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Zamach na wiceministra rumuńskiego 
MACEDOŃCZYK SPRAWCĄ ZAMACHU. 

BUKARESZT. PAT. — Dziś o godz. 1 po południu w ministerstwie 
M... wewnętrznych zjawiło się 4 studentów rumuńskich macedończyków, 

i uzyskało ąudjencję u podsekretarza stanu ministerstwa spraw  wewnętrz- 
nych p. Angelesco pod pretekstem chęci złożenia mu memorandum. Po wej- 
ściu do gabinetu wiceministra i wręczeniu memorandum, gdy ten zapozna- 
wał się z jego treścią, jeden z przybyłych, nazwiskiem Zeza, dał do wicemi 
nistra Angelesco 5 strzałów rewolwerowych, wskutek których p. Angelesco 
został ranny w twarz, pierś, ramię i dłoń. Pomimo upływu krwi ranny 
wszczął alarm i rzucił się w kierunku uciekających napastników. Wszyscy 
napastnicy zostali aresztowani. Obecnie prowadzone są dochodzenia. 

STAN ZDROWIA RANNEGO. 

BUKARESZT. PA. Radny podsekretarz stanu p. Angelesco umieszczo 
ny został w sanatorjum. Po pierwszem zbadaniu okazało się, że rany głowy, 
i piersi są powierzchowne, inne zaś rany bardziej głębokie. W każdym razie 
żadna z nich nie uszkodziła ważniejszych organów. Po dokonaniu prześwie- 
tlenia okazało się, że żadna z kul nie utkwiła w ciele ofiary. Rannemu nie 
grozi żadne niet'ezpieczeństwo. 

KODAS 

Zmiany w dyplomacji sowieckiej 
CZICZERINA ZASTĄPIŁ LITWINOW. 

MOSKWA. PAT. Rozporządzeniem C.K.W. Z.S.S.R. dotychczasowy komisarz 
ludowy spraw zagranicznych Cziczerin zwolniony został ze stanowiska, na jego miejsce 

zaś komisarzem spraw zagranicznych mianowany został Litwinow, który od dłuższego 

już czaśu w zastępstwie chorego Cziczerina sprawował obowiązki komisarza. Drugiem 
rozporządzeniem prezydjum С. K. ustanowiono skład nowego kolegium  komisarjatu 

spraw zagranicznych jak następuje: Krestinskij, dotychczasowy poseł sowiecki w Ber- 

linie jako pierwszy zastępca komisarza ludowego, Karachan, jako drugi zastępca, Sto- 

moniakow jako członek kolegjum. Do nowego kolegjum nie wszedł dotychczasowy czło 
nek tej instytucji Rotstein, szef oddziału prasowego Narkomindiełu. 

AWANTURY NIEMIECKIE w MOGUNCJI 
BERLIN. PAT. — Podczas uroczystości z okazji ewakuacji terenów 

okupowanych, doszło w Moguncji do starć ulicznych między zwolennikami 

Stahlhelmu i Reichsbanneru. Już republikańskie flagi czarno-czerwono-żółte, 
w jakie przybrana była znaczna część miasta, wywołały niezadowolenie 

zwolenników Stahlhelmu. Gdy auto, prowadzone przez szofera w mundurze 

szeregowca Reichsbanneru, wiozące byłego ministra socjalistycznego Sewe- 
" ringa, przywódcę związku Reichsbanneru Hoersinga oraz posła do Reichsta 

gu partji demokratycznej Lennera, przejeżdżało obok pałacu, w którym za- 
mieszkiwał Hindenburg, stojący tam na warcie stahlhelmowcy poczęli obrzu 

cać siedzących w aucie obelgami. Dopiero wielkiemi wysiłkami policji, uda- 

ło się utorować drogę jadącym. Powszechną uwagę zwracał fakt, że właśnie 

tak skrajna antyrepublikańska organizacja, jaką jest Stahlhelm, wyznaczona 

została w sile Ż tysięcy szeregowców, do utworzenia szpaleru w najludniej- 

szym punkcie miasta. Liczba ofiar starć ulicznych ze strony republikańskie- 
go Reichsbanneru wynosiła do 10 osób, a pośród nich 6 osób ciężko rannych. 
— Nietylko w samej Moguncji doszło do starć ze Stahlhelmem. W -miejsco- 

wości Śt.-Goar trzy samochody ciężarowe, wiozące grupę Reichsbanneru, 

powracającą z uroczystości w Moguncji, napadnięte zostały przez stahlhel- 

mowców i obrzucone kamieniami. Napad dokonany był w oczach policji. 

Sensacyjny proces w Berlinie 
WILHELM II, JAKO FABRYKANT MAŁOWARTOŚCIOWYCH ARMAT. 

BERLIN. 21.7. — W dniach najbliższych odbędzie się w tut. sądzie 

okręgowym rozprawa w sprawie skargi prywatnej byłego cesarza Wilhelma 

Il przeciwko dziennikowi „Morgen Post*, której przedmiotem jest zarzut, iż 

cesarz, który był finansowo zainteresowany w zakładach Kruppa, ponosi 

odpowiedzialność za fabrykowanie małowartościowych armat polowych, któ 

re wykazały wielkie braki w czasie wojny. 

Proponowane swego czasu przez sąd polubowny załatwienie sporu 

nie doszło do skutku. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 5 września r.b. 

Ruch antyangielski w Egipcie wzrasta 
_KAIR, PAT. — Jakkolwiek przywódcy stronnictwa Wafd postanowili 

W dniu dzisiejszym nie urzeczywistniać groźby odbycia zebrania parlamentu 
mimo opozycji rządu, ujawnia się od rana wyraźne zaniepokojenie wśród 
kolonij cudzoziemskich. Wiele sklepów, zarówno europejskich, jak i tubyl- 

czych, zamknięto. Władze podjęły liczne zarządzenia ochronne. Większość 
mieszkańców nie opuszcza domów. 
Ь Miasto przypomina wygląd z roku 1919, odróżniający się jedynie tem, 
że w dniu dzisiejszym niema zupełnie w mieście wojsk angielskich. Głów- 
ne arterje strzeżone są przez policję. W sąsiedztwie gmachu parlamentu 
czuwają żołnierze w. stalowych hełmach na głowie. Na Elzaha: Squaire przy 
szło do maniiestacyj, w czasie których manifestanci zniszczyli kilka słupów 
ogrodzenia i wyrwali z korzeniami kilka drzew. Wroga manifestacja wyda- 
rzyła się w pobliżu rezydencji angielskiej, gdzie policję zarzucano kamienia- 
mi. Wreszcie w okolicy gmachu ministerstwa spraw wewnętrznych  przy- 

szło do starcia z grupą młodzieży, przyczem policja zmuszona była do uży- 
cia broni, raniąc w nogę jednego z uczestników demonstracji. 
R w niedzielę doszło do nowych starć, w czasie których 87 osób z po- 
śród ludności odniosło rany4Straty policji nie są jeszcze znane. Wielki tłum 
żaba: ykadował jedną z ulic, przeciął przewody gazowe i zapalił ulatniający 
się gaz. Policji udało się opanować sytuację. Aresztowano 323 osoby. 

  

6.P.U. porwało syna emigranta rosyjskiego 
BERLIN. PAT. Dziennik hamburski „Das Hamburger Echo“ przynosi wiadomość 

9 porwaniu syna Rosjanina Scheinholda, który przez 4 lata pracował w firmie „Derutra“ 
(niemiecko- rosyjskie T-wo transportowe), zajmując tam jedno z wyższych stanowisk. 
Ojciec uprowadzonego otrzymał przed rokiem wezwanie powrócenia do Rosji, któremu 

„Nie uczynił zadość, skutkiem czego został skazany zaocznie na karę Śmierci. Jak przy- 
puszczają, porwanie 18-letniego syna Scheinholda pozostaje w związku z tym w yrokiem 
śmierci, Według dziennika hamburskiego, uprowadzenie dokonane zostało przez pozo- 
stającego na służbie w G.P.U, sekretarza „Derutry« nazwiskiem Schmidt, który zwabił 
młodego Scheinholda do Kilonji i tam wprowadził gwałtem na pokład okrętu, jadącego 
do Rosji. Dotychczas brak jest wiadomości o miejscu pobytu porwanego Scheinholda. 

* * * 

BERLIN. PAT. Biuro informacyjne „Conti“ donosi, že wedlug inf 
mię gdalnych, podejrzany o współudział w porwaniu 18-letniego syna Scheinho 

y „Derutra“ Schmidt został aresztowany. Będzie on przesłuchany, 
stosownie do instrukcyj rządu sowieckiego. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

jęgacnia T-wa „Ruch*. GRODNO — Ksi 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jsdnoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 

„Ruch“. 

A. Laszuk. NIEŚWIEŻ -— ud. 
NOWOGRODEK — 

Pe Jaźwińsksegw. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

PIŃSK -— Księg, 

SŁONIM 
K. Smarzyński. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
arvia Polska — SŁ Bednarski. 

POSTAWY —- Księgarnia Polskqej Macierzy Szkoinej. 
-— księgarma О. | ubowste 

STOŁPCE -- Kslegeris 
/ АМ ‚ 
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WŁADYSŁAW LEOPOLD JAWORSKI 
O śmierci śp. Wł. Leopolda Jawor- 

skiego dowiedziałem się ze „Slowa“, 
na wsi, 15 lipca późnym wieczorem. 

Nie było tam powiedziane, gdzie 

zmarł i kiedy nastąpi pogrzeb. Są- 

dziłem, że zmarł w Krakowie i że ob- 

rzędy żałobne odbędą się we środę, 

16-go; było zapóźno na podróż; Z0- 

stałem. Żal mię bierze, że nie mog- 

łem wziąć udziału w ostatniej posłu- 

dze oddanej zmarłemu, że obecno- 

ścią swoją nie dałem świadectwa tej 

czci serdecznej, jaką żywiłem dla 

człowieka o umyśle potężnym, może 

najpotężniejszym w Polsce współczes- 

nej i o wielkiem sercu. 2 

Czuję się w obowiązku oddania 

Mu hołdu piórem, niech wiedzą Wil- 

nianie, kim był zmarły, — ale zarazem 

czuję swą niemoc: twórczość Ja- 

worskiego naukowo - prawnicza Dy- 

ła mi obcą;charakterystyka jego dzia- 

łalności politycznej wymagałaby dłuż- 

szego przygotowania, mógłbym więc 

mówić o nim tylko, jako o człowieku, 

ale tu do tego, co o nim napisał 

Konstanty Srokowski *), nic bym do- 

dać nie umiał i myśli mojej, która 

najzupełniej z myślą Srokow- 
skiego się schodzi, nie umiałbym le- 

piej niż on wyrazić. Poprzestanę na 

kilku wspomnieniach. : 

Poznałem go wkrótce po zamie- 

szkaniu mojem w Krakowie, w 1889 

r. Stanowiliśmy grupę —my obaj, 

Lucjan Rydel, Kaz, Tetmajer, Ignacy 

Rosner, Antoni Beauprć i kilku in- 

nych — która niedługo potem zało- 
żyła Związek literacki. Nie pamiętam, 

kto myśli tej był inicjatorem. Chcie- 
liśmy ożywić życie umysłowe miasta, 

będącego stolicą duchową Polski, zbie 

raliśmy się dla dyskusji o rzeczach li- 

teratury, sztuki, filozofji; ze starszych 

przyłączyli się do nas Zygmunt Sar- 

necki i prof. Józef Tretiak, którego 
obraliśmy prezesem, Sarnecki zaś 

otworzył nam szpalty wytwornego ze- 

wnętrznie, a umiejętnie przezeń. pro- 

wadzonego dwutygodnika  „Šwiat“. 
Nie przypominam czy Jaworski wystą- 
pił kiedy w Związku z referatem; wię- 
cej pociągała go polityka, odbywał też 
dłuższe podróże zagraniczne w celach 
naukowych, wkrótce potem powołała 
go redakcja Czasu, gdzie objął dział 
polityczny. 1 tam, w redakcji, on, 
współpracownik stały, ja, przygodny, 
spotykaliśmy się często, pozatem tak- 
że na gruncie życia towarzyskiego 
stosunku jednak bliższego między na- 
mi wówczas nie było; od polityka — 
fachowca odbiegałem nieraz nietyle 
w przekonaniach, ile raczej w upodo- 
baniach i uczuciach politycznych. 

Zbliżyłem się do niego dopiero 
w latach wojny światowej, ale zbliży- 
łem się tylko idealnie, dzieliła nas 
bowiem nieprzebyta przestrzeń. Woj- 
na zaskoczyła mnie w rodzinnych mo- 
ich stronach, koło Mińska — i tam 
cały prawie czas przebyłem. Z zapa- 
łem z daleka śledziłem powstające le- 
gjon$, przez myśl mi nigdy nie prze- 
chodziło, ażeby można było bez sza- 
bli w ręku wypolitykować niepodleg- 
głą Polskę, czy to w iParyżu, czy w 
Wiedniu i Berlinie, z radością dowia- 
dywałem się, że tejże myśli był Jawor- 
ski, że zajął się legjonami i że sprawę 
tę wziął w ręce swoje, jako prezes 
Naczelnego Komitetu Narodowego. 

Po wojnie, gdy do Krakowa wró- 
ciłem w styczniu 1919 roku, pierwsza 
moja wizyta była u niego i od pierw- 
szej chwili rozmawialiśmy, jako lu- 
dzie wzajemnie bliscy sobie. Im bliżej 
go poznawałem, tem bardziej urokowi 
jego osoby ulegałem, o którym tak 
wymownie piszą prof. Zoll i K. Sro- 
kowski. Był to urok człowieka genjalne 
go zarazem głęboko dobrego (charme 
du gćnie). „Nie było człowieka, pisze 
Srokowski, dostępniejszego psychicz- 
nie, niż Jaworski, i bardziej gotowego 
otwierać skarby swej duszy i hojnie 
niemi obdzielać*. W obcowaniu z nim 
starałem się zawsze mówić jak naj- 
mniej; zadawałem pytania, albo za- 
czynałem od uwagi jakiejś, dotyczącej 
czy to najnowszych publikacyj z dzie 
dziny i filozofji i literatury, czy też bie 
żących zdarzeń politycznych. Wiedzia 
łem, że to mu da bodźca do rozwi- 
nięcia poglądów swoich, i z niezrów- ki 
naną rozkoszą duchową  wsłuchiwa- 
łem się w wywody jego, w których 
śmiały, szeroki lot myśli wpatrzonej 
w rozległą widownię świata łączył się 
ze zdumiewającą, wyszkoloną w stu- 
djach prawniczych, drobiażęową Ści- 
słością analizy wnikające ©г każdy 
najmniejszy szczegół, — a obok tego 

*) „Wł. Leop. Jaworski, jako człowiek" 
w Krakowskim Kurjerze Ilustrowanym z 17 
lipca. 

(WSPOMNIENIE 
tyle pogodnego humoru w ocenie lu- 
dzi i rzeczy! 

W pracowni jego piętrzyły się książ 
ki jedne na drugich: wszystkie nowo- 
Ści w zakresie rozmaitych gałęzi pra- 
wa, filozofji, historji, polityki; i wszy- 
stko to czytał, wszystko przemyślał, 
o każdej z nich wyrobił własne a ory- 
ginalne zdanie. 

Kiedyż miał na to czas ten czło- 
wiek fizycznie wątły, od lat przeszło: 
30-u nękany ciężką chorobą, obarczo- 
ny pracą zawodową w  Uniwersyte- 
cie? I gdybyż poprzestał na samem 
tylko czytaniu! Obok niezliczonych 
artykułów, wychodziły z pod jego 
pióra — i to w ostatnich latach, gdy 
ze zdrowiem było coraz gorzej — 
ogromne rozmiarami dzieła jak „Pro- 
jekt Konstytucji" (str. 708.), „Projekt 
Kodeksu agrarnego"* (str. 700), dwa 
tomy „Prawa Cywilnego". 

Czy wolno człowieka chorego a 
zapracowanego nużyć  odwiedzinami 
i zabierać mu drogi czas? Z nieśmia- 
łością, gdy Jaworski nie był uprzedzo 
ny o wizycie mojej, wchodziłem na 
schody, nieśmiałość rosła w miarę 
zbliżania się do drzwi; czy mam za- 
dzwonić? Po chwili namysłu zdoby- 
wałem się na odwagę, dzwoniłem. 
„Czy Jego Excelencja przyjmuje? — 
„Przyjmuje, bardzo proszę*, gościnnie 
odpowiadała służąca. Ton jej gło- 
su odrazu mię ośmielał; pukałem do 
pracowni. Jaworski szedł na spotka- 
nie z tym miłym, dobrym uśmiechem, 
którym tak wszystkich pociągał, z peł- 
nemi uprzejmości słowami, witał sef- 
decznie>- poprzyjacielsku. Przyjmował 
codziennie od godz. 4-ej, odwiedzają- 
cych było zawsze wielu, rozmowy 
przeciągały się do 8-ej. Więc kiedyż 
miał czas na pracę? Przed południem 
— uniwersytet, po południu, do wie- 
czora goście, albo konferencje w waż 
nych i pilnych sprawach; pozostawał 
późny wieczór i noc. Ale schorowany 
organizm potrzebował przecie wypo- 
czynku. Konst. Srokowski przytacza 
słowa znakomitego lekarza neurologa, 
który go znał nie z prac naukowych, 
ale tyłko jako pacjenta: „O tej orga- 
nizacji psychicznej należałoby  napi- 
sać monografję. Takiego fenomenu 
psychicznej siły jeszcze nie widzia - 
łem". 

Umyślnie przed chwilą użyłem ty- 
tułu excellencji, który Jaworski w la- 
tach wojny otrzymał. Jest to w związ- 
ku ze szczegółem drobnym, ale rzuca- 
jącym światło na logikę jego myśli i 
prawość charakteru. Niektórzy tytułu 
tego posiadacze wstydzili się jego w 
niepodległej Polsce i wyrzekali. — а- 
worski ani się wstydził, ani wyrzekał, 
przeciwnie przywiązywał wagę. Przed 
miot ten poruszyłem raz w rozmowie z 
nim. jakże się wstydzić — dowodził 
— tego, co się przyjęło z czystem su- 
mieniem. Wszak ces. Franciszek Józef 
nadał Galicji autonomję szeroką w e- 
poce, w której wysiłki Prus i Rosji skie 
rowane były ku zniszczeniu polskości. 
Służąc więc jemu, służyło się tem sa- 
mem Polsce w obrębie monarchji Hab- 
sburgów r służyło się sprawie nauki i 
kultury polskiej we wszystkich  zie- 
miach polskich, bo Kra- 
ków i Lwów były wówczas kultury i 
tej i nauki ogniskami, które pro- 
mieniały na wszystkie trzy  zabory. 
Gdy zaś monar cha wyróżniał którego 
z nas, powołując go do grona  „taj- 
nych'* t.j. zaufanych, najbliższych do- 
radców Korony, przyjmowaliśmy to: z 
należną wdzięcznością. Czyż mamy te 
raz za hańbę uważać i odrzucać to, co 
było najwyższem ze strony monarchy 
odznaczeniem, o które niejeden gorli- 
wie zabiegał? Byłoby to niegodnem za 
pieraniem się własnej przeszłości i nie- 

przyzwoitością moralną uchybiają- 
cą pamięci tego, który chciał nam dać 

najlepszy, jaki mógł, dowód życzliwo 
ści swej i łaski. 

Ile razy zastanawiałem się nad 0- 
sobą Jaworskiego, zawsze stawał prze- 
de mną Spasowicz. W życiu swojem 
miałem szczęście spotkać w społe- 
czeństwie naszem i bliżej poznać dwa 
umysły genjalne, obydwa jednako po- 
ciągające: SŚpasowicz i Jaworski. Tyl- 

o Spasowiez fenomenem  psychicz- 
nym w tem znaczeniu, w jakiem okre- 
ślenie to stosował do Jaworskiego ów 
lekarz neurolog, nie był. Miał  tęgie 
zdrowie, spory zasób sił fizycznych i 
dużo czasu. Zawodową pracę adwoka- 
ta porzucił długo przed śmiercią, aże- 
by móc wyłącznie nauce i literaturze 
się poświęcić. 

Czem Spasowicz pociągał? W. fi- 
lozofji pozytywista, w polityce reali- 
sta trzeźwy, nawet bardzo trzeźwy, 
„ugodowiec* nie wahający się: wystę- 

POŚMIERTNE) 
pować z hasłem, którego, przy całem 
mojem uznaniem i sympatji dlaniego 
nigdy wykrztusić nie zdołałem: „naro- 
dowość polska, państwowość  rosyj- 
ska“, Spasowicz był romantykiem w 
duszy, wielbicielem Byrona i Mickie- 
wicza, Góthego i Schillera, Puszkina i 
Lermontowa — i tem mnie, epigona 
romantyzmu, oczarował. Duszą całą 
wczuwał się w mesjańskie marzenia 
wieszczów naszych, poił się ich pięk- 
nem, i romantyzm ten, niby muzyka 
jakaś cudowna i daleka, z zaświato- 
wych sfer płynąca, nieodstępnie mu 
towarzyszył w żmudnej, powszedniej 
pracy, prozaicznemu jej realizmowi na- 
dawał. znamię głębokiej powagi, u- 
szlachetniała rzeżwiącym powiewem 
dalekości. Dzięki temu w ugodowej je- 

go polityce nie było śladu płaskiego 
utylitaryzmu, ani tem bardziej pła- 

szczenia się przed siłą; wygórowane 

poczucie godności narodowej i osobi- 
stej nie opuszczało go nigdy. 

Jaworski, o całe pokolenie młod- 

szy od Spasowicza, rozdwojenia mię- 

dzy marzeniem a rzeczywistością nie 

znał i znać nie chciał, chociażby nawet 

te sprzeczne pierwiastki dały się, jak 
u Spasowicza, harmonijnie ułożyć. Był 

realistą i sądzę, że jako realista tyle 
trudu w sprawę legionów włożył, to 
znaczy że czynił to nie pod wpływem 

uczucia, niosącego poza warunki rze- 

czywistości, ale po dokładnej rozwa- 
dze, która doprowadziła go do wnio- 
sku, że co wczoraj było marzeniem, to 

dziś stać się może i powinno podsta- 
wą realnego działania. 

Cel został osiągnięty; państwo pol 
skie stanęło, ale czy na mocnej stanę- 
ło podstawie? Jaworski należał do te- 
go najszlachetniejszego gatunku reali- 
stów, którzy budują nie na interesie 

* chwilowym, lecz patrzą w dal i w głąb 
i wiedzą że mocną niewzruszoną pod- 
stawą działania może być tylko pod- 
stawa absolutna. Spasowicz był w rze 
czach religii agnostykiem, Jaworski 
czuł i rozmawiał, że tylko religja może 
dać ową absolutną podstawę—i po woj 
nie zagadnienie religji pochłonęło je- 
go myśl i duszę. „Problem religijny— 
mawiał — jest problemem centralnym 
kultury"... „Ubogiem byłoby życie du- 
chowe, gdyby je wypełniało tylko to, 

co poznajemy małem okienkiem rozu- 

mu“. 
Dawne pokolenia żyły ideą walki 

za ojczyznę. Jakaż idea wleje życie w 

nowe pokolenie i uchroni je od bezide- 

owości, któraby śmiercią była dla na- 

rodu? Tylko idea religijna. Ale jak ła- 
two zapalić do idei ojczyzny, jak tru- 
dno do idei religijnej! Trzeba zatem 
w religję, w tę religję, którą naród nasz 
w ogromnej większości swej wyznaje, 
w te jej formuły, które mechanicznie, 
bezmyślnie powtarzamy, wlać nowe 
życie, ażeby utrwalić w religji tych, 
co w niej wychowani zostali i jako ta- 
ko jej się trzymają, a pociągnąć tych, 
co są poza nią. To stanowiło przed 
miot rozmyślań Jaworskiego w tych 
ostatnich latach, wgłębiał się w histor- 
ję myśli religijnej w Polsce, pilnie stu 
djował Hoene Wrońskiego, wykrywa- 
jąc w nim dużo głębokich, trafnych i 
pożytecznych myśli, miał o nim pisać. 

Zatopiony w.zagadnieniach religji 
i filozofji Jaworski nie spuszczał oka 
z rzeczywistości. Jak słusznie ubole- 
wa Czas, że dwóch ludzi najlepiej 
przygotowanych i najbardziej powoła- 
nych do budowania podstaw polskiej 
państwowości — Wł. L. Jaworskiego 
i Michała Bobrzyńskiego — od tej pra 
cy odsunięto. Dodajmy do nich tego, 
którego odsunięto u nas: Edwarda 
Woyniłłowicza. Ale co w tem dziw- 
nego? Czy mogli inaczej postąpić ci, 
co się zabrali do budowania i zapatrze 
ni czy wsłuchani w ostatnie słowo „po 
stępu“, wyrzeczone tam, za wschodnią 
naszą granicą, postanowili stworzyć 
Polskę taką, która zamiast udoskona- 
lenia Polski dawnej byłaby jej bez- 
względną we wszystkiem negacją? 
Wszak jeden z owych budowniczych 
powiedzieć miał, że do tego dąży, aże 
by nie było w Polsce człowieka za- 
możnego. Se non ć vero, ć ben trovato. 
Ale „budowanie“ takie prowa- 
dziło za sobą nietylko zniszczenie rol- 
nictwa, przemysłu, handlu i powszech- 
ne zubożenie materjalne, ale zabijało 
poczucie prawa. Jakże nad tem bolał 
Jaworski! Wielki prawnik, którego hi- 
storja zaliczy do twórców niepodległo 
ści polskiej uznał za powinność, za 
posłannictwo swoje ratować prawo, u- 
czucie prawa od ostatecznego rozbi- 
cia. „Gdzie niema prawa, tam niema 
państwa* — czytamy w ostatnim, kil- 
ka dni przed śmiercią ogłoszonym ar- 

tykule z powodu reformy rolnej (Prze 
gląd Współcz. lipiec), do której przy- 
stępowano u nas „bez przygotowania, 
bez przemyślenia”, wskutek tego „ist- 
niejący stan rzeczy jest ciężki, szkodli- 
wy, pełen strat i niepewności”. Trzeba 
to naprawić! Mówią, że będzie to bar- 
dzo kosztowne. Cóż z tego? „Ze spra- 
wą kosztów ma się rzecz tutaj tak, jak 
ze sprawą odżywiania człowieka. Po-- 
ciąga ono za sobą koszta, ale bez po- 
karmu człowiek umiera. Dla państwa 
pokarmem takim jest prawo, bo pań- 
stwo jest właśnie porządkiem praw- 
nym“. 
Ale porządek prawny musi być porząd 
kiem moralnym; musi opierać się na 
metafizycznych podstawach moralnoś- 
ci jednej, absolutnej. Myśl ta przenika 
wszystkie pisma Jaworskiego, stale, 
przy każdej sposobności do niej wra- 
ca: „Daj nam, Panie — czytamy w mo 
dlitwie którą na końcu Notatek swo- 
ich umieścił — rząd silny i trwały, 
ale niech to będzie rząd z Twojej ła- 
ski. Niechaj nas nigdy nie zostawia 
na bezdrożu, ale tam, gdzie rozum lu- 
dzki ustaje, niech czerpie moc z obja- 
wionej przez Ciebie moralnošci!“* 

: Marjan Zdziechowski. 

*) WŁ L. Jaworski „Notatki* (Kraków, 
1929 r. str. 188). 

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, . WYJAZDY 

'PRZYJAZDY 

Pan prezes Rady ministrów Walery 
Sławek przyjął w dniu dzisiejszym p. mini- 
stra Kwiatkowskiego a na stępnie p. amba- 
sadora.w Waszyngtonie Filipowicza. 

DZIENNIKARZE CZECHOSŁOWĄC- 
CY W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. Dziś o godz. 
9 min. 30 rano przybyła do Warszawy 
wycieczka dziennikarzy czechosłowac- 
kich z Koszyc pod przewodnictwem 
redaktora Stancla. Na dworcu Głów- 
nym przywitali gości czechosłowac- 
kich przedstawiciele syndykatu dzien- 
nikarzy warszawskich, członkowie po- 
rozumienia prasowego polsko-czecho- 
słowackiego, przedstawiciel M-stwa 
Spraw Zagranicznych, delegaci Towa- 
rzystwa Polsko-Czechosłowackiego z 
prezesem sen. Rogowiczem na czele, 

Po złożeniu wizyty naczelnikowi 
wydziału prasowego M.S.Z. p. Chrza- 
nowskiemu, dziennikarze  czechosło- 
waccy udali się na plac Marszałka Pił 
sudskiego, gdzie złożyli piękny wie- 
niec o barwach narodowych czechosło 
wackich na grobie Nieznanego Żołnie- 
rza. O godzinie 14-ej odbyło się na 
cześć gości na przystani warszawskie 
go T-wa Wioślarskiego śniadanie. Po 
zwiedzeniu przystani W.T.W. i przy- 
stani Klubu Wioślarek, dziennikarze 
czechosłowaccy udali się do Teatru 
Polskiego. 

Z za kordonów 
ZAMACH NA DR. PURICKISA. 

KOWNO, PAT. — Na prezesa Związku 
Literatów i Dziennikarzy dr. Purickisa został 
dokonany zamach.. Do mieszkania dr. Pu- 
rickisa wtargnął nieznany osobnik, który rzu 
cił się na niego z nożem. Purickisowi udało 
się odbić cios. Wtedy osobnik ów chwycił 
kocioł wrzątkiem i oblał Purickisa, który 
doznał licznych poparzeń na twarzy i rę- 
kach. po dokonaniu tego czynu, zbrodniarz 
wyskoczył przez okno na ulicę, gdzie został 
ujęty. Zamachowiec podał, że nosi nazwi- 
sko Jankauskas. W mieście krążą rozmaite - 
pogłoski, co do podłoża tego zajścia. 

ZASTRZELENIE SZEFA POŁICJI PO- 
LITYCZNEJ. 

KOWNO. PAT. Szei policji poli- 
tycznej Ulkiewiczius, znany prześla- 
dowca Polaków, otrzymał wiadomość, 
że niejaki Wengrys, przybyły z Rygi, 
jest podejrzany © rozmaite przestęp- 
stwa i ukrywa się w domu  Jakutajti- 
sowej. W  towarzystkie kilkunastu 
policjantów Ulkiewiczius udał się do 
wskazanego domu. Drzwi otworzyła 
właścicielka mieszkania i na pytanie 
odpowiedziała, że w domu niema niko 
go obcego. W tej chwili rozległ się 
strzał i Ulkiewiczius padł trupem. Po 

dłuższej strzelaninie Wengrys widząc 
niemożliwość ucieczki, popełnił samo- 
bójstwo. 

CHIŃCZYCY W MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą, że bawi tam dele- 
gacja komunistów chińskich, absolwentów 
Międzynarodowej Szkoły im. Lenina. Delega | 
cja ma badać stopień socjalizacji Białorusi 
Sowieckiej. 

Władze B.S.S.R. przygotowują na pro- 
wincji liczne uroczystości na cześć chińczy- 
ków, którzy mają wziąć także udział w świę 
cie t. zw. Międzynar. Czerwonego Dnia w 
Mińsku, przypadającym na 1.VIII b. r. 

  

  

  

   

   



  

ECHA KRAJOWE M 
LIDA 

— Uniiikacja spółdzielni rolniczo-han- 
dlowych w Lidzie. W dniu 14 lipca odby- 
ło się w Lidzie doroczne walne zebranie 
udziałowców Spółdzielni Rolniczo - Hand- 
lowej „Rolnik* pod przewodnictwem p. 
Józefa Zadurskiego. Po odczytaniu spra- 
wozdania z działalności spółdzielni przez 
p. Sielużyckiego oraz sprawozdania z dzia- 
łalności Rady Nadzorczej przez p. Za- 
durskiego, walne zebranie  sprawozda- 
niaa jednogłośnie przyjęło oraz udzieliło za- 
rządowi skwitowania z dotychczasowej jego 

działalności. Następnie dokonano wyborów 
nowego Zarządu i Rady Spółdzielni zre- 
organizowanej, w skład których weszli: do 

Rady pp. ks. Ludwik Czetwertyński — pre- 
zes, Andrzej Rovtworowski, Aleksander 

Minejko, Władysław  Malski, Józef Za- 
durski i Stanisław Pianko jako członkowie; 
do Zarządu: pp .Marjan Sielużycki — pre- 

zes, Mieczysław Górski, i Bolesław Najda 
jako członkowie. ю 3 

Wdniu tym została ostatecznie załatwio- 

na sprawa zjednoczenia Domu Rolniczo- 
Handlowego L. Czetwertyński ze Spółdziel- 
nią Rolniczo - Handlową „Rol nik* przez 

co na terenie powiatu lidzkiego powstała 

jednolita silna instytucja rolni cza, która 

będzie nadał prowadziła równocześnie ze 

sprzedażą wszelkich narzędzi rolniczych 
i nawozów sztucznych, także i skup wszel- 
kiego rodzaju ziemiopłodów. W ten spo- 
sób powstała w Lidzie jedna bezkonkuren- 
cyjna spółdzielnia rolniczo - handlowa, któ- 
ra swobodnie będzie mogła zaspokoić 
wszystkie potrzeby naszego rolnika w ca- 
łym powiecie. BJ b 

Nie możemy tutaj pominąć wielkiej 
zasługi księcia Ludwika Czetwertyńskiego 
który mając na względzie rozwój spółdziel- 

ni rolniczych przyczynił się do połączenia 

obu organizacyj dotychczas rywalizujących 
i w dodatku sam zapisał się na członka 
udziałowca Spółdzielni Rolniczo - Handlo- 
wej „Rolnik*, wpłacając równocześnie na 
udziały 50 tysięcy złotych. Wielkie uspo- 
łecznienie ks. L. Czetwertyńskiego jest sze- 
roko znane na naszych terenach. We wszy- 

stkich poczynaniach widoczną była nie 
tylko działalność jego, lecz także i wspania- 
łe datki, jak przy budowie sanatorjum dla 
chorych na gruźlitę w Nowogródku, gdzie 
jeden z pierwszych złożył pokaźną ofiarę 
w sumie 5-ciu tysięcy złotych, czy też w 
przyjściu z pomocą pogorzelcom miastecz 
ka Iwje, jako też i obecnie, gdzie Dom Rol- 
niczo - Handlowy będący jego osobistą 
własnością połączył ze spółdzielnią „Rolnik*, 
rozkładając spłatę renamentów byłego Syn- 
dykatu na przeciąg 5-ciu lat. Uznając za- 
sługi ks. Ludwika  Czetwertyńskiego w 
imieniu spółdzielczości i konsolidacji wszel- 
kiej pracy, zmierzającej do podniesienia do- 
brobytu naszego Państwa, składamy tą 
drogą wyrazy uznania i podziękowania, a 
nowo - zreorganizowanej placówce  rolni- 
czej życzymy "powodzenia we wszystkich 
jej poczynaniach. 

— Pożary. W dniu 17 lipca we: wsi 
Minojty, gminy lidzkiej, od uderzenia pioru-. 
na spłonęły dwie stodoły należące do bra- 
ci Józefa i Nikodema Bujeljów. W. stodo- 
łach oprócz tegorocznego Siana i koniczy- 
ny spłonęły również narzędzia gospodarskie 
Straty wyrządzone pożarem sięgają 10 
tysięcy złotych. 

Tegoż dnia od uderzenia pioruna spło- 
nął doszczętnie dom mieszkalny należący 
do Rozalji Królowej, mieszkanki folwarku 
Aleksandrowo, gminy. werenowskiej. 

W nocy 17 lipca w folwarku Ejsmon- 
ty, z nieustalonej narazie przyczyny wy- 
buchł pożar, skutkiem którego spaliła się 
obora i stodoła wraz z sianem i owsem na 
szkodę Sta nisłąwa Żemojtela. Straty do- 
chodzą 3 tysięcy złotych. 

WIDZE 

— Uwadze wojewódzkich władz — Бет- 
pieczeństwa. Płoną osady i miasteczka na- 
sze, w tym roku pożarów mamy więcej niż 
poprzednio, wina po większej części leży w 
nas samych i w gnuśnej opieszałości po- 
wiatowych władz bezpieczeństwa. Sta- 
wiam przykład temu. Oto w tych dniach 
wypadło mi przejeżdżać służbowo, przez 
bardzo dużą wieś Sipowicze, gminy Bohiń- 
skiej powiatu Brasławskiego. Jadąc mo- 
notonnie koniem, pozierałem na wielką tę 
wieś, ciągnącą się przez kilometr przestrze- 
ni, mającą przeszło 900 mieszkańców, 
zabudowaną dr ewnianemi budynkami, kry- 
temi słomą. Wiszystkie domy posiadają ni- 
ziutkie ceglane kominki,  nieotynkowane 
wcale, przyczem w całej tej wsi niedopa- 
trzyłem ani jednego całego komina, z wyjąt 
kiem dwuch kominów w budynku w którym 
się mieści szkoła powszechna. Patrząc na 
to, podziwiałem opatrzność, co dotąd czu- 
wa nad tą wsią, że z tych świecących się 
ze wszystkich boków kominów, dymek 
ciągnie w górę, coby to było, gdyby ten 
dymek przy przytłaczającym z góry wie- 
trze, uderzył w dziurawe boki nad same 
mi słomianemi dachami, kominów, a po- 
zostałoby z tej wsi tylko kupy popiołu. 

Zrobiło to na mnie takie wrażenie, że 
odjechawszy poza wieś, ze dwa A 
ozierałem się czy już wieś się nie pali. 
Takie kominy oglądam tylko w powiecie 
Brasławskim. 

Pożądanem by było, aby wojewódzki 
wydział ubezpieczeniowy wysłał kogoś nie 
zwłocznie do oglądania  powiedzianego. 
Dojazd Opsa, Bohiń, Sipowicze, bo mogą 
być miljonowe straty. Podróżny 

ŁoY NZF.UPZĘ 

— Przykre i przyjemne spostrzeżenia. 
Jako do”adna ilustracja do licznych głosów 
w prasie na temat rozwielmożnionego pijań 
Stwa na naszej wsi niech służy niniejsza 
obserwacja. 

Znalazłem się w Łyntupach przypad- 
kiem w niedzielę. Jak zwykle w miastecz- 
kach, całe życie skoncentrowane jest na 
ulicy: ludzie stoją lub siedzą, rozmawiają 
a nawet się spierają; rozmowy są tem żyw- 
sze im większy udział w nich bierze alko- 
hol. Całe miasteczko prawie jest pod 
znakiem alkoholu. Na dwudziestu dwóch 
obywateli, spotykanych przeze mnie na jed- 
nej ulicy, dziesięciu było dokumentnie pi- 
janych. Zatrzymany w celach informacyj- 
nych, jak mi się wydało najmniej chwieją- 
cy się, przystanął, „łypnął* jak tutaj mó- 
wią oczami, a usiłowania wypowiedzenia 
słowa, spełzły tylko na poruszeniu języka 
w w ciekących wódką ustach. 

Dla ścisłości dodać muszę, iż był to 
dzień „poprawiania* wyborów do Sejmu, a 
przecież „nasz brat" bez butelki obowiąz- 
ków obywatelskich wypełnić nie potrafi. 
Z drugiej znowuż strony trzeba oddać spra- 
wiedliwość, iż na wsi taki biedny czło- 
wiek jak może inaczej uprzyjemnić niedzielę 
jeżeli nie zabije „robaka”. Przecież żad- 
nej godziwej rozrywki niema. Nic się nie 
robi ażeby popularyzować czytelnictwo, 
zainteresować odczytem, nauczyć słuchać 
muzyki lub śpiewu, ubawić sztuką lub jakąś 
godziwą rozrywką. 

Na ogół źle jest na wsi, obserwatora 
stojącego z boku przejmuje grozą niepoko- 
ju. Słusznie biją na alarm, złu jakie się 
dzieje na wsi z braku oświaty należy jak 
najszybciej zaradzić, 

Są wprawdzie i jaśniejsze refleksje. 
Oto w tym że samym czasie nie zauwa- 
żyłem ani jednego pijanego kolejarza, któ- 
rzy się w znacznej ilości tu i ówdzie spo- 
tykali. Wprawdzie może to być zbieg oko- 
liczności, jednakże należy zaznaczyć iż ko- 
lejarze jako element pod względem kultu- 
ralnym wyróżniają się na tutejszym grun- 
cie. Oto np. powstała wśród nich myśl 
wybudowania nowego Domu Ludowego 
jak oni nazywają „Ogniska*. .Myśl tę re- 
alizują w szybkiem tempie. Na jesień budy- 
nek ma już być jeżeli większych przeszkód 
nie będzie, pod dachem. A za rok najpóź- 
niej będą się w nim mogły odbywać od- 
czyty, pogadanki, przedstawienia, wów- 
czas może prędzej i gazeta i książka trafi 
do rąk tego mieszkańca miasteczka, który 
dziś nie widzi innej przyjemności nad upi- 
cie się. Kolejarzom niosącym kulturę, tutaj 
na kresach należy się podziękowanie i 
szczere uznanie. Ва 

FORZA ZYC TEA ZZYWZETKZETTY POKAZE RPRERZPREREPCCTA 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
  

    

SPRAWY KURACYJNE 
i HIPPIKA 

Sopoty, dzięki swoim nowoczesnym 
urządzeniom i wielkim inwestycjom lat ostat 
nich, stały się wskutek wielkiej frekwencji 
cudzoziemców, ośrodkiem życia międzyna- 
rodowego. 

Zarząd Kuracyjny Sopot , chcąc dać 
prawdziwy wyraz charakteru międzynarodo- 
wego, tej jedynej w swoim rodzaju, miej- 
scowości kuracyjnej nad bałtykiem, posta- 
nowił urządzić w tym roku Międzynarodowe 
Zawody Hippiczne, które trwać będą od 6 
do 11 sierpnia b. r. W zawodach tych przyj- 
muje udział Polska zarówno 7 państw za- 
granicznych. Słowem będzie to pamiętny 
rok konia. 

Zarząd Kuracyjny, dbając o jaknajlicz- 
niejszy udział koni, wyznaczył olbrzymią 
sumę, bo aż 15.000 guldenów dla tych jeźdź 
ców, którym nie przypadnie w udziale otrzy 
manie nagrody, tytułem odszkodowania za 
przyjazd do Sopot. Ogółem Zarząd Kuracyj- 
ny wyznaczył nagrody w sumie okrągłych 
50.000 guldenów do rozdania. 

Dla zdobycia Nagrody Narodów trzeba 
będzie przebyć 12 — 16 przeszkód do 1.50 
metrów. 

Spodziewać się należy, iż cały świat 
sportowy w Polsce wspomnianemi zawoda- 
mi się zainteresuje i zgłosi swój udział, a 
conajmniej przybędzie na plac wyścigowy, 
by naocznie przekonać się o świetnej orga- 
nizacji wyścigów i podziwiać udział znako- 
mitych jeźdźców. 

SŁO W c 

i handlu Kwiatkowski wraz z dyrektorem departamentu Nosowiczem, witany 
na dworcu przez ministra handlu Haugego oraz przedstawicieli Ministerstwa 
spraw zagranicznych, poselstwa polskiego z Kopenhagi i prasy. W ciągu 
dnia delegacja polska zwiedziła miasto i okolice oraz uczestniczyła w śniada 
niu, wydanem przez dyrekcję duńskiego Tow. budowy Gdyni. Wieczorem 
odbył się obiad, wydany przez posła Michałowskiego i jego małżonkę. W 
dniu dzisiejszym minister Kwiatkowski będzie przyjęty na audjencji przez 
króla, następnie będzie zwiedzał port, wreszcie będzie obecny na bankiecie 
wydanym przez premjera Stauninga. Wieczorem minister Kwiatkowski opu- 
ści Kopenhagę. 

Echa kampanji niemieckiej w sprawie 
rewizji granic 

PARYŻ. PAT. W dzienniku „Le Journal des Debats* ukazał się się 
artykuł p. Jana Sołtana, redaktora „Massager Polonais“, o zaciętej kampa- 
nii, prowadzonej przez Niemcy w sprawie rewizji granic polsko-niemieckich. 
Stwierdza on, że kampanja ta przeniosła się obecnie do Francji i ją obrała 
jako teren swej akcji. Dowodem tego są liczne artykuły, ukazujące się w 
tej sprawie w prasie francuskiej. W niektórych poruszana jest sprawa ustą- 
pienia Rzeszy niemieckiej polskiego Pomorza. Nie znajdzie się ani jeden mąż 
stanu w Polsce, któryby zgodził się na otwarcie w tej kwestji dyskusji. Niem 
cy przypuszczają, choć nie wypowiadają tego otwarcie, że Polska zmuszona 
byłaby ustąpić pod dostateczną presją międzynarodową, gdyby nie chciała 
„Zrozumieć korzyści, płynących dla niej ze zgody na ustąpienie Pomorza". 
Trudno jednax v:zypuszczac, «by mocarstwa europejskie zdobyły się na po- 
dobny krok, który łatwo obróciłby się przeciwko nim. 

Mówiąc o takich „przyjacielskich radach* Francuzów p. Sołtan oświad 
cza, że z podovnemi radami Francja nigdy nie wystąpi. Gdyby jednak przy- 
puszczać, że mogłoby to mieć miejsce, to niema poza użyciem siły innego 
argumentu — przez wzgląd na oczywistość i sprawiedliwość Polacy nie mo- 
gą oddać tego, co im się słusznie z prawa należy. 

  

Gabinet Rzeszy przywrócił moc odrzuconej 
ustawie podatkowej 

BERLIN, PAT. — Gabinet Rzeszy postanowił, na podstawie art. 48 
konstytucji, nadać odrzuconej częściowo przez Reichstag ustawie podatkowej 
moc obowiązującą. 

Dalsze manifestacje w Indjach 
BUMBAY. PAT. W Jubbulpore usiłowano zatrzymać transport spirytualji, przy- 

czem doszło do starcia między policją a manifestantami. Policja została zarzucona ka- 
mieniami i zmuszona do użycia broni palnej. W wyniku zajścia 60 manifestantów oraz 
12 członków policji odniosło rany. 

Katastrofa żywiołowa w Japonii 
'TOKJO. PAT. Szkody wyrządzone przez tajfun, który szalał nad Japonją w pią- 

„tek, nie są jeszcze całkowicie znane. Najwięcej ucierpiała wyspa  Kiu-Szu. Przypu- 
szczalnie straty dochodzą do 100 tysięcy jenów. 70 osób zostało zabitych, 100 dotych- 
czas nie odnaleziono. Rannych jest 700 osób. Tajfun zniszczył 4 tysiące domów. Zato- 
nęło wiele łodzi. jak donoszą z Korei, tajfun poczynił tam znaczne szkody, z po- 
wodu jednak przerwania komtnikacji wszelkich szczegółów brak. Należy zauważyć, że 
Korea uległa niedawno katastrofie powodzi, która spowodowała śmierć 258 osób i zagi 
nięcie 252. 20 tysięcy ludzi pozostaje na Korei bez dachu nad głową, gdyż powódź 
zniszczyła 5400 domów. 

Pociąg w morzu płomieni 
ELISABETH (Stan New-Jersey). PAT. — W pobliżu Elisabeth pociąg pośpieszny 

zderzył się z samochodem. Pociąg wlókł samochód na pewnej przestrzeni, a gdy wresz- 
cie maszyniście udało się pociąg zatrzymać, lokomotywa przewróciła się, przyczem wy- 
buchł pożar, który ogarnął część pociągu. Zgórą 100 osób odniosło rany. Stan - trzech 
osób jest krytyczny. 

Niebywałe upały w Ameryce 
40 OSÓB ZMARŁO OD GORĄCA. 

NOWY YORK. PAT. Według dotychczasowych danych, z powodu nowej fali upa 
łów, jakie nawiedziły Stany Zjednoczone, zginęło 40 osób. Temperatura w dniu 19 lipca 
była najwyższą, jaką zanotowano od 54 lat. 

Krwawy dramat w Krakowie 
Ulica Warszawska była widownią krwawego dramatu miłosnego. Około godz. 

8 i p:ł rano 40-letnia Marja Hendlowa, żona porucznika 12 p. p., zamieszkała w kosza 
rach strzeliła na chodniku przed bramą koszar do 22-letniej Marji Lackowskiej, wdowy 
po sierżancie, zamieszkałej stale w Skierniewicach. 

Po dokonaniu morderstwa Henglowa zgłosiła się na policję i przyznała się do 
czynu, oddając rewolwer. 

Lackowska rażona kulą rewolwerową zmarła w drodze do szpitala. 
2 dochodzenia można wywnioskować, że przyczyną zabójstwa była zazdroś$ z po 

wodu stosunku miłosnego Lackowskiej z porucznikiem Hendlem, 
Skierniewicach. 

który poznał ją w 

Wypadek kolejowy pod Lwowem 
LWÓW, PAT. — Pociąg pośpieszny Warszawa — Lwów zderzył się dziś o 

godz. 2 nad ranem pod Lwowem z autobusem, którym jechało 7 osób. Autobus został 
rozbity. Dwaj pasażerowie ponieśli śmierć na miejscu, reszta odniosła ciężkie rany. Lo- 
komotywa została uszkodzona. Pociąg ruszył wkrótce dalej. 

— 21 lipca. Front południowo - 
wschodni. 6-ta armja: Na odcinku od- 
działów ukraińskich gen. Pawlenki nie 
przyjaciel przerwał się przez Zbrucz i 
zajął Iwanie Puste, skąd po kilku kontr 
atakach został wyparty. 

Na przedmieściu Wołoczyska cztery 
nieprzyjacielskie pociągi pancerne: 
„Aleksiejew“,  ,„,Krasnoarmiejec“, 

„Šmiert“ panam“ i „Towarzysz Bela 
Kun“ przebywając tor kolejowy pod 0- 
słoną silnego ognia artylerji wjechały 
niemal w linję naszego śródszańca. 
Skoncentrowany ogień 3-ch bateryj i 
akcja pociągu pancernego „,Piłsudsczyk 
zmusiły pancerki rosyjskie do odwro- 
tu. ° 

18-а dywizja piechoty uzupelnia się 
pospiesznie w Radziwiłłowie. 

Pozostała w Dubnie załoga fortu 
Zahorce, otoczona przez przeważające 
go nieprzyjaciela, po odparciu kilku 
szturmów, dostała się do niewoli. Kil- 
kudziesięciu obrońców z majorem Ma- 
t czyńskim dowódcą załogi na czele, 
zdołało pod osłoną nocy przedrzeć się 
do Radziwiłłowa. 
2-a i 3-a armja nad Styrem, bez powa- 
żniejszych wydarzeń, odpierają wzmo 
żony nacisk nieprzyjaciela. 

Front północno - wschodni. W 4-ej 
armji kontrakcja oddziałów gen. Bała 
chowicza na Rzeczycę doprowadziła 
do przejściowego jej zajęcia. poczem 
oddziały te, poniósły znaczne straty, 
wycofały się w kierunku zachodnim. 

1-a armja przegrupowuje się 
linji Niemna. 

na 

22 lipca. Front południowo - wscho 
dni. Walki o przedmiocie Wołoczyska, 

  

Sowiecka propaganda 
radjowa 

Propaganda komunizmu prowadzona na 
faiach eteru -szczególniej bezceremonjalnie 
w ostatnich czasach zwłaszcza, przez 
radjostacje sowieckie wywołała energiczne 
protesty całego szeregu państw. Ostatnio 
poseł niemiecki w Moskwie złożył na ręce 
sowieckiego komisarza spraw zagrani CZ- 
nych Litwinowa protest przeciwko nada- 
waniu przez sowieckie radjostacje agita- 
cyjnych odczytów w języku niemieckim, 
przeznaczonych dla komunizowania radjo- 
słuchaczy niemieckich. 

Litwinow w odpowiedzi na ten protest 
oświadczył, że każda radjostacja może 
nadawać wszelkie prelekcje w dowolnym 
języku, że przeto nie należy brać za złe ra- 
djostacji sowieckiej, nadawania odczytów 
w języku niemieckim, co przecie jest jedy- 
nie „utrzymaniem kontaktu duchowego z 
sympatykami ideologii komunistycznej. 
Nauczka ta przyda się: znakomicie Niem- 
com, którzy przecie w identyczny  spo- 
sób postępują względem — radjosłuchaczy 
polskich 

Zgon genjalnego 
komika 

Depesze doniosły o zgonie w Rosji Ar- 
nołda Durowa. Nazwisko to znane jest aż 
nadto dobrze — był to bowiem największy 
komik, jakiego dotychczas miała Europa. 
Od szeregu lat nie występował on już zu- 
pełnie. Ale był czas, gdy imię Durowa rozle- 
gało się głośno po całej Rosji i poza jej 
granicami. Był to najpopularniejszy aktor 
ludowy, którego nikt dotąd w żadnym kra- 
ju europejskim nie tylko nie zdołał prze- 
stignąć, ale nawet mu dorównać. 

Durow był w pierwszym rzędzie znany z 
swej tresury zwierząt i ptaków. Do tresury 
używał jednak zupełnie innej metody, ani- 
żeli wszyscy, zajmujący się tym fachem. Byt 
on bowiem rzadkim znawcą psychologii 
zwierzęcej. Na tem polu był wielkim fachow 
cem, rzec można nawet — uczonym. ].go 
książkę, napisaną na ten temat, czyta się z 
wielkiem zainteresowaniem. 

Ci, którzy kiedykolwiek widzieli treso- 
wane zwierzęta Durowa, nigdy nie zapomną 
jego wirtuozostwa. Zwierzętom tym brako- 
wało tylko mowy — poza tem myślały 1 
czyniły zupełnie jak ludzie. 

Durow był klownem cyrkowym. Ale bła- 
zeństwa swoje wzniósł on na szczyty wiel- 
kiej sztuki. To była gra, przepiękna gra, 
która bawiła a nawet zachwycała publicz- 
ność. b : 

Swą niezwykłą popułarność zawdzięczał 
Durow również swej niezwykłej odwadze. 
Satyra jego chłostała wszystkich, nie wy- 
baczając nikomu. Należy „Przypomnieć  s0- 
bie reżim carski, aby ocenić Śmiałość, z jaką 
Durow wyśmiewał wszystkie niedomagania 
caratu, każdą krzywdę, każdy wybryk re- 
akcyjny, każdą samowolę. 

n.KwiatkowskiwKopenhadze DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
KOPENHAGA. PAT. — Wczoraj rano przybył tu minister przemysłu prowadzone przez cały dzień, obu- 

stronnie z najwyższem napięciem sił i 
rzadko w tej wojnie spotykanem natę- 
żeniem ognia działowego, dzięki męst- 
wu załogi i doskonałemu spółdziałaniu 
artylerji, nie przyniosły nieprzyjacieło- 
wi nawet iokalnych sukcesów. Późną 
nocą kontrakcja batalj. 1-53 11—52 
I1—42 i II—51 pułków piechoty, zła- 
mała napór przeciwnika 'i zakończyła 
się zupełnem wyrzuceniem go na 
wschodni brzeg Zbrucza. 
18-ta dywizja piechoty posunęła się z 
Radziwiłłowa około 20 klm. naprzód 
w kierunku półn. wsch., pędząc przed 
sobą zaskoczone szwadrony jazdy nie- 
przyjacielskiej. Większe patrole prze- 
ciwnika, a nawet podjazdy z baterjami / 
przedostały się na tyły tej dywizji, ni- 
szcząc łączność i psując tor kolejowy. 
Przeciwdziałają tu skutecznie pancer- 
ne „Chrobry“ i „Pioner“. 

Na froncie 2-ej i 3-ej armji nie by- 
ło poważniejszych wydarzeń. 

Front północno - wschodni. 4-ta ar 
mja. Nieprzyjaciel zajął Izabelin (10 
klm. a południowy wschód od Wołko- 
wyska) i dalej na południe Różanę 
(na szosie Słonim — Brześć). | 

1-a armja: Nieprzyjaciel usiłował 
sforsować Niemen na odcinku 1-ej dy- 
wizji litewsko - białoruskiej, w okoli- 
cy Mostów. Masy piechoty, z kawaler- 
ją po bokach, ruszyły brodem do na- 
tarcia pod osłoną ognia artylerji. Ogień 
własnej artylerji i karabinów maszyno 
wych zmusił oddziały sowieckie do 
pośpiesznego odwrotu. Podobnie nie- 
powodzeniem skończyła się próba for 
odcinku 17-ej dywizji piechoty. 
sowania Niemna dalej na północ, na 

| EEAPDYARECT OGAR REYPY PAK ZY БИИЛАЛЯННННРЕОИРОЛОДИ! 

Przed nikim się nie korzył. — Był nie- 
zwykle śmiały, naweńt gdy chodziło o cara. 
Pewnego dnia w cyrku wziął do ręki srebrne 
go rubla, na którym był wizerunek cara 
Mikołaja i toczył go po ziemi. Na zapyta- 
nie, co robi, odparł: „Duraka walaju“, co po 
rosyjsku ma podwójne znaczenie: toczę głup 
ca i udaję głupca. 

Pewnego dnia Durow gościł w Odessie, 
gdzie naczelnikiem miasta był słynny satra- 
pa Zielonyj. Zielonyj znany był z tego, że 
gdziekolwiek przychodził czy do restauracji, 
czy do innego publicznego lokalu, wszyscy 
musieli wstawać z miejsc i witać go. 

Durow pomalował jedną tresowaną świn 
kę na zielono i pozostałym zwierzętom ka- 
zał jej się kłaniać. Jeden z tresowanych pie 
skównie chciał jednak ukłonić się. Na zapyta- 
nie Durowa, d laczego się opiera, piesek od- 
powiedział (oczywiście ustami Durowa): 

— Gdy Zielonyj dojrzeje, to ja się u- 
kłonię. 

W ciągu dwudziestu czterech godzin Du 
row musiał opuścić miasto. 

Sława jego rosła w Rosji i zagranicą, 
gdzie daw?! on gościnne występy. Po wy- 
buchu rev * Rosji zaniechali wystę- 
pów —i „aarł w Moskwie, w wie- 
ku 79 lai. 
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Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 

й Sposób użycia 
M (esse. ; Už BS) załączony. 

ARPOSAL: 
Karpińskiego     
XVII losowanie 

W dn. 17 bm. odbyło się XVII cią- 
gnienie 1-szej serji książeczek na wkła 
dy premjowane PKO przyczem zostały 
wylosowane następujące numery: 
112 3192 3807 4363 5231 5744 6452 
8955 9295 9295 10519 11834 13073, 
13769 14650 14969 16093 18625 19993 
20407 21000 21066 21555 22079 
23561 24883 25114 25474 30035 30204 
30492 31112 32048 33222 34152, 
34543 34580 34595 35058 35100 
35439 37834 38108 38236 38823 
39085 39701 39711 40227 40424 
41081 41160 41314 41442 41831 
42991 43859 44026 44050 46738 
47023 

'Manuskrypt Albertrandiego 
(PRZYCZYNEK DO OPISU ZBIORÓW STANISŁAWA AUGUSTA. 

Jakoś przed 20 przeszło laty udało 
mi się zdobyć niezmiernie wartościo- 
wą po Stanisławie Auguście pamiąt- 

kę. Jest to księga rękopiśmienna zna- 
nego historyka, Jana Albertrandiego, 
stanowiąca zriaczną część inwenatrza 
zbiorów królewskich, która może po- 
służyć za ważny przyczynek do ewen- 
tualnego dalszego odzyskiwania. przez 
Polskę tych, zagrabionych przez mo- 
żnowładców carskich, kolekcji Zamku 
Warszawskiego, które może  dotych- 
czas zalegają, nieskontrolowane odpo- 
wiednio, w muzeach rosyjskich. 

Stanisław August gorliwy protek- 
tor ruchu naukowego w Rzeczypospo- 
litej Polskiej, był, zwłaszcza, wielkim 

miłośnikiem sztuki oraz kolekcjonerem 
sztychów, medali i przeróżnych oso- 
bliwszych starożytności. Wyżej po- 
mieniony manuskrypt in folis, opraw= 
ny w skórę cielęcą, zawiera 160 str. 
skreślonych pismem. gęsto zapełnia- 
jącem arkusze niemal aż do końca 
księgi, albowiem tylko parę kart pu- 
stych w: niej się znajduje. Tytuł jest 
następujący: „Raport o stanie teraźniej 
szym gabinetu medali i monet staroży- 
tnych Jego Królew. Mości. 
" Praca Albertrandiego urywa się. na 

końcowej w jego rękopisie dacie, mia- 
nowicie w dniu 9 kwietnia 1793 r. 
Niewątpliwie, tragiczne wypadki dzie- 
jowe, zaszłe w kraju w onym czasie, 
stanęły na przeszkodzie dalszemu opi- 
sowi rzeczonych zbiorów królewskich. 

Raport ów o stanie zbiorów ga- 
binetu J. K. M. nosi następujący pod- 
pis: „Jan Albertrandi kanonik gniež- 
nieński i warszawski, dozorca gabi- 
netu starożytności Jego Król. Mo- 
ści”. 

Autentyczność pisma własnoręcz- 
negoAlbertrandiego stwierdzić  mo- 
głem niegdyś, w onym czasie, gdy 
byłem posiadaczem paru jego listów, 
skreślonych w tej samej epoce. Tru- 
dniejsze. za to było sprawdzenie toż- 
samości pisma jego w zestawieniu z 
tekstem samego inwentarza. Stąd 
trzeba było udąć się do niektórych, z 
pośród wybitniejszych _ historyków 
warszawskich o kompetentne w tym 
względzie wskazówki, które osta- 
tecznie wyjaśniły, że całość manu- 
skryptu, zawartego w księdze, jest 
bezwzględnię dziełem jedynie sanie- 
go Albertrandiego. 

Działalność naukowa Albertrandie- 
go, jako historyka jest ogólnie zna- 

na, wiadomo też ‚ że w hierarchii 
kościelnej pozyskał on wr. 1796 ty- 
tuł biskupa Zenopolitańskiego, zmarł 
on w miejscu swego urodzenia w 
Warszawie w r. 1808. 

Nie od rzeczy będzie nadmienić w 
związku z pracą jego, jako dozorcy 
zbiorów królewskich co następuje: 
Albertrandi uporządkował i spisał ka- 
talogi słynnej  bibljoteki publicznej 
w Warszawie, założonej przez bisku- 
pa kijowskiego, Józefa Załuskiego, 
którą rząd rosyjski, po zaborze kraju, 
zabrał do Petersburga, gdzie była 
ona właśnie pierwszą i najcenniejszą 
podstawą olbrzymiej książnicy rosyj- 
skiej, zwanej Peters. Bibljoteką pub- 
liczną. Ów dział w znakomitej swej 
części został zwrócony odrodzonej 
Polsce. 

W r. 1773 został mianowany Alber- 
trandi lektorem króla i był zarazem 

zawiadowcą jego bibljoteki, 
zbioru rycin i starożytności. Dla uzu- 
pełnienia tych zbiorów i przejrzenia 
ważniejszych księgozbiorów wysłany 
został do Włoch. Po trzech latach 
powrócił z bogatym plonem, gdyż 
zdołał wydostać rzeczy dotyczące 
dziejów .ojczystych i własną ręką, 
przepisał 110 woluminów, za co też 
otrzymał medal z napisem: — Мегеп- 

tibus. : 
Po utworzeniu się Towarzystwa 

Warszawskiego Przyjaciół Nauk. był 

wybrany jego prezesem. 
Wracając do manuskryptu, stano- 

wiącego raport dozorcy gabinetu kró- 
lewskiego, skonstatować tu wypada, 
że znaczniejsza część inwentarza, za- 
wierająca mianowicie dokładny opis 
medali , począwszy od objektów nu- 
mizmatycznych, poświęconych Zyg- 
muntowi I, kończąc zaś na czasach 
współczesnych , odbitych z zarządze- 
nia samego króla, ostatnio, ku czci 
znakomitego astronoma wileńskiego, 
ks. Marcina Poczobuta, że właśnie 
ta główna część rękopisu Albertran- 
diego jest spożytkowana w druku, je- 
szcze przed kilkoma dziesiątkami lat. 

Najprawdopodobniej tę księgę rę- 
kopiśmienną posiadał znany profesor 
warszawski, Feliks Bentkowski, który 
należał do tych skrzętnych  history- 
ków i zbieraczy, jacy najgorliwiej ra- 
towali rozproszone i po biskupie Al- 
bertrandim, po zgonie jego, liczne rę- 
kopisy. 

Bentkowski, mianowicie, w swym 
znanym „Śpisie medalów polskich lub 
z dziejami krainy polskiej stycznych* 
mógł właśnie wykorzystać ów skrupu 
latny wykaz numizmatów, zawarty w 
pracy Albertrandiego. Tak samo przy- 
puszczają i niektórzy uczeni warszaw 
scy, za to znów wszyscy się go- 
dzą nato, że bardzo ważny dział ii- 
wentarza, opisujący, mianowicie, sta- 
rożytności klasyczne, oraz zabytki 

egipskie i inne, które się znajdują w 
gabinecie Stanisława Augusta, nie 
jest dotychczas znany  archeologom 
polskim, eo ipso w literaturze historycz 
nej polskiej nie był nigdy badany. 
Albertrandi, w owym spisie, podaje 
objaśnienia rozmaitych biustów rzym- 
skich, greckich i t. d. przyczem sam 
jako kustosz odpowiedzialny, podaje 
obok i przybliżone ceny zabytków, 
stawiających podług niego przybli- 
żoną wartość poszczególnych  objek- 
tów na sumy przeważnie wyrażają- 
ce się w tysiącu, dwóch tysiącach i 
trzech tysiącach złotych polskich, czę- 
sto jednak w kwocie tylko półtora ty- 
siąca złotych polskich, słowem może 
nazbyt skromnie szacuje wartość 
onych zabytków. 

A teraz słówko co do wileńskiego 
pochodzenia manuskryptu Albertran- 
diego. Najprawdopodobniej dostał 
się on z Warszawy znanemu profeso- 
rowi dawnego wileńskiego  uniwer- 
sytetu (zm. 1848 r.), Michałowi Pełka 
Polińskiemu, zapalonemu bibljofilo- 
wi oraz badaczowi kultury ojczystej 
w  wszechstronnem znaczeniu tego 
słowa. Być może że profesor wydostał 
manuskrypt właśnie od wyżej wzmian 
kowanego F. Bentkowskiego. 

Poliński bowiem był posiadaczem 
znakomitego zbioru inwentarzy, po- 
siadających opisy nietylko kolekcji 
numizmatycznych dawnego uniwersy 

tetu wileńskiego, lecz również Krze- 
mieńca i wielu szkół średnich, daw- 
nego szkolnego okręgu, znajdującego 
się pod zawiadywaniem  Kuratorjum 
wileńskiego. 

Jest to bardzo znamienne, że zwie- 
rzchnicy tylu zakładów naszych  na- 
ukowych, rozumieli wówczas  donio- 
słość gromadzenia i odpowiedniej in- 
wentaryzacji monet i medali. 

Wszechnica wileńska posiadała n. 
D. przepyszną kolekcję medali, ofia- 
rowanych razem z szafą, ozdobioną 
starożytnemi bronzami, przez Michała 
hr. Walickiego, podstolnego koronne- 
go, znanego filantropa i dobrodzieja 
uczącej się ubogiej młodzieży. 

Prof. Poliński wysoko cenił i po- 
siadane przez się bogate zbiory numiz 
zmatyczne,  jakowe 
przez synów jego szwagra, prof. 
Walerjana Górskiego, rozprzedane. 
Działo się to jakoś przed pół wiekiem. 

Jednym z nabywców był n. p. zna- 
ny antykwarjusz wileński, a Świetny | 
przy tem znawca monet i medali, š. p. 
Lucjan Moraczewski, o którego dzia- 
łalności niezmiernie pożytecznej na 
kresach północnych kraju naszego 
będę miał sposobność pomówić nie- 
zadługo w naszem piśmie. 

L. Uziębło 
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Jak ujeto stynnego 
morderce policjanta 

Jak donosiliśmy w nocy z dnia 11 kwie 
tnia b. r. został na szosie Ostryna — Nowy 
Dwór w tajemniczy sposób zamordowany 
posterunkowy P. P. z posterunku w Ostry- 
nie Franciszek Szałwiński, który w tym cza 
sie wracał rowerem ze służby. 

W kilka dni potem zatrzymany Bole- 
sław Łuczko, pochodzący z powiatu  lidz- 
kiego, ale bez stałego miejsca zamieszka- 
nia, który przyciśnięty do muru w ogniu 
pytań przyznał się do współudziału w zbrod 
ni zabójstwa policjanta Szałwińskiego, wska 
zując równocześnie zawodowego koniokra- 
da Sylwestra Jamonta, jako właściwego 
spiawcę zabójstwa. 

w międzyczasie za bandytą wszczęto 
„/* poszukiwania. Śledztwo jednak  utykało, 

gdyż bandyta zatarł za sobą wszelkie ślady. 
W ostatnich jednak dniach policja wpadła 
na trop bandyty. Jak ustalono, Jamont ukry- 
wał się w specjalnej kryjówce w starym 
Jesie, należącym do p. Bronisława  Misiury 
(w folwarku Staredwory w gminie  wasili- 
-skiej. Skąd od czasu do czasu dokonywał 
wypadów do okolicznych wiosek. 

Dwódch policjantów i komendant po- 
sterunku P. P. w Wasiliszkach przod. Jan 
Macherski oraz post. Józef Wacławek prze- 
brawszy się po cywilnemu udali się do 
wspomnianego lasu w poszukiwaniu za ban 
dytą. Gdy policjanci podkradli się na 7—8 
metrów pod kryjówkę, bandyta Jamont po- 
grążony był w głąbokim Śnie. Chrząst jed- 
nak łamanych pod stopami policjantów ga- 
łęzi przywrócił momentalnie bandytę do 
przytomności. Bandyta w mgnieniu oka sta- 
nął na nogach, zoczywszy zbliżających się 
do niego nieznanych mu osobników, rzucił 
się do ucieczki, ostrzeliwując się z rewol- 
WETU. 

Rozpoczęła się przeplatana ciągle gęstą 
_ strzelaniną gonitwa przez las. Po pewnym 

czasie bandyta padł ugodzony w pierś i 
brzuch. Rany były śmiertelne, gdyż w chwi- 
li zbliżania się policjantów do bandyty, *da- 
wał on już tylko słabe oznaki życia, tak, że 

/ policjanci sprowadzili furmankę, ażeby go 
przewieźć do Wasiliszek. Jamont wyzionął 
ducha. 

i Przy zmarłym znaleziono rewolwer 
„Mauser. W kryjówce znaleziono około 10 
metrów płótna, sporą ilość sznurów i cały 
szereg drobnostek, pochodzących prawdopo 
dobnie z kradzieży. jak ustalono, bandyta 
dokonał niedawno kradzieży z włamaniem 
we wsi Acytówce, gminy Wasiliskiej, gdzie 
skradł futro, 100 metrów płótna oraz 200 
zł. 0 wypadku zawiadomiono władze śled- 
cze, które się udały na miejsce, celem prze- 
prowadzenia dochodzenia oraz sekcji zwłok. 

Zaznaczyć tu należy, że tropienie ban- 
dyty odbywało się pod kierownictwem ko- 
misarza Franciszka Daglisa, którego rzutko- 
ści Oraz energji, należy zawdzięczać, że tak 
niebezpieczny bandyta i koniokrad, jakim 
był dła okolicznych zwłaszcza wsi w gminie 
Wasiliskiej Sylwester Jamont, wpadł w za- 
stawiony nań potrzask przez policjantów. 
Należy pamiętać, że Jamont był istną plagą 
dla rolników gminy Wasiliskiej, wszystkie 
kradzieże koni bowiem w tych miejscowo- 
ściach były jego dziełem. 

ZSĄDÓW 

  

  
  

  

  

ECHA NADUŻYĆ LEŚNYCH. 

Sprawa karna o nadużycia leśne, pole- 
gająca na tem, że funkcjonarjusze państwo- 
wi mający za zadanie ochronę łasów sprze- 
dawali budulec paserowi wyznaczana była 
już kilkakrotnie lecz za każdym razem spa- 
dała z wokandy z racji niestawienia się bądź 
to jednego z oskarżonych bądź któregoś ze 
świadków. 

Onegdaj dopiero wszyscy współoskarżeni 
w tej sprawie: leśniczy F. Ćwirko - Gudyc- 
ki, gajowy Zamachowski i „kupiec leśny" 
Taboryski zebrali się w komplecie na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym. Sumie- 
nia ich obciąża 400 sztuk pni, należących 
do Państwa, a sprzedanych „na lewo". Po- 
ważna tranzakcja. Tyle drzewa — to kapi- 
tał, nawet w wypadku, kiedy kupujący wie 
od kogo, czyje i w jakich okolicznościach 
kupuje płacąc „psie pieniądze”. 

Las jest niczyj—mówią często chłopi przy 
łapani na kradzieży i odpowiadający następ 
nie przed sądem. Las jest Boski tom so- 
bie jedną sosenkę uciupał toporkiem. 

Tak twierdzą naiwni albo udający naiw 
nych, kiedy jednak sosenkę sprzedaje ktoś 
ubrany w szaro - zielony mundur leśnika to 
już jest gorzej. | 

Cóż powiedzieć © rozpoznanej sprawie. 
Dowód winy aż nazbyt wyraźny. Przezna- 
czeni byli do pilnowania bogactwa pań- 

, stwowego — lasu, a tymczasem sprzedawali 
go. Sąd ocenił należyci e te zasługi i ska- 
zai: 

Zamachowskiego na dwa lata domu po- 
prawy, Ćwirko za niedopatrzenie karygod- 
ne powodujące szkodę interesów państwo- 
wych ną 6 m. aresztu i pasera Taboryskiego 
na | rok więzienia oraz wszystkich na opła- 

gi cenie kosztów sądowych. W stosunku do 
Cwirko 1 Taboryskiego Sąd zastosował am- 

| nestję. ® 
| artykulik 

NIE PODZIELILI SĄŻNIA DRZEWA. 

Lepiej z mądrym kupić, niż z głupim 
znałeźć, mówi przysłowie, trudno jednak ku- 

| pujacemu wiedzieć napewno, czy jego wspól 
nik jest rzeczywiście mądrym czy nie. 

Zresztą gdyby była możność przekony- 
wania się o tem zawczasu, większość tran- 
zakcyj nie dochodziłaby do skutku. 

* Zapewne i Antoni Caryk, gospodarz z 
pod Kobylnika pow. Święciańskiego, nie ku- 
pilby sążnia drzewa ze swoim sąsiadem 

Obaj gospodarze wytargowali dostępn 
dla siebie cenę, płacili pono je kiedy doszło do podziału drzewa, zaczęli się 
kłócić. Każdy uważał siebie za pokrzywdzo mego, każdemu zdawało się, że wspólnik k usiłuje oszwabić go. Kłótnia przybrała formę 

-/ tak gorącą, że impulsywny Caryk wyciąg- 
nai z kieszeni rewolwer i strzelił. Na szczę- 

,Scie chybił, jednak samego faktu usiłowania 
zabójstwa wystarczało, aby władze prokura- 
torskie wszczęły sprawę sądową. 

® ‚ Sąd Okręgowy skazał Caryka na 4 lata 
więzienia, zamieniającego dom  .poprawy. 
Sąd Apelacyjny uznał, że z uwagi na stan 
psychiczny oskarżonego w momencie od- 
dania strzału, wywołany był kłótnia, co 
zmniejsza jego winę i złagodził karę do 6 
miesięcy więzienia. 

Okazuje się, że czasami nawet z mą. 
drym nie należy kupować do spółki. 
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SŁOW 

W labiryncie śledztwa w spra- 
wie tajemniczej zbrodni 

"Tajemnica śmierci dziewczyny zamordowanej na drodze niemenczyńskiej stopnio- 
wo się wyjaśnia, wobec zebrania przez policję powiatową pewnych danych, które do- 
prowadziły do aresztowania strażaka Konstantego Rojki. 

W sobotę w dzień zgłosiła się do policji pewna kobieta, która powołując się na 
wiadomości „Słowa* o zbrodni na Pośpieszce, prosiła o okazanie ubrania zdjętego z 
zabitej dziewczyny, ponieważ może stwierdzić, czy należy ono do jej znajomej Marty 
Korotkiewiczówny, która przed paru tygodniami wyjechała pod Lidę, gdzie miał się od- 
być jej ślub, lecz dotychczas nie daje o sobie znaku życia. 

W, chwilę potem, gdy wniesiono sukienkę zabitej, przybyła z krzykiem rzuciła 
się naprzód i padła na podłogę tracąc przytomność. jedno spojrzenie na okrwawiony 
łachman wystarczyłoby świadkowi, by upewnić się, że zamordowaną jest Korotkiewi- 
czówna. 

Przywrócona do przytomności pokrótce opowiedziała o stosunkach łączących za- 
bitą ze strażakiem Rojko i o ostatniej rozmowie, jaką ona miała z Korotkiewiczówną 
przed jej wyjazdem do Lidy. Tam podobno Rojko miał wziąć z nią ślub. Rojko prosił 
narzeczoną 0 zachowanie wszystkiego w tajemnicy pod pretekstem, że niema zezwole- 
nia władzy przełożonej. Dziewczyna nie mogła jednak zmilczeć o i wszystkiem opowie- 
działa swojej znajomej, a matce chrzestnej jej zmarłego dziecka. 

"Tymczasem Rojko obmyślał plan zgładzenia dokuczającej mu stałe dziewczyny. 
Wiedząc o tem, że kolega — strażak 

nego wachmistrza postarał się o nabycie tej 
ma rewolwer u niego za 30 zł. przez pew- 
broni. 

Gdy otrzymał urlop wyjechał pod Lidę zgładziwszy poprzednio Korotkiewiczów 
wę i jak gdyby nic, w oznaczonym czasie zameldował się na służbę. 

Aresztowano go w kilka minut potem, jak poznano sukienkę. Mimo okazanych 
dowodów, Rojko stanowczo wypiera się morderstwa i stałe twierdzi, że zaszedł tu tra- 
giczny zbieg okoliczności. 

Cały szereg poszlak przemawia przeciwko Rojko np. rewolwer, który Rojko miał 
zwrócić jeszcze przed morderstwem właścicielowi t. į. owemu wachmistrzowi, co jest 
niep. rawdą, bowiem Rojko rewolweru wcale nie zwracał. Również rewizja w jego miesz 
kaniu ujawniła rzeczy zabitej złożone przed jej wyjazdem. Rojko zaprzeczał temu, że 

„ rozmawiał ostatnio z zabitą, a więc tem samem nie mógł zabierać jej garderoby na 
przechowanie, a gdy mu pokazano wyniki rewizji, pokręcił tylko głową nic nie mówiąc. 

Zebrane szczegóły niezwykle obciążają Rojkę, lecz policja w dalszym ciągu ba- 
da świadków, których zeznania odpowiednio uzupełnią śledztwo w ponurej tej sprawie. 

  
  

KRONIKA 
WTOREK 

W. słońca o godz. 3 m. 41 

/. słońca o godz. 7 m. 44 

Apolinarogo 

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

U. 5. B. w Wilnie. 

z dnia 21. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 751 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperatura najwyż-za -1-19 

Temperatura najniższa -1- 14 

Opad w milimetrach: 5 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: rano przelotny deszcz, po poł. 
rozpogadza się. 

, Pėln.-zachodni 

URZĘDOWA 
— Min. Prystor lustruje schroniska i 

żłobki. Bawiący w Wilnie minister praćy i 
opieki społecznej p. A. Prystor odbył kon- 
žerencję Zz p. Szczucką, kierowniczką schro 
niska rosyjskiego dla dziewcząt, przyjął de- 
legatów Zw. Inwalidów Wojennych, konfe- 
rował. z zastępcą głównego inspektora pra- 
cy Wielhorskim i wreszcie ustalił z przed- 
stawicielami Kas Chorych program przyszłej 
konferencji, która odbędzie się jeszcze w 
tym miesiącu. 

Następnie p. minister udał się do Domu 
Dzieciątka Jezus gdzie został powitany przez 
ks. superiora Rzymełko, siostry Szarytki i 
dziatwę. Dziewczynki starszych oddziałów 
odegrały na mandolinach specjalnie dobrany 
na powitanie p. ministra utwór, starsze i 
młodsze dziewczynki wygłosiły powitalne 
przemówienia, wręczając wiązanki kwiatów. 

Następnie p. minister zwiedził żłobek 
dzienny Zrzeszenia Związku rPacy Obywa- 
telskiej Kobiet. przy ul. Katwaryjskiej, Opu- 
szczając zakład ten p. minister wyraził ży- 
czenie, aby żłobki dzienne były organizowa 
ne i w innych dzielnicach miasta, zamiesz- 
kałych przez ludność robotniczą. 
. Potem udał się p. minister do schroniska 
im. Józefa Piłsudskiego, gdzie był powitany 
przez przedstawicieli organizacyj Pomoc 
Żołnierzowi Polskiemu p. Wilczewska i 
Sztrallową i chłopców uszykowanych w sz' 
regi. 

Ze schroniska PŻP im. Józefa Piłsuldskie 
go p. minister udał się do Domu Opieki Mat 
ki Bożej (SS Magadenek), gdzie był powi- 
tany przez przełożoną i siostry zakonne oraz 
wychowanki. Wychowanki zokładu odśpie- 
wały specjalnie ułożoną pieśń, a jedna z 
wychowanek wygłosiła przemówieinie i wrę 
czyła bukiet kwiatów. Nastąpiły dalej po- 
Pisy gimnastyczne na wzór sokolskich. Po 
zwiedzeniu poszczególnych pracowni i dłuż 
szej rozmowie o potrzebach i zamierzeniach 
SS. Magdalenek, p. minister opuścił zakład 
serdecznie żegnany przez siostry zakonne. 

Dziatwa zwiedzanych zakładów otrzyma 
ła w upominku od p. ministra paczki cu- 
kierków. 

— Wyjazd p. wojewody. W _ poniedzia- 
łek, dnia 21 bm. p. wojewoda wileński wy- 
jechał na teren powiatów mołodeckiego i wi 
lejskiego. 

— Nowe zarządzenie w Sprawie pasz- 
portów emigracyjnych. W związku z liczne- 
mi wypadkami ubiegania się o wydanie zaś- 
wiadczeń na paszporty emigracyjne ze stro- 
ny żon emigrantów — żydów, związanych 
ze swymi mężami jedynie małżeństwem ry- 
tualnem, Urząd Emigracyjny — po porozu- 
mieniu się Z ministrem spraw wewnętrz- 
nych i ministerstwem wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego — zarządza: 

Żonom rytualnym emigrantów - żydów, 
pragnącym wyjechać wraz .z mężami, wy- 
dawać można zaświadczenia na paszporty 
emigracyjne jedynie po zrealizowaniu ich 
związków małżeńskich. | 

Žonom rytualnym emigrantów - żydów, 
pragnących wyjechać wślad za mężami, któ 
rzy wyemigrowali poprzednio, wydawać mo 
żna zaświadczenia na paszporty Emigracyjne 
Sis wtedy, o ile ich mężowie wyjechali 
z Polski przed datą wejścia w życie niniej 
szego zarządzenia i to tylko, o ile wyjazd 
tych żon nie nasuwa odganom Urzędu E- 
migracyjnego żadnych zastrzeżeń i obaw 
co do ich losu zagranicą. 

Żonom rytualnym emigrantów, prag- 
nącym wyemigrować do mężów, którzy wy AE Z: 

12-letni kolporterzy bibuły komunistycznej 
Nocy wczorajszej jeden z przechodniów na ulicy Wiłkomierskiej 7 Н, Ki ne omierskiej zauważył dwóch 

Jednego z chłopców zatrzymał pewien przechodzeń i wyrwał mu z r ik ulotki 3: okazało komunistyczną, wobec czego młodocianego kolportera BoanoGi dans 

«а 
W. pewnym momencie zatrzymany chłopak szarpnął 

Się z rąk przechodnia, uciekł am z bocznych 
się silnie w tył i wyswobo- 

uliczek. " у 

jechali po wejściu w życie niniejszego za- 
rządzenia, nie należy wydawać zaświadczeń 
na paszporty, o czem ich mężów należy 
przy ich wyjeździe z Polski odpowiednio 
przestrzegać, zalecając zalegalizowanie mał- 
żeństwa przed wyjazdem. 

Wypadki, zasługujące na wyjątkowo przy 
chylne załatwienie, należy przedkładać Eks- 
pozyturom Urzędu Emigracyjnego, względ- 
nie Urzędowi Emigracyjnemu, do rozstrzy- 
gnięcia. 

— Niszczcie berberys zwyczajny. W 
dn. 31 lipca 1928 r. minister Rolnictwa wy- 
dał rozporządzenie nakładające na właścicie- 

li względnie użytkowników lub rządców grun 
tów obowiązek zniszczenia berberysu zwy- 
czajnego. Termin wykonania tego zarządze 
nia upłynął 1 maja 1929 roku. 

. Obowiązek kontroli nad wykonaniem 
ciąży na Magistracie i wobec tego  Magi- 
stracie i wobec tego Magistrat wydał. za- 
rządzenie przeprowadzenie kontroli. Winni 
niewykonania będą karani. 

ŻAŁOBNA. 
— Telegramy kondolencyjne. Telegra. 

my kondolencyjne z Wilna rodzinie zmarłe- 
go prof. Wł. L. Jaworskiego wysłało pre- 
zydjum Towarzystwa Prawniczego imienia 
Ign. Daniłowicza oraz profesor A. Parczew- 
Ski. 

WOJSKOWA 

— Święto pułkowe 6 pp. leg. Jak się do 

winy przypadające na dzień 28 bm. 
święto pułkowe 6 pp. leg. obchodzone będzie 
w tym roku ściśle w ramach pułku. 

SZKOLNA 

— Przeniesienie inspektoratów szkół 
powszechnych m. Wilna i pow. Wil. - Troc- 
kiego. Wspomniane wyżej inspektoraty 
szkolne mieściły się dotąd we własnym gma 
chu Kuratorjum (Wolana 10); obecnie żo- 
stały one przeniesione na ul. Gdańską 6 — 
III piętro. 

W ten sposób Kuratorjum zajęło teraz 
cały gmach. Nowy lokal jest o wiele wy- 
godniejszy, posiada poczekalnię dla nauczy- 
cielstwa i mieszkanie dla inspektora m. 
Wilna (p. Starościaka). Jedynym może 
minusem nowego lokalu jest chyba III pię- 
tro, a więc wysokość. Г 

RÓŻNE 

—. Osobiste. Redaktor wileńskiego nu- 
meru Tygodnika Ilustrowanego p. Kazimierz 
Leczycki uprzejmie prosi p. p. autorów, któ 
rzy obiecali swoje współpracownictwo, o 
nadesłanie prac do dnia 15 sierpnia pod 
adresem Mickiewicza 19 m. 17. 

— Dobre interesy znachorów. Władze 
skarbowe stwierdziły, że popularni znacho- 
rzy płacą podatek dochodówy od ogrom- 
nych dochodów. Nie mówiąc już o tem, że 
są znachorzy, którzy zarabiają po 600 tys. 

złotych rocznie, zwykli miasteczkowi lub 
wiejscy zarabiają 1500 — 2000 zł. miesięcz- 
nie. 

Te wielkie zarobki dowodzą, że chorzy 
bezkrytycznie wierzą znachorom. Każdy wy- 
padek przypadkowego uleczenia kolporto- 
wany jest „pocztą pantoflową* po całym 
nieraz kraju natomiast o wypadkach kata- 

strofalnego wyniku „leczenia* rodziny cho 
rego przemilczają. 

Władze sanitarne poleciły wzmocnić nad 
zor nad działalnością znachorów. 

-— Zjazd właścicieli kinoteatrów woj. 
wschodnich. W Białymstoku odbył się zjazd 

właścicieli kinoteatrów województw: biało- 
stockiego, nowogródzkiego i wileńskiego. 

Tematem obrad były sprawy organizacyj 
ne i podatkowe. Uchwalono m. in. powołać 
do życia organizację zawodową właścicieli 
kin wspomnianych województw. 

TEATR I MUZYKA 

—Teatr miejski w Lutni. Dzisiejsza prem 
jera. Dziś ukaże się po raz pierwszy ko- 
medja T. Jaroszyūskiego „Sąsiadka“, po- 
ruszająca ciekawy problem życiowy i od- 
znaczająca się przy tem żywą akcją i hu- 
morem. W rolach głównych występują: Wyr 
wicz, Tarnowicz, Kozłowska, Kreczmar, Żu- 
rowski i Wasilewski, który sztukę tę wy- 
0 
„—_ Teatr Letni w ogrodzie po  Вегпаг- 

dyńskim. Dziś Boka sę ken powo- 
dzeniem rewja w 22 obrazach „Wilno mia- 
sto moich marzeń* w wykonaniu zespołu 
rewji warszawskiej pod kierownictwem — Е. 
Czermańskiego. Program składa się z nad- 
wyraz ciekawych nowości muzycznych sto- 
łecznych i zagranicznych oraz wielce efek- 
townych produkcyj baletowych, pod kierow 
nictwem K. Ostrowskiego z primabaleriną 
Topolnicką na czele. Dotychczasowe przed- 
stawienia tej rewii odbyły się przy wypeł- 
nionej widowni. Bilety nabywać można w 
kasie teatru Lutnia codziennie 11 — 4 pp. 
i od godz. 5 w kasie Teatru Letniego. 

„Morskie Oko*. W piątek 25 i sobotę 
26 bm. gościć będzie w Teatrze Lutnia zna- 
komity zespół artystów „Morskie oko" z 
Wallerem, Karlińską, Rylską, Hryniewicką i 

o 

Zdziałalności Komitetu 
Likwidacyjn. do spraw 
byłych rosyjskich osób 

Jak się dowiadujemy z Komitetu Li 
kwidacyjnego do spraw b. ros. osób 
prawnych, prace, związane z likwida- 
cją mas majątkowych ros. osób praw- 
nych są w pełnym toku. Przeliczono 
obecnie przeszło połowę, zgłoszonych 
do Komitetu Likwidacyjnego roszczeń, 
mimo zwłoki, powodowanej sklada- 
niem przez interesowanych — niedo- 
statecznych dowodów, co zmusza do 
przeprowadzenia żmudnej korespon- 
dencji, celem uzupełnienia braków. 

Mimo specjalnych trudności tech- 
nicznych, związanych z przerachowa- 
niem roszczeń do towarzystw ubezpie 
czeniowych, przerachowano już znacz 
ną część tych roszczeń. 

Znaczne trudności, natomiast, spo 
tyka się przy realizacji aktywów. Z 
jednej strony, obecna konjunktura go- 
spodarcza utrudnia sprzedaż nierucha 

mości,» wchodzących w skład mas li- 
kwidacyjnych, jak też i realizowanie 
wierzytelności; z drugiej strony, oko- 
liczność, iż w czasie wojny i okresie 
po niej następującym, mienie podlega- 
jące likwidacji, znalazło się w wielu 
wypadkach w rękach osób nieupraw- 
nionych, — co spowodowało koniecz- 
ność wszczęcia procesów sądowych, 
których rozstrzygnięcie może spowo- 
dować dalszą zwłokę.ł 

Nie bacząc na powyższe utrudnie- 
nia, Komitet Likwidacyjny zakończył 
już likwidację mienia niektórych osób 
prawnych, ponadto rozpoczął już z dn. 
15 kwietnia r. b. wydawanie listów 
złotowych zamiennych, przypadają- 
cych za rublowe listy b. ros. banków 
ziemskich. 

Spodziewać się można, że w ciągu 
roku zostaną przerachowane pozosta- 
łe roszczenia; o ileby w tymże czasie 
dało się spieniężyć również aktywa 
ma (w nieruchomościach i należno- 
ściach procesowych) — Komitet miał 
by możność przeprowadzenia czynno- 
ści związanych z zaspakajaniem wie- 
rzycieli. 

przeboje i nowości warszawskiego teatru 
„„Morskie oko”. Bilety już są do nabycia w 
kasie Teatru Lutnia codziennie 11 — 9 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Pocałunek kochanki. 
Heljos — Dzika Orchidea. 
Heljos — Higjena seksualna o godz. 

10 min. 45. 
Światowid — Gehenna pasierbicy. 
Wanda — Miłość i krew. 

Miejski — Dziecko cyrku. 
Ognisko — Panna z... temperamentem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyirach. Za czas od 19 
b. m. godz. 9 do 20 b. m. godz. 9, zano- 
notowano ogółem wypadków 88, w tem kra 
dzieży 9, opilstwa 22 przekroczeń admini- 
stracyjnych 32 

— Kradzieże. Kryńskiej Racheli, 
Stefańska 11 skradziono z mieszkania 
ubranie, biżuterję, maszynę do szycia 
ogólnej wartości 1200 złotych. 

W dniu 21 b.m. agin Josel, Zawalna 36, 
zameldował policji o kradzieży z jego miesz 
kania różnego ubraina wartości 300 zł. 

— Obiecująca córeczka. Bodunowski 
Mendel, zaułek Prywatny Nr. 4 powiadomił 
władze iż w dniu 16 b. m. córka jego Bejla 
lat 17 skradła na jego szkodę garnitur war 
tości 60 zł. oraz 50 zł. w gotówce i zbie- 
gła do znajomych w Rudziszkach. 

— Ujęcie złodziejki. Zatrzymano Hele- 
nę Andrzejowską, zam. w zaść. Miarczuki, 
gm. szumskiej za kradzieże perkalu i ręka- 
wiczek na szkodę Rudnickiej Racheli, ul. 
Św. Ignacego Nr. 10 i Mackiewiczówny He- 
leny, zam. tamże. > 

„, — Awantura w piwiarni. W. piwiarni 
Nitkowskiej Ludwiki, Sołtańska 27, w dniu 
19 b. m. Wincenty Łukaszewicz, Rysia 23, 
z Eliminowiczem Bolesławem, Wiłkomierska 
114 wybili okna oraz połamali ramy pod- 
czas bójki i zabrali z bufetu 32 złote. 

— Spłoszenie złodziei. W dniu 20 b.m. 
nieznani sprawcy usiłowali dokonać  kra- 
dzieży w mieszkaniu Pilowskiego Bera, Ki- 
jowska-12, lecz spłoszeni przez dozorcę, 
uciekli. 

— Przywlaszczenie. Fiszkin Dymitr 
Mickiewicza 31, doniósł policji o Sari 
szczeniu przez Paczewskiego Tadeusza, ul. 
św. Filipa Nr. 2 narzędzi samochodowych i 
akumulatora ogólnej wartości 900 zł. 

— Zderzenie samochodów. Samochód 
Nr. 36257 należący do II oddziału sztabu 
głównego Ekspozytury Nr. 1 w Wilnie, pro-' 
wadzony przez szofera Klenowskiego Wła- 
dysława, Mickiewicza 62, najechał na ptze- 
jeżdżający autobus Nr. 14149 na ul. Ko- 
ściuszki. Skutkiem zderzenia w autobusie 
została uszkodzona chłodnica, latarnie i pra- 
wy błotnik, 

— Taksówka wpadła na przechodnia. 
Podczas przebiegania przez jezdnię na ul. Kalwaryjskiej około domu Nr. 34 została 
uderzona prawym bokiem taksówki Nr. rej. 
14423, prowadzonej przez szofera Pawła 
Olechnowicza, Stefańska 30, Anastazja Du- 
biago lat 28, która wskutek upadku doznała 
ogólnych lekkich obrażeń ciała. 

— Zatruł się alkoholem. W dniu 20 b. 
m. za opilstwo został osadzony w areszcie 
Kalinowski Izydor, Piłsudskiego Nr. 63. 
parę godzin później Kalinowski został prze- 
wieziony przez Pogotowie Ratunkowe do 
szpitala żydówskiego z objawami zatrucia 
się alkoholem, 

— Podrzutek w kościele. W dniu 20 b. 
m. Jacukiewiczowa Anna, zam. we wsi 
Chołmonty, gm. Turgielskiej znalazła w ko- 
ściele Serca Jezusowego podrzutka płci żeń 
skiej w wieku około tygodnia. Przy pod- 
rzutku znaleziono kartkę: . „Polskie i nie 
chrzczone, ma 8 dni“. Podrzutka umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Konduktor wypadł z pociągu. W dn. 
18 bm. po przejściu pociągu na szlaku Pod- 
brodzie — Bezdany na 459 klm. znalezio- 
no trupa konduktora tego pociągu Francisz 
ka Pietkiewicza, który prawdopodobnie wy- 
padł z pociągu. 

— Trup noworodka. We wsi Markucie 
przez bawiących się tam dzieci znaleziono 
trupa noworodka. Trup zabezpieczono. 

— Usiłowanie kradzieży w Kalwarji. W 
nocy z 17 na 18 bm. Raczkielówna Weroni- 
ka, Kalwaryjska 107 i Sobolewska Marja, 
Pokój nr. 10 usiłowaŁły dokonać kradzieży 

Kucharskim na czele. W programie ostatnie drobiu u ks. Makarewicza w Kalwarji. 

Zagadkowy wypadek koło prochowni 
Nocy wczorajszej wartownik stojący koło składów wojskowych na Wilczej Łapie 

usłyszał trzy strzały oddane z bliskiej odległości stacji towarowej. A 
Na wszczęty alarm zarządzono obławę, lustrując okoliczne tereny, lecz , nikogo 

podejrzanego nie zauważono. Oględziny składu znajdującego się z tej strony skąd padły 

strzały ujawniły, że jedna z kul utkwiła w ścianie składu. TEŻ 

Dalsze Śledztwo w tej sprawie prowadzi wydział śledczy policji. 

Niezwykły proces 0 własność Baranowicz 
PRETENSJE SZOFERA PARYSKIEGO DO TERENÓW MIASTA. 

Na wokandę Sądu Okręgowego w Nowogródku wpłynie niebawem niezwykle 

sensacyjny proces cywilny. Chodzi tu o prawo własności do terenów miasta. Baranowi- 

cze. Lwia część tych terenów jest w obecnej chwili własnością Marji O 

Głównym powodem w procesie ubiegającym się o swoje prawa, jest niejaki Markie- 

wicz, szoier taksówki w Paryżu. Prócz tego jest jeszcze kilku powodów cywilnych. — 

Cały spór wynikł z tytułu wyjątkowych ustaw rosyjskich, na mocy których rzekomo 

nabyła te tereny znana ro: 
się spór jest olbrzymia, ze 

się ekonomicznie Baranowicze. 
ze względu na niezwykle szybkie tempo, W 

Proces budzi ogromne zainteresowanie. 

dzina hr. Rozwadowskich. — Wartość objektu, o który toczy 
w jakiem rozrastają 

Z IT I III III 

Wrażenia Teatralne 

„Wilno — miasto moich marzeń. Re- 

wja teatru „Mignon* w Teatrze Let- 
nim 

Drugi program rewji warszawskiej 
pozwala już bliżej ustalić sąd kryty- 
czny o tym zespole i uszeregować je- 
go wartości według poziomu i kolej- 
ności artystycznej. 

Niewątpliwie na czoło zespołu te- 
go wysuwają się pp. Topolnicka i 
Ostrowski swojemi tańcami i sztuką 
choreograficzną. Jest w tem dużo po- 
czucia piękna i wyjątkowej zręczno- 
ści. 

Na drugiem miejscu trzeba niewą- 
tpliwie postawić Chór rewellersów . 
Śpiewają dobrze, składnie, niektórzy 
tylko może z niepotrzebnym  wysił- 
kiem głosowym. 

  

Sporo temperamentu i humoru 
wykazuje p. W. Morawska, która 
wnosi duże zawsze ożywienie. 

Najsłabszą stroną rewji są scen- 
ki i skecze farsowo - dramatyczne, 
wykonawcy ich nie odznaczają się 
talentem komedjowym, autor zaś nie 
umie dać ciekawszej całości. 

P. Czerniawska występuje zaczę- 
sto w ciągu wieczora; konferansjerka 
zaś pp. Chomentowskiego i Czermań- 
skiego jest nużąca, bo trwa za dłu- 

0. 
> Wogóle stwierdzić nałeży, że pro- 
gram jest stanowczo przeładowany. 
Przetrzymać widza przez trzy godzi- 
ny z okładem na rewji, to chybić 
wogóle celu: nie tyle go ubawić 
ile znużyć. Zastępca 

SPORT 
OGLĄDAĆ 

  

ZNÓW BĘDZIEMY MOGLI 
WARTĘ. 

Komunikują nam, że mistrzowska dru- 
żyna ligowa Warta poznańska w powrocie 
z krajów bałtyckich zatrzyma się na jeden 
dzień w Wilnie i rozegra z Makabi. Ciekawe 
to spotkanie odbędzie się we środę 23 lipca 
o godz. 6 po poł. 

—-Jednocześnie z tem dowiadujemy się 
że drużyna Makabi wyjeżdża na dwa dni 
do Warszawy, gdzie 26 b. m. rozegra mecz 
z ligową drużyną Polonją, a 27-go z druży- 
ną żydowską Samson. 

D 
RADJO 

WTOREK, DNIA 22 LIPCA 1930 ROKU 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5 — 12.35: Muzyka z płyt gramof. 
13: Komunikat meteorologiczny. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Ligi Samowystar- 

czalnošci. 
17.35 — 19.00: Odczyt i korńcert z 

Warsz. 

  

19.00 — 19.25: . „Mała skrzyneczka” 
listy dzieci omówi Ciocia Hala. 

19.25 — 19.35: Program na środę i 
rozmaitości. 

„ 1935 — 19.50: Prasowy dziennik rad- 
jowy z Warsz. 

19.50 — 20. 30: Audycja literacka: 
Żołnierze i kobieta”. Zradjofonizowana no- 
wela T. Łopalewskiego w wyk. Z. D. R.W. 

20.30 — 22.30: Tr. koncertu z ogrodu 
Bernardyńskiego w Wilnie. Po transm. ko- 
munikaty z Warsz. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 21 lipca 1930 r. 

Wałaty i dewizy: 

Dolary 8.893 — 8.69 — 8.91 — 8.87. 
Belgja 124.61 — 124,92 — 124.30. Gdańsk 
173.33 — 173.78, — 172.92. Holandja 358.37 
— 359.67 — 357.87. Kopenhaga 238.82 — 
239.42 — 238.22 Londyn 43.36 i 3/4 — 43.48 
— 43.26. Nowy York 8.902 — 8,922 — 
8.882. Paryż 35.08 — 35.17 — 34.99. Praga 
26.43 — 26.50 — 26.37. Nowy York kabel 
8.914 — 8.934 — 8.894. Stokholm 239.71 — 
240.31 — 239.11. Szwajcarja 173.24 — 
173.67 — 172.81. Wiedeń 125.93 — 126.24 
—125.62. Włochy 46.71 — 46,83 — 46.59. 
Berlin w obrotach prywatnych 212.86. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 111.50. Premio- 

wa dolarowa 62.75 EG 5 proc. Roni 
syjna 55.75. 10 proc. kolejowa 103. 8 proc. 
Listy Zast. Banku Gosp. Krajowego i Ban- 

„ku Rolnego, obl. Banku Gosp. Kraj. 94; te 
same 7 proc. 83.25. 8 proc. Prze m. Polskie- 

w S0 dol. 88. 7 proc. Przem. Pol. dol. 76 — 
16.50. 43 proc. ziemskie 56.50 — 56.75 5 
proc. warszawskie 59.75 — 60. 8 proc. war- 
szawskie 76.25 — 76.50. 8 proc. Łodzi 71. 
8 proc. Piotrkowa 67. 10 proc. Radomia 80. 
10 proc. Siedlec 80.50. 

Akcje: 

Bank Polski 166. Bank Zw. Spółek Zar. 
2 Cukier 30.50. Lippop 25. Haberbusch 

  

SKŁADY: ul. Piwna 

tarny i wanny. 

Wileńska Spółka dla Handlu Rurami 
i Artykułami Sanitarnemi 

sp. z ogr. odp. 

ul. Wielka 30, 

POLECA: ze swoich składów w Wilnie lub wprost z fabryk 
Rury kamionkowe,  żeliwno-wodociągowo-kanalizacyjne, żelazne- 
ocynkowane i kształtki do nich, żeliwo emaljowane, fajans a 

ZE ŚWIATA 
ŻMIJA W ROLI SWATKI 

W dziennikach jugosłowiańskich znaj- 
dujemy następującą ciekawą historję: 

W miejscowości Sutińska w pobliżu 

Warażdynu (w Jugostawji) żyje bogaty 

wieśniak, nazwiskiem Vugriniec. Jego syn 
pracowity i solidny chłopak, zakochał* się 
po uszy w młodej dziewczynie, Jaliie Sło- 
kic. Andrzej chciał ukochaną poślubić. Ro- 
dzice jednak stanowczo nie chcieli na to 
pozwolić, gdyż pragnęli dla syna żony bar- 
dzo bogatej, a julja była wprawdzie zacną 
i poczciwą, nie miała jednak posagu ani 
grosza. 

Między Andrzejem a rodzicami zwłasz- 
cza ojcem doszło na т tle do gwałtownego 

konfliktu... sa 
Wreszcie Andrzej opuścił dom rodziciel 

ski i poszedł do służby u sąsiada jako 
parobek. Wiidywał się teraz swobodnie z 
ukochaną i czekał tylko sposobnej , chwili, 
aby założyć ognisko domowe... 

Pewnej niedzieli siedzieli kochankowie 
na łące. Było bardzo gorąco — Andrzej 
zdjął surdut i buty i cieszył się przy bo- 
ku narzęczonej radością odpoczynku  nie- 
dzielnego. Nadszedł wieczór... Trzeba by- 
ło powrócić... Andrzej wdział szybko bu- 
ty i powstał. 

Nagle krzyknął przeraźliwie i szybko 
zdjął but z lewej nogi. Z czarnej cholewy 
„wysmykła się" szybko żmija... Chłopcu 
zagroziło poważne niebezpieczeństwo... Zro- 
zumiała to Jalfa, która rzuciła się na 
kolana wyssała ukochanemu truciznę z 
grożącej rany. To rzeczywiście uratowało 
Andrzeja. 

Gdy dowiedzieli się o tem rodzice chłop 
ca, tak się przejęli niebezpieczeństwem, gro- 
żącem Andrzejowi i dzielnym czynem  Jalfy, 
że sami z własnej woli wyrazili zgodę na 
związek młodych. 

Tak żmija po raz pierwszy może w 

  

dziejach ludzkości odegrała rolę swatki. 

LEKARZE: 
jq chorob; skórne, 

I-I Bernszteją WenycziĆ Eno: 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

hor. k6r- 
ОН Blimowitz ne,”  moszopkkiowe, 

tel. 921. 
Wielka 21, od 91 18—7. 

Ir Ginshorg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

horob) kė: we- 
I! ReNIQSDEFg neryczze 1 mocze- 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

I Szyrwindi choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

ОН DBIÓGWICZOWA Sogerdcznś 3 we: 
weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

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

  

Wyszła z druku książeczka niezbędna 
w każdej rodzinie 

T k s „„Ziodžywiač się 66 

„ak ZY potrzeba aby 
zachować zdrowie 

Praktyczne wskazówki higjeniczne z 
podaniem 108 przepisów kulinarnych, 
zdrowych potraw Dr. M. Girszowicza. 
Cena zł. 2.50. Do nabycia w księgarni 
K. Rutskiego, Wileńska 38, oraz 

we wszystkich innych. -0 

- Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno į ul. Wileńska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 
Szyldy emaljowe wypalane. 

  

  

  

bliżu centrum 
Posesję ša S się 
z 5 domów, dającą 7.000 zł. rocznego 
dochodu ZAMIENIMY NA FOLWARK 
w pobliżu Wilna o obszarze od 30 do 
50 ha. Ajencja „Polkres“ Wilno, ul, 
Krėlewska 3, tel. 17-80. — 

złotych ulokujemy natych- 
3.000 miast na pierwszy numer 

hipoteki odpowiedniego domu, może 
być po banku. Ajencja „Polkres* Wil- 
no, ul. Królewska 3, tel. 17-30. —0 

BH PRAWAZWWYWE 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych '/ znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PARA 
| VAYAWAVAVAVAVAW, | 
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Rejestr 
DO REJESTRU HANDLOWEGO BZIAŁ A SĄBU OKRĘG 

WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

  

w dniu 23 5. 1930 r. 

11955. I. Firma: „GUMALIG — Abram Dobkowski, Cho- 
non iKalmanowicz i S-ka, spółka firmowa w Lidzie”. Handel 
wyrobami gumoweini. Siedziba w Lidzie, ui. Mackiewicza 9. 
Spółka istnieje od 1930 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie: Abram 
Dobkowski, Sara Dobkof ska, Morduch Dobkowski, Fania Ilu- 
towicz, Chonon Kalmanowicz, Jakób Kalmanowicz, Ruwim Kal 
manowicz, Josel Podworyski, Benjamin Podworyski i Nochim 
Goldsztejn. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 31 
grudnia 1929 roku uzupełnionej umową z dn. 29 marca 1930 
roku na czasokres do dnia 31 grudnia 1935 roku włącznie. Za- 
rząd stanowią: Abram Dobkowski, Chonon Kalmanowicz, Ben- 
jamin Podworyski i Nochim Gołdsztejn. Weksle, żpro na we- 

3 kslach, czeki, pelnomocnitwa, wszelkiego rodzaju akty, umowy 
zobowiązania podpisują pod stemplem firmowym dwaj człon- 
kowie zarządu; natomiast pokwitowania, otrzymywanie kore- 
spondencji, zakup i sprzedaż towarów, zamówienie towarów, 
wszelkiego rodzaju umowy co do najmu pracowników, okreś- 
lenie wynagrodzenia, wysyłanie i otrzymywanie towarów z 
kolei, poczty, otrzymywanie i przekazywanie przesyłek z pocz- 
ty, banków i kantorów przewozowych, dokonywać może każdy 
z członków zarządu za swoim podpisem pod stemplem firmo- 
wym. Każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę przed 
wszelkiego rodzaju władzami. 877 — VI 

11957. I. Firma: „Gordon Czerna* w Wilnie, ul. Cedro- 
wa 4. Sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel — Gordon Czerna zam. tamże. 

*11958. I. Firma: „Gdut Dawid* w Duksztach, pow. świę- 
ciańskiego. Eksploatacja lasów. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel — Gdut Dawid, zam. tamże. 879 — VI. 

11959. I. Firma: „Gerszater Elka* w Wilnie, ul. Nowogró- 
dzka 54. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 roku. Wła- 
ściciel — Gerszater Elka, zam. tamże. 880 — VI. 

11960. I. Firma: „Gułkowska Ewa* w Wilnie, ul. Wiłko- 
mierska 11. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel — Gułkowska Ewa, zam. w Wilnie, ul. Bołtupska 4 

881 — VI. 

11961. I. Firma: „Goldzin Lejba* st. kol. Zahacie, gm. Pro- 
zorockiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczo - galanteryj- 
ny i bławatny. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel — 
Goldzin Lejba, zam. tamże. 882 — VI. 

11962. I. Firma: „Gilunowa Helena" w Wilnie, ul. Witoldo 
wa 30-a, Przedsiębiorstwo autobusowe. Firma istnieje od 1930 
roku. Właściciel Gilunowa Helena, zam. tamże. 883 — VI. 

11963. |. Firma: „Gerszenowicz Josel* w Wilnie, ul. Za- 
rzecze 23. Zajazd. Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — 
Gerszenowicz Josel, zam. tamże. 884 — VI. 

11964. I. Firma: „Gruziner Sora* w Wilnie, ul. Nowogródz 
ka 68. Sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1930 
roku. Właściciel — Gruziner Sora, zam. tamże. 885—VI. 

11965. |. Firma: „Garbin Michał* w Wilnie, ul. Legjono- 
wa 82. Sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1927 
toku. Właściciel — Garbin Michał, zam. tamże. 

  

11966. I. Firma: „Gałpern Rywa* w Wilnie, ul. Nowogródz 
ta 41. Sklep mięsny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 

- Galpern Rywa, zam. w Wilnie, przy ul. Nowogródzkiej 72. 
887 — VI. 

11967. I. Firma: „Gol Nachama - Dwera* w Kobylniku, 
pow. Postawskiego. Apteka. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel — Gol Nachama - Dwera zam. tamże. 888 — VI. 

11968. I. Firma: „Gorman Pesia:' w Wilnie, ul. Zamkowa 
19. Sprzedaż desek i węgla.. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
šciciel — Gorman Pesia. zam. w Wilnie, przy ul. Nowogródz- 
kiej 4 — 7. 889 ' 

w dniu 24. 5. 1930 r. 
11969. I. Firma: „Gordon Dawid“ w Wilnie, ul. Straszuna 

11. Sklep pończoch. Firma istnieje od 1930 roku. Wlašciciel — 
Gordon Dawid, zam. w Wilnie, przy ul. Zawalnej 27 — 1. 

890 — VI. 
11970. 1. Firma: „Goldańska Sora* w Wilnie, ul. Legjono- 

wa 48. Sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1928 ro 
ku. Właściciel — Goldańska Sora, zam. tamże. 891 — VI. 

11971. 1. A. Firma: „Gitel Wulf* w Wilnie, ul. Wiłkomier- 
ska 83. Sprzedaż obuwia ludowego i drobnej galanterji. Firma 
istnieje od 1929 roku. Właściciel — Gitel Wi zam. tamže. 

892 — VI. 

11972. I. Firma: „Gruziner Masza“ w Wilnie, ul. Nowo- 
gródzka 68. Drobna sprzedaż galanterji. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel — Gruziner Masza, zam. tamże. 893 — VI. 

11973. I. Firma: „Gold Sora* w Wilnie, ul. Archanielska 
62. Sklep spożywczo - tytoniowy i sprzedaż piwa. Firma ist- 
nieje od 1919 roku. Właściciel Gold Sora, zam. tamże. 

894 — VI. 

11974. 1. Firma: „Józefa Godlewska* w Wilnie, ul. Wił- 
komierska 14. Sklep mięsa i wędlin. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Godlewska Józefa, zam. tamże. 895—VI. 

w dniu 6. 5. 1930 r. 
. _259. П. Firma: „Witkowski Aleksander". Wobec przenie- 

sienia siedziby przedsiębiorstwa do Chełma Lubelskiego przed- 
siębiorstwo wykreśla się z rejestru. 96 — VI. 

  

w dniu 24. 4. 1930 r. 
11811. I. Firma: „Weja lzaak Giliński* w Wilnie ul. Kwia- 

towa 7. Sk up zawodowy jaj celem odsprzedaży zagranicę. 
Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel — Giliński Izaak, zam. 
w Wilnie, ul. Tatarska 2. 897 — VI. 

w dniu 25. 4. 1930 r. 
11812. I. Firma: „Zakład fotograficzny — OLIMPJA — Ru- 

wim Fajbnerg* w Wilnie, ul. Dominikańska 17. Zakład fotogra- 
ficzny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Fajnberg Ru- 
wim, zam. tamże. 898 — VI. 

11813. I. A. Firma: „Lecznica dla Zwierząt lekarza wetery- 
narji Stanisława Bakuna w Wilnie”. ul. Ostrobramska 16. Le- 
cznica dla zwierząt. Firma istnieje od 1903 r. Właściciel — Ba- 
kun Stanisław, zam. w Gostyninie, wojew. AERO 

— VI. 

11814. I. Firma: „Cyla Blacher" w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
58. Drobna sprzedaż części elektrycznych i rowerowych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel — Blacher Cyla, zam. tamże. 

_ BILANS SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego S.A. 

'NA DZIEŃ 30 CZERWCA 1930 R. ATE SYOWECĄC 

* Kasa i sumy do dyspozycji. 

  

a) gotowizna w kasie 149.999.11 
b) pozostałość w B-ku Polskim 

Р.К.О. 1 B-ku Gosp. Kraj. 451.085.22 601.084.33 
Waluty zagraniczne — 189.623.86 
Papiery wartościowe własne: 

a) pożyczki państwowe 6.176.78 
b) papiery hipoteczne 999.392.12 
c) akcje 87.687.92 — 1.103.256.82 

Banki krajowe — 245.856.71 
Banki zagraniczne a 310.191.89 
Weksle zdyskontowane — 4.710.585.84 
Weksle protestowane — 92.669.26 

Rachunki biežące (Salda debetowe) 
3 otwartego kredytu 

a) zabezpieczone 4.130.036.79 
b) niezabezpieczone 599.287.14  4.729.323.93 

Pożyczki terminowe — 262.089.97 
Nieruchomošci — 653.000.— 
Różne rachunki — 262.166.31 
Koszty, różnice kursowe i t.p. — 357.287.44 

Oddziały Raw DCC 
* Suma bilansowa 14.494.203.10 

Udzielone gwarancje 150.475.— 
Inkaso 2.177.524.82 

Razem 16.822 
        

  

   

— My wiemy ściśle, gdzie stał do- 
mek Mykaela, — rzekł Mornington i 

PASY WA. 

Kapitały własne 

e) zakładowy 2.500.000.— аан | b) zapasowy _ 92.976.52 — 2.592.976.52 dami o dwuch balko- współaik z „kapitałem SA 
Wkłady: h ieci d 25.01 = R zł. PRO WEN owi PAD PIAŃINA | FORTEPIANY || net do wynajęcia odpotyska 4 m 9, odw sdm. „Słowa” —p 

b) a vista 2.599.331.57 — 7.277.963.02 šwiatoweį stawy Pleyel, Bechstein etc., takož £067—-p 35-61 -0 2.000 zł ch 
ZJ o DRR Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, DALERNNGNE  — | z oty 

Rachunki bieżące (Salda kredytowe) uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez Pokój Е д%“‚ :Akwizytor-(Ika) Zarobia miesięcznie 
otwartego kredytu $> 202.618.26 najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- za ; 2 „* energiczni (panie i pa- jwy jszy y Zobowiązania inkasowe В 28.613.71 ie w 1929 najęcia, ul. Biskupia 12 potrzebny. Zgłoszenia: nowie) przy lekkiej i 

Oa ai на 1.508.521.15 SANU a m. 8, od 2-ej do 5 p.p.A. Głowiński, Tatar- оо уретне © akwizycji. Banki krajowe a 397.217.37 K. Dabrowska ! ‚ 2165—p ska 6. REZ JORGE WAG, ub 
Banki zagraniczne Ę 7.383.77 Ё ' Ula AE Si Zamkowa 26, Hotel НН Т 819.294.88 || SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. || Mieszkanie Alio V 
Procenty, prowizje i różne — 679.867.26 ias " ы 
( „działy że. 979.146.26 poszukiwane w śródrńie 

SOS ROR SARAS NTA NBA PANDA TAR USA O 06h ВОН Posesįą **** 
3 tys. KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH || se. Ole siaśać do ky, > žabidova В 

ы 2 mi w Wilnie, blisko bi książk: Stowarzyszenia Techników Poiskich w Wiinie pod A. J. — centrum do sia "AS Sena 

FILJA W GŁĘBOKIEM | poni ооа НОЫ Pp sklep handlowy na 279: Rutkiewicz. —+ lodeczno, na imię por. 
z Kurs dla kandydatów na kierowców zawodowych i amatorów H /, parterze z mieszka- DOMEK rez. 86 psp: Bioniskas 

5 i 1 ie si i i og niem możliwie blisko wa Piwowara, zam. w ` ; Suma bilansowa 14.494.203.10 rozpocznie się dnia 25 lipca r. b, 0 centrum, Wiadomość: howy z ogródkiem, zos. Nadjezierze, gm. 

ża BE EOS 2 i Informacji udziela i zapisy przyjmuje P. Kazimierz Jankow- i Biuro Reklamowe Gra- POWodu wyjazdu sprze- Norzyckiej, pow. Po- 
Razem 1682230209 H skt. kierownik filji w Głębokiem, przy ul. Zamkowej 68.|] bowskiego, Garbarska 1 pa пНЕа овО , ВЕН 

„aoc A A A i BB Н 0О OG OKA AR KACA SO i i anas Ała „FI. —o W adm. „Słowa*. : : -0 

— Właśnie postanowiłem, — prze- 
rwał Mathue, — że możemy i ją rów- 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

   
Dramat w 

  

  

dzieje się w cyrku CADWALADERA, który jest największym cyrkiem w Ameryce. Kasa czynna od godz. 4 
Początek seansów od godz. b-e; Następny program: „MARTWY WĘZEŁ:. 

Od dnia 19 do 22 lipca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

    
b 

10 aktach. W rolach głównych: HELENA COSTELLO, JOE BROWN i 8-letni FRANEK DARRO. s 
m. 30. 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

ЗОВЕ ТОН 

Bogini ekranów, kusicielska 
GRETA GARBO w swej 

triumfalnej kreacji 

  

Pó 

Od godz. 4 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER I zł | Przebój dźwiękowy. ] 

Zi A 
która jest wiecznym sfinksem i tajemnicą, W roli uwodzic. księcia słynny amant NILS ASTHER. Przebój ten jak 
DŹWIĘKOWY wzbudził zachwyt całego Świata. Bajeczna wystawa. Początek o g. 4-ej. 

Wielki  dra- 
mat erotycz- 
ny kobiety, 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

WIELKA REWELACJA! 
Każdy musi zobaczyć 
wielki film p. t.   
Dziś tylko jeden seans o godz. 10.45 wieczór. Film ten deimonstr. się poraz pierwszy w Wilnie. 

„MIGJENA SEKSUALNĄ 
Autentyczne wypadki rozpustnego życia nieuświadomionych kobiet i mężczyzn. 
rzyjmy prawdzie w oczy. Pokaz filmu oddzielnie dla Pań —oddzielnie dla Panów. DZIŚ DLA PANÓW (ed lat 18) 

UWAGA! 

Porzućmy fałszywy wstyd i zaj- 

  

Pierwsze Dźwięko” 
we Kino 

„KOLLYWOGO” 
Mickiewicza 22. 

D 218 Diss ocena 0a. PÓTĄŁUNEK KOCHANKI 
KENNY PORTEN i FRANK LEDERER. NAD PROGRAM: Komedja w 2 akt. P 

Ceny miejsce do godz. 7-e;: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

Dramat na tle prze- ® 
sądów współczesnych. 
W rol. gł. znakomita 

Początek o godz. 5-ej, ost. 10.30. 

  

Dziś! Najnowsze arcydzieło, 
1 raz w Wilnie! 

». MIŁOŚĆ i KREW 
Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81 

Krwawe powstanie Arabów w Palestynie 
wzruszający dramat wschodni w 12 akt. Walki Anglików z Arabami 

w Palestynie i stłumienie powstania arabskiego. 
W rol. głównej: PATSY RUTH MILLER i ANTONIO MORENO. 

  

KINO 
„ŚWIATOWID" > chanych jest trzech braci. 

Mickiewicza 9.   Dziś! Niezrównane arcydzieło filmowe p. t. „GEHENNA PASIERBICY“ 

W rol gł. 
Bajeczna gra artystów! 

Wielka tragedja dziew- 
czyny, w której zako- 

piękna Ewelina Holt, M. Laglen ! J. Hamilton. 
Ciekawa treść! 

urocza, 
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Dyrekcja Państwowej Szkoły Technicznej 

im. J. Piłsudskiego w Wilnie 
podaje do wiadomości, że w roku szkolnym  1930--31 

(od 1 września 1930 r.), w myśl zarządzenia Ministerstwa 

W. R. i O. P., otwiera Wydział ELEKTRYCZNY z kursem” 

nauki 3-letnim. 

Na kurs I będą przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli 
6 klas szkoły średniej ogólnokształcącej. 

Szczegółowych  informacyj udziela sekretarjat szkoły. 

Podania o przyjęcie do zkoły będą przyjmowane do dnia 

20 sierpnia b. r. 

DYREKCJA SZKOŁY 

LL LL L LSL ALL LLA LS 

Konkurs. 
: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Smorgoniach Ą 
( niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 3-klaso- 

j wej Koedukacyjnej Średniej Szkoły Handlowej w Smorgoniach. 

| Honorarjum dyrektora wynosi 500 zł. miesięcznie przy obowią- B 

zkowem nauczaniu 8 godzin tygodniowo, niezależnie od płat- 
nych godzin dodatkowo wykładanych. 

  

    

Oferty należy nadsyłać na ręce niżejpodpisanego 

fjwraz z dokumeataimi, życiorysem i referencjami do 

sierpnia rb. 
   

ZARZĄD. 

  

  

  

  

    

   
    

| [akuszerki 

  

    
    

  

   

= SES bardzo dobrym stanie 
ŚMIAŁOWSKA POSA tanio do sprzedania. 

> ; Dowiedzieć się: Auto 
ne Gabinet  Kosme- ая ю MMA caraż „Fiate  Kalwa- 
yczny, Usuwa zimarszcz i A 
= piegi, wagry, łupi: EKONOM nyjska Ę DA 
rodawki, kurzajki, WY- energiczny, bezwzględ- 

j padanie włosów. Mic- nję uczciwy, z dobre- Chcesz 

    

Zarządu P 
dnia 10 p    

      

  

  

BBS W 

tylko adwokatem. —-Gattermaie, nie pozwalaj Trzem 
Krukom zabić mnie! 

wens i bratanek. 

  

Jestem wspólnikiem firmy „Stee- 

Do wynajęcia MORELE 
3 pokoje razem lub zaleszczyckie pierwszej 
oddzielnie z wygodami, jakości, _ skrzyneczka 
Jagiellońska 6 m. 2.5 kg. 20 zł., 10 kg. 38    KOSMETYKA 

  

z Oglądać 5—7 wieczór. zł., za zaliczeniem wy- 
Gabinet į syta Firma Morela w 

Racjonalnej Ko- Zaleszczykach. -— 
smetyki Leczni- 

czej. Solidnie 
lokujemy gotówkę 
na gwarancje wek- 
slowe i hipoteczne 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza I, 
tel. 9-05. —0 

PIANINA najstynniej- 

Wilno, Mickiewicza 31 
‚ m. 4. Pensjonat 
Iradę kobiecą konser- z calodziennym utrzy- 

wije, doskonali, maniem zł, 5 dziennie, 
odświeża, usuwa jej miejscowość sucha, las, 
swazy i braki. Masaż rzeka. Stacja Szumsk, 
twarzy i ciała (panie). maj. Łosza. Informacje: 
Sztuczne opalenie <ce- Portowa 19 m. 6. + 

szej  wszechświatowej 
ry. Wypadanie włosów 

LETNISKO firmy „Erard* oraz Bet- 
i łupież. Najnowsze | 
zdobycze kosmetyki ra- й 

cjoaalnej, z catodziennem utrZY- tinga i K. A. Fibi- 

Codziennie od g, 10—8. Maniem, w maj. Gėrka, gera, uznanė za  naj- 
w, Z. P. 43, 2 klm. od st. Gudogaj,jepsze w kraju, sprze- 

w głównym domu u daję na dogodnych wa- 
p. Kudzianowskiej, SU- runkach Kijowska 4 
cha malownicza miej- m. 10. 
scowość, sosnowy las, 
rzeka Łosza. —0 
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kiewicza 46. mi referencjami pot- s, 
z * rzebny zaraz do mająt- pożyczkę? 

ku 300 ha. Oferty Piš- Žadaj bliższych | intor- 
mienne składać do macyj: Katowice, skryt- 
adm. „Stowa“ — ройка 669 — st. ч 
„Ekonom zaraz“; 0.22 T 

2.006 dolarów 
Mieszkanie Potrzebny fa pod hipote- | 

  
    

  

  

       

    

  

   

  

   

  

  

A 
ty, nie mamy żadnych dokumentów i 
dowodów. Musimy je znaleźć za 
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Podziemne przejście zbliżało się 
już do fundamentów Domu Gatterma 
na. Właśnie dokopał się do betono- 
wej ściany, ściśniętej żelaznemi drą- 
gami: Trantch musiał używać całe- 
go szeregu narzędzi, a pot spływał 
mu z twarzy. Z wolna i z mozołem 
przebijał niewzruszoną ścianę... : 

— Boże, ochroń starą Irlandję! — 
wyjęczał nieszczęśliwy, swe ulubione 
zaklęcie, — więcej już nie mogę, nie 
mam już więcej sił! KORE 

I upadł na podłogę. Wiedział, że 
beznadziejnem byłoby prosić tutaj O 
miłosierdzie. Milczał nawet wtedy, 
gdy, chcąc wybadać szczegóły doty- 
czące Afrykańskiego spadkobiercy, 
bracia bili go do utraty przytomności. 
Rozumiał on, że nie zabiją go, dopóki 
nie wyda im tajemnicy 0 Henryku 
Verrolle. Ze stoicyzmem znosił więc 
wszystkie tortury, w nadziei, że jakiś 
nieoczekiwany wypadek uratuje go. 
Już dawno domyslił się, że podkop 
prowadzi pod Dom Gattermana. 

Mornington wciągnął do nosa no- 
wą dozę tabaki i parsknął: 

— (o za delikatność! Wstawaj, 
sie! 

Gwizdnął bat. Trantch jęcząc i 

wiemy, że przy budowie gmachu Gat 
termana, piwnicę tamtego domku zo- 
stawiono nietkniętą. Pozostaje więc 
nam tylko zaproponować naszemu 
energicznemu przyjacielowi, pracę z 
podwójnym wysiłkiem, a może bę- 
bziemy wkrótce u celu. 

— A mojem zdaniem, to wszystko 
jest szaleństwem. Tajemnica została 
na wieki pogrzebana pod tym kolosem 

Mornington uśmiechnął się krzy- 
wo. 
— Wyobraž sobie, coby bylo, gdy- 

by się o tem dowiedziano, detektywi 
przekopaliby  piędź do piędzi. Nie 
możemy składać broni. Zgadzam się 
z tem zupełnie z Mathue. 

Ale właśnie w tej chwili do piw-* 
nicy wpadł sam Mathue. Nawet nie 
we na dziurę, w ścianie wybi- 
CIĘ 

— Był u mnie inspektor policji, — 
rzekł, dysząc ciężko. 

On jest skończonym osłem, — ale 
przewąchał, że kupiliśmy ten domek. 

Montegue gwizdnął cicho. 
—Sądzę, że dla bezpieczeństwa, 

— ciągnął dalej Mathue, — trzeba od 
jutra rozpocząć handlować w sklepi- 
ku 

_ Jako sklepową można wziąć Mrs. 
Soams, albo jej brata. On jest do- 
statecznie chytry, aby dać sobie rady 
z tem zadaniem. 

Na tem stanęło. 
— A jeszcze, jakie jeszcze masz 

nowiny? — zapytał Mornington. 

nież tutaj przyprowadzić. Przynaj- 
mniej Trantch nie będzie się nudził. 

Trantch zwolna podniósł sie z 
ziemi: 
— Co powiedziałeś o tej dziewczy- 

nie? — zapytał groźnie. 
— Powiedziałem, że wkrótce bę- 

dziesz miał czarującego towarzysza, 
— zadrwił Crow. 

Trantch skoczył nagle naprzód i 
uderzył go pięścią w twarz. Mathue 
upadł na wznak. Gdy oprzytomniał i 
usiadł, zgrzytnął zębami i zasyczał: 

— Zabijcie go, jak psa... 
Świtało, Trantch leżał zbity i ska- 

towany w kącie piwnicy, głucho ję- 
cząc. 

Mathue spojrzał na braci i rzekł: 
—Ten drab zwarjował, to jest 

zupełnie wyraźne. Trochę przesoliliś- 
my torturując go tak i dając mu pracę 
zbyt ciężką. 

Wtej chwili Trantch podniósł się 
na łokciu i, patrząc na Montegne, wy- 
szeptał: 

— Ależ to Harry Verrolle, to on, 
obym skonał na miejscu! Dzieńdobry 
Harry! Jak się masz Harry? 

Położył dłoń na ropalonem 
i dodał gorzko: 

— Tak mi w głowie szumi od te- 
go whisky Gattermana. Niezły chłop 
z niego. Niechby tylko dopomógł mi 
dać sobie rady ze spadkiem  Verrolla. 

Mruczał coś jeszcze, śmiał się, pła- 
kał i tylko od czasu do czasu można 
było zrozumieć oddzielne zdania, bez 

czole 

Potem zaczął się uspakajać i szep- 
tem opowiadał coś o Algerze, o Har- 
rym Verrolle, o tem, że Antoni Ste- 
evens zapraszał go do biura... Wresz- 
cie zamilkł i oczy jego bezmyślnie 
utkwiły w belkach pułapu. 

— On nam będzie jeszcze potrzeb- 
ny, — zauważył spokojnie Mathue, 
— doskonały z niego robotnik, a my 
musimy śpieszyć z kopaniem. Myślę, 
że trzeba się nim trochę zająć, dopóki 
nie sprowadzimy do niego siostry mi- 
łosierdzia. Miss Telford będzie nie- 
złą pielęgniarką. 

— A jak ci się podoba, to co mó- 
wił o Gattermanie? — zapytał Monte- 
gue. 
— Obawiam się, że Gatterman wie 

zbyt dużo, — odpowiedział chmurnie. 

ROZDZIAŁ XVIII 

O wielu rzeczach... 

— Nadeszła chwila pomówienia o 
wielu rzeczach, — oznajmił Tonny, 
— 0 tem, dlaczego świnie miewają 
skrzydła i dlaczego morze się gotuje... 

— Tonny nie mów głupstw! — 
śmiała się Wirginia. 

Siedzieli w saloniku pensjonatu 
Mrs. Preston i pili herbatę, na którą 
Tonny sam się zaprosił. 

Dobrotliwa Mrs. Preston przypom- 
niała sobie, że ma jakieś pilne sprawy 
do załatwienia, klasnęła w ręce, za- 
kłopotana i wybiegła z domu, zosta- 

James Steevens jest szefem firmy 

i moim stryjem. Czy nie gniewasz się 
na mnie, że dotąd cię oszukiwałem? 

— Ale w jakim celu to robiłeś? — 
zapytała z wyrzutem. 

— Bo uważałem, że tak trzeba dla 
twego dobra i spokoju. Czy słysza- 
Jas kiedy o Verrollu? Nie? Więc 
wiedz, że pewnego pięknego poranku 
zostaniesz spadkobierczynią ładnej 
sumki miljona funtów. 

— Tonny! 
— To jest zupełnie prawdopodob- 

ne. Pierwiej nie chciałem o tem mó- 
wic, nawet nie wspominałem, jaki jest 
mój prawdziwy fach, aby nie dawać 
ci nadziei, które mogłyby się nie zi- 
šcič. Ale teraz mam wszelkie dane, 
by twierdzić, że oczekuje cię wspa- 
niała przyszłość. 
— Czy Mykael Calcotte odegrywa 

jakąś rolę w całej tej sprawie? 
zapytała wzruszona. 

— Tak, ale on nie był twoim 0j- 
cem, Wirginjo. 

Powiedž mi, czy mieszkałaś w 
Birmingham? 

Wirginja skinęła głową. 
—A wychowywała cię kobieta, 

która się nazywa Charlotta Smitson? 
— Tak. 
— Teraz posłuchaj mnie uważnie, 

i Tonny przysunął się bliżej i opo- 
wiedział wszystko, co wiedział, nie 
wspominając tylko o Trech Krukach i 
ich zamiarach, aby nie przestraszyć 

wszelką cenę. 
Wirginja była bardzo 

tą historją swego życia. Ogarnął ją 
głęboki smutek, na myśl, o matce, 
którą straciła bardzo wcześnie i o ) 
ojcu, którego wcale nie znała. Ale 
wszystko to: było tak dawno, że miała 
wrażenie, iż chodzi tu © osobistości “| 
z jakiejś powieści, a nie o bliskich jej 
ludzi. 

— Gdzież, według ciebie, mogą 
być te papiery? — zapytała. % 
— Mam pewne podejrzenia, — od- 

rzekł Tonny, — dużo bym dał, żeby 
żeby móc odszukać Charlottę Smith- 
son. Ona mogłaby nam dopomódz. W 
ostateczności jej świadectwo mogłoby 
zastąpić dokumenty. 

Jaka to jest kobieta? : 
— Była bardzo dobra dla mnie. 

Była to kobieta bardzo energiczna i 
skryta. 

— Hm... ale gdzież ona zginęła? 

— Nie wiem. Pisałem do niej co 
tydzień, ale pewnego razu wrócił do 
mnie mój list z napicem, że nie znale- 
ziono adresata. Pisałem do znajomych 
w w Birmnigham i dowiedziałem się ‚ 
od nich, że moja ciotka, jak ją nazy- 
wałam, wyjechała gdzieś, i odtąd nie 
słyszałem już o niej. 

— Kiedy to się stało? 
— Zdaje mi się, że po zamordo- 

waniu Mykaela Calcotta. 
— Domyślałem się tego! — wy- 

krzyknął Tonny. To potwierdza mo- 
je przypuszczenia. Nie martw się, 

wzruszona 

    

wzdychając, wstał i zabrał się do _ — Niepokoi mnie ta dziewczyna, związku: wiając ich samych. zdenerwowanej dziewczyny. Znajdziemy dla ciebie twoje miljony! 
pracy. Na szczęście narzędzie, któ- -— ciągnął dalej najstarszy brat, — — Tak panie, ona się nazywała: _ — Wirginjo, — rzekł Tonny, — _ Był to z jego strony wielki błąd. Tonny zapalił papierosa i dodał: 
rem pracował, złamało się. Ale po boję Się, że nietylko my wiemy, że Wirginja Telford - Verrolle. Myke wy- muszę ci odkryć cały stos tajemnic. Zapomniał bowiem, że tylko ten — A teraz musimy pomówić o 
chwili musiał dalej przebijać twardą Ona jest córką Verrolla. słał ją do Birninghain. On miał wszy- — — Jakich tajemnic? — zapytała nie może wystrzegać przed  niebezpie- czemś innem. 
ścianę, powiększając coraz bardziej  — Tak, — przyznał Montegue, — stkie jej dokumenty. dowierzająco.  czeństwem, kto wie o niem. I Tonny rozpoczął długą i niezwy- 

„mały, początkowo, otwór. Ściana zo- nie można tak ją zostawić, na wol- Obejrzał się po pustej piwnicy i — Najpierw muszę ci oznajmić, —To wszystko zostało stwier- kle poważną: przemowę, dotyczącą 
stała przebita. NOŚCI... nagle, krzyknął przeraźliwie: że nie jestem wcale dziennikarzem dzone, — zakończył Tonny, ale nieste miłości i małżeństwa. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. Drukamia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

  

 


