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Dla pieciu osób 
We wczorajszem „Życiu Nowo- 

gródzkiem** spotykamy: opis wizytacji 

biskupa wschodniego obrządku Miko- 

łaja Czarneckiego w Słonimskiem. Mo- 

wa tam jest o języku białoruskim, któ- 

rym ciągle się duchowni wschodniego 

obrządku posługują (według naszych 

informacji przeważnie jednak mówią 

po rosyjsku) mowa o tysiącu osób, 

które rzekomo spotykały biskupa w 

Synkowiczach. Opis ten utrzymany 

jest w tonie informacyjnym — jednak 
dziwi nas, że tak dobrze zorjentowana 

w stosunkach nowogródzkich gazeta, 

jak „Życie Nowogródzkie* zamieściła 
ten opis, najwidoczniej przez kogoś po 
desłany, bez uwag redakcyjnych, któ- 

re się przecież odrazu nasuwają. 

Na Chłemszczyźnie używają misjo- 
narze wschodniego obrządku języków 

rosyjskiego i ukraińskiego, w Słonim- 

skiem języków rosyjskiego i białoru- 

skiego. Zdaje się, że istnieje pewne 

wahanie wśród tych, którzy tą akcją 

kierują na naszym terenie czy używać 

więcej języka rosyjskiego, czy też bia- 

łaruskiego. Z punktu widzenia polskiej 
racji stanu jest to dość obojętne. Za- 

wsze będzie bardzo szkodliwe. Jeżeli 

język rosyjski — to będziemy mieli 

zupełnie niepotrzebną i szkodliwą 
organizację rusytikacyjną na naszych 
pograniczach. Jeżeli białoruski to do- 
piero ten obrządek wschodni stanie 
się organizacją separatyzmu  białoru- 
skiego, czemś w rodzaju narodowego 
kościoła. Przykład  grecko-unickiego 
obrządku w Galicji Wschodniej jest tu 
wielomówny. 

Zresztą na łamach „Słowa* dość 
często- była podkreślana polityczna 
szkodliwość dla polskiej racji stanu 
nowego obrządku — aby te argumen- 
ty przypominać. Dzisiaj chcielibyśmy 
podkreślić momenty psychologiczno - 

religijne. 

Muzea bezbożnickie w SSSR  spe- 
«cjalnie lubują się w układaniu w jed- 
nej witrynie przedmiotów — liturgicz- 
nych różnych wyznań. Cieszy ich, gdy 
mogą ustawić „pasochy” prawosławne 
obok 'pastorałów katolickich, „kami- 
ławki” prawosławne obok beretów ka- 
tolickich itd. Ogłądający te muzea 
człowiek wierzący doznaje uczucia 
przygnębienia. Widzi te szatańskie na- 
igrywania się nad przedmiotami, które 
od dzieciństwa uważał za uświęcone. 
W ten sposób 'bolszewicy wykazują 
swą wzgardę dla przedmiotów kultu. 

Kościół synkowicki posiada * trzy 
nazwy. Nad drzwiami ma przekreślony 
krzyż prawosławny. Dwie nawy są od- 
dane obrządkowi wschodniemu, jedna 

nawa obrządkowi łacińskiemu. Ludzie 

modlący się na mszy św. łacińskiej ka- 

tolickiej z lewej swojej strony widzą 
„Carskie wrota* napis na nich w  li- 
turgicznym cerkiewno-słowiańskim ję- 
zyku, w napisie tym wyraz „cerkow* 
wydziela się specjalnie, widzą „ana- 
łoj" i djaka i popa. Patrzą na swój 
©braz, na swego księdza i widzi, że 
ksiądz ten odprawia nabożeństwo w 
jednej z naw cerkwi. 

Doprawdy nic nie rozumiem, jakie- 
mi względami się rządzą założyciele 

nowego obrządku. Zdawało się, że 
przejmując liturgję Św. Chryzostoma 
(jak się wyraża ks. biskup  d'Herbi- 
gny) podług wzorów rosyjskich, syno- : 

dalnych, wychodzili oni z założenia, 
że lud nasz religji prawosławnej jest 
tak do swoich obrzędów, swojej pra- 
wosławnej liturgji przywiązany, że 

raczej gotów jest wyrzec się odrębno- 
S€l dogmatu, raczej gotów jest zmienić 
religję niż liturgję. W ten sposób orga- 
nizZoWwąnie nowego obrządku oparte 
było jeśli nie na przesadnem, to w każ- 
dym rązje na bardze poważnem zna- 
czeniu, które przypisywało przywiąza- 
niu i Sentymentowi do liturgii. 

Ale w takim razie cóż znaczy to 
pomieszanie dwuch obrządków w jed- 

nym kościele? Katolicy modlący się na 

mszy, patrzą na o. Wysokińskiego, któ- 

ry wygląda,, jak ktoś powiedział 

„wsiech papow papieje“, w riasie i 

obrośnięty brodą i długiemi włosami w 

ten sposób, jak było to dawniej we 

zwyczaju u duchowieństwa prawo- 
sławnego, co jednak powoli wychodzi 

z użycia. Pomieszanie dwuch obrząd- 

ków 'w jednej świątyni ma chyba о- 

znaczać odwrotne, do poprzednio sfor- 

mułowanego, założenie propagandysty- 
czne nowego obrządku. Wskazywało- 
by raczej, że nowy obrządek chce 

wpoić ludziom przekonanie, że  litur- 
gja nie odegrywa większego znacze- 
nia, że dogmaty religijne są wszyst- 
kiem. 

Oczywiście to założenie jest słusz- 
ne i logiczne, ale czy demonstronie 
małego znaczenia liturgji jest na cza- 

sie, gdy z tamtej strony kordonu pada- 

ią na nas cienie wyśmiewania się wo- 

góle z liturgji. 

Doprawdy boję się być źle rozu- 
mianym, lecz uważam akcję nowego 
obrządku nietylko za ujemną ze wzglę- 
dów polskich narodowych i państwo- 
wych, nietylko za ujemną dla kościoła 
katolickiego, lecz kryjącą w sobie 
pewne niebezpieczeństwa dla religij- 
ności naszego ludu wogóle. 

„Życie Nowogródzkie* wspomina 
o 1000 ludzi, którzy spotykali biskupa 
Czarneckiego w Synkowiczach. Cyfra 
ta jest grubo przesadzona. Ale oto roz- 
mawiałem z ludźmi, którzy brali udział 
w tym spotkaniu i cóż mi powiedzieli. 
Nie było w tym tłumie tego serdecz- 
nego nastroju, tej radości i rozrzew- 
nienia tak charakterystycznego, gdy 
lud nasz spotyka swego biskupa. Tłum 
zebrał się nie z powodu uczuć religij- 
nych, lecz z ciekawości, z gapiostwa, 
dlatego by zobaczyć jak wygląda 
ksiądz katolicki, przebrany za prawo- 
sławnego. 

Byłem przez chwilę na nabożeń- 
stwie nowego obrządku w Synko- 
wiczach w niedzielę 19 lipca.  Za- 
stałem na tym nabożeństwie wy- 
raźnie pięć osób w tem jednego 
staruszka, który uprzednio modlił 
się podczas mszy katolickiej.  Do- 
prawdy te 5 osób to zbyt mała cyfra, 
aby dla niej narażać ludzi na tak przy- 
kre dla każdego pomieszanie dwuch 
kościołów. w jednym. 

Ale za to obok w Albertynie w 
ogromnym gmachu wychowuje się 
60 alumnów nowego obrządku. W ja- 
kim języku będą przemawiać do na- 

szego ludu — po rosyjsku, czy po bia- 
łorusku? Cat. 

  

PREMJER PRYSTOR WYJECHAŁ 
DO WISŁY 

WARSZAWA, 24.7 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Premjer Prystor wyjechał na 
krótki czas do Wisły, gdzie jak wiado- 
mo bywi P. Prezydent Rzeczypospo- 
litej w celu poinformowania o aktual- 
nych zagadnieniach sytuacyjnych i 
przedstawienia kilku aktów państwo- 
wych do podpisu. 

KATASTROFA LOTNICZA 
W WARSZAWIE 

WARSZAWĄ. PAT. — Dzisiaj rano 
ZA w Warszawie katastrofa lot- nicza, w której zgin: cznik-pilot Witold 
Wiese z 3 p. a "ke Ž Slowiadowej przyczyny zapalił się w chwili, gdy krążył 

ad ES wojskowem na Mokotowie. 
imo usiłowań . iesego 6 

iszy ogien, igobować AŚ ee runął ną teren Towarzystwa Ogródków w 
pobliżu ul. Opatowskiej i Grójeckiej, grze- błąc pod sobą lotnika. Śledztwo w toku. 

Pożegnanie na dworcu wice- 
wojewody Kirtiklisa 

W piątek, dnia 24 bm. o godzinie 23.15 
pośpiesznym pociągiem warszawskim ори- 
šcit Wilno P. wicewojewoda Stefan Kirtiklis, 
udając się do Łodzi na stanowisko tamtej 
szego wicewojewody. Na pożegnanie p. Wi. 
cewojewody przybli ną dworzec szefowie u-. 
rzędów, naczelnicy wydziałów Urzędu Wo- 
jewódzkiego. Stawiły się w komplecie wła 
dze Federacji PZOO, Żegnali odjeżdżającego 
przedstawiciele prasy sier przemysłowych, 
organizacyj społecznych oraz Korporacja Vil 
nensia i Cyesovia. Gdy pociąg ruszył, rozle- 
gły się na pożegnanie gromkie okrzyki: 
„Niech żyje”, ‚ 

  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Sz 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „Jedność*. 

      

Po konferencji lon 
Ocena rezultatów konferencji w Niemczec 

BERLIN. PAT. — Winiki konierencji londyńskiej wywołują w Niem- 
czech wielkie rozczarowanie. Zdają sobie tu sprawę, że wobec jawnej nie- 
chęci zagranicy przyjścia z pomocą—cały ciężar odbudowy finansowej pada 
na same Niemcy. Rozczarowanie jest tem większe, iż forma, w jakiej kanclerz 
Bruening przeszedł do porządku dzienńiego nad oiertą Francji w sprawie kre- 
dytów długoterminowych, wzbudziła w społeczeństwie niemieckiem nadzie- 

ję, iż na konierncji londyńskiej rząd Rzeszy niebawem będzie mógł uzyskać 
kredyty krótkoterminowe. : A 

Obecnie po konierencji w Londynie powszechnie zdają sobie sprawę, 
że Francja zdecydowana jest nie udzielić kredytów bez gwarancyj politycz- 
nych. Anglja ze względu na krytyczną sytuację własnych finansów, udzielić 
ich nie będzie mogła, Ameryka po ciężkich doświadczeniach z kredytami w 
Niemczech nie chce ryzykować. Nie pozostaje Niemcom zatem nic innego; 
jak przystąpić do pracy ńad zażegnaniem kryzysu przy pomocy własnych 
środków. Bez wrażenia przeszła wiadomość o sprolongowaniu Bankowi Rze- 
szy kredytu dyspozycyjnego w wysokości 100 miljonów dolarów, udzielone- 
go przed miesiącem przez konsorcjum międzynarodowe. 

Mimo niejasnej sytuacji, wywołanej ustawowem zatamowaniem ruchu 
pieniężnego, każdy zdaje sobie sprawę, że Bank Rzeszy nie mógłby obecnie 
zwrócić tej sumy. Również uchwały konierencji co do wstrzymania dalszego 
odpływu kredytów zagranicznych z Niemiec przeszły bez echa. Od samego 
początku bowiem było wiadomo, że Niemcy w razie niedojścia do skutku te- 
go zarządzenia ogłoszą moratorjum na pozostałe jeszcze w kraju zagranicz- 
ne kredyty prywatne, wynoszące według źródeł amerykańskich 5 miljardów 
marek, według niemieckich zaś 6 miljardów marek. 

Co do utworzenia komitetu obserwacyjnego opinje w kołach niemiec- 
kich są podizelone. Sfery prorządowe uważają utworzenie takiego komitetu 
za wydarzenie doniosłe i podstawowe. Zdaniem tych kół z instytucji takiej 
dzie mogła spowodować  przypływuczynićby można organizację, która bę 
większych kapitałów, 
miecką na kredytach 

ażeby w najbliższej przyszłości oprzeć gospodarkę nie- 
długoterminowych. Koła opozycyjne bagatelizują zna- 

czenie kormitetu, nazywając go „klubem uczonych“, od którego Niemcy nie 
mogą w żaden sposób oczekiwać pomocy. 

Senat akceptuje taktykę Lavala 
PARYŻ. PAT. — Na dzisejszem posiedzeniu komisji spraw zagranicz- 

nych senatu odbyła się wymiana poglądów w sprawie konferencji w Paryżu 
i Londynie oraz w sprawie francuskiego memorandum w przedmiocie ogra- 
niczenia zbrojeń. : b 3 

Co się tyczy pierwszego punktu, komisja dała wyraz swemu poglądo- 
wi, że polityka francuska, jakiej dali wyraz ministrowie Francji na konferen- 
dla intencje i uczucia, ożywiające całycjach w Paryżu i Londynie, ódźwiercia 
naród, przyczem ministrowie francuscy przedstawili tezę francuską w języku 
który mogli zrozumieć goście niemieccy. Co Se tyczy sprawy ograniczenia 
zbrojeń, to komisja zaakceptowała całokształt zasad, zawartych w memoran- 
dum francuskiem. 

Start „Hr. Zeppelina“ 
do lotu podbiegunowego 

BERLIN. PAT. Dzisiaj o godzinie 9 min. 51 rano sterowiec 
leciał z Friedrichshafen w swą podróż do strety podbiegunowej. 

Lot ten długości 100,000 km trwać ma 6 dni i wiedzie przez Berlin i Leningrad 
do wysp Nowo-sybirskich. Podróż zorganizowana została przez Zakłady budowy Žep- 
pelinów oraz Towarzystwo badania strefy podbiegunowej Aeroarctic. 

Na pół godziny przed odlotem Zeppelina komendant sterowca dr Eckner wygłosił 

„Hr. Zeppelin“ cd- 

* przed mikrofonem radjowym krótkie przemówienie, tłumacząc odjęcie lotu do strefy pod- 
biegunowej w okresie kryzysu finansowego w Niemczech, zaznaczył, że podróż ta odby- 
wa się nie na koszt Rzeszy niemieckiej i nie za niemieckie pieniądze. 75 procent kosz- 
tów pokrywa zagranica, a 25 proc. filateliści całego świata. 

Kilka słów o zaopatrzeniu sterowca wypowiedział następnie pomocnik komen- 
danta sterowca kapitan Schiller. Obsługa w czasie podróży odbywać się będzie nie jak 
zwykle na trzy zmiany lecz na dwie zmiany. Zapasy paliwa wystarczą na siedem dni 
lotu licząc od Leningradu. Żywności starczy na 3 miesiące dla 46 ludzi. * 

Ostatni przemawiał profesor Samojłowicz, zaznaczając, że ma nadzieję przy- 
wieźć z ekspedycji tej bardzo cenny materjał naukowy dotyczący niezbadanych dotąd 
ooklic pomiędzy Nową Ziemią a wyspami Nowosybirskiemi. 

Sterowiec Zeppelin pojawił się nad Berlinem 0 godz. 15 minut 30. Z powodu 
wielkich boji powiętrznych nad lotniskiem berlińskiem Stacken lądowanie Zeppelina z 
godziny 17 przesunięto na 18 popoł. Sterowiec osadzony został na maszcie kotwicznym 
Na powitanie przybyłych uczestników wyprawy jawili się przedstawiciele władz niemie- 
ckich oraz ambasador sowiecki w Berlinie. 

"Rozgrywki o puhar Davisa 
1, s» LONDYN. Pat. W finale rozgrywki o Puhar Davisa pomiędzy Prancją a Anglją w 
pierwszem spotkaniu Cochet (Francja) fpokonsł Austina w czterech setach 3:6, 11:9, 
6:3, 6:4. 

BREEZE TREZSZECZYZE POTY ETZ WREDOZAOCZTRUT POOAC EEE A PERZWAEDA ATA 

Wielki pożar przy ul. Mickiewicza 
Wczoraj późnym wieczorem wybuchł groźnyfpożar przy ul. Mickiewicza 

39 w domu należącym do niejakiego Abramowicza. 
Pożar rozpoczął się od strychu i w bardzo szybkłem temple przerzucił 

się na najwyższe czwarte piętro. Jak tylko zauważono ogień, rozpoczęła się 
gwałtowna ucieczka mieszkańców | ewakuacja ich mienia. 

Wezwana straż pożarna energicznie przystąpiła do gaszenia pożaru i po- 
częła zalewać ogień z hydrantów oraz rozdzierać objęte płomieniem części 
dachu. Padające na ziemię żagwie trafiły na przewodniki elektryczne wywołu- 
jąc krótkie spięcie. Całą ulicę od placu Łukiskiego do mostu Zwierzynieckiego 
zaległy ciemności. 

Przestraszony tłumzpoczął uciekać w obawie przed zerwaniem prze- 
wodników I porażeniem prądem. Widać było Jak w ciemnościach płonie Izo- 
lacja na niektórych przewodach. Ruch dla przechodni wnet został zatrzymany 
I kierowano Ich ulicami okrężnemi. 

W tym czasie doprowadzana była do skutku ewakuacja mieszkańców I 
mienia z niższych pięter t. jest trzeciego | drugiego. Masy wody zalewające 
lokale przedostawały się do mieszkań niżej położonych niszcząc nieuratowa- 
ne rzeczy. Ulica otoczona została kordonem policji pilnie baczącym za po- 
rządkiem. 

Przyczyna pożaru narazie nie została wyjaśniona, według przypuszczeń 
ogleń powstał w kominie gdzie zapaliła slę sadza, a dalej zajął się strych. 

Gdy nasz współpracownik, już późno w nocy, opuścił miejsce pożaru, WYpracowaniem 

tyckiego — A. Laszuk. 
siegarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. Zwierzyński. 

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

ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

Pard milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i al ryczne 

do miejsca. "Terminy druku mogą być przez Administrację zm 

kończył obecnie prace w związku z 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego, 
N. ŚWIĘCIANY — Kenia r ъ 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. — 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. : 

POSTAWY — Ksiegarnia Age Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. dotz 

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

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

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

40. Za tekst 15 gr. Komunikaty oraz $ ie 2-ej i 3-ej gr. 40. em 15 gr. raz 

W nai Say oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

  

tabelaryczne o 50 proc drożej. 
ieniane dowolnie. 

Echa mowy Stalina 
Po opublikowaniu ostatniej mowy 

Stalina, wygłoszonej na zgromadze- 
niu moskiewskich czynników przemy- 
słowych, odbywają się w różnych cen 

trach przemysłowych w ZSSR  zgio- 

madzenia robotnicze na których oma- 

wiane są tezy, zawarte w tej mowie. 

Cały szereg 'takich zgromadzeń odbył 

się w sowieckich zakładach przemy- 
słowych w Leningradzie. 

Na zgromadzeniach tych wskazy- 
wano na to, że przed mówą  Stnli- 
na wystąpienia nieodpowiedzialnych 
robotników przeciwko inżynierom nua 

ły charakter pa: Robotnicy 

niezadowoleni z ostrego postępowa 

nia inżynierów i. ich żądań odno- 

śnie wydajności pracy, zarzucali im 

sabotaż, przeciwrobotnicze postępo- 

wanie i t. p. Takie obwinienia miały 

dla inżynierów i techników zazwyczaj 

tragiczne następstwa. Aby unikaąc ta- 

kich zarzutów ze strony  robotiuków 

inżynierowie usuwali się od pracy poli 

tycznej i zajmowali raczej miejsca przy 

opracowywaniu planów lub instytuc- 

jach naukowych, tak, że liczba inży- 

nierów, zatrudnionych w peszczegól- 

nych gałęziach przemysłu stale się 

zmniejszała. Nie ulega wątpliwości, że 

Stalin powodował się tym faktem za- 

nim wygłosił swą mowę, i zanim о 

warcie inżynierów wziął pod opiekę. 

Bardzo niekorzystnie odd.'at wai 
na intensywność pracy majstrów i inży 
nierów fakt, że w wielu wypadkach in 
żynierowie i majstrzy  otrzyniywali 
mniejsze zarobki aniżeli zwykli rcbo- 
tnicy. Na zgromadzeniach w Lenin- 
gradzie skonstatowano, że prawie w 

każdej fabryce leningradzkiej były wy- 
padki, że majster otrzymywał  1nie- 
sięcznie 225—250 rubli podczas gay 
robotnik kwalifikowany, temu majst- 
strowi podlegający, otrzymywał 300 ° 
rubli miesięcznie. Oczywiście, że w 
takich warunkach majster nie starał się 
wykazać żadnej inicjatywy. Robotnik 
kwalifikowany był sobie tego dobrze 
świadomy, że jeśliby został majstrem 
to obniżonoby mu płacę. Dlatego zda- 
rzało się, że robotnik nie chciał zostać 
pomocnikiem majstra a ńawet maj- 
strem.  Jaskrawy przykład tego „ho- 
norowania pracy“ miat miejsce w 
leningradzkiej fabryce „Czerwony 

Sztandar”, gdzie inżynier otrzymywał 
zaledwie tyle ile parobek od koni. 

W wielu zakładach przemysłowych 
założone zostały „brygady* których 
zadaniem było rozpatrzeć kwestję 
płac zarobkowych inżynierów w po- 
szczególnych przedsiębiorstwach. 

Brygady te mają opracować w naj 
bliższym czasie konkretne wnioski w 
tej sprawie i odnośne władze przystą 
pią do ustanowienia odpowiedniej ta- 
ryfy płac. 

" 

dyńskiej 
NOWY JORK. PAT. Uchwalony w Lon- 

dynie plan sanacji finansów niemieckich wy 

wołał wśród finansjery nowojorskiej głębo- 

kie niezadowolenie. Utrwalenie na czas nie- 

określony stanu ,„zamrożenia* miljarda 200 

miljonów dolarów kredytów  krotkotermino 

wych, udzoelonych Niemcom, w czem u- 

dział Nowego Jorki wynosi okolo 650 miljo 
nów, uważane jest za cios, zadany gospo- 

darce bankowej. Tutejsi bankierzy uważają, 

że rozwiązanie winno być wciąż szukane na 

drodze konwersji kredytu krótkoterminowe- 

go na długoterminowy, co oznaczałoby prze 

rzucenie ryzyka banków na prywatne 0S0- 

by albo przynajmniej na drodze bardziej rów 

nomiernego rozłożenia ryzyka między  róż- 

nemi krajami. Zmusiłoby to Francję, która w 

„zamrożonych kredytach uczestniczy tylko 
w 5 procentach, do przyjęcia na siebie czę- 

ści ciężarów z tych rynków, które się zaga- 

lopowały w lekkomyślnem finansowaniu Nie 
miec. 

Giełda nowojorska reagowała na sytua- 

cję spadkiem papierów niemieckich i pewną 
ociężałością do innych rynków. 

Trocki podsyca rewo- 
lucję hiszpańską 

iPodawaliśmy niedawno, że w Niemczech 
ukazała się broszura Trockiego, poświęco- 
na rewolucji hiszpańskiej. Broszura ta, któ 
ra wyszła nakładem lewego skrzydła komu- 
nistów saskich, składa się z dwu części. 
Pierwsza część jeszcze w początkach r. b. 
ukazała się w tłumaczeniu  angielskiem w 
Ameryce i była rozpowszechniana jednocze- 
śnie z naświetlonym przez jedno z! żydąw- 
skich biur  kinematograficznych filmem 
„Czternastu męczenników inkwizycji" w któ- 

rem próbowano wzbudzić nienawiść  prze- 
ciwko duchowieństwu katolickiemue w Hi- 
szpanji. 

Treść tej części jest niczem więcej, jak 
wyrazem wielkiej nienawiści względem Ko- 
Ścioła, albowiem, jak mówi wspomniana bro 
szura, „katolicyzm dziś jeszcze jest religją 
państwową, duchowieństwo posiada wielkie 
znaczenie w życiu kraju i jest najmocniejszą 
ostoją reakcji" . Trocki gra rolę wspaniało- 
myšinego: pragnie oddzielenia Kościoła od 
państwa i konfiskaty reszty dóbr  košciel- 
nych „dla poprawienia warunków bytu 
biednych obywateli", przez co, oczywiście 
rozumie zbieranie funduszów na dalszą pro 
pagandę bolszewicką 

Aby dojść do tego celu, Trocki wzywa 
do tworzenia wszędzie a w wojsku prze- 
dewszystkiem „jaczejek', które tu mają na- 
zywać się typowo po hiszpańsku „juntas“. 

Druga część broszury napisana nazajutrz 
po upadku monarchji w Hiszpanii, zawiera 
„dziesięcioro przykazań komunisty hiszpań- 
skiego” . Jest to szereg wskazań dla komu- 
nistów hiszpańskich, jak postępować, by 
dojść do nowej komunistycznej rewolucji i 
władzę w swoje ująć ręce. Podział na 10 
punktów nastąpił zapewne tylko, aby użyć 
nazwy „dziesięcioro przykazań” dla drwin, 
całość bowiem jest bardzo chaotyczna, peł- 
na powtarzań się. Zasadniczo idzie Troc- 
kiemu o toby komuniści hiszpańscy nie 
występowali z atakiem na całej linji, lecz 
nową rewolucję przygotowywali stopniowo. 
Przedewszystkiem należy starać się o stwo- 
rzenie większości komunistycznej a narazie 

stojąc na gruncie zasad najbardziej radykal- 

nej demokracji, przeciwstawfać:się rządom 
unji partyj republikańsko - socjatistycznych 
które dążą do oparcia się o mieszczaństwo 
i posiadaczy ziemskich przez ustępstwa na 
rzecz Kościoła, 

' „Jednocześnie przygotowywać należy mi 
licję robotniczą, a następnie obywatelstwo ! Е w Wiinie. oraz agitować w wojsku. B—— Sj Broszurę swą kończy Trocki słowami: s 
„W ten sposób komuniści... zasłużą sobie zatwierdzony urzędowo zaufanieproletarjatu i przeważnej większo- się następująco: i ści biednych obywateli wezmą władzę w mos ści ' т b Partja jedności - swoje uzbrojone ręce i stworzą erę socjali- lena 156 Sadów ERA + 15104, : stycznej rewolucji“ RP i Žž l komu tu mówić o biedzie Iudzkieji | Shrześć. - socjalna partja gospod. 
Najmniej do tego ma prawa właśnie towa- 77 33 mandatów t. j. 13,5 proc. 
rzysz Trocki, żyjący dziś wygodnie zagra- „, Liberalna i demokratyczna opozy- 
nicą, za zagrabione pieniądze biednego ludu CJa — 7 mandatów t. j. 2,8 proc. 
rosyjskiego. Socjalni demokraci — 14 mandat. 

t. j. 5,7 proc. 

Grupa pozapartyjnych posłów — 
19 mandatów t. j. 8,6 proc. 

Niezależni małorolnicy (Gaal) — 
10 mandatów t. j. 4,6 proc. 

Demokraci Vaszonyego — 2 man- 
daty t. į. 0,8 proc. 

Opozycja chrześcijańska (Fried- 
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Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarni 

JÓZEFA ZAWADZKIEGO         

  

przedstawia 

  

  

Skład parlamentu 
węgierskiego 

Państwowy urząd statystyczny za- 

statystyki wyborów, 
akcja ratunkowa trwała I niemożna przewidzieć kledy ogleń zostanie umiej. Przyczem dokonał pewnych poprawek rich) 2 mandaty t. j. 0,8 proc. 
scowiony. 

` 
Ostateczny skład nowego parlamentu



ECHA KRAJOWE 
Rozmowa z burmistrzem Baranowicz 

, Obecny burmistrz Baranowicz p. 
„ Stefan Senkowski wdzięczne ma pole 

pracy. Roboty moc, stosunki — jak to 
się dało wywnioskować po dwudnio- 
wym pobycie —. dobre, a, że jest sa- 

' morządowcem nie od dziś, więc zro- 
bi z Baranowicz miasto, jakiem ono, 

„2 uwagi na swój charakter, być po- 
winno. ы 

: Tak mnie zapewniał w wagonie 

przygodny kompan — baranowicza- 
nin. Czy miał rację pokaże czas, a tym- 

  

„czasem postaraliśmy się o rozmowę z 
" p. burmistrzem, aby u niego informa- 
cyj o życiu miasta uzyskać. 

Chcielibyśmy poznać  konjunkturę 
miaśta, jego kłopoty i:projekta. Pan 
burmistrz żna jako osoba całokształt 
życia Baranowickiego niewątpliwie do- 
brze obejmująca, jest dla nas informa- 

„ torem niezwykle cennym. 
— Baranowicze — to wdzięczny 

warsztat pracy. Dużo tu do zrobienia 
we wszystkich kierunkach, a więc: 
podniesienie stanu sanitarnego, pozio- 
mu kulturalnego, wreszcie dobrobytu 
mieszkańców, dziś nietsety nie opły- 
wających w dostatki. 

" / Mają Baranowicze możliwość roz- 
_. wóju, ale są też w warunkach rozwój 

ten tamujących. Weźmy taki przekład: 
"Państwo odda, ma przynajmniej od 

‚° dać, miastu tereny. Nastąpić to może je 
* dnak dopiero po uzyskaniu planu re- 

gulacyjnego. A czyż tó tak łatwo? Inż. 
Gerome pracuje już nad tem od dwóch 
lat, lecz obecnie kryzys wstrzymał pra 

' ce. Niema pieniędzy. 
"Kryzys tamuje roboty, iednak ma- 

my już co zrobione było dawniej: bru- 
ki, budujemy nową rzeźnię z chłodnia- 

* mi, gmach szkolny itp. 
« Budynek rzeźni jest już pod  da- 

« chem i jeżeli projekty nasze urzeczy- 
wistnią się, w dniu 1 października uru- 

›° chomimy ja. Z przykrością myślę o 
"tem, że źródła dochodowe mogą nas 

jednak zawieść i wówczas znajdziemy 
się w niezmiernie trudnem położeniu. 

Gmach szkoły 7 kl. jest już na u- 
kończeniu, pozostało wykończyć i na 
to właśnie brakuje pieniędzy. 

Naszą chłubą jest łaźnia. Dbając o 
stan sanitarny miasta i mieszkańców 
pobudowano ją według ostatnich słów 
techniki. 

Są w niej dwie klasy, że tak po- 
wiem, lepsza i gorsza. Mamy też ba- 
sen pływacki, kryty. 

Ponadto zapoczątkowany został 
park miejski. Teren 6 i pół ha, będzie 
więc kiedyś gdzie spacerować. Obec- 
nie buduje się tam kort tenisowy. 

— Przechodząc ulicą, wtrącamy, 
spotkaliśmy w kilku miejscach  latar- 
nie, czyżby miasto miało swoją elek- 
trownię. 

— Elektrownia wybudowana przez 
Niemców przeszła na własność Skar- 
bu Państwa i jest dziś we władaniu 
Dyrekcji Kolejowej. Miasto mając wła 
sną sieć korzysta z tej elektrowni. Prą- 
du jest mało gdyż elektrownia musi 
przedewszystkiem obsłużyć kolej, a 
dopiero resztę prądu oddaje miastu. 
Jest to poniekąd naszą bolączką, ten 
stan zależności. 

— Są zapewne i inne jeszcze bo- 
lączki? 

— Oczywiście. Główna, że dotych- 
czas miasto nie jest wydzielone. Sta- 
rania w tej materji czynione są od sze- 
regu lat. 

— (Cóż jest temu na przeszkodzie? 
— Rzekomo brak dokładnego spi- 

su ludności... 
Rzekomo, jest więc jak widać in- 

na przyczyna, o której nasz Sz. Infor- 
mator nie chce mówić. Trudno, dowie- 
my się z czasem. 

— Drugą bolączką to brak kredy- 
tów na wykończenie rozpoczętych już 
robót. 

Rzeźnia obecna mieści się w okrop- 
nym budynku, za który płacimy 18 ty- 
sięcy komornego, podczas gdy swoja 
będzie dawała dochód. 

Szkołom brak lokali. Subwencyj, a 
nawet pożyczek brak. 

Rozszerzanie się miasta wymaga 
powiększenie sieci elektrycznej, trzeba 
więc budować wałsną stację, bo ta: co 
jest nie może zaspokoić  zapotrzebo- 
wań. 

Najboleśniejsze to jednak wzrasta- 
nie bezrobocia powodowane  likwida- 
cią robót miejskich. 

— Widać ze słów pana burmi- 
strza, że Baranówiczom potrzeba tyl- 
ko jednego — pieniędzy. 

— Tak i to bodaj obrotowych. W 
1919 r. nie posiadało miasto ani piędzi 
ziemi, biedne było jak mysz kościelna, 
a teraz majątek w nieruchomościach, 
wynosi około 700 tysięcy. 

Jest więc gwarancja, że pożyczkę 
zwrócimy, «Trochę pieniędzy i damy 
sobie radę... jako miasto wydzielone, 
samodzielne. W.T. 

  

Garść pierwszych 
20 wražen 

5 Baranowicze 22. VII 
„ Dziwnego uczucia doznaje zapew- 

ne każdy, przyjeżdżający do Barano- 
wicz, po kilkoletniej niebytności w 

‚ tem mieście. Brudna, zapuszczona 
mieścina przemieniła się, przynajmniej 

miejscami, w miasto, móże niezupeł- 
nie o europejskim wyglądzie, ale tęt- 

" miące życiem. 
: Mimo przežywanego kryzysu, nie 
„„bacząc na absolutny brak przemysłu 
(jedyna w Polsce fabryka kamieni 

„ młyńskich „Rogożański i Bruk*, dwa 
— trzy młyny i siaki taki tartak, nie 
stąnowią przecież przemysłu), ruch na 

'. ulicach centralnych panuje od rana do 
wieczora. Kręcą się ludziska, cośnie- 

|. coś kupują, czegoś szukają, nad czemś 
-_ debatują — słowem, handlują. 

, Drobny to handel, obliczony prze- 
_ wążnie na zaspokojenie potrzeb ludno 

„ści wiejskiej z powiatów: nieświeskie 
+ 80 'slonimskiego, a częściowo nawet 
— duninieckiego, lidzkiego i kosowskiego, 

gdyż dla nich są Baranowicze cent- 
* rem, gospodarczem. Nie Nowogródek, 

wie Slonim, a właśnie Baranowicze. 

. _ Zapoznane, niewydzielone Barano- 
+ wicze. 

_ „Grając tak powažną rolę rozrasta- 
° ją się one, mimo sztucznego spycha- 

nia do roli kopciuszka, systematycznie 
-+—czego najlepszym dowodem jest 

„ szybkie zwiększanie się liczby miesz- 
__ kańców. 
*. W 1919 r. było mieszkańców zale 

dwie 6000, gdy dzisiaj biuro melduko 
we podaje już 31,600, nie licząc znacz 
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“ nego garnizonu wojskowego. : 

Proporcjonalniė do tego rozszerzy- 
Ay się granice miasta, a murowane 

gmachy nie są już dziś rzadkością. | KŻ 
И 

ъ 
я 

J 
lub miejskie, ale są i sprawiają, że 

jedna z dzielnie ma wygląd europej- 

_skawy, jeśli tak można powiedzieć. 

— $а już nawet bruki (w centrum 

tylko) i prawdziwe, betonowe chodni- 
ki. Tu i tam świecą latarnie, a szczy- 

    

— tem postępu są dorożki samochodo- 
  taksówek, gotowych "we. Trzydzieści t 

koniec roz za 1,50 gr. wieźć na drugi 
- ległego miasta. 4 ; 

    

"Są to wprawdzie gmachy rządowe 

Skoro są i mają z czego żyć, — to 
znaczy jest komu i za co jeździć. Jest 
więc ruch. i 

Taksisy 'to jeszcze nie wszystko. 
Dwa kina dźwiękowe, kilka hoteli z 
wygodami (i... wygódkami), cukier- 
nia, czyź to nie dowód, że Baranowi- 
cze żyją dość intensywnie i nie są kop 
ciuszkiem, zamierającą mieściną? 

Banki budują tu własne, piękne 
gmachy, miasto wykańcza nowoczesną 
rzeźnię i szczyci się, (na każdym kro 
ku to się słyszy), łaźnią luksusową i 
krytym basenem pływackim. 

W tych warunkach mają Baranowi 
cze, posiadające  sześciokierunkowy 
węzeł kolejowy, niemałe możliwości 
rozwoju. 

* Choć są miastem handlu drobnego 
i domków drewnianych, niemal wiej- 
skich. ! 

Czasami przypomina ono charakte 
rem swym „kozaczij pasiołok* w Cze- 
labińsku lub jedno z przedmieść Om- 
ska, czy jakiegoś innego miasta sybe- 
ryjskiego. 

Całość tych, wrażeń wypada in 
plus. Miasto żywe, ładne swą oryginal 
nością, jakieś inne. Ludzie mili, uprzej 
mi, łatwi. Wszyscy się znają, wiedzą 
dla „kombinatorów'' i oszustów . Zgi- 
o sobie dużo —- niema więc miejsca 
nąłby z głodu. 

Żyć można w Baranowiczach od 
biedy. Oświetlenie, choć skąpe, ale 
jest, chodniki teź, łaźnia wzorowa, ki- 
na, a knajpka (dzika kaczka 2 zł.... 
przy muzyczce, za którą niech Bóg 
gospodarzowi przebaczy), słowem za- 
czątek wielkiego miasta. ; 

A oni (województwo) uparli się i 
nie chcą je wydzielić. W. T. 

LIKWIDACJA SĄDÓW 

Likwidacja sądów grodzkich w 
Horodyszczu i .Lachowiczach, o czem 
mówi się ostatnio jako o decyzji nie- 
odwołalnej, wywołało żywe zaniepo- 
kojenie wśród ludności tych miast i 
najbliższych okolic. й 

Przyjeżdżanie do Baranowicz na 
sprawy jest niezwykle kłopotliwe, a 
ponadto kosztowne i doprawdy wątpli 
wem jest, aby wysokość osiągniętych 
oszczędności usprawiedliwiała te, nie- 
zwykle niewygodne dla ludności posu- 
nięcie. i 7 
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„Miedzynarodėwka pokoju 
ARTYKUŁ „OSSERVATORE ROMANO“ : 

RZYM. PAT. „Osservatore Romano“ zamieszcza artykuł pt. „„Między- 
nrodowka pokoju“, w ktorym m. in. oświadcza, że katolicy powinni stać 
na czele ruchu pokojowego Europy, stosując się do nauki Chrystusa, mogą- 
cej zapewnić realizację prawdziwego pokoju między narodami. Katolicy, pra- 
cując dla sprawy pokoju, 
skiej młodzieży katolickiej w sprawie 

nie zdradzają spraw swej ojczyzny. Apel francu- 
pokoju duchowego w. stosunku. do 

Niemiec, dowodzi, że katolicy umieją pogodzić miłość ojczyzny z nauką Chry 
stusa, nawołującego do miłowania bliźniego. 

Walka z kryzysem ekonomicznym 
na Węgrzech 

PELNOMOCNICTW/ DLA RZĄDU 

BUDAPESZT. PAT. Na nocnem posiedzeniu Rady ministrów uchwa- 
lono przedstawić dzisiaj Izbie deputowanych projekt 
się z czterech części: 

ustawy, który składa 

1) Zawiera postanowienia, zatwierdzające dotychczasowe. zarządze- 
nia rządu, wydane w interesie życia gcspodarczego i kredytów.. Równocześ- 
nie rząd upoważniony zostaje do ogłoszenia koniecznych rozporządzeń na 

czas kryzysu gospodarczego w obronieżycia ekonomicznego. 
2) Obejmuje zarządzenia niezbędne w celu zapewnienia równowagi 

budżetu i upoważnia rząd w tym celu do zmniejszenia wydatków i zwięk- 
szenia dochodów: publicznych. Pozatem projekt przewiduje utworzenie ko- 
misji narodowej, której zadaniem jest udzielanie rządowi rad i kontrolowanie 
go w wykonaniu zarządzeń, do których upoważnia go ustawa. 

Wreszcie ostatnia część projektu zawiera postanowienia, mocą ktńrych 
zastąpione będą niektóre dotychczasowe przepisy ustawodawcze w dziedzi= 
nie karnej. M. in. karane ma być rozsiewanie wiadomości alarmujących. 

Kredyt pod zastaw zboża 
WARSZAWA. 23.7 (tel. wt. „Slowa“) W związku z wczorajszą wiadomością © 

uruchomieniu 150 miljonów fr. francuskich kredytu pod rejestrowy zastaw zboża, do- 
wiadujemy się, że ostateczny układ w tej 
Oprocentowanie tego kredytu ma wynosić 8 proc. od sta w stosunku rocznym. W wy-. 

sprawie podpisany zostanie w Paryżu jutro. 

padku gdyby suma uzyskana na ten cel na rynku irancuskm okazała się nie wystarcza- 
jąca dla zaspokojenia 
dodatkowej. 

potrzeb polskiego rolnictwa rząd ma nadzieję: uzyskania Dožyczki 

Kredyt powyższy będzie udzielany za pośrednictwem następujących banków: Pań 
stwowy Bank Rolny, Bank Gospodarstwa Krfajowego,. Potocki i S-ka, Bank Poznańskie 
go Ziemstwa Kredytowego,, Poznański Bank Ziemiański, Wileński Prywatny Bank Han- 
dlowy, Zjednoczony Bank Ziemiański, Bank Zwiazku Spółek Zarobkowych, Centrala: 
Rolników w Poznaniu, Polski Bank Komunalny, Pomorski Bank Rolniczy w Toruniu i 
Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie. 

Strajk masarzy baranowickich trwa nadal 
Starostwo sprowadza słoninę ze wsi 

Od dłuższego już czasu mamy w Bara- 
nowiczach strajk masarzy. 

W związku z podniesiniem się ceny na 
bydło o 40 gr. na kilo (było 1.10 gr — jest 
1,50 gr.) masarze baranowiccy uchwalili 
podnieść ceny i nie licząc się absołutnie z 
rzeczywistym stanem rzeczy „wykalkulowa- 
li" ceny wprost horendalne. 

Słoninę sprzedawano dotychczas po 190 
gr. za kilo, obecna cena, według projektu 
masarzy jest 2,80. Sadło 2,60, teraz trzy zło- 
te. W tym stosunku podskoczyły ceny na 
wszystkie wyroby. Szynka 3,80, obecnie — 
5,60, poledwica 4,00 — 7,00. 

Starostwo zaoponowało przeciwko temu 

nieuzasadnionemu  ździerstwu i w, rezuitacie 
rzeźnicy-masarze zmuszeni byli skapitulo- 
wać, a protest swój wyrazili w ten sposób,, 
że ychowali słoninę. 

lowicze bez słoniny, oto. ich hasło. 
Znalazła się i na to rada, bo jak się do- 

wiadujemy, Starostwo sprowadza masarzy Z 
prowincji Przywiozą oni słoninę, a wówczas 
paskarze, bo jakże inaczej nazwać, zmusze- 
ni będą zastanowić się. 

Masarze wystosowali do p. 
obszerny memorjał uzasadniający 
konieczność podniesienia cem. 

Wątpliwe, aby memorjał ten dał pozy- 
tywny wynik dla jego autorów. 

Wojewody 
rzekomą 

Nowa faza zatargu 
Pomiędzy wsiami Olesienicze i Jakimowicze 
Za uniędzy wsiami Olesienicze i Ja- 
oda a czem pisaliśmy w numerze 

wczorajszym zaostrzył się znów bardzo i 
dzięki ekscesom stron zainteresowanych spo 
woduje proces karny. 

Onegdaj w nocy miał miejsce fakt bez- 
rawia, gwałtownego bezprawia. 

A Oto gospodarze Olesiewiccy  przekopali 
w nocy rów graniczny. Doszło do walki na 
kosy i widły. W rezultacie Bazyli Lenczuk 
i Tukaj Jan leżą w szpitalu poturbowani, a 
sprawcom tego: Demjanowi Szyło, Bazyle- 

Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej : 

mu Karpiejowi i Pawłowi Szyło grozi pro- 
ces sądowy, a w dalszej jego konsekwencji 

Zresztą Szyło siedział już dwa łata za 
takież przestępstwo, tak samo jak siedzi dzie 
sięć osób za pobycie i rozbrojenie posterun 
ku 

Na miejsce wyjeżdżali pp. Starosta Za- 
rzycki, Komisarz Ziemski Minkowski oraz 
Komendant policji Kom. Jaskorzyński. 

Posterunek policyjny ochrania 
„zagrożony* odcinek. : 

w Baranowiczach 
Na dzień 28 b.m. wyznaczone z0- 

stało kolejne posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 

Na porządku dziennym: 

1) Odczytanie protokułów posiedzeń Ra- 
dy Miejskiej. 2) Rozpatrzenie protokułów Ko- 
misji Rewizyjnej (NeNe 9, 10, 11, 12 i 13). 3) 
Sprawa oddania Łaźni Miejskiej w administrację 
poręczającą 4) Ustalenie regulaminu Komi- 
tetu Rozbudowy Miasta. 5) Wybór członka 
Komitetu Rozbudowy Miasta. 6) Sprawa po- 

  

miarów miasta, 7) Wyasygnowanie zł. 30C0 
na przeprowadzenie badań rzek Szczary i My- 

szanki. 8, Uchwalenie zmian w statutach po- 

datkowych: a) od ładunków kolejowych, b) 

od opłat kancelaryjnych, c) od placów nieza 

budowanych, d) od plakatów i anonsów. 9 

Umorzenie podatków i opłat miejskich. 10 
Zatwierdzenie uchwał Magistratu, 11) Poda- 
nie do wiadomości uchwał Magistratu. 12) 
Od-zytanie decyzji Wydziału Powiatowego 

na uchwłęa Rady Miejskiej. 13) Sprawy bies 
żące: Sprawa uposażenia rchitekta Miejskie- 

go. 14) Wolne wnioski. | 

Na jałowych wyżynach 
(WSPOMNIENIA Z LAT SIEDEMDZIESIĘCIU H. K. MILEWSKIEGO) 

IL. 
Ziemianin . poleski, Kazimierz 

Szczytt - Niemirowicz, lubiący filozo- 
fować, rozwodził się kiedyś na temat, 
że pierwszą zasadą w życiu winno 
być: wymagać wiele od siebie, a mało 
do drugich. Ten, którego Milewski sta- 
le nazywa we „Wspomnieniach* hr. 
Dinde, wysłuchawszy odrzekł żartobli- 
wie: „To dziwna jakaś  teor- 
ja, ja całe życie  trzyma- 
łem się wręcz przeciwnej zasady i bar 
dzo mnie z tem było dobrze”. Pod pe 
wnym względem hołdował jej i Milew 
ski. Sam na krytykę i sprzeciw bardzo 
wrażliwy, inych łatwo sądził niemiło- 
siernie. 

Przy budowie tedtru polskiego w 
Wilnie, przed wojną, około wzniesie- 
nia którego Milewski położył duże za 
sługi, wynikło jedno z nieuniknionych 
nieporozumień między nim a komite- 
tem budowlanym. Budowniczemu, któ 
ry powoływał się na jego opinję, od- 
powiedziano, „że list-p.  Milewskiego 
jest z rzeczywistością niezgodny”. Mo 
gła wyniknąć różnica zdań, mógł się 
omylić. W nim wszakże sprzeciw po- 
dobny wywołuje wrzenie wulkaniczne, 
twierdzą — powiada— że zełgałem; 
źżresztą mieli ostrożność nie wymienić 
na czem _ właściwie polega- 

ła niezgodność z rzeczywistoś' « 

, > „ ы ‘ . : į 

cią. łżesz i basta". Tu były 
tylko dwie alternatywy, albo wyzwa- 
nie na pojedynek, o którym wiedzia- 
łem, że nie będzie przyjęty (inaczej 
nie byłoby obelgi), a rzecz skończy 

się na jednym z naszych błazeńskich 
„Sądów honorowych , albo ruch ra- 
mionami i wieczyste zerwanie osobi- 
stych stosunków, na tem stanąłem. 
bistych stosunków, na tem stanąłem." 
(str. 347). 

W pierwszych latach wieku nasze- 
go odbywało się walne zebranie Wi- 
leńskiego T-wa Rolniczego. Dyskusja 
była ożywiona, wrzała walka między 

Milewskim, a radą towarzystwa. Mi- 
lewski mówić i rezonować umiał, po- 

pierało go paru wymownych oponen- 
tów z zasady. Rada broniła się niedo- 

łężnit, pociski jego w gruzy rozbiły 

obronną jego pozycję. Coś tam nieprzy 

jemnego powiedział w toku dyskusji 

hr. Antoni Tyszkiewicz, który z po- 
stawy w porównaniu z przeciwnikiem 
zdawał się Goliatem wobec Dawida. 
Oponent rady, czując się dotknięty, ru 
nat na niego, jak Dawid, lub kamyk 
z procy jego. Wnet wszakże rozdzie- 
liła zapaśników żywa ściana, realniej- 
sza od znanej ze „Snu nocy letniej 
Szekspira, wskutek czego Goliat. żad- 
nego szwanku na zdrowiu nie doznał. 
Dodać wolno, że i rada wyszła z opa 

“ 

RUMUNJA 
DEMONSTRACJA 3.000 BEZROBOTNYCH 

NAUCZYCIELI W BUKARESZCIE 

W tych dniach Bukareszt był świadkiem 
niezwykłej demonstracji w której wzięło: u- 

dżiał 3.000 nauczycieli, będących bez po- 
sad. Inicjatorem demonstracji był szef sek- 

cji w departamencie szkół ludowych Dhie 
cescu, który pozbawiony został urzedu. 
Przed opuszczeniem słii zdółał  roze- 

słać do wszystkich nić mających posady na- 

uczycieli okėlnik z wezwaniem do przy 

cia do jednej ze szkół bukareszteńskich, 
udzie przydzielona im zostanie służba. TU 
Bukaresztu zatem zjechało się około 3.106 
nauczycićli. -Nie obeszło: się: bez: incydentów 
Narczycieli wezwano, by pozostawali w Bu- 

kareszcie tak długo, pokąd sprawa ich nie 

zostanie należycie wyjaśniona. Nauczyciele 

jednakowóż oświadczy!i, że nie mają” tyle 

środków, aby dłuższy czas wytrwać w 

stolicy, tembardziej, że z wielkim 
zdołali zdobyć fundusze na' podró 
wytartych ubraniach mogli dostać 
Bukaresztu. Konieczność wytrwania w Bu- 
kareszcie wywołała wśród nauczyci nie- 
zadowolenie, które było też przyczyną de- 
monstracji. Bezrobotni nauczyciele 

rzykami: „Niech żyje król” ri 

ulicsmi przed dworzec kolejowy półneer 
aby czekać na powrót premiera prot 

któty: właśnie wykładał ria uniwersytec 
dowym w Valenia de Monte. 
prof. Jorga wrócił do Bukaresztu nie kolcją 

lecz autem. Nauczyciel e wyprawili do nie- 

go specjalną; deputację, która wyraziła mu 

żądania nauczycie!i. 

Rząd wydał zarządzenie, aby natczy- 
ciele umieszczeni zostali w internatach szkol- 
nych, które w czasie wakacyj są wolne. 
Również zarządzono bezpłatne wydawanie 
dla nich obiadów. Jednakowoż takiej masy 
nauczycieli nie można było w inter- 
natach pomieścić, wobec czego wezwano 
ich, aby zamieszkali w koszarach woj- 
skowych. Wysłano do premjera Jorgi nowa 

deputację, która protestowała przeciwko te 

mu, że około 1500 nauczycielek wezwano 

do zamieszkiwania w koszarach wojsko- 

wych. Zgromadzeni demonstranci przeszło 

trzy godziny czekały na wynik protestu w 

Parku Karola, gdzią byli strzeżeni przez 

policję i žandarmerję. 
Wieczorem doszło w parku do starć z 

policją. w czasie: których kilku nauczycieli 
zostało pobitych. W związku z tem minister 
stwo spraw wewnętrznych wydało oświad 
czenie w którem powiedziano, że w parku 
Karola doszło: do pożałowania godnych !ecz 
drebnych starć pomiędzy policją i nauczy- 
cielami, 

T O OWA 
Prezydjum Komitetu Wykonawczego | 

Kongresu Eucharystycznego w Glębokiem 
tą drogą składa podziękowanie: * 
Dziśnieńskiemu p. Marjanowi Jankowskiemu 
za wysoce życzliwy stosunek do Komitetu 
i za poparcie prac związanych z Kongresem 
P. p. Lekarzowi Powiatowemu D-rowi Józe- 
fowi Noniewiczowi i aspirantowi P.P. Be- 
nedyktowi Tomaszewiczowi za pełną gorli- 
wości pracę oraz wszystkim tym, którzy 
moralnie iub materjalnie przyczynili się do 
uświetnienia Kongresu. 

(—) K. Abramowicz — Sędzia 
Prezes Komitetu Wykonawczego 

(©) J. Jacyna Sędzia 
Marszałek Kongresu 

(©) Ks. Antoni Zienkiewicz 
Dziekan Głębocki 
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W WIRZE STOLICY 
SZACHIŚCI W PRADZE 

Po l4-tej rundzie Polska znowu wyszia: 
na: |-sze miejsce. Dwa piękne zwycięstwa 
z Węgrami i Francją w stosunku 3% : 4 u- 
czyniły z nas po raz drugi lidera. 2 

Tartakower zremisował z Alechinem, co 
jest oczywiście wielkim sukcesem. Przepiór 
ka, Makarczyk i Frydman ponieśli najwięk- 
szą klęskę 'w: turnieju. Z Węgrami tylko 
Przepiórka. zremisował. 

Z naszych mistrzów najlepiej spisuje się 

dr. Tartakower, który nie przegrał jeszcze 
żadnej partji, a wygrywa najwięcej. Dzięki 

jego zwycięstwu nad Gilgem wyszliśmy z 

Czechami 23 : 14, a Czesi pretendują prze 

cie: poważnie do pułtaru: 
Rubinstein natomiast jest dużo słabszy,. 

niż w zeszłym roku. Przegrał już 3 partje 
z Hindusem Sułtan Khanem (Ang'ja), z 
Jolinesem (Szwajcarja) i Matkinsonem (Łot 
wa). Pozatem nie wygrywa tyłe, ile należa 
łoby się spodziewać. Zadziwił й 

ięstwem nad Bogolubowem, le goż 
a popołudniw przegrał z Johnerem, który 

przecie do tamtego się: nawet nie umywa. 

W każdym razie po Tartakowerze przyspa- 
rza uam najwięcej punktów. 

Przepiórka gra nerwowo, Makarczyk i 

Frydman robią, co mogą. Jeśli nie utrzyma 

my puharu — t o w każdym razie będziemy 
tuż tuż w celownika. 

Już wyjeżdżając, nasi mistrzowie powie 

dzieli: pierwsze miejsce zajmiemy, albo my, 

albo Austrja, albo Stany Zjednoczone. Traf 

ne przewidywania — Łotysze sprawili sze- 

reg niespodzianek, ale... ałe powoli odpada 

ją, natomiast dępcące nam po piętach Au- 

strja i USA. mogą na finiszu wyprzedzić. 

jakimś pół-punktem. 

Polska ma jeszcze ciężkie mecze z Ju- 
gosławją i Ameryką — ten bodaj, że decy 
dujący. Groźnymi w Ameryce są młody 
Kashdan i najstarszy gracz turnieju Mar - 
shall, który jeszcze w 1905 r. pretendował 
do tytułu mistrza świata. A no, zobaczy- 
my? 

      

  

  

  

LOTNICY 

Szczęśliwi ci Francuzi — tylu mają 
świetnych lotników. Gdy spacerował p" 
Warszawie. Niewiadomo było na kogo pa- 

trzeć:  Costes, Pelletier, d'Oisy, Arrachart, 

Goys, to sławy światowe ; 
Każdy wie co przeleciał ten, «o tam- 

ten, a przecie nikt nie pamięta nawet poło- 

wy ich wyczynów, nie potrafi wyliczyć ite 
i jakie ustanowili rekordy. 

Kogo my biedacy możemy im przeciw= 

stawić? 

Orlińskiego? Tak, tak i koniec. 
Węgrzy machnęli z Ameryki do Budape- 

sztu. 

Nasze super asy jeśli dołecą bez defek- 

tu z Krakowa do Belgradu to już Te Deum, 
śpiewają. 

Aparaty mamy gorsze, mówi się. 
Tak jak nasi kawalerzyści co od czasu 

jak zaczęli dostawać lanie podnieśli !arum 

że mają zmurszałe chabety nie konie, a póki 

wygrywali to ze swych bydlaków byli za- 

dowoleni. Co to opowiadać — nie ' mamy 

tylu dobrych aparatów jak Francuzi, ale 
mamy ich jednak sporo. Tylko, że lotnicy 

nasi muszą jeszcze pracować Karol 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 

Konto P.K.O. nr. 82100: 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO Е 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM POLNOCNO-WSCHOD, 1922 r. 4 zi. | « 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

0 — 2 zł 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT 

1928 ROK, 3 ZŁ. 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 

ODBUDOWA PAŃSTWA* 

POLSKI 

odpowiedź na książkę 

KONSTYTUCJH  DECENTRALISTYCZNEJ | | 

ZIEMIE WSCHODNIE | WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 

  

DALEKI WSCHóD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

łów względnie pomyślnie, poparta 0- 
gromną większością zebrania. Siła ar 

gumentów bezwładną bywa wobec 

więzów partyjnej dyscypliny- : 

Trzebaby napisać tom cały, IOW- 

nie obszerny, jak „Wspomnienia i 

chcąc spierać się lub prostować dra- 

końskie cenzury, jakiemi autor zasypu 

je cały szereg osób zasłużonych i ce- 

nionych w kraju. Dla przykładu zasta 

nówmy się nad opinią jego o Pawle 

Kończy (b. prezes Wileńskiego Towa 

rzystwa Rolniczego i prezes zarządu 
Wileńskiegoo Banku Ziemskiego). 
„Ależ ich (w 'tej liczbie Kończa) trze 

pałem, trzepałem! A co oni właściwie 

zrobili? Wszędzie, gdzie mogli, trochę 

naskrobali?* Dodam, że w końcu te 

uiby rekiny mało skorzystały na swo- 
jej skrobaninie, nawet do niej dopła- 
ciły... (Kończa), co naskrobał, wpako 

wał do przerobienia swoich Szeszoł w 

cacko gospodarcze* (Str. 172). W in- 
uem miejscu autor uważa za odpo- 

wiednie wspomnieć, że Kończa nie ma 

jąc przy sobie pieniędzy, poprosił go 

o pożyczenie 500 rubli na jakąś skład- 

kę", nastąpiła wojna, zastój bankowy, 

moja ucieczka zagranicę, jego do RE 
tersburga, tam umarł i jeszcze posia” 

dam wierzytelność 500-rublową.... na 

Królestwie niebieskiem* (str. 352). 

Ten niby rekin Kończa, który 

gdzie mA ł, skrobał, i wszystko, co na* 

skrobał, pakował w ulepszenie i upięk 

szenie swego majątku 

schwycił 500 rubli i 

+ “ 

` 

on właściwie wygłąda? 
Na to odpowiada sam autor w in- 

nem miejscu: „zaproponowałem jako 
wice-prezesa, (Wileńskiego T. Rolni- 
czego) i iaktycznego kierownika p. 
Pawła Kończę”, który „zupełnie się 
do tego nadawał*, „w życiu prywat- 
nem był nieposzłakowanym”*. A w kil- 
ka lat potem „poprosiłem ogólne zgro 
imadzenie.. aby... wybrało na moje. 
miejsce prezesa mego gorliwego wi- 

* 

’ 

. 

ceprezesa Ś. p. Pawła Kończę. To po- | г 
szło łatwo, bo ciętość jego już ustępo 
wala przed jego rzeczywistemi zastu- 
gami“ (str. 351). Tak w chwili spo- 
kojnej rozwagi oddaje autor sprawied 
liwość zasłużonemu mężowi, którego 
przy inej sposobności szarpie niemiło- 
siernie, dając upust żyłce satyrycznej 
i dobremu humorowi. Może ten lub 
ów z zastępu potępianych przez auto 
ra, przy sposobności cokolwiek. skro- 
bał lub naskrobał, on sam sądami bez 
względnemi i nieoględnemi, niewątpli 
wie mocno przeskrobał. | 

Powiedział kiedyś Bismarck w par 
lamencie niemieckim: „Zdarzają. się _ 
ludzie bogaci, którzy mogą pozwolić 
sobie na zbytek sprawienia sobie po- 
wozu, domu, stroju, jakiego nikt inny 
nie posiada i wielce 0 to dbają, by 
nikt podobnego nie posiadał. Podob- - 
nie ktoś uposażony w umysł bogaty 
może sobie pozwolić na zbytek posia 
dania zawsze swego wyłącznie odręb 

ziemskiego, nego zdania. On nie Ścierpi, by je | 
nie oddał... jak ktoś iny z nim dzięlił.*. Milewskiemu *



> 
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W jesieni 1029 r. Min. Rolnictwa 
w porozumieniu z izbami i organiza- 
cjami rolniczemi, ustaliło zasady orga 
nizacji i prowadzenia kontroli mlecz- 
ności w gospodarstwach drobnych rol 
ników oraz zasady subwencjonowania 
przez Ministerstwo tej akcji. 

‚ Zasady powyższe przewidywały 
daleko idącą pomoc Min. Rolnictwa w 
utrzymaniu kontrolerów mlecznošci, 
pracujących w drobnych gospodarst- 
wach rolnych. mianowicie w I roku 
zł. 2,400, w II —- zł. 1.600, w III — zł. 
800, w IV — zł. 400 i w V — zł. 
200 zasiłku na każdego kontrolera. 

Realizując ustałone zasady, Min. 

Rolnictwa przyznało w 1930 — 31 
roku na utrzymanie 213 asystentów 
kontroli łącznie przeszło zł. 500,000. 

W celu zbadania wyników pracy 
dotychczasowej Min. Rolnictwo zwo- 
łało dn. 9 maja rb. konferencję w spra 
we kontroli mleczności, złożoną z 
przedstawicieli izb i organizacyj rolni 
czych oraz wydziałów rolnictwa u- 
rzędów wojewódzkch. 

Według sprawozdań, złożonych 
przez kierowników kół kontroli mlecz- 
ności przy izbach i organizacjach rol- 
niczych, akcja kontroli mleczności w 
Polsce przedstawia się w sposób na- 

stępujący: 

  

  

ва IATA III 
Mniejsza własność Większa własność 
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Woj. centralne: 150 (46)*) 5.229 — 18.541 147(46) 1.280 40.082 
+ Warszawa 40 (17) Mit 5.252 55 (17) 517 14.603 
Łódź 26 (9) 871 3.304 32 (9) 287 8.309 
Kielce 32 (10) 1.183 2919 32 (10) 269 8.794 
Lublin › 26 (8) 1.114 3.126 20 (8) 145 4.525 

Białystok 26 (2) 950 3.940 8 (2) 62 1.851 
w: wschodnie : 75 (40) 1.915 7.073 44 (40) 265 7.883 
е Wilno 2 (15) 343 2367 22 (15) 112 3.143 

Nowogródek 18 (6) 621 1.917 10 (6) 72 2.306 
Polesie 15 (9) 376 | 1276 — (9) 31 1.073 

` Wołyń 15 (10) 575 | 1513 12(10) 50 1.361 
| zachodnie: 178 (94 — 11.085 132 (94) 43.821 

. oznań 80 80) 566 _ 4.515 84 (80) 655 27.243 
Pomorze 84 — 325 5.000 28 — 260 10.957 
Śląsk K. K.M. polskie  14(14) 246 _ 1.585 14 (14) 57 2.518 

» s» „ niemieckie — — — 6 — 58 3.268 

woj. udnłowe: — — — — — — 
Ъ?г‘::бш**) 37 2.991 5.140 10 115 3694 
Lwów***) 
Stanisławów ***) ) 20 1,635 3.195 18 212 7.315 
Tarmopol***) ) 

Widzimy więc, że akcja kontroli sności 2,[66 kg. mleka przy 3,74 proc. 
Mlecznošci zarówno w. gospodarst- 
wach drobnych, jak i większych zata- 
cza już obecnie bardzo szerokie koło. 
Ogólna liczba krów, znajdujących się 
pod kontrolą, wynosi obecnie 148,009 
sztuk, podczas gdy w 1928 roku wyno 

_ siła zaledwie 12,000 sztuk. 
jest to wynik w pierwszym rzę- 

dzie polityki dotacyjnej, zastosowanej 
przez Min. Rolnictwa w 1930 roku w 
zakresie kontroli mleczności w gospo- 
darstwach drobnej własności. 

" W 1928 roku w. gospodarstwach 
włościańskich była prowadzona kontro 
ia t, zw. luźna, to znaczy wydajność 
młeka i zawartość tłuszczu w mleku 
były sprawdzane co 3 — 4 miesiące. 
Obecnie zaś wszędzie jest prowadzo 
na kontrola mieczności Ścisła: wydaj- 
ność „mleka oraz zawartość tłuszczu w 
mleku są sprawdzane przez asysten- 
tów kontroli mleczności raz na mie- 

siąc. : 
Następnie należy stwierdzić po- 

myślne wyniki kontroli w stosunku 
do osiągniętych przeciętnych wydajno 

' Ści mleka oraz zawartości tłuszczu w 
mleku. W 1929 — 30 roku w woje- 
wództwach centralnych przeciętna wy 
dajność mleczna wy'sosiła w kółkach 
kontroli młeczności drobnej własności 
2,416 kg. przy 3,5 proc. tłuszczu, w 
kółkach kontroli mleczności większej 

_ własności 3,075 kg. mleką przy 3,32 

— 

„ proc. tłuszczu. 
woj. poznańskiem przeciętna wy 

dajność wynosiła? w tym okresie w 
kółkach kontroli mleczności drobnej 
własności 2,763 kg. mleka o 3,4 proc. 
tłuszczu, w kółkach kontroli mleczno 
ści większej własności 3,402 kg. przy 

° 3,2 proc. tłuszczu. 

у 

* taucie karno ‚ 

„lub narodu jest 

W województwie wileńskiem prze 
ciętna wydajność mleczna wynosiła w 
omawianym okresie dla krów drobnej 
własności 1,497 kg. mleka przy 3,97 

_proc. tłuszczu, dla krów większej wła 

BZ DRWSRZE OOCZOWKI TORZE TK AT EISS TT 

bodaj nieobce były podobne skłonno- 
ści. W drugim kole posłów do Rady 
Państwa z Litwy - Rusi obrano go lea 
derem i powstała nadzieja, że spokój 
zapanuje między szefem a jego szta- 
bem. Ktoś, sceptyk, z osób póstron- 
Rych odrazu powiedział: „prožna na- 

dzieja, Milewski nie ścierpi nawet te- 
go, by ktokolwiek szedł za nim*. Tak 
się też stało, naprężony stosunek z ko 
legami pozostał  chronicznem zjawi- 
skiem. ' 5 

" „Przyczyno naszej radości'* —tym 

okrzykiem powitał jeden ze starych 
członków koła, wchodzącego na salę 
zebrań w r. 1910-ym nowego posła 
„Al. Chomińskiego, następcę w manda 

cie autora „Wispomnień*. Okrzyk owe 
go enfant terrible wywołał pewną we 
sołość. 4 

| Czy ewolucja charakteru jednostki 
możliwą? Wbrew 

twierdzeniom filozofów / niemieckich 
szkoły pesymistycznej, należy na te 
Pytamą dać odpiwiedź twierdzącą. In 
ny był naród niemiecki przed epoką 
Bismarcka, inny jest, wychowany w 
jego szkole. Anglicy, którzy składają 
lesy państwa w ręce Lloyd George'a, 
lub Macdonalda, nie zbudowaliby po- 
tężnego imperjum, które odziedziczyli 

wielkich przodkach. Dla 
) ka porozbiorowa była 

twardą Szkołą, której doświadczenia 
wpływ pewien na rozwój charakteru 

> W: ła się rozwagą i po- 
ści. Na posłów do izb pra 

se o * 

2 R oi T ch 

tłuszczu. 
Zainteresowanie ludności wiejskiej 

akcją korftroli mleczności stale wzra- 
sta. Akcja ta rozwija się zupełnie po 
myślnie, wywierając dodatni wpływ 
na podniesienie ogólnego stanu kultu- 
ry hodowlanej. De 

Rezolucje, powzięte na omawianej 
konferencji, są następujące: 

1) pożądane jest dla zachowania 
ciągłości pracy utrzymanie w rb. zasił 
ków sejmików na prowadzenie kontro- 
li mleczności, udzielanych w ub. roku 
budżetowym; 

- 2)..pożądane-. jest; ażeby zasiłki, 
przeznaczane przez sejmiki, przekazy 
wane były organizacjom rolniczym, 
którym asystenci kontroli, utrzymywa 
ni z tych zasiłków, powiniii podlegać 
służbowo; 

3) pożądane jest ścis'a porozumie 
nie między akcją kontroii mleczności 
a mleczarstwem spółdzi lczen; oraz u- 
surięcie zatargów, sporykanych gdzie 
niegdzie pomiędzy temi *nstytucjami: 
w tyn celu pożądane jest odpowied 
nie oddziaływanie spółdzie! .zych zwią 
zków rewizyjnych na mlec:« ie spół 
dzielcze. 

4, pożądane jest pozostawienie 2r 
cjom rolniczym możneści różni- 

czkowania poborów asystentów kent- 
roli ndeczności w granicach © ;ólnej 
»l.ny przyznanego zasiłku; 

+) wojewódzcy inspektorzy końt- 
roli mleczności powinni da"ładne i 
często kontrolować asystentów kont- 
roli mleczności; wyniki kontroli winny 
być ujęte na piśmie i doręczane w 
odpis asystentów kontroli i organiza- 
cjom; z tego względu. pożądane jest 
zwiększenie środków, przeznaczonych 
na rozjazdy inspektorów kół kontroli 
mlecznošci; 

6) pożądane jest wprowadzenie 
premij dla instruktorów hodowlanych 

  

wodawczych w zaborze rosyjskim w 
bierano czasem osobistości, które 2 
mem, wiedzą lub wymową mir zdobyč 
zdołały, lecz wcale nie były lubiane. 
„Zgrzytają zębami — rzekł kiedyś pe 
wien zręczny reżyser wyborczy — ale 
głosują na lksa, bo wiedzą, że tak 
trzeba.“ Do rzędu takich niepopular- 
nych wybrańców, na których głosowa 
no czasem, zgrzytając zębami, należał 
niewątpliwie i Hipolit Korwin-Milew- 
ski. 

Taniec na boisku politycznem nie 
jest niewinną zabawą, ale brak tam po 
trzasków ukrytych i wilczych dołów, 
niebezpiecznych dla nieoględnego szer 
mierza. Niechętnie wita stara załoga 
każdego przybysza, dbając o dobre 
stanowiska, nieufnie spoglądają lu- 
dzie na domniemanego współzawodni 
ka. Autor „Wspomnień* większą 
część wojny spędził w Paryżu, gdzie 
się zetknąć musiał z Komitetem Naro- 
dowym, poświęca mu on cały szereg 
rozdziałów. Organizacja jego rozrosła 
się do pokaźnych rozmiarów, liczną 
była rzesza jego współpracowników, 
mimo to odczuwano brak ludzi odpo- 
wiednio przygotowanych do pracy na 
wielkiej arenie politycznej. Dmowski 
podobno stale ich poszukiwał. 

Czemu zdolności, wiedza i doświad 
czenie Milewskiego nie zostały wyzy- 
skane, czemu powstały między nim a 
komitetem ostre przeciwieństwa?- Bo- 
daj, że i tu przyczyny szukać należy 
w samowolnem, samowłądczem, zbyt 

3 4 

_ 

pewnem siebie usposobieniu jego. Jed nieużytecznym, to znaczy, że wam nie nych zagadnień dnia 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
AKCJA KONTROLI MLECZNOŚCI za wydatną działalność zakresie 

kontroli mleczności; 
7) jeśli na terenie województwa 

istnieje większa ilość kół kontroli mle- 
czności, praca asystentów powinna 
być nadzorowana przez instruktorów 
hodowlanych, względnie nadkontrole- 
rów; 

8) praca powinna być lepiej przy 
gotowywana, zwłaszcza na terenach 
schodnich o niskim poziomie kultu- 

ry; w tym żakresie może mieć duże 
znaczenie pokazowe żywienie , które 
w rb. powinno być zorganizowane na 
szerszą skalę; 

w 

9) personel asystentów kontroli 
mleczności powinien być w dalszym 
ciągu starannie dobierany i stale do- 
kształcany; 

10) książkowość kontroli powinna 
być przechowywana w  gospodar- 
stwach, a nie u asystentów; 

11) pożądany jest bardziej czynny 
udział zarządów kółek kontroli w pra 
cach tych kółek. 

W sprawie publikowania wyni- 
ków kontroli mleczności postanowiono 
zwrócić się za pośrednictwem Min. 
Rolnictwa do Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego, z prośbą o powoła- 
nie specjalnej komisji, która ustaliłaby 
zasady, a następnie opracowała ma- 
terjał i zajęła się realizacią wydawni- 

ctwa- 
Pozatem zostały rozpatrzone nastę 

pujace wnioski organizacyj rolniczych 
w Sprawie propagandy racjonalnego 
dojenia. 

1) należy zorganizować stałe kur- 
sy, celem kształcenia zawodowych 
techników dojarzy, których brak daje 
się odczuć we wszystkich wojewódz 
twach. я 

2) naležy wprowadzič nauczanie 
teoretyczne i praktyczne racjonalnego 
dojenia we wszystkich szkołach hodo- 
wlanych oraz na. kursach, przygotowu 
jących asystentów kontroli; 

° 3) obecny personel instruktorski 
oraz asystentów kontroli należy prze 
szkolić na specjalnych kursach racjo- 
nalnego dojenia; \ 

4) we wszystkich szkołach  rolni- 
czych należy wprowadzić nauczanie 
racjonalnego dojenia zapomocą węd- 
rownych instruktorów dojenia; 

5) należy prowadzić propagandę 
racjonalnego dojenia zapomocą poka- 
zów racjonalnego dojenia, konkursów 
racjonalnego dojenia oraz wydawania 
odpowiednich broszur i ulotek; 

6) należy organizować krótkie kur 
sy dojenia dla drobnych hodowców. 

W dyskusji stwierdzono brak do- 
świadczonych dojarzy na terenie wszy 
skich województw zwłaszcza na wscho 
dzie, oraz wypowiadano się za szko- 
leniem w dojeniu przedewszystkiem 
uczniów szkół rolniczych. Uznano za 
pożądane, ażeby izby i organizacje rol 
nicze wypróbowały na swoich tere- 
nach w bieżącym sezonie te sposoby 
propagandy racjonalnego dojenia, któ- 
re uważają za najwłaściwsze i które 
są wykonalne w obecnych warunkach. 
Uzyskane doświadczenie będzie pod- 
stawą do ustalenia metody dalszej pro 
pagandy racjonalnego  dojenia. 

Powyższe informacje przytaczamy 
według sprawozdania, które ukazało 
się ostatnio w wydawnictwie „Polska 
Gospodarcza” (-—). 

ARR RER RR 
Žniwiarki szwedzkie 

„VIKING“ WG 
na dobrycb warunkach poleca 

CENTRALA SPÓŁDZIELNI 
ROLNICZO - HANDLOWYCH 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
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Konflikt pomiędzy Izbą Skarbową 
a Magistratem 

Między magistratem m. Wilna a Izbą Skarbową wynikł konflikt, który 
polega na tem, że Izba w dniu 22 bm. wydała decyzję, mocą której zatrzy- 
mała 250 tysięcy złotych tytułem podatków, wpływających na rzecz miasta. 
Krok swój Izba umotywowała tem, że Samorząd nie wylicza się w przepiso- 
wym terminie z należności podatkowych ściąganych na rzecz Państwa. Ma- 
gerował p. wiceprezydent Czyż w lzbie Skarbowej i Urzędzie Wojewódz- 
decyzji, uiścił należność, podczas gry pismo z decyzją Izby Skarbowej do- 
starczone zostało 24 bm., a więc po uregulowaniu opłaty. W sprawie tej in- 
gerował p. wiceprezydent Czuż w Izbie Skarbowej i Urzędzie Wojewódz- 
kim, w wyniku czego orzeczenie cofnięto. i 250,000 zwrócono. (S) 

Lustracja pasa granicznego 
Pułkownik Kruk-Szuster odbył lustrację pasa granicznego na odcinku 

litewskim. (S) 

Dar wilnian dla kolonji polskiej w Dalmacji 
W swoim czasie kolonja polska w Dalmacji zwróciła się do magi- 

stratu m. Wilna z zprośbą, aby do kościoła budowanego przez Polaków w 
Dalmacji miasto podarowało obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Magistrat 
przychylił się do prośby rodaków i obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej za- 
mówiony został u artysty malarza Marjana Kuleszy. Obraz jest już na wy- 
kończeni i po poświęceniu go w Wilnie będzie wysłany jako dar' ludności 
wileńskiej do kościoła w Dalmacji. (S) 

  

KRONIKA 

  

      

  

SOBOTA 

DZIŚ 25 W. s. g. 2 m. 57 

Jakób 
MAO? 2. 5. £.7,m. 51 

Anny 
POETA ANA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 24 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 767 

Temperatura Średnia +-19 
Temperatura najwyższa --24 

Temperatura najniższa 4-8 

Opad w mm. — 

Wiiatr: cisza. 
Tend. bar.: wzrost, spadek. 

Uwagi: pogoda, w nocy mgła. 

    

URZĘDOWA 
— Osobiste. Jak siędąwiadujemy, z dniem 

24 bm. sekretarjat wojewody wileńskiego, 
objął ponownie p. Bohdan Wendorif w miej- 
sce dotychczasowego sekretarza p. Antonie- 
go Wendorffa. 

  

KREDYTY ŻNIWNE 
Rada Wojewódzka Związku Ziemi 

Wileńskiej podaje do wiadomości, że 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Wil 
nie uruchomił kredyt żniwny, pod za- 
bezpieczenie wekslowe. 

Weksle muszą być żyrowane przez 
2 majątkowo odpowiedzialnych żyran- 
tów oraz Radę Wojewódz. Zw. Zie- 
mian. 

Wysokość kredytu wynosi do 25 
zł. na ha sprzętu, przyczem B.G.K. za- 
strzega sobie prawo ostatecznej decy- 
zji, biorąc pod uwagę stan zadłużenia 
oraz wypłacalność petenta. 

Pożyczki mniejsze niż 500 zł. udzie 
lane nie będą. 

Osoby, posiadające protesty, ko- 
rzystać z kredytu nie mogą, chyba w 
wyjątkowych wypadkach za specjalną 
na to zgodą Banku. 

Kredyt powyższy płatny jest bez- 
warunkowo 30 października r. b. i ża- 
dnej dalszej prolongacie nie podlega, 
lecz może być zamieniony na kredyt 
pod zastaw rejestrowy zboża, Który 
zostanie uruchomiony po żniwach. 

Dla zrealizowania kredytu żniwc- 
wego 31 r., ubiegający się i ich żyran- 
ci muszą złożyć „informacje'* w dwóch 
egz. o swoim stanie majątkowym (jak 
przy tegorocznym kredycie siewnym w 
P. B. Rol.), zaświadczone przez odnoś 
ny Zw. Ziemian lub gminę. 

Akcja żniwna kończy się dnia 1-go 
sierpnia r. b. 

— Со należy uczynić z ob- 
rączką zdjętą z nogi zabitego 
ptaka?. Ministerstwo spraw wewnętrz- 
nych rozesłało do wszystkich władz w wo- 
jewództwach komunikat pouczający o tem, 

co należy uczynić z obrączką zabitego — „- 
lub znalezionego ptaka. Z komunikatu tego 
wynika, że Polska Stacja Badania Wędró- 

wek Ptaków wszczęła akcję badania szla- 
ków, któremi ptactwo odbywa swe wędrów 

ki w Polsce i w tym celu obrączkuje nogi 
ptaków, złapanych w różnych punktach na- 

szego kraju, lekkiemi aluminjowemi  kół- 
kami, na których jest wyryty numer oraz 
nazwa stacji, gdzie ptaszkowi założono ob- 

rączkę. W razie zabicia lub znalezienia 
obrączkowanego ptaka należy kółko zdjąć 
z nogi i przesłać pod adresem Państwowego 
Muzeum Zoologicznego (Warszawa, Krak. 

Przedmieście 26/28), podając przytem na 
kartce nazwisko i adres wysyłającego oraz 

dokładną wiadomość w jakiej miejscowości 
(województwo, powiat, gmina,) ptaka zna- 

leziono, zabito, czy też schwytano. — Ak- 

cja ta ma ogromne znaczenie dła uczonych 

całego świata i każdy powinien uważać za 

swój obowiązek wykonanie prośby Polskiej 

Stacji w myśl podanych wskazówek (s) 

MIEJSKA 
— Zaliczki pracownikom magistra- 

tu potrącą. W sprawie potrącenia 15 
proc. zaliczek pracownikom miejskim 
zwróciła się delegacja tychże do wice- 
prezydenta Czyża, prosząc o nieczynie 
nie potrąceń. Delegacja otrzymała od- 
powiedź odmowną. W ten sposób pra- 

FILM i KINO 
„POGARDĄ ŚMIERCI* 

(Kino-teatr „Stylowy“) 

Wcześniej, niż mówić o obrazie, 
słów o samem kinie. 2 

0 Otóż kino-teatr „Stylowy* (ongiś „Eden* 
jest najprzyzwoitszem z pomniejszych kin , w naszem mieście. Wówczas, gdy w resz 
cie tych kin spotykamy się zazwyczaj z 
salą o kształcie niesamowicie wydłużonej - „kiszki“ z niskim sufitem (do takich nale 
żą „Lux“, „Wanda““ za,š w mniejszym stop 
niu — „Šwiatowid“ į „Mimoza“) › wzglę- 
dnie z taką szkaradą, jak sala z wyłażącym 
do połowy parteru występem ściany (kino 
„Pan“, dawniejsze „Picadylli“ — w  kinie- 
„Stylo:wem* mamy 'do czynienia z dużą * salą, o wysokim suficie į kształtach regular 
nego czworokąta, przypominającego zlekka 
salę kina „Helios“, 

„ Obecnie, gdy zostało kino to udźwięko 
wione, ma ono wszelkie widoki na przesu- 
nięcie się do linji kin pierwiszorzędnych Wil 
na. 

Że nie brak mu ambicyj w tym kierunku | — świadczy o tem dobitnie repertuar, w | którym obok  wznowień wartościowych 
„dźwiękowców*, ogłądanych uprzednio w 
innych kinach, mieliśmy i takie premjerv, 
jak np. „Na zachód od Zanzibaru" z nić ° zapomnianym Lon Chaney“em w roli tytuło 
wej. 

O ile chodzi o program 
„Pogardę śmierci" zaliczyć 
mów sportowych, "wi których Amerykanie 
— jak wiadomo — są bezkonkurencyjni. 

Bohaterowie filmu, uczestniczący w szała nych zawodach samochodowych, istotnie 
wykazywali pogardę śmierci, 

Wyświetlany nad program drugi jeszcze 
obraz: „Złoto Kalifornii" rozegrywa Się „na 
dzikim Zachodzie”. i także posiada Swe. 
„Clou* w postaci warjackiej gonitwy po gó 
rach włoźniców pocztowych. : 9 

Oba obrazy nowiutkie. Publiczności -— 
о, dziwo! — dużo! Tylko zaduch w sali 
nieznośny, trzeba pomyśleć o wentylacji! 

„Ars 
KT ION STOTIS IK OSINOYPETO TENISAS 

cowriicy samorządu od 1 sierpnia 0- 
trzymają o 15 procent mniej. (S) 

‚ — Działalność Ośrodka Zdrowia, Miejski 
Ośrodek Zdrowia udzielił za półrocze do dn. 
1.6 r.b. 20,251 porad lekafskich, pielęgniarki 
Ośrodka dokonały 2879 odwiedzin domo- 
wych, lampami  kwarcowemi -naświetlono 
230 dzieci. Z mleka korzystało 636 dzieci, 
którym wydano ogółem 45,954 litrów mle 
ka. (S) 

— Będziemy mieli wkrótce asfalto- 
we jezdnie. Magistrat miasta Wilna po 
stanowił ogłosić przetarg na budowę 
asfaltowych jezdni. Oferty muszą, być * 
złożone do sierpnia. Jak się dowia- 
dujemy, niezwłocznie po przetargu roz 
poczną się roboty asfaltowe, przyczem 
inagistrat zatrudni na nich 150 bezro- 
botnych. (S) ‚ 

— Žiobek ZPOK. Wiadcmošci kolpo 
wane przez pewne czynniki, którym za! 
na „urabianiu opinii", jakoby w żłobku, 
prowadzonym przez ZPÓK. wybuchła graż = 
na epidemja grypy, sa dziesięciokrotnie prże 
sadzone. 

Grypa istotnie przedostała się pomiędzy 
maleństwa, jednak energiczna akcja sanitar 
na stłumiła ją i obecnie epidemja nie ma | 
możności rozszerzania się. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— O subsydjum na zatrudnienie bezro- 

botnych. W związku z brakiem funduszy 

(dokończenie kroniki na stronie 44ej) 

parę 

obecny, to 
należy do fil- 
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Zwalczanie 
Dnia 22-go bm. w lokalu Izby 

bezrobocia 
Przemysłowo - Handlowej odbyło się | 

pod przewodnictwem p. Romana Rucińskiego, Prezesa Izby, pierwsze po- 
siedzenie Wydziału Wykonawczego Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia. Obecni byli: pp. Z. Bortkiewicz — Prezes Związku Ziemian, Poza 
set S. Dobosz, K.Jocz — Naczelnik Wydziatu Wojewodzkiego, L: Uniechow- 
ski — Prezes Czerwonego Krzyża, Prof. W. Zawadzki — Dyr. Izby Prze-- * 
mysłowo-Handlowej oraz przedstawiciel Rady Głównej Rob. Zw. Żaw. K. - 
Walukiewicz. Na posiedzeniu obradowano nad sprawami organizacyjnemi | 
Graz ustalono wytyczne prac poszczególnych sekcyj, zwłaszcza sekcji Po- 
mocy Doraźnej. Podkreśloną została konieczność współdziałania szerszych 
warstw społecznych, w którym to celu zaproszeni zostaną do pracyw Sek- c 
cjach przedstawiciele różnych organizacyj i instytucyj, oraz miejscowi dzia- 
łacze społeczni. Sekcje mają być zorganizowane w dniach najbliższych. by. | 
móc złożyć sprawozdanie ze swej działalności już na następnem posiedzeniu 

poświęceniu go w Wilnie będzie wysłany jako dar ludności R kończeniu i po 
pnia r. b. (S) 

Panama w kinie miejskiem | 
W sferach zbliżonych do kinoteatrów obiegają u 

miejskiem działy się poważne nadużycia. Nadużycia te polegały na tem, że w księgach + 
rachunkowych zapisywano sumy znaczniejsze za wypożyczone filmy, niż płacone w rze- ь 
Cczywistości. Jeżeli się dzieje tak to dni najbliższe musiałyby w tej sprawie dać szereg |. 
interesujących szczegółów. 

powszedniego 
nolitem musiało być kierownictwo w idzie o to, żebym był w Rzymie, lecz lub jeszcze zawilszych wielkiej, prze- 
Paryżu, działalność 
zgraną. Ciężkim byłoby błędem danie 
przedstawienia swarów sejmikowych 
na wielkiej arenie paryskiej, w chwili 
krytycznej dziejów świata, Europy, 
Polskis W przełomowych chwilach, ule 
gając zmianie, kształtują się zdania lu 
dzkie i autor „Wspomnień* zbyt był 
mądrym, by pod tym względem sta- 
nowić wyjątek. Innym wszakże nie u- 
miał zapomnieć przeszłości, ze ścisło- 
ścią gorliwego urzędnika celnego prze 
głądał ich bagaż polityczny, ze zgor- 
szeniem stwierdzał, iż widział tam sza 
ty.wcale nieanielskie, leki i narzędzia 
wielce podejrzane. Osobliwie wyglą- 
da ta jakby prostoduszność Parsifala, 
w polityku doświadczonym!. Szczegól 
ną nieufność wzbudza w nim czynny 
członek komitetu, obrotny, kuty na 
cztery nogi p. Erazm Piltz. W podob 
nych okolicznościach trudno było roić 
o zgodnej z. Milewskim współpracy, 
na miejscu. Chciano jednak wyzyskać 
jego zdolności dla dobra sprawy, za- 
proponowano mu objencie jakby nie by 
ło, ważnej placówki posła polskiego 
w Rzymie. Decydowano się na ekspe- 
ryment cokolwiek niebezpieczny, wie 
dząc, że dobry bojowiec zwykł nosić 
w zanadrzu gotowy ładunek dynami- 
tu. Jak na to odpowiedział Milewski? 
„Chcecie mnie wysłać z tego miasta, 
gdzie mogłem być bardzo użytecznym 
— do takiego, gdzie. będę zupełnie 

nie jestem królem  Menelausem i na 
Kretę nie pojadę. Wstałem, wyszedłem 
i każdy poszedł swoją drogą* (str. 
438). Erupit, evalit, jak ów groźny 
spiskowiec rzymski, z posiedzenia se- 
natu. Dynamit wybuchnął przedwcześ 
nie... a może w samą porę? 

There is a tide in the aiairs ot 

men... powiada Szekspir, co brzmi w 

wolnym przekładzie Słowackiego, jak 

następuje: ; 

Jest fala na wypadków rzece, 
Jeśli się rzucił człowiek w nią — po- 

płynie 

Aż na wierzch ludzi, 

Lecz jeśli raz się z tą falą minie, 
Zmarnuje wielką chwilę, która się nie- 

łatwo powtórzy. 

Ktoś, kto to samo stanowisko, za- 

ofiarowane mu później, przyjął, został 
następnie stamtąd powołany na mini- 
stra spraw zagranicznych, a potem w 
ciągu wielu lat piastował przedstawi- 
cielstwo Polski na poważnej, odpowie 
dzialnej placówce zagranicznej. 

Z Polakami -— powiada tautor — 
trudno mu było pracować, podobnych 
trudności nie spotykał zagranicą z ob- 
cymi. (str. 355). Ależ inna to była 
praca. Inne ma zadanie gość w obcym 
kraju, inne współgospodarz na zago- 
nie ojczystym, mozolący się we wspól 
nym wysiłku nad rozwiązaniem żmud 

komitetu zgodną, o to, żebym nie był wParyżu. Ja zaś. łomowej chwili dziejowej. Nieoceniony 
bywa umysł wybitny i należne mu 
jest miejsce przodujące we własnem 
społeczeństwie, lecz błądzi, gdy war- 
tość i zdanie innych nadmiernie lekce 
waży. Z myśli zbiorowej, gdy w dob- 
rym zwrócone kierunku, niejedno pięk 
ne światło się zbłyśnie. Jałowieje u- 
mysł, zasłuchany wyłącznie w głos 
własnego rozumu. Jednem z przednich 
zadań wybitnego męża, jest umieć 
stworzyć wysiłek zbiorowy i takowy 
wyzyskać. 

Wielka jest rozmaitość w  ogro- 
dach Bożych i różnobarwnem ich zalu 
dnieniu. Przerost jaźni, przekorność 
związane z nią lekceważenie wartości 
innych spotykam niejedno- 
krotnie u mężów wybitnych i najwybit 
niejszych. Spójrzmy naprzykład na 
jednego z najpopularniejszych hero- 
sów czasu wielkiej wojny, na Cle- 
manceau. Młodsze pokolenie ma go w 
oczach, jako wspaniałego tygrysa ben 
galskiego, który powalił o ziemię groź 
nego bohatera Nibelungów i tłoczy ku 
niej cielsko jego potęgą łap przed- 
nich. Wyczyny życia jego, od lat mło- 
dych do wigilji późnej starości, przed 
stawiają się mniej pokaźne. W 71-ym 
roku w czasie komuny paryskiej ode- 
grywał cokolwiek niewyraźną rolę. 
Dzięki wybitnym zaletom umysłu i wy 
"mowie, wpływ w parlamencie francu-- 
skim posiadał wielki, od początku lat 

porczywe pogłoski, iż w kinie - | 

* 

80-tych przeszłego wieku, zażywał go —- 
głównie na obalenie rządów, niesta- | 
łość, ciągła ich zmiana była w wyso* 
kim stopniu jego zasługą. Croquemore , 
— Clemanceau nazywano w owych . * 
czasach zamiłowanego w swym zawo- 
dzie oprawcę  ministerjów. Sprzeciw, 
zjadliwa krytyka, zamiłowanie do zwa. 
dy, jako do sztuki, jak u starego Gal- M 
la lub butnego szlachcica były jego ||| 
żywiołem. Gdyby zmarł w wieku lat ., || 
64, pamięć jego przeszłaby do potom || 
ności, jako laureata warcholstwa par- ; 

  

® 
lamentaryzmu francuskiego. Umiał zra 
żąć nawet gorących zwolenników, znał” 
chwile wielkiego osamotnienia. Gdy : 
go pewnego razu zapytano, kto właś- | 
Ściwie stanowi w danej chwili | jego - 
partję, odrzekł: „Un imbecile et moi“ | 
(I'embėcile byt bodaj Cam, Pelletan). 
„Czemu pan wcześniej władzy w ręce. a 
nie ujął? — zagadnął Georges Louis, „| 
(b. ambasador francuski w Petersbur - 
gu) sześćdziesięciosiedmioletniego pre © 
mjera: „Į'ėtais un homme d'oppositi- ; 
on“ — odrzekł krótko i węzłowało. W» 
czasie potopu wojny 75-letni starzec 20 
rzucił się śmiało w nurt Szekspirowski. — 
i ten go wyniósł na wyżyny .Stał się || 
zbawcą Francji, jak Noe ludzkości, * | 
gdy osiadł z arką pomyślnie na szczy . 
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Nieudany napad patrolu sowieckiego 
Na terenie gminy radoszkowickiej przekroczyła granicę z Polski do 

Rosji Barbara Downar. W drodze powrotnej dojrzała ją placówka K.O.P., 
która chciała Downarową zatrzymać, lecz ta nie zważając na okrzyki poczęła 
uciekać. Żołnierze KOP. oddali parę strzałów ostrzegawczych w powietrze, 
lecz w tyn momencie wyskoczył z ukrycia patrol sowiecki, który zasypał for- 
malnie naszych żołnierzy kulami. Jednak dzielni kopiści Downarową ujęli, a 
strażnicy sowieccy widząc to odeszli wgłąb terytorjum rosyjskiego. 
lono, że Downarowa posiada rodzinę i 

Usta- 
dzieci zamieszkałych na pograniczu . 

po stronie rosyjskiej. Wszyscy oni są członkami K.P.Z.B. i do nich to Dow- 
narowa udawała się od czasu do czasu, aż ją przyłapano. Pograniczne wła- 
dze polskie złożyły protest przeciwko zbrojnemu wystąpieniu patrolu sowie- 
ckiego. (S). 

Manewry armji litewskiej 
Na przedpolu odcinka granicznego koło Oran słychać od 2 dni strzelaninę na te- 

rytorjum Litwy. Przyczyną tego są odbywające się niedaleko od granicy manewry ar- 
miji litewskiej. (S) 

Zatrzymani agitatorzy 
Koło Łużek zostali zatrzymani Ch. Giedow: i Wacław Kecur, zbiegowie z Rosji so- 

wieckiej. W toku badania wyjaśniło się, że obaj są emisarjuszami Sowietów i przybyli 
do nas dia prowadzenia agitacji wśród włościan i bezrobotnych. (S). 

  

na kontynuowanie rozpoczętych prac, co о- 
czywiście wywoła zwiększenie się bezrobo 
cia, Magistrat Baranowicki zwrócił się do 
Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie niu 
subsydjum na zatrudnienie bezrobotnych. 

WOJSKOWA. 
— Bacznošė rezerwiści! W! niedzielę, dn. 

26 bm., o godzinie 10 rano odbędzie się 
zbiórka kompanji sztandarowej Stowarzy- 
szenia Rezeńwistów i b. Wojskowych. Miej- 
sce zbiórki podwórze Federacji, przy ul. Że- 
ligowskiego 4. Stawiennictwo obowiązkowe. 

      

Mamy w Wilnie jeden ogród pubiiczny, 

w którym przyjemnie jest odetchnąć powie- 

trzem bez kurzu ulicznego, odpocząć po spie 

kocie lipcowego dnia w mieście, ale nieste- 

ty przyjemność ta jest niedostępna, jak ła- 

two się o tem przekonać codziennie jeżeli 

pod wieczór skierujemy swe kroki w stronę 

ogrodu Bernardyńskiego. Dwóch cerberów 
przy każdej bramie wzbrania kategorycznie 

wstępu domagając się z niebywałą natar- 

czywością kupowania biletu wejścia na kon- 
cert, który ma się odbyć o godzinie 9-ej 

wieczór. Z jakiej racji ktoś, kto niema naj- 

mniejszego zamiaru słuchać koncertu zmu- 

szany jest do płacenia za wejście do ogrodu 

publicznego, gdzie chce odpocząć. Wszak 
ogród Bernardyński nie jest prywatnym par- 

kiem ale ogrodem publicznym i każdy oby- 

watel miasta ma prawo z niego korzystać, 
dlatego że płaci wcale grube podatki ener- 

gicznie ściągane przez pp. sekwestratorów. 

To, że Magistrat wydzierżawił muszlę kon- 

certową i w. jednym końcu odbywają się 

koncerty, nie może uprawniać, aby na parę 

godzin (wcześniej nie wpuszczano do ogro- 

du inaczej, jak za biletami. Jeżeli Magistrat 

potrafił wydzierżawić niech potrafi obmy- 

śleć taki system kontroli, któryby nie koli- 

dował z e'ementarnemi prawami obywateli 

miasta. Podobny stan rzeczy tylko zdaje się 
u nas w Wilnie może istnieć wobec wyjąt- 
kowo  „lentego* usposobienia  mieszkan- 

ców. Gdzieindziej podobny pomysł wogóle 
zdaje się nikomu do głowy nie pirzyszedł, a 

ieżeliby przyszedł, szybko by mu to iwiyper- 

swadowano. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o go- 

dzinie 8,15 wiecz. premjera niezwykle cie- 
kawej, sensacyjno - kryminalnej sztuki B. 
Atherton'a „A Zuzanna nie chce", w reży- 
serji R. Wasilewskiego, w nowej, bogatej 0- 
prawie dekoracyjnej ). Hawryłkiewicza. W 
rolach głównych pp.: Eichlerówna.  Jasiń- 
ska-Dętkowska, Wasilewski, Wyrwicz, Jaš- 
kiewicz. 

— Teatr Letni w ogrodzie be-bernardyń 
skim. Dziś odbędą się dwa przedstawienia 
Rewji „Tylko walczyk jest najsłodszy”, z u- 
działem pp. Kozłowskiej, Carnero, Osińskiej, 
Sempolińskiego, Klimaszewskiego, Wierzyń- 
skich, oraz zespołu girls. Kierownictwo arty- 
styczne L. Sempo!ińskiego. Tańce układu 
baletmistrza Wierzyńskiego. W _ programie 
najnowsze, ulubione piosenki stolicy — „To- 
masz, skąd ty to masz”, „Coco“, „Rosita“, 
„Spowiedź przedślubna” i wiele innych. 

Przedstawienia rozpoczynają się o godzi- 
nie 6 m. 30 wiecz. i następne o godzinie 8 
m. 30 w. 

— Muszia. koncertowa w ogrodzie po-ber 
nardyńskim. W niedzielę, dnią 26 bm., o go- 
dzinie 8,30 wiecz. odbędzie się koncert z u- 
działem orkiestry 5 pp. Legjonów pod dyrek 
cją p. por. Kościeszy, oraz artystów Teatrów 
Miejskich pp. Niwińskiej, Sawickiej, Balce 
rzaka, Mileckiego i Lacinskiego. 

— Niedzielna popołudniówka, w Teatrze 
Letnim. W niedzielę, dnia 26 bm. w Teatrze 
letnim, w ogrodzie po-bernardyńskim ode- 
grana zostanie popołudniu o godzinie 3,30 
doskonała krotochwila Hennequina „Szukam 
dziecka”, z udziałem pp. Kamińskiej, Sawi- 
ckiej, Balcerzaka i Wyrwicza. Reżyserja Ka- 
rola Wyrwicza. 

— Wielki festival muzyki wschodniej. W 
sobotę dnia 25 lipca r. b., o godzinie 8,30 
wieczorem w Parku Sportowym im. gen. 
Żeligowskiego (wiejście z ul. Syrokomli) od 
będzie się wielki festival muzyki wschod- 
niej pod dyrekcją Mikołaja Śalnickiego z 
"współudziałem solistów. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Stylowy — Pogarda śmierci. 

Casino — Cohn i Ke'ły w Szkocji. 
Miejskie — Tajemnica dr. Dymitriusa. 
Hollywood — Ulica potępionych dusz. 
Helios — Mąż—kochanek. 

Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Uczciwy ojciec obił nie- 

uczciwego syna. Stróż nocny, dozo- 
rujący teatr miejski na Pohulance, posłyszał 
iakieś podejrzane szmerw w gmachu. Žain- 
trygowany wszedł do wnętrza i kierując się 
na odgłos hałasów zdążał w ciemności, nie 
chąc spłoszyć rabusiów. Zbliżywszy się na 
małą odległość, skoczył nagle i kijem za- 
czął okładać złodzieja w ciemności. Gdy po- 
bity rabuś upadł, stróż wybiegł na ulicę i za 
wołał policjanta. Zapałono światło i ujrzano 
leżącego na podłodze złodzieja, lecz jakież 
było. zdziwienie dozorcy, gdy poznał w pobi- 
tym swego syna Bartoszko Aleksandra. Po- 
turbowanemu nałożono opatrunek i przewie- 
ziono do aresztu. (S) 

— Wypadki i kradzieże. 23 bm. z miesz- 
kania Żylińskiej Walerji (Subocz 79) skra- 
dziono zegarek i obrączkę złotą wartości 
100 zł. Kradzieży dokonał Pieczkałowski Eu- 
genjusz, zamieszkały przy ul. Krzywe Koło. 
Pieczkałowski po dokonaniu kradzieży zbiegł 

— 23 bm. na szkodę Abramczyk Anto- 
niny (Piłsudskiego 13) dokonano kradzieży 
garderoby na sume 100 zł. Kradzież została 
dokonana przez Staszewskiego Wacława 
(Piłsudskiego 13) , który po kradzieży 
zbiegł. 

"  — 28 bm. Rynkiewicz Franciszek, zamie- 
szkały przy ul. Pijarskiej 8 zameldował, że 
ze składu Szejniuka Łazarza skradziona zo- 
stała papierówka przez Monkiewicza An- 
drzeja (Wiłkomierska 56). Skradzione ma- 
terjały odnaleziono przy rewizji i zwrócono 
poszkodowanemu. 

— 2 bm. Dudzik Stanisław (Sawicz 3) 
zameldował, że w restauracji Georges'a kel- 
ner tej restauracji wręczył mu łafszywe 5 zło 
tych. Monetę zakwestjanowano. 

Z POGRANICZA 
— Dezertera ujęto po 9 1a- 

tach. Na pograniczu sowieckiem placów 
ki K. O. P. zatrzymały |dezertera 77 p. p 

Muraszko Piotra. W 1922 roku Muraszko 
zbiegł do Rosji Sowieckiej, a obecnie zde- 

SŁ O w O 

Z SĄDÓW 
DQOOKOŁĄ KASY STEFCZYKA 
Wielkie zamieszanie powstało w 

oszmiańskim oddziale „Kasy Stefczy 
ka“, kiedy to w dniu i6-go sierpnia 
1929 roku ujawniono dwa weksle, 
złożone przez mieszkańca wsi Pobo- 
browszczyzna pow. oszmiańskiego, Ra 
iała Dokurno, na sumę 500 i 250 zł. 

Weksle te były zażyrowane przez 
Michała Masalskiego, jednakże nie 
miały podpisu wystawcy. 

W banku przeprowadzono lokalne 
dochodzenie, które przyniosło wręcz 
sensacyjne wyniki. 

Oto kierownik „Kasy Stefczyka” 
Wł. Umiastowski oświadczył, że Do- 
kurno zgłosił się do niego na począt- 
ku 1929 roku, z prośbą o udzielenie 
pożyczki, jednakże pożyczki mu nie u- 
«zielono. 

Wówczas Umiastowski poradził 
mu, ażeby złożył do Kasy Stefczyka 
zaświadczenie o jego stanie majątko- 
wym. Pozatem p. Umiastowski oświad 
czył, że sam tę pożyczkę po złożeniu 
odnośnych dokumentów zaakceptował. 

Zeznanie to jeszcze potwierdził 
fakt znalezienia przy dokumentach Do 
kurny zaświadczenia urzędowego o je 
go stanie majątkowym,  wydanem 
przez sołtysa wsi Pobolewszczyzna Ig 
nacego  Birukojcia., oraz rzekomo 
podpisane przez Dokurnę deklaracje, 
złożone w Kase Stefczyka z prośbą o 
udzelenie pożyczki; pozatem podpis 
w rubryce pokwitowań w księdze ka- 
sowej, stwierdzający otrzymanie udzie 
lonej pożyczki. 

Postawiony w stan oskarżenia Do 
kurno do winy się nie przyznał i wy- 
jaśnił , że nigdy o pożyczkę w „Kasie 
Stefczyka” nie ubiegał się. 

Złożone zaś przy podaniu zaświad 
czenie sołtysa wsi Pobolewszczyzna 
o swoim stanie majątkowym wybrał, 
starając się o pożyczkę w Powiatowej 
Kasie Komunalnej. Będąc na targu w 
Oszmianie, zaświadczenie 'to zgubił, a 
ponieważ zaniechał starań o peżyczkę, 
przeto drugiego zaświadczenia nie wy 
bierał. 

Na zapytanie, czy nie zna żyranta 
Michała Masalskiego, oskarżony o0- 
skarżony oświadczył, że go nigdy na 
wet nie widział. 

Sąd jednakże nie dał wiary oskar- 
żonemu i na rozprawie w dniu 18 mar 
ca br. skazał go na zamknięcie w wię 
zieniu zamieniającem dom poprawy, 
na przeciąg jednego roku. 

Od tego wyroku skazany złożył 
skargę apelacyjną. 

Na skutek tej skargi sprawa Ча zo 
stała w dniu wczorajszym rozpozna- 
na przez wileński sąd apelacyjny. 

Po przeprowadzeniu przewodu są 
dowego, który nie przyniósł żadnych 
konkretnych dowodów winy oskarżone 
go, sąd przychylił się do wywodów 
obrońcy oskarżonego p. adw. ]. Czerni 
chowa i zwolnił oskarżonego od winy 

  

i kary. 
Powództwo cywilne, wytoczone 

przez Kasę Stetczyka pozostawiono 
bez rozpoznania. 
НЕВОИБ CET CAC ANTENNS TV VTEC 

cydował się wrócić do znajdującej się tutaj 

rodziny. Muraszko został aresztowany i osa 

dzony w areszcie. 

WOROPAJEWO 
— Utonięcie. Mieszkanka wsi Ziewacy, 

gm. woropajewskiej Siedzikiewiczówna Ta- 
mara myjąc nogi na kładce spadła do rzeki 
i utonęła. 

— Pożary. We wsi Kózki - Małe gm. 
postawskiej w domostwie Bielawskiego Jó- 
zefa wybuchł pożar. Płomienie przerzuciły 
się na sąsiednie zabudowania. W ten sposób 
spaliły się gospodarstwa należące do Ły- 
sionkowej, Sidorowicza, Dziuszko. 

— Znów pioruny. Wskutek uderzenia 
p:oruna spaliły się zabudowania należące do 
Okulewicza Aleksandra zamieszkałego we 
zabudowania  Ławnikowskiej  Ludgardy. 

  
RENU 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

©strobramska 5 

„GR AZIELL A“ 
W rolaach glėwnych: Nina Vanna I Jean Dehelly. 

2) Wilanów—w i akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansėw od g. 6-ej w. 

Od dnia 25 do 28 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

g (Treść filmu zawiera historję miłosną młodego poety 
Alfonsa de Lamartine z roku 1808 w Sorrento. Aktów 8. 

Nad program: 1) Tygodnik filmowy Nr. 8. W 1 akcie. 

  

Użwiękowe kino Dziś! 

„ROLLYWAO0D* 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Swietny triumf naszej 
znakomitej rodaczki! POLA NEGRI 

Pi 

w przebojowym filmie dźwiękowym p. t. 

„WLICA POTĘPIONYCH BU$Z* 
Dzieje kobiety upadłej, która miłość wznosi z otchłani ku Światu. Role pozost. Jan Rehmenn i Warwick Ward. 

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

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIING   
szKTLANTEG* 

Dziś! Wznowienie Super—przeboju genjalnego A. Duponta! 100 proc. dźwiękowiec! 
(Pływający pałac miljardzrów). Potężny dramat 
ludzi, rzuc. na bezkres oceanu. Tego rie widziało się 
ani w filmie ani na scenie. Każdy musi widzieć ten 

  

  

cud techniki i sztuki.  Nad-program: Wszechświatowy przegląd filmowy „Foxa*, Początek 

WIELKA 47 Fał sw ai o godz. 4,6,8 i 10.15 .W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżzona 

Dźwiękowy DZIŚ! Wielkie dwa dźwiękowe rewelacyjne przeboje 1931 r. w jednym programie po raz pierwszy w Wiłniet 
przepiękna pieśń miłości owiana mimbem 

Kino-Teatr 1) POG BBRÓR $ĄI ERGE subtelnego czaru. W rel. gł. 
STYLOWY" Mary Brlan i Richard Arlen. 

5 2) s; Sensacyjny dramat w roli głównej ulubiony bohater ы 1 
Wielka 36 Złoto Kalifor nii kan Mavnard | Glany skoń= €arzeh.   
  

SPORT 
VI. NARODOWE ZAWODY STRZELECKIE 
MYŚLIWSKI I ŁUCZNE O MISTRZOSTWA 

POLSKI 
Zakończenie zawodów 

Dnia 20 b, m. nastąpi uroczyste zakoń- 
czenie VI Narodowych Zawodów Strzelec- 
kich, Myśliwskich ij Łucznych, stanowiących 

eliminację do Mistrzostw Świata. Zam- 
knięcia tnwających przez 5 dni, Zawodów 
dokonał tna strzelnicy reprezentacyjnej we 
Lwowie dowódca Okręgu Korpusu gen. 
Popowicz w obecności przedstawicieli władz 
państwowych i wojskowych, oraz prezydjum 
Komitetu Organizacyjnego z wiceprezesem 
ppłk. Ostrowskim : sekretarzem głównym 
mjr. Fełsztynem na czele. 

Do licznie zgromadzonych zawodników i 
zawodniczek przemówił gen. Popowicz 
stwierdzając wspaniały rozwój sportu strze- 
leckiego w Polsce, dowodem czego są 

tysiące strzelnic rozsianych po  całem 
państwie na zakończenią mówca podkre- 
Ślił, że wyniki tegoroczne są znacznie lep- 
sze cd osiągniętych na Zawodach Narodo- 
wych iw roku ubiegłym, co pozwala przy- 
puszczać, że zawodnicy polscy  wyelimino- 
wani do obozu treningowego a następnie i 
do zespołu  reprezentacyjnego, staną na 
Zawodach o Mistrzostwo Świata w formie 
nie gorszej niż strzelcy innych narodów i 
że flaga biało - amarantowa zawiśnie rów- 
nież na honorowym maszcie. 

Po odczytaniu nazwisk zdobywców ty- 
tułów Mistrza Polski na rok 1931 nastąpiło 
wręczanie dyplomów, poczem komisarz 
główny Zawodów ppłk. Pecka, odczytał 
listę zawodników, którzy dzięki osiągniętym 
wynikom zostali zakwalifikowani do obozu 
treningowego. 

Uroczystość zakończyło opuszczenie z 
masztu głównego flagi państwowej przy 
dźwiękach hymnu rarodowego i huku sal- 
wy armatniej. 

 ERZEEKO PECET ZERRIETYECU RU WTPY  WKYCYYZONIEY TWW. 
wsi Borkowo gm. łuczajskiej, zaś we wsi 
Fierki tejże gminy łuczajskiej  spa!iły się 
Przyczyną tego drugiego pożaru było rów- 
nież uderzenie pioruna. 

W gminie kołowickiej (we wsi Porsa 
wskutek uderzenia pioruna spaliła się stodó- 
ła z inwentarzem należąca do Pietrykie- 
wicza Michała. 

WILEJKA POW. 

— Zatrucie studni. Kierownik 
szkoły w Chołkach, gm. gródeckiej Kuciak 
Józef zamełdował, że zatrute zostały jodo- 
formem 2 pedyne w tej okolicy studnie. 
Sprawcą zanieczyszczenia studzien, jak usta 
liło dochodzenie, jest niejaki Kozak Jakob, 
którego aresztowano. (S) 

— Zabita przez padające drzewo. W cza 
sie szalejącej burzu została zabita przez pa- 
dające drzewo m-ka wsi Żukowicze, Woły- 
niec Stefanja. 

POSTAWY 
— Oszuści sprzedają miedź jako złoto. 

Dwaj nieznani oszuści na rynku w Posta- 
wach wmówili Cewikowi Błażejowi z folw. 
Stawiszewo kupno 4-ch pierścionków  zło- 
tych za 125 złotych, które okazały; się wyro- 
bami z miedzi. 

ŚWIĘCIANY 
— Zabita przez piorun. We wsi Biedun- 

ki, gm. kobylińskiej uderzeniem pioruna zo- 
stała zabita Achromowicz Urszula. 

SMORGONIE 
—Mord. 23 bm. we wsi Klidzinieta gm. 

smorgońskie w czasie zabawy tanecznej z0- 

stał zabity przez niewykrytych sprawców 

Dziwien Paweł. Mocny cos nożem w Serce 1 

Dziwien wyzionął ducha. Dochodzenie w to- 

ku. 

RADJO WILEŃSKIE 
Sobota, dnia 25 lipca 1931 r. 

11,58 — Czas. 
12,05 — Muzyka popularna (płyty). 1. 

„L'eji Szimirin* nadk. Kusewicki; 2. „Ejń 
dworin“ nadk. Kusewicki; 3. „Al jedei kocha 
necho* chór; 4. „Al Hanisim* chór; 5. Men- 
delssohn — Pieśn wiosenna; 6. Musorgskij— 
Pieśń o pchle; 7. Luigini — Balet egipski; 8. 
Proch — Warjacje (Gugliemetti); 9. Lehar 
— Fryderyka, polka; 10. Petterosi — Au- 
gusun, tango; 11. Wayne — Może to nie 

jest moja żona; 12. Donizetti — Wśród pło- 
mieni, foxtrot. 

15,10 — Kom. meteor. z Warsz. 
15,40 — Program dzienny. 
15,45 — Kom. sportowy. 
16,00 — Aud. dla dzieci starszych .,)Ma- 

ciek w krainie Niam Niam“ — fragm. z po- 
wieści Andrzeja Czyżewskiego p. t. „Maciek 
król powietrza”, zradjofonizowany przez Cio 
cię Halę. Tr. na wszystkie polskie stacje. 
16,30 — Koncert z Warszawy. 

16,50 — „Chwasty a społeczeństwo" — 
odczyt z Krakowa wygł. K. Rouppert. 

17,10 — „Co nas boli" — przechadzki 
Mika po mieście. 

17,35 — „Gdynia jako nowe i jedyne 
miasto portowe Polski* — odczyt z Warsza 
wy wygłosi M. Bilek. 
18,00 — Koncert z Warszawy. 

  

19,00 — Komunikat Tow. Wil. Org. i 
Kół Roln. ! 

19,15 — Ciotka Albinowa mówi, mono- 
log humorystyczny. A 

19,30 — Program na niedzieię i rozmai- 
tości. 

19,40 — Komunikat rolniczy z Warsz. 
19,55 — Kom. z Warszawy. 
20,15 — Koncert z Warszawy. 
22,00 — „Na widnokręgu" z Warsz. 

22,15 — Komunikat z Warsz. 
22,30 — Koncert chopinowski z Krako- 

wa, wyk. p. Szynion Harmer. 
23,00 — Muzyka lekka i taneczna z War 

szawy. 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 24 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,05, — 9,07, — 9,03. 
Bukareszt 5.30 — 5,31 i pół —5,28 i pół. 
Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 359,75 -—360,65 —358.85. 

Londyn _ 43,30 — 43,41 — 43,19. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 

Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Sztokholm 238,60 —239,20 —238,00 . 
Szwajcarja 17387 —17430 —173,44. 
Wiedeń 125,48 —125,79 —125,17. 
Włochy 46,72 — 46,84 — 46,60. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. poż. budowlana 37,— 36,50. 4 proc 

pożyczka inwestycyjna 83,—. 5 proc. kon- 
wersyjna 44,50. — 6 proc. dolarowa 74,75 — 

74,25. 8 proc. L. Z. B. K. G. i B. R., obli- 

gacje B. G. K. 94. Te same 7 proc. 83,25. 

8 proc. obligacje Polskiego B, Kom. II em 93. 

L. Z. ziemskie 49.— 48,70. 8 proc. warszaw 

skie  69.75—70,50—69,50. 8 proc. Często- 

chowy 60.75. 8 proc. Łodzi 64.50. 4 i pół 

proc. obl. Warszawy 1926 r. Ill em. 52. 

AKCJE: 

B. Polski 118 —. Starachowice 8.—. 

OM PRON WPA, 

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

| Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzepaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, ietniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z  egródkami, 

nica wolne. 
Dom H.Kemisowy „Zachęta* 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 
  

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

i A PER 
OGŁOSZENIE 

Dyrekcja P. K. P. ogłasza - 
czne ofertąwe w dniu L/IX 1930 roku na 
całoroczną dostawę artykułów następują- 

cych: 
Ę 

    
  

  

zatyczek żelaznych 
. śrub nieobtoczonych w/g wzeru Nr. 

. śrub nieobtoczonych z naśrwbkami 
. naśrubków sześciokątnych 
. podkładek czyszczonych 
. nitów blacharskich i kottowych 

Warunki przetargu są do obejrzenia w 
gmachu dyrekcji (Wilno, Słowackiege 2) 
w wydziale zasobów, Ill piętro, pokój 38 
od godz. 12— 13 lub mogą być nadesłane 
pocztą. 

SE M M M K 

POZOSTAŁE 
jedwabie sztuczne deseniowe, parkale 
krepony, markizety i t. p. towary Se- 
zonowe sprzedajemy przez lipiec ze 

znaczną zniżką. 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 28. 

ksz ESET] 
Dr. Kenigsberg Pok 6j Simi 
choroby skórne, werte- 0 łazienka 
ryczne | moczopłciowe Wiwuiskiego 6-c m. 14. 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 i 4—8 

  

    
  

Mieszkanie 
4 pokojowe ze wszystk. 

—" wygodami potrzebne 
od 6-go września nie 

‚ wyżej 2 piętra Ko- 
KOSMETYKA 4 morne mogę zapi. zgó- 

ry. Zakretowa 7 m. 8. 

GABINET = 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LĘCZNICZĘJ 

WILNO, MICKIEWI- 
CZA 31 m. 4. 

kobiecą 

Urod 
mali, odświeża, usuwa spodarstwa domowe 
jej skazy i braki, Maszż poszukuje possdy za 
twarzy i ciała (panie. rządzającej domem, 
Sztuczne opalanie cery) pensjonatem. tektorki, 
Wypadanie włosów lub jakiejkołwiek pra- 
eż enowsze zdo- cy Linai 
ycze kosmetyki racjo- A. zawławie 

nalnej. Posiada 1- 
Codziennie od g. 10—3, ferencje osób znamych 

  

  

  

  

Wór po prawniku, 
starsza  usoba, 

konserwa- dogrego towarzystwa, 
je, dosko- znająca doskonaże ро- 

    

W. Z. P. 43. w Polsce. Oferty do 
BE „Slowa“ pod 
H. K. 

    

"55 SIS SS III T S I S IAA 

JOHN HUNTER 

1 JENNY—DETEKTYW 
(Streszczenie). 

Mieszkańców Londynu ogarnęła panika: 

szajka bandytów z Chicago przybyła do 

stolicy Anglji, dla nowych zdobyczy i roz- 
poczęła swą „pracę“ od tak niebywatych i 
bezczelnych zbrodni, i napadów, że policja 
londyńska straciła swoją zwykłą pewność 

"siebie i spokój. . 
Bandyci zaczęli szerzyć popłoch mordu- 

fac w biały dzień na najludniejszych ulicach 

złodziejaszków, którzy grozili im zdradą 

przypadkowo wykrytych tajemnic szajki. Z 
zamkniętego samochodu celnym strzałem 

 powałono Stantona — londyńskiego oszu- 

sta i złodzieja. Morderstwo to było ogni- 

wem od którego rozpoczął się cały szereg 

terrorystycznych działań. 

Starszy inspektor Scotland - Yardu 
Billy Carion, młody i energiczny człowiek, 

śledzi piękną kobietę nazwiskiem Jenny 
Trent, którą widziano rozmawiającą z za- 
bitym Stantonem. Jenny Trent zręcznie 

myli ślady, unika agentów i prowadzi dziw- 

ną grę — z kim? Przeciw komu?  Carion 

nie może się zorjentować. 
W pensjonacie sióstr Brown, gdzie mie- 

szkał ostatnio Stanton rozgrywa się walka 

pomiędzy przebraną w strój męski Jenny 

Trent a dwoma bandytami, obie strony 
chcą odebrać kopertę z listem Stantona do 

policji, którą oddał do rąk pijaka Traversa 
Jenny zwycięża i daje znać policji o napa- 

- dzie na pensjonat. 3 

Udziela ona kilkakrotnie przestrog — - 

spektorowi Carion. 
Bandyci organizują zbrojny napad na 

pałac hr. Brotwater w czasie balu. 

r a & 

  

АМ к ВАа К о а 

Panika wzrasta. 
Jenny Trent rozpoczyna flirt z paserem 

Danny Brillem pomocnikiem największego 

wspólnika złodziei — Wilińskiego. 

Brill wprowadza ją do Wilińskiego, 

pozornego powodzenia Jenny o mało *co 
nie okupiła życiem: agent policyjny, sle- 
dzący Brilla i Jenny zdradza jej nazwisko 
szpiegowi bandytów, który zabija go i 

zdaje telefonicznie raport szefowi bandy. 
Nazwisko Jenny Trent wywiera pioru- 

nujące wrażenie na wodzu bandytów. 

Rozmowę telefoniczną podsłuchuje — пи- 
dzący się telefonista i dajeznać inspektoro- 

wi Carion. Carion udaje się natychmiast 
do domku, w którym się znajduje telefon 

z którym rozmawiał w nocy zbrodniarz. 
Jest to samotny domek nad rzeką. Go- 

spodarz twierdzi, że nie było go w domu w 

nocy. 

W czasie, gdy jadą razem, by sprawdzić 

„alibi“, p. Harrisa, dom jego został spalony, 

a ośsam zabity celnym strzałem.  Carion 

znów staje bezradny wobec zerwanej nici. 

Jenny Trent nie przeczuwa niebezpie- 

czeństwa, w chwili gdy staje przed nią 

auto, prowadzone przez bladego mężczyznę, 

musi wsiąść i jechać ze Swym najzacięt- 
szym |wrogiem, który grozi jej Śmiercią, 

unika jej jednak szczęśliwie. 
Następnie spotyka się znów z  Carion, 

dowiaduje się, że Oliver Trent uciekł z wię- 

zienia w Sing - Sing, wiadomość ta robi 

na nią przygnębiające wrażenie. 

Tymczasem wódz bandy powrócił do 

domu po nieudanym zamachu na Jenny 
Trent. Znajduje w domu trupa jednego ze 

swych zaufanych pomocników, a w kie- 

szeni jego kartkę ze słowami: Е 
„Pozdrowienie z tamtej strony rzeki". 

lecz 

Hogan zbladł, wsunął rewolwer do 
kieszeni, wyciągnął rękę po papier i 
mruknął niepewnym głosem: 

— Tonny był z tamtej strony rze 
ki, kiedy zabił Densa, to prawda i 
Dens pewno pożałował, że zamieszkał 
po tamtej stronie rzeki! 

— Tak... 
+ Wódz obejrzał uważnie kopertę i 
dodał po namyśle: 

— Hoganie! Te słowa mają zupeł 
nie inne znaczenie. Kiedy w Londynie 
się mówi: „pojedziemy na drugą stro- 
nę rzeki”, czy na „drugi brzeg”, to 
znaczy, że się pojedzie przez Tami- 
zę. Ale kiedy się mówi: „tamta strona 
rzeki*, u nas, na naszym brzegu At- 
lantyku, cóż to znaczy? 

— Sing. Sing. 
Hogan z zabobonnym nieledwie 

strachem wymówił nazwę sławnego 
więzienia dla skazanych na ciękie ro- 
boty. 

Właśnie, skinął głową wódz. 
Siedzi tam człowiek, którego my sami 
wpakowaliśmy tam. Czy nie myślisz, 
że on mógł uciec stamtąd? Mówię o 
Oliwerze Trent? 

Hogan gwizdnął cicho i mruknął Z 
powątpiewaniem: 

— Może być. 
— Ty wątpisz w to? — uśmiech- 

nął się ironicznie wódz. — A któż in- 

ny mógłby to uczynić? Gdyby poli- 

cjant zobaczył Tonny'ego z bronią, a- 

resztowałby go. Ale zabić i podrzu- 

cić trupa przez okno mógłby tylko je- 

den człowiek, który nas zna, który 

jest odważny i który wiedział, że zro- 

zumiemy to, co napisał na kartce. 

sirukamia WyuawnikTwa „Dias 

Zadepeszuję do New - Yorku, żeby 

przysłali nam wiadomości o Trencie. 

Wódz wysłał depeszę i po pewnym 

czasie nadeszła odpowiedź z New - 

Yorku. Oliver Trent uciekł z więzie- 

nia w Sing - Sing i zniknął bez śladu. 

Carion miał dobre informacje... 

Tymczasem Hogan obejrzał kara- 

bin Tonny'ego. W magazynie znalazł 

tylko osiem naboi. 
— Tonny próbował bronić się,— 

zauważył, — jedna kula poszła na Den 

są, a drugą próbował zabić tego czło 

wieka, który go zabił. Widać rie tra 

fi. Rozumiem! 

Wódz nie odpowiedział. Nie inte 
resowało go wcale ilość wystrzelo- 
nych przez Tonny kul. Podszedł do 
stołu i nacisnął dzwonek elektyryczny. 

Za chwilę ukazał się „iokaj”. 

— Co... — zaczął wesoło, ale uj 

rzawszy trupa na podłodze, zbladł. — 

Kto to? : a 

— Tonny. Weź Mullera i zabierz 

cie tego trupa. Historja jego skończo- 

na i im mniej będziemy o tem mówić, 

tem lepiej. Trzeba tylko szybko dzia- 

łać. 
— КЮ jego zabił? — zapytał 310% 

kaj*, spoglądając podejrzliwie na Ho 

gana. : 
Hogan skrzywit się ironicznie: 

— Nie o to chodzi, kto to zrobił? 

Trzeba zabrać go stąd natychmiast! 

Kiedy wódz wydawał rozkaz ta- 

kim tonem, wszelkie pytania stawały 

się niebezpiecznemi. Lokaj wybiegł 
śpiesznie z pokoju i wrócił z krępym, 
niewysokim mężczyzną, typowym 

ru“ Zamkowa /    

Niemcem. W milczeniu podnieśli mart 
we ciało i wynieśli z pokoju. 

— Teraz słuchaj, Hoganie! 
powiedział wódz, gdy znów zostali 
sami w pokoju. — Wielką sprawę wy 
znaczyliśmy na trzydziestego. Okręt 

przybędzie wigilją tego dnia i wczes 

nym rankiem rozpocznie wyładowywa 

nie towaru. O ósmej rano dostatecz- 

na ilość beczek będzie wyładowana 

na wybrzeże. Pójdziesz do garažu 

Maybanka i powiesz, żeby nie sprze- 

dawali biletów na trzydziestego. Po- 

wiedz jemu, że sami dostarczymy mu 

pasażerów. A czy podwójne podłogi 

w autobusach już są przyrządzone? 

Hogan skinął głową. 

-— Rozmawiałem wczoraj z May- 
bankiem i kazałem mu się śpieszyć. 
Odpowiedział, że ma wszystko na po 
gotowiu i oczekuje dalszych rozka- 
zów. Rozumiesz? Billi Tretano ma w 
pogotowiu bomby dla zrobienia zasło 

ny dymowej. Wszystko gotowe i moż- 
na brać się do roboty. chociażby jut- 
ro. Nie wiem, czy zdążymy wszystko 
załadować w ciągu godziny, bo auto- 

busy Maybanka odchodzą punktualnie 
o dziewiątej. Późnić się nie można, bo 

Maybank przyzwyczaił publiczność do 
welkiej punktualności. 

— A karabiny maszynowe? 

— Kulomioty są też u Billy Treta- 

no. Rozumiesz? Billy sprytny chłop. 

Ma głowę. Obejrzeliśmy z nim jeden 

plac, gdzie całą noc stoją najlepsze 

maszyny. Więc beczułki będziemy 

kłaść na autobusy? 

— Tak. Robotę w porcie poleciłem Sa- 

mowi Lewińskiemu. Trudne o łepszego 
wywiadowcę. Dowiedział się wszy- 
stkiego. Policja będzie pilnowała be- 
czek. Punktualnie o ósmej otworzą bra 
mę. Zabierzemy trzy pierwsze ciężaro 
we samochody, a resztę wrzucimy w 
wodę. Nie damy rady z większą ilo- 
ścią ciężarówek. Za wielkie niebezpie- 
czeństwo! 

Hogan nie dyskutował. Wiedział z 
doświadczenia, że wódz miał zawsze 
rację. 

Wódz układał plan napadów i ni- 
gdy się nie mylił. Skoro mu się uda- 
wało, Hogan zgadzał się być ślepo 
posłusznym jego rozkazom... z warun 
kiem, żeby jego własna część była do- 
statecznie wielka! 

— 14% tam, Hoganie, i jeszcze raz 
przekonaj się, czy wszystko jest przy- 
gotowane. Powiedz, że w nocy dwu- 
dziestego dziewiątego będę tam sam i 
zrobię przegląd. Potrzebujemy czte- 
rech maszyn i ludzi do przeładowania 

beczek. Powiesz Billy Tretano, że bom 

by należy rozrzucić koło garażu May- 
banka. Niech Maybank zamknie wiel 
ką bramę do garażu, żeby dym nie > 
przeszkadzał w robocie. O wpół do 
ósmej wszyscy ludzie muszą uregule 
wać zegarki według zegarka Mayban- 
ka. Kierownictwo tej Sprawy oddaję 
tobie. Mam nadzieję, że nie pópsujesz 
nic. Będę czekał. w. domu, Zrozumia- 
łeś? ; 

(D. C. N.) 
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