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PRENUMERATA miesięczna 

Doszła nas nieznośnie przykra wia 

domość: Borys Kowerda kawałkiem 

szkła usiłował sobie przeciąć wenę 

na ręku. Borys Kowerda, młodziutki 

uczeń gimnazjum, skazany w r. 1927 

przez sąd polski za zamach na Wojko- 

wa, na dożywotnie więzienie. Zostało 

one skrócone na 10 lat ze względu na 

ogólną amnestję, od której niesposób 
było Kowerdę uchylić, jakkolwiek — 

stwierdzamy to z prawdziwym smut- 

kiem i wstydem — powstały nawet 

trudności w związku z tą amnestją, 

gdvż miano wątpliwości, czy prze- 

stępstwo Kowerdy pod nią podpada, 

czy nie było popełnione Zz „zemsty“. 

Dopiero później się wyjaśniło, że idea- 

„zemsta listyczne pobudki Kowerdy 

za cały naród rosyjski, za Cesarza'— 

nie może być traktowana narówni z 

„zemstą indywidualną", o której mó- 

wiłą ustawa amnestyjna. 
Przestępcy polityczni często są nie- 

znośnymi w więzieniu i sprawiają duże 

kłopoty administracji więziennej. Wie- 
my z najlepszego źródła, że admini- 
stracja więzienia w Grudziądzu, gdzie 

Kowerda jest zamknięty, nader chwa- 

liła zachowanie się Kowerdy. Dostał 

się on tam, mając lat 17, a więc w 

wieku prawie dziecinnym. Nauczycie- 

ie charakteryzowali go na sądzie, ja- 

ko dziecko, ulegające nastrojom poe- 

tycznym. jednak w więzieniu zabrał 

się do nauki, marzył o tem, aby po 
odbyciu kary, zdać maturę. Jakąż 

straszną odporność musiały mieć te 
nerwy, prawie dziecinne, na ponurość 

otoczenia, na grozę dożywotniego 

więzienia — aby się zabrać do nau- 

ki i pracy. Komuniści, zamknięci jed- 

nocześnie z Kowerdą w więzieniu, 

planowali na niego zamachy — raz 

go pobili na dziedzińcu  więzienym, 

podczas spaceru, — uratowała go in- 

terwencja straży więziennej, która, 
prawdę powiedziawszy, powinna była 

umieć zawczasu takim ekscesom zapo 

biec. Teraz znów ta wiadomość prze- 

cięcia żył w ręku przez samego Kower- 

dę. Miejmy nadzieję, że nie pozosta- 
niemy przy tej głuchej wiadomości, 

zaczerpniętej ze szpalty gazety rosyj- 

skiej, że administracja więzienia w 

Grudziądzu, czy też ministerstwo Spra 

wiedliwości da społeczeństwu pol- 

skiemu bliższe szczegóły co do tego 
przygnębiająco smutnego wypadku. 

Kowerda jest przestępcą — zabił 

Wojkowa. Ale Wojkow był o wie- 
le większym, o wiele ohydniejszym 

przestępcą. Brał on współudział w 

morderstwie czterech nieletnich 

dziewcząt, wydawał środki palnicze 
dla zniszczenia ich zwłok. Samo przy- 

słanie przez Sowiety takiego draba 
do Polski ną przedstawiciela dyplo- 
matycznego było  poniżaniem nasze- 
go państwa. Kowerda zabijał z po- 

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O, 
Wr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 
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budek idealnych, Kowerda swojem 

młodem życiem płacił za czyn swój, 

płynący z rozpaczliwego, lecz czyste- 

go patrjotyzmu. Morderstwo, w któ- 

rem udział brał Wojkow, wykonane 

było w piwnicy, zamordowane były 

dziewczyny zupełnie bezbronne, Woj- 

kowowi nic za to nie groziło — spo- 

dziewał się nagrody. — Sąd polski nie 

uniewinnił Kowerdy, jak to zrobił sąd 

szwajcarski w sprawie  Conradiego 

choć oczywiście Conradi był o wie- 

le winniejszy, — ten miał powody o- 

sobiste do zemsty, Kowerda działał 

wyłącznie z pobudek idealnych. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej odrzucił po- 

danie o skrócenie kary do lat 15-stu, 

choć z tem podaniem wystąpił nie Ko- 

werda, lecz sąd, który go sądził. Trud- 

no, mamy granicę ogromną z Sowie- 

tami, my jedni z całej Europy jeste- 

śmy ich bezpośrednimi sąsiadami. Ko- 

werda, zabijając bolszewika na  na- 

szem terytorjum, naraził nas na nie- 
bezpieczeństwo. Patrjotyzm Kowerdy 

może być piękny, lecz jest to patrjo- 

tyzm cudzy. My mamy na swoje wy- 

tłómaczenie wyrazy, Których użył Sa- 

landra gdy Włochy w :915 r. wypo- 

wiecziały wojnę  Austrji: sacro 

zgoismo: 

Od tego jednak czasu miała Pol- 

ska wiele okazyj, aby wobec Kower- 

dy spełnić akt elementarnego huma- 

nitaryzmu. 
Przejeżdża przez nasze terytorjum 

członek poselstwa sowieckiego w 

Berlinie, Apanasewicz, kokainista i 

degenerat, bo emeryt czrezwyczajki, w 

której popsuł sobie nerwy. Zabija on 

strzałami z rewolweru ś. p. Bohdana 

Kucharkowskiego, urzędnika starostwa 

w Baranowiczach, — bez żadnego po- 
wodu,, tylko może Z przyzwyczajenia 

mordowania ludzi. 
Do poselstwa Polskiego w Mo- 

skwie wchodzi agent G.P.U., u- 

brany w mundur pocztyljona, do- 

starczony mu przez tę szlachet- 

ną instytucję. Ma on przy sobie 

pęk kluczy do wszystkich drzwi we- 
wnątrz poselstwa. Klucze te są mu do- 

starczone przez zarząd domu, w któ- 

rym mieści się poselstwo. Agent chce 
okraść biurko p. Ministra Patka. Dzię- 
ki szczęślilwemu wypadkowi złapany 
jest przez hr. Ponińskiego na progu 

gabinetu Ministra z kluczem, włożo- 
nym do zamku. 

Szpieg Demkowski złapany zostaje 
w aucie z p. o. attachć militaire sowie- 

ckiego w Warszawie, koło gmachu po 
selstwa sowieckiego. 

Możnaby mnożyć dalej przykłady 
tych międzynarodowych skandali, któ- 

rych dopuszczają się wobec nas So- 
wiety, lub urzędnicy tego państwa. 
Każdy z nich pokrywałby w zupełno- 
ści _ oswobodzenie niepełnoletniego 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

uLECK — Sklep „Jedność”. 
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Borys Kowerda |ikle rezultaty obrad I 
Francja odrzuciła propozycje 

Organizacja Stilihaltenkonsortium 
Przebieg rannego posiedzenia 

LONDYN. PAT. Konierencja londyńska odbyła w dniu 22 b. m. rano 
trzygodzinne posiedzenie, na kórem, na podstawie krótkiego raportu sporzą- 
dzonego wczoraj przez komitet ministrów finansów, rozpatrywano zagadnie- 
nie utrzymania w Niemczech ulokowanych tam kredytów. 

* Przy omawia niu ewentualnych dróg, któreby prowadziły do sharmo- 
nizowania kooperacji międzynarodowej, Snowden wysunął w imieniu dele- 
gacji brytyjskiej propzycję dokonania redystrybucji kredytów na zasadzie 
przejęcia pewnej części kredytów amerykańskich i angielskich przez Fran- 
cję tak, aby doprowadzić do pewnego wybalansowania obecnej różnicy, po- 
legającej na tem, że Francja posiada około 5 proc. kapitałów ulokowanych 
w Niemczech, zaś Ameryka przeszło 50 proc., a Anglja ponad 20 proc. 

Premjer Laval odrzucił propozycję Snowdena, wysuwając pogląd, że 
jest nie do pomyślenia, aby w obecnych warunkach rząd francuski mógł 
wziąć na siebie tego odzaju zobowiązanie. Ponieważ Stimson poparł propo- 
zycję Snowdena, rozwinęła się dyskusja nad fundamentalnemi przyczynami 
niemieckiego kryzysu, która przybrała dość ożywiony i raczej negatywny 
charakter. 

Wobec tego przewodniczący Mac Donald przerwał tą dyskusję i za- 
proponował, aby konierencja ograniczyła się wyłącznie do sprawy utworze- 
nia takiego konsorcjum międzynarodowego, któreby zapewniło utrzymanie 
dotychczasowych kredytów w Niemczech. 

Wobec wyraźnej różnicy zdań pomiędzy delegatami w sprawach za- 
sadniczych kryzysu niemieckiego wszystkie delegacje wyraziły przekonanie, 
że byłoby niecelowem poruszać w toku obecnej konierencji sprawy ogól- 
niejsze. 

Zdecydowano, że konierencja ograniczy się do utworzenia takiego wła- 
śnie instrumentu kooperacji międzynarodowej, któryby ułatwił utrzymanie 
kredytów) w Niemczech. Stronę techniczną tej konferencji pzekazano komite- 
rowi ministrów finansów, który zebrał się we środę po południu o godzinie 
16-ej i obraduje nad redakcyjną stroną takiego projektu. Pozatem zgodzono 
się również co do tego, że udzielony swego czasu Bankowi Rzeszy kredyt w 
wysokości 100 miljonów dolarów, którego termin upłynął 17 lipca, zostanie 
przedłużony na dalsze trzy miesiące. 

W-g informacyj, których minister Curtius udzielił we środę po połu- 
dniu prasie niemieckiej uchodzi za pewne, że w czwartek, po przyjęciu przez 
konferencję projektu kooperacji międzynarodowej *w sprawie Stillhaltekon- 
sortium, konierencja londyńska zostanie zakończona i ewentualna nowa kon- 
ferencja, na której rozpatrywane byłyby fundamentalne przyczyny kryzysu 
niemieckiego, zwołana będzie w czasie późniejszym, za jakieś dwa miesiące. 

Projekt raportu komitetu ministrów finansów 
LONDYN. PAT. — Komitet ministrów iinansów obradował «w środę 

po południu od godziny 16-€j do 20-ej i uzgodnił treść raportu, który w for- 
mie ostatecznego projektu przedstawiony zostanie czwartkowej końcowej 
konierencji plenarnej. 

Jak się dowiadujemy, projekt tea zawiera dwie konkretne propozycje 

1) przedłużenie kredytu krótkoterminowego w Reichsbanku у sumie 
100 miljonów dołarów, którego termin upłynął 16 lipca i przedłużony był 
chwilowo na 8 dni do 24 lipca, na dalsze trzy miesiące, 

2) utworzenie pod egidą i kontrolą Banku Wypłat Międzynarodo- 
wych w Bazylei konsorcjum międzynarodowego celem: utrzymania ulokowa- 
nych w Niemczech kredytów krótkotefmninowych, których płatność przypada 
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 

Udział Francji w tem konsorcjum będzie raczej nominalny, niż fakty- 
czny. Holandja i Szwajcarja wciągnięte być mają do tego konsorcjum ze 
względu na praktyczne zainteresowanie tych dwóch krajów w ulokowanych 
w Niemczech kredytach krótkoterminewych. 

Sprawa udzielenia Niemcom nowego kredytu redyskontowego dla pod 
niesienia zapasu złota w Reichsbanku narazie upadła i będzie przedmiotem 
późniejszych narad, gdy sprawa odprężenia politycznego  niemiecko-francu- 
skiego postąpi naprzód. Możliwe, że tymczasem sprawa tego kredytu zosta- 
nie załatwiona pozytywnie na krótki termin, poza obrębem oficjalnej konie- 
rencji, przez Amerykę. Uchodzi za rzecz pewną, że obecna konierencja zosta- 
nie tylko odroczona i zwołana będzie ponownie po pewnym czasie. 

  

Rewizyta Mac Donaldai HendersonawBerlinie 
nastąpi po zakończeniukonferencjilondyńskiej 

BERLIN. PAT. Biuro Conti donosi, że angielskie koła rządowe wyra- 
ziły swą zgodę na wysunięte przez Niemcy życzenie, ażeby premjer Mac Do- 
nald i minister spraw zagranicznych Henderson możliwie jak najprędzej re- 
wizytowali ministrów niemieckich w Berlinie. Wobec tego, że rewizyta w 
terminie późniejszym, aniżeli w ostatnich dnach lipca, byłaby prawie niemoż- 
liwa, Mac Donald i Henderson udadzą się do Berlina prawdopodobnie na- 
tychmiast po zakończeniu konferencji 7 mocarstw. Niemieccy mężowie stanu 
powitaliby również z zadowoleniem przyjazd do Berlina sekretarza stanu 

Stimsona. Życzenie takie wyraził wczoraj minister Curtius w czasie swej roz- 

mowy ze Stimsonem, który miał wówczas oświadczyć swą zasadniczą goto- 
wość przyjazdu. Termin przyjazdu zależy jednak przedewszystkiem od prze- 
biegu konferncji londyńskiej, której zakończenie oczekiwane jest w czwartek 

BARANOWICZE — ut. Szeptyckiego -— A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzynski. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

PRZEDSTAWICIELSTW A: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia ĮJažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

     

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
padesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych „oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Kongres „Pax Romana“ 
we Fryburgu 

Dnia 20 bm. rozpoczął się we Fry 
burgu szwajcarskim XI kongres Mię- 
dzynarodowej Konferencji studentów - 
katolików „Pax Romana*, inaugurują- 
cy nowe dziesięciolecie tej pożytecz- 
nej organizacji, która łączy katolicką 
młodzież wszystkich krajów. Kongres 

ondyńskic 
Snowdena — 

Nie można powiedzieć, aby  konierencja odbywać się będzie w gmachu sejmu , 

Le е o ale iryburskiego, gdzie przed 10-ciu laty rzebiegu dnia dobiega końca, й o B ю A 
* do Rwa A niemieckiego. Re kilku ludzi, ożywionych ideą współpra 
ceptę, którą i porównać z cy między narodami w duchu  katoli- 
kamfory, którą dają lekarze choremu na pod ckim ožylo poczatki wstania 
trzymanie działainości serca, ale nie do lekar ka Pa żył PARA 
stwa, które może radykalnie chorobę usunąć Each dia kas 

wzglę: i - lub stworzyć warunki powrotu do zdrowia. 

Przdełużenie kredytu 100 miljonów dolarów rakter kongres fryburski będzie szcze 
na trzy miesiące i utworzenie jeszcze jednej gólnie uroczysty i posiadać będzie du 
międzynarodowej instytucji kredytowej, któ > : 2 
rej podstawy ani zakres działalności nie jest Z€ Znaczenie dla dalszego „rozwoju Or 
jeszcze dostatecznie określony— oto rezul ganizacji. Tematem obrad jest zagad- 
taty zabiegów i wizyt niemieckich w Pary nienie stosunku współczesnej młodzie 
a ST ży akademickiej do wyższych uczelni 
mowania ucieczki kapitałów z educo СУ i czerpanie z nich wiedzy z punktu wi wpłynie na poprawę ich finansów, o tem н ° ży ZT | wł 

PAKO Ani się w najbliższej przyszłości. dzenia postułatów katolickiej nauki i 

Konferncja londyńska rozpoczęta pod zna wychowania. ! 2 й 
kiem optymizmu kończy się mniej optymisty Przemawiać będą wybitni uczeni 
cznie. Potwierdziła ona z jednej strony, że katoliccy: o. Munnynck z Fryburga, 
ZE. kd es prof. Oskar Halecki z Warszawy, 0- 

rancji, z drugiej zaś, że е . 2 

a A i SĘ Zjeioczoneci istnieją duże TAZ prof. Hildebrandt z Monachjum. 0. 
różnice w poglądach na sposoby akcji ra- Gemelli'ego, rektora katolickiego uni- 

towniczej Niemiec. Projekt Snowdena był wersytetu w Medjolanie, odczyt został 
bardzo podobny do propozycji Hoovera w jej odwołany. 

i tnem b ieniu. i dlatego z tych sa- 2 Ц < 

miele, ” prawdopodobnie sale. został _ Oprócz pracy intelektualnej na ple 
przez Lavala odrzucony. Krótko mówiąc num i w komisjach kongres poświęco 

Francja nie chce płacić kosztów pięknych ny będzie załatwieniu szeregu prac or 
gestów Anglji i Ameryki. ganizacyjnych, m. in. wyboru prezesa 

i miejsca następnego kongresu w roku 
1932. 

POLEMIKA SNOWDENA W dniu 19 lipca rb. odbyło się po 
ZE STIMSONEM siedzenie Comitee Directeur (zarządu) 

LONDYN. PAT. — Jak się dowiadu „Pax Romana" pod przewodnictwem 

jemy, na środowej rannej konferencji Prezesa p. Pochon (Szwajcarja), na 
plenarnej doszło do ostrej wymiany Którem Polskę reprezentował p. M. 
słów między kanclerzem skarbu Snow Sobański, delegat Stow. Kat. Młodzie- 
denem i sekretarzem stanu Stimsonem. Ży Akadem. „Odrodzenie*, wchodzą- 

Gdy Snowden, :wysuwając swój 
projekt. redystrybucji kredytów - krót- 
koterminowych, zaczął omawiać pod- 
stawowe przyczyny kryzysu niemiec- 
kiego i między innemi poruszył kwe 
stję reparacyj, uważając, że dla opa- 
nowania sytuacji w Niemczech koniecz 
ne byłoby przeprowadzenie pewnej mo 
dyiikacji w zakresie spłat reparacyj- 
nych, a także w zakresie długów ame- 
rykańskich, Stimson przerwał mu о- 
stro i zaznaczył, że nie uważa, by spra 
wy te podlegały porządkowi dzienne- 
mu londyńskiej konferencji i że w każ 
dym razie nie podejmie dyskusji w 
tej sprawie. 

Wystąpienie Stimsona, jak się do- 
wiadujemy, podyktowane zostało ata- 
kami, którym podlegał prezydent Ho- 
over ze strony niezadowolonych z je- 
go taktyki senatorów. 

W-g nadeszłych do Londynu wia- 
domości, w Ameryce umacnia się co- 
raz bardziej silna opozycja przeciwko 
interwencji amerykańskiej w sprawach 
Europy. Skutkiem tej opozycji Hoover 
musiał zarzucić swój pierwotny plan, 
który zamierzał przedstawić konferen- 
cji londyńskiej, a mianowicie przedłu- 
żenie swego moratorjum na podsta- 
wie przyjęcia amerykańskich postula- 
tów rozbrojeniowych. 

ENER EEC 
Już się ukazała 

W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA 
HOESICKA 

' _ książka 

„Myśl 
w Obcegach“ 

Listy z podróży po Rosji 
Sowieckiej 

STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

ADO NN IB |   

(EEST TASK REIK EISS ITA L VAAT III TNT SIS AROS 
przestępcy po przecierpieniu przez nie- przymknięty czynnik rozkładu, było to stępca o jednakowych co do moralne- 7x4 wyłącznie od ki i oświadczył, że 

Amery 1 nerwowe centrum rozkładu. A Kower- go czterech lat strasznego więzienia. 

da! Strzał z jego browninga miałby na Nie mogę jednego zrozumieć w 

Sowietami! 

go poziomu motywach zbrodni, byłby 
dawno od kary zwolniony. Mówił mi 

cego do „Pax Romana“. Rozpocząt się 
już zjazd delegacyj. Delegacja francu- 
ska liczy 60 osób, angielska 40, słowa 
cka 20. Połacy reprezentowani są 
przez 12 osób, dorównując liczebno- 
ścią delegacji niemieckiej. Na liczeb- 
ność obydwu tych delegacyj, zwykle 
najruchliwszych i grających główną 
rolę na kongresach „Pax Romana“, — 
wpłynęły utrudnienia wyjazdu zagra- 
nicę, wprowadzone w Polsce, podob- 
nie, jak i w Niemczech, z powodu trud 
nej sytuacji gospodarczej. Zmniejszo 
na w ten sposób reprezentacja Polski 
dokładać będzie wszelkich starań, ce- 
lem utrzymania. dotychczasowego sil- 
nego stanowiska w „Pax Romana“ 1 
przyczynienia się przez swą współpra- 
cę do powodzenia prac kongresu. 

Zaznaczyć trzeba, że delegatem z 
Wilna jest x. dr. Walerjan Meyszto- 
wicz. 

Nowy biskup w Polsce 
Ojciec św. mianował ks. prałata 

d-ra Franciszka Bardę, rektora semina 

rium archidiecezjalnego w Krakowie, 

biskupem tytularnym Medei i bisku- 

pem - sufraganem diecezji przemy- 

skiej obrządku łacińskiego. 

STIMSON © SWOJEJ 
PROPOZYCJI 

LONDYN. PAT. — Odpowiadając na licz 
ne pytania dziennikarzy, sekretarz stanu 
Stimson oświadczył, że propozycja, jaką u- 
czynił na konferencji londyńskiej, jest iden- 
tyczną z tą, którą zrobił w Paryżu i która 
ogranicza się wyłącznie do sprawy stabili- 
zacji kredytów. 

Stimson przyrównał następnie problemat 
niemiecki do basenu, w którym należy prze- 
dewszystkiem zamknąć skutecznie wentyl od 
pływowy, zanim się przystąpi do wpuszcza- 
nia nowej wody. Pian amerykański odpowia 
da właśnie takiemu schematowi. 

Rozwijając w dalszym ciągu swe porów- 
nanie, Stimson uznał, że konierencja nie po- 
winna ograniczać się do zamykania wentyla 
odpływowego, lecz zająć się ważną spra- 
wą dopływu nowej wody. Osobiście kładzie 
on silny nacisk na zamknięcie wentyla, by 
ono było skuteczne, chociażby dła zaoszczę- 
dzenia pozostałej w basenie wody. Stimson 
nie chciał uznać,ażeby propozycja ta pocho 

Wielka Brytanja podtrzymuje ją tak samo, 
jak Stany Zjednoczone. 

Momentem zasadniczym propzycji jest życiu polskiem. Oto po więzieniu w 

Brześciu, szeregi profesorów wypisy- 

wało deklaracje, powołując się na u- 

czucia humanitarne. Dlaczego te uczu- 

cia nie działają w stosunku do Ko- 

werdy? — Dlaczego nietylko nie wi- 

dzieliśmy „szeregów  profesorskich“ 

którzyby w sprawie Kowerdy dekla- 

rowali się, ale nawet ani jednego pro- 
fesora. A przecież w Brześciu siedzieli 

ludzie dla państwa polskiego napraw- 

dę niebezpieczni i szkodliwi. Był to 

nas sprowadzić wojnę z 

Nonsens. Sowiety teraz za słabe są na 

wojnę i w żadnym wypadku na nas 

nie napadną, taksamo jak napadną na 

nas napewno, jeżeli dadzą sobie radę 

z Azją. 

Jest coś dla mnie, jako dla Polaka 

upokarzającego w tem, że nasze duże, 

wielkie państwo dręczy tego chłopca 
w więzieniu tytułem okupienia w ten 

sposób) własnego bezpieczeństwa. Prze- 
cież gdyby nie ta motywacja, to prze- 

ktoś, z którym o sprawie Kowerdy TOZ stwierdzenie, czy kredyty « krótkoterminowe 
mawiałem, że jeśli wypuścimy Kower- TR jeśli zaś nie, ki S si po 
kaj . : ; Sunąć się w razie potrzeby Ь niem 

dę Sowiety ME Maks J obserwatorów amerykańskich, problemat do 
rozstrzelają conajmniej 15 niewinnych tyczy głównie, aczkolwiek nie wyłącznie, шА : i ы 9е ję bankierów. Gdy mężowie stanu ludzi. Doprawdy nie wiem już, O“ swe narady do konkluzji cała sprawa 
woleć aby Sowiety raz jeszcze shańbi- ną być przekazana bankom poszczególnych 
ły się rozstrzeliwaniem niewinnych lu- Państw. 
dzi na swoim terytorjum, niż cierpieć 
upokorzenie na myśl, że na terytorjum я © DAJE, TEN DWA RA 

Pulski nie spełnia się elementarnych KTO SZYBKI , = 

aktów humanitarnych. Cat. ZY DAJE — GŁÓD 3 NĘDZA NIE 
CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

   



S „ wać! Przekonaliby się, 
" mieliby mniej do jedzenia, niż 

w 

Feljeion ze „Zwiuzdy” mińskiej 
Prasa sowiecka pisała już kilkakrotnie o 

artykułach p. Mackiewicza. Jedynie „Izwie- 

stja* są niełaskawe. Naturalnie, zarzucają 

mu kłamstwo. Cóż na to począć? Sami pi- 
szą, że my głodujemy, że nasi bezrobotni 

nie głodują. Dlaczego właściwie nie wyrzu- 

cą tych hersztów, którzy prowadzą masy 

bezrobotnych na demonstracje za kordon 
sowiecki? Niechby spróbowali tam praco- 

że pracując tam, 

tu, będąc 
- bezrobotnymi. 

Ale mniejsza z tem. Przytaczamy w 

' streszczeniu ostatni ieljeton ze „Zwiazdy“ 

mińskiej, Nie mogliśmy powtórzyć go in 
extenso, bo jest bardzo obszerny, zawiera 
mnóstwo cytat i zresztą powtarza ciągle 

. wkółko jedno i to samo. Ale w streszcze- 
niu jest ciekawy. Z jakąż zjadliwością pi- 
sze naprzykład, że Mackiewicz nie potrafi 

" przeszkodzić temu, aby Górny Śląsk praco- 

"__ monarchiczna 

* 

* wał dla Sowietów. 

W Wilnie wychodzi wiełką gazeta 
„Słowo*, organ kreso- 

wych obszarniczych żubrów. Na cze- 
le tej gazety stoi też odpowiedni 
redaktor główny. Mowa tu jest o zna- 
nym  Mackiewiczu, o którym warto 
przypomnieć, że jest posłem  faszy- 
stowskiego bloku w polskim Sejmie. 
Ten Mackiewicz nie tak dawno, za 
zezwoleniem rządu Sowietów, przyje- 
żdżał do SSSR., aby osobiście zoba- 

' czyć, co się u nas dzieje. 

- stawach... Często można czytać 
* tylko artykuły, 

Dużo jest teraz pomiędzy burżua- 
'zyjnymi ekonomistami, literatami, po- 
 litykami i handlarzami amatorów po- 
dróży do naszego kraju, który całe- 
mu Światu pokazuje niezwykłe, gigan- 
tyczne przykłady budownictwa naszej 
przyszłości na całkiem nowych pod= 

nie- 
lecz i całe prace, w 

których takiego typu podróżników po 
naszym kraju, którzy jednak przyzna 

- ią, że SSSR., to kraj nietylko „wielkich 
marzeń, lecz także kraj największych 
poczynań i największych prac, od któ- 
rych drży ze strachu cały šwiat.“. 

Między tymi podróżnikami znajdu- 
ią się i typy innego rodzaju. Przyje- 

 żdżają, oglądają, przyglądają się dob- 
"rze naszemu życiu, poznają je dokład- 

nie, a potem wybuchają potokiem naj- 
podlejszych, a z reguły bardzo głupich 
. ograniczonych „wrażeń*, podając te 
wrażenia, jako „prawdę“, widzianą 
przez naocznego świadka. Robią to z 
bardzo prostej przyczyny. Mówić rze- 

  

. czął on zaraz drukować 

telną prawdę o nas, to znaczy uznać 
postępy pięciolatki, uznać wyższość 
naszego systemu gospodarczego. Tego 
jednąk nie mogą dopuścić ich intere- 

- sy klasowe. Do tego rodzaju podróżni- 
ków należy i pan Mackiewicz. 

Po swoim powrocie z SSSR., za- 
: w „Slowie“ 
szereg dużych artykułów z pretensja- 
mi do wielkiej oryginalności. W dniu 
2' lipca Mackiewicz napisał artykuł p. 

„t. „Wywody końcowe o Bolszewji”. 
Zatrzymamy sę na tym artykule, który 
"najlepiej charakteryzuje ludzi, należą- 
cych do tej faszystowskiej zgrai, Któ- 

                        

- sowym wrogiem. Mackiewicz 
widzieć nasze powodzenia, 

_ przestał z tego powodu być monarchi- 

aby ocenić naszą siłę, 
' trzeba tę prawdę schować od mas ro- 

„je głupie, marne 

" pie 
‚ Ка dróg w różnych kierunkach, jed- 
"mak opatrzono uwagą, że to są dro- 

'.. Świetna szosa, 
wami pnie się serpentynami po skali- - 

ra kieruje dzisiejszą Polską. 

|, "W artykułach Mackiewicza rzuca 
się przedewszystkiem w oczy najważ- 
niejsze: napisane są one naszym kla- 

musiał 
ale nie 

stą i stąd powstał u niego żywiołowy, 
paniczny strach, strach zupełnie hi- 
steryczny, przed wyższością naszego 
kraju. Jest on dostatecznie rozumny, 

rozumie, że 

botniczych jego kraju, które umierają 
z głodu. Ale jest on w sposób podzi- 
wu godny głupi i Cgraniczony w swo- 
im idealistycznym,  wąskogłowym 
światopoglądzie, kiedy próbuje swo- 

kłamstwa przykryć 
teoretycznemi wykrętasami. 

'Mackiewicz zrobił głęboki wywiad 
„w kraju, którego nienawidzi, ale kie- 

„BAMAKO 
  

. Bamako po Tumbuktu największe 
miasto w Sudanie francuskim, jest 

„dzisiaj stolicą tej kolonji. jest to 
końcowy punkt linji kolejowej, na 
wschód od Dakaru około 1400 klm. 

* Dalej niema już dobrych dróg i wy- 
godnych lokomocji. Chociaż na ma- 

 automobilowej wykreślono kil- 

gi po których „można* przejechać 
autem nie cięższym niż jedna  tonna. 

Bamako, jako oficjalna stolica Su- 
danu jest rezydencją gubernatora. 
Pałac gubernatorski oraz niektóre u- 
rzędy mieszczą się w Culombć, koło 
Bamako. 

wysadzona  drze- 

stem zboczu góry, na płaskim  szczy- 
cie której widnieje gmach rezydencji 
gubernatora. Z okien pałacu rozta- 
"cza się śliczny widok na żyzne i boga 
to zagospodarowane okolice, prze- 
cięte błyszczącą jak stal wstęgą Ni- 

_ gru. U stóp samej skały leży Ba- 
- mako ‚ 
gle nie wiecej niž jeden kilometr, lecz 

widoczne, jak na dłoni, odle- 

`о sześć kilometrów drogi szosą. 
- Dzielnica europejska odrazu rzuca się 

w oczy. Szerokie proste ulice, wysa- 
dzone palmami i innemi. drzewami. 
wille otoczone ogródkami, kościół, 

„ dwórzec kolejowy, hotel „du Commer 

dy nadszedł czas podsumowania wra- 
żeń, wtedy wrażenia te okazały _ się 
całkowicie ktetyńskiemi, pomieszane- 
mi, beznadziejnie głupiemi, nad które- 
mi dominuje jeden najważniejszy mo- 
tyw, — „starajmy się  jaknajprędzej 
zniszczyć nowy kraj'. 

Wpada on we wściekłość i w sza- 
leńśtwo z pówodu wszystkiego, co 
dla nas, przedstawicieli proletarjatu, 
wydaje się najzupełniej naturalne i 
prawne. Pisze on np. z oburzeniem, 
że Pałac Zimowy niszczony jest ty- 
siącami brudnych butów. Pisze on tak 
że o kwestji narodowościowej, że roz 
wija się ona według hasła Stalina: 
„Marodowa w swej formie — sowiecka 
w treści”, ale, że takie postawienie 
sprawy zabija rozwój prawdziwego 
nacjonalizmu, zabija patriotyzm. Wpa 

da on w szaleństwo ze złości, że ra- 

cjonalne  proletarskie kultury tworzą 

się, aby walczyć z burżuazyjnym na- 

cjonalizmem. 
Trzeba zniszczyć bolszewizm 

oto podstawowe zadanie, siormułowa- 

ne przez tego załganego  monarchi- 

stę. Trzeba 'to zrobić, ponieważ bol- 

szewizm jest siłą ogrzaną  entuzjaz- 

mem mas, ; 
Ale co robič, jak prowadzič wal- 

kę, gdzie jest wyjšcie, gdzie są drogi 
tej walki z bolszewizmem? I w zamie- 
szaniu, w strachu i beznadziejności 
woła Mackiewicz: „Terror indywidual 
ny — oto jest wyjście. Rozumiemy, 
że to jest przygotowanie do wojny 
przeciwko SSSR., do wojny przeciwko 
temu krajowi, który niezadługo już 
zdusi świat burżuazyjny przez swoje 
gigantyczne uprzemysłowienie. „Zwia 
zda* już pisała o tych histerycznych 
krzykach oszalałego monarchisty. 

Najwięcej płoszy Mackiewicza wy 
rastające pokolenie proletarjuszy i 
chłopów pracujących, które wychowa 
ne jest w komuniźmie, w najbardziej 
nieprzejednanej nienawiści do kapita- 
listycznego świata. Ta młodzież 
potwierdza to Mackiewicz, — odegry 
wa Coraz większą i większą rolę w 
kierownictwie całem ołbrzymiem so- 
wieckiem mocarstwem. Razem z wy- 
rastającem pokoleniem w kraju mają: 
miejsce olbrzymie zmiany, które ście- 
rają z powierzchni ziemi ostatnie šla- 
ly niedawnej przeszłości. Mackiewicz 

ze strachem zaznacza, że kołchozy, 
piatiletka, reorganizacja przemysłu, 
zmienia psychologię miljonów ludzi i 
pisze: „Tak samo, jak już dziś nikt 

nie odszuka w Związku Sowieckim 
swego krzesła, czy swej komody, któ- 
rą zostawił w Woroneżu, tak i cała 

Rosja jest zmieniona tak, aby jej „ro- 
dzona matka nie poznała”, aby po- 

wrót do „starych czasów* był tech- 

nicznie niemożliwy." — Powrót więc 

do starego jest niemożliwy. Oto, co 

rozdražnia monarchistę. Ale co do ter- 

roru, to Mackiewicz pesymistycznie 

zauważa: „Dzisiejszego  kontrrewolu- 

cjonistę pierwszy spotkany komsomo- 

lec lub komsomołka chwyci za gard-. 

ło”. 
Panie Mackiewicz! Należy pamię- 

tać, że takich pierwszych spotkanych 
komsomolców i komsomołek mamy w 
Związku cztery. miljony, a w czasie 
najbliższym będziemy ch mieli pięć 
miljonów. 

Mackiewicz 10zpatruje perspekty- 
wy przyszłości Sowieckiego Związku 
i widzi trzy możliwości. Mówi także o 
infekcjach kupieckiej i ideowej. Mąc- 
kiewicz nie może jednak przeciwdzia- 
łać, aby przemysłowcy Górnego а- 
ska wykonywali wielkie obstalunki, 
które im daje Związek Sowiecki. Nie 
wyrzekną się oni tych obstalunków. 
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ce“, w którym zatrzymałem się wido- 
czne były zdaleka. « Przedmieścia 
murzyńskie robiły wrażenie szarych, 
lub czerwonych plam, zależnie od ko- 
loru gliny, z której były zrobione 
chaty. 

Pierwsze kroki po przybyciu do 
Bamako i po wzięciu pryśnicu w 
hotelu skierowałem nad Niger. Sze- 
roka już w' tem miejscu rzeka koło 
miasta jest bardzo ożywiona. Duża 
ilość barek stoi przy brzegu, przy 
nich zaś kotłuje Się czarne mrowie 
PY ciagle się kłócąc między so- 

а. 
Statki jeszcze niedawno chodziły i 

w dół i w górę rzeki. Obecnie (w 
marcu) chodzą tylko w dół rzeki, gdyż 
z racji suchej pory roku wody spa- 
dły na tyle, że do Kurussy nie mo- 
żna było przepłynąć. 

Było ta dla mnie bardzo przykrą 
niespodzianką, bo właśnie miałem za- 
miar jechać w tamtym kierunku. 

Po tej niemiłej wiadomości, skie- 
rowałem się do centrum miasta. Sze- 
rokie ulice bardzo zacienione, ro- 
biły wrażenie trochę pół wsi, zwłasz- 
cza że i domy chowały się w gęsz- 
czu krzewów i drzew swoich ogród- 
ków. Europejczyków jest tu stosun- 
kowo niewiele, są to przeważnie urzęd 
nicy i kupcy. Cisza, spokój, powolne 
ruchy przechodni, na każdym kroku 
świadczą, że jest to kąt zapadły, że 
nikt nie zna pośpiechu  europejskie- 
go, że słońce i upał zabijają każde- 

а с w u 

Rozruchy uliczne w Hiszpanii 
SEWILLA. PAT. — W miejscowości Utrera strajkujący robotnicy usiłowali wtar- 

gnąć do miejscowej przędzalni, zostali jednak rozproszeni przez policję. Aresztowano 10 
osób. Pragnąc odbić aresztowanych manifestanci obrzucili policję kamieniami, zmusza- 

jąc ją do użycia broni palnej. Następnie zaatakowali koszary karabinierów którzy dali 
saiwę, ciężko raniąc 4 demonstrantów. Aresztowano kilka osób. 

W Dos Helmar strajkujący zaatakowali centralę tełefoniczną, podkładając ogień 

pod gmach. Sprowadzona na samochodach z Sewilli policja stczełała do tłumu, zabijając 

dwóch manifestantów iraniąc kilku ciężko. Ogień został stłumiony w zarodku. 

Aresztowano pewnego anarchistę francuskiego, nie posiadającego obywatelstwa 

hiszpańskiego. W odpowiedzi na to robotnicy ogłosili strajk powszechny i zaatakowali 

gwardję obywatelską. W czasie starcia 12 osób odniosło ciężkie rany. Dr. Vallina i inni 

przywódcy zostali aresztowani ibędą prawdopodobnie deportowani do Afryki. 

W Carmona doszło również do zaburzeń, przyczem 14 osób zostało ciężko ran- 

nych. W Sewilli syndykaliści usiłowałi zawładnąć gmachem towarzystwa tełefonów, cze- 

mu przeszkodziła policja, raniąc 15 osób. 

Upadłość Nordwolle w Bremie 
BERLIN. (Pat). Zakłady włókiennicze w Nordwolle w Bremie ogłosi- 

ły we wtorek upadłość, wobec czego został zamianowany zarządca masy 
upadłościowej. Przedstawiony rządewi Rzeszy wniosek o udzielenie Nord- 
wolle 6-tygodniowego moratorjum w drodze dekretu dla przeprowadzenia 
ugody z wierzycielami został na wczorajszem posiedzeniu gabinetu odrzu- 

żółwie tempo rokowań 
angielsko-sowieckich 

LONDYN. PAT. Na posiedzeniu Izby Gmin podsekretarz stanu w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych oświadczył, że Henderson jest głęboko roz- 
czarowany skonstatowaniem małych postępów, jakich dokonały negocjacje w 
sprawie długów angielsko - rosyjskich. Nie wydaje się, aby delegaci sowiec- 

cony. 

cy przedstawili ja kąkolwiek propozycję co do rozwiązania sprawy, Hen- 
derson zaś zamierza ponownie zwrócić się do aimbasadora sowieckiego i wy- 
kazać konieczność przedłożenia praktycznych _propozycyj, jeżeli się. chce, 
aby prowadzone negocjacje dały pozytywne wyniki. 

Sowiety utrudniają komunikację pocztową 
pomiędzy Europą i Azją 

CHARBIN. PAT. — Otwarta niedawno regularna komunikacja pocztowa między 
Europą i Azją została poważnie zagrożona. Wysłany 6 bm. aeroplan z pocztą z Szangha- 
lu do Mandżurji zaginął. 

Dia odnalezienia aparatu Europejsko-Azjatycka Korporacja Lotnicza wysłała inny 
samolot, który po długich poszukiwaniach spostrzegł zaginiony aparat w okołcy jeziora 
Dałaj-Nor. Przypuszczając, że z aeroplanem zdarzył się wypadek, lotnicy zaczęli lądo- 
wać. Wówczas ludzie otaczający zaginiony aeroplan dali do iądującego aparatu strzały 
z karabinów i kułomiotów. Kule przebiły w Kilku miejscach aparat. Lotnicy jednak nie 
stracili zimnej krwi i zdołali wznieść sęi w górę. Pilot i mechanik nie odnieśli ran. 

Lotnicy udali się natychmiast do Mandżurji, skąd telegraiicznie zawiadomili zarząd 
Korporacji o całem zdarzeniu. Co się stało z załogą zaginionego aparatu, nie wiadomo. 
Istnieje obawa iż została ona zabita. 

Jak słychać Korporacja dotychczas nie osiągnęła zamierzonych celów wobec sta- 
łych przeszkód, stawianych przez rząd sowiecki, ŽSRR nie dał zezwolenia na przewoże- 
nie poczty na aeroplanach przez swoje terytorjum. 

Po długich pertraktacjach sprawę załatwiono w ten sposób, że od Mandżurji do 
Irkutska poczta przewożona jest ekspresem, następnie do Moskwy na aeroplanach so- 
wieckich, skąd dopiero na aeroplanach Korporacji do Berlina. Okazało się jednak, że 
poczta całą drogę od Mandżurji do Moskwy odbywała ekspresem przez co opóźniała się 
o trzy dni i do Europy trafiała tylko o dzień wcześniej od poczty idącej ekspresemtu 
Większą część dochodów z poczty lotniczej brał ZSRR. Wypadek z ostrzeliwaniem aero- 
planu tłumaczą też niechęcią Sowietów do komunikacji lotniczej przez ZSRR. Korpora- 
cja prowadzi śledztwo w tej sprawie. 

  

Gwałtowna burza nad Dyneburgiem 
Huragan i grad zniszczył lasy i zasiewy - 

DYNEBURG. PAT. — Nad Dyneburgiem szałała gwałtowna burza. 

Najbardziej ucierpiała miejscowość letniskowa Pohulanka w pobliżu Dyne- 

burga. Huragan obalił przeszłe 1500 starych drzew sosnowych, które pada- 

jąc na porozrzucane w lesie wille, zniszczyły je niemał kompletnie. : 

W miejscowości Swenten (25 klm. od Dyneburga) spadł niezwykłej 

wielkości grad. 8 ziarenek tego gradu wažyto 40 gr. Na przestrzeni kilkuna- 

stu kilometrów, nad którą wyładowała sie chmura gradowa, wszystko, Co ro- 

sło na polach, jest kompletnie wtłoczone w zietnię. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1822 r. 4 żi. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ 

1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA gal 

Dmowskiego — 2 zł. 
ODBUDOWA PANSTWA* 

I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNE) 

1928 ROK, 3 ZŁ. 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
  

  

go białego, który chciał żyć tempem 
Europy. 

Koni prawie że nie widać. Auto- 
mobile obsługują białych, zaś dobre 
nogi — czarnych obywateli. Koń w 
tej temperaturze, już prawie żyć nie 
może. Po kilku kilometrach stępa 
jest zmęczony i potrzebuje odpoczyn- 
ku. Lepiej od konia znoszą upał os- 
ły i muły, lecz najlepiej czarny czło- 
wiek, 

To też wszystkie transporty odby- 
wają się albo za pomocą aut, albo 
na głowach negrów. Zresztą ten ostat 

ni środek lokomocji jest podobno naj- 
tańszy. 
W południe nikogo na ulicy spotkać 

nie można. Wszyscy odbywają sjestę 
poobiednią i dopiero około godziny 
drugiej ruszają do codziennych zajęć. 

Europejczycy /ubierają się biało 
Nawet oficjalnym strojem wizytowym 
jest białe ubranie z czarnym  krawa- 
tem. 

W środku miasta, na głównym ryn 
ku znalazłem coś w rodzaju hal 'tar- 
gowych, wybudowanych w  „styłu su 
danskim“ 

30 — 40 lat temu na tem miejscu 
poza chatą murzyńską ze słomy i ga- 
łęzi, lub poza lepianką z chrustu i 
gliny, wogóle budynków nie było. 
Styl „sudański* został stworzońy os- 
tatniemi czasy przez francuskich ar-. 
chitektów, którzy się wzorowali tro- 
chę na murzyńskich lepiankach z czer- 
wonej gliny. W tym też stylu został 

” 

wybudowany pawilon Sudanu na wy 
stawie kolonjalnej w Paryżu. 

Właśnie przechodziłem szeroką 
świetnię ocienioną aleją prowadzącą w 
kierunku  Culombć, gdy  dopędziło 
mnie auto z moim znajomym z pocią- 
gu kapitanem  Corićr. Jechał on w 
sakramentalnem biąłem ubraniu i 

czarnym krawacie, do gubernatora, ce- 
lem przedstawienia się po powrocie z 
Francji. Było południe i słońce pie- 
kło tak, jak tylko w afrykańskim pie- 
cu piec potrafi. 

„Comment? Se promener en plein 
soleil?* wykrzyknął kapitan Corier, 
„C'est fon donc! Niech pan siada za- 
wiozę pana do Culombć". : 

Każdy europejczyk wystrzega się 
tu słońca, jak może. Kask korkowy 
kuupje więc tak duży, by przykrywał 
nietylko głowę, lecz i zasłaniał twarz, a 
a zwłaszcza kark. Z tej racji opalo- 
nych twarzy prawie że nie widać. 

Bez kasku biały nie może w dzień 
wyjść z domu. Wystarczy jednak mi- 
nuta na słońcu bez przykrycia głowy, 
by dostać porażenia słonecznego. Naj- 
więcej porażeń bywa podobno w dnie 

pochmurne, gdy europejczyk mniema, 

że promienie słońca są nieszkodliwe. 
W rzeczywistości jest inaczej, gdyż 
obłoki nie zatrzymują promieni ultra- 

fioletowych, które właśnie są najsilniej 
sze. Łodzie nieobznajomieni z niebezpie 
czeństwem, mie widząc słońca, zdej- 
mują kaski z głowy i często muszą 
drogo zapłacić za doświadczenie. Do- 

Dlaczego Ameryka jest ojczyzną zbrodni? 
CIEKAWE WYJAŚNIENIE PROF. DODDA 

Tak często powtarzano już, że Ameryka 
powojenna stała się ogniskiem wszelkiej 

zbrodni, że zdanie to jest właciwie wyświe 

chtanym komunałem. 

Statystyki wykazały, że ilość zabójstw 
dokoranych w jakimkolwiek większym 0$- 

rodku w Ameryce, przekracza ilość zabójstw 
w całej Anglj. Z wielką dozą cynizmu pe- 

wna praca niedawno ogłoszona dowodzi, 

że w Ameryce bandytyzm ustępuje miejsca 

tylko trustowi stalowemu, jeżeli chodzi O 

roczrie dochody. 

Jest tajemnicą publiczną, że przywódcy 

najniebezpieczniejszych organizacyj bandy 

ckich, spacerują sobie spokojnie tuż pod 

nosem policji, która nie śmie ich  zatrzy- 

mać. jeśli się przyjrzeć temu, co się pod 

tym względem dzieje w Ameryce, można 

otrzymać wrażenie, że spokojni obywatele 

zrezygnowali już z obrony swej własności 

życia, a władze przyglądają się ze skrzy- 
żowanemi rękami sensacyjnym wyczynom 

bandytów. W gruncie rzeczy, tak nie jest. 
Nie brak w tym kraju ani dobrze zorga- 
nizowanej i energicznej policji, ani inicja- 
tywy prywatnej. Niedawno temu  ogłoszo 

no triumfaine odkrycie przez dwóch  profe- 
sorów uniwersytetu „surowicy  prawdy**, 

która po wstrzyknięciu oskarżonym, zmu- 

szałaby ich do opowiedzenia prawdy. 

Lecz te wszystkie tricki pomysłowych 

yankesów nie doprowadziły jeszcze do po- 
zytywnych rezultatów. Z  kryminalnošcią 

dzieje się taj jak z każdem złem; nie można 
go całkowicie usunąć paljatywami — nale- 
ży sięgnąć do podstaw. A 

Amerykanie wzięli się do tej sprawy 

z właściwą im energją. Zorganizowali cały 
Szereg lig do wałki z bandytyzmem. Uczeni 

badają przyczyny rozwielmożnienia się tej 

plagi społecznej. Powstają liczne teorje © 

pochodzeniu zbrodniczości. Jedna z cie- 

kawsżych dowodzi, że murzyni przynieśli 

zarazę zbrodniczości do miast amerykań- 
skich. „Coloured people* mają  rzeko- 
mo niższe poczucie moralności niż biali 

i na skutek tego wykazywać mają większe 

skłonności do aktów, prowadzących do 

kolizji z kodeksem kamym, 

Tymczasem statystyki więzienne nie po- 

twierdzają bynajmniej tej teorji, wykazując 
takąż samą procentowość dła murzynów 

jak dla białych w stosunku do ogółu lud- 

ności. 

Ci którzy są zwolennikami teorji wyższo- 

ści rasy anglo-saskiej (nordycznej) przy- 
pisują wzrost zbrodniczości naturalnie, imi- 

grantom z krajów łacińskich. Ci teoretycy 

zapominają widocznie, że imigracja prak- 
tycznie zamknięta jest od wielu lat i że 
o ile Al. Capone i większość jego pomoc- 

ników są rzeczywiście pochodzenia  wło- 
skiego, to cała masa „gangsterów jest 

najczystszej krwi anglosaskiej. Zresztą sta- 

tystyki prof. Woodsa dowiodły, że prze- 
ważna część bandytów jest amerykańskie- 

go pochodzenia. Purytanie ze swej strony 

przyczynę zła widzą w korupcji policji. 
Ligi kobiece uważają, że prawo amerykań- 

skie jest zbyt łagodne. Nie jest to zgodne 
z prawdą, gdyż prawo amerykańskie, ra- 

czej jest bardzo surowe, karząc  malwer- 
sacje podatkowe wiezieniem do trzydziestu 
czterech lat, a kara mierci jest częściej sto 

sowana w Ameryce niż wszędzie indziej. 

Nową i ciekawą teorję ogłosił prot. hi- 
'storji uniwersytetu w Chicago William E. 
Dodd. Prof. Dodd twierdzi, że obecna fala 
zbrodniczości jest bezpośrednia konsekwen- 
cją przeszłości, pewnego rodzaju  smut- 
nem dziedzictwem po minionych pokole- 
niach. Nie negując istnienia wielu przyczyn 
sprzyjających rozwojowi  kryminalnošci, 

prof. Dodd zwraca uwagę na ogromną 

pogardę dła prawa, która od dawien da- 

wna cechowała mieszkańców Nowego Świa 
ta. Obecnie mamy do czynienia tylko ze 
spotęgowaniem wrodzonych skłonności W 
podręcznikach historji Stanów  Zjednoczo- 
nych przodkowie narodu _ amerykańskiego 
przedstawiani są jako ludzie dzielni, cnot- 

liwi, odważni. Poważni historycy zdają so- 
bie sprawę z nadladzkich wysiłków pierw 
szych przybyszów, potrzebnych dla po- 
konania dzikiej natury, wiedzą również 
jakie walki staczali między sobą. Posza- 
nowanie prawa nie było najbardziej poważ- 

staje się zwykle bólu głowy, później 
nudności i wymiotów, dalej zależnie 
od siły porażenia — silnego bólu gło- 
wy, omdlenia, ewentualnie zapalenia 

mózgu etc. 
Pewnego razu .w Dakarze, gdy 

niebo było całkowicie pokryte chmu- 
rami, wybrałem się do urzędu — 5Каг- 
bowości. Długa sala miała wszystkie 
okna zawieszone ciemnemi zasłonami, 
z wyjątkiem jednego otwartego. Za- 
uważyłem, że urzędnicy siedzący przy 
niem mieli wszyscy kaski na głowach 
Było duszno i gorąco, więc po wejściu 
na salę zaraz zdjąłem kask. Po chwili 
jeden z urzędników zauważył to i 

ostrzegł, pokazując na nieosłonięte 

okno: ,„Mettez votre casque, la fenttre 
n'est pas couverė“. 

Promienie słońca moga Spowodo- 
wać porażenie nawet wtedy, gdy nie- 
koniecznie padają bezpośrednio na 
głowę. Gdy promień słońca wpadnie 
do pokoju, chociażby padał tylko — па 
podłogę, już jest niebezpieczny. Na- 
leży wówczas albo okno szczelnie za- 
słonić, albo włożyć kask na głowę. 
Gdy w pociągu na jakimś większym za 
kręcie, słońce zajrzało przez jedyne 
okno niezasłonięte żaluzją w wagonie 
restauracyjnym, wszyscy obecni po- 
wkładali kaski i zdjęli dopiero wtedy 
gdy boy zasłonił i to ostatnie okno. 

Nic też dziwnego, że kapitan Cor- 
rier uważał spacer, choć w kasku, ale 
w południe za mocno niebezpieczny: 
Właśnie przejeżdżaliśmy koło murzy 

ną bronią. Dzieje najbardziej szanowanych 

rodzin, Masonów, Brentów, Washingtonów 

zawierają karty, nie przynoszące zaszczytu 

tym sławnym nazwiskom. 

Prof. Dodd stwierdza że ci, którzy pod- 
pisałi Akt Niepodległości, byli „notoryczny- 

mi kontrabandzistami*. Przypomina następ- 

nie, że „spokojni i szlachetni* przodkowie 

współczesnych Amierykan wyrzynali setka- 

mi biednych Indjan i że robotnicy okradali 

swych pracodawców bez żadnych skrupu- 

łów. Ten stan rzeczy trwał od Washingto- 
na do Abrahama Lincolna. Jeszcze 150 lat 
temu Ameryka była krajem błędnych ryce- 

rzy, co bardzo dużo wyjaśnia, jeśli się weż 

mie pod uwagę, ze Europa pozbyła się, tej. 
choroby dziecięcej już od przeszło siedmiu- 

set lat. 
To owa pogarda dla prawa pierwszych 

Amerykan doprowadziła do obecnego bandy 

tyzmu — konkluduje prof. Dodd. Ameryka 

pokutuje za grzechy, popełnione trzy wieki. 

temu. 

Nowe przepisy dotyczą 
ce wyjazdów zagranicę 
W JAKICH WYPADKACH WYDA 

WANY JEST PASZPORT ZAGRAN. 

Według nowego rozporządzenia o opła | 

tach paszportowych, opłaty za paszporty 
na wyjazd zagranicę, z terminem ważności 

do jednego roku, wynoszą: a) za paszport 

uprawniający do jednorazowego wyjazdu .* 
zagranicę, względnie za każde zezwolenie 

na ponowny wyjazd zł. 200; b) za pasz” * 

port, uprawniający do wielokrotnych wyja- 

zdów zagranicę — zł. 350; c) za. pasz) 

ulgowy, uprawniający do jednorazowego 

wyjazdu zagranicę w: celach handlowych 

oraz przemysłowych, jak i za każde ulgowe 

zezwolenie na ponowny wyjazd — zł. 25; 

d) za paszport ułgowy, uprawniający do 

wielokrotnych wyjazdów zagranicę w ce- 

lach handlowych i przemysłowych — Zl 

200; e) za paszport ulgowy, uprawniający 

do' jednorazowego wyjazdu zagranicę w ce 

lach leczniczych lub naukowych oraz za 

każde ulgowe zezwolenie na ponowny wy- 

jazd — zł. 20; f) za paszport na wielokrot- 

ne przekraczanie granicy w celach leczni- 

czych lub naukowych — zł. 150 @) za 

paszport w. celach żeglarskich — zł. 300. 
Jeżeli chodzi o paszporty, „wystawiane - 

emigrantom przez powiatowe urzędy admi- 

nistracji ogólnej, na mocy zaświadczeń, wy 

dawanych przez urząd emigracyjny, ekspo- 

zytury tegoż urzędu, lub państwowe urzę. 

dy porednictwa pracy i opieki nad wycho- . 

dźcami, paszporty takie są bezpłatne. : 

Opłaty ulgowe za paszporty przy wy- 

jazdach w celach handlowych i przemysio- 

wiych stosowane będą przez powiatowe wła 

dze administracji ogólnej po stwierdzeniu 

potrzeby wyjazdu. dd: 
Opłaty Bo dla wyjeżdżających zagra 

nicę na studja udzielane będą osobom, któ 

re przedłożą dowody stwierdzające przyję- 

cie do danego zakładu naukowego zagrani- 

cą, względnie studjowania w, danym zakła- 

dzie. (szkoły średnie ogólnokształcące, Za- 

wodowe i wyższe), przyczem osoba. taka, 

przedstawić winna dowód,  uzałeżniający.. 

przyjęcie do danego zakładu naukowego 
od osobistego zgłoszenia się. Ubiegający 

się o ulgi przy nabyciu paszportu zagranicz | 

nego, celem przeprowadzenia zagranicą ba- + 

dań naukowych, winni przedstawić zaświad 

czenia władz lub instytucyj państwowych, 

względnie okęgutzacyi naukowych lub nau 

kowo-zawodowych. e w 

Uniebajacy się O W PA 

aszportu zagranicznego celem wyj za 

Ka R LE leczniczych, „przedstawić › 

winien zaświadczenie, stwierdzające koniecz 

ność przeprowadzenia kuracji zagranicą. о- 

soby prywatne winny w takim wypadku * 

przedstawić zaświadczenie, podpisane przez 

lekarza powiatowego, zaś wojskowi — za- „ 

świadczenia, wydane przez komisję Szpi- 

tala wojskowego, a potwierdzone przez. sze, 

fa sanitarnego danego okręgu korpusu. : 

obu wypadkach musi nadto | miejscowa wła 

dza powiatowa administracji ogólnej stwier 

dzić, w porozumieniu z urzędem skarbowym 

— niezamožnošė DBS się o dB: 

Opłata ulgowa przyznana być moż V 

sienų do osób, towarzyszących obłoż 

nie chorym, o ile konieczność opieki w po- 

dróży jest stwierdzona przez lekarza pań- 

stwowego. й = 

Rówinież z ulgowego 20-złotowego pasz 

portu korzystać mogą osoby, wyjeżdżające 

zagranicę dla uczestniczenia w zebraniach 

międzynarodowych, zawodach sportowych, 
zjazdach naukowych i t. p. Osoby te winny 

przedstawić przy odnośnem podaniu za- 

świadczenie ministerstwa skarbu. 
Niewykorzystany w terminie paszport 

może być bez dodatkowej opłaty przedłużo 
ny, o ile posiadacz jego udowodni, fż waż 
ne powody uniemożliwiły mu wyjazd. 

na, który przyglądał nam się, stojąc 
na słońcu z głową całkowicie obna- | 

żoną i z nieodstępną pałeczką drze- 
wa mangow.ego w ustach. : ‚ 

„On to co innego“, objašniai Ка- _ 
pitan Corier, „czarny ma tak grubą . 

czaszkę, że nawet młotem nie łatwo й 

mógiby pan ją rozbić. Grubość kości - 
czasżki u negra wynosi od jednego 

centymetra do półtora. Żadne słońce 
nie jest niebezpieczne dla murzyna . 

W Culembć poznałem rosjanina, 

pana Kristoforowa, który tu był czemś” 

w rodzaju instruktora rolniczego dla 

zagospodarowania. i wykorzystania 

świeżo nawodnionych terenów w Su-. 

danie. Chcąc mu zrobić przyjemność 

zwróciłem się do niego po rosyjsku. 

Odpowiedział mi po francusku, prze” | 

praszając, że po rosyjsku nie umie, 

gdyż jest tu już przeszło dziewięć lat. 
IZdziwiło to mnie, że pal tak 

redko  zapomnieč swoj įęzyk OlCZy- 
k więc opowiedziałem o tem kilku 

innym rosjanom emigrantom, których 
później poznałem. х ; 

„Ach, eta swolocz“ — zawołał je- © 

den z nich, on świetnie mówi po r0- 

syjsku, ale naturalizował się tu, uda” 
je francuza i dziś jest największym 
wrogiem rosjan. Niema pan pojęcia | 
jakia świństwa potrafi robić swoim 
dawnym rodakom“': A. Brochocki | 

DIR



Bilansy płatnicze ważniejszych Konferencja graniczna z władzami 
sowieckiemi państw 

Dia zorjentowania się w spółcze- 
snych warunkach politycznych i go- 
spodarczych trzeba uwagę zwrócić 

"na bilansy płatnicze ważniejszych 
państw. 

Ponieważ Stany Zjednoczone są 
dziś czynnikiem decydującym w go- 
spodarce światowej, rozpoczniemy 
„od rzutu oka na ich bilans płatniczy, 
Jest on w wysokim stopniu aktywny, 

tak wskutjkk aktywnego bilansu han- 
dlowego, jak i procentów otrzymywa- 
nych z całego świata. Stany Zjednoczo 
ne chorują na nadmierny napływ zło- 
ta i cierpienie to przybrałoby znaczniej 
sze rozmiary gdyby nie eksport kapita 
łów zagranicę. 

Bilans płatniczy Stanów Zjednoczo, 
nych przed wojną i obecnie przedsta- 
wia się jak następuje: 

  

© W okresie 1908/13 r. w miljardach mrk. 
*tandel zewnętrzny + 20 
usługi = 20 
procenty Е 
wywóz kapitałów + 07 
długi polityczne — 

— 08 

W okresie 1927/9 r. 
+ 3,0 
— 34 
+ 22 

(import kapitału) — 2,8 (eksport kapitału) 

409 

+ 0,1 
  

1929 r. wywóz kapitału spadł do 
1.5 miljarda i w skutek tego bilans ' 
płatniczy Stanów Zjednoczonych miał 
przewyżkę 1/2 miljarda marek. 

Bilans płatniczy Francji przedwo- 
iermej przedstawiał się nak następuje: 

  

W okresie 

S 1908/13 r. 1927/9 r. 
handel. zewn. —10 —0,3 

__ usługi +08 194 
» procenty Чн +07 

| Beksport kapit. 0,2 —07 
| dłcgi pofityczne — 140, 

10,2 +18 
  

Bilans płatniczy W. Brytanii przed- 
- wojennej przedstawiał się jak nastę- 
puje: 

  

W okresie 
1908/13 r. 1927/9 r. 

  

> handel zewnętrzny 43 —1,6 
usługi --2.9 8,3 
eksport kapitału —48 —28 

„długi polityczne = 0,1 
procenty 16,2 7,1 

+48 701 

    

Pomimo więc znacznego wzrostu 
bilansu handlowego W. Brytanii, jej 

- bilans płatniczy pozostaje w dalszym 
" ciągu czynnym, jakkolwiek gromadze- 

‚ 

nie bogactw w. W. Brytanji w okresie 

  

   

CZWARTEK 

bzś 23 
Apolinarego 

jutro 
| Kunegundy 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
"ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

; z dnia 22 lipca 1931 r. 
* Ciśnienie średnie 760 
„Temperatura średnia +-15 

Temperatura najwyższa 4-18 

+ . Temperatura najniższa -|-12 
t Opad w mm. 12,2 

Wiatr zachodni. 
Tend. barometryczna: stan stały, wzrost 
Uwagi: rano deszcz, wiecz. pogodnie. 

  

     

  

W. sg. 2 m. 57 

Z. s. g. 7 m. 51 

   

  

WA 
'— Wyjazd p. wojew. Beczkowicza. Pan 

wojewoda Beczkowicz wyjechał we środę 
dnia 22 bm. na kilka dni do Nowogródka. 
Wyjazd wojewody pozostaje wi związku Z. 
ostatecznem przekazaniem agend wojewódz 

* twa nowogrodzkiego nowemu wojewodzie. 
— Konierencja w starostwie grodzkiem. 

W dniu 20 b. m. odbyła się w starostwie 
grodzkiem konferncja w sprawie projektu za 

' ia o czasie zamykania i otwierania 
bram oraz oświetlania domów. W konferen- 

cji tej brały udział delegacje różnych organi- 
zacyj społecznych, które przedstawiły Swe 
projekty w tej materji. Dotychczasowe prze 
pisy oddawna domagają się odpowiednich 
zmian, dłatego też wszystkie delegacje zaję- 
ły zgodne stanowisko co do konieczności 
tych zmian. Między innemi związek lokato- 
rów wysunął projekt zamykania bram w zi- 
mie o g. ll-ej, zaś latem o g. 11.30 wiecz. 

‚ MIEJSKA 
|, — Lotne kontrole Biura Meldurnkowego. 
Od 23 bm. Centralne Biuro Meldunkowe roz 
pocznie lotne kontrole celem ustatenia, czy 
właściciele domów zastosowali się do nowej 
ustawy meldunkowej, jak to: wyznaczenie 
odpowiedzialnej osoby za meldunki, likwida- 
cja starych książek domowych i t. d. Wszel- 
kim uchybieniom grożą kary bardzo surowe, 

, bo wynoszące 2000 złotych. 23 
— Likwidacja pożyczki angielskiej, 

* Przed paru dniami powrócił z Londy- 

* nu delegat wileńskiego magistratu, rad 
Ca prawny Kapłan, który w dniu wczo- 
rajszym na posiedzeniu komisji likwi- 
dacyjnej złożył szczegółowe  sprawo- 

_ zdanie -z przebiegu prac dotyczących 

iejestracji  Obligacyj pożyczkowych. 
, Mecenas Kapłan udzielił komisji wyja- 
Śnienią, że obecnie odbywa się rejestra 
cja obligącyj nabytych w maju 1924 ro 
ku. Wyników rejestracji dotychczas 

‚ е Ча się przewidzieć ze względu na 
« to, że potrwa ona do 15 sierpnia r. b. 

— Akcja oszczędnościowa ma$i- 
Wczoraj w godzinach wieczo- 

rowych odbyła się w magistracie kon- 
ferncja pod przewodnictwem prezyden 
ta Folejewskiego. W konferencji wziął 

' udział również prof. Gutkowski. 
Na konferencji postanowione zosta 

ły daleko idące oszczędności, a miano 

KRONI 

powojennym nie jest tak znaczne jak 
przedwojenym. Jako wynik kapitato- 
wy W. Brytanja posiada cztery razy 
wiekszą ekspansję, niž Francja. Eks- 
port kapitatow we Francji wynosit 0,7 
miljarda, gdy w W. Brytanji 2,8 mi- 
ljarda. 

Bilans płatniczy Niemiec ze wzgię 
dów na znaczne polityczne długi 
przedstawia się, jak następuje: 

  

W okresie 

1908/13 r. 1927/9 r. 

  

Handel zewnętrzny —21 —1,4 
usługi 10,8 0,5 
procenty +14 —0,6 
import kapitału +0,2 73,6 
długi polityczne — —2,0 

+03 40,1 

  

Niemcy otrzymują równowagę w 
bilansie płatniczym tylko wskutek im- 
portu kapitału, stąd osłabienie importu 
„(wycofywanie pożyczek w ciągu ostat- 
niego roku musiały w Niemczech 
wzmódz kryzys gospodarczy. Długi po 
lityczne stanowią olbrzymią pozycję 
w bilansie płatniczym Niemiec i bez 
ich anulacji lub ogromnego zmniejsze 
nia niemożliwem jest uzdrowienie sy- 
tuacji gospodarczej Niemiec. i całej 
środkowej Europy, na którą decydują 
cy wpływ wywiera sytuacja gospodar 
cza w Niemczech. Pożyczki zewnętrz- 
ne Francji równają się sumie, otrzy- 
mywanej tytułem długów politycznych 
z Niemiec. Wład. Studnicki. 

NIEZPOWROC EZOEZĄ 

Wicie: potrącić wypłacone personelo- 
wi zaliczki w 1930 i 1931 r.; skaso- 
wać dodatki budowlany i polowy per- 
sonelowi technicznemu; ograniczyć do 
50 proc. subwencje udzielane instytu- 
cjom społecznym i dobroczynnym; ska 
sować samochód osobowy elektrowni 
miejskiej; ograniczyć roboty kanaliza- 
„cyjne do ulicy Zygmuntowskiej, gdyż 
ta ulica musi być doprowadzona do po 
rządku ze względu na uszkodzenia po- 
czynione przez. powódź, resztę zaś ro- 
bót kanalizacyjnych postanowiono zli- 
kwidować; sporządzić budżet na naj- 
bliższy kwartał iw przyszłości opierać 
e na budżetach miesięcznych licząc 
się z tem, że warunki ' finansowe w 
związku 4 kryzysem mogą się zmieniać 
przez co budżety uchwalone na okre- 
sy dłuższe byłyby nierealne. 

2 WOJSKOWA 
— Baczność!  Podolicerowie R M 

Podaje się doi wiadomości członków Zwią- 
zku Podoficerów Rezerwy, że w dniach 15 
i 16 sierpnia rb. odbędzie się w Gdyni O- 
gólnopolski Zjazd członków Związku Podo- 

ficerów Rezerwiy Rzeczypospo!itej Polskiej. 
„ Członkowie, życzący wziąć udział w 

Zjeździe winni zgłosić się do sekretarjatu 
Związku (ul. Żeligowskiego nr. 4) do dnia 
26 lipca rb. Koszta biletu do Gdyni i z po- 
wrotem wyniosą od osoby 21zł, resztę ko- 
sztów podróży ponosi Związek. 

Wyjazd z Wilna nastąpi dnia 13 sierp- 
nia, powrót zaś 17 sierpnia. 

SZKOLNA 
— Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

dla kandydatów na nauczycieli szkół śred- 
nich w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla kan 
dydatów na nauczycieli szkół średnich (nau 
kowie i pedagogiczne) w okresie jesiennym 
br. odbywać się będą od dnia 19 do 24 paź 
dziernika 1931 roku. Kandydaci, którzy prag 
ną przystąpić do egzaminów w tym okre- 
sie, winni zgłosić się w tym celu piśmien- 
nie do Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 
do 19 września, składając jednocześnie prze 
pisaną opłatę, która wynosi za egzamin 
naukowy (klauzurowy i ustny) 84 zł, -za 
egzamin pedagogiczny 56 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po 
dane do wiadomości zainteresowanych dro 
gą ogłoszenia w lokalu Komisji Egzamina- 
cylnej (Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, 
II p.) (—) Czežowski, prezes Komisji Egza 
minacyjnej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ nie Koła Wileńskiego BBWR. 

W ubiegły poniedziałek odbyło się posiedze 
nie Zarządu Koła Wileńskiego BBWR, na 
którem m. in. ustałono kreowanie ośmiu Kół 
dzielnicowych, z których większość jest już 
zorganizowana. Równocześnie z organizacją 
Kół dzielnicowych tworzone są Koła środo- 
wiskowe, które wraz z poprzedniemi stano- 
wić będą zrąb organizacyjny  Bezpartyjne 
go Bloku Współpracy z Rządem na terenie 
m. Wilna. 

Sekretarjat Koła Wileńskiego jest czyn- 
ny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 
18 go 19-ej w lokalu przy ulicy Zawalnej 1 
m. 4. 

i POCZTOWA 

— Odebranie debitu pocztowego.  Mini- 
sterstwo Spraw Wewn. odebrało debit pocz 

Koło stacji Uzdowo na odcinku gra 
nicznym Raków odbędzie się . w dniu 
dzisiejszym konferencja graniczna z 
władzami sowieckiemi w sprawie ostat 

nich zajść. Na konierencji tej ma być 
poruszona jednocześnie sprawa ostrze 
lania żołnierzy KOP przez załogę sa- 
molotu sowieckiego. (S) 

Wykrycie bandy przemycającej poborowych 
Na odcinku granicznym Trakiszki zosta- 

ła wykryta banda z 8 osób, która zajmowała 
się przemycaniem poborowych przez grani- 
cę. Na czele bandy stał znany fałszerz pasz- 
portów z Wilna j. Wajensztadt. 

Przez dłuższy czas banda ta ała 
na terenie województwa białostockiego i Su 
walk. Do wykrycia bandy doszło w zupełnie 
wypadkowy sposób. В 

Mianowicie do starostwa w Białymstoku 

zgłosił się jeden z obywateli prosząc o ze- 
zwolenie w jakiejś sprawie. Obywatel ów 
miał przytem okazać dokument osobisty. 

Przy okazaniu dowodu wyśryło się, iż 
paszport posiadany przez niego jest fałszy- 
wy. Właściciela fałszywego paszportu za- 
trzymano i wszczęto niezwłocznie age 
nie, które doprowadziło do wykrycia 
bandy wraz z jej naczelnikiem Wajensztad- 
tem. (S) 

Pielgrzymka żydów do Łyngmian 
Dziś w nocy wyjechała pielgrzymka ży 

dowska, składająca się Zz kilkuset osób, z 
Wilna do Łyngmian. Pielgrzymkę tą żydzi 
odbywają, jak wiadomo, z powodu swego 
święta Tiszo b-ow. Dowiadujemy się, że sta 
rosta šwiecianski p. Mydlarz zezwolił na 
przekroczenie granicy udającym się do Łyn- 
gmian żydom i przesłał odpowiednie zawia- 

domienie w tej materji straży granicznej. U- 
zyskaliśmy również informacje, że komen- 
dant litewskiego odcinka granicznego złożył 
oświadczenie, że aczkoswiek specjalnych za- 
rządzeń od swej władzy przełożonej nie o- 
trzymał, to jednak nic nie będzie; miał prze- 
ciwko pielgrzymce, udającej. się na cmen- 
tarz Lyngmianski. (S) 

PALĄ SIĘ LASY 
W leśnictwie koniawskiem koto wsi Rudni 

pow. wil. trockiego wskutek nieustalonej do 
tychczas przyczyny *wybuchł pożar, który 
strawił 10 ha lasu oraz kilkaset metrów drze 

wa opałowego. Ponadto spaliło się około 30 
ha lasu, należącego do mieszkańców wsi Ru 
dnia. Straty łącznie wynoszą około 500,000 
złotych. 

Przesilenie na stanowisku dyrektora 
teatrów wileńskich 

"W związku z definitywnem zrzeczeniem 
się dyr. Zełwerowicza ze stanowiska dyrek- 
tora teatrów wileńskich dowiadujemy się, 
iż ZASP usilnie popiera w obecnej chwili kan 
dydaturę p. Warneckiego, artysty Teatru Na 

rodowego w Warszawie. Pomimo lansowa- 
nia tej kandydatury ZASP olicjalnie ją do- 
tychczas nie zgłosił. Należy przypuszczać, że 
sprawa ta zostanie zdecydowana  ostatecz- 
nie w najbliższym czasie. 

towy nast. pismom: 
„Ukraińska Rabotnicza Gazeta* wyd. w 

Buenos Aires, „Ekonomiczeskaja Żiźń” wyd. 
w. Moskwie. 

SĄDOWA 
— Osobiste. Prokurator Sądu Apelacyj- 

nego w Wilnie p. Józef Przyłuski, rozpoczął 
z dniem 20 bm. urlop wypoczynkowy, któ-, 
ry spędzi, jak się dowiadujemy, w jednej z 
miejscowości nad Bałtykiem. Zastępstwo w 
urzędzie objął pełniącp obowiązki prokura- 
tora Sądu Apelacyjnego wiceprokurator p. 
Wojciech Komar. (S) 

RÓŻNE 
— Nowi mistrzowie, W Święcianach od- 

były się egzaminy mistrzowskie w żakresie 
różnych zawodów rzemieślniczych. 50 osób 
uzyskało dyplomy mistrzowskie. 

— Kryzys finansowy w Izbie Rzemieślni- 
czej. Wileńska Izba Rzemieślnicza zwróciła 
się de władz centralnych z prośbą o pożycz 
kę na potrzeby rzemieślniczych cechów wi- 
leńskich. 

— Co będzie z umarłymi? Ostatnio wy- 
niki konflikt pomiędzy zarządem — степ- 
tarza żydowskiego i „robotnikami cmen- 
tarnymi. Konflikt ten powstał z powodu za- 
legania z wypłatą, którą zarząd nie uiszcza 
już robotnikom od 4-ch tygodni. Jeżeli do 
godziny 10-ej rano dnia dzisiejszego zatarg 
nie zostanie zlikwidowany, robotnicy cmen- 
tarni ogłoszą strajk. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Jeszcze dziś 

i jutro na ogó!łne żądanie publiczności — do 
skonała krotochwila Hennequina „Szukam 
dziecka", w wykonaniu pp.: Kamińskiej, Sa- 
wickiej, Balcerzaka, Wyrwicza i innych. Ce- 
ny miejsc specjalnie zniżone. 

— Teatr Lutni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś o godzinie 8 m. 15 w. nieodwo- 
łalnie po raz ostatni sensacyjna sztuka Vicki 
Baum „Ludzie w hotełu*. W rolach głów- 
nych pp. Eichlerówna, Niwińska, Rychłow- 
ska, Ciecierski, Jaśkiewicz i Kreczmar. Ceny 
miejsc specjalnie zniżone. 

— Najbliższa prem w Teatrze л- 
tnia“. W najbližszą aż. w Teatrze ME 
tnia* odbędzie się premjera sensacyjno-kry- 
minalnej sztuki Atherton'a pt. „A Zuzanna 
nie chce”, w nadzwyczajnej oprawie — 4еко- 
racyjnej. Czołową obsadę stanowią pp. Ei- 
chlerówna, Wasilewski i Wyrwicz. Reżyserja 
R. Wasilewskiego. 

— Jutrzejsza premjera Rewji w Teatrze 
ietnim. Jutro odbędzie się premjera dawno 
oczekiwanej Rewji. Inauguracyjny program 
posi tytuł „Tylko wałczyk jest najstodszy“. 
Kierownikiem artystycznym Rewji jest p. Lu 
dwik Sempoliński, który jednocześnie jest 
jednym z głównych wykonawców. Pozatem 
udział biorą pp. Kozłowska, Carnero, Osiń- 
ska, Wierzyńscy, Ksimaszewski, oraz zespół 
girls. W programie znajdują się najnowsze, 
ulubione piosenki stolicy: „Tomasz, skąd ty 
to masz“, „Cherie“. „Rosita“, „Coco“: 
„Spowiedž przedšlubna“ i wiele innych. Bile 
ty od 50 gr. 

— Gościnny. występ prof. Walek-Walew 
skiego. Dziś dn. 23 lipca rb. o godzinie 8,30 
wieczorem w Parku Sportowym im. gen. Że- 
ligowskiego (wejście z ul, Syrokomli) odbę 
dzie się koncert symfoniczny pod batutą 
słynnego kompozytora i dyrygenta p. prof. 
Walek-Walewskiego. P. prof. Walek-Walew 
ski znany jest publiczności jako słynny mu 
zyk z audycji radjowych w Krakowie. 

— Dzisiejszy koncert w Muszli, w ogro- 
dzie po-bernardyńskim. Dziś o godzinie 8-ej 
m. 30 w. w Muszli koncertowej odbędzie się 
koncert na aparatach dźwiękowych firmy 
„Elektrit*. Nadaną zostanie opera Verdi'ego 
„Traviata“, w wykonaniu czołowych sił ope 
ry „La Scala“ w: Medjolanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Stylowy — Pogarda śmierci. 

Casino — Cohn i КеЧу м Szkocji. 
Miejskie — Tajemnica dr. Dymitriusa. 
Hollywood — Ulica potępionych dusz. 
Helios — Mąż—-kochanek. 

Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nieudane oszustwo. W Oszmianie za- 

trzymano Zalewskiego Juljana, mieszkańca 
wsi Studzień pow. wiołożyńskiego, który za 
wystawione przez inną osobę weksle chciał. 
zakupić kilka rowerów w składzie Law,'a. 
Oszustwo wykryto i Zalewskiego zatrzyma- 
no. 

— Podejrzany Włoch. W Oszmianie za- 
trzymano obywatela włoskiego Sakopo Gia- | 

nini, nieposiadającego dokumentów na pra- 
wo pobytu w Polsce. Włoch ów trudnił się 
sprzedażą figurek ze sztucznego marmuru i 
z tego tytułu jwłóczył się na terenie naszego 
województwa. 

— Opryszek i aferzystka już są za krat- 
kami. Zatrzymany został przez policję śled- 
czą w Wilnie niebezpieczny oprpszek Fran- 
ciszek Baranowski. Baranowski grasujący od 
dłuższego czasu na terenie województwa wi 
ieńskiego był specjalnym przedmiotem  po- 
szukiwań policji. Aresztowano go w chwili, 
gdy starał się przedostać do jednej z melin 
złodziejskich. Również przez policję śledczą 
ww Wilnie zatrzymana została aferzystka i 
„doliniarka** Dmochowska. Sprytna ta afe- 
rzystka ukrywająca się pod 6 różnemi na- 
zwiskami i z tego powodu była trudną do u- 
chwycenia. Dmochowska popełniła szereg 
wyrafinowanych oszustw w mieście i na pro 
wincji. Oszustkę osadzono w areszcie cen- 
tralnym. (S) 

— Pożaryizgliszcza w powie- 
cię postawskim. We wsi Wirze, gmi- 
ny wolkołackiej wybuchł pożar w zabudo- 
waniach mieszkańca tej wsi, Bobrowicza Ka 
zimierza. Pożar przerzucił się na sąsiednie 
domostwa i wskutek tego spłonęło doszczęt 
nie 10 podarstw. 
We al Olsiewicze, gminy miadziolskiej 

pastwą płomieni padło 20 gospodarstw i 
mnóstwo inwentarza, zaś we wsi Nawory 
spłonęło 13 gospodarstw w tejże gminie. 

Ogółem straty wyrządzone mieszkańcom 
wymienionych wsi sięgają ponad 100 tysię- 
cy złotych. (S). 

— Utonięcie dziecka. Koło zaśc. Niewor- 
dy w gminie podbrzeskiej utonął Włady- 
sław Gowkielewicz, 2-ch lat w rowie na po- 
lu. Dziecko pozostawione bez opieki wpadło 
do rowu napełnionego wodą i utonęło. 

— Samobójstwa. Mieszkanka wsi Krywi- 
czany Anastazja Korniłowiczowa rzuciła się 
pod pociąg zdążający do Głębokiego. Cięż- 
ko ranną iłowiczową przewieziono do 
szpitala w Giębokiem. : 

Justyn Fedukowicz, z zawodu fryzjer, po 
wypiciu wie!kiej flaszki karbołu rzucił się do 
jeziora w Głębokiem i utonął. | 

— W koszarach 2-ej kompanji KOP w 
Gnieździłowie zastrzelił się z karabinu kapral 
Białek Jan. Przyczpna — zawód miłosny. 

— Sieniawska Marja ze wsi Puziki gm. 
połoczańskiej z powodu zerwania z narze- 
czonym wypiła kwasu siarczanego. Trucizna 
została dostarczona desperatce przez jej kox 
leżankę Etrydównę Marję. Ostatnia, po za 
machu stamobójczym Sieniawskiej, obawia- 
jac się odpowiedzialności zażyła tegoż kwa- 
su Siarczanego. Obie samobójczynie dostar- 
czono do szpitala w stania groźnym. p 

kradzieże. Według doniesienia 
Bazylego Poła (Potok 2) nieznani sprawcy 
dostali się w nocy z 20 na 21 bm. przez 
ctwarte okno do kuźni w Leoniszkach i skra 
dli stamtąd narzędzia kowalskie wartości 580 
złotych. 

Z niezamkniętego mieszkania (Rudnicka 
nr 25) skradziono 21 bm. złoty zegarek war 
tości 40 zł., będący własnością Petroneli Li- 
twinionek. Policja ustaliła, że kradzieży do- 
konała Anna Bućkówna (Kasztanowa 7). 
Bućkuwnę zatrzymano. Zegarka narazie nie 
odnaleziono. 

Ze skradzionemi kurami zatrzymano Wa 
lentego Chmielewskiego (Jelenia 9). zk 
skradzone były z dzedzńca domu Nr. 2 ul. 
Jelenia, a były własnością Jana Aleksandro- 
wicza. 

Funksjonarjusze wydziału śledczego za- 
trzymali Józefa Rogowskiego i Stanisława 
Masela. nie mających stałego miejsca zamie 
szkania za dokonanie w dniu 13 bm. napa- 
du rabunkowego na osobie mieszkańca m. 

Iwieńca Nocha Botwinika. Napadu dokonali 
na 8-ym klm. od Wilna na szosie oszmiań- 
skiej i zrabowali Botwinikowi paczkę z to- 
warami aptecznemi wartości 148 zł, : 

— Pożar. We wsi Czepuki RE mior- 
skiej spalił się dom Aleksandra ojciula 
wraz z oborą i wozownią. Straty wynoszą 
1450 zł. Przyczyną było nieostrożne obcho- 
dzenie się z ogniem. (S) 

       
Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusl—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)— 

życie i twórczość . zł 10— 
Bez steru | busoll (Sylwetka 

x prof, Michała Bobrowskiego)    Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
plesklego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Plerwsze trudy | walki wl- 

leńskich kolejarzy . «+ 0.80 

Z SĄDÓW 

Zemsta członków 
bandy Rysia 

Szajka słynnego bandyty Rysia daw 
no została zlikwidowana, jednakże cią 
gle dowizdujemy się o jakiemś morder 
stwie lub bójce, powstałej na tle wy- 
krycia i likwidacji bandy. 

Podobna też Sprawa została rozpo- 
znana przez Sąd Apelacyjny w dniu 
wczorajszym. Na ławie oskarżonych 
zasiedl: bliscy krewni Rysia, Sinifon i 
Prokop Wołkowy, ze wsi Lakowicze 
pow. Święciańskiego. 

Bracia Wołkowowie uważani byli 
za członków bandy Rysia. 

Zbrodnia zaś, 6 której będzie mo- 
wa, potwierdza to ogólne mniemanie. 
. „Osobą, która przyczyniła się do u- 
jęcia bandyty Rysia, był przodownik 
Sawicki, a jego pomocnikami Ambro- 
żewicz i Buczek. Byli kompani Rysia 
poprzysięgli im zamstę. 

Sposobność ku temu nadarzyła się 
bardzo prędko. 

24-go kwietnia 1930 r. Józef Am- 
brożewicz przybył na targ do Hoduci- 
szek. 

Zebrani na targu b. członkowie ban 
dy rzucili się na niego i poczęli go bić. 

Z pomocą napadniętemu przyszedł 
Albin Wieżun i policja. | 

Napastnicy uciekli, a potem zemści 
li się okrutnie. 

Do wracającego z targu Wieżuna 
podeszli bracia Wołkowowie. 

Jeden z nich, Prokop podał Wieżu- 
nowi rękę, a Sinifon, korzystając z te- 
go, wbił mu długi nóż w szyję, przy- 
czem przeciął mu arterję senną, skut- 

kiem czego nastąpiła natychmiastowa 
śmierć. 

Przyłapani na gorącym uczynku 
Wołkowowie zostali ujęci i przekaza- 
ni do dyspozycji władz sądowych. 

* Materjał dowodowy, zebrany prze 
ciwko nim, wystarczył, ażeby Sąd 
Okręgowy, który rozpoznał tę sprawę 
w: dniu 20-go lutego r. b. na swojej se- 
sji wyjazdowej, skazał obu braci na 
10 lat ciężkiego więzienia. 

Od tego wyroku obrońcy skaza- 
nych, p. adw. P. Andrejew i H. Sztu- 
kowska założyli apelację. 

Wczoraj sprawę tą rozpoznał Sąd 
Apelacyjny. Po przesłuchaniu sprowa- 
dzonych świadków, głosu udziela się 
p. prokuratorowi Komarowi, który na- 
staje na przykładnem ukaraniu prze- 
stępców. 

Obrońcom jednakże udało się udo-* 
wodnić, że wina Prokopa Wołkowa nie 
została niczem udowodniona; proszą 
więc o całkowite jego uniewinnienie. 

Względem drugiego oskarżonego 
obrona wnosi prośbę o zamianę kwali 
fikacji prawnej, uważając, że cios, za- 
dany Wieżunowi, należy  zakwalifiko- 
wać jako ciężkie uszkodzenie ciała, 
skutkiem którego nastąpiła śmierć. 

Sąd, przychylając się do wniosków 
p. adw. Andrejewa i Sztukowskiej, cał 
kowicie uniewinnił Prokopa Wołkowa, 
a Sinifona Wołkowa skazał na 6 lat 
ciężkiego więzienia. R. 

UKARANIE NOTORYCZNEJ 
OSZUSTKI 

22-go października 1930 r. do II Komi- 
sarjatu P. P. w Wilnie zgłosiła się. Józefa 
Bublewicz i zameldowała, że padła ofiarą 

oszustwa. 

Opowiedziała ona, że Anna Radzionowa 

sprzedała jej zamiast obręczni złotej zwykłą 

metalową i w ten sposób wyłudziła 10 zł. 50 

groszy. 

Radzionowa, postawiona w stan oskarże 
nia, do winy się nie przyznała. Jednakże, bo 

gata przeszłość przestępcza i niezbite dowo- 
dy winy złożyły się na to, że Sąd Grodzki 
po zapoznaniu się z tą sprawą w dniu 2-go 
marca r. b. postanowił osadzić Radzionową 

w więzieniu, zamieniającym dom poprawy, 
na przeciąg lat trzech. 

Od tego wyroku obrońca skazanej apl. 

adw. W. Kapłan założył apelację. : 
Na wczorajszem posedzeniu Sądu Okrę- 

gowego sprawa ta została rozpoznaną. 
Po krótkiej naradzie Sąd postanowił, ze 

względu na poprzednią karalność oskarżonej, 
wyrok pierwszej instancji zatwierdzić, B. 

ŻONOBÓJCA PRZED SĄDEM 
Na ławie oskarżonych Sądu Apelacyjne- 

go zasiadł wczoraj 21-letni mieszkaniec wsi 

Na sumieniu Pea okri la arži o ciąż 
zbrodnia, ZOROAREWOC | 1 Szy: 

Po bliższem jednakże zapoznaniu się z 
sprawą zaczyna człowiek rozumieć, jakie о- 
kropne katusze moralne musiał ten oskarżo- 
ny przejść zanim dopuścił się tak okropnego 

Ludwik Zając z zawodu rolnik, był ko- 
chającym synem i przyszłą podporą swoich 

T I EAN ans : dyb i 

szystko byłoby d gdyby nie ko- 
bieta. Zakochał się Ludwik iw. dziewczynie, 
zapomniał o rodzicach, obowiązkach, 0 ca- 
łym Bożym świecie. 

Dla swego ukochania sprzeniewierzył 
się wierze ojców. " 

Jak się później okazało, nie powinien był 
tego robić, gdyż kobieta ta nie była godną 

z pije długo przed ślubem „ Žona jego za jo przed ślubem upra- 
wiała nierząd, jednakże mąż jej nie 
na to uwagi, tylko ją prosił, ażeby nadal te- 
go nie robiła. 

Przez krótki czas tylko cieszył się oskar- 
żony spokojnem domowem skiem. 
Poke kinie. Ri soki oh Gl 

i iła ona zabrać się do u- 
ego uprzedniego rzemiosła. 

_Nie było to tajemnicą dla jej męża. Prosił 
i błagał B ażeby nie robiła mu, wstydu i nie 
bezcześciła jego nazwiska. || у 

Widząc, że ani prośby, ani groźby pożą- 
danego skutku nie przynoszą, postanowił 
Zając wywieźć żonę do swoich rodziców. 

Na tę propozycję żona odpowiedziała mu 
с 
ЩЁФШ& między małżonkami na tym tle   

Przykłady życiowe 
Po śmierci męża pani Helena została z 

trojgiem dzieci i z gołemi, nieprzyzwyczajo 
nemi do prący rękoma. Niestety, mąż jej, 
dobry i porządny człowiek, nie pomyślał o 
zabezpieczeniu ich przyszłości. Ale na szczę 
ście znalazł się ktoś życzliwy i uczynny, 
kto jej pożyczył na wzięcie w dzierżawę wil 
li i na założenie pensjonatu w miejscowości 
klimatycznej. $ 

Ile pracy, lęku, starań i zmartwień miał 
w sobie ten pierwszy krok samodzielności! 
Ile wyrzeczeń! W jednym pokoju mieszka- 
ła sama z dziećmi, donaszała stare suknie, 
przerabiała dzieciom ubranka, nie pozwala- * 
la sobie na żaden zbędny wydatek. Ale za 
to poszczęścił Pan Bóg i pobłogosławił jej 
ciężkiej pracy. Powoli, po kilku latach spła 
ciła swój dług. Zaczęło jej się powodzić — - 
pensjonat miał dobre imię. Obowiązki jej 
w miarę podrastania dzieci wzrastały, ale i 
dochody. zwiększały się również. Mogiła 
kształcić dzieci, myśleć o ich przyszłości. 
Ubezpieczyła każde dziecko oddzielnie w. 
PKO. Płaciła regu!arnie miesięczne składki, 
a kiedy panna Wandeczka dorosła — miała 
już ładny posag, a Staś i Bolek projektowali 
że po ukończeniu wyższych studjów otwo- 
rzą sobie razem biuro techniczne. В * 

I to zdziałała słaba kobieta — pracą i 
wytrwałą oszczędnością. Dziś ma sama byt 
zapewniony, jest spokojna o przyszłość 
swych dzieci i nieraz winszuje sobie szczę- * - 
śliwej myśli, która kazała jej wykupić te 
trzy polisy ubezpieczeniowe PKO! 

NAD EO WIEZIE АГНЕ С ЧБАЩАИ КИК ZEE DZA ONAR 

Przyczyny od Redakcji „Trybuny* 
niezależne zmuszają nas do przesunię. 
cia numeru wakacyjnego „Trybuny”. 
na następny czwartek dn. 30. VII. 

REDAKCJA . 
NIEZALEŻNEJ TRYBUNY AK. 

  

— Tygodnik ilustrowany 
przynosi treść żywą i zajmującą, a więc: 

mr. 29. 

artykuł wstępny na temat ostatniego prze- - 
silenia w Niemczech,  feljetonik na margi- 
nesie naszej sytuacji („Nie wyrzekajmy się 
wakacyj'), artykuły Boy-Żeleńskiego, p. t, 
„Życie Henryka Brulard*, W. Rogowicza o 
„Hiszpańskich Żydach na Bałkanach* (,Se- 
fardowie''),  H. Boguszewskiej 
wym Kongresie Ociemniałych w * Nowym 

o Świato- 

Yorku, A. Bregmana o Arystydesie Brian- —- 
dzie („Żywoty paradoksalne"), T. Brudzew 
skiego o ,Powiastce o Mickiewiczu* („La, 
vie de Mickiewicz“ par M. Czapska“/. Wre 
szcie piękne reprodukcje fotografiki  nowo- 
czesnej (H. Poddębskiego) oraz stałe dzia-, 
ły: Idee i zdarzenia, przegląd. nowych wy - 
dawnictw, recenzje malarskie. Zagranicą, 
oraz dwa odcinki powieściowe. W: „Ideach , 
i zdarzeniach* poruszono 
ważną sprawę t zw. świadczeń społecznych, 
będących jednym z największych ciężarów , 
ciążących na obywatelach. W artykule p. 
Rogowicza znajdujemy ciekawe wiadomości 
o dwóch odłamach Żydów: Aszkenazim i 
Sefardim. › 

Ofiary 
RACHUNEK POMOCY OFIAROM POWO- 
DZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM BAN- 

KU HANDLOWYM SP. AKC. "A 

Stan wpłat na 7 VII 31 zł. 48,957,39 
Wpłacono od dn. 7, VII — 22, VII rb. 

Z polecenia Wojew, Wileńskiego 
Wydziału Pracy i Opieki Spo- 4 

zł. 13,615,41 

  

m. in. niezwykle 

‚ 

łecznej 
Ks. proboszcz z Kiwerc zł. 170— 
Ks, Odrowąż zł. 2,70 
Komitet Obywatelski Niesienia „ **а 

Pomocy Ofiarom Powodzi zi. 60000— || 

Stan wpłat na 23 VII 31 r. zł. 122,745,50 

  

Oficerowie i podoficerowie 
62 pułku składają na powodzian zł. 100. 

Podziękowanie 

Docentowi U. S. B. p. Wąsowskie- 
mu składamy niniejszem  naiserdecz- 

niejsze podziękowanie za uratrwanie 

życia naszej żonie i matce w jej cięż- 

kiej i skomplikowanej chorobie oraz 

za epiekę jak również dziękujemy dr J 

A. Libo za jego troskliwy stosunek ' 

do chorej. 

trwała dwa dni, aż wreszcie dopr 
ny do rozpaczy mąż chwycił strzelbę i wy- 
mierzył do żony. 

Padł strzał i kula, trafiając Annę Zająco 
wą w: okolicę serca, zraniła ją Śmiertelnie. 

„Wysoki Sądzie, kończy oskarżony swe 
jaśnienia, trzelbie była druga 

a; tobym Sai dzisiaj na ławie © | 
skaržonych“. е ! 

Słusznie zauważył obrońca oskarżonego 
adw. Czernichow, że gdyby Zając shtanąl 
przed sądem przysięgłych, to nie ulega naj- 
"mniejszej wątpliwości, że zostałby on unie 
winniony. jednakże tutaj prosi on o złago- 
dzenie i a kaw. uprzednio wymierzonej 

Sąd po długiej naradzie, reasumując wszy | 
stkie okoliczności łagodzące, młody wiek i, 
u 

szył mu karę, wymierzoną przez Sąd Okręg 
wy i skazał go na zamknięcie w więzieniu, 

zamieniającym dom poprawy na 
dwóch lat. 

"upo rzy e zaparcia stolca, katary gru-. 
bej aja usa kiszkach, wzdęcie, bó- 

le w bokach, przechodzą przy używaniu ra 

no i wieczór, po szklaneczce ńaturalnej wo 
dy gorzkiej „Franciszka-Józefa".* żądać w 

"aptekach i drogerjach. 

oskarżonego, zmniej | 

zawodowi | 

` 

* 
+ 

% Ps 

; 
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Witold  Bublewski 
szlaku wodnym**. 
Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa, 

„Kajakami na 
(Organizacja wycieczki) 

1931. Cena 1,50 zł. 
Sport kajakowy, rozwinięty szeroko za- 

granicą, w Polsce zaczyna dopiero stawiać 
pierwsze kreki. 

Jest on bodaj najprzyjemniejszym rodza 
jem sportu letniego, który dostarcza wiele 
wrażeń i przyjemności. 

Dotychczas dawał się u nas odczuwać 
brak odpowiedniego podręcznika, któryby 
spełniał rolę przewodnika dia kajakowców, 
udających się na wycieczki. 

Lukę tę wypełnia obecnie praca W. Bub 
lewskiego p. t. „Kajakami na szlaku wod- 
nym', wydana przez Główną Księgarnię 
Wojskową. ` 

Autor, praktyk z dużem  doświadcze- 
niem, podaje w niej wszystko, co jest zwią 
zane z potrzebami turystyki kajakowej. 
Stąd stanowi ona doskonały „przewodnik, 
podający najdrobniejsze szczegóły technicz- 
nego wyposażenia i przygotowania, jak i 
sposób zachowania się podczas podróży. 

Kolejno omawia: przygotowanie, cel, 
kosztorys, marszrutę, opis szlaku, wybór ka 

jaka, formalności paszportowe, ulgi trans- 

portowe przy transporcie kajaka, wyposaże 

nie wycieczki, pakowanie i wiele innych za 

gadnień. : 
Do pracy zalączono szereg rysunkow po 

glądowych, tablicę sygnałów, wykaz zwią- 

zkowych towarzystw wioślarskich w Polsce 

harcerskich drużyn żeglarskich oraz mapkę 
hydrograficzną Polski z oznaczeniem istnie- 

jących klubów i drużyn wodnych. h 

Praca ujęta jest niezwykle przystępnie, 

prosto i popularnie. jest ona jako informa- 

tor wprost WE dla każdego zwolen- 

nika turystyki wodnej. ; 

Nadraieniė naležy, že stanowi ona 21 to 

  

mik popularnej „Bibljoteczki Sportowej *. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM, U, CZYŚ 

POMYŚLAŁ Q GEDJI MA- 

TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na„Fumdusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na Косто 
P. K. O. 21895, Komitetu Oben- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polske 
  

CHEMIKALJA 

GEVAERT 
sq niezbęd 

  

idąc z postę 

tworów tech 

Do nabycia w skła 

  

JOHN HUNTER 

7 JENNY—DETEKTYW 
— Pan mi się podoba, — rzekła, 

tak prosto i szczerze, że Billy zmie- 
szał się i nie wiedział co odpowie- 

- dzieć, śliczna jak wyrzeźbiona rączka 
dotknęła po przyjacielsku jego ręka- 
wa. — Panie Carion, czy pan mi obie 
ca, że nie zagniewa się ną mnie? 

Niech się pan strzeże, byłoby bar- 
dzo smutno, gdyby się im udało za- 
bić pana. Ą oni to zrobią napewno, 
jeżeli pan nie będzie się strzedz. Pan 
wie to doskonale. Oni potrafiliby za- 
bić pana w biały dzień, przy bramie 
Scotland Yardu i zrobiliby to z taką 
łatwością i równie bezkarnie, jak 
wszystko, co zrobili dotąd. Niech pan 
nie zapomina o tem. Najniebezpiecz- 

niejsze są: ludzie, ulice i tłumy ludzi. 
Ci ludzie nie są podobni do tych, tu- 
tejszych, angielskich bandytów. To 
Są inni ludzie. 1... jabym nie mogła 

odżałować, gdyby się panu coś stało. 
— Bardzo pani jestem wdzięczny 

za przestrogę,— uśmiechnął się in- 
spektor. \ 

Czuł że Jenny mówi szczerze i 
sprawiło mu to wielką przyjemność. 
Ale przypomniał sobie, że przyszedł 
tu w sprawie służbowej. Znów przy- 
brał wyraz surowej powagi. 

— Widzę, że pan znów się zachmu- 
rzył! — zauważyła. O co chodzi pa- 

nie detektywie? 
— Kłopoty! — odpowiedział wy- 

krętnie Billy, nie patrząc na nią. 
Nigdy jeszcze nie widział takich 

jasnych, miłych oczu. Musiał przy” - 
znać, że wogóle nie spotykał nigdy do 
tąd tak miłej, czarującej kobiety, o tak 
silnej woli, tak łagodnym, słodkim, 
charakterze i wybitnym umyśle. 

Przykrć to było, przecież nie po- 
winien był dopuszczać takich myśli, 
Powinien pamiętać, że jest star- 

szym inspektorem, pełniącym obowiąz 
ki służbowe. 

— Jakie kłopoty? 
W oczach jej błysnął uśmiech, w 

głosie zabrzmiała ironia. 

— Dostałem dwa kablogramy 
Cansas City i New Yorku. 

'  — Aha, to stąd zna pan moje na- 
zwisko! 

z 

Mai “r iw 

     

   materjałem 
amatora, który, 

czasu, dąży do 
używania najdo- 
skonalszych A 

niki 
współczesnej. 

przyborów fotograficznych. 

11,58 czas. 
12,05 muzyka operetkowa. (płyty). 
13,10 Kom. meteor, z Warsz. 
16,40 program dzienny. 
16.45 kom. dla żeglugi z Warsz. 
16,50 „Amerykanizacja sztuki w Pary- 
— Odczyt z Krakowa wygłosi art. ma!. 
Gotlib. 
17,10 muzyka symfoniczna (płyty). 
17,35 „Alojzy  Liranek i jego stosunek 

do narodu polskiego““ — odczyt z Warsz. 
wygłosi dr. B. Vydra. 

18,00 koncert popołudniowy w wykona 
niu Olgi Olginy (sopran). 

19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 159“ 
listy radjosłuchaczów omówi- Witold Hułe- 
wicz, dyr. progr. R.W, 

19,20 „Szare dni powstania styczniowe- 
— Odczyt wygłosi Otto Hedemann. 

19,40 program na piątek j rozmaitości, 
19,50 Kom. z Warsz. 
20,15 koncert z Warsz. 
21,30 słuchowsko z Warsz. „Najdroż- 

sza moja Pegg* — Hartley - Mannera. 
„22,00 „Glos Jeanetty Macdonald“ 

felj. z Warsz. wygłosi W. Frenkiel, 
22,15 Kom, z Warsz. 
22,30 audycja wokalna z Poznania wi 

wykonaniu p. R. Maja (baryton opery po- 
znańskej) — przy fort. J. Komorowski. 

23,00 muzyka lekka i taneczna z War- 
szawy. 

Giełda Warszawska 
z dnia 22 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 9,06 — 9,08 —- 9,04, 
Holandja 359,80 — 360,70 — 358,90. 
Londyn 43,30 i pół — 43,41 — 43,20. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909 Paryż 35,04 i pół — 35,14 — 35,13 — 34,95. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26,39. 
Szwajcarja 173,70 — 174,13 — 173,27. 
Wiedeń 125,48 -— 125,79 — 127,17. 
Włochy 46,70 — 46,82 — 46,58. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc. pożyczka kolejowa 45. 6 proc. 

dolarowa 74,75; 8 proc. L. Z. BGK i BR, 
obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 83.25. 4 proc. L. Z. Ziemskić 49,75 — 49,50—-50; 
4 i pół proc. warszawskie 70,50 — 71,25 — 
70,75. 5 proc. Łodzi 53; 8 proc. Łodzi 66; 
8 proc. Piotrkowa 62; 10 proc. Siedlec 71,75. 
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— Tak, — skinął głową Billy, 

— Ale była tam jeszcze inna wiado- 
mość, która może panią zaintereso- 

wać. Chociaż może pani sama wie o 
tem, bez mojej pomocy. 

Jenny milczała i słuchała z uwagą 
Billy wstał i wziął kapelusz: 
-— Niema w tem żadnej tajemnicy, 

bo w Stanach Zjednoczonych wszy- 
scy o tem mówią. Pani nie czyta- 
ła gazet amerykańskich? 

Nie. 
Billy przyjrzał się jej badawczo. 
— Moi ludzie będą śledzić panią, 

pani to rozumie? 
— Naturalnie. Ale co pan chciał 

mi powiedzieć? 
— Oliver Trent uciekł z więzienia 

przed trzema tygodniami i zniknął 
bez śladu! 

Jenny milczała chwilę, nie spusz- 
Cczając oczu z inspektora Twarz jej 
zmieniła się, oczy pociemniały, na 
twarzy ukazały się czerwone rumni.ń 
ce, 

— Nieprawda! To nieprawda! Pan 
wymyślił to umyślnie, żeby zemścić 
za odmowę udzielenia panu informa- 
cyj. 

— Mówię prawdę, — zmarszczył 
brwi Carion. 

I proszę również, żeby pani po- 
wiedziała mi, prawdę. jeżeli pani 
się upiera, jestem bezsilny dopomódz 
pani. 

Jenny była bardzo wzruszona. 
Spojrzenie jej stało się dziwnie nie- 
ruchome, usta poruszały się bezdźwię 
cznie. 

Billy pożałował, że tak nieostroż- 
nie poruszył tą sprawę. Wyraz twa- 
rzy Jenny wzruszył go i zaniepokoił 
Pragnął wywołać na jej ustach łagod- 
ny i spokojny uśmiech, którym go 
tak zachwyciła. 

Po chwili Jenny zapanowała nad 
sobą i wyszeptała: 

— Wierzę panu. Ale pan mnie 
bardzo zmartwił. Czy mogę poprosić, 
żeby pan mnie zostawił samą, czy ma 
pan coś do powiedzenia jeszcze? 

— Nie, ja wychodzę już. 
Zatrzymał się przed drzwiami, i 

obejrzał się. Oczy ich spotkały się. 
Na łóżku leżało  bezsilne, 
wstrząśnięte dziecko. Billy zmieszał się: 

"Ad 

K. DĄB 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

głęboko   
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Pomorskich Za- Dreny 
Dachówkę 

Płytk cementowe 
własnej produkcji 

oleca 

V. But, I Iankousti i $- 
Wilno, Wileńska 23 tel 432. 

kładów Cerami- 

cznych Sp. Akc. 
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Ogłoszenie o przetargu 
Zarząd Spółki Wodnej „Brzeg Zarzeczny* 
wykouanie robót regulacyjnych brzegu rzeki Wilenki przy po- sesjach Nr. Nr. 19, 21, 23, 25 przy ul. 

ogłasza przetarg na 

Zarzecznej i Nr. 1i3 
A przy ul. Połockiej składających się: 

1) Zabicie około 350 mtr. pali, 2) założenie około 100 mtr. b. ściany drzewnej, 3) wykonanie nasypu 1500 mtr.0, 4) wykonanie 
bruku na mchu 550 mtr.2. O szczegółach przetargu dowie- 

Zarzecz 23 m. 2 w 
przyjmowane do dn. 28 lipca 

godz. 20—22. Oferty będą 
r. b. do godz. 10 rano. 

ZARZĄD. 
AA ETF AFERA UJ 

PIANINA, FORTEPIANY 

     

i FISHARMONJE 
KRAJOWE | ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

ROWSKA 
      

   

   

  

— Myślałem, że trzeba RR BA. wiedzieć. Bardzo możliwe, że on już 
jest w Anglji. Kazałem go odszukać, 
ale nie mam nadziei, żeby go odnale- 
ziono. 

Jenny podniosła na niego Nagal- 
ne oczy i szepnęła nieśmiało: 

‚ — Jeśli pan go odnajdzie, niech 
się pan z nim obchodzi delikatnie, 
niech go pan nie krzyw isi, obiecuje 
mi ta pan? > 

Billy wzruszył ramiotami, Jeśli 
Oliver Trent będzie złapany, cóż  :nu 
dopomódz może taki jeden mały urzę 
dnik? 

LICZBA BANDYTÓW ZMNIEJSZA 
SIĘ 

Wódz chodził wielkiemi krokami 
po dużym pięknie umeblowanym po- 
koju. Delikatne światło spływało ła- 
godnie z-matowej latarni wiszącej pod 
sufitem. Stalowe okienice osłaniały 
szczelnie okna. 

Gryząc niecierpliwie  piepiero- 
sa, wódz spoglądał co chwilą na sta- 
roświecki zegar, stojący na kominku. 

Zapukano do drzwi. Do pokoju 
wszedł lokaj w liberji. Był to typo- 
wy lokaj, jakich się widzi na scenie 
w sztukach, opisujących arystokraty- 
czne salony. W Ameryce rola jego 
polegała na dostawaniu się do domów 
miljonerów i w charakterze  lokaja, 
zbierania informacyj o zwyczajach pań 
stwa, dla późniejszych napadów. 
Umiał mówić głosem pełnym szacun- 
ku i słodkim zarazem, jak przystało 
lokajowi w dobrym domu, ale obec- 
nie nie potrzebował grać tej roli. 

— Wodzu, — rzekł. — Byk przy- 
szedł: Czy chcesz z nim mówić? 

—Po jakiegož djabła czekam  tu- 
taj? Jak myślisz? — rozgniewał się 
wódz. Mówiąc z podwładnemi, uwa- 
żał za konieczne dostosowywać się do 
ich sposobu bycia i żargonu. 

Lokaj uśmiechnął się: 
-— Lubię, kiedy się gniewasz, wo- 

dzu. Gdybym miał twój charakter, 
byłbym już dawno wielkim panem. 
Nie wiem tylko... 

— Wprowadź Byka! — przerwał 
wódz. 

Nie miał ochoty ciągnąć dalej 
rozmowy. 

tej 

  

Ostrobramska 5 Nad program: 1) „Senegalja* (Podróż po Syrji) Aktów 1. 2) Trójka huitajska komedja w 2 sktach. 
Kasa czynna ой g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

  

DZ I Ś! Wielka niespodzianka dla zwolenników humoru i dowcipu! Znana para komików 
DŹWIĘKOWE KINO 

CGIIING 
WIELKA 47. tai. 15-41 

George Sidney i Charlie Murray w niezwykłej komedji 
dźwiękowej p. L. 

КОН i KELLY W $ZKOCJI 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o g.4,6,8 i 10.15 

W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżone. 

  

  

  

  

  

  

      

  

Dźwiękowy DZIŚ! Wielkie dwa dźwiękowe rewelacyjne przeboje 1931 r. w jednym programie po raz pierwszy w di 
na przepiękna pieśń miłości owiana nimbem Kino-Teatr 1) POGARDBA ŚR GREG subtelnego czaru. W rol. gł. 

„ŠTYLOWY“ 3 > " „Mary Brian i Richard Arlen. 
Ji i j Sensacyjny dramat w roli głównej ulubiony bohater 
Wielka 36 Złoto Kalifornii «en Maynard i cudowny koń—Tarzan. 

Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Wilna 
WINIEN NA DZIEŃ 1-go LIPCA 1931 r. MA 

3 Złote i grosze Złote i grosze 
Kasa i sumy do dyspozycji 430867| 93 Kapitał zakładowy 1 — Papiery wartościowe własne 216184| — Fundusz zasobowy 31 60 > „ funduszu zasobowego 6660| — Waluty obce własne 1057) 34 Weksle zdyskontowane. 1499031| 56 Wkłady 5105864] 25 „. protestowane 48050| 31 Kredyt udzielony Kasie na remont 
Pożyczki na remont domów 152101] 50 domów 140000] — # termin. na zob. dłużne i pod Zobowiązania kasowe 5114) 17 zastaw papier. wartośc. 149108] 20 Różne 6204; 88 Pożyczki zabszpiecz. hipotekami i ina- Procenty i prowizja 284889| 26 czej i udzielone Gminom Miejskim 2869190] 97 Należności Skarbu 3764) 55 Korespondenci 141889] 11 a 
Ruchomości 30745| 90 
Koszty handlowe 98909| 29 

” organizacyjne 13800| — 
Różne 10863] 04 
Organizacja Zakładu Zastawniczego 8576| 24 

5675978| 05 5675978| 05 
= 

Dokumenty do inkasa 391454] 11 Różni za inkaso 391454] 11 Depozyty 2061340] 48 Depozytarjusze 2061340] 48 
8128772] 64 8128772] 64       PATS II Sowa ORO IS eo 

Prezes Zarządu (—) Józef Korolec 

Dyrekcja: (—) Antoni Iliinicz (-) Anatol 
Gł. Buchalter (—) Michał Grużdź 

Fried 

[LEKARZE | KOSHETYKS | POSADY i RO Ž M ži 
DOKTOR 

szyrwindt „SABINET ACJONALRĘJ 
choroby weneryczne, OSMETYKI 
tkórne I moczopłciowe LĘCZNICZĘJ 
Wielka 19, od 9 do I WILNO, MICKIEWI- 
3—7 CZA 91 m. 4. 

A kobiecą 
DOKTOR Urod konserwa- 

je, dosko- 
Blumowicz mali, odświeża, usewa 
choroby weneryczne, |<] skazy i braki, Masai 
skórne i moczopłciowe ("arzy i ciała (panie, 

WIELKA 21 Sztaczne opalanie cery) 
tel. 921, od9--113—9 Wypadanie włosów 

W Z.P. 26 łupież, Najnowsze zdo- y 
mm woman zerwannancennwna BYCZE kosmetyki racje" 

nalnej. 
A. tymbier Codziennie sdb, 10—8. 

  

Choroby weneryczne, W. Z. P. 43. 
skórne i narządu mo- a 
pcz” zbie) przyj 
12, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5—8, LETNISKA 
Tel. 15-64. 

TS“ Letnisko- 
Z": pies, rasy wilk, pensjonat 

ostrzyżony, wabi 7 klm. od st. Gudogaj, 
się „Bozo*. Uprasza się poczta Ostrówiec Wie 
o odprowadzenie zaleński, maj. Witki 
wynagrodzeniem do Dziakońskich.  Szcze- 

Dyrekcji Teatru _ na gółowe informacje: 
Pohulance. Mickiewicza 15 — 16, 
  od 2 do 5 po poł. 

Lokaj zamilkł posłusznie i zniknął 
za drzwiami, rozumiejąc, że nie czas 
na puste rozmowy. 

Na sumieniu tego człowieka leża- 
ła niejedna okropna zbrodnia, ale jed- 
nego surowego słowa wodza, wystar- 
czało, by wzbudzić w nim paniczny 
strach. 

Poc hwili zapukano znowu. Puka- 
nie to miało swój wyraz bardzo głę- 
boki: świadczyło ono, jak wielkim 
szacunkiem cieszył się wódz u swych 
podwładnych. Zazwyczaj w świecie 
przestępców tego rodzaju formy są zu 
pełnie nieznane. Szczególnie „Byk — 
Hogan nie miał zwyczaju pytać o 
pozwolenie wejścia, ani kłaniać się 
komuś. 

Ale z wodzem była zupełnie inna 
Sprawa... 

Hogan wszedł do pokoju i zamk- 
nął drzwi za sobą, był to niewysoki 
mężczyzna, o szerokich barkach i cięż 
kim, tułowiu. Był on jednym z najsil- 
niejszych ludzi wśród przestępców 
amerykańskich. 

Zanim stał się mistrzem w strzela- 
niu z rewolweru i karabinu  maszy- 
nowego, umiał rozprawiać się z wre- 
giem gołemi rękami. 

W charakterze najemnego morder 
cy zarobił już niejeden tysiąc dola- 
rów, nie obawiał się Boga, ani dja- 
bła, pracował sam, na własną ódpo- 
wiedzialność, aż dopóki nie spotkał 
wodza, który patrafił wzbudzić w nim 
dziwny strach zwierzęcy i zamienić w 
niewolnika, w ślepe narzędzie swych 
zamysłów. ! 

— No? — mruknął wódz. — Cóż 

tak późno? 

— Widziałem chłopca, aczą 
Hogan. — Ma domek na małej uli- 
czce w Bolham. To on był szofe- 
rem w autobusie. Rozumiesz, wodzu? 

Słowo „,rozuiniesz*, morderca uży- 

wał w każdem zdaniu. Mówił grubym 
głosem, z trudnością dobierając  Ssło- 
wa. 

— Zaciągnąłem go do baru. Po- 
*ozmawialiśmy sobie. Chłopiec ncie- 
Szył się, że wpadł w: taki pyszny in- 
'teres: Gazety piszą o nim. Policja 
biega i pyta się. Carion też badał. 
Rozumiesz? 

— zaczął 

zawa 2 

    

Wa po prawniku, 
starsza osoba, 

doqrego towarzystwa, 
znająca doskonale go- 
spodarstwa domowe 
poszukuje possdy za- 
rządzającej domem, 
pensjonatem. ‚ 
lub jakiejkolwiek — рга- 
cy wymagającej nie- 
ograniczonego zaufania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 
w Polsce. Oferty do 
Adm.  „Słowa* pod 

Do sprzedania 

wodu wyjazdu, 

kaniem dla 

warzywny 
sąż. _ Wiadomość 

ska 1. tel 82. 

  

na dogodnych warun- 
kach natychmiast z po- 

pose- 
sja w okolicy Zwie- 
rzyńca: dom 6 pokoi, 

+ może być zaraz wolny 
lektorki oficyna, garaż z miesz- 

dozorcy, 
studnia, ogród owoc.- 

3870 kw. 
i 

Biurze Reklamowem S. 
Grabowskiego. Garbar- 

i J) M M i 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego nr 1 m. 3, zgodnie z 
art. 1030 Ust, Post. Cyw, podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 27 fipca 
1931 r. o godzinie i0 rano w Wilnie przy 
ul. Wielkiej Nr, 25 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do Ludwika Grużewskie 
go majątku ruchomego, składającego się 
z umeblowania, oszacowanego na sumę zł. 

> Komornik (—) F. Legiecki. 

ik EA) Vili 
Rok 

  

Dogł niemieckie złorej maści, czarna 
  

Były profesor Pszenna ziemia w działkach 

maska jak królewski tygrys, Szczyt 
łopatkowy od 80—90 ctm. z rodowo- 
dem uszy kopirowane—do oddania je- 
den pomiot 4 samce 1 samica .cema 
125 do 250 zł. za sztukę. Dogi z mo- 
jego Kojca dostały złote medale Gdańsk, 
Warszawa, Kraków. Duży srebrny Po- 
znań. Na odpowiedź znaczek. Kojec 
„Sarmatia“, Marcin Reibe —Nowawieš— 

Dąbrowa k-Mogilno     
gimnazjalny oraz stu-| dowolnych pod Wil- 
dent U.S.B. udzielają nem. Szosa, reka, 
lekcyj języków: nie-| las. Sprzedamy bar- 
miecki, francuski i dzo niedrogo. 
włoski  (konwersacja)| Dom H.-K. „Za- 
oraz przygotowuje do| chęta* Mickiewi- 
egzaminów ze wszyst-| cz 1, tel. 9-05. 

  

  kich przedmiotów w 
zakresie szkół  šred- 
nich. Wiadomość Sko- 
pówka 7 m. 7 od 5 — 
7 p.p. 

EN BA, 
POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 
— Czy on widział mnie? — przer- 

wał niecierpliwie wódz. 
— Nie, było ciemno. Ale mówi, 

napewno pozna niech tylko spotka. 
Żeby tego nie mówił, dałbym pokój, 
rozumiesz? * Ale jak tak, to, myślę nie 
wypuszczę go! Rozumiesz? 

Skończyłem z nim w drodze do 
domu. Raz, i koniec! Rozumiesz? Te- 
raz będzie milczał. 

Wódz kiwnął głową z zadowole- 
niem, wyjął z kieszeni garść bank- 
notów i odliczył dwadzieścia. 

— Oto twoja część, Byku. Dobrze 
zrobiłeś. 

Czy nikt ciebie nie widział? 
Hogan uśmiechnął się i wsunał 

niedbale dwadzieścia funtów do  kie- 
szeni. 

— Może miałem zwoływać 
ślnie ttum? Ha, ha! 

— Dam ci wina, Byku, czy chcesz 
cygaro? 

— No, cóż dawaj. — Hogan był 
dumny z poułałości z wodzem. — Ton 
ny jeszcze nie przychodził? 

Wódz nalał szampana do dwuch 
kielichów i spojrzał badawczo na ‚Ву- 
ka“. 

— Nie, — odpowiedział z dziwną 
nutą w głosie. — Niepodoba mi się to. 
Kazałem jemu śledzić  Densa, czy 
Harrisona, jak go nazywacie. Gdyby 
Carion aresztował Harrisona, Tonny 
miał zastrzelić go, żeby się nie wy- 
gadał. Tonny podstrzelił go, wiem 
o tem... ale nie widziałem samego Ton 

ny, co to znaczy? — 
Hogan podrapał się w głowę. 

Może Tonny zwiał? To 
niepewny chłop! г i 

— Nie, ja ręczę za niego. Coś mi 

się tu niepodoba. Coś musiało zajść. 
Kazałem przeszukać wszystkie możli- 
we miejsca. Zginął bez wieści! | 

Nagie rozległ się brzęk rozbitego 

      

umy- 

szkła w oknie. Błyskawicznym  ru- 
chem Hogan podniósł rewolwer. 

—. Co to jest? 

— Gaś światło! — rozkazał wódz. 
— Rewolwer na pogotowiu. Stań tak, 
żebyś widział całe okno. 

Hogan zgasił światło i stanął na 
środku pokoju. Wódz  przysunął się 
cicho i otworzył okienicę. Zaledwie 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 

dzies. Można częściami. 0 warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec).     

  

stalowa zasłona usunęła się jak do 
pokoju wpadł trup. 

Na ramieniu trupa widniał krót- 
ki karabin z obciętą lufą. 

Hogan skamieniał na ten wdok, i 
bezmyślnie patrzał na zwróconą ku 
sufitowi wykrzywioną w przedśmiert 
nym kurczu twarz. 

— Toniny.... 

Wódz i Hogan spojrzeli na siebie 
w milczeniu. Pomiędzy niemś leżał 

trup Tonny'ego. 
W ogrodzie za oknem panowała 

cisza i pustka. Jedna myśł przemk- 
nęła przez głowy obu bandytów. Qd 
chwili przyjazdu do Anglji była to 
pierwsza porażka, pierwsza ofiara, 
którą ponieśli. „Ktoś unieszkodliwił" 
ich kolegę i zrobił to w taki sposób, 
że ani „wódz* ani „Byk* nie mogli 
opanować nagłego Skurczu trwogi, 
która Ściśnęła ich serca. 

1.000.000 FUNTÓW STERLINGOW 
Wódz pierwszy opanował sie i 

przyszedł do siebie. 

— Zobacz, czy niema kogo w og- 
rodzie, — rozkazał. — Trzymaj re- 
wolwer w pogotowiu. 

Hogan podszedł do okna i ostroż- 
nie wyjrzał, nie spuszczają rewolwe- 
ru. 

W ogrodzie nie było nikogo. Księ- 
życ oświecał wierzchołki drzew. ko- 
łysane lekkim wiaterkiem. W cie- 
niach drzew panował mrok zupełny. 

Hogan długo wpatrywał się ko- 
ciemi oczyma w ciemności. Nie miał 
odwagi odejść od okna. Człowiek, któ- 
ry zabił Tonny mógł zabić i jego, a 
Hogan bał się śmierci. 

"7" Wreszcie wódz szeptem  rozka- 
zał mu wrócić na środek pokoju. 
Okno zostało znów zasłonięte stalową 
okienicą. 

- Zapal światło. 
Hogan poomacku dotarł do drzwi 

i znalazł kontakt. Wódz ukląkł przy 
trupie i zaczął przeszukiwać jego kie- 
szenie. 

W kieszeni marynarki znalazł, 
zmiętą kopertę, wódz przeczytał gło- 
śno następujące słowa, nabazgrane 
ołówkiem: ч 

„Pozdrowienia z tamtej strony rze- 

ki“ 

Pedaktor w.z. Witeld Tataregówai. 
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