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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEVZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Nurf historji Qżywione narady w Londynie 
Niemcy otrzymają prawdopodobnie kredyty krótkoterminowe 

Wczorajszy przebieg obrad | 
LONDYN, PAT. — Na wtorkowej porannej konierencji panowała je- 

dnomyślność w sprawie dalszego zapewnienia kredytów Niemcem. W dy- 
skusji szczególnie zasługiwał na uwagę głos Stimsona, który stwierdził, że 
Amerykanie nie wycofują swych kredytów, ale przeciwnie raczej zwiększyli 

Podczas ostatniej dyskusji na ko- 

misji spraw zagranicznych, odpowia- 

dając posłowi Malinowskiemu  proie- 

sor Stroński powiedział, że niesłusznie 

się endekom zarzuca, że starają się o 

to, aby pomiędzy Francją a Niemcami 

panowały stosunki najgorsze. Tak nie 

jest. Endecy nie są przeciwni porozu- 

mieniu francusko - niemieckiemu. 

Nie mamy pod ręką przemówienia 

prof. Stońskiego i dlatego nie cytuje- 

my jego zdań dosłownie. Ale sens był 

ten, co zresztą będzie można w każ- 

dej chwili stwierdzić, gdyż mowa p. 

Strońskiego była ogłoszona in extenso 

w warszawskich organach prasowych 

endecji. 

Przyznam się, że mnie ucieszyły, a- 

le i zdziwiły oświadczenia prof. Stroń 

skiego. Z jakąż drwiną i pogardą pi- 

sały gazety endeckie o mojej tezie, że 

Polska winna była sama zainicjować 

Locarno, a wtedy i nasza sytuacja w 

paktach locarneńskich byłaby zupełnie 

inna. Dzisiaj po kilku miesiącach ob- 

serwacji można zaryzykować  twier- 

dzenie, że piękne słowa prof. Stroń- 

skiego były wtedy rzucone na wiatr. 

A jednak sprzeciwiać się porozu- 

mieniu francusko-niemieckiemu jest 

prawie temsamem, co zatrzymywać lo 

komotywę w biegu siłą ludzkich  ple- 

ców. Publiczność ciągle jest dezorjen- 

towaną przez nieporozumienia pienięż- 

ne pomiędzy Francją i Niemcami. Ale 
dwuch wspólników prowadzących jed 

no przedsiębiorstwo często do gardła 
sobie skacze, kłócąc się 0 pieniądze. 

Nie źniaczy to jednak, aby nazewniątrz 

nie występowali solidarnie. 

Nigdy przepaść pomiędzy Niemca- 

mi a Francją nie wydawała się więk- 

szą niż po depeszy Hoovera. A jednak 

Francja nie cofa się teraz przed udzia- 

łem w finansowem ratowaniu Niemiec. 

Polityka bazowana na nieporozu- 

mieniach pomiędzy Francją a Niem- 

cami jest polityką kompletnie jałową. 

Jest to polityka przeciwna nurtowi hi 

storji. 
Francja nie chce wojować z Niem- 

cami. Francją jest osłabiona przez о- 

statnią wojnę. Francja wyszła zwycię- 

sko—powody do wojny odpadły. Fran 

cja to co stanowi w danej chwili jej 

polityczną potrzebę umie narzucać 

światu w formie powszechnej, po- 

wszechnoświatowej ideologji. Tak by- 

ło z demokracją, rewolucją, tak dzisiaj 

jest z pacyfizmem. 

Pacyfizm europejski jest dziś konie 

tznością. Europa wpadła w śmieszną 

niewolę. Naród, który niewoli i rozka- 

zuje Europie jest trzy razy mniej licz- 

ny, niż narody europejskie, jest kultu- 

ralnie o wiele niższy. Wojny wewnę- 

trzne w Europie byłyby samobójstwem. 

Kooperacja pokojowa francusko - 

niemiecka jest podstawą pacyfizmu eu- 

ropejskiego. Jesteśmy dalecy „od za- 

chwytów dla pacyfizmu. Przeciwnie ja 

ko ideologja jest on dla nas wstrętny. 

Jest to ideologja godna eunuchów, 

szczerze się nią mogą przejmować tyl- 

ko kastraci polityczni. Swego rodzaju 

„skopczestwo* międzynarodowe. Ale 

od czasów, gdy p. Wilson adoptował 

bolszewickie hasło „precz z tajną dy- 
plomacją i tajnemi układami świat 

zakłamał się do ostateczności. Okłamu 

ją siebie i innych całe narody. 

j Zyskala na znaczeniu propaganda 

międzynarodowa, czyli kłamstwo pro- 

dukowane seryjnie i masowo. Głosi się 
pacyfizm wszechświatowy.  Umysły 

mniej krytyczne, nawet wśród mini- 
„trów wierzą w ten pacyfizm wszech- 
Światowy. Naprawdę jednak „pacy- 
fizm wszechświatowy” jest to hasło, 
które dyktuje zmysł historyczny, umysł 

Samozachowawczy Europy, która ro- 
zumie, że grozi jej niebezpieczeństwo 

Ameryki i niebezpieczeństwo  Bolsze- 
WII. Jej panowanie nad Afryką i Azją 
jest poważnie zakwestjonowane. 

Napoleon, Bismark, Cavour — wiel- 

cy politycy 19-go wieku byli to lu- 

dzie, którzy umieli płynąć z nurtem hi- 

storji. Bismark był czcicielem swojej 

pruskiej dynastji, monarchistą — co 

w jego czasach bynajmniej nie utożsa- 

miało się z nacjonalizmem. Wtedy na- 

cjonalizm reprezentowali liberałowie 

i republikanie dążący do zjednoczenia 

Niemiec. Ale konjunktura polityczna 

ówczesna wymagała tego zjednoczenia. 

Nurt historji płynął w tym kierunku. 

1 Bismark obrócił ten nurt na korzyść 

Hohenzollernów. Nie próbował płynąć 

przeciwko niemu, jak niektórzy jego 

bracia polityczni — feudałowie pru- 

scy. Czy. Bismark był od nich mniej- 

szym konserwatystą? — Nie był 

tylko  mądrzeįszym konserwatystą. 

Przeciwnie imiona, które wspomnie- 

liśmy Napoleon, Bismark, Cavour, 

są to wielcy konserwatyści europejscy 

w swoich czynach, tak jak Napoleon 

Ill-ci był czynnikiem rozkładu. 

Ludzie mniejsi, przedstawiciele ma 

łych narodzików, jak Venizelos, Be- 

nesz — powodzenie swoje także za- 

wdzięczają wyczuciu w którą stronę 

popłyną wypadki historyczne. 

Wykorzystaliśmy znakomicie woj- 

nę francusko-niemiecką. Otrzymaliśmy 

Pomorze, Śląsk. Nie potrzeba nam już 

ani jednej piędzi ziemi od Niemców. 

Przeciwnie, jesteśmy zupełnie zadowo- 

leni, chodzi nam zaś tylko o normalne 

stosunki sąsiedzkie z Rzeszą Niemie- 

cką. 

Niemcy nas atakują, bo chcą na na 

szym froncie--polskim, jako —najsłab- 

szym znaleźć odwet za przegraną woj 

nę. 

Powinniśmy się bronić. Ale obro- 

ua powinna być rozumna, bo inaczej 

poniesiemy klęskę. Otóż  spekulowa- 

nie na francusko - niemieckich niepo- 

rozumieniach jest obroną  niemądrą, 

jest polityką zwróconą przeciw nurto 

wi historji, polityką beznadziejną. 

Jeździ do Paryża p. Grażyński, pa- 

cyfista Śląski. Ma 'tam wykłady. O- 

klaskuje go p. Millerand, b. prezydent 

Rzeczypospolitej Francuskiej. P. Gra- 
żyński jest z tego strasznie dumny. To 

taksamo, jakgdyby jakiś publicysta cu 

dzoziemski był pewny, że pozyskał so- 

bie opinję Polski, bo go oklaskiwał p. 

Stanisław Wojciechowski, były Prezy- 

dent naszej Rzeczypospolitej. Francu- 

zi są ludźmi dość zarozumiałemi 

jak to jest ustalone. Informacji od cu- 
dzoziemców potrzebują rzadko. O nie- 

bezpieczeństwach, które grożą Francji 

ze strony Niemiec, mają sami pojęcie. 

Zresztą mieli trzy wielkie wojny z Niem 

cami, t. į. okres wojen Napoleona, 

1870 r. i 1914. Były to wojny bogat- 

sze w doświadczenia niż nasze powsta 

nie Kościuszki. Jednak całe mnóstwo 

Polaków znajduje ochotę, czas i pie- 

niądze, aby biednych Francuzów pou- 

czać o niebezpieczeństwach, które im 

grożą, aby ich ostrzedz i oświecić. 

Płyniemy przeciw nurtowi historji. 

Jednomyślnie akceptowaliśmy jedną, 

jedyną politykę. Prof. Stroński atakuje 

nasze ministerstwo spr. zagr. Ale to są 

ataki demagogiczne, przyczepki do 
szczegółów, częstokroć ataki zupełnie 

fałszywe, rozpoczynane z demagogicz- 

nych względów. Doktryna min. spr. 

zagr. polskiego znajduje swój wyraz 

najlepszy, najznakomitszy, właśnie w 
pełnych talentu artykułach prof. Stroń 

skiego. Cat. 

  

0 KREDYTY DLA ROLNICTWA 
WARSZAWA, 21.VII (tel. wł. Sło- 

wa) Vice-minister Skarbu Adam Koc 
przybył do Paryża wszoraj i jak sły- 
chać rozpoczął pertraktacje o uzyska- 

nie kredytu dla rolnictwa polskiego. 

Kredyt ten ma być odzielony w 
formie umieszczenia na francuskim 
rynku finansowym listów zastawnych 
Państwowego Banku Rolnego. 

  

je w ostatnich czasach. 
Stimson wyraził również zdanie, że wieikie banki amerykańskie będą 

współpracować w sprawie zachowania kredytów dla Niemiec pod warun- 
kiem, iż pedobne instytucje w innych krajach będa postępować tak samo. 
Stimson podkrelił konieczność współpracy wszystkich krajów w sprawie do 
starczenia kredytów. 

W kołach zbliżonych do konierencji przeważa zdanie, że nie zakoń- 
czy się ona udzieleniem pożyczki Niemcom i że jedynym wynikiem konie- 
rencji będzie prawdopodobnie udzielenie kredytów krótkoterminowych. 

Atmosfera spokoju pomyślną wróżbą 
LONDYN. PAT. — Obrady konferencji odbywają się w gmachu Fo- 

reign Office. Bruening, który pracował aż do świtu, miał tylko krótką chwilę 
spoczynku, gdyż nieustannie rozmawiał telefonicznie z Berlinem. To samo 
dotyczy ministrów francuskich, którzy mają bezpośrednią linję telefoniczną 
z Paryżem. 

Ożywone sceny, jakie rozgrywały się w poniedziałek wieczorem w 

toyer hotelu, w którym zamieszkali delegaci francuscy i niemieccy, przypo- 
minające ruch w sztabie gźeneralnym w okresie wojny, ustąpiły we wtorek 
rano miejsca atmosferze spokoju, co uważane jest za pomyślną wróżbę. 

Propozycja Stimsona 
PARYŻ. PAT. — Specjalny korespondent agencji Havasa komuni- 

kuje: Podczas dzisiejszej porannej konferencji, która trwała 3 godziny, se- 
kretarz stanu Stimson wystąpił z propozycją, ażeby centralne banki emisyjne 
interwenjowały u innych banków w kierunku zaprzestania wycofywania ka- 
pitałów, ulokowanych w Niemczech. 

Premjer Laval poparł ze swej strony propozycję Stimsona, zaznacza 
jąc przytem, że francuskie kredyty dla Niemiec stanowią zaledwie 5 proc. ca- 
łej sumy pożyczonej przez Niemcy zagranicą i nie zostały stamtąd wycofane. 
Następnie premjer Laval dodał, że o ile rząd Rzeszy zdoła przywrócić w świe 
cie zauianie dogospodarki niemieckiej, to propozycja amerykańska będzie 
miała niewątpliwie pełne powodzenie. 

Komunikat oficjalny 
„ LONDYN. PAT. Po wczorajszych wstępnych spotkaniach, które przeciągnęły się 

do-późnej. godziny -w -nócy, przedstawiciele-7 mocarstw biorących udział w konierencji 
spotkali się ponownie we wtorek rano o godzinie 10 w. sali Foreign Office. Obrady trwa- 
ły prawie trzy godziny i zakończyły się 

Międzynarodowa konierencja, 
wydaniem następującego komunikatu: 

która rozpoczęła swe obrady w Foreign Ofiice 
© 10-ej rano, rozpatrywała metody międzynarodowej finansowej współpracy, dzięki któ 
rej mogłoby być przywrócone zauianie do gospodarczej równowagi Niemiiec w najbliż 
szej przyszłości, jako pierwszy krok do zbadania dalszych śradków, które moga być 

konieczne dla sprawy odbudowy finansowej sytuacji Niemiec. na mocnych podstawach. 
Postanowiono, że ministrowie finansów krajów, reprezentowanych na konferencji, wraz 

z dr. Brueningiem i Mac Donaldem jako przewodniczącym, spotkają się ponownie w go 
dzinach popołudniowych dla dalszego rozpatrzenia sprawy. 

Posiedzenie popołudniowe 
LONDYN. PAT. — Popołudniowa konierencja finansowa pod prze- 

wodnictwem Mac Donalda, w której wzięli udział ministrowie Snowden, Flan 
din, kanclerz Bruening i minister Francqui, obradowała przez 6 godzin od 
3-ej do 9-ej. Cały ten czas poświęcony był wyłącznie sprawie środków za- 
radczych przeciwko odpływowi kapitałów z Niemiec. Omawiano techniczną 
stronę ewentualnego zorganizowania proponowanego przez Niemcy { zw. 
Stillhaltekonsortium, nie osiągnięto jednak definitywnych rezultatów. 

Stanowisko Francji wobec tych projektów jest pełne rezerwy, gdyż 
w-g poglądu francuskiego projekt taki, obliczony jedynie na krótką metę, 
eż daje żadnych podstaw do skutecznego załagodzenia kryzysu niemiec- 

0. 
Z niemieckiej strony odwrotnie wysuwany jest pogląd, że tego rodza- 

ju środki zaradcze, gdyby mogły udaremnić odpływ kapitałów z tytułu kre- 
dytów i pożyczek krótkoterminowych, których płatność przypada w sierpniu 
i wrześniu, a których Suma wynosi, w-g obliczeń niemieckich, 300 miljo- 
nów funtów sterl., byłyby dla Niemiec wysoce pożądane, gdyż dałyby 2—3 
miesiące czasu na całkowite opanowanie sytuacji gospodarczej wewnątrz 
Nemiec. O ileby tego rodzaju prowizoryczna decyzja zapadła, to należy się 
spodziewać nowej konferencji mocarstw za jakieś 2 miesiące, w międzycza- 
se zaś czynione byłyby starania doprowadzenia do skutku: porozumienia 
francusko-niemieckiego na podłożu  politycznem, bez którego podstawowa 
sanacja gospadrki niemieckiej nie wydaje się możliwa. 

Rezultaty wtorkowej narady przedstawione zostaną w środe -*no pie- 
narnej konierncji. Nie jest wykluczone, że po dojściu do pewnych decyzyj 
w tej sprawie konierncja powstrzyma się od rozpatrywania innych zagad- 
nień, związanych z kryzysem niemieckim i zostanie w Środę odroczona. 

Posiedzenie plenarne konferencji we środę 
LONDYN. PAT. — Plenarne posiedzenie konferencji odbędzie się w 

dn. 22 bm. rano, kiedy znane będą już uchwały ministrów finansów, obra- 
dujących w dn. 21 bm. po południu. 

Dwa dni narad międzynarodowej konfe- 

rencji w Londynie nad sposobami ratunku 

finansowego Niemiec nie były owocne w re- 

zultaty, Dopiero dzień dzisiejszy ma podobno 

przynieść d:cydujący wynik, który prawdo- 

podobnie wyrazi się w umożliwieniu dla Nie- 

miec otrzymania krótkoterminowych kredy= 

tów na przeciąg paru miesięcy. Tego rodza- 

ju prowizoryczne załatwienie będzie potwier- 

dzało przypuszczenie, iż narada paryska po- 

przedzająca obecną konferencję nie stworzy- 

ła podstaw dla uzgodnienia stosunków fran- 
cusko-niemieckich, co jest kardynalnym wa- 

runkiem sanacji finansowej Niemiec. Jeżeli 
taki będzie wynik konferencja londyńska zo- 
stanie odroczona aby zebrać się na jesieni. 

Powracając do obrad londyńskich należy 

podkreślić ich tejemniczość, Komunikaty o- 
ficjalne są bardzo skąpe. Mężowie stanu, bio- 

rący udział deklamują wobec dziennikarzy 

o swem zadowoleniu z toku obrad, pomyśl- 

nych nastrojach, o tem że wszystko układa 

się dobrze, ale starannie unikają rzeczy kon- 

kretnych. Prasa londyńska i paryska również 

rozpisuje się szeroko na temat co jest ko- 

nieczne dla osiągnięcia pomyślnych  rezulta- 

tów, natomiast mniej pisze o przebiegu obrad. 

BEZROBOCIE SIĘ ZMNIEJSZA 
WARSZAWA, 21.VII (tel. wł. Sło- 

wa) Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy wydał komunikat podług któ- 
rego liczba bezrobotnych „w całym 
kraju w dniu 18-go lipca 268,58) co 
w porównaniu z uprzednim tygodniem 
wykazuje spadek bezrobocia o 4.336 
osób. 

LOTNICY FRANCUSCY 
w WARSZAWIE 

WARSZAWA, Pat. We wtorek lot- 
nicy francuscy, biorący udział w rai- 
dzie dookoła Europy z gen. de Goys 
na czele złożyli wieniec na grobie 
Nieznanego Żołnierza. Uroczystość ta 
odbyła się w obecności przedstawi- 
cieli ambasady francuskiej wojsko- 
wej misji francuskiej z gen. Denain, 
szefa departamentu aeronautyki w 
Ministerstwie Spraw Wojskowych płk. 
Rayskiego, komendanta garnizonu m. 
stoł. Warszawy płk. Strzemińskiego 
oraz delegacji oficerów Sztabu Głów- 
nego. 

EPISKOPAT BAWARSKI PRZECIW 

GIMNASTYCZNYM POPISOM 

KOBIET 

W związku z zamierzonym na 
dzień 19 lipca w Memmingen wielkim 
popisem gimnastycznym kobiet,, epi- 
skopat bawarski wydał wspólne oświa 
dczenie przeciw tego rodzaju impre- 
zom. Biskupi bawarscy nie występują 
bynajmniej przeciw uprawianiu wogó 
le sportów, przez kobiety, lecz prze- 
ciw nienaturalnemu i  ubliżającemu 
godności kobiecej wystawianiu się na 
pokaz, co w wielu wypadkach przeczy 
zasadom moralności publicznej i grozi 
aaa pojęć moralnych u lu- 

u. 

ZANA e) 

TRAGIZM GŁODNEGO I! BEZ DACHU 

NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHA] 

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

Trąba powietrzna nad Lublinem 
Straszliwy obraz zniszczenia w mieście 

LUBLIN. (Pat). W poniedziałek 20 
b. m. około g. 19-ej nad Lublinem i oko- 
licą szalał straszliwy huragan, połączo- 
ny z ulewnym deszczem | piorunami. 

Wlatr niezwykłej siły pozrywał da- 
chy z domów na peryferjach miasta, 
wywrócił autobus miejski, zwalił kilka 
kominów tabrycznych, powyrywał drze- 
wa z korzeniami w Alejach. 

Najbardziej ucierpiała południowo- 
wschodnia część miasta, gdzie huragan 
poczynił spustoszenia na przestrzeni 
kliku kilometrów. W parku Broniewic- 
kim wyrwane zostały z korzeniami nie- 
mal wszystkie drzewa. Most. prowa- 
dzący w stronę Zamościa zawalony jest 
drzewami, zniesionemi przez huragan. 
Słupy telegraficzne zostały w wielu 
miejscach powalone. 

O sile orkanu świadczy między In- 
nemi I to, że części żelazne przewodów 
w poglęte. Przy zbiegu ulic Za- 
mojskiej | Fabrycznej huragan porwał 
jadącego dorożkarza | rzucił go na znaj- 

dujący się tam mur fabryczny. Doroż- 
karz poniósł śmierć, a trzej pasažero- 
ze których wiózł, odnieśli ciężkie obra- 
enia. 

W gmachu kasy chorych przy ul. 
Bychawskiej wyleciały wszystkie szy- 
by. Na stacji kolejowej 8 wagonów 20- 
stało zrzuconych z toru. 

W części miasta brak światła. Dwo- 
rzec kolejowy I rzeźnię mlejską zabez- 
pieczyły oddziały wojskowe. Do pogo- 
towia miejskiego przewożeni są ciężko 
ranni z okolic Lublina. Akcję ratunko- 
wą prowadzi wojsko I straż ogniowa. 
Według dotychczasowych obliczeń kli- 
kadziesiąt osób odniosło rany. 

LUBLIN. (Pat). W-g ostatnich da- 
nych, ogólne straty w ludziach, spowo- 
dowane przez huragan, wynoszą 3 0So- 
by zabite, 11 ciężko rannych, których 
przewieziono do szpitala I 12 osób iżej 
rannych. 

Prócz wielkich szkód, wyrządzonych 
Przez orkan w samym Lublinie, szkody 

w okolicach Lublina przedstawiają się 
następująco: W Zemborzycach zniszcze- 
niu uległy 22 gospodarstwa, w Jaku- 
bówku 4 gospodarstwa, w kolonji Zem- 
borzyce 7 gospodarstw. We wsi Rotków 
zrujnowanych zostało 5 stodół | 7 do- 
mów mieszkalnych; jedna osoba cięż- 
ko ranna, owie osoby iżej ranne. Padły 
zabite trzy sztuki bydła. We wsi Haj- 
duki zrujnowanych zostało 22 budynki. 
W majątku Tatary pod Lublinem uległy 
zniszczeniu budynki gospodarcze i 
część inwentarza. 

WYJAZD WICE-MINISTRA PRA- 
CY NA MIEJSCE KLĘSKI 
WARSZAWA. (Pat). Wiceminister 

pracy i opieki społecznej p. Szubarto- 
wicz wyježdža w dn. 21 b. m. do Lubll- 
na celem osobistego przekonania się o 
rozmiarach kięski, spowodowanej przez 
adj zę arkan, szalejący nad mla- 
stem. 

N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spoldz. Naucz. — 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 1 f 
POSTAWY — Księgarnia Pak Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ri 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Ś. p. prof. Stanisław 
Dobrzycki. 

Odszedł w pełni sił twórczych je- 
den z wybitniejszych historyków lite- 
ratury polskiej, od 1901 r. wykładają- 
cy język i literatury słowiańskie na 
Uniwersytecie we Fryburgu, od 1919 
r. — profesor historji literatury pol- 
skiej na Uniwersytecie Poznańskim, 
kolejno dziekan i rektor. Odszedł, 
wzbogaciwszy naukę polską szere- 
giem cennych pozycyj. 

Zastanawia przedewszystkiem ska- 
la Jego zainteresowań—istotnie sze- 
roka. Znajdujemy tu prace z zakresu 
językoznawstwa, jako to „O mowie 
ludowej we wsi Krzęcinie* 1898, pra- 
ca poświęcona dialektowi rodzinnej 
wsi, „O tak zwanem mazurowaniu w 
języku polskim* 1900, a także praca 
dotycząca i naszego terytorjum, skoro 
bada język Mickiewicza 1911 i t. d. 
Obok tego liczne recenzje z tejże 
dziedziny, a wśród nich sporo poświę- 
conych omówieniu  kaszubszczyzny 
będącej na początku XX wieku tak 
aktualnem i spornem zagadnieniem. 

Dalej—prace poświęcone piśmien- 
nictwu  śŚrednio-wiecznemu, którego 
szereg nieznanych zabytków publiku- 
je, dążąc jednocześnie do wskazania 
ich filjacyj, w czem napotyka na trud- 
ności częstokroć nieprzezwyciężone. 

Wcześnie też zainteresował się 
Dobrzycki kolędami polskiemi, ustala- 
jąc ich typy, źródła i twórców. Wra- 
ca po pierwszej rozprawie z 1903 r. 
jeszcze dwukrotnie do tego tematu — 
1923 i 1930 r., coraz to wzbogacając 
postawiony sobie problem. 

Wszakże punktem centralnym za- 
interesowań nad starszą literaturą pol- 
ską stał się Jan Kochanowski. Po 
szeregu trudnych studjów przychodzi 
praca o „Pieśniach Jana Kochanow- 
skiego* — pierwsza właściwa moro- 
grafja, poświęcona temu rodzajowi 
twórczości autora „Franek*—z próbą 
chronolłogizacji i świetną analizą do 
dziś w wielu partjach obowiązującą. 
Dalej „Psałterz Kochanowskiego, je- 
go powstanie, źródła, wzory“, 1910 
ustala szereg pewników, a jeśli dziś 
zagadnienie pierwszego wydania po 
„Bibljografji* Piekarskiego zdaje się 
być definitywnie rozwiązane i to ina- 
czej niż u Dobrzyckiego, to nie obni- 
ža to wartości innych zdobyczy tej 
pracy. Rzecz znamienna, do Kocha- 
nowskiego powraca jeszcze Dobrzycki 
w 1929 r. w szkicach „Ze studjów 
nad Kochanowskim*, rzucając garść 
trafnych spostrzeżeń bibljograficznych 
i stawiając parę hipotez. 

Nie wyczerpuje to wszakże cało- 
kształtu zainteresowań—że tu wymie- 
nimy jeszcze rozprawy o Reju, Gra- 
bowieckim, Opalińskim Krzysztofie, o 
„Humorze i dowcipie w Polsce XVI 
w.“, © „Przyrodzie w literaturze pol- 
skiej XVI w.* i t. d. i t. d. Wreszcie 
w zakresie naszej literatury—prace o 
Mickiewiczu, monografja o „„Nieboskiej 
Komedji“ 1907 r.--drobiazgi dotyczą- 
ce Sienkiewicza, Reymonta, biežących 
zagadnień. 

Wszakże  najtrwalszem dziełem 
Dobrzyckiego bodajże pozostanie 
„Historja literatury polskiej*, której 
t. I ukazał się w 1927 r. Jest to 
dzieło w szeregu polskich dzieł tego 
pokroju —o własnej fizjonomii. Prze- 
znaczone dla szwajcarskiej „Encyclo- 
pedie Polonaise" — ma na oku cele 
popularyzatorskie: one zadecydowały 
o metodzie i układzie treści, sprawiły 
że tom ten jest wolny od przypisów 
bibijograficznych, daje tak szczegóło- 
we tło, wykazuje jego Ścisły związek 
z literaturą, stosując przytem dość о- 
strą selekcję. Przy zasadniczej dąż- 
ności do syntezy jest dbałość 0 no- 
woczesne ujęcie zagadnień artyzmu 
poszczególnych epok, wyzyskanie 
zdobyczy najnowszych badań tak, iż 
poziom ogólny jest wysoki. 

Dzięki tym właśnie cechom — „Н! 
storja literatury" staje się dziełem 
dostępnem dla szerokich mas niespe- 
cjalistów. 

Ten właśnie nerw popularyzator- 
Ski jest jedną z cech twórczości nau- 
kowej Dobrzyckiego, przyczynia się 
do rozszerzenia zakresu jego prac: 
jemu to zawdzięczamy rozpawę o 
„Kościuszce* wydaną w Wiedniu w 
1918 r., niemiecką rozprawę „Der 
Geist d. polnischen Literatur* 1917, 
wreszcie artykuły w  „Herders Kon- 
versations Lexikon*. 

Tak bogate oblicze ma twórczość 
naukowa Dobrzyckiego, którego gro- 
no uczniów, kolegów i przyjaciół ob- 
darzył w 1928 r. „Księgą pamiątkową 
ku uczczeniu trzydziestoletniej pracy 
naukowej i nauczycielskiej" chcąc na 
tej drodze dać wyraz uczuciom wo- 
bec „zasłużonego uczonego, wzoro- 
wego profesora, oddanego przyjaciela 
i szczerego opiekuna młodzieży*,hhk,



ECHA KRAJOWE 
DOŁHINÓW. 

— Święto P. W. i W.F. W dniu 28 
„ezerwca r. D. odbył się w Dołhinowie uroczy- 
sty obhód „Swięta Gminnego" przysposobie- 
uia wojskowego i wychowania fizycznego 
gminy dołhinowskiej. 

W przeddzień obchodu t. z. dnia 27.VI. 
wieczorem, ulicami miasteczka przemaszero- 
wał capstrzyk strzelecki, w którym wzięło 
udział około 100 strzelców, przybyłych z te- 
renu gminy. W dniu 28.VI. o godzinie 9 rano 
w miejscowym kościele odbyło się nabožen- 
stwo, przy udziale przedstawicieli władz woju 
skowych, urzędów, instytucyj społecznych, 
oddziałów Związków Strzeleckich i licznie ze- 
branej publiczności. 

Następnie cały obchód skoncentrował się 
na strzelnicy w  Witowcach, gdzie według 
zgóry ułożonego planu odbyły się zawody, 
popisy, strzelanie, gryi zabawy. 

" W obchodzie wzięło udział około 200 
strzelców, reprezentujących 15 oddziałów 
Związku Strzeleckiego z terenu gminy dołhi- 
nowskiej i żydowski klub sportowy im. 
Trompfeldorfa w Dołhinowie, oraz około 1500 
osób publiczności. 

Obecny na obchodzie Komendant Powia- 
towy P. W.i W. F. pan kapitan Sarnowski 
wygłosił okolicznościowe przemówienie, pod- 
kreślając doniosłe znaczenie wychowania fi- 
zycznego i przysposobienia wojskowego, oraz 
obchodzonego święta. 

Po rozdaniu nagród wyróżnionym zawod= 
nikom odbyła sie defilada oddziałów. Na za- 
kończenie urządzono tańice na Świeżem po- 
wietrzu, które przeciągnęły się do późnej 
nocy. 

Przez cały czas obchodu panował wszę- 
dzie nastrój podniosły | uroczysty. Ludność 
gminy dołhinowskiej, bez względu na naro- 
dowość masowo wzięła udział w obchodzie 
wykazując dużo zainteresowania tą dziedziną 
pracy i jej wynikami. Valde. 

WILEJKA 
Ё — z działainości na polu strażactwa 
Można się sprzeczać o celowość i większy 
stopień użyteczności różnych organizacyj 
ale Straż Pożarną stanowczo z tych sporów 

‚ należy wyłączyć, gdyż potrzeba istnienia jak- 

i 

większej ilości tych placówek jest oddawna 
przesądzoną, 

Szkoda tylko, że tych placówek jest u 
mas stosunkowo mało, a te, które są z braku 
narzędzi i odpowiedniego przeszkolenia, nie 
mogą pracować należycie. Troszczy się gorli- 
wie o usunięcie tych niedomagań starosta 
tut. powiatu p. J. Neugebauer, który osobiście 
i bardzo energicznie akcją strażacką w całym 
powiecie kieruje. Pod jego przewodnictwem 
odbył się w Wilejce dnia 28.VI. b.r. licznie 
obesłany doroczny „Walny Zjazd Prezydjów 
19-tu Straży Pożarnych*, celem złożenia spra- 
wozdań i ułożenia planu pracy na najbliższy 

_ rok. Przy tej okazji Zarządy Straży, zanied- 
bujące się w swych obowiązkach, usłyszały 
z ust przewodniczącego kilka stosownych 
słów zachęty. W planie pracy postanowiono 

/ rozbudować siećstraży pożarnych i pogotowia 
do 53 punktów, razem z istniejącemi. Poza 
tem omawiano sprawę wyszkolenia i organi- 
zącji korpusów, oraz udział w święcie P.W. i 

"W. F.i w zawodach sportowych, wychodząc 
(| z słusznego założenia, że tylko strażak o wy- 

robionej sprawności fizycznej może duże ko- 
rzyści wynieść z fachowego przeszkolenia i 
godnie odpowiedzieć swemu zadaniu w czasie 
pożaru. 

".. Po zakończeniu obrad zaprosił p. staro= 
sta uczestników Zjazdu wieczorem tego dnia 
sdo klubu „Ognisko Polskie*, gdzie przysłu- 
'chiwano się występom chóru amatorskiego 
z młodzieży wilejskiej pod dyr, p. Rodziewi- 
czowej. Miły ten wieczór został jednak za: 
kłócony, bo cto zatrąbiono na alarm. Wy» 
buchł niespodziewanie pożar w Kurzeńcu, 
dokąd się też udano niezwłocznie. Po powro- 
cie drugiego dnia zwiedzono wystawę robót 
koszykarskicu z okazji zakończenia roku 
szkolnego na kursach koszykarskich, prowa- 

"dzonych przez miejscowe koło Zw. Pr. Ob. 
Kobiet, poczem udali się wszyscy do swych 
placówek, by dalej kontynuować swą żmudną 
a zaszczytną pracę dla swoich bliźnich. 

Wszystkim członkom strażactwa życzymy 
w tej pracy wytrwania, zasyłając: 

+ „Szczęść Boże", Valda. 

GRODEK k./Motodeczna. 
|, — Trąba powietrzna. Dnia 8 bm. nie- 

    

zwykłej siły trąba powietrzna przeszła! przez 
m. Piotrowszczyzna p. Marji Katnickiej, wy 
rządzając niepowetowiane straty. 

Po dniu niezwykle upalnym, gdy słoń- 
ce beznadziejnie gnębiło zamierającą roślin 

, ność, a ludzie słaniali się ociężali, bez tchu, 
ukazał się na horyzoncie obłok który rósł z 
przerażającą szybkością, Zwały  sinych 
chmur z grzmotem i piorunami tocząc się 

„po niebie, spadły gwałtowną ulewą ze 
"strasznym szumem i pędem. W raptownie 

zaległej ciemności błyskawice oświetlały wa 
łące się ze wszech stron z trztskiem drzewa 
Trwało to jakieś 6 minut, i także raptownie 
zacichło, pozostawiając okropne ślady swe 
go przejścia. 

a Brzozy w starym parku, wspaniate topo- 
le, stuletnia alėja ilpowa, nawet olchy nad 

„ stawem ležą wydarte z korzeniami lub ster 
° czą pokręcone i strzaskane, świecąc okale- 
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__ jest wstrzymana, 

nów sypialnych dla białych, 

L' express du Niger 
Dalszą drogę chciałem odbyć ko- 

„leją do Bamako, stolicy Sudanu fran- 
cuskiego nad Nigrem, dalej Nigrem 

„do Kurussy, lub Siguri. 
Nie wiedząc, że żegluga na Nigrze 

ruszyłem w drogę. 
‚ — „Гегах to pana słońce trochę przy 

piecze*, żartował pan Modliński. „Z 
chwilą gdy pan odjedzie jakie parę- 
set kilometrów od morza, dopiero 
pan poczuje, co to jest Afryka. Dro- 
ga w pociągu zajmie niecałe trzy doby 

_ „Mniej więcej w pół drogi będzie Ka- 
yes:+" Jest ta 

« miejsc świata”. 
Zająłem miejsce w ekspressie „du 

'Niger*, kursującym między Dakarem 
i Bamako raz na tydzień. 

Ekspress składał się z kilku wago- 

jedno z najgorętszych 

z jed- 
nego wagonu restauracyjnego i paru 
wagonów dla „indigenes'ów*. Wa- 
gony były wyposażone w wentyla- 
tory, okna szklane, okna żaluzjowe, 
więc we wszystko, co może być po- 

_ żytecznem w łagodzeniu męczącego 
_ upału. 

Pierwszy dzień był możliwy, noc 
również niezbyt męcząca, lecz gdy 
następnego ranka słońce zaczęło pod- 
nosić się coraz wyżej, upał zrobił się 
wprost nie do zniesienia. Wentyla- 
tory pracowały cały czas. Żaluzje 
były spuszczone i okna zamknięte, 

"gdyż kurz przedostawał się do wago- 

czałemi pniami. Nikt nie wie, jak i kiedy 
znalazły się daleko od drogi powywracane 
wozy z sianem i końmi. 

O sile huraganu świadczy niezrozumiały 
fakt, że nowa ogromna stodoła została 
przesunięta na swem podmurowaniu o kilka 
cali z jednej strony na drugą z niedużem 
wykrzywieniem wrót i ścian. 

Stary dwór ten ostał się burzy wojennej, 
a liście zniszczonych wichurą drzew Szu- 
miały wielu pokoleniom i dużoby mogły po 
wiedzieć o dawnej i niedawnej przeszłości. 

Właścicielka, 80-letnia staruszka, chętnie 
do dawnych wspomnień powraca, pomimo 
wieku podeszłego, zawsze pełna uczuć go 
rących miłości kraju, stara się budzić w 
młodem pokolenoiu ducha parjotyzmu A 
święcenia. я 

POSTAWY 
— Przedstawienie amatorskie. Koło po- 

stawskie Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojsk. nie próżnuje, a każdy wolny czas 
zużytkowuje na pracę w kierunku rozwoju 
idei ducha polskiego wśród swych człon 
ków . Pomimo uciążliwości, spotykanych 
przy urządzaniu wszelkiego rodzaju imprez, 
a w szczególności przedstawień amator- 
skich, nie zdążył człowiek obejrzeć się, a 
tu, jak z procy, wystrzeliło przedstawienie 
amatorskie, odegrane w dniu 5 lipca 31 r. 
w sali Domu Ludowego p. t. „Pacjent z 
prowincji”. 

Było trochę śmiechu, zresztą nieszkodli 
wego dla zdrowia, oraz po przedstawieniu 
ochoczych tańców, do których przygrywa- 
ła muzyczka nasza wiejska: harmonia, 
skrzypce i, proszę uważać — „cymbałki”, 
jak za dobrych starych czasów. 

Dochód, obrócony został na kupno cza- 
pek federacyjnych dla niezamożnych człon- 
ków Stowarzyszenia Rez. i b. Wojskowych. 

. 8z. 

  

— Światowid — Nr. 29. — Schmieling 
— mistrzem bokserstwa świata. Jeżeli ktoś 
jeszcze nie wiedział o tem, niech pamięta! 
Pod Lwowem —— katastrofa samochodo- 
wa, nad jeziorem Nemi — wydobyta galera 
Kaliguli, w Niemczech 
„Bóg* — Hitler, wi 
(wspaniałe zdjęcia). Pani 
„nowelę tatrzańską”, od której 
Się robi. 

Pologne Littćraire — Nr. 57. Numer о- 
twiera artykuł krytyka francuskiego A. The 
riv“a o Sieroszewskim, dalej idzie sylwetka 
Staffa pióra A. Guttry po niemiecku), ko- 
respondencja z Paryża Z. K'ingslanda, re- 
cenzja książki Kazowskiego „Trois destins 

tragigues“ przez P. Bathilie"a, — wreszcie 

głosy krytyki angielskiej o książce Goetla 
„Z dnia na dzień” — reklama doskonała, 
ale zbyt natarczywa. 

Wiadomości Literackie — Nr. 29 — W. 
Rzymowski w. artykule p t. „Stronnictwo 
kultury” dowodzi całkiem słusznie, iż „kul- 

tura nie może być ani burżuazyjna, ani pro 

Jetarjacka.  Burżuazyjny lub proletarjacki 
może być tylko brak kultury" . 

Bardzo ciekawie i ważkie argumenty w 

celu rehabilitacji St. Brzozowskiego 'wiysu- 

wa p. J. G. Dobkowskij w artykule: „Biur 

cew a Sprawa St. Brzozowskiego”. Niemal 

rewelacje o żydowskim poecie Londyńskim 

podaje A. Wyleżyńska. ! i 

O „kobiecie, która pierwsza napisała 

„Trędowatą* — informuje J. Krzywicka. Ч 

E. Škiwski polėmizuje z X. Kosikowiczem 
na temat obrazy księgarzy katolickich, 

sprzedających książki, które się znajdują 

na indeksie. St. Neymanowa w „Odbarwia 

czach“ jeszcze raz podkreśla „ szkodliwość 

barbarzyńskich przeróbek dla filmu — arcy 

dzieł literatury. Z. Czermański daje naucz 

kę p. Gordon (—oni?. — owej? — ównie?) 

za jego (jej?) recenzje albumu karykatur. 

Le Monde Technique — Świat Techniki. 

— Organ studentów i absolwentów  Pol- 

zjawił się nowy 
Trokach — regaty 

Jot-em napisała 
niedobrze 

skiej Sekcji Instytutu Politechnicznego w 

Paryżu. 
Pod redakcją Z. M. Faine'a, Dyrektora 

Instytutu Politechnicznego wi Paryżu zaczął 

odniedawna wychodzić ilustrowany — miesię 

cznik, organ studentów i absolwentów Pol 

skiej Sekcji Instytutu. Ё 
Organ ten ma się stać ogniwem, łączą- 

cym studentów, inżynierów i profesorów, 
terenem, na którym mogłyby się wypowie 
dzieć młode siły. 

Dlatego też w 
tem czasopiśmie znajdujemy artykuły 
powag naukowych, jak i młodych 
nych. || 

Artykuły są drukowane w dwu językach: 
francuskim i polskim. 

Zwracając na tov czasopismo uwagę na- 
szych techników, podajemy adres redakcji 
„Świata Technicznego”: 66, Boulevard E- 
xelmans, Paris — 16-e. 

nowem i sympatycznem 
tak 

UCZO- 

nu i pokrywał grubą warstwą wszyst 
kie przedmioty. Otworzenie okna rów- 
nież niewiele przynieść mogło ulgi, 
gdyż wysuwając rękę przez okno, mia 
ło się wrażenie, że wkłada się do pie- 
ca. Krajobraz był równy i monotonny. 
porosły krzakami, bliżej morza bao- 
bami, a dalej od morza jakiemiś sto- 
sunkowo niedużemi drzewami. Okolica 
zdawała się wymarła najzupełniej. 
Od czasu do czasu z okien wagonu 
widać było niedużą wieś murzyńską. 

" Małe stacyjki, prawie  bezludne, 
świadczyły, że linja kolejowa  prze- 
chodzi przez kraj biedny i bardzo 
słabo zaludniony. 

Dopiero pod koniec drugiego dnia 
zobaczyłem plantacje ananasów i 
agawy, której włókna są używane do 
wyrobu sznurów. Zjawiły się jakieś 
domki o szerokich dachach, przykry- 
wających obszerne werandy, W ten 
sposób, że słońce wcale nie może 
zajrzeć ani do okien ani do drzwi w 
głębi domu. 

Wkrótce ekspress zatrzymał się 
na stacji w Kayes. W ciągu godzinne- 
go postoju dowiedziałem się, * że 
miasto to liczy zaledwie paruset bia- 
łych. Podobno uchodzi za najgoręt- 
sze miejsce w Senegalu. W najwięk- 
sze upały europejczyk może spać tyl- 
ko w ten sposób, że przykrywa się 
mokrem prześcieradłem. 

Po niespełna godzinie spać już 
nie można bo prześcieradła są su- 

® е U Ww w 

Afera szpiegowska Staniszewskiego W WIRZE STOLICY 
Jak aresztowano szpiega? 

WARSZAWA, 21.VII (tel. wł. 
ciem działalności szpiegowskiej 

Słowa) Jednocześnie z wykry- 
rozstrzelanego Demkowskiego 

jak donosiliśmy wczoraj, władze zlikwidowały drugą zakrojoną 
na szeroką skalę aferę szpiegowską, na której czele stał rzeko- 
my inżynier Staniszewski zamieszkały stale w Spale woj. Kie- 
leckiego. 

Staniszewskiego aresztowano w jednym z hoteli w Wilnie 
przyczem znaieziono przy nim kompietny materjał potwierdza- 
jący jego działalność szpiegowską. M. in. znałeziono specjalny 
aparat fotograficzny dostarczony Staniszewskiemu rzekomo przez 
warszawskie poselstwo sowieckie. 

„Staniszewski pracował od szeregu lat w charakterze wywia- 
dowcy i był uważany za bardzo dobrego pracownika dostarcza- 
jacego głównie informacyj z zakresu polskiego przemysłu wo- 
jennego. Staniszewski działał również dla wywiadu obcego mo- 
carstwa zagranicą a mianowicie w Anglji gdzie miał organizować 
zamachy sabotażowe w wytwórniach materjału wojennego. 

Staniszewski nigdy inżynierem nie był, aczkolwiek zawsze 
za takiego się podawał. 

Oprócz Staniszewskiego władze śledcze aresztowały szereg 
innych osób, nazwiska których wobec toczącego się jeszcze śle- 
dztwa ze względów zrozumiałych trzymane są w tajemnicy. Do- 
chodzenie w całej sprawie prowadzi sędzia śledczy apelacyjny 
do spraw szczególnej wagi p. Wituński. 

  

„Manufaktura Widzewska” 
prosi o nadzór sądowy 

WARSZAWA 21.VII (tel. wł. Sło- 
wa) Wczoraj do Wydziału handlowe- 
go Sądu Okręgowego w Łodzi wpły- 
nęło podanie „Widzewskiej manufak- 
tury* jednego z największych łódz- 
kich przedsiębiorstw o roztoczenie 
nadzoru sądowego. 

Termin sesji wydziału handlowego 
Sądu dla rozpatzenia tej sprawy nie- 
jest jeszcze wiadomy. 

Wiadomość 0. zgłoszeniu się o 
nadzór sądowy Widzewskiej Manufak- 
tury wywołał na mieście zrozumiałą 
sensację. Sfery finansowe łódzkie 

twierdzą, że decyzja podania się o 
nadzór sądowy zapadła na posiedze- 
niu nocnem. Decyzja ta, mimo iż fa- 
bryka znajdowała się ostatnio w pew- 
nych trudnościach, była wielką nie- 
spodzianką. W kołach zainteresowa- 
nych twierdzą, iż odroczenie wypłat 
Widzewskiej Manufaktury nie obciąży 
finansów żadnej poważniejszej Insty- 
tucji krajowej, gdyż Widzewska Ma- 
nufaktura nie korzystała z większych 
kredytów krajowych, lecz przeważnie 
z zagranicznych. ; 

Zamieszki uliczne w Sewilli 
2 SEWILLA. PAT. — Spokój został wczoraj wieczorem częściowo przywsócony. Po 

mieście krążyły |kilka wozów tramwajowych, eskortowanych przez żołnierzy, członków 
gwardji cywilnej i policję. Strajkujący zaatakowali jeden z wozów tramwajowych, spot- 
kali się jednak z oporem straży. 

Wkilku innych punktach miasta doszło do starć między strajkującymi a policją. 
Ogółem w wyniku zajść które wydarzyły się w ciągu dnia, 3 osoby zostały zabite, 15 
zaś odniosło rany, przeważnie ciężkie. Policja podjęła ostre zarządzenia. Późnym jwie- 
czorem aresztowano 130 osób oraz dokonano licznych rewizyj. 

SEWILLA. PAT. — Krążą tu pogłoski, w-g których przywódca syndykalistów 
Vallina zebrał oddzjały syndykalistów i maszeruje na Sewillę. Oddziały straży cywilnej 
mają przeciwstawić Się temu pochodowi. Wśród ludności miasta zapanowała panika. 

Aresztowanie przywódcy komunistów 
hinduskich 

BOMBAY, PAT. Przywódca komunistów indyjskich Roy, który przy- 
był ostatnio z Niemiec do Indyj, został w dn. 21. b. m. aresztowany . pod 
zarzutem podjęcia spisku przeciwko królowi. 

Dowgalewski ma być odwołany 
ze stanowiska ambasadora ZS$ŚR w Paryżu 

PARYŻ, PAT. W kołach dyplomatycznychžobiega pogtoska, iž obec- 
ny ambasador sowiecki w Paryżu Dowgalewski ma być niebawem odwoła- 
ny do Moskwy. Na jego miejsce ma być mianowana pani Kołłontaj, те- 

prezentująca obecnie republikę sowiecką w Stokholmie. 
Odwołanie Dowgalewskiego pozostawaloby jakoby w związku ze 

sprawą jego synowca, ktėry zajmował wysokie stanówisko w sowieckiem 
przedstawicielstwie handlowem, a który odmówił udania się na wezwanie 
władz wyższych do Moskwy w celu złożenia 
czynności. 

sprawozdania ze swych 

Kongres Pax Romana 
FRYBURG, PAT. Kongres Pax Romana otwarty został uroczystą 

mszą św. odprawioną w miejscowej katedrze przez biskupa Besson, na- 

stępnie zaś otwarcia posiedzenia inauguiacyjnego dokonał prewodniczący 
Pochon, który powitał delegata Ligi Narodów Collmana oraz wszystkich 
uczestników kongresu. W kongresie uczestniczy delegacja polska, składa- 
jąca się z 14 osób pod przewodnictwem p. Pieńkowskiego. 

Znowu walki z powstańcami w Nikaragui 
NOWY YORK. (Pat). W-g doniesień z Managui, w pobliżu Kisalaya do- 

szło ostatnio do starć pomiędzy oddziałami wojsk rządowych a powstańcami 
nikaraguańskimi. Szef powstańców Altamirano wkroczył podobno do San Do- 
mingo I splądrował miasto, wycofał się jednak na wiadomość o zbilżaniu się 
oddziałów wojsk rządowych. 

Kayes jest francuską Syberją. 
Tutaj wysyłała Francja swoich waż- 
niejszych przestępców. Ucieczka z 
Kayes jest bardz otrudna, a życie 
również trudne i bardzo ciężkie. 

Rzadko Który biały przeżyje tu wię- 
cej niż kilka lat. Jeżeli wytrzyma orga 
„iizm i przyzwyczai się jako tako do 
miejscowego klimatu, to panujące cho 
roby, jak  paludyzm, przeziębienie 
nerek zrobią swoje. Ostrzegano mnie, 
żebym  wystrzegał się spania bez 
przykrycia, W tym upale zawsze się 
jest trochę spoconym, a wtedy mały 
przeciąg może spowodować przezię- 
bienie nerek. Zaś gdy się już zło- 
wiło te „inal des reins', to wyleczenie 
się jest bardzo trudnem, bo śmierć 
następuje zwykle w trzy dni po prze- 
ziębieniu. Podobno mnóstwo  euro- 
pejczyków ginie właśnie z powodu tej 
napozór niewinnej przyczyny. 

Zaczynając od Kayes krajobraz 
zmienił się zasadniczo. Afryka tu 
jest już pagórkowata. Linja kolejo- 
wa kręci się między górami i ska- 
łami, czasem nawet dość wysokiemi. 
„Ludzi jednak spotyka się znowóż 
niedużo, plantacji również nie widać 
aż do samego Bamako. Widocznie 
brak wody daje się tu bardzo od- 
czuwać. Nic dziwnego, przecie to 
jest wododział między Nigrem i 
Senegalem. 

dnicy, którzy podpisali kontrakt na 
„sejour”, Sejour w języku francuskich 
kolonji oznacza pobyt dwuletni z 
opłaconą droga tam i z powrotem do 
Francji i z sześciomiesięcznym  urlo- 
pem płatnym. Niektórzy z tych urzę- 
dników jechali już po raz drugi i 

  
Murzyn z plemienia fullah. 

EMOCJE SPORTOWE 

TENISOWA SENSACJA: 

Każdy chyba jest zadowolony, że Ang- 

lja pobiła Amerykę 3 : 2 w puharze Davi- 

sa. Zarozumiali yankesi od 10 lat: byli: w 

finale —-to jako zwycięzcy, to przynaj- 

mniej jako pokonani. Teraz wbrew wszel“ 

kim wyrachowaniom dostali w skótę. 

Bohaterem meczu jest Austin vel Bun- 

ny, dobrze znany Warszawie, gdyż: przed 

dwoma laty łoił tu w Agrykoli Stolarowia 

i Tarnowskiego. 

mim  aroganckim  Shieldsem i 
który w Wimbiedonie zdobył I-sze miej- 

sce. Ten spryciarz Austin choć niby astmatyk 

niby suchotnik, niby chory na serce— robi 

wciąż szybkie postępy i spokojem, precy- 

zją, pewnością zmusza do kapituałacji wa- 

lących naoślep, szalejących na: korcie. Ame: 

tykanów. 

Perry ma 20 lat i gra stylem amerykań- 

skim, tj. łomocze z całej siły; pędzi do. 

siatki, smeczuje, robi dziury w placu. 

Wielkolud Shields zmógł go; zato Wood, 

widząc, że przeciwnik hasa: jeszcze lepiej: od 

niego, stracił głowę i przegrał gładko. 

No, przynajmniej! Czy Kelfog ze swym 

„,paktem, czy Hoover ze swem moratorjum, 

czy Ford ze swym klekotem, czy wogóle 

byle grubas ze swemi dolarami — impono 

wali nam, biednym Europejczykom, wyda- 

wali rozkazy, oobchodzili się, jak karbowy 

z parobkiem?  Obrzydliwi, nieznośni ci A- 

merykanie! Najmądrzejsi, najlepsi, jedyni!... 

Doskonale, że Anglicy utarli im nosa — i 
to bardzo boleśnie, bo na punkcie tenisu 
Yankesi są równie zarozumiali, jak co do 

filmu czy auta. 

Za tydzień Francja gra finał z Anglją. 

Borotra i Cochet chyba jeszcze wygrają z 

Austinem i Perrym, których już tyłe razy 

ogrzmocili. Okaże się tedy, jak daleko A- 

merykanom do extra-klasy europejskiej. 

H?NDUSI W WARSZAWIE 

Tam, w Paryżu rozegrywano najwspa- 

nialszy mecz w sezonie, a u nas dreptak 

po płacu dwaj niezdarni  ciemno-oliwkowi 

wyznawcy Ghandiego. 

Fyzec ma 48 fat, jest nawpół tabety- 

kiem i gdyby nie natchniona, grożna twarz 

fakira z nad Gangesu, bezwątpienia niktby 

nań nie chciał patrzeć. Nadzwyczajne oczy 

— jeżeli nie umie hypnotyzowiać, do dopraw 

dy nie wiadomo, poco ma takie. W każdym 

razie wszystkie Conrady Veidty, Gótzke i 

inne matoły, wybałuszające oczy celem u- 

dawania Hindusów, są śmieszni w porów- 

naniu z Fyzeem.. Ale w tenisa może grają 

lepiej od niego. 

Hadi, choć młody, też jest do luftu. Tło 

czyński i Stolarow bez bólu rozprawili się 
z nimi. 

W. BASENIE 

Mecz pływacki Górny Śląsk — Warsza- 

wa przyniósł walne zwycięstwo ślązakom, 

a właściwie ślązaczkom, które górowały 
zdecydowanie nad naszemi pływaczkami i 

d'atego zdobyły sukces. 

Bocheński. oczywiście był nie do pobi- 

cia. Ten gruby chłopak formalnie łazi po 

wodzie. Inni męczą się, sapią, żyłują — on 

macha ramionami, jak wiatrak, młóci noga 

mi, oddycha co dwa pociągnięcia i — su- 

nie naprzód jak lawina. Rozkosz patrzeć na 

niego, dopiero się widzi, iż crawl jest najna 

turalniejszym, jedynym, stosownym sposo- 

bem pływania, Gdy jakiś patałach pluszcze, 
przygodny widz uważa crawl za ekscentry 

czny wymysł — Bocheński przekona każde 

go, on dopiero wykazuje całe piękno, całą 
wyższość crawla nad  różnemi żabkami, 

grzbietowemi, owerarmami. 

Nigdy nic nie wiadomo. Bocheński cho- 
dził do szkoły w Otwocku, miano go za 
skończoną łomagę, za niezgułę, co nic nie 

potrafi. Przeniósł się do Warszawy, zapisał 

się do AZS-u. Wzięto go w obroty, zepchnię 

to do wody. Po roku dorównywał swym, mi 
strzom, — Matysiakowi et co. Po dwóch 

latach bił ich, jak chciał. 
Jednak Bocheński nie pomógł — śląza- 

cy lepiej skaczą do wody, lepiej pływają 
nawznak, no i mają bezkonkurencyjny ze- 

Wszyszy mniej więcej, byli pra- 
wie bez gotówki. W Bamako mieli 
dostać zaliczki i rozjechać się do 
małych murzyńskich mieścin, na ca- 
łe dwa lata. Niektórzy z nich mieli 
jechać aż za Tumbuktu, albo do 
Haute Volta, więc jakieś przesto 
tysiąc kilometrów za Bamako. 

Oczywiście, spiritus movens jest 
gotówka! W Afryce urzędnicy mają 
podwójną pensję. Oprócz tego, na ży 
cie wydaje się bardzo mało, więc moż 
na robić duże oszczędności. 

A gdy przed wyjazdem  szczęśli- 
wiec, który skończył swój sejour, 0- 
trzyma jeszcze sześciomiesięczną pen- 
sję, to do Europy przyjeżdża z poważ 
nym kapitalikiem, . i za te pieniądze 
może albo zacząć jakiś handelek, al- 
bo używać życia, ile wlezie w ciągu 
sześciu miesięcy urlopu. Z tej racji 
podobno na statkach wprawne oko 
służby odrazu rozróżnia i wyróżnia 
wracającego z kolonii, gdyż to jest 
człowiek z gotówką, i hojny. Jadący 
zaś do kolonji są lekceważeni, jako lu 
dzie, na których zarobić nie można. 

W wagonie restauracyjnym  pito 
bez końca alkohole z lodem i inne na 
poje chłodzące. Czarni boy'e cały czas 
mieli robotę. Czarny kucharz przyrzą 
dził europejski obiad. Mięso było twar 
de, jak podeszwa. 

„To jeszcze dobrze, że takie jest" 
W pociągu wszyscy podróżni po- trzeci do Afryki. Humory i miny były — pocieszał jeden z podróżnych. — 

trochu zaczęli tworzyć jedno  to- dość kwaśne. Przecie jechali na dwu- 
che, więc znowu trzeba je zmoczyć w warzystwo, zdawałoby się oddawna letnie dobrowolne wygnanie i praże- 
wodzie. już znające. Byli to przeważnie urzę- nid się w pięcu afrykańskim. 

„Bo cóż lepszego może zrobić „un sa- 
le negre''?*. Biały nie wytrzymałby w 
tym piecu i w dodatku w kuchni, a 

Bunny wygrał: z. olbrzy-. 

Woodem, 

Kolej 
Kraków—Miechów 
Rząd rosyjski nie dopuszczał do 

budowy szesegu kołei w Królestwie. 
Wychodził bowiem z założenia, że nie 
będzie mógł mieć sieć kolejową rów- 
nie gęstą, jak Austrja i Niemcy, że 
więc na początku wojny nie będzie 
prowadził ofenzywy, pragnął przez 
brak kolei w nadgranicznych miejsco- 
wościach utrudnić ofenzywę nieprzy- 
jacielską. Stąd powstały luki w syste- 
mie kolei Polski, zwłaszcza w  pun- 
ktach, w których stykały się granice 
zaborów. 

Do takich łuk zaliczyć należy brak 
linji kolejowej Miechów— Kraków. 
Wybudowanie niewielkiego odcinka 
50 klm. stworzyłoby nowe dogodne 
połączenie między zachodnią Mało- 
polską a centrum kraju i odciążyłoby 
obecnie przeciążoną linję Warszawa— 
Skierniewice— Częstochowa. 

Ministerjum Kolei przygotowało 
studjum w terenie budowy tego od- ' 
cinka. Koszt budowy ma wynosić 
36 mil. złotych. 

Rząd ma zamiar wnieść do Sejmu 
na jesieni prośbę o kredyty na tę bu- 
dowę. Budowa, która mogła być do- 
konaną w ciągu roku, rozkłada się na 
lat kilka. Byłoby bardziej wskazane 
zainteresować budową tej kolei zagra- 
niczne konsorcjum i w ten sposób u- 
zyskać odpowiednie kredyty. 

U nas wciąż zapominają, że kole- 
je należy budować nie z sum budże- 
towych, ale z kredytów zewnętrznych. 

WI. St. 

TABLICE GOTOWYCH ILOCŽYNOW W 
LICZB DOWOLNYCH 

czyli 
zamiast mnożenia 

tylko sumowanie iloczynów 
zamiast dzielenia 

tylko odejmowanie 
Wydawnictwo podręczne w pracy 

buchalterów i rachmistrzów 
opracował JÓZEF ZGIERSKI 

dw Do nabycia we wszystkich księgarniach 

spół kobiecy. Te walory zadecydowały 

zwycięstwie 

59. 

о 
Śłąska w stosunku 77 pkt. na. 

PANIE NA STARCIE 

Kobiece mistrzostwa lekkoatletyczne by- 

ły bardzo interesujące — — tak twiegdzity 

przynajmniej zawodniczki, widzów ani na 

lekarstwo. 

Bo rzeczywiście patrzeć na skaczące 
czy biegające panienki nie jest żadną atrak 

cją. Niby rekordzistki, mistrzynie — a. kius 

chy takie, że djabli biorą!. 

„Zgrabna dziewczyna”, — słyszy się 

często. Tak — póki stoi; puszczona w ruch 

— okazuje się tłomokiem. Biega jak kacz ' 
ka — byłe chłopczysko nieumyte łupnątby 

ja o 20 metrów. Skoki! Parodja, 145 cm— 

to szczyt. Przeciętnie 130, co jest, że te lek 

kie, zgrabne, powiewne dziewczątka  ode- 

rwać się od ziemi nie mogą? e 
Jedna Konopacka, na którą patrzy się: z 

przyjemnością. Nie trenuje wcale obecnie— 

jeździ z Matuszewskim ślicznym, małym, 

dwuosobowym  samochodzikiem i wydają 

się być oboje bardzo zadowoleni. Przyszła, 

uproszona przez AZS., — majtnęła dyskiem 

37 mtr. 80 cm., a więc lepiej, niż którakoł 

wiek zawodniczka w tym roku na Świecie, 
zdobyła w kuli drugie, w oszczepie trzecie 

miejsce, spisała się w sztafecie. Dzięki 
niej AZS. po pięciu latach mordęgi zdobył 
Diane — wielką, szpetną rzeźbę, przezna- 

czoną dla najlepszego kobiecego klubu. 

Panie nie są zadowolone z tej Diany— 

paskudny symbol cnoty! Naco im to? Przed 

i po biegu wszystkie zawodniczki pudrowa 

ły się dokładnie, łypały oczyma w stronę 
sędziów (jedyni mężczyźni), chlipały po po 

rażce, piszezały bez widocznej przyczyny 
A jakie brzydkie! W sukience, w półmro 

ku — jako tako. W pełnem świetle, w spo 

deńkach i bluzeczce widać wyraźnie grube, 
niekształtne nogasy, wszystko zwisa, chla- 

pie — fe! Mężczyźni mają rację, że nie cho 

dzą na kobece zawody — poco sobie 0- 

brzydzać płeć odmienną? Karol. 

murzyn coś tam kuchmarzy, no i 
człek zawsze ma coś do jedzenia, choć | 
może nie najlepsze i nienajczystsze. *. 

Spojrzałem na boy'a, właśnie po- 
dającego komuś danie. Rzeczywiście, 
jak tu sprawdzić, naprzykład, czy ma 
Czyste ręce? ‚ 

—-„Le sale nėgre“ — dolat mi wi 
na do szklanki, ušmiechnąt się žyczli- 
wie. Nie przypuszczał wcale, jakie 
myśli chodzą po mojej głowie. Zdu- 
miałby się pewnie, gdybym go zapy- 
tał, czy jest czysty. ' 

Jak można nawet myśleć, że jest 
brudny? Gdy myje talerze, przecie 
musi ręce wkładać do wody. 

Jego zaś współrodacy w głebi. Af 
ryki wogóle nie pojmują, Co to 
jest mycie się. A 

Z początku obrzydliwem mi się wy 
dawało, gdy usługiwali murzyni. Mia 
łem wrażenie, że coś nieskończenie 
brudnego stoi koło mnie. jednak i do 
tego się można przyzwyczaić, Bo mo- . 
że ten negr jest rzeczywiście czysty. 

W. drugm końcu wagonu siedział: 

angielski jenerał z żoną. Przyszli ubra 
ni — on w biały garnitur kolonialny, 
ona zaś w sukni wieczorowej bez rę- 
kawów, tak, jakby była w restauracji 
w Londynie. Widać było, że obecność 
czarnego służącego wcale ich nie razi 
ła. Odwrotnie, żeby zbliżył się do 
nich biały służący, byliby zdziwieni, 
oglądaliby z niedowierzaniem. 

A. Brochocki.



„ dając wśród warstwy, 

Ovkorzystonie reemigracji 
Na szpaltach jednego z pism warszaw 
skich widziałem niedawno drukowaną 
petitem (jak zwykle rzeczy najbardziej 
twórcze i ważne) wzmiankę o 300% 
zwiększeniu się ruchu reemigracyjne- 
go. Pod wpływem kryzysu w Amery- 
ce i w Europie Zachodniej nawet za- 
siedziali i opierzeni emigranci, skłon- 
ni są do powrotu do Polski. Jednoczeš 
nie zaś zniżka cen w Polsce ułatwia 
powracającym nabycie nieruchomości 
we własnym kraju. Nie potrzeba chy 
ba dodawać, jak wysoce cennym i pod 
względem ekonomicznym i pod innymi 
jest ten ruch. Pozostawiając ekonomi- 
stom rozważenie ekonomicznej strony 
tego problemu, zatrzymam się nieco 
blematu, zatrzymam się nieco nad je- 
nad jego stroną społeczną. 

Ruch emigracyjny podobny jest do 
dobrego młyna, który daje dobrą mą- 
kę nieraz z żyta zmieszanego z kąko- 
lem. Widzenie krajów obcych rozszerza 
horyzont czcigodnego obywatela z Ko- 
ciej Wólki czy innych Wólkiszek. Twar 
de życie Zachodu uczy fachu, zwięk- 
sza zaradność, odzwyczaja od nielicze 
nia się z czasem. Nastalgja za krajem 
zwiększa patriotyzm. Z naiwnego, nie- 
rozgarniętego chłopca, wyrasta obywa 
tel z pełną głową: pełnem sercem, a 
niejednokrotnie i pełną kieszenią! 

Jeszcze ważniejszym jest drugi 
czynnik. Reemigrant, powracając i osia 

z której wy- 
Szedł, staje się dla niej wzorem o wie- 
le bliższym niż pionierzy postępu z in- 
nych warstw. Podczas kiedy w stosun 
ku do „starszej braci socjalnej * wstecz 
nik chłopski potrafi zawsze powie- 
dzieć, że „on nie jest panem i nie mo- 
że pańskiej gospodarki prowadzić** w 

, stosunku do reemigranta ten mus psy 
chologiczny znika zupełnie. Owszem 
imponuje mu człowiek, którego pamię- 
ta, jako bosego Franka, Janka, czy Staś 

‚ Ка, а teraz widzi w nim „prawie pa- › 
"na 

wet (oczywiście dla zdrowia!) parę 

“ 

Remigrant powraca z krajów o wy 
soko stojącym kulcie pracy fizycznej i 
handlowej. Może się więc skutecznie 
przeciwstawiać zgubnemu pędowi w 
kierunku stanowisk urzędniczych mło- 
dzieży naszych klas średnich. — Рой 
względem technicznym wreszcie, reemi 
grant jest bardziej skłonny do technicz 
nych inowacyj i ulepszeń w swojej pra 
cy zawodowej. jednakże proces koloni- 
zacyjny, niewątpliwie najbardziej waż 
niy z pośród wielkich procesów społecz 
nych, jest procesem dość trudnym do 
realizacji. Rosada ludzka, przesadza- 
na z oceanicznej grzędy do zwykłego 
miejskiego ogródka wymaga wielu 
wysiłków zanim się przyjmie na grun- 
cie, z którego została raz wyrwana. 

Od. samego momentu wylądowania 
w. Gdyni, aż do chwili, targowania ja- 
kiegoś domu, czy handelku otacza re- 
emigranta chmara rzezimieszków i po- 
średników. Jeżeli jakiś kochany rodak 
nie okradnie stęsknionego do Ojczy- 
zny „latarnika”, to napewno „nabije 
go w butelkę", przy sprzedaży pied a 
terre do przyszłej działalności. 

Można by przy tej okazji napisać 
całą rozprawę na temat wpływu dola- 
ra na chciwość ludzką. Ostatecznie 
dziś sumy przywożone przez reemigran 
tów, nie są tak wiełkie, jak były za 
czasów marki, psychologja jednak sta- 
rokrajowców pozostała ta sama. Każ- 
demu z nas (a co gorzej i urzędnikom 
podatkowym) wydaje się, że każdy ree 
migrant musi być z urzędu małym lor- 
dem. Dość przyjęty tedy w Polsce pro 
ceder niszczenia dojnych krów jest tu- 

& # * №№ 

° Рап! Basia 
Tak, niestety, miała lekką rękę. 

Jeżeli dostała od męża pieniądze, w tej 

chwiłi cały szereg pokus w postaci to kape 
lusza, (do tej ziełonej sukienki!), to poń- 
czoszek (okazyjnych!), pantofelków (bo 

tamte już wyszły z fasonu!), to znów ser- 
wetki (przynieśli do domu tydzień temu i 
nie żądali odrazu pieniędzy!), filiżanek wy 

przedażowych i tp. i tp. — stawały przed 

nią i nie mogła im sie oprzeć 

Koło 15-g0 w miesiącu liczyła resztki po 

zostałe swoich „kapitalėw“ i przerażała się 

na dobre, gdzie się to tak rozeszło. Zaczy- 

nały się oszczędności „na życiu." Namyśla 

ła się nad każdą bułką, którą miała kupić. 

Zapraszała się na obiad z mężem do matki, 

to znów do szwagrostwa i dysponowałą na 

razy 

jarskie obiady. Ale i to niewiele pomaga- 
ło Dociągnąć do tego „dalekiego* 1-go by 

ło niesposób . Więc pocichu przed mężem, 
zaciągała drobne pożyczki. Uszczupłały one 

naturalnie na oczekiwanego pierwszego i 

tak niewystarczającą sumkę, która mąż od- 

dawał w jej ręce. : 

I powo!i, powoli doprowadziło do kata- 

strofy. Z drobnych pożyczek zaczęły  ros- 
nąć długi, podpisywać musiała weksle, któ 

rych na termin nie mogła wykupić i przy- 

szedł wreszcie fatalny dzień, kiedy komornik 

zajął meble. 

Płakała długo i rzewnie. Obiecywała u- 
miar na przyszłość i rozwagę. Mąż przyjął 

popołudniowie zajęcie. Wracał do domu wie 

czorem zmęczony i mizerny. 
Pani Basia odczuła to głęboko. Zmieniła 

się naprawdę. Pomimo „szalonych, „jedy- 

nych" okązyj, kupowała bardzo ostrożnie. 
Liczyła każdy grosz wydawany. Po roku 
mąż mógł rzucić drugie zajęcie, a pani Ba 
sia na imieniny jego podarowała mu ksią- 
žeczkę oszczędnościową PKO. z zaoszczę - 

dzonemi przez nią kilkuset złotemi. 
Taka była jej rehabilitacja i początek 

ich dobrobytu. 

     

   

taj prowadzony w rozmiarach bardzo 
szerokich. 

Tymczasem społeczeństwo przewi- 
dujące i mądre powinno przyjąć ree- 
migranta, jak miłego krewnego, który 
wraca poto, ażeby być pożytecznym. 
Wszystkie tedy organa, a zwłaszcza 
policja, sąd, administracja i organiza- 
cje społeczne powinny być nastawio- 
ne na opiekę nad remigrantem. Kary 
za oszustwo dokonane nad reemigarn 
tem powinny być wymierzane  suro- 
wiej, podatki — oględniej, informacje 
—rzeczowo i bezinteresownie. Zazwy- 
czaj remigrant powraca do miejsca za- 
mieszkania. W interesie jednak Pań- 
stwa leży ściągnięcie go tam, gdzie po- 
ziem kulturalny jest najniższy. Ma to 
ogromne znaczenie zwłaszcza dla Ziem 
Wschodnich. 

Jeżeli zezwalamy na prowadzenie 
werbunku emigracyjnego, . który nam 
zabiera żywą energję społeczną, nale- 
ży prowadzić oczywiście i werbunek 
kapitału. Należy wprowadzić starą jak 
świat podstawę kolonizacyjną t. j. U- 
walnianie od podatków na pewien czas 
reemigrantów, osiadających w pewnych 
miejscowościach, 0 które specjalnie 
Państwu chodzi. Nie potrzeba chyba 
dodawać jak pożytecznym byłby tego 
rodzaju napływ dla Wilna, Grodna, No 
wogródka, Lidy, czy Baranowicz. O- 
'czywiście tego rodzaju polityka musia 
łaby być prowadzona pod wyraźnem 
hasłem: nie człowiek, ale człowiek z ka 
pitałem. Przy dzisiejszym kryzysie, tyl 
ko człowiek stwarzający dwie, trzy 
placówki dla poszukujących pracy jest 
dla nas cennym nabytkiem. 

Pozostaje jeszcze parę uwag pod 
adresem samych reemigrantów.  Pol- 
ski trzeba się taksamo nauczyć, jak 
się ongiś- uczyło Ameryki, czy. Francji. 
Kto zacznie budować  transoceaniczne 
Lewjatany nad skromną Wisełką, ten 
sam sobie będzie winien. Kto zacznie 
wywyższać się ponad rodaków, mó- 
wiąc „my w Chicago“ — również. Po 
znawanie się wzajemne, wyrozumiałość 
i cierpliwość z obu stron jest tutaj ak- 
sjomatem niezbędnym. 

Artykuł niniejszy powinny rozwa- 
żyć towarzystwa społeczne, opiekują- 
ce się emigracją i Polakami na ob- 
czyźnie. Dzięki temu uniknie się infla- 
cji organizacyjnej i straty czasu. Pro- 
ces odwrotny w stosunku do procesów 
emigracyjnych powinien się stać dome 
ną ludzi, którzy są już z temi zagad- 
nieniami obznajomieni. Rząd, samorzą 
dy i spoełczeństwo poczynaniom tym 
powinny przyjść z pomocą. e 

X & 0. ч 

2 działalności Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej 

Pod przewodnictwem dyr. Siła- 
Nowickiego odbyło się posiedzenie 
komisji technicznej komitetu ratowa 
nia Bazyliki wileńskiej, na którem po 
wyczerpującej dyskusji ustalono plan 
działalnosci zmierzającej do naprawie. 
nia zniszczeń i szkód, poczynionych 
w Bazylice przez tegoroczną powódź, 
oraz ratowania nadwątlonych murów 
świątyni. 

Szereg wniosków w tej sprawie 
przedłożony został nastepnie na po- 
siedzeniu zarządu komitetu, które od- 
było się tegoż dnia o godz. 17-ej pod 
przewodnictwem prezesa zarządu J.E. 
ks. Biskupa Michalkiewicza. Zgodnie 
z wnioskami komisji technicznej u- 

chwałono powierzyć kierownictwo 
robót przy ratowaniu i zabezpieczaniu 
Bazyliki prof. Juljuszowi Kłosowi, 
który w dniach na:bliższych przystąpi 
do pracy. 

W pierwszym rzędzie przeprowa- 
dzone zostaną roboty mające na celu 
doprowadzenie do właściwego . stanu 
kaplicy św. Kazimierza. 

W dniu 23 b.m. odbędzie się po- 
siedzenie połączonych komisyj praso- 
wej, propagandowej i finansowej, na 
którem opracowany zostanie plan 
zbierania fnnduszów, niezbędnych do 
ratowania tak cennego zabytku, jakim 
jest katedra wileńska. 
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S i Z. s g. 7 m. 51 

    Apolinarego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 21 lipca 1931 r. 

Ciśnienie 754 
Temperatura średnia 18 
Temperatura najwyższa --22 
Temperatura najniższa --16 

Opad wi mm, 12 

Wiatr — południowo - zachodni. 
Tendencje barometr. wzrost. 
Uwagi — przelotne opady. 

   

  

— Osobiste. J. E. Biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz w dniu wczorajszym wyjechał 
na kurację na Hel; powrót ma nastąpić w 
pierwszych dniach września. 

URZĘDOWA 
. — Nagroda za uratowanie tonącego. P. 

minister spraw| wewnętrznych odznaczył me 
dalem za ratowanie ginących strzelca 19 ba- 
onu KOP józefa Boksę. józef Boksa 'w dniu 
26 kwietnia br. w czasie wylewu Dźwiny w 
mieście Drui, gdy powódź osiągnęła punkt 
kulminacyjny uratował życie 18-letniemu mie 
szkańcowi Drui Janowi  Kochanowskiemu. 
Łódź Kochanowskiego rzucona prądem rze- 
ki o drzewo została zdruzgotana, zaś Kocha- 
nowski, chwyciwszy się za gałąź, zawisł nad 
wodą, trzymając się resztką Sił. Wówczas 
strzelec Boksa rzucił się do rzeki, pośpieszył 
na pomoc Kochanowskiemu i wyratował go. 
Strzelec Boksa wyróżnił się także wśród in- 
nych pełną poświęcenia pracą przy ratowa- 
niu mienia i życia mieszkańców Drui. 

Polska-litewska konferencja graniczna | 
W SPRAWIE ZAŁATWIENIA SPORU NA ODCINKU DUKSZTY 

Sprawa sporu granicznego polsko-litewskiego wynikłego na 
odcinku jeziora Dukszty z powodu prowokacyjnego zachowania 0. s 
się straży litewskiej, niszczącej wiechy graniczne i „poprawiają- 
cej* linję graniczną trwa nadai. 

W poniedziałek odbyła się kolejna konferencja mająca na 
celu załatwienie sporu. © wynikach osiągniętego porozumienia 
dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, treść którego podaje- 
my niżej. 2 

Dnia 20 b. m. odbyła się w Suntupiach, powłatu święciańskiego, konfe- 
rencja graniczna polsko-litewska cełem wyjaśnienia przeblegu granicy na od- 
cinku jeziora Dukszty. Ze strony polskiej uczestniczyli w konferencji starosta 
święciański oraz przedstawiciele K.0.P., stronę litewską reprezentował naczel- 
nik powiatu jezioroskiego w asyście oficerów litewskiej policji granicznej. 

Strona polska oświadczyła, że za podstawę dla ustalenia przeblegu gra- 

nicy na spornym odcinku winien być przyjęty protokół z prac delimitacyjnych, 
dokonanych bezpośrednio po decyzji Rady Ambasadorów z 15 marca 1923 r. 
staraniem władz polskich przy faktycznym współudziałe władz iltewskich. 

Strona litewska wyraziła zgodę na powyższą propozycję, wobec czego 
bliższe i szczegółowe oznaczenie przebiegu granicy na powyższej podstawie 
zostało powierzone dowódcom oddziałów granicznych na zakwestjonowanym 
odcinku. 

Zebranie wileńskiej grupy senatorów 
i posłów BBWR. 

Wczoraj odbyło się na ul. Zawal- 
nej 1 zebranie senatorów i posłów 
BB. z Województwa Wileńskiego. 

Na wstępie wygłosił znakomity re- 
ferat p. Tadeusz Hołówko. Ze zwykłą 
sobie szczerością, prawdziwością i 
silną wiarą poruszył wszystkie bolące 
kwestje dnia dzisiejszego. 

W  duskusji zabierali głos min. 
Staniewicz, dr. Brokowski, pułk, Wę- 

Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych 
Ubezpieczeń w Krakowie 

założone w 1860 roku 

Jeneralna Reprezentacja na Okręg 
Wileński 

UBEZPIECZA: od ognia, eksplozji 
i rabunku, na życie i renty. | 

Od odpowiedzialności prawnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Samochody od uszkodzeń, 

(autocask o). 

Loka! Jen. Repr.: 

Tel. 4-84, 15-09. 

dziagolski, prez. Polkowski, hr. Tysz- 
kiewicz, p. Podoski i inni. 

Następnie referat o sprawach or- 
ganizacyjnych wygłosił sekretarz gru- 
py p. Dobosz. 

Na zebraniu obecny był wojewo- 
da wileński p. Zygmunt Beczkowicz, 
który również głos zabrał poruszając 
szereg spraw lokalnych. 

    
i piorunsą od gradobicia, od kradzieży 

Hotel „GEORGES“ 

NIKA 
— Lustracja PUPP. Pan wojewoda Be- 

czkowicz udał się w dniu 21 bm. w go- 
dzinach porannych do Państwowego Urzę 
du Pośrednictwa Pracy przy ul. Subocz ce- 
lem przeprowadzenia lustracji tego Urzędu. 
Pan Wojewóda informował się szczegóło- 
wo o działaności, o tokut prac i organiza- 
cji pracy w tym Urzędzie. Pan Wojewoda 
przyjął również na miejscu delegację bez- 
robtonych i wys.uchawszy próśb  delega- 
tów, oświadczył, że okazała się możliwość 
dostarczenia pracy większej niż dotąd li- 
czbie bezrobotnych, zarówno przy robo- 
tach miejskich, jak i na powiecie.  Wiado- 
mość tę przyjęli bezrobotni z żywem zado- 
woleniem. Pan Wojewoda rozmawiał ży- 

czliwie dłuższy czas. z bezrobotnymi, za- 
pewniając, że losem ich stale się opiekuje. 

MIEJSKA 
— Przed redukcją w Kasach Chorych. 

Wszyscy urzędnicy Kas Chorych Okr. Wileń 
skiego otrzymali 3-miesięczne wymówienie 
pracy. 

Jest to wywołane koniecznością przepro 
wadzenią redukcji w związku z projektowa- 
nem scaleniem poszczególnych Kas. Jak nas 
informują, redukcji ulegnie przypuszczalnie 
10 proc. urzędników. 

Brak quorum... Wyznaczone na wczo 
raj posiedzenie komisji ogrodowej, mającej 
zadecydować w sprawie projektowanego wy 
cinania drzew na ulicy Zawałnej, nie mogło 
dojść do skutku z powodu braku quorum. 
Zaledwie dwuch czł.onków komisji raczyło 
przyjść na oznaczoną godzinę. 

— Lustracja piekarń. Specjalna komisja 
sanitarna przeprowadziła lustrację piekarń w 
szeregu punktów Wilna, 

Ww kilku wypadkach nakazano przepro 
„AB niezbędnych. remontów. 
— Sprawozdanie z pobytu w Londyni 

Na „dzień dzisiejszy okna żoczia Rado, czajne posiedzenie Magistratu, na którem 
radca prawny Magistratu adw. Kapłan, któ. ry, jak wiadomo, wyjeżdżał do Londynu w ceelu załatwienia formalności, związanych z likwidacją požycz žy ki angielskiej, złoży spra- 
wozdanie. ze swej działalności. 3 — Lustracja działalności Kas Chorych zakeńczona. Trwające od kilku miesięcy pra ce specjalnej komisji ministerjalnej, mającej na celu przeprowadzenie 'ustracii działalno. 
ści Kas Chorych Wil. Okr., zostały już ukoń 
czone i w dniu wczorajszym członkowie ko- misji powrócili do Warszawy. Obszerny me- 
morjał sprawozdawczy, będący owocem 
prac komisji, przekazany zostanie Min. P. i 

PK WOJSKOWA 
— ygotowania do uroczystości Świę- ta Federacji Wileńskiej. W roku bież. dzień 

15 sierpnia Federacja Wileńska będzie ob- 
chodziła nader uroczyście. Na ten dzień przy 
pada doroczne święto Federacji „Dzień Re- 
zerwisty”. Trzeba zauważyć, że jest to 
pierwsze święto sfederowanych Związków 
Obrońców Ojczyzny, które w myśl uchwały 
plenarnego zebrania Zarządu Federacji od- 
bytego dnia 15 maja r. b. ma być obcho- 
dzone rok rocznie. Dlatego też, jak zdotališ- 
my się dowiedzieć, w Federacji Wileńskiej 

wre gorączkowa praca nad organizacja. te- 
go święta, nie tylko na terenie samego Wil. 
na ale i w całem Wojewódzwie Wileńskiem. 

Narazie możemy donieść, że w Wilnie po 
za programem o charakterze wojskowym, 
Federacja Wileńska przygotowuje cały sze- 
reg artakcyj w postaci zabaw i widowisk lu- 
dowych. 

Marszałek Piłsudski  objał _ protektorat. 
Jednocześnie dowiadujemy się, że w dniu 
Święta Federacji, Stowarzyszenie Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych poświęca sztandar 
pułku Wileńskiego Rezerwistów i b. Wojsk. 
Protektorat nad Komitetem Honorowym tej 
uroczystości objął Pan Marszałek Piłsudski. 

Pani Marszałkowa Piłsudska Matką 
Chrzestną, W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że Pani Marszałkowa Aleksandra Piłsud- 
ska przyjęła na siebie obowiązek matki chrze 
stnej poświęcenia sztandaru pułku naszych 
wileńskich rezerwistów. 

Trzeba zauważyć, że udział w tej waż- 
nej uroczystości Pana Marszałka Piłsudskie- 
go wraz z Małżonką, wśród rezerwistów 
wzbudził niebywały entuzjazm. 

Przygotowania do uroczystości poświę- 
cenia sztandaru są w toku i niebawem z0- 
stanie ogłoszony skład Komitetu Honorowe- 
go oraz !ista rodziców chrzestnych. 

Posiedzenie Prezydjum Federacji i Za- 
rządu Okr. Stowarzyszenia Rezerwistów. 

„ Dnia 20 bm. w lokalu Federacji, w godz. 
wieczorowych obradowały: Zarząd Okręgo- 
wy Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Woj- 
skowych pod przewodnictwem p. T. Bru- 
niewskiego i Prezydjum Federacji PZOO pod 
przewodnictwem v.prezesa p, /D-ra E. Góry, 
Przedmiotem obrad tych Zarzadów były spra 
wy związane z urządzeniem Święta Federa- 
cji „Dnia Rezerwisty" oraz uroczystość po- 
ae sztandaru pułku Rezerwy Wileń- 
SKie]. 

Na posiedzeniu Zarządu Okr. Stowarzy- 
szenia między in. została ustalona lista człon 
ków Komitetu Honorowego uroczystości po- 
święcenia sztandaru i lista rodziców chrze- 
staych. 

Na posiedzeniu Prezydjum Federacji zo- 
stał ułożony program święta „Dnia Rezer- 
wisty“. Szczegóły uroczystości podamy nie 
bawem. 

ROZNE 
— Osobiste. W dniu wczorajszym prezes 

Sądu Apelacyjnego p. Wacław Wyszyński z 
powodu objęcia nowego stanowiska złożył 
wizyty: p. Wojewodzie Beczkowioczowi, in- 
spektorowi armji gen. Dąb - Biernackiemu, 
JEJLE: ks, Arcybiskupowi Jałbrzykowskie- 
mu, Biskupowi Michalkiewiczowi i Biskupo- 
wi Bandurskiemu, rektorowi Uniwersytetu, 
prezesowi. Prokuratorji Generalnej, dowód- 
cy obszaru Warownego, prezesowi Izby Kon 
troli, prezesowi Izby Skarbowej, prezesowi 
Dyrekcji Kolei Państwowych,  kuratorowi 

Mjr. Eugeniusz Kontkowski 
mianowany Komisarzem Kas Chorych 

GENERAŁ JACYNIK POWRACA NA DOTYCHCZASOWE STANOWISKO 

Po odwołaniu b. Komisarza Kas Chorych 
Qkr. Wileńskiego p. Hertla delegowany zo- 
stał z Warszawy Główny Kontroler Kas Cho 
rych gen. w stanie spoczynku Jacynik dla 
przeprowadzenia sanacji stosunków w wi- 
leńskiej Kasie. Prace gen. Jacynika trwały 
szereg tygodni i dały rezultat pozytywny 
wobec czego władze centralne uznały za mo 

TEATR WILEŃSKI 
Niestety Magistrat bardzo słabo iniormu- 

je prasę o sprawie teatrów wileńskich. A 
szkoda, bo to jest sprawa ważna, żywo ob 

т мо ЭБОПХоПОПО вэётроцо 
Goa ma Magietratowi trudno pod 
korcem trzymać. : 

Według naszych wiadomości pomiędzy 

Związkiem Artystów Scen polskich, 'wystę- 

pującym w stosunku do teatru wileńskiego 

w charakterze przedsiębiorcy, a p. Dyrekto- 

rem Zelwerowiczem wynikł zatarg. Dyrektor 

Zetwerowicz gotów jest gwarantować gaże 

aktorskie, — ZASP jednak nie poprzestaje 
na tem i chce, aby teatr wileński prowadzo- 

ny był systemem zrzeszeniowym na procen- 

tach. 

Dyrektora Zelwerowicza, świetnego arty- 

stę, reżysera i dyrektora wszyscy życzą S0- 

bie widzieć na stanowisku kierownika trupy 

wileńskiej. Rząd gotów jest mu przyjść z po 
mocą w formie subsydjów wynoszących 

5000 zł. miesięcznie, miasto Wilno gotowe 
jest również płacić 4000 zł. miesięcznie i da- 
wać darmo wszelkie świadczenia. Wreszcie 

kontrakt z ZASPem ma trwać jeszcze jeden 

rok, ale miasto zawarło ten kontrakt wyłą- 

cznie dlatego, że Dyrektor trupy i przed- 

stawiciele ZASPu w Wilnie miał być p. Zel- 
werowicz. jest więcej niż wątpliwe, czy kon 

trakt ten może obowiązywać jeśli ZASP na 
Dyrektora teatru wyznaczy jakąś osobistość, 
według swego wyłącznie widzimisię. 

Dyrektor Zelwerowicz bawi obecnie w 

Truskawcu. Niestety, dochodzą nas wiado- 
mości, że wobec nieporozumień z ZASPem 
zrezygnował ze stanowiska w Wilnie i na- 
wet zaczął pertraktacje z p. Szyfmanem 0 
objęcie posady reżysera w teatrze Polskim 

w Warszawie, gdyż dotychczasowy reżyser 
tegoż teatru p. Borowski, wyjeżdża do Ło- 

dził jednak wolelibyśmy mieć potwierdzenie 

tych wiadomości od samego p. Zelwerowi- 

cza. s 

Dowiadujemy się również, że ZASP wy- 
suwa na kierownika teatru wileńskiego kan- 
dydatów następujących: p. Janusza Warne- 
ckiego, b. artystę Teatru Narodowego, obec- 
nie bez zajęcia, p. Mieczysława Szpakiewi- 

cza, oraz p. Franciszka Rychłowskiego. Wil 

no zna tylko to ostatnie nazwisko. 

REOEWPEKCOJ KORTOCZEWKTZECN TOOZOERTWOGRTREPRWWTRESTWIAAOWOKE 

Okręgu Szkolnego oraz prezesowi Urzędu 
Ziemskiego. 

— Eksportacja zwłok ś. p. Zygmunta 
Polakowskiego. W niedzielę 19 bm. o godzi 
nie 17 odbyła się eksportacja na cmentarz 

Rossa zwłok ś. p. Zygmunta Po!akowskiego. 

Nazajutrz w poniedziałek, o godzinie 9-ej, 

odbyła się msza św. i opuszczenie trumny 

do grobu w obecności rodziny, przedstawi- 
ciela d. I p. ułanów oraz Związku Legjoni- 
stów Polskich. 

kowanie. Zarząd Oddziału Zw. 

Legjonistów Polskich uważa za swój obowią 
zek podziękowłać w tej drodze przedewszyst 

kiem Dowództwu 5 pp. Leg. za użyczenie 

orkiestry i delegowanie oddziału honórowe- 
80, jakoteż D-wu 6 pp. Leg. za pomoc z 
okazji pogrzebu ś. p. Zygmunta Polakow- 
go st. wachmistrza I p. ułanów Beliny. 

Sekretarz Viceprezes 

(-—) Podpisy nieczytelne. 

TEATR I MUZYKA „— Teatr Miejski w „Łutni”, Dziś, o go- dzinie 8 m. 15 w., na ogólne żądanie publi- Cznošci powraca na afisz arcykomiczna kro- tochwila Henneguina „Szukam dziecka”, któ ra grana będzie tylko do piątku włącznie. Świetnymi wykonawcami są pp.: Kamińska Sawicka, Balcerzak i Wyrwicz. ‚ Ceny miejsc specjalnie zniżone, 
‚ — Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- skim. Dziś o godz. 8 m 15 w. Eo AE wołalnie ostatnie dwa razy, niezwykle cie- kawa, sensacyjna sztuka Vicki Baum „Lu- dzie W hotelu“, W rolach głównych wystą- pią: Eichlerówna, Niwińska, Rychłowska, Cie cierski, Kreczmar i Jaśkiewicz. Ceny miejsc 

specjałnie zniżone. 
— Muszla koncertowa w ogrodzie po- 

bernardyńskim. We czwartek, dnia 23190 
lipca w ogrodzie po-bernardyńskim, w mu- 
szli koncertowej odbędzie się koncert z płyt 
gramofonowych. Opera „Traviatta“. 

„— Wystepy Rewji w Teatrze Letnim. — 
Już ow najbliższy piątek, dawno zapowiada 
ny Teatr Rewji rozpoczyna swoje występy. Pierwszy program nosić będzie tytuł „Tylko walczyk jest najstodszy“. 

3 Kierownictwo artystyczne objął p. Lud- 
wik Sempoliński, który równocześnie będzie 
jednym z głównych wykonawców. Pozatem 
wykonawcami będą pp. Kozłowska, Carne- 
ro, Osińska, Kłimaszewski, Wierzyńscy, 0- 
raz zespół girls, 
„Na program składają się najnowsze, ulu- 

bione piosenki stolicy jak: „Tomasz, skąd 
ty to masz”, „Cherie“ „Rosita“, „Coco“ 
„Spowiedź przedślubna” i inne. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lut- 
nia". W sobotę, dnia 25 bm. o godzinie 8,15 
w. w Teatrze „Lutnia* odbędzie się premie 
ra doskonałej komedji W. B. Atherton'a pt. 

Burza przyczyną 
JEDNA OSOBA ZABITA, SZEREG 

„ Ogromne szkody poczyniła burza, szale- 
jąca przed kilku dniami nad terenem woj. 
Wileńskiego. Pisaliśmy już o szeregu wy- 
padków, a dziś znów dochodzą nas wieści 

"z innych miejscowości. 
W Holszanach piorun uderzył w dom |. 

Zubowicza, zabijając 72-letniego  gospoda- 
rza i wzniecając Ogień. W tym samym cza 
sie wichura zniosła stodołę, należącą do He- 
leny Adamowiczowej, powyłamywała ramy 
okienne w kościele  parafjalnym oraz. zni- 
szczyła połączenie telefoniczne p omiędzy 

  

żłiwe wyznaczenie nowego Komisarza i od- 
wołanie na poprzednie stanowisko gen. Ja- 
cynika. 

Nowym Komisarzem Kas Chorych Okr. 
Wileńskiego został mjr. Eugenjusz Kontkow 
ski. 

Objął on wczoraj urzędowanie i prze- 
jął agendy Kas Chorych od gen. Jacynika. 

  

Z SĄDÓW. 
Rojko uniknął stryczka | 

SĄD APELACYJNY SKAZAŁ GO 
NA 10 LAT WIĘZIENIA. 

Od całego szeregu lat szeregowy 
wileńskiej Straży Ogniowej, Konstan- 
ty Rojko, żył w konkubinacie z Marją 
Rotkiewiczówną. Początkowo pożycie 
ich było zgodne, po pewnym jednak 
czasie, a zwłaszcza po urodzeniu się 
dziecka, stosunek Rojki do swej Kon- 
kubiny zmienił się radykalnie. Ciągłe 
kłótnie i waśnie zatruwały życie as. 
dej kobiecie. e 

Pewnego dnia, kiedy Rotkiewiczów, 
na wyszła z domu, Rojko, chcąc się 
pozbyć dziecka zadał mu trucizny. 

Dziecko zmarło. 
Dopiero po długim czasie od šmier | 

ci dziecka, domyśliła się nieszczęśliwa 
matka o istotnej przyczynie zgonu. 

Na skutek zarządzienia władz poii- 
cyjnych nastąpiła ekshumacja zwłok, 
która jednakże nie zdołała wykazać wi 
ny dzieciobójcy, gdyż ciało niemowię 
(e znajdowało się już w stanie rozkła 
u. в 

Nie dość tego, Rojko postanowił po 
zbyć się także Rotkiewiczówny. 

Następuje nagła zmiana w stosun 
kach kochanków. Rojko staje się dla 
niej bardzo czułym i proponuje Rotkie . 
wiczównie ślub. W czerwcu ub. r. uda- | 
je się Rojko z Rotkiewiczówną na wieś 
do jej rodziców w celu otrzymania bło 
gosławieństwa. 

Po drodze w lesie przy trakcie Nie 
menczyńskim Rojko zastrzelił Rotkie- 
wiczównę, zabrał ubranie jej i powró- 
Cił do miasta. : 

Część ubrania schował na strychu, 
pozostałe zaś zawiózł do domu i od-. 
dał swej matce. 

Przez dłuższy czas policją nie wie 
działa, kim jest trup kobiety, znalezio- 
ny w lesie; dopiero koleżanka zamor- 
dowanej, zaniepokojona długą jej nie- 

ae złożyła oświadczenie w po 
icji. 

Przeprowadzona u Rojki rewizja 
dała rewelacyjne wyniki. 

Zebrany materjał dowodowy dał | 
dostateczną podstawę do zaaresztowa 
nia Rojki. 497024 

W dniu 24-go kwietnia r. b. spra- 
wa jego znalazła się na wokandzie Są- 
du Okręgowego. Na rozprawie oskar- 
żony nie przyznał się do winy, dając 

' 

na wszystkie zapytania Sądu niejasne . ; 
odpowiedzi. 

Sąd wyniósł wówczas wyrok ska- 
zujący Rojkę na karę śmierci przez po 

wieszenie. 5 ‚ 
Od tego wyroku została złożoną a- 

pelacja. * 
Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał 

tą sprawę. 

Na rozprawę wezwano cały szereg . 
świadków, którzy jednakże do 
wy nic nowego nie wnieśli, obrona na- | 
tomiast starała się przeforsować wer- 
sję o tem, że zamordowana należała 

  

do afery szpiegowskiej i że wspólni- | 
cy, chcąc się jej pozbyć, zamordowali 

lą. A 
Po przemówieniach p. prokuratora 

Komara, który domagał się zatwierdze 
nia wyroku, i obrony, Sąd udał się na 
naradę, poczem ogłosił, że wyrok | 
pierwszej instancji został uchylony i 
Rojko został skazany na zamknięcie w | 
ciężkiem więzieniu przez lat dziesięć. 

‚ R 
 DOEYEEICYWZYTRAWKCĘ PEREZ TODRERGZAC AO POR NO INS VT TAN 

„A Zuzanna nie chce”, w reżyserji R, Wa- 
silewskiego W rolach głównych ujrzymy: > 
Jasińską-Detkowską, Eichłerównę, Zagrobską ‹ - 
Kreczmara, Wasilewskiego, Jaśkiewicza, oraz | 
wielu innych. Dekoracje |. Hawryłkiewicza, 
Kierownictwo muzyczne E, Dziewulskiego. 
— Koncert symioniczny przy współudzia | I 

le zespołu baietu p. Winogradzkiej. We šro- 
dę dn. 22 lipca rb. o godzinie 8,30 wieczo- 
rem odbędzie się w Parku Sportowym imie- 
nia Gen Żeligowskiego (wejście z ulicy Sy- 
rokomhi) koncert symfoniczny pod batutą p. 
Władysława Szczepańskiego, przy / współu- 
dziale zespołu baletu p. Winogradzkiej. й 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po- _ 
bernardyńskim. Na dzisiejszym koncercie w 
muszli wystąpi słynna primadonna oper: war 
szawskiej i zagranicznych p. Olga Olgina, z 
udziałem orkiestry 5 pp. Leg, P, Olga, Olgi- 
na odśpiewa szereg arji operowych. . 

CO GRAJĄ W KINACH? - 
6. — Mąż—kochanek. s 

Hollywood — Ulica potępionych dusz. 
(dokończenie kroniki na stronie 4-ej) | 

wielu nieszczęść 
BUDYNKÓW SPALONYCH 

Oszmianą a Żupranami. r 
W m. Miory też od uderzenia pioruna 

spłonął dom i chlew Wulia Estowa, a w m. | 
Raków zabudowania gospodarcze i dom | 
mieszkalny (oraz z inwentarzem) Macieja - 
Czerniawskiego. ‚ ' 

We wsi Pronczaikowo pow. mołodeczań 
skiego na szkodę Ciunowicza Andrzeja spali 
ły się zabudowania gospodarcze wskutek u- | 
derzenia uioruna. Takież zabudowania spa- | 
liły się w folwarku Wierzgotówka gminy le 
"biedziewskiej, własność Ignacego Kozielło. 

spra- | 
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Casino — Zaloga šmierci 
Stylowy — Pogarda śmierci. 
Miejski — Tajemnica D-ra Dimitriusa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tragarz kołejowy dostał się pod roz- 

pędzony samochód. Stacja towarowa PKP w 
Wilnie była miejscem nieszcześliwego wy- 
padku, którego ofiarą padł tragarz  kołejo- 
wy Bronisław Lipiński, zamieszkały przy 
ul. Rozbrat 34. 

Wymieniony, będąc w stanie nieco pod- 
chmielonym, usiłował przejść jezdnię, po któ 
rej w tej chwili przejeżdżało ciężarowe auto. 

Szofer chcąc wyminąć tragarza skręcił 
samochód w stronę, jednakże w tym samym 
kierunku cofnął się jednocześnie Lipiński wo 
bec czego koła wozu przejechały mu obie 
nogi. 

Nieszczęśliwemu pierwszy z pomocą po- 
spieszył przechodzący w pobliżu płut. Juch- 
niewicz, który też o wypadku powiadomił 
Pogotowie Ratunkowe. 

Z pogruchotanemi nogami Lipińskiego 
przewiezicno w stanie ciężkim do szpitala 
św. Jakóba. 

Napadli na bezbronną 
dziewczynę. Szymańska Janina złoży- 
ła w policji zameldowanie, że przechodząc 
nad brzegiem Wilji napadnięta została przez 
Pietuchowskich Edwarda i Stefana, oła- 
juna Józefa, Kopskiego Edwarda i Truszyń- 
skiego Antoniego. 

Jeden z napastników, Edward Pietuchow 
ski wyrwał jej z rąk torebkę z pieniędzmi. 

Dzielna dziewczyna broniła się z całych 

sił, widząc niedwuznaczne zamiary oprysz- 
ków. 

Wszyscy 
pod kluczem. 

— Falsyfikat w ebiegu. W dniu 20 bm. 

Widzowska Stanisława  (Karlsbadzka 17) 

dostarczyła do II Kemisarjatu PP m. Wilna 
fałszywą monetę wartości 5 zł., którą — ©- 

trzymała od B!echera Mendela (Subocz 53). 

Fałszywą monetę zakwestjonowano. 

— Pożary, pożary... Na szkodę 

Wasiuto Michała ze wsi Kuczki pow: moło- 

deczańskiego spaliła się stodoła. Straty na- 
razie nie ustalone. 

We wsi Powiazyn również mołodeczań- 
skiego pow. wskutek uderzenia pioruna spa- 
liły się zabudowania gospodarcze, należące 
do Góreckiego Borysa, zaś obok we wsi 
Maksymówka wskutek uderzenia pioruna 
spaliły się zabudowania gospodarcze, nale- 
żące do Barana Stefana. 

— Wykrycie sprawców szere- 
gu napadów rabunkowych. Wczo- 
raj zrana funkcjonarjusze 'wydzału śledczego 
więli sprawców napadu rabunkowego na 
woźnicę, Oszera Alperowicza z Ilij, na szo- 
sie koło Lipówki. Są to dwaj chłopcy: Sta 
nisław Masiel, lat 18 i Józef Rogowski, lat 
19, obaj bez stałego miejsca zamieszkania. 
Aresztowani do winy przyznali się i oświad 
czyli, że zrabowane rzeczy sprzedali na ul. 

Żydowskiej. 
Ustalono że dokonali oni przedtem kilku 

napadów rabunkowych na szosach w pobli- 
żu Wilna. 

Zraniony podczas rozsa- 
dzania kamieni. Szofer maj. Stajniki 
gm, liskiej Antoni Juszko podjął się rozsa- 
dzenia prochem kilku wielkich kamieni za- 
wadzających na polu. 

Podczas rozsadzania jednego z nich na- 
stąpiła przedwczesna eksplozja, wskutek cze 
go Juszko został pokaleczony mocno. Odwie- 
ziono go do szpitala w Wilejce pow. 

wyżej wyimnienieni siedzą już 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA DN. 22 LIPCA 

11,58 czas. 

12/05 muzyka hiszpańska. 

13,10 kom. meteor. z Warsz. 

15,20 program dzienny. 

15,25 „Nasi bałtyccy sąsiedzi — Finlan 

dja* — odczyt wygłosi prof. Bronisław Ry- 
dzewski. Tr. na wszystkie stacje Połskiego 
Radja. 

15.45 Kom. harcerski z Warsz. 
16,00 Aud. dzieci z Warsz. 

16,00 Aud. dla dzeci z Warsz. 

16.15 Aud. dla dzieci starszych — „Zwy 

cięstwo'* — opowiadanie Cioci Hali. Tr. na 

wszystkie polskie stacje. 

16,30 Koncert dla młodzieży (płyty). 

16,45 kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50 „Radjo wśród robotników" — po- 

gadanka z Warsz. wygłosi ]. Piotrowski, 

17,10 koncert popularny (płyty). 

17,35 „O śnie i marzeniach sennych" — 

odczyt ze Lwowa wygłosi prof. Wł. Siera 

dzki. 

18,50 koncert z Warsz. 
19,00 chwika strzelecka. 2 

19,15 Feljeton humorystyczny w wykona 

niu Wacława Malinowskiego art. dramatycz 

nego. 

19,30 program na czwartek i rozmaito- 
ści. 

19,40 skrzynka pocztewa z Warsz. 

19,55 Kom. z Warsz. 

20,15 Recital M. Jonasówny z Warsz. 

21,05 kwadrans literacki z Warsz. 

21,25 Koncert z Warsz. 

22,00 feljeton z Warsz. 
22,15 kom. z Warsz. 

22,30 Muzyka taneczna z Warsz. 

Giełda Warszawska 
z dnia 21 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dołary 9,06 — 9,08 — 9,04. 
Belgja 124,50 — 124,01 — 124,19. 
Londyn 43,30 — 43,41 — 43,19. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,05 i pół — 35,14 — 34,97. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26, 39. 
Szwajcarja 173,70 — 174,13 — 173,27. 
Wiedeń 125,48 — 125,79 — 125,17. 
Włechy 46,70—46,82—46,58. 

PAPIERY PROCENTOWE. 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 84. 5 pre. 
konwersyjna 45. 8 proc. L. Z. BGK i BR, 
obligacje BKG 94. Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. obligacje BGK budowlane 93. 7 pre. 
L. Z. ziemskie doł. 72,50, 4 i pół proc. ziem- 
skie 50, 4 proc. warszawskie 50, 8 proc. war 
szawskie 70 — 71 -— 70,25, 8 proc. Często- 
chowy 61,75. 8 proc. Lublina 62, 8 proc. 
Lodzi 66, 10 proc. Radomia 73. 6 proc. obli- 
gacje m. Warszawy 192? r. VI em. 48, 

AKCJE: 

B. Polski 120. Częstocice 31,50. Litpop 
16,50 — 16,25. 

5 
i 

OE Z ZZOZ OLĄ 
KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 42ł. 

WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 
REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 
ODBUDOWA 

1922 R. 2 zł. 
EUROPY POWOJENNEJ 

odpowiedź na książkę 

I POLSKI 

PAŃSTWA* 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJ DECENTRALISTYCZNEJ 

1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 

ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. - 

DALEKI WSCHÓD W POLITYCE $WIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

KET TT— EET TT TE 
AE SD K IK RL ISO L SRT 

HUNTER 

w JENNY—DETEKTYW 
Każdy stracony dzień wzmacniał 

szajkę. Starszy inspektor Scotland 

Yardu czuł się bezsilnym i bezbron- 

nym wobec tej szajki ukrytej. Zbyt 

mało wiedział o niej. Policja mogła 

w każdej chwili aresztować któregoś 

z drobnych przestępców w rodzaju 

Danny Brilla, ale  wiadomem było 

zgóry, że ci nic nie powiedzą, bo ma- 

ło sami wiedzą, a przytem strach nie, 

pozwoliłby im na najmniejsze wyzna- 

nie... 
Zagadkowy pożar nad rzeką... 

Widok palącego się, jak pochodnia 

drewnianego domku, utkwił na zawsze 

w pamięci Billa. Czuł, że w tym spa- 

lonym domu tkwił klucz zagadki. 
W jakim celu bandyci spalili go? 

Przypuszcenip, że Dense zostawił 

wspólnika przy telefonie a sam spę- 

dził czas w miasteczku, dla ustale- 

nia alibi było bardzo prawdopodob- 
me. Ale to nie tłomaczyło konieczno- 

ści spalenia willi. 
Gdyby tak było, 

palić domu. ` 
Po raz setny Carion przypominał 

sobie, szczegóły ostatnich wydarzeń. 
Dens czytał książkę na werandzie, gdy 
podjechało auto policyjne. 

Ujrzawszy je, Dens 

domu. Przypuśćmy, że znał inspek- 
tora Carion, gdyż każdy przestępca 
był obowiązany znać inspektorów 
Scotland Yardu, ale nie mógł wiedzieć 

że to właśnie Carion miał poleconą 
walkę z bandytami! 

Dens zniknął z domu i długi czas 

nie otwierał drzwi. Powierzchowny 

przegląd pokoi nie dał nic. Następnie 

Dens zdjął kapelusz z haka i rzucił 
zapaloną zapałkę na podłogę. 

W drodze do miasteczka, wyraził 

obawę, że jego nieostrożność może 

mieć fatalne skutki... Spodziewał się 

pożaru, a po kilkunastu minutach dom 

spalił się istotnie. 

nie potrzebował 

wszedł do 

„sie Stwrdsłew Mackiewicz 

  

Ta wszystko było jasne: Dens 
wiedział, że dom będzie spalony i 
umyślnie wywiózł inspektora do mia- 
steczka. 

Ale w jakim celu spalono dom? 
Pożar ten miał duże znaczenie. 

Billy nie wątpił w to ani na chwilę. 
Bandyci byli zręczni i przedsiębiorczy, 
nie robili nic bezcelowo. |eśli domek 
nad rzeką się spalił, znaczy tak mu- 
siało być. 

Gdyby Carion zdołał rozwiązać tą 
zagadkę, byłby  zapiewne na tropie 
szajki. Ale jak zgadnąć tak trudne 
zadanie? Co robić? Zrozpaczony i 
zły łamał napróżno głowę, nie mogąc 
znaleźć żadnej odpowiedzi. 

Nagle wezwano go do telefonu. Re- 
zultatem tej krótkiej rozmowy było to, 
że jeden ze skromnych inspektorów 
prowincjonalnych został natychmiast 
przeniesiony do centrali na bardziej od 
powiedzialne stanowisko. . 

— Poczekajcie na mnie rozkazał 
mu Billy, przyjadę tam zaraz. 

ŚLADAM! JENNY 

„ Billy wskoczył do samochodu po- 
RE i pojechał do West Week- 

em. 
Przy wjeździe do wsi, spotkał go 

inspektor z którym rozmawiał przed 
chwilą. 

Był to 'energiczny młody człowiek, 
który przez całą wojnę był w oko- 
pacha potem poszedł do policji... Nie 
korzystał dotąd ani z protekcji ani 
z pomocy, ale tego dnia zyskał silne 
poparcie w osobie inspektora Carion. 

— Objeżdżałem wczoraj na rowe- 
rze cały swój rejon, sir, — składał ra- 
port przed Carion. 

Właśnie zdarzyła się katastrofa 
samochodowa na naszej szosie. Pry- 
watny, dwuosobowy samochód skrę 
cił nagle, z niewiadomych przyczyn 
i zderzył się z autobusem pasażerskim 
Autobus nie został prawie uszkodzony, 
tylko utkwił jednem kołem w rowie. 
Nikt z pasażerów nie został ranny. 

— 
KET 

  

SŁO WO 

  

Tani kredyt 
DŁUGOTERMINOWY 

KAPITAŁÓW 

ZAGRANICZNYCH 
w sumach maksymalnych wyrabiamy 
na hipoteki dóbr ziemskich i dużych 

ohjektów miejskich. 
Zgłoszenik do dn. 5—VIII przyjmuje 

Dom Komisowy Zachę- 
ta, Mickiewicza 1, tel 9-05 

  

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

UA UA O MO 
Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
półka z ogr. odp. Е 

Wino, uł. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salon; abinet) 
łóżka niklowane i sugieskfe oda 
zy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t p. Dogodne warunki i na raty. 

      

  

        
         

   

     

    

  

imi BILANS SUROWY 
= ia эн 

Sass Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Akc. 
AKTYWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 1931 R. 

Komornik Sądu Grodzkiego w _ Wilnie S FASKWA 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie ul. Góra > 
Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 U.P.C. Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne 
Gad że w. O lipca pęt GRA go- 5 zoo ana M Sa RA 161.745.12) a) zakładowy 2.500.000.—| A 
ziny 10 rano w Wilnie, przy ulicy Mickiewi- pozostałość w B-ku Polskim b 2620.98: 

cza Nr 27 odbędzie się sprzedaż z przetar- P.K.O. i B-ku Gosp Kraj. 80.165.06|  241.910.18 wau” 120.981.84] 1.84 | 

gu Pacai ruchomości, należących do Waluty zagraniczne = 312.460.75 a) iertincoć zd 
Ва т 0 zoóych m we Ł GAL a ane 1.368.81 b) a vista 2.374 935.52] 699749442 | 

2 ‚ с т a) pożyczki państwowe 797. h į 
Komornik (—) Wi. Cichon. » papiery hipoteczne pi A i Rachunki Ia i kredytowe й kai 

c) akcje A „398, Masė 
ee = w przeds kons. = e is Se 3 o 
anki Krajowe — 

t = A Banki krajowe — 252.111.73 
Banki zagraniczne 124.096 60 i % Alberyk pabryka Papi I Takturo asi sdyskoniówan = | akłeió bai "mięta = | „й 

: L ° Rachunki bieżące (salda debetowe i Że. 
ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonar- GETCYA edyte ) Oddziały i prowizje różne й == POS 
juszów, że w dniu 12 sierpnia r. b. o a) zabezpieczone 4.462.431.18] 1.000.2 

godz. 4-tej po ai PSM Gaj b) niezabezpieczone 255.999.19| 4.718.430.37 
minie, a w razie 3 ЕЕ 
skutku w tym samym dniu o godz. 5-ej pp. NE nas zka Z 
w drugim terminie, odbędzie się w Alber- Baigė taółninki г 459:639.11 

tynie, w biurze Zarządu Spółki, Zwy- Koszty, różnice kursowe i t. p. Z 297.380.42 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjunatju- Oddziały A 1.002.476.04 

PE Bo: Suma bilansowa [12.738.500.55 Suma bilansowa 1ETR58% ate odni = Udzielone gwarancje 136.900.— Zobowiąz. z tyt udziel gwar. 136.900 — 
1 DO!" POZAWOE Z4CEKO; ie ip |Inkaso 1,504.093.27 Różni za inkaso 2) Sprawozdanie Zarządu o stanie in PRZE, 1.504.093.27 

teresów Spółki i działalności jej w r. 1930, 14.369.022.56 |14.369.522.56 

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilan- 
su Spółki za rok 1930 i udzielenie Zarzą- 
dowi absolutorjum; mew — iii a: 

4) Podwyższenie kapitału akcyjnego KOSMETYKA POSADY dowa po prawuiku, R 8 2 gel chcesz otrzymać po- 
Spółki; : 3 starsza osoba, N „sede? Musisz ukończyć Człowiek 

5) Ustalenie budżetu i płanu działań na RA dako kursy 'łachowo - kores- w wieku 29 lat, żona- 
r. 1031; znająca doskonale go- pondencyjne im. profe- ty, b. telefonista in- 

6) Wybór członków Zarządu w myśl GABINET Były profesor spodarstwa _ domowe Oszczędności sora Sz War- zac Ge ję 
art. 9 Spółki; RACJONALNĘJgimnazjalny oraz stu- poszukuje possdy za-swoje złote i dolary szawa Żurawia, 42. Kur- zawodu rolnik, (5 lat 

7) Wybór jednego członka Rady Nad- KOSMETYKI dent U.S.B. udzielają rządzającej domem, uiokuj ua wysokie sy wyuczają listownie: pracował za ekonoma) 
zorczej w myśl art. 12 Statutu Spółki. LECZNICZEJ lekcyj języków: nie- pensjonatem. lektorki, oprocentowanie.  Go- buhalterji, rachnakowo- posiadający b. dobre 

8) Umowa z Zarządem Dóbr Albertyn |WIŁNO, MICKIEW:-miecki, francuski i lub jakiejkolwiek pra-tówka twoja jest zabe- Ści kupieckiej, kore- Świadectwa prosi o 
CZA 85 m. 4. włoski  (konwersacja) cy wymagającej nie-zpieczona złotem, sre= spondencji handlowej, łaskawe zaofiarowanie w sprawie turbiny, 

9) Zaciągnięcie długoterminowej pożycz 
ki hipotecznej; 

10) Wolne wnioski. 

— Sprostowanie. W ogłoszeniach A*ber- 
tyńskiej Fabryki Papieru > Tektury, druko- 
wanych w Słowie dnia 14 i 18 lipca zosta- 
la omyłkowo podana data zebrania akcjo- 
narjuszy Fabryki, t. j. dnia 8 sierpnia; powin- 
no być dnia 12 sierpnia 1931 r. co niniej- 
szym prostujemy.     

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od dnia 21 do 24 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„TAJEŃRICA D-RA DIMITRIUSĄ“ 
Dramat w 9 aktach. W roli głównej: MARION DAVIES. 

Nad program: 1) „Senegałja* (Podróż po Syrji) Aktów 1. 2) Trójka hultajska komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR dzÓIAKSEŚĆ ĄĄŻKOCHANE pony w: ы = " mat serc, miłości i pośw. 
„MELIOS W rol. gi. premjowana piękność Catherine Daie Owen i pelen temper. Warner Baxter. 

ul. WILEŃSKA 38, Przebój ten demonstr. jednocześnie w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Dodatki dźwiękowe 
as Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W niedziele od g. 2-ej. 

  

Dziś! Dźwiękowe kino > 
znakomitej rodaczki! 

„MKOŁLYWOG: 
Mickiewicza 22. 

tel, 15-28   Świetny triumf naszej POLA NEGRI w przebojowym filmie dźwiękowym p. t. 

„WLICA POTĘPIORYCH BUSZ* 
Dzieje kobiety upadłej, która miłość wznosi z otchłani ku Światu. Role pezost. Jan Rehmenn i Warwick Ward. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

DŹWIĘKOWE KIKO 

C6/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

DZIŚ Przebój dźwiękowy. Ostataia i najlepsza kreacja niezapomnianego 

poświęcenia i nienawiści, 

Luisa Wolheima „ZAŁOGĄ $RIERCI< 
Wstrząsający dramat miłości, 

Johnson i Conrad Nagel. Nad program: Wszechświatowy dodate 
W rol. gł. Luis Woihelm, Kay 

k dźwiękowy „Foxa”. 
Początek seansów o g. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżone. 

Następny program: Cohn i Kelly. 

  

KINO 

„SWIATOWID“ 
Mickiewicza 9.   

RAROR ROVARRO 
PEWIEN AŁODY CZŁOWIEK 

mężczyzny który uwodził każdą riapotkaną kobietę, Najpiękniejsza plaża Świata Biarritz na ekranie. 

RENEE ADOREE i MARCELINA DAY 
w obrazie 

wielki dramat erotyczny, 
ilustrujący dzieje miłostek 

  

  

  

  

    

  

  

    

  

Urode:: 
uali, odšwieža, nsawn zakresie Szkół 
jej skazy i braki, Masa! nich, Wiadomość Sko- Adm. 
twarzy i ciała (pauie, pówka 7 m. 7 od 5 —H. K. 
Sztaczne opalanie cery) / P.p. 
Wypadanie włosów   

  

łapież. Najnowsze zdo- 

  

3 TEE 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

Kiedy przybyłem na miejsce kata- 
strofy, panika minęła już i szofer spo- 
kojnfe opowiadał mi o całem zdarze- 
niu. 

Inspektor przerwał na chwilę, sta- 
rając się ułożyć dalszy raport w 
jaknajkrótsze zdania. 

— Sprawa wydała mi się odrazu 
podejrzaną wielce, według słów  szo- 
fera, zaledwie obie maszyny  zatrzy- 
mały się, jak z małego samochodu 
wyskoczyła młoda kobieta i. pobiegła 
w przeciwną stronę. Przy zderzeniu 
drzwiczki autobusa  zatrzasnęły się 
jakoś i szofer przłez chwilę nie móst 
wysiąść, wybił więc szybę i wydostał 
się. 

— Pasażerowie denerwowali się 
krzyczeli, chcieli wszyscy naraz wy- 
dostać się .z auta. Kiedy szofer wy- 
dostał się nareszcie, zobaczył przy 
kierownicy dwuosobowego auta męż- 
czyznę, któremu zaczął oczywiście wy- 
myślać, nie krępując się w wyraże- 
niach! Ale człowiek ten nie odpowia- 
dał i nie podnosząc głowy, usiłował u- 
wolnić swoją maszynę. Szofer odniósł 
wrażenie, że nieznajomy nie chciał po- 
kazać swej twarzy. Gdy szofer zbliżył 
się, tamten wyskoczył przeciwległemi 
drzwiczkami i zaczął biec w kierunku 
*kąd przybył. 

Zanim szofer zorjentował się, CO 
ma robić na drodze nie było nikogo. 
Wszedł więc do małego auta i podniósł 
z podłogi ciężki rewolwer systemu Lu- 
gera. 

— Amerykańska firma, — mru- 

knął Billy. 
— Tak jest, sir. Znam tą firmę, — 

inspektor zawahał się i pogładził czu- 
prynę. — Nie wiem, panie inspektorze, 
co o tem myśleć, ale ta historja z bar” 
dytami interesuje mnie już oddawna. 
Słyszałem, że bandyci amerykańscy u- 
zbrojeni są przeważnie w rewolwery 
tego właśnie systemu. 

Carion słuchał z wielkiem zaintere- 

sowaniem.  Skinął głową twierdząco i 

poprosił, żeby inspektor mówił dalej. 

  

bycze kosmetyki racjo- | Mieszkanie 
nalnej. 6 pokojowe w rejo- 

W A nie katedry oraz 
W. Z. P. 48. | inne mieszkania i 

  

lokale handlowe po- 
siada do wynajęcia, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Plac niedrogi, ład- 
ny na Zwie- 

rzyńcu do sprzedania 
ul. Sołtańska 24 m. 2 
do 4—5, 2       

— Wziąłem rewolwer i zanotowa- 
łem numer samochodu. Zacząłem zbie- 
rać natychmiast informacje i pojecha- 
łem do najbliższego garażu, aby wy- 
słać mechaników na miejsce katastro- 
fy. Panienka, która uciekła z auta nie 
mogła uciec daleko, według moich ob 
liczeń, po drodze rozglądałem się więc 
uważnie, przy drodze było kilka „cot- 
tagey" pomiędzy miejscem katastro- 
fy a West Weekhem, ale nigdzie nie 
widziano tej panienki. Nie znalazłem 
więc żadnych śladów aż do West Wee 
khem. Tam zacząłem się informowac 
przedewszystkiem na stacji, ale nikt 
nie widział żadnej kobiety. Poszedłem 
więc do karczm i znalazłem j 

Nazwał karczmę, w ktore 
spędziła noc. 

— Doskonale, — ucieszył sie Bil- 
ly. — I cóż dalej. 

— Panienka powiedziała, że za- 
błądziła, nie chciała nic jeść i odra- 
zu położyła się do łóżka. 

Nie mogłem wątpić, że to ta sama 
kobieta, o której wspominał szofer, bo 
gospodarz zauważył, że miała suknię 
i obuwie zabłocone, włosy roztrzepa- 
ne, jakby biegła szybko. Postanowi- 
łem nie niepokoić jej. 

Podobno  wykręciła sobie nogę i 

utykała. Poprosiła o gorącą wodę na 

kompres. Słowem uciekać dalej nie 
mogła. 

— Poszedłem więc na posterunek, 
żeby przygotować raport, a tymcza- 

sem nadeszły odpowiedzi w Sprawie 

samochodu. Okazało się, że samo- 

chód został skradziony w Croydom- 

skim aerodromie przed kilku godzina- 

mi. Wtedy zacząłem się niepokoić; 

skradziony samochód, rewolwer Lu- 

gera, — słowem wszystko wskazywa- 

ło, że to sprawka amerykańskich „ban 

dytów. Postanowiłem więc przyjrzeć 

się uciekinierce, tak, żeby ona mnie 

nie widziała, żeby jej nie płoszyć. 

  

   j Jenny 

W razie czego mogłem ją aresztować 

i wybadać. 
— Widziałem ją dziś rano. Zdaje 

  

    

kobiecą Oraz przygotowuje do ograniczonego zaufania brem i drogiemi kamie- stenografji, 
onserwy- egzaminów ze wszyst- Posiada poablebne re- niami.Wil. Tow. Handl. dlu, 
e, dosko- kich przedmiotów wferencje osób znanych Zastawowe (LOM- 

śred- w Polsce. Oferty do BARD)Plac Katedralny 
„Słowa* pod Biskupia 12 
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Kupię biurko 
Mieszkanie UA w _do= 
3-pokojowe z wygo-brym stanie.  Zgło- 
dami do  wynajęciaszenia nadsyłać do 
ul. kamienna, 5 (odredakcji „Słowa* dla 
Małej Pohulanki 15).W. Ch. 
4—5 ppł. (telef. 146). —— 

  

naoki han- mu posady dozorcy 
prawa, kaligrafji, domn. Będąc  inteli- 

pisania na maszynach, gentnym mógłby jedno 
towaroznawstwa, — aa: cześnie spełniać inne 

Wydaje gielskiego, franctskie- poruczenia, Za cel swój 
pożyczki pod zastaw: go, 
złota, srebra, brylan- wni, gramatyki polskiej ne pełnienie obowiąz- 

niemieckiego, piso- stawi uczciwe i staran- 

ckonomji, Po n- ku. A. Božyczko, Wil- 
kończeniu egzamin no, Subocz 65 m. 2. 
Żądajcie prospektów. 
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się, że to ta samakobieta, której pan 
szuka. Próbowała spacerować po og- 
rodzie, ale noga widocznie odmówi- 
ła jej posłuszeństwa. Musiała więc 
wrócić do siebie. Byłem w cywilnem 
ubraniu, nie podejrzewa więc wcale, 
że policja ją Śledzi. Gospodarz wez- 
wał doktora, który kazał jej leżeć dwa 
dni. 

— Postawiłem agenta z rozkazem, 
aby śledził uważnie, aby nie dopuścił 
do wywiezienia panienki. 

Ponieważ nie mamy rozkazu aresz 
towania tej kobiety, musiałem poprze- 
stać na śledzeniu jej inatychmiast da- 
łem o tem znać panu. 

Carion zanotował nazwisko inspek 
tora, podziękąwał mu, zauważył w 
myśli, że człowiekowi temu należy się 
Stanowisko bardziej odpowiedzialne 

i nagroda. 

Inspektor pracował poza godzina- 
mi obowiązującemi go, co dowodziło, 
że oddaje się tej pracy z zapałem. Po- 
stanowił więc, zabrać go do swego 
wydziału. Takich ludzi potrzebował 
tak bardzo. 

Poszedł do karczmy, w której 
trzymała się Jenny. 

Jenny siedziała na łóżku. gdy roz- 
legło się pukanie do drzwi. Zaledwie 
zawołała „ргозхе“, gdy przed oczy- 
ma jej stanął Billy Carion. 

OLIVER TRENT UCIEKŁ! 

Ogień błysnął w jej oczach, ale za- 
raz opanowała się i uśmiechając się 
żartobliwie, powiedziała: 

— Mój Boże... zdaje się, że poli- 

cja obowiązana jest uszanować nie- 
tykalność mieszkania? 

Carion położył kapelusz na krześle 
i postawił drugie krzesło przy łóżku 

— Proszę mi opowiedzieć, — co 
zaszło wczoraj, — rzekł surowo i ofi- 

cjalnie, ale proszę nie kłamać. Wiem 

dosyć, aby pani nie wogła mnie 0SZU- 

kać! 
— Niech pan mnie nie straszy, pa- 

za- 

nych wymagań, przyj- 

L.0.P.P. 

mie posadę bony lub 
gospodyni. Oferty pod 

nie detektywie! Jak pan mnie odna- 
lazł? 

„Inteligentna, do adm. 

— Młody, sympatyczny agent wy- 

  

„Słowa* Wilno. 

śledził panią wczoraj po katastrofie. 
Mósimy mówić prosto i bez ogródek, 
Kto był z panią w samochodzie? Dia- 
czego miał rewolwer? Dlaczego u- 
ciekł w chwili, gdy szofer autobusu 
podszedł do niego? 

— Złapaliście go? — krzyknęła 
jenny, a rumieńce wystąpiły na jej po 
liczki. , 

— Nie, niestety! Samochód był u- 
kradziony. 

Ten, kto wymyślił system kradze- 
nia samochodów dla celów  basdyc- 
kich był genjalnym człowiekiem! 

— Achi —- westchnęła Jenny, — 
opierając głowę o poduszkę. — Myśla- 
łam, że jestem tu zupełnie zabiezpie- 
czona od wszelkich wizyt. W przeci- 
wnym razie, niepozostałabym tutaj. 
Wyciągnęłam żyłę, w nodze i ти- 
szę poleżeć kilka dni, potrzebuję wy- 
poczynku. Doktór 'twierdzi, że jeśli 
poleżę dwa dni, to przejdzie bez śladu, 
ale jeżeli wstanę, mogą być poważne 
komplikacje z nogą. Czego pan chce 
ode mnie? 

Billy wzruszył ramionami niecier- 
pliwie. 

— Czyż 
powiedzenia? 

Skinęła głową przecząco. Włosy 
jej rozsypały się po poduszce i na ich 
ciemnem tle zarysowały się cudnie 
blade policzki i delikatna szyja. Ca- 
rion zauważył to i poczuł głuche nie- 
zadowolenie. 

— Nawet gdybym panią areszto- 

wał? 
— Pan nie zrobi tego głupstwa— 

uśmniechnęła się. 

Pan wie najlepiej, że to do niczego 
nie doprowadzi. Spojrzała mu prosto 
w Oczy i Billy, zauważył, że miała oczy 
słodkie i łagodne. 

D. CN. 

witold Patarrynń 

pani niema mi nic do


