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Czy Szwecja obudzi się kiedy ze 

stanu „notorycznej neutralności*. a 

jeżeli tak — to w jakim stopniu i w 

jakich okolicznościach? Jest to za- 

gadnienie, o którem mówi się czasem 

z wielkiem zainteresowaniem w pan- 

stwach bałtyckich. Mówiło się o tem 

przedtem traktując dyskusję w pła- 

szczyźnie akademickiej hipotezy, czy- 

stej teorji. Od kilku lat jednak zacho- 

dzą, acz drobne, wszakże znamienne 

wypadki, które czynią całą sprawę 

* bardziej aktualną. Być może, że zaczę- 

; A, się nawet od tej trochę humorystycz 

nej afery szpiegowskiej w Stokholmie, 

z przepisywaniem starych książek woj 

skowych w któlewskiej bibljotece. — 

Następnie spokojna Szwecja uderzyła 

na alarm wszystkiemi gazetami z pu- 

wodu szerzącej się bez . przeszkody 

propagandy komunistycznej. Zjazdy i 

obrady komunistyczne odbywały się 

poprostu na oczach wszystkich i zu- 

pełnie legalnie. W miarę porastania w 

pierze państwowości sowieckiej, nic- 

bezpieczeństwo, nie tyle zewnętrzne 

ile wewnętrzne, ujawniać się poczęło 

coraz bardziej. — Podróż króla do 

państw bałtyckich była pierwszą próbą 

wyrwania Szwecji z głębokiego snu 

politycznego, jakkolwiek żadnych na 

terenie międzynarodowym zmian nie 

przyniosła. 

_ Od tego czasu nastroje w Szwecji 

rulegają powolnym, ale stałym  przeo- 

brażeniom. Przykład  Finlandji był 

ostrzeżeniem. To, co się dziś dzieje w 

Helsingforsie, może się z powodzeniem 

stać również W Stokholmie i doskona- 

le zdaje sobie z tego sprawę zarówno 

społeczeństwo jak rząd szwedzki. — 

jest rzeczą zupełnie naturalną, że ze 

słodkiego far niente politycznego wy:- 

wało Szwecję pytanie: co będzie, jeżeli 
przypuszczalnie wybuchnie nagle woj- 

na i Sowiety zajmą Finlandję? Niebez 

pieczeństwo większe niż za czasów 

Rosji carskiej — bo ta grozić mogła 

jedynie z zewnątrz, Sowiety skutecznie 

potrafią wywołać rewolucję wewnąt:z. 

Stawka na konserwatywne nastrojć 

ludności szwedzkiej i jej proletarjatu 

okazać się może zawodna. — Co wie- 
dy? i 

* Ot6ž niedawno ukazała się w Stok 

holmie ciekawa książka zatytułowana 

„Albo — Albo“. Ksiąžka ta wyszła ze 

sfer wojskowych, wzbudziła wielkie 

zainteresowanie w całym kraju, a wy- 
wołała nie mniejsze oburzenie w Mo- 

skwie. — „Albo — Albo“ stawia py- 

"tanie, czy Szwecja musi brač udział w 
A ewentualnej wojnie z Sowietami, w 
wypadku sankcyj wypływających z 
umów międzynarodowych Ligi Naro- 
dów i w wypadku napaści Sowietów 
na państwa bałtyckie. Książka ta, zu- 
pełnie słusznie traktuje Sowiety, jako 
państwo par exelence imperjalistyczne 

i zaczepne. — W przeciągu kilku ty- 

godni książka omawiana była przez 
wszystkie organy prasy szwedzkiej 
zarówno konserwatywne jak liberalne 
i socjal-demokratyczne. — „Albo — 
Albo“ dowodzi konieczności udziału 
Szwecji w wojnie przeciwko bolszewi- 

y kom, jeżeli ci napadną na państwa bał- 
tyckie, w pierwszym zaś rzędzie oka- 
zania pomocy Finladnji. Zwycięstwo 
Sowietów będzie klęską Szwecji. Szwe 
cja powinna doprowadzić armję swo- 
ją do takiego Stanu, iżby mogła pro- 
wadzić wojnę ofensywną ną terytorjum 
Finlandji. Flota Szwecji musi być przy 

Po do wspólnej, skutecznej 
akcji razem z flotami innych państw 
przeciwko Sowietom. W dalszym cią- 
gu książka dowodzi konieczności reor- 

ganizacji armji szwedzkiej z obronnej 
na zaczepną. 

Wywody autorów (nie autora) 
„ książki spotkały się z ogólnem uzna- 

iem ze strony całej prasy konserwa- 

nej Szwecji i z proporcjonalnie sia 

bą krytyką gazet liberalnych. Jedynie 
liberalna „Svenska Morgenbladet“ bio 

niła neutralności Szwecji w każdym 
wypadku i dowodziła, z prawnego pun 
ktu widzenia, braku konieczności wpłą 
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tywania się w „awanturę wojenną”. -— 

Ten jedyny może tylko głos przekrzy- 

czany wszakże został przez prasę kon 

serwatywną. Wynik dyskusji praso- 

wej i politycznej, jaki toczył się przez 

kilka tygodni w Szwecji na temat „Al- 

bo — Albo“ wypadi bez wątpienia w 

rezultacie na korzyść.... wojny. 

Moskiewskie „Izwiestja* oburzone 

są takim zwrotem rzeczy. Naturalnie 

oskarżają „militarystyczne sfery” Szwe 

cji i agresywne plany w stosunku” e 

Sowietów. Wynalazły nawet „ojca 

tych wojennych tendencyj, w osobie 

Krejgera, właściciela koncernu zapał- 

czanego. Chodzi o to, iż rzekomo 

szwedzki koncern zapałczany zagro 

żony jest na rynkach międzynarodo- 

wych konkurencją ze strony Sowietów. 

— Tego rodzaju jednak szperanie za 

kulisami gospodarczemi i „kapitali- 

stycznemi* jako ulubiony sposób pra- 

sy sowieckiej zwalczania wszelkich 

myśli politycznych — mija się najzupeł 

niej z rzeczywistością. Rzeczywistość 

bowiem wykazuje, że Szwecja dotych- 

czas ciągnie same zyski ze stosunków 

ekonomicznych z Sowietami i że sie- 

ry ekonomiczne jako takie bynajmniej 

nie mają w danej chwili żadnego inte 

resu w wojnie z Bolszewją. Ekspsrt 

towarów do Rosji znacznie przewyż- 

sza import. W roku obecnym Sowiety 

zamówiły w przeciągu pierwszego ty!- 

ko półrocza towarów w Szwecji na 13 

miljonów koron. Do Rosji idą tysiąca- 

mi maszyny szwedzkie, oprócz tego 

ogromne zarobki wykazuje również 

szwedzka flota handlowa. 

Widzimy z tego, że obawy Szwe- 

cji wobec rosnącej wciąż agresywno- 

ści Sowietów, nie mają bynajmniej 

charakteru jakiejś „afery politycznej” 

o zakulisowej sprężynie, a jedynie pa- 
ważne tło polityczne o podłożu pa- 

trjotycznem w obliczu niebezpieczeń- 

stwa grożącego ojczyźnie i równowa- 

dze na morzu Bałtyckiem. — Stanowi- 
sko Szwecji w tym wypadku najzupet- 

niej zgodne jest ze stanowiskiem Poi- 

ski, która w równym stopniu widzi 

konieczność obrony państw bałtyckich 

w wypadku zaatakowania ich ze stro- 

ny Rosji bolszewickiej. m. 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

Kto będzie księciem-- 
małżonkiem Holandji 

Następczyni tronu holenderskiego, 
księżniczka  Juljanna, która obecnie 
ukończyła 21 rok życia, jest jedną z 
najbardziej wykształconych  księżni- 
czek europejskich. 

ubiegłym roku otrzymała ab- 
solutorjum uniwersytetu w Leyden, 
gdzie studjowała narówni z innymi 
studentami. Coraz głośniej mówi się 
teraz o tem, że księżniczka  Juljanna 
ma otrzymać towarzysza życia i że 
w tym celu właśnie wyjechała z 
matką do Norwegji. 

Kto będzie jej przyszłym małżon- 
kiem, to dotychczas jest okryte głę- 
boką tajemnicą. W każdym razie kan- 
dydat musi odpowiadać nietylko upo- 
dobaniom księżniczki, ale musi rów- 
nież spełniać wymagania stawiane 
mu przez królowę Wilhelminę i... ra- 
cję stanu. 

Przedewszystkiem musi cieszyć się 
dobrem zdrowiem, jako przyszły 0i- 
ciec dziedzica czy dziedziczki tronu 
holenderskiego. Musi też być skromny 
i nie wtrącać się do rządów ani do 
polityki, rola jego bowiem jako księ- 
Ccia-małżonka będzie zupełnie  bier- 
na. Musi być protestantem i pocho- 
dzić z rodu królewskiego, oraz być 
obywatelem kraju, zaprzyjaźnionego z 
Holandją. Podobno znalazł się teraz 
ktoś, kto spełnia wszystkie te wa- 
runki. 

Pracownia  Blacharska Jerzego 
Bernatowicza w Wilnie, Podgórna 10. 
Kryje po cenach niskich dachy blachą, 
dachówką i eternitem. Reperacje i ma- 
lowanie starych dachów. , Kosztorysy 
na żądanie wysyła bezpłatnie. —ę   

   pocztowa uiszczorna ryczałtem Opiata 
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STOLICY 
AUDJENCJE, WYJAZDY, 

PRŽYJAZDY. 
P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 

wek wyjechał w dniu dzisiejszym do Spaiy, 
gdzie przebywa Pan Prezydent Rzeczypospo 

<A minister komunikacji inż. Alfons 
Kuehn przyjął w dniu 25 b. m. bawiącego 
w Polsce prezesa tureckiego Turing Klubu 
Rechid-Saf-vet-Bey'a: 

Bawił w Gdyni p. Gawlikowski, delegat 
państwowego Instytutu eksportowego, w 

drodze powrotnej z Warszawy do Londynu, 
Omówił on w Warszawie między innemi 
kwestję usprawnienia eksportu naszych pro- 
duktów do Anglji. 

KOMISJA WRÓCIŁA Z CHEŁMA. 

WARSZAWA. PAT. W dniu 25 b. m. 
wieczorem powróciła z Chełma nadzwyczaj 

na komisja sejmowa do zbadania sprawy bu- 

dowy tamtejszej dyrekcji kolejowej. Komi- 

sja, której przewodniczył pos. Solański, ba- 

wiła w Chełmie dwie doby, zwiedzając ca- 

łokształt budowy gmachu w towarzystwie 

delegata Ministerstwa Komunikącji oraz miej 
scowego kierownika budowy. Komisja odby 

ła na miejscu dwa posiedzenia, w czasie 

których przesłuchano szereg świadków. 

DZIENNIKARZE NIEMIECCY NA 
KOMTURZE. 

POZNAŃ. PAT. — Dzisiejszej no- 

cy o godz. 1 przybyła z Gdańska do 

Poznania na M. W. K. T. wycieczka 

dziennikarzy z Gdańska, w skład któ- 

rej wchodzi: 6 dziennikarzy niemiec- 

kich, pracowników prasy gdańskiej 

oraz korespondentów prasy  niemiec- 

kiej i 2 dziennikarzy polskich. Wyciacz 

kę powitali na dworcu przedstawiciel 
Ministerstwa spraw zagr. i syndykatu 
dziennikarzy wielkopolskich. W. dniu 
dzisiejszym goście będą zwiedzać wy- 
stawę. 

PROJEKT BEZPOŚREDNIEJ KOMU- 
NIKACJI LIZBONA — GDYNIA. 

GDYNIA. PAT. Sfery. kupieckie w 
Gdyni omawiają propozycję pewnej 
portugalskiej kompanji okrętowej 0- 
twarcia stałej i bezpośredniej linji okrę 
towej między Lizboną a Gdynią. 

  

wzdłuż i wszerzPolski 

PRZED ZWOŁANIEM SEJMU ŚLĄ- 
SKIEGO. | 

KATOWICE. PAT. — Sląski urząd 

wojewódzki komunikuje: Na konferea- 

cji odbytej we czwartek 24 b. m. przez 

p. wicewojewodę sląskiego Żórawskie 

go z wicemarszałkiem sejmu śląskiego 

Roguszczakiem, p. wicewojewoda 

oświadczył, iż rząd przyjął drugą z pro 

pozycyj, wysuniętych przez sejm slą- 

ski. W związku z tem p. wojewoda 

przedstawi budżet sląski od 1 wrze- 
śnia r. b. do 31 marca 1931 roku ra- 
dzie wojewódzkiej w pierwszej poło- 
wie sierpnia, a w drugiej połowie siet- 
pnia sejmowi śląskiemu. O ile chodzi 
o budżet na rok 1931 — 32, to zgod- 
nie z postanowieniami sląskiego statu- 
tu organicznego zostanie on przedłożo 
ny sejmowi sląskiemu do końca wrze- 
śnia b. r. Pan wicewoj. Żórawski za- 
znaczył wkońcu, iż za najważniejsze 
prace, jakie wykonać ma sląski sejm w 
najbliższym czasie, uważa uchwalenie 
ustawy o ustroju województwa sląskie 
go, ustawy o samorządach” powiato- 
wych, oraz ustawy o budżetowaniu. 

„DAR POMORZA* ODPŁYNĄŁ DO 
HAWRU. 

„ . GDYNIA. PAT. — Dziś o godz. 13 opu 
Ścił Gdynię pod wszystkiemi żaglami statek 
szkolny „Dar Pomorza”, zabierając prócz 
103 uczniów, personelu nauczycielskiego rów 
nież dyrektora szkoły morskiej komendanta 
Mohuczego. Statek udał się do Hawre'u. 

ZNIESIENIE OGRANICZEŃ SAMO- 
CHODOWYCH W GDAŃSKU. 

Jak się dowiadujemy, na skutek in- 
terwencji rządu polskiego, senat gdań- 
ski postanowił znieść stosowane do- 
tychczas na terenie W. M. Gdańska za 
rządzenie, zezwalające na pobyt samo 
chodów z Polski bez żadnych opłat 
tylko w ciągu 45 dni rocznie. W przy- 
szłości, samochody obywateli polskich 
będą mogły przebywać na terenie W. 
M. Gdańska, bez ograniczeń termino- 
wych. 

NIEMIECKIE W KATO- 
WICACH. 

KATOWICE. PAT. W dniu 24 b. m. wy 
kiyto nadużycia, popełnione przez firmy nie- 
mieckie przy przywozie warzyw z niemiec- 
kiego Górnego Śląska na podstawie konwen 
cji genewskiej. Świadectwa, wystawiane 
przez urząd wojewódzki, zezwalające na 

NADUŻYCIA 

| przywóz warzyw z niemieckiego byłego te- 
renu plebiscytowego, zostały przez firmy 
nadużyte w ten sposób, że na świadectwa te 
przywożono warzywa południowe, względ- 
nie holenderskie. Skarb państwa został na- 
rażony na straty. Dochodzenia karne prze- 

[ciwko winnym są w toku. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE]Į — Dworzec Kolejowy — K. Smarzytski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma; i 
MOLODECZNO — Księgarnia T-w 

NIEŚWIEŻ — ul. 

ST. ŚWIĘCIANY 

„Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Zą dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Wieści z Włoch 
Król zwiedza miejsca katastrofy 

ROCHETTA ST. ANTONIO. PAT. — W czasie pobytu króla w Lace 
donji wydobyto z pod gruzów dwuletnią dziewczynkę. Król składał życze- 
nia osobie, której udało się ocalić dziecko. Z Lacedonji król udał się do 
Aquilonji, gdzie spotkał się z księżną d'Aosta, odbywającą dalszą podróż po 
okolicach dotkniętych katastrofą. у 

Liczba ofiar zwieksza sie 
RZYM. PAT. — (Stefani) — Według danych z godz. 20 dnia wczoraj 

szego liczba ofiar trzęsienia ziemi wynosi 2.142 zabitych. Cyfry te mogą się 
jeszcze zwiększyć, gdyż możliwe jest, że pod gruzami kryją się dalsze ofiary. 
Obliczenia utrudnia ta okoliczność, że rodziny ofiar w wielu wypadkach. 
opuściły miejsce katastrofy i że wskutek tego nie można uzyskać informacyj, 
ułatwiających poszukiwania. « 

Dziennikarzom nie wolno być na terenach 
zniszczonych 

RZYM. Pat. Wobec fałszywych wiadomości, podawanych przez niektóre 
agencje, cofnięto dziennikarzom prawo pobytu na terenie katastrofy. 

BERZIGAPWOWZEDTA 

Wstrząsy podziemne w Niemczech 
BERLIN. Pat. Jak donoszą z Duisburgu, w wielu domach mieszkańcy zo- 

stali zaalarmowani silinemi wstrząsami podziemnemi, które były tak gwałtow- 
ne, że obrazy pospadały ze ścian i drzwi powypadały z zawias. Po tym wy- 
padku ludność wyległa na ulice miasta, skąd długo nie chciała wracać do do- 
mów w obawie przed nowemi wstrząsami. 
  

  

0 zatwierdzenie polsko-niemie- 
ckiego traktatu handlowego 

BERLIN, PAT. — Przewodniczący komitetu polsko-niemieckiego prof. Juljusz 
Woli zwrócił się w drodze telegraiicznej do kanclerza Rzeszy dr. Brueninga i wicekan- 
clerza Dietricha oraz nietnieckiego ministra sspraw zagranicznych  Curtiusa z wnio- 
skiem ratyfikacji w drodze dekretu polsko-niemieckiego traktatu handlowego, którego 
zawarcie — jak podkreśla wnioskodawca — pozostaje w ścisłym związku ze stanem go 
spodarczym wschodnich terenów Rzeszy. Jak się dowiaduje „Frankfurter Ztg.* w kołach 
kompetentnych, podobny krok nie może być w żadnym wypadku brany pod uwagę, 
gdyż ratyfikacja traktatu handlowego przekraczałaby ramy, zakreślone art. 48 konstytu 
cji Rzeszy. Możliwe byłoby — dowodzi dziennik — załatwienie tej sprawy w sposób 
przewidziany samym traktatem handlowym i nadanie traktatowi tymczasowej mocy obo- 
wiązującej, jak to Polska uczyniła z całym szeregiem innych umów. Ponieważ jednak 
nie chce zastosować takiego postępowania również i względem traktatu z Niemcami, co 
pozostaje w związku z podwyższeniem ceł niemieckich na produkty rolne i kuły 
spożywcze, przeto realizowanie traktatu prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Ćo do 
polsko-niemieckiego układu likwidacyjnego, to tunowa jest obowiązująca o tyle, o ile 
likwidacja ze strony niemieckiej zostanie uregulowana, a także Polska utrwali dotych- 
ER linję wszelkich wynikających z układów zobowiązań wobec poddanych  nie- 

ieckich. : 

ZATARG w EGIPCIE 
KAIR. PAT. — Jakkolwiek król Fuad nie zgodził się na prośbę stron- 

nictwa Wafd zwołania specjalnej sesji parlamentu, to jednak dziś w nocy w 
klubie waidystów odbyło się nadzwyczajne posiedzenie parlamentarne. 
Uchwalono wniosek o votum nieuiności dla rządu Sidky-Paszy. Po zebraniu 

Nahas-Pasza oznajmił, że stronnictwo przystępuje do natychmiastowej ог- 
ganizacji kampanji niewspółdziałania z rządem z jednoczesną odmową pła- 
cenia podatków. Komitet wykonawczy stronnictwa oświadczył, że w dniu 
dzisiejszym nie będzie żadnych maniiestacyj 

Znamienny głos o polityce litewskiej 
BERLIN. PAT. — Komentując wywiad, udzielony prasie kowieńskiej 

przez byłego prezydenta Litwy Griniusa o konieczności rewizji stosunku rzą 
du kowieńskiego względem Polski, berliński ,„Boersen Courrier" zwraca uwa 
gę, iż dotychczasowa teza litewska, ze bez Wilna niema porozumienia z 
Polską, zaczyna wchodzić w okres likwidacji, przynajmniej przez stronników 
lewicowej opozycji na Litwie. 

Kryzys gospodarczy w Niemczech 
BERLIN. PAT. Koncern Siemensa zawiadomił dziś swoje zakłady be:- 

lińskie, iż z powodu złego stanu interesów musi zwolnić z pracy 10 pre. swych 
urzędników. 

BERLIN. PAT. Huta Thyssena w Duisburgu postanowiła zwolnić 400 
robotników, motywując to brakiem zamówień. Zwolnienie zależne jest od 
zgody odnośnej włady państwowej. 

Pomoc finansowa na pogłębienie niemiecko- 
ści w prowincjach wschodnich 

BERLIN. PAT. — W związku z ogłoszonym dziś dekretem o pomoty 
dla terenów wschodnich Rzeszy, prasa niemiecka publikuje artykuł ministra 
wyżywienia i rolnictwa dr. Schliego p. t.: „Kierunek na wschód”. W arty- 
kule tym min. Schiele m. in. mówi, że Niemcy znajdują się u wrót nowej 
epoki, w której całą swą uwagę winny zwrócić na kwestję wschodnią. Ce- 
lem niemieckiej polityki wschodniej musi być zdolność do stworzenia przez 
organiczną rozbudowę gospodarczą terenów wschodnich gwarancji rozwoju 
tych prowincyj na nowych podstawach. Ku tym prowincjom muszą być 
skierowane siły gospodarcze kapitału, aby wywołać przy wytężeniu wszyst- 
kich sił rozwój wszelkich tamtejszych możliwości gospodarczych. Pomoc, 
udziglona terenom wschodnim — pisze dr. Schiele — nie może ograniczyć 
Się tylko do pomocy w dziedzinie gospodarczej, musi mieć również na wzglę 
dzie sprawy socjalne i polityczno-narodowe. Należy prowadzić pracę oste- 
dleńczą na terenach wschodnich Rzeszy, w jakiejkolwiek bądź formie two- 
rząc osiedla robotnicze bądź ewentualnie chłopskie, by związać tamtejszą 
ludność z glebą, a tem samem przeszkodzić odpływowi jej z tamtejszych 
terenów na Zachód. Nierozerwalnie z polityką wschodnią łączą się zada- 
nia narodowo-polityczne. Pomoc dla prowincyj wschodnich musi mieć rów- 
nież na celu pogłębienie niemieckości. 

Pożar spowodował wiełomiljonowe straty 
BUKARESZT. PAT. — Miasto Sascut zostało nawiedzone pożarem, który w prze- 

ciągu 3 godzin zniszczył całkowicie dzielnicę handlową. Magazyny spaliły się doszczętnie. 
30 domów uległo zniszczeniu. Straty wynoszą około 50 miljonów lei. Pożar powstał w 
składzie drzewa, którego właściciela areszto wano pod zarzutem podłożenia ognia. 

Ratuszewa, Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polsiqej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia 

Jaźwińskiegw. 

T-wa „Ruch“, 
— ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Ruch”, 
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Min. Kwiatkowski 
o swej podróży 

GDYNIA. PAT. -- Podczas swego po- 
bytu w Gdyni, p. minister przemysłu i han- 
dl. Kwiatkowski przyjął przedstawiciela 
P.A.T. i zechciał podzielić się z nim wraże- 
niami, jakie wyniósł ze swego pobytu w pan 
stwach skandynawskich. 

Motywy wyjazdu do Szwecji, Norwegji 
i Danji — oświadczył p. minister — były 
różnorodne. Formalnie podróż ta doszła do 
skutku na zaproszenie odnośnych rządów 
oraz łączyła się z kwestją _rewizytowania 
ministrów Szwecji i Norwegji. Do tego do- 
łączyły się aktualne motywy natury gospo- 
darczej, jeżeli bowiem wywóz z Polski to- 
warów gotowych na Wschód napotyka na 
trudności, z powodu geograficznego położe 
nia produkcji polskiej, jak i zmian, które 
na tych rynkach dokonały się w okresie po- 
wojennym, jeżeli eksporterzy produktów 
surowych, płodów i przetworów rolnych, 
nie mogą znaleźć dostatecznego ujścia przez 
granicę zachodnią, to odwrotnie aasze sto- 
sunki handlowe w kierunku granicy morskiej 
i granicy południowej nietylko potęgują się 
z roku na rok, ale równocześnie rozwijają 
się pod względem jakościowym. Jeżeli zaś 
idzie specjalnie o QGdynię, to udział flagi 
szwedzkiej, duńskiej i norweskiej, zajmuje w 
tym handlu pierwszorzędne miejsce — mi- 
mo to, że zdaje mi się, daleko jesteśmy je- 
szcze od pełnego wyzyskania wszelkich mo- 
żliwości rozwoju wzajemnych stosunków. 
handlowych skandynawsko-polskich. Dwie 
kwestje psychologiczne stoją temu na prze 
szkodzie: z jednej strony życie gospodarcze 
państw skandynawskich pozostaje pod wpiy 
wem nieprzyjaznej dla Polski propagandy 
obcej, z drugiej zaś i w Polsce nie istnieje 
dostateczna znajomość stosunków, zdolno- 
ści produkcyjnych, handlowych tych państw. 
Nieraz jeszcze popełnia się u nas ten błąd, 
że mierzy się walory tych społeczeństw bądź 
to cyfrą ludności, bądź też obszarem państw, 
nie zaś jedynie właściwą miarą, to jest kul- 
turą, ekspansją i zdolnością organizacyjną 
człowieka. — Następnie minister wypowie- 
dział się z wielkiem uznaniem o świetnej 
organizacji gospodarczej tych trzech państw. 
Ze współpracy gospodarczej z Polską naogół 
panuje zadowolenie — mówi dalej p. mini- 
ster — i wyraźna chęć pogłębienia i rozwi- 
nięcia tej współpracy. jeżeli istnieją tam 
jakie żale do nas, to nie odnoszą się one ani 
do dokonanej tranzakcji, ani do towarów, 
lecz jedynie do ludzi. Powszechnie słyszy się 
skargi na -powolność udziełania odpowiedzi 
oraz na drobne utrudnienia natury formalnej, 
które w ich oczach są niezrozumiałe. Gdyby 
te trudności mogły być przełamane, a zagad 
nienia handlowo-techniczne opanowane, mo- 
żnaby niewątpliwie oczekiwać dalszego roz- 
woju współpracy gospodarczej Polski i 
państw skandynawskich. Reasumując wraże- 
nia swe zeostatniej wycieczki, p. minister 
stwierdził: posiadamy wielu oddanych przy- 
jaciół, zarówno w Belgji, którą niedawno też 
zwiedziłem i w państwach skandynawskich, 
które dokładnie rozumieją wartość samo- 
dzielnej polityki morskiej Polski, w której w 
tej chwili widzą podstawę rozwoju wymiany 
gospodarczej, a łącznie z tem i przyjaźni po- 
litycznej. Nie możemy dać tym uczuciom 
osłabnąć, ale przeciwnie, powinniśmy uczy- 
nić wszystko, by wzajemny nasz stosunek 
pogłębić i rozszerzyć, by to połączenie było 
niewątpliwem dobrem wspólnych naszych 
zainteresowań i wspólnych tendencyj. 

ЕО Р РЕ ЕЕ РЕ ВЕР ЕН 
Państwowy 2 

poszukuje lokalu biurowego 
w śródmieściu, , składającego się z 
3—4 pokoi, (ewentualnie z 2, z du- 
żym przedpokojem) z elektrycznością 
it p. Pożądany lokal frontowy, z 
porządnem wejściem może być 
umeblowany. Pośpieszne zgłoszenia 
należy kierować do adm  „Słowa* 

pod „Urząd*. — 

AISKEBEKAE EWS 

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. 
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į wyborowej czekolady 

| z całemi migdałami 
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LEKARZE: 

[Н Boraszioja oce zone Sea: 
weneryczne i mo- 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 
I Rltmowicz chor. weneryczne, skór- 

ne, i moczopłciowe, 
tel. 921. 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
HI (inberg choroby skórne, wene- 

ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

horob, kė > [Н RENIQEENJ neryczne i“ made 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

Ir Szyrwindt choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

1Н Zeldowiczowa Poza 
weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277.      
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"W PODZIEMNEJ „ŚWIĄTYNI WOLNOŚCI” Sensacyjna afera wekslowa 
we LWOWIE Uwagę podróżnych, jadących przez 

wschodnią Słowaczyznę pomiędzy sta 
cjami Liptavsky ś. Mikulasz a Poprad, 
absorbuje zazwyczaj wspaniały widok 
na masywy górskie Wysokich Tatr, 
pnącesię imponująco ku niebu po lewej 
stronie linji kolejowej. Wspaniały ten 
widok do tego stopnia pochłania na- 
szą uwagę, że zwykle zapominamy zu- 
pełnie o malowniczych szczytach Tatr 
Niskich, leżących po prawej stronie 
doliny, przez którą pędzi wiozący nas 
pociąg pośpieszny. Zresztą z okna wa 
gonu kolejowego Tatry Niskie robią 
dość skromne wrażenie i niktby z pe- 
wnością nie powiedział, że w niektó- 
rych miejscowościach dochodzą one 
do 2.000 metrów wysokości. Wystar- 
czy jednak zrobić w góry te małą 
choćby wycieczkę, by nabyć o nich in- 
nego zupełnie zdania. Oszałamia nas 
tutaj różnorodność krajobrazu górskie- 
go, malowniczość dziewiczych lasów, 
urok i czystość górskich wiosek słowa 
ckich, które żółte i różowe domki 
usiane są jak mak, po całej okolicy. Mi 
łe wrażenie wywierają na nas również 
malownicze stroje narodowe miejsco- 
wej ludności, nadające całej okolicy 
specjalnego kolorytu swoistości i dzie 
wiczości. : 

Nietylko jednak przez swe wspania 
łe krajobrazy zasługują Niskie Tatry 
na specjalną uwagę. To, co nas tutaj 
najbardziej zadziwia i entuzjazmuje, u- 
kryte jest dla oka turysty, ograniczają- 
cego się do wędrowania po szczytach 
górskich i dolinach, — znajduje się 
pod powierzchnią ziemi. Dziewięć lat 
temu odkryto w Niskich Tatrach prze 
cudny świat podziemny, a odkrycie to, 

— jak zwykle w podobnych wypad- 
kach, — zrobione zostało dzięki przy- 

padkowi... 
Dziewięć lat temu po szczytach Ni 

skich Tatr wędrował młody uczony A. 
Kral, asystent profesóra Absolona z 
Brna, twórcy znanej wystawy „Anthro 

pos”, badając tatrzańskie układy gór- 

skie i charakter geologiczny całej о- 

kolicy. Krala Niskie Tatry już zawsze 

żywo interesowały, a liczne potoki, 

rzeczki i urwiska nasuwały mu pewne 

analogje do okolic Brna, gdzie pod Ma 

cochą w swoim czasie odkryto wspa- 

niałe podziemne groty i jaskinie. 
Jesień 1921 roku była ciepła i su- 

cha. Tygodniami całemi nie padały de 

szcze, co doprowadziło do tego, że 

niektóre jeziora i rzeczki prawie całko- 

wicie powysychały. Między  innemi 

wyschła również rzeczka  Luczanka, 

płynąca w okolicach Liptowskiego św. 

Mikulasza pomiędzy zaokrąglonemi 
szczytami Niskich Tatr. W  jednem 

miejscu Luczanka znikała w masywie 

górskim. Kiedy woda w rzeczce wy- 

schła, w ścianie górskiej wśród kamien 

nych olbrzymów zarysował się ciemny, 
tajemniczy otwór. 

Kral podczas swych wędrówek gór 

skich otwór ten zauważył i postano- 
wił go zbadać. Nie namyślając się dłu 

go, wślizgnął się w otwór i zaczął 0- 

strożnie posuwać się naprzód. Czołga 

nie było bardzo utrudnione, ale Krala 

to nie zrażało. W pewnej chwili ko- 

rytarz zaczął się rozszerzać i nagle 

Kral zanim zdołał się zorjentować w 

sytuacji, znalazł się w przepięknej, ol- 

brzymiej grocie podziemnej. W ten 

sposób dnia 3 sierpnia 1921 roku od- 

kryte zostały najpiękniejsze w Europie 
groty stalaktytowe... Ё 

Przypadek zrządził, że w roku 1921 

było suche lato, które umożliwiło wej- 

ście do jaskini; przypadek sprowadził 

Krala w Niskie Tatry; przypadek wre- 

szcie pozwolił mu dojrzeć  tajemiczy 
otwór w dorzeczu Luczanki. Same za- 

tem przypadki, — jak to już zwykle w 

podobnych razach bywa, — złożyły 

się na dokonanie odkrycia, które wkrót 

ce sławą jaskiń Demadnowskich roznio- 

URE PIEN TNIE TCZEWA GEY RINKINIAI 

sło po całym świecie. Za pierwszym 
odkryciem poszły szybko dalsze, tak 
że dzisiaj w okolicach Liptawskiego 
św. Mikulasza podziwiać już można w 
swoim rodzaju podziemny.. drapacz 
nieba. Ilość olbrzymich podziemnych 
sal i grot, wyposażonych w cudowne 
dekoracje stalaktytowe „dochodzi tu 
już do stukilkudziesięciu, a kto wie, ile 
piękna podziemnego jest tu jeszcze dla 
oka ludzkiego niewidzialnego?.. 

To królestwo podziemne nie jest 
królestwem milczenia i mroku. Pod 
potężnemi skałami masywu górskiego 
rozwija się swoiste życie, — życie 
najprzedziwniejszych symfonij świat- 

ła i uajszlachetniejszego uroku. Jedną 

z charakterystycznych cech grot De- 
minowskich jest ich bogactwo barw. 

Kiedy groty stalaktytowe oświetlono 
lampą karbidową i magnezją (a póź- 

niej światłem elektrycznem), zagrały 

w nich wszystkie barwy tęczy. Obok 

bowiem stalakrytów i stalagmitów, 
promieniujących prześlicznemi promie 

niami różowemi, znajdują się w gro- 

tach przepiękne filary bar- 

wy fioletowej oraz | Skle- 

pienia zielone i błękitne, a jedyne 

piękne filary barwy fioletowej oraz 

sklepienia zielone i błękitne, a jedyne 

w swoim rodzaju „Złote jezioro” przy 

świetle lampy karbidowej lśni się, jak 

najszlachetniejszy piasek złocisty. 

Groty, które dotychczas zdołano tu 

zbadać, ciągną się na przestrzeni 6 i 

pół kilometra. Na obszarze około 3-ch 

kilometrów stworzono tutaj już "prze: 

piękny park podziemny z betonowemi 

ścieżkami i elektrycznem oświetleniem 

W roku bieżącym wybudowano też 

dogodne wejście do jaskiń, a roooty 

nad przebijaniem nowych dróg podzie- 

mnych prowadzone są stale w gorącz 

kowem tempie. : ! 

Co najbardziej zadziwia zwiedzaja 

cego groty Demanowskie, to tajemni- 

cza muzyka podziemi, która stale 512 

tu rozlega. Znajdujące się w wiecz- 

nych drganiach grupy stalaktytów, 

zwane  „dźwięczącemi stalaktytaini“ 

wydają dźwięki, przypominające odgło 

sy dzwonów kościelnych. Na niekt) - 

rych stalaktytach można grać, jak na 

harfie, a przewodnik, który nas po gro 

tach oprowadzał wygrywał na nich 

całe gamy ku niemałemu naszemu zdu- 

mieniu. 
— Pójdziemy do skarbca... Ziaj- 

duje się on o piętro wyżej”, oświadczył 
mój przewodnik. Okazało się, że mói 
przewodnik do życia podziemnego zdo 
łał się już znakomicie przyzwyczaić. 
„Razu pewnego, — powiedział mi 
później, — przepędziliśmy tutaj całe 
dwie doby. Wzięliśmy z sobą zapasy 
żywności, ciepłe worki dla przykrycia 

się w nocy i węgle. Przenocowaliśmy 

tutaj w tej grocie, w dzień wędrowa- 

liśmy po grotach okolicznych, a po 
dwóch dniach powróciliśmy na po- 
wierzchnię ziemi, jakby do innego zu- 
pełnie świata..." 

Opowiada o swem życiu podziein- 
nem z takim entuzjazmem, że ze słów 
jego niesposób nie wyczuć fanat;- 
cznej wprost miłości, jaką młody uczo- 
ny otacza swój umiłowany świat po-- 

ziemny. Ja ze swej strony muszę wy - 

znać, otwarcie, że mimo piękna grot 

Deminowskich, nie chciałbym spędzić 

tutaj ani jednej nawet nocy... 
Tymczasem posuwaliśmy się dość 

szybko naprzód. Dopóki szliśmy po 
ścieżce betonowej, marsz nie był dla 
mnie zbyt uciążliwy. Gorzej jednak by 
ło, kiedy droga się skończyła. Chwila- 
mi musieliśmy się zatrzymywać i przy 
pomocy linki wspinać się w górę. Kom 
pletna rozpacz ogarnęła mnie, kiedy 
znienacka znaleźliśmy się pod wysoką 
skała, przed którą leżała prymitywna 
drabinka, mająca służyć — jak się do- 
myśliłem, — do utorowania drogi na 

PODRÓŻ” 
Beadekerze, (zwyczajem 

„CUDOWNA 
amerykań- 

Oczywiście, trzydniowy pobyt w tak 

ciekawem mieście zostawić może zale- 

dwie szereg luźnych wrażeń z żałośną 

  
Kościół Engelbrekta 

świadomością, że tyle, tyle rzeczy Z0- 

skich „czaravan'ów*'). 
Tymczasem „wchłaniamy* kościół 

Engelbrekta, piękny okaz nowoczesnej 
architektury szwedzkiej, górujący nad 
miastem z granitowej skały, na którą 
wspinają się masy bluszczów i piękne 
schody kamienne. Wewnątrz potężne 
łuki sklepień freski o delikatnym tonie i 
wspaniały dźwięk organów. Trafiamy 
nietyle na niemieckie kazanie, co na 
szwedzkie pienia, bo to właśnie niedzie 
la. To też nie można zbyt długo za- 
trzymać się i oglądać — i tak już 
pewna prześliczna zakonniczka w ma- 
lusieńkim kapturku na czubku głowy, 
wywodząca słowiczym głosikiem trele 
psalmowe, spogląda na nas zukosa bez 
aprobaty. 
Przenosimy się w drugi koniec miasta 
na Riddarholm, czyli Wyspę Rycerską 
gdzie wznosi się Panteon szwedzki, 
stary kościół Riddarholmskyrkan, pe- 
łen grobowców królewskich i rycer- 
skich, sztandarów i tarcz herbowych 
starych rodów. 

Z drugiej strony jeziora Malaren 
widać zdaleka gmach z ciemnej cegły, 
to Stadshuset, sławny nowoczesny ra- 
tusz. Poważne kształty, brak przeła- 
dowania ornamentami, szczęśliwe za- 
stosowanie chropawej cegły, marmuru, 
granitu i szkła składają się na całość 
doprawdy imponującą. 

A tu jeszcze czeka swej kolei Nor- 
staje nieobejrzanych, a głównie „ide diska Museet (Muzeum Północne, etno 
wchtonietych“. Bo nie chodzi przecie graficzno - historyczne), piękna budo- 
o ilość zwiedzonych „objektów* i pó- wla z granitu, kryjąca w swem wnę 
źniejsze zaznaczenie ich krzyżykiem w trzu istne skarby! 

Historja z romansu kryminalnego. Coś 
czyńskiego. 

z Wallace'a, coś z naszego rodzimego Mar 

Rzecz cała dzieje się we Lwowie, a bohaterką jest młoda, piękna kobieta, Stani- 
sława Abrahamowiczowa. 

Kobieta ta o niezwykłym czarze i uroku potrafiła usidlić bogatych kupców i 
przemysłowców, którzy jej pożyczali większe sumy pieniężne, wierząc zresztą, że otrzy 
mają swoje pieniądze 2 powrotem. 

Pani Abrahamowiczowa od kilku lat już nie żyje z mężem, jest nałogową morii 
nistką, stale mieszka we Lwowie. 

Przed kilku miesiącami zaczęła bywać bardzo często w gmachu komendy po- 
Ней. Lwów-miasto, gdzie próbowała nawiązać znajomości z zamożniejszymi oficerami. 

Pierwszy „wpadł* aspirant Szczygielski, który czuły na piękne słówka pięknej 
pani „pożyczył* jej 300 zł. 

Gdy doniesiono o tem jednemu z wyższych dygnitarzy tamtejszej policji, ten 
wyraził chęć poznania pięknej uwodzicielki, którą zajął się tak gruntownie, że wkrótce 
całe miasto mówiło tylko o łączącym ich stosunku. Wszędzie widywano ich razem, ra- 
zem bywali w różnych nocnych lokalach, razem jeździli na dalekie spacery automobilem. 

Mając tak potężne plecy rozpoczęła dopiero Abrahamowiczowa właściwą grę. 
Zaczęła na prawo i na lewo pożyczać sobie pieniądze, puszczając w obieg, za pośred- 
nictwem niejakiego Greifera, weksle z fałszowanym podpisem jej męża. Jak dotychczas, 
wpłynęły do protestu weksie na sumę ogólną 40 tys., podpisane 
czową. 

przez  Abrahamowi- 

Kto wie, jak długo „grasowałaby* piękna pani po Lwowie, gdyby nie szofer Jan 
Papara, który ją zdenuncjował. 

Przed trzema tygodniami Abrahamowiczowa, jadąc autem, zawarła znajomość 
z szoierem Paparą, którego potem angażowała do dłuższych przejażdżek na prowincję. 
Nie płaciła mu, zapewniała jednak, że jako konfidentka policji otrzyma wkrótce pienią- 
dze, wówczas zaległość wyrówna. Gdy jednak pożyczyła od niego ponadto 160 zł. i 
kwoty tej nie zwracała — szoier doniósł o tem policji. W ten sposób bomba pękła. 

7Ха pierwszym poszkodowanym zgłaszać się zaczęli coraz to inni. Są wśród nich 
bogaci kupcy i znani we Lwowie obywatele. 

Aresztowana we własnem mieszkaniu 
więzieniu. 

Abrahamowiczowa osadzona została w 

W czasie zeznań w wydziale śledczym odpowiadała jasno i otwarcie, starając 
się naogół winę wziąć na siebie. Podczas aresztowania zachowywała się prawdziwie po 
męsku. Na wezwanie kierownika wydziału śledczego, ubrała się spokojnie, przedtem 
jednak zdołała „niepostrzeżenie zażyć narkotyk. Dziś, gdy Abrahamowiczowa jest w wię 
zieniu, mówi się we Lwowie dość głośno o tem, że ów dygnitarz, z którym łączyły ją 
zażyłe stosunki nie jest w tej całej aferze zupełnie bez winy. . 

||] Dyrekcja Szkoły Polsko-Francuskiej SB 

SB N. Szepowalnikowowej w winie, ui. Trocka 7. SB 
aš Niniejszem komunikuje, iž kancelarja będzie czynna codziennie od dB 
83 dnia 15 sierpnia r. b. od godz. 10—14-ej prócz świąt i niedzieli. ||| 

SB ._ Przy podaniach o przyjęciu należy załączyć metrykę urodzenia oraz [| 
świadectwo szczepienia ospy. ° 

m Tamże zapisy do francuskiego CALE dziecinnego. da 
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skałę. Mój przewodnik przywiązał dra 
binkę do skały, wdrapał się na górę, a 
następnie zrzucił mi linę. „Proszę 0b- 
wiązać się dookoła pasa* — zako- 
menderował. Cofać się już nie mogłem 
zrobiłem więc, co mi kazano. Trzyma 
jąc się częściowo drabinki, częściowo 
zaś wisząc na lince, powoli zbliżałem 
się do szczytu skały, na której stał Be- 
nicki. Nigdy nie zapomnę tej podziem- 
nej windy, którą dostałem się na dru- 
gie piętro groty Demadnowskiej. Bodaj 
że jeszcze  niebezpieczniejsza była 
przeprawa do skarbca, gdyż trzeba 
nam było wdrapać się na skałę, ster- 
czącą nad zdradliwą przepaścią tuż 
nad wartkiem potokiem podziemnym 
Wreszcie jednak przebrnęliśmy aż do 
samego skarbca. Zapłonęło światło ma 
gnezji. Przed memi oczyma ukazały się 
zadziwiającej piękności ściany skal- 
ne, usiane stalaktytowemi przepiękne- 
mi ornamentami. Już nie żałowałem 
trudów naszej podziemnej wędrówki i 
szczęśliwy byłem, że wolno mi było 
ujrzeć cuda Demadnowskiego skarbca, 
narazie jeszcze niedostępnego dla tu- 
rystów. Że skarbca widać było „Trzy 

Błogosławione położenie geograficz 
ne, które pozwalało tym szczęśliwcom 
gromadzić przez wieki w spokoju naj- 
pyszniejsze zbiory! Oczy się gubią z 
zachwytu nad temi cudnemi zbroicami 
średniowiecznych rycerzy i ich ruma- 
ków, nad złocistemi karocami, przedzi- 
wną kolekcją dawnych strojów, zbio- 
rem sztandarów już ażurowych ze sta- 
rości i t.d. i t.d. Często napotyka się na 
ślady wojen z Polską. 

Dział etnograficzny, to znowu ko- 
palnia skarbów twórczości ludowej. 
Każda prowincja złożyła tu swe najpię 
kniejsze wyroby z drzewa, tkaniny, ha 
fty, rozkoszne w swej naiwności malo 
widła, naczynia i ozdoby. Bajecznie 
są ciekawe naturalnej wielkości mode 
le wnętrz wiejskich. W Nordisce go- 
towabym siedzieć pół roku bez przer- 
wy, a przecie należy jeszcze zobaczyć 
Skansen, to jedyne w swoim rodzaju 
muzeum na otwartem powietrzu, a je- 

dnocześnie zwierzyniec o rozsypanych 

po całym parku pomieszczeniach dla 

okazów fauny północnej. Tu znów peł- 
no najtypowszych zagród wiejskch, 
żywcem przeniesionych z głuchej pro- 
wincji. Budownictwo drewniane, solid 
ne jak wszystko co szwedzkie i piękne 
w swej logice zastosowania materjału. 
Wśród tłumów zwiedzających przesu- 
wają się „okazy przyodziane w ludo 
we stroje o żywych barwach. Przewa- 
ża czerwony i czarny, zwłaszcza poń- 
czoszki niewieście aż krzyczą jaskra- 
wą czerwienią. Bardzo to mile wyglą 
da, niczem gęsie nóżki, Właścicielki 

Place hudowiane © Warszawie 
dzielnićy miasta 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja tramwajowa bardzo 
Ё wygodna. 

Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 12-ej 
do godz. 13-ej. 

Wileńska Spółka dla Handlu Rurami 

sp. z ogr. odp. 

BIURO: ul. Wielka 30, telefon Nr. 17-18 
SKŁADY: ul. Piwna 9, э Nr. 17-89 

POLECA: ze swoich składów w Wilnie lub wprost z fabryk 
Rury kamionkowe, żeliwno-wodociągowo-kanalizacyjne, żelazne- 
ocynkowane i kształtki do nich, żeliwo emałjowane, fajans sani- 
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kapliczki Miłości Bożej”, a nad nami 
świeciło swemi wygasłemi promienia- 
mi prześliczne „Kamienne słoneczko”. 

W drodze powrotnej obejrzeliśmy 
jeszcze „Piekielny dom, przed któ- 
rym stoi, jakby na straży, potężny słup 
wapienny, jeden z największych w po- 
dziemiach Deminowskich. 

Droga powrotna wydawała mi się 
mniej uciążliwą. Szybko  minęliśmy 
„Wzgórze bronzowe*, „Palmowy gaj” 
„Wodospad kalafiorowy*, „Drzewo ży 
cia“, „Dom czerwono - biały” i długą 
„Galerję królewską”. Cały ten kom- 
pleks grot podziemnych tworzy tak 
zwaną „Świątynię wolności”, najpięk- 
niejszy zakątek grot Demžnowskich. 
Poprzez główne wejście do „Świątyni 
wolnošci“ usiłują przedostać się do 
królestwa podziemnego promienie 
światła dziennego. Ale napróżno, noc 
podziemi okazała się od nich silniej- 
szą, szybko giną one w mrokach pod- 
ziemnych jaskiń. Tylko energja i cie- 
kawość ludzka potrafiła pokonać noc 
tajemniczych podziemi i ukryte w niej 
piękno udostępnić oku = 

Wystawa, co ma w tym roku stano 
wić magnes przyciągający do Stockhol 
mu, rozłożyła się nad brzegiem zatoki 
Djurgardsbrunsviken, otoczyła powo- 
dzią reklam świetlnych i lasem masz- 
tów z różnobarwnemi silagami. Pływa, 
nad nią w powietrzu na kształt zeppe- 
lina jakaś ogromna tuba jakby pasty 
do zębów. To reklama na nici jedwab- 
ne, z których jedna utrzymuje w powie 
trzu ten cały balon. 

Naogół Wystawa Stockholmska nie 
umywa się do naszej zeszłorocznej Po- 

JAK POWSTAJĄ TRZĘSIENIA ZIEMI 
W Polsce zjawisk tych nie notowano,ale ruchy skorupy, zwłaszcza na zbo- 

czach tatrzańskich są dość znaczne. 

Wstrząsy skorupy ziemskiej, któ- 

rych ofiarą padło południe Włoch, 
prześladują niektóre kraje od niepa- 
miętnych czasów i od kilku wieków są 

przedmiotem ścisłych badań nauko- 

wych. Badania te w ostatnim  dzie- 

siątku lat poczyniły znaczne postępy 

i przyczyniły się do powstania kilxu 
teoryj w tym względzie. 

Jakakolwiek jest przyczyna tych 

wstrąsów, zdaje się nie ulegać wą- 

tpliwości, że grunt spoisty, skalisty, 

jest dla nich daleko lepszym „prze- 

wodnikiem*, niż piaszczysty lub wil- 

gotny, co się tłomaczy większą sprę- 

żystością pierwszego, niż pozosta- 

łych. Stąd najgroźniejsze trzęsieaia 

ziemi nawiedzały kraje i okolice o 

podglebiu skalistem i twardem. 

Tak było. w r. 1724 w Limie (Peru) 

tak w r. 1783 w Kalabrji (Włochy po- 

łudniowe), w 1797 w Equadorze, gdzie 

zginęło bezmała 40.000 osób i in. 

Niektóre kraje i okręgi jak Mes- 

synę, Japonję, Grecję południową 1 

in. nawiedzało w ostatniem stuleciu 

po kilka trzęsień ziemi. W innych — 

jak Syberja, lub prerje południowo- 

amerykańskie, historja nie wspomina 
o nich wcale. 

Według najbardziej uznanych te- 

oryj przyczyną gwałtowniejszych ru- 

chów skorupy ziemskiej są znajdują- 

ce się wewnątrz ziemi w stanie par 

i gazów metale i niektóre inne pier- 

wiastki w temperaturze tak wysokiej, 
że dla jej pomiarów i wyrażenia brak 
instrumentów i skali. Jest ona w kaz- 
dym razie znacznie wyższa od punktu 
wrzenia platyny, ulega jednak wa- 
haniom, podczas których uwalnia się 
ciepło utajone krzepnięcia (wrzenia?) 
niektórych metali i zamienia się na 
energję kinetyczną, odpowiadającą sile 
(a „ właściwie sprawności) od 
kilkudziesięciu do kilku-, 
tysięcy biljonów koni mechanicznych. 
Niektórzy tłomaczą te wstrząsy ru- 

chem krzepnących powierzchni mas 
metali, znajdujących się we wnętrzu 
ziemi. Wstrząsy te udzielają się sko- 
rupie ziemskiej wszędzie, tam gdzie 
dostatecznie elastyczne uwarstwienie 
może je tej powierzchni przekazać, 
a brak nieprężystych podkładów nie 
jest w możności pochłonąć. : 

Wynalezienie sejsmografu znacz- 
nie posunęło naprzód jeżeli nie samo 
badanie przyczyn trzęsień, to w każ- 
dym razie ich niezwykle  skrupulat- 

ną rejestrację. 

Dziś każde państwo kulturalne 
każde obserwatorjum ma nieraz dzie- 
siątki stacji sejsmograficznych, no- 
tujących nieomal codziennie wszyst- 
kie najdrobniejsze wstrząsy  skoru- 
py ziemskiej pochodzenia odśrodko- 
wego, nietylko z własnego terenu i 
sąsiednich, ale i o setki mil. 

Okazuje się tedy, że powierzch- 
nia naszej planety we wszystkich pra- 
wie punktach podlega wstrząsom nie 
dostrzegalnym dla mieszkańców i wy- 
noszącym w rozpiętości wahań (pio- 
nowych lub skośnych zwanych  ru- 
chami mikrosejsmicznemi) niejedno- 
krotnie ułamek milimetra. 

Przyrządy te o ile same nie padają / 
ofiarą trzęsienia ziemi, mogą posłu- 
żyć do obliczenia środka (ogniska) 
wstrząsu, które przeważnie przypada 
na 9 do dwustu kilkunastu kilome- 
trów w głębi od powierzchni ziemi. 
Notują one również czas trwania im- 
pulsu, który kończy się zwykle po: 
upływie pół do kilku sekund, pozostałe 
zaś wstrząsy są pochodzenia wtór- 
nego i wynikają ze sprężystości grun- 
tu, o czem wzmiankowaliśmy wyżej. 

W Polsce trzęsień ziemi nienoto- 
wano choć ruchy skorupy zwłaszcza 
w okolicy zboczy tatrzańskich zdarza- 

ja się od czasu do czasu dość znacz- 
ne. Prócz lądów „trzęsienia ziemi”, da- 
ja się odczuwać i na morzach zwła- 
szcza na Atlantyku w okolicy wysp 
Azorskich i na południe od nich i 
niejednokrotnie stają się powodem 
wielkich katastrof okrętowych. 

W ostatnich kilkudziesięciu 3 
tach potężniejsze trzęsienia nawie- 
dzity Japonję (1891, 1896, 1923), 
wschodnią Kalabrję (1905), Messynę 
(28 grudnia 1908 r.) gdzie zginęio 
83.500 osób i Korynt (1828). 

‘а- 

  

WITOLD CONTI 
pierwsza gwiazda polskiego 

filmu dźwiękowego 

(Wywiad własny „Słowa'') 

Nowy zastrzyk świeżej krwi otrzymała 
produkcja polskich filmów.  Zastrzykiem 

tym jest pierwszy polski dźwiękowiec о5- 

nuty na tle noweli Sienkiewicza „Janko - 

Muzykant“ reżyserji Ryszarda  Ordyńskie- 

go, wytwórni „Blok - Film*. 
Miejmy nadzieję, że filmy na tle ży- 

cia bandytów, rozbojów, morderstw  nale- 
zeć będą do przeszłości. 

Scenarjusz filmu „Janke - Muzykant“ 

opracował Ferdynand Goetel. 

Znalazłem się za kulisami wytwórni 
w chwili gdy nagrywano sceny w. knajpie gy 
Janko grą na skrzypcach wprowadzał w 
zachwyt słuchaczów. | 

Po nagraniu sceny udałem się do gar- 
ćeroby Witolda Conti, tytułowego boha- 
tera filmu. 

Piękny artysta, mimo widocznego po- 

śpiechu uprzejmie odpowiadał mi na zada- 
wane pytania. ` 

— Czy „Janko - Muzykant“ jest pan- 

skim pierwszym- filmem? 

— W Polsce — tak. Nagrywałem jed- 

dnak i śpiewałem w Paryžu w „Sekwana 

— Filmie". Tę rolę zaproponował mi 

dyr. Ordyński i przyjąłem ją chętnie. Gdyż 

warunki pracy mam idealne, również jak i 
rola odpowiada mi bardzo. Znajdę bowiem 
w niej popis nietylko aktorski, lecz śpiewam 
w tym obrazie i gram na skrzypcach. 

— Kto panu partneruje? 

— Malicka, ;znakomita Tekla Trapszo, 

Antoni Bednarczyk, Żabczyński,  Gawii- 
kowski, Sielański, i dwaj komicy Dymsza i 
Krukowski. 

— Czy dźwiękowiec robi się w Pol- 

sce? 

— Nie, w Paryżu. Aparatura tamtej-( 
sza stoi na wysokim poziomie, film dźwię- * 

kowy wymaga pieczy niczem małe  dziec- 
ko. 

—.Jakie są pańskie pasje?. 

— Sport i podróże. Znam prawie wszy 
stkie sporty. 

Podróżując zwiedziłem Włochy, 
cję, Belgję, Niemcy, Szwajcację, 

Hiszpanję. 

Do Ameryki wybiorę się z koncertami po 

skończeniu studjów śpiewaczych. Ol. Ob. 

Fran- 

Angiję 

  

Hurtowa sprzedaż 

CERENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

A> BEULL, im 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

w wielkim 

  

  

STYLOWE 
Ii nowoczesne 

wyborze , -ci iki 
Šano B a in. 

Wilno, ul. Niemiecka 8, tel. 362.       
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nowicie do przemysłu artystycznego, ju i serjowo, cena ich dostępna jest dla 
rękodzielniczego i ludowego, ze spe- przeciętnego obywatela. Mam jednak 
cjalnem uwzględnieniem nowoczesne- wrażenie, że chwalebny utylitaryzm u- 
go mieszkania. sunął nieco na bok wymogi piękna. O- 

+stem jej: ułatwić do maximum 

Jak wszystkie ludy północy, zmu- 
szony przebywać pod dachem Iwią 
część swego życia, Szwed kocha swój 
dom i stara się uczynić go jaknajprzy- 
jemniejszym. Wystawa stoi pod jed- 
nym wielkim znakiem utylitaryzmu. Ha 

życie 
i pracę człowieka. 

Specjalną uwagę zwrócono na wy 

  
Królewski Teatr Dramatyczny i Strandvagen 

czywišcie, widać dążenie do form este- 
tycznych, ale to jakby na drugim pla- 
nie. To też mieszkankom tym brak po 
większej części tak zwanej ,„przytulnoś 
ci“ — jeśli zaś chodzi o formy me- 
blarskie, to się ich nawet porównać nie 
da z projektami wnętrz wystawionemi 
przez wytwórnię „Ład* na Pewuce. 
Nie wyobrażam sobie, np. jak można 
całe życie mieszkać w pokoiku przy- 
pominającym do złudzenia kabinę o- 
krętową, o dwuch łóżkach umieszczo+ 
nych jedno nad drugiem. Na osoby 
skłonne do choroby morskiej, podobne 
otoczenie gotowo wywierać wpływ 
wręcz fatalny. 

Ilość wszelakich eksponatów, ce- 
lowo rozmieszczonych, imponująco 
Cóż kiedy pobieżny nawet opis wysta- 
wy wymagałby sam szerszego artykułu 
no i pozostania na niej dłuższy czas 
ponad te kilka godzin, które jej moż. 
było ofiarować. В 

Pawilony prasy, gdzie np. taki dzien 
nik Svenska Dagbladet, bijący 300.000 
egzemplarzy, ma całą swą instalację, 
Monopole Państwowe  demonstrujące 
pracę z dziedziny np. narodzin papiero 
sa, wzorowa ferma mleczna, ostatnie _, 
słowo techniki, dokąd zaprasza kubistygfi 
cznie zbudowana z kolorowych des i 
krowa — wszystko to nader interes ; 
ce, wszystko warte obejrzenia. Osobno 
wznosi się Planetarium, gdzie pod ol- 

ich łaskawie pozwalają się fotografo- znańskiej, tak pod względem wielkoś korzystanie miejsca w mieszkaniach. brzymią kopułą, tworzącą sklepienie 
wać z lekko zażenowanym  uśmiesz- 
kiem na porcelanowych buziach. Na ot 
wartej platformie odbywają się tańce 
ludowe z przyśpiewkami. 

ci, jak szaty zewnętrznej. Trzeba tyl- Niema tam ani jednego zbytecznego 
ko pamiętać, że nasza reprezentowała sprzętu. Każdy przedmiot codziennego 

całokształt twórczości kraju, ta zaś o- użytku udoskonalono do ostatnich gra- 
granicza się do pewnego działu, mia- nic, a ponieważ wyrabia się je w kra- 

nieba, można obserwować ruchy ciał 
niebieskich, odpowiednio regulowane 
przez mechanizm Zeissa. 

Opuszczamy wystawę w przyśpie- 
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Z DZIAŁALNOŚCI NUMIZMATYKÓW WILEŃSKICH Wrażenia Teatralne 
W związku z powstającem w Wil- 

nie T-wem numizmatycznem, tą nie- 
zmiernie użyteczną inowacją archeolo- 
giczną miejscową, umyśliłem poruszyć 
w naszem „Słowie* kilka spraw, ty- 
czących się dziejów rozkwitu i upadku 
zarówno odnośnej gałęzi sztuki u nas, 
jako też powstawania i znikania w 
Wilnie zbiorów monet i medali, stwa- 
rzanych przez instytucje publiczne о- 
raz osoby prywatne. 

Smutna, koleją losów Ojczyzna na 
sza, a zwłaszcza jej połacie kresowe, 
wiełokrotnie traciły, czasu wojen oraz 
tej i owej zawieruchy krajowej, nie 
przebrane skarby kultury rodzimej, za 
poznawane dziś częstokroć zabytki 
sztuki naszej, a wśród nich oczywiście 
i cenne starożytności numizmatyczne. 
Tak często ograbiane przez wrogów 
miasto nasze, i czasu ostatniej wojny 
postradało znakomitą część tej kolek- 
Cji numizmatycznej, która w byłem wi- 
leńskiem Muzeum Starożytności, po 
założeniu go przez Eust. hr. Tyszkiewi 
cza, przed 75-ma laty liczyła już prze- 
szło 2000 sztuk monet i medali, z któ 
rych obecnie pozostała tylko bardzo 
mała ilość okazów. 

Z pośród większych zbiorów prywat 
nych wywieziona została do Rosji 
przez samego właściciela, znanego w 
Wilnie antykwarjusza, Antoniego Bro- 
dowskiego, do zakordonowegę Witeb- 
ska i jego cenna kolekcja numizmatów. 

+ Przy tej sposobności musimy na tem 
miejscu poinformować wileńskich ba- 
daczy numizmatyki, że nader obfity 
zbiór monet i medali, które się znajdo 
wały w t. zw. „Muzeum Brodowskie- 
go* (istniało ono od r. 1906 mieściło 
się zaś początkowo przy ul. Zawalnej 
w domu generała Bertholda, następnie 
przy ul. Zamkowej, tuż obok kościoła 
św. Jana, ostatnio zaś przy ul. Popła- 
wskiej, skąd w r. 1916 przetransloko- 
wane zostało do Rosji po dziesięciu 
latach swej egzystencji w Wilnie) za- 
wierał ów zbiór i dużo wartościowe о- 
kazy polskie. 

Sądzimy że użytecznem będzie przy 
pomnieć wileńskim zbieraczom jakiego 
to rodzaju objekty numizmatyczne zgru 
pował Brodowski w swem muzeum By 
ły tam monety słynne piastowskie, ja- 
giellońskie, Wazów i szeregu królów 
elekcyjnych włącznie do Stanisława Au 
gusta, porozbiorowe, polsko-głogow- 
skie, pol. - czeskie,  pol.-elblągskie, 
pol. - gdańskie, pol. - francuskie, pol.- 

> kurlandzkie, pol. - ryskie, pol. toruń- 
skie, pol. - galicyjskie, pol. - saskie, 
pol. - pruskie, pol. austrjackie, poznań 
skie, targowi ckie, osady Zamościa, 
krakowskie, tyle poszukiwane dziś w 
Wilnie; podskarbiówki, biskupie, dalej 
monety litewskie przedunjowe, oraz 
monety wybijane w Wilnie. 

Nadto w liczbie numizmatów ro- 
syjskich spotykano tam, począwszy od 
najstarszych wiełkoksiążęcych udzia- 
łowych monet, również polsko - rosyj- 
skie, t.wz. ruble litewskie (w, formie 
krótkich wałeczków), kopiejki Dymitra 
Samozwańca, srebrne pieniążki Wła- 
Cyslawa Zygmuntowicza. 

Co się tyczy kolekcji medali, to, mu 
zeum one posiadało oprócz wielu cu- 
dzoziemskich sporo i polskich medali 
odbijanych na pamiątkach przeróżnych 
wydarzeń dziejowych, przedstawiają- 
ga częstokroć prawdziwe dzieła sztu 

i. 
W liczbie owych znajdowały się 0- 

» kazy mające związek z Wilnem. Po- 
między wykonawcami rzeczonych me- 
dali spotykano i artystów pochodze- 
nia wiłeńskiego. Brodowski posiadał w 
swem muzeum i pieniądze papierowe: 
kościuszkowskie, ks. Warszawskiego 
i inne późniejsze. 

Niestety p. A. Brodowski który w 
przeciągu trzydziestu kilku lat zgroma- 
dził przezsło 20.000 przedmiotów, ma- 

szonera tempie, bo godzina odjazdu wi 
si już niedaleko. I o 9-ej wieczór dnia 
T lipca żegnamy ten szczęśliwy kraj; 
mżyży szary deszczyk. Szery są Smut- 
ne przy zapadającej nocy. ; 

Nazajutrz fala duża, na pokładzie 
pustki. Wiełka senność opanowuje nie 
licznych amatorów wiatru morskiego. 
Mewy, gdyńskie partjotki, po kilkudnio 
wej wizycie w porcie stockholmskim, 
wracają z nami do domu. Ich ostre 
krzyki wpadają w potężny poszum fali. 

__ Pod wieczór robi się coraz przyjem 
niej. Zjeżdżamy z góry na dół i z po- 
wrotem. Na pokładzie zaczyna się sa- 

+ modzieiny ruch stolików i wyplatanych 
foteli. Poprostu podróżują sobie od bur 
ty da burty. 

Noc przynosi największe bujanie, 
ale przesypia się ją bogobojnie, cokol 
wiek wędrując od brzega do brzega 
koi. Rano zaś 9-g0 mamy niespodzian 
kę. Miast do Gdyni, uciekamy przed 
sztormem na Bornholm, wyspę duńską 

z Której nie mieliśmy w programie. 
‘ ‚ Bardzo mi się ten projekt podoba. 

Morze cudne, grzywiaste, zielone. Wj- 
dzimy jak spotykane statki handlowe 
walczą z falą. Bardziej naładowane od 
nas, pogrążają się co moment dzio- 

w wodę i dostają falę na pokład. 
Koło 9-ej wieczór wprowadza nas 

Pilot do małego portu Nex6 na Bornhol 

zenie miasteczka przy różowej zorzy - 
i IRie. Wyruszamy naturalnie na zwie- 

d. 

S8zochodu. Ląd nam się buja ami ro jest ą € buja pod nog. 

dowej, 

_ CISza przedziwna, uliczki czyściut 
kie, jak wymarłe. Czyżby już wszyscy 
spali w tem idylicznem osiedlu? Por- 
cik rybacki, jąk z obrazka, domki ma- 
lutkie, wiatrak przypominający wielki 

znanym objawem „choroby lą- 

jących dużą wartość dla badacza kul- 
tury polskiej w ogólności a w szczegól 
ności dotyczącej kresów naszych pół- 
nocnych, uzbieranych zaś w Wilnie Ko 
wiiie, Grodnie, Mińsku i innych mia- 
stach oraz miesteczkach i wsiach, o- 
kazów mianowicie historyczno - oby- 
czajowych, archeologicznych, paleon- 
tologicznych, przyrodniczych, sztuki 
stosowanej i t. p. wywożąc to wszysi- 
ko, jakże ciężko pokrzywdził kraj nasz 
jakże zubożał miasto nasze, nie zasta- 
nawiając się przytem nad tem, że to 
wszystko co wyrwał z gniazda tutej- 
szej kultury, chyba nie będzie należy- 
cie ocenione, i zrozumiałe tam 
wśród obcych, gdzie muzeum swoje 
nieopatrznie zalokował. 

Przecież pomiędzy starożytnościa- 
mi, zdobytemi w miastach naszych, by 
ła i pouczająca kolekcja siragistyczna 
polska, a mnóstwo znajdowało się w 
niej tłoków pieczętnych wileńskich, ia 
wet kościelnych i zakonnych, nad któ- 
remi oczywiście obecnie urągają się 
ateiści bolszewicy. 

Jak wiadomo pieczęcie w swych mo 
tywach herbowych, emblematach, na- 
pisach i szczegółach zdobniczych ma 
ja częstokroć sporo cech wspólnych nu 
mizmatyce. W swoim czasie zbiory p. 
Brodowskiego były bardzo krytykowa 
ne, ile że niedostatecznie przygotowa- 
ny jako muzeolog definjował niejedno- 
krotnie swe okazy zupełnie nie nau- 
kowo, stąd niekiedy, spotykano w je- 
go muzeum i osobliwości quasi arche- 
ologiczne, lub wręcz bezwartościowe. 

Swoją drogą, udostępniając szer- 
szemu ogółowi oglądanie swych zbio- 
rów, zasłużył ów antykwarjusz na mia 
no kolekcjonera współczesnego. O wie 
le popularniejszym i oświeceńszym od 
B. starożytnikiem kolekcjonerem był 
znany szeroko na kresach naszych, a 
nawet nie obcy i wielu miastom pol- 
skim jako antykwarjusz, śp. rotmistrz 
Luljan Moraczewski. Zmarł on przed 
dwudziestoma laty w Wilnie. 

Nieocenionym był znawcą numizma 
tyki zwłaszcza polskiej, którą nieprzer 
wanie badał przez ciąg całych dziesiąt 
ków lat, dzieląc się swemi spostrzeże 
niami nau kowemi z licznymi specjali- 
stami, z którymi korespondował bardzo 
wiele, aczkolwiek głównym przedmio- 
tem odnośnej korespondencji był jego 
interes antykwarski. 

Jeszcze w r. 1848, w czasie kam- 
panji węgierskiej, śp. L. Moraczewskie 
mu, jako kawalerzyście, kula urwała 
nogę pod Szegedynem i odtąd inwali- 
da nasz, pobierając bardzo skromną e- 
meryturę, dorabiał sobie na życie jako 
już antykwarjusz fachowy. 

Interes swój prowadził prywatnie i 
znany był ze swej sumienności. Za- 
wsze ogromnie usłużny dla licznej 
swej klienteli, nigdy nie wyzyskiwał ni 
kogo, zaś z każdej facjendy dokonanej 
wspólnie z zacnym panem rotmistrzem 
wszyscy kolekcjonerzy byli zadowole- 
ni. 

Pouczające * były zawsze te poglą 
dowe biesiady antykwarskie, a często 
i poważne, z zakresu starożytnictwa 
pogadanki, w których przyjmowali u- 
dział również numizmatycy wileńscy, 
jak to Edward Szopor, Tadeusz i Ste- 
fan Syrwidowie, Ludwik Zasztowt, 
Władysław Dawidowski, M. Bren- 
„sztejn, W Mirski, Ausztutinas i tp. ama 
torzy. Ze szczególnem upodobaniem 
lubił spędzać czas sędziwy p. rot- 
mistrz ze śp. Józef. hr. Tyszkiewiczem 
synem znanego za czasów dawnej ko- 
misji Archeologicznej wileńskiej hi. 
Michała, który, jak wiadomo, zasilił 
cennym zbiorem medali b. Muzeum sta 
rożytności w Wilnie. 

Józefowi hr. Tyszkiewiczowi, zmai- 
łemu przed kilkunastu laty w Pozna- 
niu, dopomógł L. Moraczewski w opra 
cowaniu działu wojskowego, w luksu- 

WERONA AT OS TI II e AIR Г ES IRT TSS ES 
borowik, i przecudny stary kościołek 
rybacki, otoczony cmentarzykiem peł- 
nym róż i jaśminów. Na odrzwiach wy 
ryta data: rok 1745. Nastrój fenomenal 
ny... 

10-go rano żegnamy Nex6, gdzieś- 
my łyknęli wody i węgla na drogę po- 
wrotną. Fala jest teraz inna, kołysze 
nas wybitnie na boki. Nie wiem, czy 
to skutkiem pewnego treningu, czy też 
naprawdę ten „gatunek” fali jest litoś 
ciwszy dla ofiar morskiej choroby dość 
że pokład i jadalnia znów się napeł- 
niają. A nawet powstają zakłady, kto 
przebiegnie równo po jednej desce po- 
dłogi do przeciwnej burty. 

Pod wieczór zaczyna się rozmowa 
świateł latarni morskich, a potem roz- 
błyska szeregiem złotych oczek nasze 
wybrzeże. O 10-ej wieczór dobijamy 
do mola pasażerskiego portu Gdynia. 

„Cudowna podróż” skończona. 

Dzięki serdecznej gościnności pp. 
dyrektorostwa S$. (naturalnie też z Wil 
na), zostaję jeszcze dni kilka w Gdy- 
ni, aby ją sobie zbliska obejrzeć. 

Dopiero po t factum, to jest teraz, 
dowiadujemy się, jak zgrozy pełne plot 
ki krążyły o naszej wyprawie, jak nas 
posądzano o rozpaczliwe sygnały SOS, 
jak miano zamiar wysyłać torpedowce 
na podbieranie nas z fali etc. etc. 

Słowem bezwiednie wyrośliśmy w 
oczach lądowego tłumu na bohater- 
skich żeglarzy, stawiących czoło sro- 
gim sztormom. „El. M. 

эК 

sowem jego albumowem wydawiiict- 
wie historycznem pod tytułem „Tysz- 
kiewiciana*. Tak samo w książce je- 
go, dotyczącej historji i wojska  pol- 
skiego (monografje o 17 pp. ułanów 
polskich) 

Śp. Moraczewski był stałym dorad- 
cą fachowym zasłużonego numizmaty- 
ce polskiej kolekcjonera wileńskiego 
Śp. marszałka Adama hr. Platera. 

Rotmistrz M. pozostawi nader cen- 
ny zbiór listów, wśród których spotyka 
się nazwiska takich uczonych bada- 
czy numizmatyki, jak Karol Beyer, Wa 
lery Kostrzębski, prof. Józef Przyboio 
wski, Emery k Czapski, Bartynowski, 
Marjan Gumowski i t.d., a nadto na- 
zwiska takich zbieraczy, jak de Soubi- 
se Bisier, 80 letni dziś antykwarjusz 
warszawski, pracujący obecnie nad 
dziełem „Znaki massońskie w Polsce 
(monografja ilustrowana), jak Samuel 
Koprowski z Diatkiewicz na Wołyniu, 
wykwintny miłośnik precyzyjnych oka 
zów numizmatycznych i in. 

Rzeczona korespondencja znakomi 
cie posłużyć może dla tyle ważnego 
dla numizmatyków szacunku danych 
monet. 

Jak cenionym i osobiście szczerze 
lubionym był przez Eust. hr. Tyszkie 
wicza p. rotmistrz Moraczewski, do- 
wodem było jego zaufanie dla nasze- 
go starożytnika, który został następnie 
egzekutorem testamentu znakomitego 
naszego archeologa. Bardzo znaczna 
część zbiorów E. Tyszkiewicza po zgo 
nie jego, z woli rodzin spokrewnionych 
została zlicytowana Tak więc rozpro- 
szone zostały i zbiory osobiste zasłu- 
żonego ojca archeologii kresów na- 
szych. L. Uziębło. 

  

  

Gościnny występ zespołu gwiazd teat- 
ru: „Morskie Oko". 

Chwilowo posiadamy w Wilnie aż 
dwie rewje. Obie na gościnnych wystę 
pach. Szkoda tylko, że „„Morskie Oko“ 
zawitało jedynie na dwa wieczory. 

P.p. Walter, Karlińska, Rylska, Hry 
niewicka i Kucharski — są „gwiazda- 
mi“ różnego kalibru i konstelacji. 
Wszystkie te gwiazdy niezależnie od 
tego znajdują się na niebie polskiej re- 
wii. 

: Sława Waltera — nie od dziś usta- 
lona. Jego „kawalerstwo* polityczne zy 
skało sobie zasłużony rozgłos. Krótko 
ujmując sztukę dowcipu Waltera po- 
wiedzieć można, że trafia ona zawsze 
w sedno rzeczy i zachowuje poziom 
kultury, smaku i umiaru (z małemi wy- 
jątkami). 

Pani St. Karlińska posiada sporo 
wdzięku i prostoty pierwszorzędnej wo 
dewilistki, a łączy z tem dobre warun- 
ki zewnętrzne. 

Znana i ceniona przez Wilno p. Ja- 
dwiga Hryniewicka jest dziś w za- 
kresie tańca i plastyki scenicznej siłą 
czołową. Walc Wiedeński* i tango 
były majstersztykem sztuki choreogra- 
ticznej. P. Hryniewicka umie wyko- 
rzystać każdy ton muzyki. jej każdy 
ruch odpowiada tej muzyce i dlatego 
taniec jej zlewa się w jedno z muzyką. 
Stąd wielki sukces artystyczny. 

P. Rylska ma miły głos i niewymu- 
szoność, p. Kucharski zaś prowadzi 
trudną sztukę konferansjerki bez nuże- 
nia publiczności. To już dużo. 

Tak tedy „gwiazdy* warszawskie 
sprawiają tłumnie zgromadzonej publi- 
czności, prawdziwą przyjemność. 

Zastępca. 

Specjalna komisja konserwatorska zbada 
podziemia i fundamenty Bazyliki 

Jak słychać w związku z projektem 
zbudowania w krypcie za Wielkim 
Ołtarzem w Bazylice sarkofagu wiel- 
kiego księcia Witofda mają się w naj- 
bliższych dniach rozpocząć szczegóło- 
we badania wspomnianej krypty. 

Podobno komisja konserwatorska 
pod przewodnictwem konserwatora dr. 
Lorentza przygotowała już program 
prac badawczo-konserwacyjnych, obej 
mujący nietylko zbadanie wspomnia- 
nej krypty, ale również całych podzie- 

mi pod katedrą i fundamentów Bazyli- 
ki. Program ten przedstawiony został 
przedewszystkiem J. E. metropolicie 
wileńskiemu ks. arcybiskupowi Jałbrzy 
kowskiemu i Kapitule metropolitalnej 
do zatwierdzenia oraz w celu uzyska- 
nia zgody czynników kościelnych na 
projektowane badania. 

Kierować badaniami i robotami ma 
p. prof. Juljusz Kłos, który po ukończe 
niu badań zamierza opublikować dzie- 
ło o podziemiach Bazyliki wileńskiej. 

  

KRONIKA 
NIEDZIELA 

27 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 48 

Natalji M. 
Jutro 

necentego P.| 

Z. słońca o godz. 7 m. 37 

  

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

z dnia 26. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 753 

Temperatura średnia -l- 17 

Temperaiura najwyž za -1-20 

Temperatura najnižsza -1- 18 

Opad w milimetrach: šlad 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Południowy 

Uwagi: półpochm., rano przelot. deszcz. 

URZĘDOWA 
— W sprawie lusowej egzekucji 

1-szej kwartalnej zaliczki na poczet podatku 
przemysłowego od obrotu za rok 1930. Na 
mocy reskryptu Ministerstwa Skarbu Izba 
Skarbowa przypomina płatnikom  państwo- 
a podatku przemysłowego od obrotu, że 

w dniu 15 lipca r. b. upłynął termin płatności 
odroczonej zaliczki na poczet państwowego 
podatku przemysłowego od obrotu za kwar- 
tał l-szy r. b. W związku z tem władze skar 
bowe przystąpiły już do ściągania nieuiszczo 
nych kwot w drodze przymusowej egzeku- 
cji. W interesie więc samych płatników Z 
najrychlejsze wpłacenie do kas skarbowyci 
kwot z tytułu wyżej wymienionej zaliczki, by 
w ten sposób uniknąć konsekwencji przymu- 
sowego ściągnięcia oraz doliczenia kosztów 
egzekucyjnych. 

— Renumeracje i 13-te 2 dla pra- 
cowników samorządowych. inisterstwo 
spraw wewnętrznych wyjaśniło że stałe rocz 
ne wypłacanie pracownikom samorządowym 
oraz komunalnym zapomóg, czy to for- 
mie renumeracyj, czy też t. zw. 13-tych pen- 
sy] niema podstawy prawnej i może być kwe 
kwestjonowane przez władze przy zatwier- 
dzaniu budżetu. 

Natomiast władze nadzorcze zatwierdzać 
będą uchwały związków komunalnych, przy 
znające pracownikom jednorazowe zasiłki, 
o ile zasiłki te znajdą pokrycie z oszczędno- 
ści budżetowych. 

Š MIEĮSKA 
— Egzekwowanie podatku od nierucho- 

mości. Magistrat polecił egzekutorom przy- 
musowe ściąganie pierwszej raty podatku ód 
nieruchomości, a to wobec upłynięcia termi 
nu wpłacania tego podatku. 

— Wstęp na Górę Zamkową będzie 
wkrótce otwarty. W najbliższym czasie ma 
być otwarty wstęp na Górę Zamkową, po- 
nieważ równocześnie z robotami około usu- 
nięcia przybudówki na baszcie prowadzone 
będą roboty koło zabezpieczenia murów, któ 
re w kwietniu b. r. zaczęły się osypywać. 
Pracami na Górze Zamkowej kierować ma 
z ramienia urzędu konserwatorskiego inż. 
architekt p. Józef Rouba. z 

Jednocześnie dowiadujemy się, że już w 
najbliższych dniach, a najdalej do 2 tygod- 
ni zniknie ze szczytu baszty na Górze Żam- 
kowej drewniana przybudówka. Magistrat 
bowiem m. Wilna już wyasygnował potrzeb 
ne na to pieniądze. 

WOJSKOWA 
— Życzenia z okazji święta pułkowego 

dla 6 p. p. Leg. Z okazji święta pułkowego 
w 6 puku piechoty Legjonów pułk otrzymał 

niela, kierownika Ministerstwa spraw woj- 
skowych i p. gen. Popowicza Bolesława, do- 
wódcy okręgu korpusu Nr. VI treści nastę- 
pującej: 

„6 pułkowi piechoty leg. żołnierzom wie- 
kopomnych wałk o wskrzeszenie Ojczyzny 
przesyłam w dniu święta dorocznego ser- 
deczne pozdrowienia i życzenia. Niech pa- 
mięć bitew, których nazwy wypisane na 
waszej chorągwi sławić będą wiecznie imię 
wasze oraz zdobiący ją krzyż Virtuti Mili- 
tari będą nam drogowskazami w dalszej pra 
cy żołnierskiej". 

Kierownik Ministerstwa spr. wojskowych 
(—) Daniel Konarzewski. 

„Spokojna odwaga w boju, hart i wy- 
trzymałość w trudach i ochota w pokonywa- 
niu niebezpieczeństw to były cechy i warto- 
ści żołnierza 6 pułku w całej jego pracy bo- 
jowej w minionej wojnie. W dniu waszego 
święta zasyłam jako były dowódca pulku 
serdeczne życzenia, aby pułk kroczył zaw- 
sze i wszędzie w pierwszym szergeu dążąc 
do uzyskania miejsca najlepszego wśród 
najlepszych. Niech żyje Komendant, niech 
żyje 6 pułk, niech żyje I dywizia legjonowa. 
Dowódca O.K. VI (—) Popowicz gen. bryg. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Rekrutacja kobiet do Łotwy. W dniu 
28 odbędzie się w Głębokiem i Mołodecznie 
rekrutacja robotnic do robót rolnych w Ło- 
twie. Wyjazd do Łotwy nastąpi z Wilna w 
dwa dni potem. 

tan bezrobocia. Liczba bezrobot- 
nych na terenie Wilna wynosi obecnie 2700 
osób. W tem jest 1805 mężczyzn. 

W stosunku do ubiegłego tygodnia bez 
robocie zmniejszyło się o 89 osób, a to wo 
bec rozpoczęcia robót polnych. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Pani Annie Houwal- 

towej za ofiarowanie 74 książek do bibljo- 
teki Komitetu Pracy  Społeczno-Oświatowej 
w Mejszagole serdeczne podziękowanie w 
imieniu komitetu składa Prezydjum. 

Koležeūstwu-Nauczycielstwu gm. Mej 
szagolskiej najserdeczniej dziękuję za ofiarę 
z racji moich imienin 75 zł. na potrzeby ko- 
mitetu pracy społeczno-oświatowej w Mej- 
szągole. jednocześnie prostuję — ofiara by- 
ła nie zamiast daru imieninowego, lecz 
obok niego, gdyż takowy od koleżeństwa 

otrzymałam, jak zwykle, za co również naj- 
uprzejmiej dziękuję. @ 

Kierowniczka szkoty w Mejszagole. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś po raz 

4-ty ciesząca się wielkiem powodzeniem ko- 
medja T. Jaroszyūskiego „Sąsiadka“, odzna 
czająca się ciekawem ujęciem myśli prze- 
wodniej i doskonałem zobrazowaniem środo 
wiska. Wyborna gra artystów z Wernicz i 

Wasilewskim i Żurowskim na czele przyczy 
nia się do powodzenia tej wartościowej 
sztuki. 

Jutro w dalszym ciągu „Sąsiadka”, 
— Tear Letni w ogrodzie po-Bernardyń 

skim. Występy rewji warszawskiej. Dziś 
dwa przedstawienia zespołu rewji warszaw- 
skiej. 0 godz. 4 P. p. ukaże się na ogólne 
żądanie publiczności po cenach zniżonych 
doskonała rewja „Warszawa — Wilno 
New-York* w premjerowej obsadzie. Wie- 
czorem o godz. 8 m. 30 ostatnia rewja w 
22 obrazach „U nas jak w Paryżu!”, która 
doznała nader sympatycznego przyjęcia i 
cieszy się wielkiem powodzeniem. Udział 
bierze cały zespół z Czerniawską, Morawską 
i Czermańskim na czele. Atrakcją programu 
będzie efektowny balet wschodni , it 
z Topolnicką i Ostrowskim na czele. Poza- 
tem doskonały zespół Hollywood-rewellers 

opatrzony Ś. Ś. Sakramentami, 

Jerzy ht KUTTEN-CZAPSKI 
obywatel Ziemi Mińskiej, 

zmarł dn. 26 lipca 1930 r. w maj. 

Mordy, Ziemi Siedleckiej, w wieku lat 69. 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędą się w poniedziałek 
dn. 28 b. m. w Mordach Siedleckich. 

O tych smutnych uroczystościach zawiadamiają 

pogrążeni w żałobie ŻONA i RODZINA. 

  

Jerzy bn. KUTTEN-CZAPSKI 
prezes Koła Filistrów Konwentu Polonia w Wilnie, 

zmarł dn. 26 lipca 1930 r., w maj. Mordy Siedleckie, w wieku lat 69. 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się tamże dnia 
28 b. m., 

o czem zawiadamiają 

  

ty nabywać można codziennie od 11 do 4 
po poł. w kasie Lutni, od godz. zaś 5-ej w 
kasie Teatru Letniego. 

— Koncert M. Erdenko. Znakomity skrzy 
pek — wirtuoz M. Erdenko po tryumfach 
artystycznych zagranicą wystąpi raz jeden 
tylko w Wilnie na koncercie w gmachu „Lut 
nia" w czwartek najbliższy. Szczegóły pro- 
gramu będą niebawem podane. 

— Egzekwowanie podatku od nierucho- 
— Koncert chóru „Echo* w Święcia- 

nach. Kontynuując rozpoczęte w roku ubie- 
głym koncerty na prowincji, chór „Echo 
w dniu 3 sierpnia r. b. daje wielki kon- 
cert w Nowych Święcianach w sali Ogni- 
ska Kolejowego o godz. 20. 

W programie arcydzieła naszych kom- 
pozytorów m. in. wspaniały „Testament 
Bolesława Chrobrego* komp. Feliksa No- 
wowiejskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — W szponach djablicy. 
Heljos — Niewinny h. 
Kokos — Higjena seksualna dla pań o 

godz. 10 45. 
Kino Miejskie — Książę pozwolił. 
Światowid — Gehenna pasierbicy. 
Wanda — Miłość i krew. 
Ognisko — Panna z.. temperamentem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Wypadków 

ogółem 41, w tem kradzieży 4, opilstwa 6, 
przekroczeń administracyjnych 19. 

— Znowu duża kradzież. Abrach Szy- 
mon, 3 maja 13 m. 13 zameldował policji o 
kradzieży ubrania wartości ogólnej 900 zł. 

— Fałszywe pieniądze. Zatrzymano Gi- 
telsona Jakóba, Mickiewicza 22, który usiło 
wał puścić w obieg fałszywą jednozłotową 
monetę. 

— Nagłe zasłabnięcie. W dniu 25 b. m. 
posterunkowy P. P. Cichocki Ignacy dostar- 
czył do szpitala Żydowskiego Sosnowską 
Rozalję, Stefańska 42, którą znalazł na chod 
niku przed wyżej wskazanym domem nie- 
przytomną. 

— Zatrzymanie złodzieja. W nocy z 25 
na 26 b. m. posterunkowy P.P. Józef Woj- 
ciechowicz zatrzymał na ul. Wróbla, Józefa 
Stankiewicza, Połocka 4, przy którym zna- 
lazł garnitur męski, koszulę, szelki oraz 48 
zł. 25 gr. gotówką. Stankiewicz twierdzi, że 
rzeczy i gotówkę znalazł. ` 

— Obława. W czasie obławy, którą prze 
prowadził wydział śledczy od dn. 24 do 25 
b. m. do godz. 3.30 dn. 26 b. m. na terenie 
komisarjatów 2, 5 i 6 zatrzymano znanego 
złodzieja Stankiewicza  Józefa( wzmianka 
wyżej). W) toku dochodzenia ustalono, że 
Stankiewicz ubranie oraz gotówkę skradł z 
mieszkania Londona Mowszy, Archanieiska 
Nr 20. 

— Sąd nad niewierną żoną. - Oneg 

daj wieczorem przy ul. Piwnej Nr. 6 
mało miejsce zajście, bohaterami któ- 

rego była 38 letnia p. L-ska zam. przy 

ul. Królewskiej 5 i pewien lokator do- 

mu przy ul. Piwnej 6. Lokatorki tego 
domu podpatrzyły, że p. Ł. mimo, że 
ma męża, bałamuci ich sąsiada, stale 
go odwiedza. 

Właśnie wczoraj, gdy p. Ł. była w 
jego mieszkaniu, zebrała się grupa ko- 
biet, które sprawiły frywolnej p. Ł. ta- 
ką łaźnię, że w rezultacie musiano ją 
odwieźć do szpitala. Otrzymała ona kil 
ka dotkliwych ran głowy, zadane jej 
przez rozsierdzone kobiety, poczuwa- 
jące się do obowiązku pilnowania, by 
sąsiąd, jakoby człowiek również żo- 
naty prowadził moralne życie. 

Konwent Polonia i Koło Filistrów w Wilnie.    
    

PLAGA NUMER X. 
Jedną z licznych plag letnich, prócz ku- 

rzu, much, robót brukowych i t.p., są glob- 
tretterzy zwłaszcza ci swoi — polscy. 
artkuł 

Zbierze się takich leni dwójka, pożyczą 
gdzieś 20 zł. zafundują pocztówek z włas- 
nemi podobiznami oraz niegramatycznym 
opisem trasy ich podróży i... jazda na dwo- 
rzec po bilet do najbliższego miasteczka. 

Tam już zaczyna się praca. Operując 
tytułem sportowca — turysty, który wyru- 
szył w drogę, aby poznać Świat i „w celu 
napisania książki” (?) szwenda się taki bu- 
bek po restauracjach z miną na poły głod- 
nego żebraka na poły pewnego siebie rekor 
dzisty i zbiera złociszony aby kupić znów 
bilet do następnego miasta i rozpoczynać od 
początku. - 

Myliłby się, kto po przeczytaniu tego 
myślał, że niema zupełnie uczciwych głob- 
tratterów. Są, jako żywo, ale ci nie grasują 
przez kilka dni z rzędu w tej samej restau- 
racji chodzą naprawdę piechotą, zwiedzają 
świat i... myślę, że nie mają aspiracji do 
„pisania książek o życiu ludów zagranicz- 
nych“, 

Ci idą z zamiłowania, lecz o nich naj- 
mniej wiemy. Giną w tłumie pseudo—wę- 
drowców, nabieraczy, leni notorycznych i 
zawodowych. 

Myślę, że jedynym sposobem walki z tą 
nową klęską byłoby wstrzymanie się od 
udzielenia pomocy pieniężnej amatorom spa 
ceru „(oleią) dookoła Świata. Można go pa- 
karmić, ale nie dawać mu pieniędzy. 

YE KNT WOREK IEA BSS | 

  

NIEDZIELA, DNIA 27 LIPCA 1930 R. 
10. 15 Transmisja nabożeństwa z Kła- 

sztoru 0.0. Franciszkanów w Panewnikach 
Ligocie na Śląsku. 

11.58. Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 13.00 Muzyka z płyt gramofono- 

wych. 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
17.25 — 18.45 Koncert popularny z War 

szawy. 
18.45 — 19.05 Feljeton wesoły w wyk. 

art. dram. Wacł.awa Malinowskiego. 
19.05: — 19.25: Transm. z Warszawy. 

Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 
19.25 — 19.50 „My i nasza przeszłość* 

— pog. wygł. p. dr. Walerjan Charkiewicz. 
19.50 — 20.00 Program na poniedziałek 

i rozmaitości. 
20.00 — 20.15. Kwadrans literacki — Ste 

fan Flukowski z „Kwadrygi”* odczyta własną 
nowelę. 

20.15 — 24.00 Transm. z Warszawy. Kon 
cert, komunikaty, muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 28 LIPCA 1930 R. 

11.58. Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofono- 

wych. 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
15.50 — 16.15 Odczyt turyst. kraj. z 

Warszawy. 
17.15 — 17.20 program dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. sportowy. 
17.35 — 18.00 „Jugosłowiańska madera* 

— część II — wrażenia z podróży. Pog. wy- 
głosi Aleks. Budrys - Budrewicz. 

18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. 
„19.00 — 19.25 „O podróżach międzypla 

netarnych“ — odczyt wygł. mag.  filozofji 
p. Bielkiewicz. ь 

19.25 — 19.50 „Opowiadania @а dzieci“ 
— wygl. Ciocia Hala. 

19.50 — 20.00 Program na wtorek i roz 
maitości. 3 

20.00 — 24.00 Transm. z Warsz. Pras. 
dzien. radj., koncert, komunikaty i muzyka 
taneczna. 

  

Święto pułkowe 6 p. p. Leg. 
W dniu 28 lipca b. r. 6 pułk pic- 

choty: Legjonów obchodzi uroczyście 
15-lecie swego istnienia. 

Na program uroczystości 
pułkowego składają się. 

Dnia 27 b. m. o godz. 21. — Uro- 
czysty Apel Poległych 6 p. p. Leg. — 
na boisku sportowem pułku na Anto- 
kolu. Wstęp dla publiczności na boi- 
sko wolny. 

Dnia 28 b. m. o godz. 10 w koście 
le św. Piotra i Pawła msza św. cele- 
browana przez J. E. ks. biskupa dr. 
Baudurskiego. Po mszy św. defilada 
pułku na ul. Kościuszki. 

Po defiladzie o godz. 12 wspólny 
obiad żołnierski w koszarach Piotra i 
Pawła dla całego pułku z udziałem do- 

święta 

czem o godz. 13 w kasynie oficerskier1 
koleżeńskie śniadanie. 

Na zakończenie uroczystości w tym 
dniu wieczorem odbędzie się bal Ka- 
syna Oficerskiego pułku przy ul. Ko- 
ściuszki 18. 

  

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
1-go rewiru zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Pcłockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 
U.P.C. obwieszcza iż w dniu 6 sierpnia 
1930 r. o godz. 10 rano, w Wilnie przy ui. 
Stefańskiej Nr. 29, w garażu firmy  „Hart- 
wig" odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej majątku ruchomego Leona cze- 
wicza, składającego się z samochodu osobo- 
wego marki „Biuck“, oszacowanego na Su- 
mę M 5.000, L Kaj pretensji 
Jerzego Wyrwicz-Mundsztuka. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 
depesze od p. generała Konarzewskiego Da- — wykona szereg nowych produkcyj, Bile-stojników cywilnych i wojskowych, po 2968 — 0 
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ZĘ ŚWI AT A mete gy c a policja i pojmała [joan IE AZ 2 uo Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

Można sobie wyobrazić zdziwienie, a B OLEJARNIA B KINO 
następnie złość dentysty, spodziewającego MIEJSKIE 

NIEFORTUNNY PACJENT 

Paryskie dzienniki podają oryginalną 
przygodę, nie pozbawioną  humorystyki, 
jaka spotkała znanego bandytę, Toma- 
sa, który napadł z rewolwerem w ręku 
na jeden ze sklepów przy ulicy Nesl. 

Właścicielka sklepu pomimo  skiero- 
wanego na nią rewolweru narobiła takie- 
go hałasu i wrzasku, iż bandyta nie widząc 
innego ratunku, wybiegł na ulicę i skrył 
się do klatki schodowej. Usłyszawszy po- 
goń za sobą, zorjentował się momentaln:= 
że zostanie osaczony, więc nie tracąc 
chwili, zadzwonił do mającego tu swą 
pracownię dentysty. Dentysta, widząc po- 
mieszanie na twarzy gościa i przypisując 
to bólowi zębów, poprosił go o zajęcie 
miejsca na fotelu operacyjnym. 

Ujrzawszy wśród dwu rzędów  Iśnia- 
cych jak kość słoniowa zębów, trzy nad-. 
psute, zwrócił się do drzącego klijenta z 
zapytaniem, czy te właśnie sprawiają mu 
tak dotkliwy ból. Tomas pod wpływem 
tak dwu odmiennych wrażeń nie był w 
stanie przemówić jednego słowa. Den- 
tysta przyjął milczenie za znak  potwier- 
dzenia i zręcznym zabiegiem usunął przy- 
czynę domniemanego bólu. 

Pacjent nie protestował, gdyż słyszał 
dobijanie się do drzwi. Po wyrwaniu ostat- 

    
    

        

       

  

Pewna firma w Wilnie 
piwo w używanych butelkach — „PATENT* 

o Wszy 

  

Ostrzeżenie! 
rozlewa swoje małowartościowe 

BROWARU w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegam Sz. Konsumentów przed* falsyfikatami i 

proszę uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
PIWA ZYWIECKIEGO na oryginalną etykietę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar 

Z poważaniem, Reprezentacja Arcyksią- 

żęcegołbrowaru w Żywcu na województwa 

Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn—WILNO, 

ZARZECZNA 19, tel. 18-62. 

się sutego honorarjum po okazałym klijen- 
cie, gdyż oczywiście, przygodny pacjent 
nie zapłacił ani centa. 

1 A MJ į 
Nie ulega naįmniejszeį 
wątpliwości, ze nekrologi i 
wszelkie ogłoszenia do „„SŁOWA” i 
innych pism należy umieszczać za 
pośrednictwem Biura Reklamowe- 
go Stefana Grabowskiego. Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
Warto się przekonać!! + 

| M MMM 

  

BPRAVIAPAI MAS 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środka od odcisków 

m Prow. A. PAKA 
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ARCYKSIĄŻĘCEGO 

Dyrekcja 

wcu 

    

  

   

  

   

    

  

   

  

    
  

  

        

erzego PIMONOWAI 
Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. E 

Bocznica: Pionier-Park 28. 

й Pioponnie po tonach fabrycznych 
į w Ilošciach dowolnych 
Pokos czysto-iniany dla róż- 

nych robót, do podłóg, 
I farb jasnych i t. p. 

Pokostžodbarwlony 
 Osat pokosfowy gó: в 

Kit szklarski ž 
4 Dlej Iniany : 
j Kuch Iniany 
@ 

| 

й 
| 
! 
! 

w płytach, orzeszkach i mielony na 
mączkę. E 

BUDOWA GG: 20 GER 74% NERO L) 

Poszukuje się ы 
powažnych zastępców 

na stałą pensję oraz prowizję do 
dobrze wprowadzonego towarowego 
artykułu. Zgłoszenia od 10—3 i 5—7 
„Rachuba* W. Pohulanka 1. —0 

  

      

OGŁOSZENIE. 
Dwuletniej z prawami szkół 

państwowych Szkoły Meljoracyjnej Towarzy- 

stwa Kursów Technicznych w Wilnie ogłasza, 
że ostateczny termin składania podań o przyjęcie do powyższej 

szkoły upływa 20 sierpnia 1930 r. Egzamina wstępne rozpoczną 

się 27 sierpnia. Kandydaci zechcą skierowywać udokumentowane 

podania pod adresem: Towarzystwo Kursów Technicznych Wilno 

ul. Holendernia 12. Od kandydatów wymagane są: 

ukończenia co najmniej 6 klas gimnazjum państwowego lub 
śwadectwo 

     

równorzędnej szkoły, metrykę, 2 fotografje, życiorys. — 

Wyróbwi | yróbwina„domu | 
ZA 

Drozdże, rurki ferment. prasy, korki, E 

cukromierze, pożywki, barwniki, d 

filtry i t. p. L 
- tylko przez stale užy- 

SKLAD GLOWNY na wojew. Wil.-Now. wanie pasty do zębów 
+ 

„ B PRUŻAŃ Т 
Wilno, Mickiewicza 15, telef. 482. Ib) 

w. Vis-a-vis Hot. Georg: 
HP K ak T vei KA 

Największy FOTO APARATÓW *najsłynniej- 
wybór r szych firm 

ES 00 TLE ETAT иии LS 

M 1 L =' PALCIE TOTKI-eizy) 

z watą 

  

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

$IAŻE POZWOLIŁ 
Dramat w 12 aktach. W rolach głównych: LYA MARA i HARRY LIEDTKE. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Począ- 
tek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „WIĘZIEŃ Z WYSPY Św. HELENY*. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- [Przebój niemy. | 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22.   W roli głównej kusząco-piękna 

południa Hiszpanji, gdzie krew kipi, a miłość pali... NAD PROGRAM: Komedja w 2 akt. 
ost. 10.30. Do godz. 7-ej: ceny miejsc: BALKON 80 gr., PARTER 1 zł. 

DZIŚ! Wspaniały dramat 
z życia przemytników p. t. 

JENNY JUGO. Jest to film 
„W SZPONACH DJABLICY“ 

szalonych przygód z prażącego żarem słoneczny'i 
Początek o godz. 5-eut 

  

Dziś 0 g.3-eį p.p. dla PAN! Dziš i jutro o g. 10.45 w.,dla PANÓW! Film ten demonstr. się poraz pierwszy © 

„„MIGJENA $EK$UALNA:* 
KINO-TEATR w Wilnie. UWAGA! WIELKA 

REWELACJA! Każdy musi 
SA zobaczyć wielki film p. t. 

„H ELIOS Autentyczne wypadki lekkomyślnego życia nieuświadomionych kobiet i mężczyzn. Porzućmy fałszywy wstyd i zaj- 
rzyjmy prawdzie w oczy.Pokaz filmu oddzielnie dla Pań oddzielnie dla Panów.Ceny: BALKON 1zł.PARTERL.50gr. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr | 

STEEL; FOSĘ 

elegancki ANTONIO   kona arję „Boska Aido 

w arcydziele dźwiękowem 

Sztuka erotyczna. NAD PROGRAM: Znakomity tenor op. Metropolitain w Nowym-Yorku Giovanni Martinelli wy- 

Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr. PARTER 1zł. 

MORENO NIEWINN 
« z op. „Aida“. Początek o g. 4.3 

  

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 

  

Hajlepsze 

inetramenty 

GEO EVE, 

POWSZECHNIE ZNANEJ 

     

1 PRZYBORY 
w WIELKIM WYBOR   

  

1 ©©0000060©0000000666(i 
KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 
(gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmuje się zapisy do grup: LIV zawodowej i LV amatorskiej, 
które rozpoczną zajęcia w dniu 1 

Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- 
na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie 

samochodów i traktorów urządzone warsztaty reperacyjne dla 
(ciągówek rolniczych). 

Dorabianie części zamie 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów 

codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

wielkim „złotym medalem 

Išė - niwolatory, 

Mista AEYDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 

KREŚLARSKIE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN" we. 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

— 1928 r. — 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

lrodę 
kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

odświeża, 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. 

jAkuszerki 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

Osobny domek 
4 pokoje, kuchnia, wo- 
dociąg, elektryczność, 
do wynajęcia, opłata 
roczna, Objazdowa 16. 

Potrzebny pokój 
lub 2 w sródmieściu z 
wygodami,  niekrępu- 
jący, elegancko _ште- 
blowany. Zgłoszenia 
do adm. „Słowa* pod 
A: D. a 

Toodolity, 
) 

astrolabje, 
prnjometry, 
planimetry 

EIG 

FIRMY 

ŻĘ 

   

sierpnia r. b. 

d bi Lokal "iii 
niem i telefonem do 
wynajęcia, Mickiewicza 

nnych. 

  

Dla pp. oficerów iĄ Ne 4 m. 4. ZE 
warunki. =P 

000064; Mieszkania 
4-0 i 5-0 pokojowe do 
wynajęcia. Wileńska 15. 

  

  

PIANINA | FORTEPIANY 
Nadaje się na lokale 
biurowe. Pytać się u 
administratora. — 

0 

usuwa jej WAT 

Atrakcja Dźwiękowa! Ulubienica publiczności, pikantna COLLEEN MOORE i słynny amant, wytworny, 

Y GRZECH 

KUPNO 
SPRZEDAŻ 
SAMOCHÓD 

  

Letnisko 
Jeden, dwa, trzy po- 
koje o 100 metrów odwykładany skórą, w 
lasu sosnowego, rzeki dobrym stanie, na no- 
i szosy, na 46-tym ki-wych oponach, sprze- 
lometrze od Wilna w dam za 5 tys. Ofiarna 4 
stronę Oszmiany. Fol- m. 5, tel. 15-08. —+ 

k Ukropiszki—Oś-   

  

wiecim. —0 francuski 

Dywan ::: Pensjonat s 
nały okazyjnie sprze- " 
daje się. Jagiellońska 7 

—0 

z całodziennym utrzy- 
maniem zł. 5 dziennie, 
miejscowość sucha, las, * 
rzeka. Stacja Szumsk, 
maj. Łosza. Informacje: | PIĘKNA POSESJA 
Portowa 19 m. 6. -e| z dużym ogrodem 

owocowym 0 2 5е- 
В lidnych domach 

POSADY 

  

drewnianych, o 5 
mieszkaniach sprze- 
damy za 6.500 dol. 

2] Dom H.-K. „Zachę- Inteligentna |2-“ Mickieviczs 1, 
z dobrej rodziny pa-| tej, 9-05, a     nienka po 3 let. poby- 
cie we Francji poszu- 
kuje posady do franc. 
Chętnie na wieś. Ofer- 
ty do adm. 
pod „P..21,. 

  

„Słowa* 
—0 

  

  

Poszukuję 
posady kucharki lub swoje złote i dolary 
służącej do wszystkie- ulokuj na 11 proc. 

> Posiadam: Lek rocznie. Gotówka two- 
ne świadectwa i reko- ją jest zabezpieczona 
mendacje. Adres: Za- złotem, srebrem i dro- 
rzecze 16 m. 8. 0 giemi kamieniami.LUM- 
TTT 7  —.. BARD Piac Katedraluy, 

Samodzielnego Biskupia 12. Wydaje 
INŻYNIERA lub tech- Pro e brylan. € 
nika budowlanego dob- tgyy Futer A K х 
rze obeznanego z pro-,;,* ЗОНа 
wadzeniem robót a : 
dowlanych oraz robie- **“ SPB 
niem. rachuuków i ko- 
sztorysów poszukuje 2:900 zioty ch 
większe  przedsiębior- zarobią miesięcznie 
stwo budowlane. Zgło- eniergiczni (panie i pa- 
szenia z referencjami nowie) przy lekkiej i 

Strzędnoścć: 

    

proszę skierować: Wil- przyjemnej akwizycji. 
no, ul. Ostrobramska 3 Zgłoszenia: Wilno, ul. 
2 pr6z—o Zamkowa 26, Hotel 

„Wersal“, = 

  

GONTY 
sprzedaje POLSKI 
LLOYD. ul. Kijowska 

  

    

  

W SKŁADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUBIN 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

   ponad 90 proc, 

: nikotyny. 

światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopt i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

K. Dąbrowska WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE.   

  

Mieszkanie 
do wynajęcia, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Pań- 
ska 17 m. 1. Warunki: 
zauł. _ Montwiłłowski 
Ne 4|6 m. 2, od 7—8 
wiecz. — 

  

    

   
    

  

   JOHN 

HANTER   
26) 
Trantch z uległością wykonał roz- 

kaz i stanął przed drewnianą zasłoną 
zakrywającą dziurę, wybitą w ścia- 
nie, aby więźniowie nie mogli uciec 
do piwnic Domu Gattermana. 

— A teraz, — rzekł Mathue Crow, 
tym samym spokojnym tonem, — po- 
rozmawiamy trochę. Muszę zadać pa- 
ni kilka pytań i dać pewną radę: 

Od odpowiedzi pani zależy bardzo 
dużo. Radzę więc odpowiadać uczci- 
wie i bez wykrętów. 

W piwnicy było bardzo cicho. 
Trantch z niepokojem śledził Wirginję 
Wiedział z doświadczenia, jak strasz- 
nym potrafił być Mathue Crow, a 
spokojny i uprzejmy jego ton nie za- 
powiadał nic dobrego. 

— Czego chcecie ode mnie? — za- 
pytała Wirginia... 

Sama była zdziwiona swym  spo- 
kojem i opanowaniem. 
Montegue zachowywał się tak,  jak- 
by znajdował się na uroczystej cere- 
monji Miał na sobie doskonałego kro- 
ju drogi kostjum, białe getry na lakie- 
rowanych trzewikach i czarny jedwa- 
bny krawat z brylantową  szpilką. 
Mornington, jak zwykle odznaczał się 
zaniedbanym i brudnym strojem, ja- 
skrawo żółty krawat przy liljowej ma- 
rynarce rażąco kłuł w oczy. Wymięte 
spodnie opadały na dawno już nie- 
czyszczone buty. Wziął niuch tabaki 
i kichnął głośno. Jego rozpalone 
oczy nabrzmiały krwią. 

Mathue zachowywał się spokojnie 
i biło od niego poczucie swej siły. 

  
Bez pośpiechu wyjął z kieszeni porzą- 
dnie złożoną gazetę, rozwinął ją i po- 
kazał Wirginii. 

— Co pani wie o tem? 
Wirginja przeczytała ogłoszenie 

otoczone ramką, na środku kolumny. 
Mathue podkreślił je czerwonym ołów 
kiem. Przeczytała i kiwnęła głową prze 
cząco. 

Pierwszy raz to widzę. 
Być może, ale co pani wie o ko- 

biecie, której nazwisko jest tutaj na- 
pisane? 

Wirginja popełniła błąd, który się 
miał zemścić na niej. 
 Trantch czuł że sama na siebie wy- 

da wyrok. Z doświadczenia wiedział 
jak ważnem jest czasem umieć mil- 
czeć i że czasem jedynie milczeniem 
można się uratować. Chciał ostrzedz 
niedoświadczoną dziewczynę, krzyk- 

nąć, aby milczała. Ale napróżno, bła- 
gał ją oczyma i robił miny ostrzegaw- 
cze. Nie patrzała na niego... 

Widząc że usta jej otwierają się 
by odpowiedzieć, skoczył ku niej: 

— Miss... 
Mathue Crow przerwał mu groźnym 

okrzykiem: 
— Stać tam spokojnie! 
Trantch przycisnął się do ściany. 

Mathue spojrzał znów na dziewczy- 
nę: 

— No? 
— Owszem, 

Smitson. 
Mornington, głośno wciągnął do 

nosa tabakę i zachichotał głośno. Na- 
wet Montegue, spokojny, chłodny 
Montegue uśmiechnął się i rzekł: 

— Hm! Bardzo przyjemnie. 

ja znam  Charlottę 

Wyraz twarzy Trzech Kruków zmie- 
nił się momentalnie. 

Była to zmiana ledwie dostrzegal- 
na, ale Wirginję napełniła przęraże- 
niem. Przez chwilę wydawało się jej 
że traci przytomność ze strachu. Trzy 

    

różne twarze wyraziły rozmaicie jed- 
no i to samo uczucie — zwierzęcą chci 
wość, radość i okrutną bezlitosną 
siłę. 

Wiedzieli już teraz napewno, że 
Wirginja Telford była Wirginją Tel- 
ford - Verrolle. Wiedzieli teraz, że 
mają przed sobą tę samą dziewczynkę 
którą przed kilkunastu laty wykradł 
im i ukrył Mykael Calcotte. 

Przestraszona nagle świadomością 
niebezpieczeństwa  Wirginja krzyk- 
nęła przeraźliwie i odskoczyła do ścia 

ny. 
"Trantch — stracił panowanie nad 

sobą i runął na środek piwnicy: 
— Boże, co pani zrobiła, miss 

Telford? Poco pani to powiedziała? 
Ej, wy, Trzy Kruki! Słuchajcie! Jeżeli 
choć jeden włos... 

Zadławił się i jęknął z bólu. Mor- 
'nington sięgnął do kieszeni i bicz gwi- 
zdnął w powietrzu, uderzając Trant- 
cha w gardło. 

— A za drugim razem wsadzę ci 
kulę w łeb! — zazgrzytał Mornington. 

Odwaga zupełnie opuściła Wirgi- 
nję. Drząca cała przycisnęła się de 
ściany. Bicz Morningtona i bezlito- 
sny wzrok chłodnych  bezbarwnych 
oczu Mathue . pozbawiał ją przytom- 
ności. 

— Jeżeli on powie jeszcze je 110 
słowo, albo spróbuje  przeszki izać, 
-— oznajmił Mathue, tyn: samym spo- 
kojnym tonem, — weżmiecie go i zbi- 
jecie do utraty przytomności. Nie ży- 
czę sobie aby przerywano nam na- 
szą rozmowę, co minuta. A teraz, 
missTelford, proszę udzieliś mi chwiię 
uwagi. Musimy porozmawiać poważ- 
nie. 

Wirginja chciała odpowiedzieć, 
ale jej pobladłe wargi nie mogły wy- 
mówić ani słowa. Mathue złożył 
znów: bardzo porządnie gazetę i scho- 
wał do kieszeni. 

Muszę przyznać się, że ogłoszenie 

  
  

to bardzo nas zaniepokoiło. Znam po- 
wody, które skłoniły adwokata do 
szukania tej osoby. Obawiam się, że 
może ktoś wejść nam w drogę. Ogło- 
szenie to wydrukowano we wszyst- 
kich większych gazetach londyń- 
skich i prowincjonalnych. Proszę mi 
opowiedzieć wszystko, co pani wie o 
tej kobiecie. 

— Wiem o niej bardzo mało... — 
szepnęła Wirginja. ы 

— Dužo, czy malo, to juž my 
sami osądzimy, — przerwał ostro Mat- 
hue Crow. — Proszę mówić, co pani 
wie. . 

— Ona wychowywata mnie od dzie 
ciństwa i była dla mnie bardzo do- 
bra, chociaż surowa. 

Wirginja mówiła bardzo wolno, 
z trudnością łapiąc oddech. Ze stra- 
chu hie mogła zrozumieć, czego chcia 
ły od niej te Trzy Kruki i co miała im 
opowiedzieć. Rozpacz pozbawiła ją 
woli i ostatka męstwa. 

— To wszystko? A co pani wia- 
domo o Mykaelu Calcotte? 

— Słyszałam o nim, — szepnęła i 
nagle krew uderzyła jej do głowy, od- 
bierając ostatecznie panowanie nad 
sobą. — Zabiliście go, łotrzy! Wiem, 
że zabiliście go! — krzyknęła przeraź 
liwie. 

Mathue Crow stanowczym gestem 
powstrzymał ten wybuch. 

— Nie miejsce tu na sądzenie się 
wzajemne, miss Telford. Pozatem pa- 
ni jest naszą siostrzenicą: córką na- 
szej kuzynki. Chciałbym to pani przy- 
pomnieć, że łączą nas węzły pokre- 
wieństwa. 

Mornington zachichotał: 
— Jesteśmy krwią związani, a nie 

woda! — zacytował jakiś wiersz. 
Rozumiesz, dziewczynko? Zapamiętaj 

to sobie! 
— Zna pani nazwisko Verrolle? — 

zapytał spokojnie Mathue. 
Wirginja nie odpowiedziała. Mathue 

podszedł do niej, chwycił za rękę i 
szarpnął nią, przykładając jednocze- 
śnie zimną lufę rewolweru do twarzy 
dziewczyny. 

— Odpowiadač! — Czy słyszała 
pani nazwisko — Verrolla 

— O.. tak... tak... Ach, zabierzcie 
tę rzecz! Boli... 

Mocno sciskał rękę jej i bezdźwię- 
cznie poruszał blademi, wąskiemi war- 
gami: 

— A o spadku Verrolla pani sły- 
szała?... No, proszę mówić! Ten głup- 
tas adwokat opowiedział już o tem? 
Tak?.. Doskonale! A teraz — o na- 
szem pokrewieństwie! Pani stoi po- 
między nami a pieniędzmi Verrolla. 
Potrzebna nam jest Charlotta Smitson. 
Pani napisze do niej i wyznaczy spot- 
kanie w miejscu, które ja wskażę. 
Napisze pani, że spotkanie to jest 
bardzo ważne, konieczne, jaknajprę- 
dzej i że od niego zależy pani ży- 
cie Zrozumiano? 

Wirginja robiła rozpaczliwe wy- 
silki, aby się uwolnić. Ze strasznym 
wysiłkiem udało się jej wyrwać rękę 
i odskoczyła wtył. 

— Zrozumiałam! Tak! — krzyknęła 
Zrozumiałam wszystko. Ale mylicie się 
Ja nie wiem, gdzie jest teraz Charlotta 
Smitson. у 

Montegue wmieszał się teraz do 
rozmowy, tonem uspakajającym: 
— Sprzeciwianie się w obecnej sy- 

tuacji jest tylko bezpłodną stratą cza- 
su, miss Telford. 

Mornington  zachichotał, podsko- 
czył do dziewczyny: 
— Monti, powiedziałeś złote słowa! 

Posłuchaj go dziewczynko. On ma ra- 
cję, pani tylko traci czas! 

_, Mathue milcząc patrzał na _Wir- 
ginję. Spojrzenie jego mroziło dziew- 
czynę. W rozpaczy obejrzała się do- 
okoła i na szczęście. dostrzegła Trant- 
cha. 

Ten kiwnął głową, i Wirginja   

      

  

zrozumiała nagle, zrozumiała z całą 
pewnością i świadomością, całą bez- 
nadziejność swej sytuacji i to, że 
jedyną deską ratunku, jedynym spo- 
sobem zatrzymania katastrofy test 
milczenie. 

Przed chwilą powiedziano jej wy- * 
raźnie, że stanowi ona jedyną przesz- 
kodę, oddzielającą Trzy Kruki od 
spadku po Verrollu. Jasne bylo, 
że chcieli tę przeszkodę usunąć. Ale 
na pomoc zjawiła się Charlotta Smit- 
son, której oni również potrzebowali. 

Nie chcąc ryzykować, postanowi- 
li zabezpieczyć się przed. wszelkiemi 
możliwościami. 

Jeśli oni uwierzą jej, jeśli ona 
przekona ich že nie wie, gdzie się 
znajduje jej opiekunka — życie jej stra 
ci wszelką wartość dla nich.  Natych- 
miast zamordują ją. 

To wszystko powiedziało jej jed- 
no kiwnięcie głową Trantcha. Oma 
musi dać do zrozumienia tym łotrom, * 
że będzie im potrzebna. Ach, dlacze- 
go odpowiadała na pytania Mafhue 
Crow?! 

Tymczasem ten ostatni zazgrzytał 
groźnie zębami: 

— Nie wierzę pani! 
W sercu Wirginji błysnęła sza- 

lona nadzieja. Narazie wyrok śmierci 
został odłożony. Gdyby Mathue Crow . 
uwierzył jej słowom rozprawiłby się z 
nią z łatwością, nie zadając Sobie 
więcej trudu, niż ze zdmuchnieciem 
świeczki. ; 

— Proszę posłuchać! — głos jego 
brzmiał ostro i okrutnie. ||| 

Pani chce mi wmówić, że kobie- 
ta, która niańczyła panią od dzieciń- 
stwa, która zastępowała matkę, zer- 
wała nagle z panią stosunki i przsai 
nawet pisywać? To jest niemożliwe? 
Niema żadnych powodów, aby ona 
mogła tak nagle zniknąć z pani wid- 
nokręgu. Proszę mówić: 

Gdzie ona jest? 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

K Aps ÓY 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“, Zamkowa 2.   
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