, inwentarze żywe 
zostają wyniszczone przez wojnę i 
choroby, 70 proc. gruntów leży odło- 
giem. Rolnictwo potrzebuje pieniędzy 
na odbudowę swego kapitału zakłado 
wego, to jest budynków i inwentarzy 
oraz środków obrotowych do prowa- 
dzenia gospodarstwa. Tymczasem ka= 
pitału w kraju niema. Jest on znisz- 

«czony przez dewaluację pieniądza ro- 
syjskiego, następnie „ostow“ niemiec- 
kich, marki polskiej, a ostatnio, czę” 
ściowo i złotego polskiego. 

„Młode nasze państwo nie może za 
przykładem Francji i Niemiec iść z 
pomocą swym zniszczonym . prowine 
cjem, ponieważ pieniędzy na to nie 
ma, a samo się boryka z coraz to wię 
kszemi trudnościami finansowemi. Nar 
zomiast na rolnika naszego spadają: da 
mina majątkowa (za czasów Litwy 
Środkowej), danina leśna, podatek ma 
jatkowy i ustawa o zdobyczy wojen- 
nej, która często rolnikowi resztę jn 
wentarza . odbierała. Rolnik odsprze- 
daje co może j płaci, z niesłychanym 
trudem zdobywa się ma jaki taki in“ 
wentarz i pomału z uporem i wielkiem 
poświęceniem warsztat swój odbudo- 
wuje. 

Niestety, warunki polityczne kraju, 
naszego w pierwszych latach po wojpi 
nie...nie były do tego rodzaju, aby na- 
tchnąć wiarą rolnika w celowość i 
trwałość jego wysiłków. Pomimo, że 
prawo własności w Konstytucji nie 
uległo zaprzeczenia, na praktyce w 

wojew. Wileńskiem 
kraju naszym, stosowano normy z 
zasadą tą sprzeczne. Cały szereg ustaw 
bił w prawo własności i wytwarzał 
nastrój niepewności jutra i niecelowo« 
ści jakichkolwiek wysiłków. O spra- 
wach tych wspominam dlatego, ponie- 
waż musiały one działać deprymują- 
co na zabiegi większej i średniej wła- 
sności ziemskiej przy odbudowie 
swych warsztatów i rzeczywiście 
wpływ taki miały powstrzymując od- 
budowę rolnictwa i wydatnie go opó- 
źniając. 

W tym to czasie (od roku 1920 
do 1926) ciążył nad Wileńszczyzną 
tak samo jak nad całą Polską, wybi- 
tnie anty-rolniczy kierunek państwo 
wej polityki gospodarczej, nastawiony 
na obronę konsumenta miejskiego, ko- 
sztem producenia wiejskiego.  Polity- 
ka ta w rezultacie pozbawiła rolnika 
przy realizacji zbiorów owoców cało- 
rocznej ciężkiej pracy, ubożąc wieś, 
za nią przemysł i handel. Dopiero w 
roku 1926 następuje zrozumienie po- 
trzeby zmiany polityki na pro-rolniczą, 
ale aż do roku zeszłego zasada ta zo- 
staje bardziej w sferze teoretycznych 
rozważań, „niż jest praktycznie reali- 
zowaną. Dopiero w roku zeszłym po= 
lityka ta zaczyna przyoblekać się w 
formę realną, w postaci zniesienia 
zakazu wywozu zboża, wprowadzenia 
ceł ochronnych i premji wywozowych 
Zabiegi te, zmierzają ku ratowaniu u- 
padającego rolnictwa, mają jednak je- 
szcze cechy nieśmiałości i połowiczno- 
ści i zapewne dopiero w przyszłości 
będą urzeczywisinione w skali odpo- 
wiadającej powadze sytuacji i konie- 
czności chwili. Wszystkie te czynniki 
wpłynęły na to, że rozwój rolnictwa 
Wileńszczyzny po wojnie był znacz- 
nie wolniejszy, niżby mógł być, gdyby 
tych deprymujących czynników nie 
było. 

Przyczyny te wywierały wpływ uje- 
mny na/rolnictwo także całej Polski. 
Ale kraj nasz posiada warunki specjal- 
ne, które rolnictwo u nas stawiają w 
położenie niepomiernie gorsze niż w 
innych dzielnicach Polski. Abstrahu- 
jąc tu od niesprzyjających warunków 
klimatycznych, jakkolwiek odgrywają 
one w naszym kraju bardzo poważną 
rolę, podrażając produkcję i czyniąc 
ją niepewną, zwrócić muszę uwagę na 
istnienie szeregu czynników, które 
sieją poza nawiasem wpływów i mo- 
żliwości obronnych rolnika, a których 
szkodliwe działanie zneutralizowane 
być może tylko w drodze bezpośred- 
niej ingerencji Państwa. Z tych czyn 
ników wymienić należy przedewszy- 
stkiem nowe warunki geograficzne 
z ich konsekwencjami, ddalej raptow- 
ne przejście od skrajnie przedtem 
prymitywnego ustroju gospodarczo - 
fiskalnego do obecnego, daleko posu- 
niętego w swym  etatyzmie  ingeren- 
cji Państwa, do życia gospodarczego 
kraju. 

Niepomyślne konjunktury gospo- 
darcze rolnictwa wileńskiego pogłębio 
ne zostały tą okolicznnścią, że rolni- 
ciwo msze nie zdołało jeszcze przejść 
z systemu wyłącznej produkcji rolnej 
na system dalszej przeróbki płodów 
rolnych na produkty hodowli lub prze 
mysłu rolnego. W chwili obecnej rol- 
nictwo nasze znajduje się w począt-. 
ku tej ewolucji. Niestety, takie prze- 
kształcenie gospodarstw rolnych, wy- 
maga kapitału bardzo znacznego, prze 

wyższającego wartość samego folwar- 
ku, którego gospodarstwo ma podlec 
tej ewolucji. Potrzebnego na to kapir 
tału niema, lub jest on zadrogi. 

Jakiemiż drogami winno iść Pań- 
stwo, aby zapobiec dalszemu  pogor- 
szeniu sytuacji naszego kraju i aby 
obecny katastrofalny stan zlikwido- 
wać? 

Według naszego zrozumienia, akcja 
ta powinna się objawiać: 

l. W dziedzinie prawno-politycz- 
ne]: 

3) przez stworzenie norm prawnych 
tego rodzaju, aby ludność naszego kra- 
ju mogła się oddać spokojnie pracy, 
aby na wsi zapanował pokój socjalny, 
przy bezwzględnie zagwarantowanem 
prawie własności i poszanowaniu do- 
robku cudzej pracy, 

b) możliwe zmniejszenie kosztów 

administracji przez zlikwidowanie nie- 

potrzebnych i nia dalszą metę obli: 

czonych przedsięwzięć, zaprowadzenie 

najdalej idących oszczędności, skoma- 

sowanie podatków i odpowiednie 

zmniejszenie takowych. | РЕ 

c) przez skorygowanie istnieją: 

cych ustaw w dziedzinie spółdzielczej 

i podatkowej w tym sensie, aby ułat- 

wiały, a nie utrudniały kapitalizację. 

Il. W dziedzinie doraźnej pomo- 

cy rolnictwu, wychodząc z założenia, 

że kryzys w rolnictwie polega na nie- 

współmierności kosztów produkcji do 

cen na wytwarzane produkty — akcja 

ratownicza Państwa iść winna w kie- 

runku: 1) współdziałania z rolnictwem 

w celu  zniżenia kosztów produkcji, 

2) współdziałania w celu podniesienia 

cen na produkty rolne. . 

Pierwsze z tych zadań, to jest 

akcja Rządu w celu obniżenia kosztów 

produkcji da się osiągnąć jedynie przez 

1) przyczynienie się do dania rolnictwu 

koterminowy kilkunastoproc. , jak do- 

szczętnie zniszczonych przez wojnę, 

uprzednią politykę rządu, nadmierne 

podatki, i ostatnio złą konjunkturę go- 

spodarczą. Rolnictwo otrzymać musi 

ten kredyt w postaci kredytu długoter- 

minowego, _ niskooprocentowanego, 

gdyż tylko taki kredyt może rolnictwo 

uzdrowić, odwrotnie zaś kredyt krótw 

koterminowy kilkuprocentowy, jak do 
tychczas, rolnictwo tyłko bardziej gus 

bi. 2) Danie rolniciwu naszemu spe- 

cjalnego kredytu inwestycyjnego dla 

przekształcenia gospodarstw zbożo« 

wych na lowlane i przemysłowe. 

3) Zastosowanie specjalnych protek- 
cyjnych taryf kolejowych, któreby 

sztucznie, że tak powiem, zbliżyły Wi 

leńszczyznę do rynków zbytu 1 za- 

kupu. 

Współdziałanie Rządu z rolnictwem 

co do podniesienia cen, osiąganych 
przez rolnika przy Śprzedaży produk» 

tów rolnych, musiałoby iść po zapo- 

czątkowanej już drodze polityki pror 

tekcyjnej, to jes: wolnego wywozu, ceł 
wwozowych, premji wywozowych i td. 
Polityka ta zerwać jednak musi z do- 
tychczasowemi półśrodkami, a być 
dostosowaną do norm naszego zacho- 
dniego sąsiada, gdyż tylko wówczas 
stanie się realną i w skutkach swych 
owocną. 

W danym wypadku również obe- 
cność taniego kredytu, o którym była 
mowa, zrobi niezmiernie dużo, da mor: 
żność rolnikowi naszemu w najdogod- 
niejszej chwili spieniężyć produkty rol 
ne, pozwoli mu na  zracjonalizowanie 
zbytu przez stworzenie mleczarni, rzeź- 
ni, chłodni i elewatorów. Tą drogą, 
według zrozumienia naszego, 

„bu. Wypadek spowodowany został 

Katastrofa samochodowa na Antokolu 
W ub. niedzielę, o godz. 11 wiecz. na ul. 

Antokołskiej tuż za więzieniem, jadąca do 
miasta taksówka Nr. 2 kierowana przez Szo- 
fera Gierwazego Spirydonowicze, (Poleska 
15) wphdła na autobus wiozący pasażerów. 

Oba pojazdy zostały poważnie. uszko- 

dzone. 
Cztery osoby jadące 

poranieniu. 
JWypadek został spowodowany nieostroż 

nością szoferów. 

taksówką uległy 

Wypadek samolotowy na Porubanku 
W niedzielę, w dzień w pobliżu Poru- 

bhanku opadł samolot akademickiego aeroklu 
nagłym 

defektem motoru, który przestał działać. 
Piłot wyszedł bez szwanku, jak również 

samolot nie został uszkodzony. 

Tajemniczy gołąb 
Przez Pietkiewicza Zenona, Tunelowa 7, 

dostarczony został gołąb, który  przybiąkjnł 
się do jego gołębnika. Był to gołąb pocztowy 
mający obrączkę z cechami 3. 23. 30. III Go 

  

łębia przesłano do wojskowej stacji hodowli 
gołębi. Pochodzi on najprawdopodobniej z 

  
  

KR 
WTOREK 

8 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 14 

Elżbiety 
Jutro 

Weroniki P. 

4 słońca o godz. 7 m. 57 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 7. VII. 1980 r. 

754 

Temperatura średnia -|- 20 

Ciśnienie Średnie w mm. 

Temperatura najwyż:za -1-25 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 

przeważający | 
Północno-zachodni 

Tendencja barometryczna: stan stały 
Uwagi: d 

URZĘDOWA 

— Przyjazd min. Prystora. Przybył 
do Wilna p. minister Aleksander Pry- 
stor. Pan Minister udał się doi Borek, 
gdzie spędzi urlop wypoczynkowy. 

— Powrót p. wojewody. W. dniu dzi- 
siejszym wojewoda wileński Wł. Raczkiewicz 
powrócił z Warszawy i objął urzędowanie. 

— ja. Dekretem p. ministra spr. 
wewnętrznych naczelnik wydziału bezpieczeń 
stwa, w wileńskim urzędzie wojewódzkim p. 

  

winno Państwo w celu zlikwidowania 
obecnej krytycznej sytuacji w rolnict- 
wie. Chociaż droga'ta jest długa, pa- 
miętać należy, że jednocześnie z wy- 
siłkiem Państwa iść będzie i wysiłek 
społeczeństwa rolniczego, ku temu sa- 
memu zmierzając celowi. Społeczeń- 
stwo zaś rolnicze naszego kraju w 
dobie obecnej posiada dużo sił ży: 
wotnych, dużo wytrwałości i upartej 
woli. 

Psychologja tego społeczeństwa 
w ostatnich  laiach podległa głębo- 
ko sięgającym zmianom: sfery włoś» 
ciańskiewykazują daleko idące  otrze- 
źwienie i odporność przeciwko dema- 
gogji niepowołanych opiekunów. 
Odwrotnie chętnie i z wdzięcznością 
słuchają tych, którzy przychodzą do 
nich z wiedzą i pomocą rolniczą. Po“ 
ziom i zapotrzebowania życiowe tej 
warstwy ludności podniosły się znacz+ 
nie. Dorastające młode pokolenie w 
znacznej swej części garnie się do wie 
dzy i postępu. 

Wśród średniej i większej własnox 
Ści nastąpiło zrozumienie potrzeby 
zorganizowania warsztatu rolnego. na 
wzór fabryczny,o jest naukowo zor* 
ganizowanego przy dużej wytwórczo« 

zagranicy. 

Tadeusz Bruniewski zostkłł mianowany na- 
czelnikiem wydz. bezp. w tymże urzędzie w 
V st. sł. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 

S. S. Nalśw. Rodziny z Nazpretu podaje co 
wiadomści, iż kancelarja szkolna jest czynna 
we wtorki i piątki od 9 do 11. W dniacn od 
21 do 31 lipca rb. kancelarja zupełnie nie- 
czynna. 

RÓŻNE 
— Film na usługach policji. Wobec 

niemożności ustalenia nazwiska zamor 
dowanej przed kilku tygodniami na szo 
sie mejszagolskiej młodej dziewczyny, 
policja postanowiła sfilmować poszcze 
gólne części jej garderoby wobec nie- 
możności zrobienia zdjęcia ze zwłok, 
które są zniekształcone do niepoznania. 
i zademonstrować je na ekranach  Kki-. 
nematogratfów wileńskich, sądząc że 
znajdzie się ktoś, kto tą drogą będzie 
mógł poznać zamordowaną, co pchnęło 
by śledztwa na lepsze tory. 

+ Może będzie mniej katastrof. Kawa- 
lerska jazda szoferów, prowadzących <utobu 
sy zamiejskie — to plaga, powodująca usta 
wicznie khtastrofy, a więc kalectwa pasaże 
rów i strzty materjalne przedsiębiorców, zmu 
siła władze wy:u.leżć jakieś zutidotum. Mają 
niem być t. zw. autografy — przyrządy, re- 
jestrujące podczas jazdy szybkość, przerwy 
w ruchu; czas przejkizdu. 

Przy pomocy tych autogrnfów będzie 
można w każdej chwili stwierdzić, czy szofer 
nie jechał z nadmierną szybkością. 

Autografy te obowiązywać będą od 1 
września r. b. i autobusy niezaopatrzone w 
nie, nie będą miały prawa kursowan$fi. 

Gdyby się dało coś wymyśleć dla szo 
ferów taksikowych, ilość katastrof zmniejszy 
łaby się znacznie. 

TEATR I MUZYKA 

‚ — Teatr miejski w Lutni. Pełni: humort: 
i zabawnych sytuacyj arcywesoła  komedjc: 
Lenza „„Purfumr,y mojej żony* wypełni  1€- 
pertuar dni noibiiższych. Zarówno wykonar: e 
Jak też i eiekiowna wystawhk wrożą sztuce 
tej długotrwa:e powodzenie. W, rolach czoło 

wyci wysiępcią: Ceranka, Ejchlerówna i Wa 
siiewski Dziś „Perfumy mojej żony". 

—- Teatr letni w ogrodzie po Bozatyć: 
skim. Iiziś w dalszym ciągu ciesząca się nzd 
zwyczkjnem powodzeniem rozśmieszająca do 
łez wyoorna krotochwila Thomasa Erandc- 
na „Cictka Kerola“. Rolę główną odtwarza 
niże ownanie K, Wyrwicz Wichrowski w 0- 
toczerit r.aiv:vbitniejszych sił zespołu. 

— Występy rewli warszawskiej w teatrze 
Letnim. Od dnia 12 lipca r. b. zjeżdża do W*l 
na do teatru Letniego w ogrodz:e po Bernar 
dyńskini na szereg występów doskonaiy te 
atr rewjowy warszawski pod kierown:ctwem 
Edwarda ( zermbńskiego. Doskonałły *eper- 
tus, ostatnie rowości stołeczne i zagranicz- 

    

    

Wilno nadal omawia wypadek z panią 

Rodziewiczową, przełożoną pensji  Orzesz- 

kowej, jedną z najzesłużeńszych dziaiaczek 

oświatowych, która tu u nas w Wilnie praco 

wiita podczas okupacji niemieckiej z bohater 

stwem i poświęceniem, godnem największe 

go uznanik' ; która najsłuszniej odznaczona 

została niedawno orderem „Polona Restitu- 

ta“ krzyżem oficerskim. у 

Pani Rodziewiczowa dostalki šwistek 
papieru bez koperty z Kuratorjum, zzwia- 

damiający o przeniesieniu jej w stan nieczyn 

ny „dla dobra służby** na okres sześciomie- 

sięczny. Pani Rodziewiczowej brakowgło 2 
lat do lO-ecia pracy w państwie polskiem, 

w oświzcie polskiej pracuje od 1892 r. Te- 
raz została wydalona jako nauczycielki nie- 
stabilizowana. Należy zauważyć, że dotych- 

czas nie jest stabilizowine całe nauczyciel 

stwo szkół średnich pochodzenęa tutejszego, 
prócz najmłodszych roczników, które już uzy 

skały dyplomy polskie. 

Najzasłużeńci ludzie, mający ogromną 

praktykę szkolną i dużą wiedzę są o tyle go 

rzej traktowani od tych, którzy mieli szczę- 

šcie urodzić się w Galicji j stąd mogli w 

odpowiednim czasie uzyskać głtlicyjskie dy- 

plomy szkolne. 

Doprawdy bardzo jesteśmy tutaj cierpli 
wi, że rzecz tak nas krzywdząca, takiem sto- 

sunkowo małem echem rozgoryczenia odbi- 

ja się na zewnątrz. 

(Nie dziwilibyśmy się, gdyby w odpowie 

dzi na płipier, bez koperty z Kuratorjum, tak 

zasłużoną działaczkę oświatową jak p. Rodzie 
wiczowa, spotkała ze strony społeczeństwa 

wileńskiego jaknajserdeczniesza owacjk. 

    

    

ne, świetnie zgrany zespół — oto giówne 
waiory tego sympatycznego teatru. Wśród 
zespcłu tdnajcujemy: M. Czerniawską  pri- 
madonnę czerctki stołecznej, znhiną Wiisu z 
występów w latach ubiegłych z  cperztek 
„Fiasguita”, „Cyrkówka” i t.d., Z. Matiaow- 
Skiego, ubecni tenora opery poznańskiej, 
FH. Żmichcrowską wyborńą wykonawczynię 
lekkich v'osenek, B. Ghotiatowiki 25 m 

PE pupilka teatru „Qui pro (9u7“, A. 
Gronowskiego doskontiłego wykonawcę p:o- 
senek a la Krukowski. Bziet K. Ostrowskiego 
z primabaleryną Topolnicką na czele. Kierow 
nikiem muzycznym rewji jest znany kompo- 
zytor A. Piotrowski. Zespół uzupełnia jesz- 
cze szereg wybitnych artystów stolicy. Na 
pierwszy ogień daną będzie sensacyjna rewjł! | 
w 18 obrazach p.t. „Warszawa — Wilno — 
New Jork". Ceny miejsc dostępne wynoszą 
bowiem od 50 gr. do 5 zł. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Za cza: od dn. 

5 b. m. godz. 9 do 7 b. m. godz. 9 zanoto 
włino ogółem wypadków 66, w tem  kra- 
dzieży 6, opilstwa 17, przekroczeń administra 
cyjnych 25. ! 

— Wczbrajszy pożar przy ul. Zam 
kowej. Wczoraj w południe w warszta 
tach znanej w Wilnie cynkografji p. 
Rakowskiego przy ul. Zamkowej 4, wy 
buchł groźny pożar, spowodowany nie 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności. 

Jeden z pracowników  cynkografji 
St. Markulis przygotowując kliszę, nie 
zauważył że ze spodu drzewo się zatli 
ło i ułożył ją na stół, nasiąknięty naftą. 

Buchnęły płomienie, które momen 
talnie ogarnęły cały lokal niszcząc czę 
ściowo cenne aparaty i urządzenie, po 
wodując straty około 30 tys. zł. 

W momencie, gdy ogień począł 
się przedostawać na klatkę schodową, 
z mieszkania położonego nad cynkogra 
fją, poczęły się rozlegać wołania o po 
moc. , 

Jeden ze strażaków, st. szer. Szary 
jals rzucił się na ratunek zagrožonym 
i « diabinie dostał się do oxna pierw 

  
  

W związku z uprowadzeniem przez 
strkż kowieńską dwóch TÓW wileń 
skich ne wycieczce koło Rudziszek, władze 

kroczyć šci i niskich kosztach produkcji. (——) nasze postanowiły zwrócić się do Litwinów 

porwanych sportowców 
z żądaniem zwołania w tej sprawie konferen 
cji granicznej i ustalenia okoliczności, w ja- 
kich porwanie miało miejsce. 
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plecy jakąś оройст; — i pchnięciem na Cichutka z okrutnym uśmieszkiem. 
skierowano jego kroki w stronę jakie- Poczem rzekł: 
goś budynku, Samotnie stojącego па 

* pustej plaży. Przed drzwiami jeden z 
'uczestników zahukał cicho na kształt, 
sowy. Zwewnątrz odpowiedziało mu 
identyczne pohukiwanie. Potem drzwi 
się otwarły i jakiś głos kobiecy 
pytał: 

— Nakryty?. 
-— Podebrany w łóżku. 
— Klasa! Szef będzie 

ny. 
Podczas tego krótkiego  djal 

orszak wkroczył do olaa ! A 
Cichutek ujrzał izbę słabo oświetloną 

zadowolo- 

— Do stołu! Już czas! 
— Och, proszę pana nie jestem 

. głodny. 
— Aha, robisz niewiniątko? 
— Zostaw go! —-przerwała panna 

za- Fasolka. — Mnie on odpowie. Prawda 
maleńki? 

—Z największą chęcią, jeśli tylko 
potrafię... 

— Gdzie jest cacko? 

— Jakie cacko? 
— Nie rób głupiego: owalny sza- 

fir. 
qOwalny szafir! Pan Cichuiek za- 

lampą naftową. Całe jej umeblowanie drżał. Został więc zamięszany w tę 
stanowiła kilka krzeseł, kulawy stół i 
odrapany bufet. Kobieta okazała się 
nader przystojną młodą damą, przyo- 
dzianą w elegancki biały sweter i błę- 
kitny beret. A że pan Cichutek zaczął 
nagie podrygiwać z nogi na nogę, 
$pytała go uprzejmie: 

—(o cię ugryzło, mój mały? 
Pan Cichutek zabełkotał: 
— Podłoga jest z cegły, 

pani... Mrozi mi nogil.. 
—Aha, — rzekł któryś z oprysz= 

—-Fasolka, daj mu  chodaki! 

mu pamięć zepsuje... 
Panna Fasolka wyjęła z bufetu pa- 

proszę 

ciemną aferę. Ale skąd? jak? dlacze- 
go? — Jęknął: 

— Na moją głowę klnę się, proszę 
pani, nie znam tego szafiru! Jestem 
Teodor Cichutek, skromny emeryt. 

— Dość! — huknął jeden ze zbirów. 
Rozbieraj się, przeszukamy... 

— Sprzeciwia się 
wiek z nożem — może tak spróbować 
perswazji? 

I chwyciwszy za ucho pana Cichut- 
ka, przybliżył ku niemu swój nóż. 

Panna Fasolka Śmiała się do roz- 

— Och, szefie! jest pomyłka! — warkot odjeżdżającej maszyny а ро- — Panie naczelniku! Jestem Te- 
wykrzyknął pan Cichutek z takim ak- tem takiż warkot zbliżający się z przeci odor Cichutek, skromny emeryt... 
centem 
zawołał: 

— Założę się, bando idjotów, że- 
ście się dali nabić w butelkę! Co ten 
tu wie o kamieniu? 

— Zupenie nic! 
pan Cichutek. 

— Došč! — rozkazat szary czło” 
wiek nagle rozwścieczony. :— staraj 
się odpowiadać do rzeczy, inaczej roz-, 
kwaszę ci głupią gębę. Ca robiłeś w 
numerze 36? ‚ 

— Odstąpił mi go pewien 
człowiek, bardzo uprzejmy... 

— A on gdzie spał? 
—Nie wiem. Powiedział mi, że wy- 

jeżdża na dwa dni. 
Szary człowiek wypluł 

przekłeństwo i zwracając 
war zyszy rzekł: 

— Znów wystrychnął nas Kosma* 

szczerości, że szary człowiek 

— odrzekł żywo 

młody 

straszliwe 

wnej stnony. Próbował uciec — niepo- 
dobieństwo !Drzwi musiały być otwie- 
rane specjalnym sposobem. Próbował 
wdrapać się na strych, ale zawrócił 
w pół drogi, gdyż nagle jakiś przera- 
żający głos zaryczał pod drzwiami: 

— Poddajcie się, jesteście otocze- 
nii! 

Pan Cichutek krzyknął ze wszysi* 
kich sił: 

— Poddaję się! 
— Więc otwórz! 
— Nie mogę... 

—Ach, nie możesz? — ryknął głos 
wściekle. — No to dalej chłopcy! Wy- 
walić drzwi i strzelać całą kupę! 

Pan Cichutek dał nurka pod stół. 

ły. Banda opentańców z rewolwerami 
w dłoni runęła do izby wrzeszcząc i 

— Bujaj wuja Co wiesz o owalny 
szafirze? , 

— Zupelnie nic, przysięgam! 
— Oczywiście! A twoi wspólnicy 

kędy uciekli? 
— Alęż nie mam żadnych wspól- 

ników! 
—Czemu jesteś w koszuli? — Aa, 

rozumiem, ten stos ubrań. Przebierałeś 
się właśnie! 

I zwracając się do policji: 
— Wiecie, to taki „transtormator“. 
— Ja? 
— Dość! Wytłumaczysz się przed 

sędzią śledczym, 
I rzeczywiście przed sędzią  śled- 

czym wytłomaczył się nieszczęsny 
pan Cichutek, ale dopiero na trzeci 

się do. to- Po chwili drzwi zatrzeszczały dustąpi- dzień, po spędzeniu dwuch koszmar- 
nych nocy w celi kryminału. Wyiło- 
maczył się tak dobrze że sędzia zasią 

ty. Wkleił tego starego bawoła do wyjąc: Ręce do góry! — i strzelając gnąwszy prócz tego o nim informacji, 

wietrze. 
W każdym razie — mruknął 

człek z nożem —ten goryl jest wspól 

—dqdał człoś swego łóżka, a sam pojechał na por we wszystkich kierunkach. 
— Mam jednego! —huknął tryum- 

talnie jakiś wąsaty kolos. 
l wyciągnął z pod stołu za nogę 

skonstatował jego zupełną niewinność 
ii zwrócił mu utraconą swobodę. 

Ale nie tu był kres jego cierpień. 
Hotelarz, zawezwany do, konfronta- 

nikiem Kosmatego. Nie bronił się, dał pana Cichutka, podczas gdy towarzy- cji, przedstawił mu niezapłacony rachu- 
się umyślnie porwać... 

— Byłem w takim strachu! — za- 
słyszeć hukanie sowy. Przerwano grę szlochał pen Cichutek. 
z uchem. Dziewczyna otworzyła drzwi — Wspólnik? — powtórzył szary 

Tę jakichś starych panżoflisków i rzu* i ukazał się w nich człowiek bardzo człowiek w głębokiej zadumie. 
Ciła je więźniowi, potem postawiła na 
stołe kilka butelek i kieliszki. 

- — Kiedy szef przyjdzie? — spytał 
człek o dużym daszku. 

— Za kwadrans... 

—— W paczkach nic! — oznajmił 
 gpsobnik schylony nad czemś w kącie. 

1 pan Cichutek ujrzał rzeczy zarówno 
swoje jak pana Leona Bryka rozrzuco- 
ne w nieładzie po podłodze. 
2 cad djabła! — zasyczał człowiek 

— musiał dzieś ia wać iał go gdzieś lepiej 

Przy tych słowach spojrzał na pa+ 

wysoki w szarym garniturze i szarej 
czapce. Wąsy i oczy również 
Szare. Spytał od proga: 

— Wzięty? 
— Wzięty, szefie. 
— Zbliż się, Judaszu! 
Pan Cichutek zbliżył się drobnemi 

kroczkami ze spuszczoną głową: 

Nagle nazewnątrz rozdało się prze- 
miał ciągłe hukanie sowy, jednocześnie za- 

warczał motor samochodu. Dziewczyna 
podbiegła otworzyć drzwi. W drzwiach 
ukazała się blada, przerażona twarz 
i zdyszany głos rzucił jedno słowo: 

—Lapacze! ` 

Wywarło to pioronujący efekt na 

sze jega myszkowali po izbie. 
— A inni? — spytał chudy  jego- 

mość, który się zdawał kierować ak 
cją. 

— Tylko ten jeden, panie naczel- 
niku. 

—Dobrze, ten zapłaci za drugich, 
póki się tamtych nie zapakuje. Brać 
go! I pod klucz! 

A wtedy pan Cichutek poczuł, 
jego włosy, w niewielkiej 
pozostawione mu przez naturę, 
mu się na czaszce. 

jeżą 
Albowiem zrozuć wśród uczciwych 

nek za Nr. 36. Zawierał on, prócz Će* 

ny pokoju „należność za kilka wykwint 

nych obiadków i liczne butelki wina, 

a również pewną okrągłą sumkę poży- 

czoną miłemu agentowi Towarzystwa 
Asekuracyjnego przez damę z biura hor 
telowego. IPan Cichutek, przyttoczony 
do reszty, zapłacił wszystko. Zniechę- 
сопу na całe życie do brzegów  moz- 

cę Spokojną w mieście X. i znaleść 
ludzi zastużony. 9d: 

— Ależ to nie on!— Wykrzyknął całą kompanję. Zakotłowało się w miał w nagłem olśnieniu, że oto wpadł- poczynek. 
szary człowiek, podnosząc 
pociągnięciem za nos do góry. 

Złoczyńcy podskoczyli: 

myłki! Był sam w swoim pokoju. 

mu głowę izbie i w jednej. 
bandyci znikli, nie wyłączając 

‹ Fasolki. 
— Och, szefie! nie może być por niemi. Pan Cichutek pozostawiony sa- cej wszystkich bandytów. 

motnie i całkiem oszołomiony, usłyszał jednak błagać: 

sekundzie wszyscy 

Drzwi zatrzasnęły się 

szy w ręce jednych bandytów poszuku Nie obliczył się wszakże z niedy- 
panny jących drugich bandytów, znajdował skretnym zapałem dziennikarzy. P:ze- 

za sie teraz w rękach policji, poszukują” rzucając w wagonie gazety 
Spróbował odkrył w jednej z nich artykił opiewa- 

jący mniej więcej, tak: 

stołeczne, 

„Sprawa owalnego szaflru zdaje 
się wstępować w nową fazę: niejaki 
pan Teodor C., podając się za emeryta 
z ulicy Spokojnej w mieście X., został 
zaaresztowany niedaleko portu Y. w 
małym ustronnym domku, który służył 
za schnonisko bandytom, i który udało 
się odkryć naszej policji. W sprawie 
obecności swej w tem miejscu, pan C. 
potrafił udzielić tylko bardzo spląta* 
nych objaśnień. Fakt ten daje poważ- 
nie do myślenia na temat jego niewin« 
ności. W braku formalnych dowodów 
winy, sędzia śledczy nie mógł go za- 
trzymać w areszcie, wszakże polecił 
mu być w pogotowiu na każde wezwa-+ 
nie policji. Zdaniem naszych najspryt- 
niejszych detektywów, pan Teodor C. 
wie o wiele więcej niż to chce powie< 
dzieć w spsawie owalnego szafiru. Bę- 
dziemy informować naszych  czytelni- 
ków o dalszym rozwoju wypadków*. 

I oto z racji tego artykułu pan 
Cichutek nigdy nie mógł obmyć do 
reszty swej zaszarganej reputacji. Nie 
śmiał „zmienić mieszkania, z obawy, że 
czyn ien będzie w oczach jegó sąsia* 
dów równać się przyznaniu się do winy 
Z różowego i pulchnego, stał się żół- 
tym i chudym, i nawet, o zgrozo! Zda- 
rza się, że po trzy dni z rzędu. nie 
golii brody! 

A najstraszniejszą dlań rzeczą jest 
to, że afera, w którą został wplątany 
tak  przedziwnym i nieoczekiwanym 
sposobem, nigdy nie została do reszty 
wyjaśniona. Pan. Cichutek pozostał je- 
dynym osobnikiem podejrzanym przez 

że, skich, miał już tylko+ jedno pragnie- policję i w oczach specjalistów ucho- 
obfitości nie: dotrzeć niezwłocznie na swą uli- dził, jeśli nie za głównego autora kra* 

dzieży, to przynajmniej za czynnego 
wspólnika. Wspólnika dość sprytnego 
na to, aby zatrzeć po sobie wszelkie 
dowody swej winy. 

ZE
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Dzigki energji stražakow pozar 
sia w prędkim czasie ugasz +; 7. 

— Obiecująca córeczka. Zbiegła od mat 
ki, zabi.rając na „p.miątkę* 170 zł. 11-let 
niki Wande, Sidorowiczówna (Wielka 27). 
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Matka zbiegłej powiadomiła o tem policję z ц 
prośbą o wszczęcie poszukiwań. 
*  |-- Postrzelenie żołnierza. Wczoraj na 
strzelnicy 5 p. p. leg. podczęs ostrego strzela 
nie, zraniony został ciężko jeden z żołnierzy. 
Rannego w stanie beznadziejnym ułokowłino 
w. szpitalu wojskowym. 

— B. policjant przywódcą ravasiów, 
Sprawcy okradzenia p. Bohdanaw* 

cza w liczbie pięciu zostali oddani do 
dyspczycji władz sądowych, które za 
rządziły osadzenie ich w więzieniu na 
Łukiszkach. 

Jeden z aresztowanych jest b 
funkcjonarjuszem policji wileńskiej 

— Usiłowanie samobójstwa. Bohdznowi 
czowa Jadwiga, zauł. Żołnierski 10, usiłowała 

popełnić samobójstwio przez wypicie kwasu 
sierczkinego. Pogotowie Ratunkowe przewio 
zło desperatkę w stanie niezcgrażającym ży- 
ciu do szpitala Sawicz. Przyczyna — niepo 
rozumienia rodzinne. 

„Złamiast po jezdni, jeżdżą po ludziach. 
W dniu 6 b. m. o godz. 18 Żukowska Jozn- 
na, Kolejowa 7 została przy ul. Zamkowej 
róg Skopówki najechana przez zutobus Nr. 
14319, prowkidzony przez szofena Wojtkiewi 
cza Stanisława, Artyleryjska 18, a należący 
do Adamkiewicza Bronisława, Wiłkomierskki 

        

   
   

    
     

    

    

  

  

  

  

  

    

dy zupełni 

  

Cena 

samochodu w Polsce. 
wszysikie pory róku. Wyposażony =) 
w mnóstwo ulepszeń 
spotykanych wyłącznie w wozach 
luksusowych, juk przesuwalne siedze- 
nie kierowcy, odwietr 

OKAZJA, 

EA © 
WYR 

   

  

       

  

HANTER   

  

Krzyknęła przerażliwym głosem: 
— Kto tam? 
Wszystko ucichło. Znów zapanowa- 

ła grobowa cisza. 
Spojrzała wgórę i jeszcze Taz krzy- 

— Kto tam? 
a odróżniała już białe stopuie 

schodów, gdyż oczy jej przyzwycza» 
iły RE do ciemności. 

Widziała kilka marmurowych stop- 
ni, aż do zakrętu, gdzie ciemniała 
siatka otaczająca windę. : 

Coś niejasnego ukazało się na 2а 
kręcie i odcieniało się ciemną plamą 
na tle białych stopni, poruszając się 
dziwnie, jak olbrzymia żmija. 

Zakręciło się w jej głowie. Skurcz 
przerażenia  śŚcisnął jej serce. Z ust 
wydarł się krzyk przeraźliwy, nieludz- 

ki. Teraz widziała, że czyjaś ręka 

usiłowała pochwycić się za kraty, og» 

rodzenia windy. Na stopniu leżała 

czyjaś głowa!....- 
Wirginja wyciągnęła rękę,  znala- 

zła najbliższy dzwonek i nie odrywa« 

jąc palca, dzwoniła, nieprzytomna 

z przerażenia. Rezszerzonemi oczyma 

widziała, jak głowa zamierała, prze- 

stała się poruszać, a zaciśnięte kurczo 

wo palce zesztywnialy na żelaznej 
kracie. ; 

Daleko, na dole w sercu rozbawio- 

* nego domu, chłopak w strzeleckiej 

kurtce, złożył gazetę, którą czytał, i 
rzekł do kolegi, równie pięknie , ubra- 

nego: — ktoś dzwoni na górze, jak. 

Miewielka liczba wozów Chevrolet 6 pozostaje do sprze- 
daniu po niebywale niskich cenach. Wszystkie samocho- 

borze kolorów — posiadają pełne wyposażenie, cały szereg vlep- 
szeń dodanych ostatnio celem zupełnego zastosowania ich do pols- 

kich warunków drogowych oraz 5warancję General Motors. 

  

poprzednia 
Zł. 9.950 becia Zł. 

Sedan. 4-drzwiowy, o 6 oknach. Naj- LN | 
popularniejszy 5-cio osobowy model j 

  

satyny deseniowe, perkale oraz poń- 

czochy i skarpetki sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

ni.ostrożnej jezdy zostkłi potrącony  błotni- 
kiem przechodzący jezdnią _ Gryszkiewicz 
Franciszek, Miłosierna Nr. 4. Padając Grysz 
kiewicz doznał potłuczenia głowy. Po nało- 
żeniu opatrunku Pogotowie Ratunkow.- od-   

įMIEJSKIE 

‚ SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3.   

10. 
Kasa 

W 

„Radža i įego bogini“ 
Opowieść o mistycznych Indjach. Przepych, hogactwo i okrucieństwa wschodu. Aktów 
Alice Ioyce i Gerge Arliss. Nad program: TYGODNIK ECLAIG Ne 42 — w 1 akcie. 
Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „KAPITAN GWARDJI KRÓLEWSKIEJ*. 

rolach głównych: 
czynna od g. 5 m. 30. 

  
wiozło Gryszkiewicza do szpitfjła św. Jakóba, 
gd cxarz skonstatował lekkie obrażenia 

y. Wypadek miał miejsce przy ul. 
kiej. 

aniu 6 b. m. o godz. 9.30 przy ul. 

    

   

  

  

ii na =" 

Św. Anny, au*cbus Nr. 14387 przejschał Szo 

łomiańskiego Chone, lat 10, Sawicz Nr. 12, jg 2 Pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- | 
który doznzt lekkiego obražėnii“ ciata. Szoło 3 godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 
mańskiego oddano pod opiekę rodziny. Auto SAI 
busem kierował szofer Szmidt Anatoli, Bia 4 P 

AAA GP VO ALL SIS VU ły zaułek 10. 

D.-H 5 Rymkiswicz 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 9. 

poleca w największym wyborze OBICIA 
papierowe z fabryk KRAJOWYCH i 
zagranicznych od zł. 1.50 gr. i drożej 

za rolkę podwójną. 

  

RADJO 
WTOREK, DNIA 8 LIPCA 1930 ROKU. 

11.58. Sygnał czasu. 
12.10 —12.40: Muzyka z płyt gramof. 

‘ 13.00:— Komunikat meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Pogadanka Tiwa „Opie- 

  

  

k leki i aka аиа Na miesiąc LIPIEC specjalny rabat. 

8 P17.35 1210.00: T Wkisz. Odczyt Sprzedaż za gotówkę i na raty. — -0 

tur. - krajoznawczy i koncert. i 
19.00 19.25: Św, Augustyn jako poli- 11 kilometrów od Wilna, przy 

Hs — odczyt wygł. Jerzy Orda, stud. samej szosie Wilno - Mejszagoły 
4:9, B. 

19.25 —19.35: Program na środę i sprzedaje się działka ziemi 
romzait. bez zdbudowań, obszaru 24,7479 ha, za 

19.35: —Tr. z Warsz. Prasowy dzien- 3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 
wik radjowy i opera z Poznania. „Szmson | Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
į Daliai“ opera Saint - Saensa. Po transm. | Wilno, ul. Konarskiego 8 m. 4, godz.     komunikaty. 17—18. Stelmakowówna. = 

  

  

i kup samo- 
chód po cenie ja- 

kiej jeszcze nie było 
w Polsce. 

e nowe — pierwszorzędnej jakości - w dowolnym wy- 

* 

Phaetom. Otwarty, 5 osobowy 
wóz zbudowany dla sportu 
i szybkości. Dach składany w 
mgnieniu oka; boczne zasłony 
sd, niepogody, łatwe do za- 
kladania.      

  

  
Idealny wóz па` 

i udogodnień, 

Cena poprzednia 
znik Fishera.- Zł. 13.650 obecnie Zł. 10.650 

KTÓREJ NIE WQLNO POMINĄĆ! 

  

    

                          

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! 
we Kino z 

dźwiękowym 
„HOLLYWOOD pł 

Mickiewicza 22, Ceny miejsc do godz. 7-ej 

Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją uroczą partnerką ANITĄ PAGE 

„BICZ BOŻY 
PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

NAD PROGRAM: Słynna orkiestra 
wykona szereg najmodniejszych 
zycznych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

w obrazie 
Clyde Dorrća 

śpiewno- 

szlagierów mu- 

  

KINO 

„ŚWIATOWID* 
Mickiewicza 9. 

Potężne arcydzieło! Wzruszający dramat 
z życia młodzieży szkolnej p. t. RIŁOŚĆ AŃATURZYSTY. 

Nadzwyczajne napięcie akcji! Subtelna treść wzrusza widzów do łez, a koncertowa gra artystów zachwyca wszyst- 
kich. W rolach głównych: Przesliczna GRETA MOSHEIM, W. ZILZER i FRYC KORTNER. 

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wietka 30. Tel. 14-81 | sozydsa,. Piosenkę SONNY BÓY do filmu 
farsa „Donżuani* p. t. „DENNY SZALEJE” farsa w 8 akt. 

НОИНО ТАССО 
па 7900 тр. 

drewna opałowiego szczapowego znajdującego się loco st. * 
RUDZISZKI szlak Wilno — Grodno odbędzie się w dn. 22 lipca 
1930 r. o godzinie 11 w leśniczówce przy m. Rudziszkach. 

Przetarg odbędzie się za pomocą ofert piśmiennych, Sprze- 
daży podlega drewno opałowe sosnowe, świerkowe, brzozowe, 
olszy czktrnej, jesionowe i osikowe. 

Każda z jednostek zawiera jeden rodzaj 
do 950 mp. 

Mykaz jednostek oraz warunki sprzedaży są do przejżenia 
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie orz w Nadieśni- 
ctwie, , 

Aldres Nadleśnictwa: poczta i st. kol. Rudziszki osada Wan 
ceniki. 

NADŁESNICTWO INKLARYSKIE, 

drewna od 150 

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Publicznych w No- 
wvgrodku -— nin.ejszem cgłasza RE nieog'aa z:evy na bu 
dowę magazynu wyrobów tytoniowych Polskiego Monopołu Ty 
toniowego w Baranowiczach z przeważającą ilością robót żel- 
betonowych o kubaturze około 7000 m3. 

S.epe kosztorysy wysyła Dyrekcję! na żaJeu:. Prezekt 
przeglądać można w Dyrekcji w godzinach urzędowych. Oferty 
w zalakowanych kopertach z dołączeniem wadjińm w wysokości 
5 proc. sumy oferowanej składća nkileży w sekretarjacie Dyrekcji 
Robót Publicznych w Nowogródku przy ul. Słonimskiej do dnia 
15 lipca, godz. 12 w południe, Tegoż dnia o godz. 13 nastąpi 
publiczne otwarcie ofert. Dyrekcja zastrzega sobie pittwo wybo- 
ru oferenta niezałeżnie od wysokości sumy zaoferowanej. 

Szczegółowe warunki przetargu podźne będą przed otwar- 
ciem kopert. 
Nowogródek 30 czerwca 1930 r. za wojewodę 

(— ) inž. A. Zubćtawicz — dyrektor. 

Losy 5 Klasy 
są u nas do wymiany i do nowego kupna 

EIĄGNIENIE JUŻ POJUTRZE 
10-go i 14-go lipca r. b. 

Szanse wzbogacenia się niebywałe !!! 
Co drugi los wygrywa!!! 

OGÓLNA SUMA WYGRANYCH 

ZŁ 32 miljony 
Wzywamy wszystkich obywateli do kupna 

u nas szczęśliwych losów. 
Jedyna, najstarsza, największa i najszczęśliwsza 

kolektura w Polsce 

E. Lichtenstein i S-ka 
WILNO, WIELKA 44 

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. 

Konto P. K. O. 81051. Firma egz. od 1835 r. 

  

     

  
  

PIANINA 1 FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 

Dziś! Najpiękniejszy film sezonu, osnuty na tle słynnego dzieła AL. JOLSONA ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN. Jedyny 
prawdziwy śpiewny film z udziałem znanego solisty śpiewaka p. X, który wykona szereg odpowiednich romansów 

„+  Porywająca pieśń miłosna w 10 akt. 
„BA KULISAMI MAŁŻEŃSTWA Nad program: najnowsza komedjo- 

  

МГНО УНО к, 

S LEKARZE: 
BE Figmotyka BR [- 8 I i choroby skórne, 

SARNA oo A I GIN57 ej weneryczne i me- 

As Mickiewicza 28, Od 9-1 1 4-8 kiewicza 28. — Е Gabinet AB šie Gp 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

ОН ВНО 42 
czej. 

Wilno, Mickiewicza 31 0-1 Ginęherg m. 4. ! ryczne i moczopiciowe. 
Urodę kobiecą konser- | Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

doskonali. i choroby skórne, we- 
Siek uli 36 I Kenigsbergą neryczne, i 0 
skazy i braki. Masaž piciowe 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów Ir Greiti 
SARA Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

Inej. e 
Godzikikia Bi 10—8. I Iaidowiti 

W, Z. P. 43. 

TTT ©   

chor. weneryczne, skór- 
ne, 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

choroby skórne, wene- 

Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 
choroby skórne, wene- 
ryczne i narządu mo- 
czowego. 

Mickiewicza 24. Od 9—12 i 5—8. Tel. 277 

I Zeldowiczowa 
Mickiewicza 24, Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 

i moczopłciowe 

choroby kobiece, 
weneryczne i na- 

rządu moczowego.     Akuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- gggamn SaELCARA 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, Kupno I sprzedaż Poszukuję 
brodawki, kurzajki, wy- SusauucuCaRNaua prania bielizny po do- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 1 

PLAC 1 dzies. przy ul. 

SRR & соомий @ 16<6B Kalwaryjskiej. Dowie- 
4 dzieč się: Polocka 14 B rnsaay Ii 407 wiec 

TERM © UDAM w Gierasimowówna. —0 

Poszukuje ® 

posady gońca, wožne- KU I fortepjan. 
go, lub jakiego innego Mickiewi- 
zajęcia. Pióromont 11 cza 36, pokój 108. Sa- 
m. 23, Czesław Cze-kowicz. —0 
kołowski. Н ЕН 

SAMOCHÓD 
Młoda inteligentna wykładany skórą, w |SMĘ 
pani, z 5-cio letnim dobrym stanie, na no- 
synkiem, znająca dob- wych oponach, sprze- 
rze gospodarstwo do- dam za 5 tys. Ofiarna 4 

  

mmowe, przyjmie posadę m. 5, tel. 15-08. —o 
zarządzającej domem, 
lub nauczycielki do 
dziecka. Oferty pod Folwark 

„U. K.* do adm. „Sło-| w pobliżu Wilna, 

wa“ Wilno. —q| odległy od stacji 
kolejowej 5  klm., 
obszaru 80 ha, zie- 
mia dobra, łąki, las, 
jezioro, zabudowa- 
nia kompletne, 
sprzedamy przy go- 
tówce 7.000 dolar. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 

Piędziesiąt złolych 
dziennie zarobić mogą 
Panie, Pariowie przy 
kolportażu poważnego 
wydawnictwa. Zgłosze- 
nia:Mickiewicza 22—24, 
dziesiąta—czwarta. —o     

urach. 
Sprzedaje SIĘ Hryhorowiczowa. 

Pasjonat (ywiftkiej 
Benedyktyńska 2, m. 5, 
tel. 17-03, wydaje ebia- 

* "dy. przychodzacym i 
niedrogi na miasto. 

    
  

Piwna li m. 15, 

  

8917—2 

Užywaj 2 
wakacyjnych, ale 
pamiętaj PRZED 
wyjazdem  zaepat- 
rzyć drzwi w silne 
zamki, Zamki, о- 
kucia, sprzęt ku- 
chenny dla wyjeż- 
dżających na waka- 

cje poleca 

ST. KRAKOWSKI     

  

  

% — 

OB G EN 
ROW 

warjat to pewnie Gattermanowska se- 
vretarka. Śpieszy wyjść 7 biu.a, že 
by się spotkać ze swoim rudym chłop- 
cem! All right! All right! Poczekaj — 
no trochę, niema pośpiechu! 

I rzeczywiście nie śpieszył się bar- 

dzo. Zagwizdał, wyciągnął się i zie- 
wnął, bez pośpiechu zamknął drzwicz 
ki, rzucając jeszcze jakiś dowcip, "na 
odiezenem, i dopiero wtedy postana 
wił, że czas ruszyć na wezwanie. 

Za-chwilę winda osunęła się ! 

dół. Na ławeczce siedziała blada i 
nieprzytomna miss Telford. 

Chłopak, nie patrząc nawet na 
kolegę, rzucił się do biura zarządza- 
jącego domem i dławiąc się ze wzru- 
szenia, opowiadać zaczął straszną hi“ 
storję: 

— ..On leży głową nadół na 
na schodach, Sir, i rąką uchwycił się 
za siatkę. To stary Mr. Kryle, który 
mieszkał pod piętnastym. Jego 
rznęli, sit! Co tam krwill.. 

Żaden chłopiec na świecie nie mógł 
by się powstrzymać od opisania szcze- 
gółów zbrodni... 

I tak śmierć nawiedziła dom Gatter 
mana. A był to początek tych  okrop- 
nych tragedyj, które się miały potem 
odegrać w jego luksusowych 'aparta* 
mentach. 

Wirginję poproszono do kancelarji 
zarządzającego. Nawet sam Gatterman 
zeszedł ze swego podniebnego, pach- 
nącego kwiatami raju. 

Gzrączkowo zaczął dzwonić teie 
fon ii na miejsce zbrodni zjawiła się 
policja. Ale wszystko ta działo się 
możliwie dyskretnie, dla uniknięcia 
rozgłosu. Orkiestra nie przestała grać 
w restauracji. Goście, siedzący przy 
śnieżno - białych stolikach, jedli, pili 
i śmieli sę wesoło. Młodz flirt owali i 
tańczyli. Życie kipiało z niezmąconą 
wesołością i siłą, podczas gdy na górze 

na 

OLET 6 
ERAL MOTORS 

śmierć wyciągnęła 
nową ofiarę! 

W kancelarji zarządzającego  za- 
pytano Wirginję, czy nie chciałaby we- 
zwać kogoś bliskiego i z wysiłkiem, 
otrząsając się z omdlenionego stanu 
poprosiła: 

— O tak, proszę, proszę wezwać 
Tonny'ego. Powiedźcie, że potrzebuję 
go widzieć, Tonny — to Mr. Steevens. 

Wybełkotała numer telefonu i zem- 
dlała. 

Dopiero po upływie godziny ziawił 
się Tonny. 

Trudno była go zawiadomić, gdyż 
nie był w domu i służący musiał go 
szukać u znajomych. W końcu odnale- 
ziono go i przybiegł przesiraszony na 
śmierć, w smokingu, pobladły i pra- 
wie nieprzytomny. 

Tonny, — rzekła oicho Wirgi- 
nja, gdy ujrzała go, pochylonega ku 

koszlaWė ręce po 

za- sobie, — nie mogłam się ciebie docze- 

: 
ją — Byłem w teatrze, ach, maleńka, 

jakże źle wygłądasz. Co się stało? 
Uśmiechnęła się słabo: ; 

— Teraz już i lepiej. 
podczas gdy Siedział przy niej, < 

opowiadała całe wydarzenie, wobec 
przedstawicieli władzy, którzy nie 
šmieli pierwiej męczyć jej pytaniami, 
zanim nnie- uspokoiła się trochę. 
ten sposób Tonny dowiedział się o 
szczegółach strasznego zajścia na 
schodach. Potem odwiózł ją do domu. 

— Przenocuję w tym pensjonacie, 
— oznajmił. Poproszę Mrs. Preston, 
żeby mii przygotowała pościel na 
pierwszej — lepszej kanapie, a gdy- 
byś bała się czegoś w nocy, wystar- 
czy mnie zawołać i zjawię się odrazu. 
Dobrze? ; 

—Dobrze ‚Топпу. ь 
Była pokorna i bardzo biedna. 

Po żem strasznem wstrząśnien'u opu" 

K. Dąbrowska . 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

najwybitniejszych fachowców 
} wie w 1929 1. 

WILNO, 
Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

na Pow. Wysta- 

radjo, różne gry. Do- 
jeżdżać autobusem do 
Michaliszek, skąd koń- 
mi 12 klm. Dowiedzieć   

  się: Witoldowa 17, —o 
  

ściły ją kaprysy. Już w samochodzie 
przytuliła się z ufnością do swego 
przyjaciela, który serdecznie objął 

zmęczoną i znękańą dziewczynę. Głor 

wa jej opadła na jego ramię. 
Gdy przyjechali do pensjonatu, Ton 

ny opowiedział wszystko gospodyni— 
Mrs. Preston, która aż klasnęła w ręce 
z przejęcia: 

— Oni zbudowali zbyt duży dem, 
— zawołała, ją nigdy nie dowierza+ 

łam takim dużym gmachom. Mój nie- 
boszczyk mąż, mówił zawsze: 

„Za duży dom! Jeżeli którego pię” 
knego poranku ten olbrzym runie, co 
się stanie z jego mieszkańcami? 

pytał zawsze. On. twierdził, że to 
jest przeciwne wszystkim prawom przy 
rody, a om rozumiał się na tych rze- 
czach, przecież on sam pracował przy 
budowie! 

—Zupełnie słusznie, — poiwier- 
dził Tomny. — enia podzielam 
zdanie pani, Mrs. Preston. 

Czy znajdzie się gorące mleko dla 
miss Telford? I muszę pani zakomuniko 
wać, — dodał, klepiąc się po kieszeni, 
— że ja zawsze noszę broń ze sobą, a 
więc.... 

— Ach, Boże, — znów klasnęła w 
dłonie gospodyni, ale gdy Tomy wy- 
jał z kieszeni ma!ą buteleczkę, usv% 

W koiła się zupełnie. 
— Wie pan, Mr. Steevens, — ro- 

ześmiała się, — ja sądziłam, że pan 
jest podobny do tych strasznych lu 
dzi z pistoletami, którzy bywają w 
filmach cow-boyskich i zabijają Wszy- 
stkich, kogo spotkają na swej drodze! 

— A więc, cóż będzie z mlekiem? 
— przerwał potok wymowy. — W tej 
flaszce mam cudowne, stare Brandy. 
jeżeli pani zagotuje szklankę mleka 
dla miss Telford, dolejemy kilka: kror 
pel tego wzmacniającego środka. Dla 
siebie poproszę gorącej wody z Ca- 

  

krem, a gdyby pari zechciała dać ka- 
wałeczek cytryny, byłoby * cudownie. 
Coby pani powiedziała o takim na 

poju? 
Mrs. Preston 

kiem na flaszkę. 
— Znajdzie się cytryna dla pana, 

panie Steevens, zawsze mam takie rze- 

czy w domu, na wszelki wypadek. Prze 
cież cytryna ma dużo witaminu, czy- 
tałem o tem w gazecie. Jeśli rankami 
ssać cytrynę, to żyć można tysiąc lat! 
Bodaj że i ja sama nie odmówiłabym 
szklanki wody z tą sztuczką! Niech 
państwo usiądą, ja zaraz wszystko 

spojrzała z szacun- 

— przyrządzę! 
Napoili Wirginję gorącem mlekiem 

z biszkoptami. Tonny zapalił cygaro, 

popi:jąc gorącą wodę z cysty ą I 
dużą dozą Brandy. : 

— Musisz iść spać, moja pani! — 
rozkazał Tonny. — A jak będzie z 
łóżkiem dla mnie, Mrs. Preston? ; 

Mrs. Preston odprowadziła Wir- 

inję na górę. 
' ]Ё— СЁЗ"ЁЧСУ młodzieniec! — mó- 
wiła na schodach. Gdyby pani była 
moją własną córką, nie mogłabym ży- 
czyć sobie lepszego zięcia, 

— ja nie wyjdę za niego zamąż! 
— zaznaczyła Wirginja. 

Mrs. Preston otworzyła szeroko 
oczy. Westchnęła i pokiwała głową. 

— Oto do czega prowadzi teraź- 
niejsze wychowanie. Cała młodzież jest 
taka. Za moich czasów dziewczyny 
były inaczej wychowane. Za moich 
czasów umiały one złapać dobrego: 
męża. Jeszcze pani wspomni moje sło- 
wa! 

Wirginja życzyła jej dobrej nocy i 
położyła się. Roześmiała się z rado- 
š: tak dobrze było leżeć w czyste 
zimnej pościeli, czuć w pobliżu žyczli- 

wą opieke Mrs. Preston i dobrego 
Tonny. 
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Śmiejąc Się, przypomniała sobie 
słowa gospodyni. 

— Wyjść za Tonny'ego? Co za 
absurd! Jak można brać to na serjo? 
Ale i z niej samej dobre ziółko! 

Jakże mogła jechać z głową opartą 

o ramię tego chłopca? jak mogła. pe 
zwolić mu objąć siebię? Ajednak tak 
przyjemnie było czuć się pod fego 
opieką! || 

Przypomniała sobie, że jedynym 
człowiekiem © którym pomyślała . ® 
krytycznej chwili był właśnie Tonny. 

I zasypiając, pomyślała raz jeszcze 
że jemu zaufać można. 

A na dole Tonny z Mrs. Preston 
kończyli swój improwizowany grog 
i długo jeszcze rozmawiali o rozma 
tych rzeczach. 

ROZDZIAŁ УН 

Rozmyślania Gattermana 

Tymczasem po mieście  rozpełzły 
się złe wieści, podejrzenia i płotki, 
podchwytywane chciwie, przez amato- 
rów. sensacyj i gadatliwe  kumoszki. 
Dom Gatterma stał się nagle pełen 
grozy i ponury. Gazety powtarzały bez 
końca nazwisko magnata finansowego, 
w którego wspaniałym domu zamor- 
dowano człowieka. Śmierć wśliznęła 
się poprzez niedostępne, okute drzwi. 

Mr. józef Kryle — zamordowany 
był finansista, który już dawno wyco- 
fał się z interesów, zachowując jedy- 
noe tytuł honorowego prezesa, kilku 
większych przedsiębiorstw handlowych 
Był to człowiek szanowany w sferach 
handlowych, człowiek starej daty, spo- 
kojny, nie mający wrogów i żyjący w 
zgodzie ze: wszystkiemi. !  


