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Tragedia pogranicza Echa konferenc 
Pogranicze nasze obecnie przepeł- 

nione uchodźcami z za kordonu bol- 

szewickiego. Przedostają się starzy 

i młodzi, mężczyzni i kobiety, a z 

wyjątkiem tych, którzy w wywiadow- 

czych celach zostali wysłani, koleje 

każdego uchodźcy stanowią cichą 

tragedję. Ów, gdy go wieźli na  roz- 

strzelanie do Mińska, za organizowa- 

nie powstania przeciw władzom  bol- 

szewickim, wybił okno wagonu i wy- 

skoczył w pełnym biegu pociągu, na- 

stępnie tułał się kilka tygodni w la- 

sach zanim dotarł do granicy. Innym 

udało się zbiedz z wysp Sołowieckich 

  

krewnych, których nie mógł odszukać 

na „Polskiej stronie* będąc zamknię- 

tym i izołowanym za niego nie porę- 

czył i nie znalazł mu pracy i miesz- 

kania, a także o ile on nie złożył po- 

dania o prawo azylu w Polsce, zo- 

staje tejże samej nocy, zaraz po są- 

dzie, przerzucony przez granicę z po- 

wrotem, gdzie go czeka niechybna 

kula w łeb, lub w najlepszym razie 

zsyłka na Sołowki, czy też 10 lat 

ciężkiego więzienia. 

O tem zaś, że trzeba złożyć po- 

danie, napisać do krewnych i znajo- 

mych (na napisanie często brak mu 
w prawdziwie artystyczny sposób,* papieru i marki, lub kogoś, co napi- 
inni stawiali zbrojny opór kolektywi- 

zacji ich ukochanej ziemi i zabieraniu 

wychowanego i wypieszczonego przez 

siebie inwentarza. A w każdym po- 

szczególnym wypadku przejście takie 

cechuje odwaga rozpaczy, która nic 

już do stracenia niema, każde nieomal 

jest głęboką, a wstrząsającą w swej 

prostocie tragedją. 

Lud nasz ma tę właściwość, że o 
rzeczach najbardziej dramatycznych 

potrafi mówić z zadziwiającą prostotą 

i spokojem, który niejeden wziąć mo- 

że za maskę obojętności, a pod którą 

się kryje nizłomna wola. ы 

Tę kamienną wolę potrafił wyka- 

zać w czasie prześladowań religijnych, 

broniąc swej wiaryi swoich kościołów 

(rok 1868—69). Ten sam kamienny 

i nieubłagany opór z podkładem 
strasznej nienawiści objawia teraz wo- 

-bec tych, którzy mu 0  miedzę od 

nas, odbierają wiarę i tradycje,..a 0- 

becnie targnęli się na największe jego 
ukochanie, na ziemię rodzoną. 

I dziwną psychologją wiedziony, 

lud ten ucieka tu do swoich dawnych 

„panów*, których majątki grabił z 

rozkoszą w 1918—19 roku, wyszukuje 

ich w kraju i w poczuciu tego silne- 
go węzła, który przez pokolenia całe 
współżycia się zawiązał, a także z 
niewypowiedzianym zaufaniem, że ten 
„Pan* był zawsze sprawiedliwy i „ni- 

koli nie skrywdził* wyższy nad 050- 

biste porachunki, oddają mu się w o- 

piekę, błagają pomocy. 
Nie zdają sobie sprawy, że każdy 

zły czyn wraca powrotną falą i że oni 
dziś przechodzą to samo co myśmy 
dzięki im przechodzili przed ewaku- 

acją. Czują się tego „pana* blizcy 

złączeni wspólną niedolą. 

„Poka bolszewiki „panom* odbie- 

rali ziemlu i nam dawali, to byli do- 
bryje i my byli im rade; ciepier jak 
i u nas, hetak jak u panou, ziemlu 

odbirajuć, parezaliby ich na drobnyje 
kuski, brońcie nas panoczki i „panskie* 
wojska — mówiło mi kilku z dziecię- 
cą niekonsekwencją, ale z tą kamien. 
ną nieubłaganą nienawiścią. 

Do tych ciężko udręczonych ludzi, 
których los jest bezwarunkowo  tra- 
giczniejszy niżeli nasz w 20-ym roku, 

bo nieprzyświeca im na osłodę zorza 
zmartwychwstającej Ojczyzny, ani 
szersze ideały, a którzy z całem zau- 
faniem garną się do Polski i tu szu- 
kają opieki i pomocy i władze nasze 
i społeczeństwo odnosi się z dziwną 
niechęcią i obojętnością. 

Taki uchodźca, gdy się zamelduje 
na pierwszej placówce pogranicznej, 
zostaje natychmiast odesłany do a- 
resztw i poddany ścisłym badaniom. 
W obcym kraju i otoczeniu, nie zna- 
Jąc warunków, ani trybu postępowania 
nierozumiejąc nieraz języka nie wie 
cO ma robić. Tak w odosobnieniu 
Przebywa do czasu sądu, a następnie 
odsiąduje karę za przekroczenie gra- 
nicy do pół roku i więcej, Po wypu- 
szczeniu go z więzienia jest pewnym, 
że wszystko szczęśliwie ukończonei po 
odbyciu kary naturalnej za nielegalność 
i załatwieniu czynności śledczych będzie 
mógł poszukać pracy i spokojnie się 

gdzieś osiedlić, odzyskawszy wolność. 
Tu jednak—czeka go wielka niespo- 
dzianka. O ile niktze znajomych, lub 

sać za niego list zechce) nikt go nie 
poinformuje, zależy to jedynie od 
dobrej lub złej woli dozorcy i tak 

nadludzkie nieraz wysiłki czynione 

w celu ocalenia życia i całe zaufanie, 
z jakiem uciekający dążył do Polski, 

jej spokojnego ustroju i dawnych 
swoich „Panów*, przezwyciężanie nie- 

słychanych nieraz przeszkód, do tego 

doprowadzają jedynie, że po osiągnię- 

ciu celu i wyczerpaniu się w regimiie 

więziennym, zostaje. znowuż przerzu- 
cony z tego piekła, skąd uciekł, 

Bezwarunkowo między uchodźca- 
mi, jest bardzo dużo wywiadowców 
i celowego przekraczania granicy, dla 

powrotu przy pierwszej sposobności 
i nie można przeprowadzać badań i ob- 
serwacyj zbyt Ścisłych, jak to niektó- 
rzy zarzucają. Taki jednak element 
łatwo rozpoznać, przy pewnej dozie 
wprawy i nie usprawiedliwia on bynaj- 
mniej . -zupełnej -obojętności- ogółu 
i nieludzkiego wprost gubienia ludzi, 
którzy z całem zaufaniem, a zarazem 
z całą bezbronnością istot ciemnych, 
do nas po ratunek dążą. 

Tam, gdzie w urzędach pracują 

ludzie sami pochodzący z za kordo- 
nu rozumiejący tragizm .tej sytuacji, 
dzieje się lepiej, uchodźcy otrzymują 
rady co do wymaganego procederu, 
czasem parę dni zwłoki, lub napisa- 
nie listu, lecz tam gdzie są urzędnicy 
ze stron dalszych, nierozumiejący tych 
skomplikowanych kresowych warun- 

ków i trzymający się martwo litery 

prawa, tam mają miejsce rozdzierają- 
ce wprost sceny. 

Znam np. historję jednego ' 70-let- 
niego starca, którego przeszło 50 ra- 

zy przerzucano przez granicę i z po- 
wrotem, dlatego tylko, że niemiał pod- 

daństwa Polskiego, ani prawa azylu, 

a nikt się nie postarał o wyrobienie 
mu takowego, aż w końcu zmarł 
gdzieś na tamtej stronie. Czyż czło- 
wiek taki mógł być szpiegiem? 

Znam również historję jednego ko- 
zaka, który aż z pod Uralu uciekł do 
nas, przerzucony z powrotem, dlatego 
tylko, że nie miał tu znajomych i nikt 

się nim nie zajął, został natychmiast 
pochwycony i rozstrzelany, według 
otrzymanych wiadomości i wiele, wie- 
le takich przykładów kt. dla braku 
miejsca przytoczyć nie mogę. 

A jednak element tych ludzi, o ile 
są sprawdzetli już i pewni (z prakty- 
ki wiem, że element najpewniejszy 

przedstawiają ci, którzy tu nikogo 

nie mają bliskiego, ani znajomego) roz- 
sianych w głębi kraju i pod šcistym 
dozorem policji, stanowiłby najsku- 
teczniejszą propagandę, anti-komuni- 
styczną, bo propagandę żywego przy- 
kładu i nieubłaganej, nieprzejednanej 
nienawiści, do tego „raju* bolszewic- 
kiego. 

Zapominać przytem nie można, że 
to są Swoi ludzie z sąsiednich nam 

wiosek, i zaścianków pochodzący, a 

którzy nierozumiejąc polityki wyższej 

traktatu Ryskiego, marzą o wspólnym 
w przyszłości powrocie do naszej 

ojcowizny i jeśli kiedyś, da Bóg, gra- 
nice nasze się rozszerzą, stanowić bę- 

dą największą i najżywszą propagan- 
dę idei Polskiej po tamtej stronie za- 
drutowej części naszego kraju, które- 
go granic przecież się nie wyrzekniemy. 
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Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administta- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnią K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włódzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Įednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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NASTROJE WE FRANCJI 
PARYŻ. PAT. — Niektóre dzienniki uwa- 

żają podróż angielskich ministrów do Ber- : 
lina za przygotowanie do nowej konierencji 
w rodzaju londyńskiej, na której Francja 

a będzie na nowe niebezpieczeń- 
О. 
Wobec nowego zamachu na złoto Francji 

— pisze dziennik „Le Figaro" — niech pre- 
mjer Laval trzyma się na baczności, niech 
stoż twardo na swem stanowisku, jak to krzy 
czał tłum, który zebrał się przed dworcem 
kolejowym w dniu przyjazdu kanclerza Brue 

ninga. 
Francuzów oskarżają © drobnostkowość 

— pisze „Journal des Debats“. Wyšmiewa- 
ją się z chłopa i drobnego mieszczanina fran 
cuskiego, odmawiających sobie wszystkiego 
i idących wcześniej spać, aby zaoszczędzić 
trochę Światła, zapominając, że ten poczci- 
wy lud francuski gotów jest zawsze w pocie 
czoła zebrane oszczędności oddać na usługi 
odważnych przedsięwzięć i najpilniejszych 
spraw, o ileby wiedział, że zapewni swej oj- 
czyźnie prawdziwy pokój na przyszłość. 

Konferencia Stimsona z Groenerem 
BERLIN. PAT. — W ciągu dnia 

wczorajszego amerykański sekretarz 
stanu Stimson odbył dłuższą rozmowę 
z ministrem Reichswehry  Groenerem. 
Według informacyj kół politycznych, 

Stimson, wskazując, że rząd Rzeszy 
dotychczas korzystał zawsze z popar- 
cia Ameryki, — z naciskiem domagał 
się, aby Niemcy zgodzili się obecnie 
na pewne ustępstwa natury  politycz- 
nej. 

Przyjazd do Niemiec ekspertów finansowych 
BERLIN. PAT. — W charakterze  człon- 

ków międzynarodowej komisji ekspertów, 

mającej zająć się zbadaniem sytuacji Nie- 
miec, przybyli w niedzielę do Berlina Val- 
lenberg oraz amerykański doradca Banku 

Angielskiego Sprangne. Pozatem przybył tu 

przedstawicieł angielski Chase National Ban- 
ku, największego banku prywatnego w Ame 

ryce, James H. Garno celem wzięcia udzia- 

łu w naradach finansowych. 

Mac Donald i Henderson w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Angielski premjer Mac 

Donald przyjechał tu dziś o godz. 17,17 ko- 
leją, zaniechawszy . pierwotnego zamiaru 
przybycia samolotem. Na powitanie premje- 
ra Mac Donalda zjawili się kanclerz Brue- 
ning, min. Curtius w otoczeniu wyższych u- 

rzędników, Przybył również na dworzec an- 
gielski minister spraw zagranicznych Hen- 
derson. W pobliżu dworca zetirały się tłu- 
my publiczności. Mac Donald w towarzy- 
stwie Brueninga odjechał z dworca otwar- 
tym samochodem do hotelu „Kaiserhof'. 

Ce! przyjazdu Hendersona 
BERLIN. PAT. — Przedstawicielowi Uni- 

ted Press oświadczył angielski minister 
spraw zagranicznych Henderson, że przyje- 
chał do Berlina głównie celem omówienia 

kwestyj, mających wejść na porządek obrad 
genewskich, a zwłaszcza kwestji rozbrojenia, 
ponieważ sprawa ta z powodu braku czasu 
nie mogła być uwzględniona w obradach 
londyńskich. 

„Akcept und Garantie Bank" 
BERLIN.. PAT. — Biuro Wolffa ko 

munikuje, że na mocy dekretów prezy- 
denta Rzeszy rząd niemiecki upoważ- 
niony został do udziału w przedsiębior 
stwach finansowych, do wpłacania swe 
go udziału i do udzielania gwarancyj 

ze.strony skarbu. Dekret ten pozosta- 
je w związku z utworzeniem banku 
gwarancyjnego „Akcept und Garantie 
Bank*. w kórego kapitale zakładowym 
w wysokości 200 miljonów marek rząd 
niemiecki uczestniczyć ma w 2/5. 

Ucieczka prezydenta Ibaneza 
SANTIAGO DE CHILE. PAT. — 

Prezydent republiki Ibanez ustąpił ze 
swego stanowiska i zbiegł w niewiado 
mym kierunku w zamkniętym automo- 
bilu, podczas gdy większe grupy rewo 
lucjonstów przebiegały po ulicach mia 
sta, wznosząc okrzyki: „Śmierć Ibane- 
zowi*, i szukając go, aby wykonać wy 

rok rewolucji nad upadłym  dyktato- 
rem. Naczelny dowódca armji ogłosił, 
że wojsko oddaje się do dyspozycji rzą 
du prowizorycznego. Pozatem w kra- 
iu panuje spokój. 

SANTIAGO DE CHILE. PAT. 
Były prezydent Ibanez wraz z żoną i 
dziećmi odjechał dziś rano specjalnym 
pociągiem do Argentyny. 

  

Wycieczki nie korzystają z ulg paszportowych 
WARSZAWA. PAT. Mimo ukazania się 

w prasie komunikatu Ministerstwa Skarbu, 
że paszporty ulgowe na wyjazd zagranicę 
nie będą na przyszłość przyznawane wy- 
cieczkom zbiorowym — w dalszym ciągu 
napływają liczne podania różnych towa- 
rzystw i stowarzyszeń, zajmujących się or- 
gańizowaniem takich wycieczek, z prośbą 0 
przyznanie ulgowych paszportów. Wobec 

powyższego Ministerstwo Skarbu jeszcze raz 
zawiadamia, że paszporty ulgowe na wyjazd 
zagranicę będą przyznawane jedynie tylko 
na indywidualne, należycie umotywowane 
podania zaintersowanych osób, po uprzed- 
niem dokładnem zbadaniu stopnia zamożno- 
ści petentów, celu podróży zagranicę, tu- 
dzież innych okoliczności, uzasadniających 
potrzebę przyznania ulgi paszportowej. 

rola Szymanowskiego Odznaczenie prof. Ka 
LONDYN. PAT. — Na kongresie 

międzynarodowego towarzystwa mu- 
zyki współczesnej w Oxfordzie, na 
wniosek Glińskiego, delegata polskie- 
go wybrano jednogłośnie Karola Szy- 

manowskiego członkiem honorowym i 
protektorem towarzystwa. Następny 
kongres odbędzie się w Wiedniu, a 
kongres wi roku 1933 projektowany 
jest w Warszawie. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzyński. 

| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — 

  

ndyńskie 
Z POWODU NIEUSTANN CH 
PODRÓŻ DYPLOMATYCZNYCH 

PARYŻ. PAT. — Głównym tematem roz 

mów politycznych i artykułów w prasie jest 

podróż. ministrów angielskich do Berlina. 
„Journal des Debats* wyraża zdziwienie z 
powodu nieustannych podróży mężów poli- 

tycznych, jak gdyby nie było w każdej sto- 

licy europejskiej ambasadorów, którzy mogą 

doskonale na miejscu prowadzić politykę, 

zgodną z punktem widzenia swych rządów. 

Państwa uciekają się do wystąpień osobi- 

stych premjerów i ministrów, którzy nie mo- 

ga bynajmniej w ciągu trzydniowego poby- 

tu w tej lub innej stolicy zdziałać tego, co po 

trafi dobry ambasador, prowadzący systema 

tycznie i spokojnie swą pracę i lepiej ob- 

znajomiony z warunkami miejscowemi, niż 

przyjezdni ministrowie. 

Zdaniem autora artykułu Mac Donald 
Henderson będą omawiali łeżące im na ser- 

cu sprawy konierencji rozbrojeniowej, Skła- 

niając się raczej do koncepcji niemieckiej, 
niż do tezy francuskiej. lch pacyfizm, jak 

pacyfizm II Międzynarodówki, dąży do 

wzmocnienia kraju, który zmierza do wy- 

wołania zamieszek w Europie, a w konse- 

kwencji stanowi, jak to miało miejsce w ro- 
ku 1914, poważne niebezpieczeństwo wojny. 
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URLOP MINISTRA BECKA. 

WARSZAWA. 27.7 (tel. wł. „Sło- 
wa'). Podsekretarz stanu Ministerstwa 
spraw zagranicznych, p. min. Józef 
Beck wyjechał na krótki urlop nad pol 
skie morze. 

KTO MA BYĆ DELEGATEM POLSKI. 

WARSZAWA, 17.7 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Jak się dowiadujemy, Polska 
ma być reprezentowana na konierencji 
ekspertów w Londynie prawdopodob- 
nie przez p. Barańskiego, szeta depar- 
tamentu obrotu pieniężnego w Mini- 
sterstwie Skarbu. 

SPODZIEWANY PRZYJAZD 
JUGO-SŁOW. MINISTRA SPRAW 

ZAGRANICZNYCH. 

W drugiej połowie sierpnia spodzie 
wany jest w Warszawie przyjazd jugo- 
słowiańskiego ministra spraw zagra- 
nicznych, Marinkowica. Do wizyty tej 
przykładana jest ogromna waga, po- 
nieważ jest to pierwsza oficjalna wizy- 
ta ministra spt. zagran. Jugo-Sławji od 
czasu odrodzenia państwa polskiego. 

"= —=—— įg 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie 

książka 

„Myśl w Obcęgach” 
m listy z podróży po Rosji 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA I WOLFFA 

i Józera ZAWADZKIEGO 
w Wiinie. 

  

          

na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 

Księgarnia T-wa -„Ruch'”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. © 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

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

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
'WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Uroczystości Siubne 
W SINAJA 

BUKARESZT. PAT. — W Sinaja 
rozpoczęły się uroczystości zaślubin \ 
księżniczki Ileany z arcyksięciem Anto- 
nim Habsburgiem. 

O godz. 9-ej rano państwo młodzi 
przyjęli na zamku Fojszor przedstawi- 
cieli prasy i kinooperatorów, którzy 
sfilmowali młodą parę do filmu dźwię- 
kowego. O godzinie 10-ej rano na zam 
ku Pelesz odbył się ślub cywilny, któ- 
rego udzielił minister sprawiedliwości 
w charakterze notarjusza koronnego. 

Podczas tej ceremonji byli obecni 
członkowie rumuńskiego domu królew- 
skiego i dynastji Habsburgów. Księż- 
niczka Ileana złożyła przedtem deklara 
cję, iż zachowuje „obywatelstwo  ru- 
munskie. O godz. 11-ej rano zgroma- 
dzili się w bogato udekorowanej sali 
zamku Pelesz goście weselni. Na środ- 
ku sali ustawiono ołtarz. Oblubienicę 
prowadził do ołtarza król Karol ubra- 
ny w mundur generalski udekorowany 
wieloma odznaczeniami z austrjackim 
orderem Złotego Runa na czele. Suknia 
ślubna panny młodej była prawdziwem 
arcydziełem sztuki krawieckiej, i była 
uszyta z białego jedwabiu haitowane- 
go srebrem. Na głowie księżniczka Ilea 
na miałą złoty dyadem wysadzony bry 
lantami oraz wieniec ślubny. 

Tren ze srebrnej lamy długości 6 
mtr. i 2 mtr. szerokości niosło 2 harce- 
rzy i 2 harcerki. Przed obrzędem za- 
šlubin odbyła się Msza Św., podczas 
której pienia religijne wykonał chór za 
konnic klasztoru katolickiego w Sina- 
a. 

Po zakończeniu aktu zaślubin król 
Karol ucałował państwa młodych, zaś 
arcyksiężna lleana uklękła przed kró- 
lową Marją i ucałowała jej ręce. Kró- 
lowa jugosłowiańska Marja i była kró- 
lowa grecka Elżbieta złożyły życzenia 
państwu młodym. Młoda para odjecha- 
ła samochodem na cmentarz bohate- 
rów, gdzie złożyła wieniec na  mogi- 
łach poległych. Tysiączne tłumy publi- 
czności urządziły przejeżdżającym bu- 
rzliwą owację. Po południu odbył się 
uroczysty obiad na cześć państwa mło- 
dych, którzy odjechali wieczorem na 
zamek Brann w Siedmiogrodzie. Pań- 
stwo młodzi udadzą się następnie do 
Londynu, skąd samolotem ofiarowa- 
nym przez króla Karola odlecą do Mo- 
nachjum. Jak wiadomo, młoda para о- 
siedli się na stałe na zamku Aschberg 
w pobliżu Monachium. Zamek ten zo- 
stał ofiarowany młodej" parze przez 
głowę rodziny Hohenzollernów z linji 
Sigmaringen. 

ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA 
KREDYTU REJESTROWEGO POD 

ZASTAW ZBOŻA. 

WARSZAWA. 27.7 (Tel. wł. „Słowa'*). 
Termin uruchomienia kredytu rejestrowego 
pod zastaw zboża, wyznaczony na dz. 25 
b. m., uległ nieznacznemu przesunięciu, a 
mianowicie do pierwszych dni sierpnia, 
wskutek względów natury technicznej. 

Tak zwany KAP (katolicką agencja pra- 

sowa) specjalizuje się jak wiadomo w psu- 

ciu i rozjątrzaniu stosunków: pomiędzy du- 
chowieństwem katolickiem a polskiemi wła- 

dzami i wojskiem. Kiedy chodzi o sprawy 

prawdziwie katolickie to dość wykazuje igno 
rancji. Tak ostatnio pisząc o prześladowa- 

niach duchowieństwa w Bolszewji Kap ob- 
jaśnia, że Sowiety chcą wywłaszczyć ko- 
ścioły. Powinien Kąp wiedzieć, że kościoły 

już są iwywłaszczone w Bolszewji i są tyl- 
ko wydzierżawiane komitetom parafjalnym, 

jak o tem swego czasu szczegółowo iinfor- 

mowaliśmy. 
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Jak wreszcie dobrze robi w poję- 

ciu ogólnem Polska w roli obroniciel- 
ki, dowodzić chyba nie trzeba. 

Z tych wszystkich przyczyn, jeśli 

już pomnąc powód chrześcijańsko- 
ludzki, należy się uchodźcom u nas 
opieka. 

Nie jest to rzeczą tak trudną, zwa- 
żywszy że na uchodźców są asygno- 
wane pewne sumy od czasu do cza- 
su, przez nasze województwa, Cho- 
dziłoby o pewną pomoc i zaintereso- 
wanie się społeczeństwa. Na terenie 
powiatu Nieświeskiego np. znajduje 
się obecnie około 90 uchodźców z za 
kordonu. Danie im pracy gdzieś w 
centrum kraju (jako pracownicy sta- 
nowią daleko lepszy element niż 
miejscowi bezrobotni i pracują chętnie, 
jako ludzie nic nie mający do strace- 
nia w najcięższych robotach i warun- 
kach, których rozleniwieni zapomoga- 
mi, nasi bezrobotni przyjmować nie- 

chcą) zapewnienie pośrednictwa i ja- 
kiejś opieki byłoby kwestją niesłycha- 
nie pilną i potrzebną. 

W  Niešviežu zorganizowałam 

przed kilku miesiącami „Sekcję po- 

mocy więźniom i uchodźcom z za kor- 
donu*, sekcja ta, ma na celu opiekę 
w czasie uwięzienia i wyszukanie pra- 
cy po opuszczeniu takowego. 

Przeprowadza się ścisłą kontrolę 
`па ilością uchodźców, którzy znajdu- 
ją się pod kluczem, a następnie o ile 
zasługują na zaopiekowanie się niemi, 
dostarcza się im marek i papieru na 
skomunikowanie z krewnymi i znajo- 
mymi, pisze podania o prawo azylu, 

listy w tej sprawie, informuje о ko- 
niecznościach prawnych procederów, 
pomaga w formalnościach sądowych, 

pośredniczy jako ścisle izolowanym, 
w znalezieniu i skomunikowaniu się z 

poręczycielami. 
Gdyby się zawiązało na naszem 

pograniczu Centralne Stowarzysze- 

nie Pomocy Uchodźcom z za kor- 
donu, któreby miało swoje sekcje, 

we wszystkich miastach pogranicz- 

nych gdzie są więzienia, do których 

się odsyła tych, którzy nielegalnie 

przybyli do Polski i tam elementowi 

wspomnianemu niosło pomoc i opie- 

kę w ścisłym porozumieniu, ze sobą, 

jakżebyśmy wiele mogli zdziałać i ilu 

ludzi uchronić od nędzy i zguby. 

Wątpliwe elementa odsyłalibyśmy 

na roboty zagranicę, dla pewniejszych 

wynajdowali pracę w centrum kraju, 

by zmniejszyć przeludnienie uchodź- 
cami pasa pogranicznego i stworzyć 

zdrową naturalną propagandę anti-ko- 

munistyczną. Innych wreszcie jeszcze 

w więzieniu uchronilibyśmy od tra- 

gicznego losu przerzucenia, z braku 

informacji i opieki. 
Jest to jedna z tych niewielu akcyj 

społecznych, która wyjątkowo nie po- 

trzebuje żjwielkich środków materjal- 

nych, wielu bowiem uchodźców przy- 

nosi pieniądze ze sobą, a trochę asy- 

gnuje województwo, potrzeba tu prze- 

dewszystkiem opieki moralnej i ludzi 

którzy zechcą czas swój i siły . po- 
święcić tej humanitarnej akcji. Dlate- 
go zwracam się z gorącym apelem do 
wszystkich miejscowości gdzie praca 
taka zapoczątkowaną została, o łaska- 
we skoordynowanie się z naszą i o 
porozumienie się, bądż na . łamach 
„Słowa, bądź listami prywatnemi, a 

wobec jednolitej, solidarnej akcji, bę- 
dziemy mogli, z rzeszy nieszczęsnych 

rozbitków, stworzyć kadry ludzi 
szczęśliwych pod rządami Polski. 

Wanda Kotwicka. 

Przypisek redakcji. Artykuł powyższy 
podpisany jest imieniem i nazwiskiem. Za- 
mieszczamy go na odpowiedzialność autorki, 
w przypuszczeniu, że zechce óna bliżej wska 
zać władzom odpowiednim takty, o których 
pisze. Nam się wprost wierzyć nie chce, a- 
by fakty takie były u nas możliwe,



ECHA KRAJOW 
Wywiad z p. generałem Grzmot-Skotnickim 

Świetny kawalerzysta, sprężysty 
:dowódca Brygady Kawalerji „Barano- 
wicze* gen. Stanisław Grzmot - Skot- 
nicki, potomek starożytnego rodu ry- 

- cerskiego, przekonał wszystkich, że po 
schowaniu szabli umie być, w warun- 

- kach pokojowych, niemniej cenną jed- 
- nostką — na polu pracy społecznej. 

'_ Społeczeństwo baranowickie, oce- 
niając zdolności organizacyjne i zapał 
do pracy, powierza mu przewodnictwo 
nad Polską Macierzą Szkolną, organi- 

"zacją, mającą kolosalne wprost znacze 
"nie społeczne, lecz, niestety, nie pro- 

  

' wadzoną dotychczas w Baranowiczach 
"w sposób, na jaki z uwagi na swoją ro 
lę zasługuje. 

| Miało to miejsce w maju i od tego 
czasu zabrał się p. generał ochoczo 
do pracy. Zaciekawieni wynikami prac 
"tych kilku miesięcy, korzystamy z wi- 
dzenia się, aby zadać mu kilka pytań. 

°° — jakie są zamiary i co konkret- 
- nie już, zrobiono? 
| — Zamiary, w myśl idei przewod- 
niej naszej organizacji, są jasne. U- 

I czyć. т й 

Praca nasza, mająca charakter ab 
solutnie apolityczny, co podkreślam z 

/ naciskiem, idzie w jednym kierunku— 
' nauczania poza szkołą. 

Obecnie mamy za zadanie dopro- 
wadzenie do porządku sprawy naszych 

. własnych szkół. Mamy ich dwie. 
„_ Hl-klasową handlową i Ill-klasową 
budowlano-drogową. 

°°  Во!асхКа tych szkół była kwestja 
lokalowa. Szkoła budowlana gnieździ- 
ła się od długiego już czasu w lokalu 

_ szkoły powszechnej: n. b. ciasnej, ciem 
„mej i brudnawej. 4 

„Wykłady odbywały się w godzi- 
nach popołudniowych i chłopiska, u- 

..częszczające do szkoły, zmuszone były 
siedzieć w małych, dla dzieci przezna- 
czonych, fawkach. : 

| Gmach szkoły handlowej nie jest 
_ jeszcze wykończony, gdyż roboty prze 
„rwano z powodu braku pieniędzy. 
, Jest to duży, odpowiadający wymo- 

‚ gom szkolnictwa, gmach. 
_'._ Obecnie wykańczamy go i — co 
- jest już naszym pomysłem — przezna- 

czamy go dla obu szkół. 
s Subsydja rządowe (24,000 zł.) 
przeznączone przedtem na budowę 
szkoły drogowej, co — rzecz jasna — 

_ byłoby tylko małą częścią ogólnych 
_ kosztów, przeznaczyliśmy (po porozu- 

mieniu z czynnikami miarodajnemi) 
, na wykończenie gmachu szkoły hand- 
' łowej, a raczej dziś już, gmach obu 
"szkół, Będą tu wygodne pomieszcze- 

_ mia, warsztaty, laboratorja, pomoce 
' naukowe. Słowem, warunki do nor- 

malnej pracy. : 
‚ ' . Nowy zarząd, debatując nad ustale 

_ niem programu działalności, postano- 
, wił „ruszyč prowinoję“. Praca leżała 
— 4и odłogiem i właściwie oprócz wysy- 
_„ łania skromnych jakościowo i ilościo- 

wo bibljoteczek niewiele zrobiono. 
| Teraz, wszystkie 16 kół prowincjo- 
nalnych będą musiały uzgodnić — рго- 
E działalności. W tym celu zwoła- 

' został zjazd prezesów. 
. Robota prowadzona będzie w kie- 

runku nauczania pozaszkolnego za- 
" równo młodzieży, jak i dorosłych. 

Podkreślić należy, że zapewnioną 
- już mamy współpracę z czynnikami 
„„rządowemi — Sejmikiem (refer. 0- 
_ światy pozaszkolnej). 
"_ . Pracując równolegle, będziemy się 
„ wzajemnie uzupełniać. 
|». Wszystkie te prace rozpoczną się, 

— na terenie dopiero po żniwach i, myś- 
. lę, rok szkolny zastanie nas przygo- 

 towanych. A 
° ; — Słyszeliśmy o zmianach pers? 
sonalnych w szkołach Macierzy, 

'. -— Będą. Zmienia się dyrektor 
szkoły handlowej. Nie jest jeszcze u- 
stalone, kto przyjdzie na to stanowi- 
"sko, a o przypuszczeniach i projektach 

_ mie chcę mówić. 
|. Tyma! wyczerpany, ale rozmuwa 

jeszcze nieskończona. Zapytujemy o 
wyniki ; rac. Komitetu budowy kościo- 
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i ła, którogo członkiem jest nasz roz- 

  

| — CGamizon mamy duży, a koś- 
cii b. r.alutki. Jest to by:: szopa ra- 
viskich wojsk samochodowych, prze- 

robiona dzięki zabiegom ks. kapelana 
'Walaska na kościół, a ściślej kaplicę. 

   

    

     
Nie może ona pomieścić 

jak pan wie — licznego do 
nu : d'atego powstał proi::t budowy 
vas. zościoła garnizonowego, a po- 
nieważ miasto tež nie ma odpowied- 
niej do : wvch potrzeb šwiztyni, pro- 
jęki ten został rozszerzony w ter. spo 
sób, że miał to być duży kościół pa- 
rafjalny i garnizonowy zarazem. 

Na czele Komitetu stanął wówczas 
ś. p. generał Pożerski, a wiceprezesem 
został ks. kanoink Żołądkowski, pro- 
boszćz miejscowy. 

Specjalna delegacja pojechała do 
ks. biskupa Łozińskiego, jako do ad 
muinistratora diecezji i przedłożyła plan 
kościoła do zatwierdzenia. * 

Plan ten, sporządzony przez archi- 
tekta Kukulskiego, przewidywat dwie 
zakrystje i dwie plebanje, — dla pro- 
boszcza i kapelana wojskowego. 

Ks. Biskup. ustosunkował się do te 
go projektu początkowo niezbyt przy 
chylnie, w końcu jednak zgodził się 
i udzielił nawet swego błogosławień- 
stwa pasterskiego. 

Błogosławieństwo to w tormie pi- 
semnej do dziś dnia pozostaje w posia 
daniu Komitetu budowy. 

Umarł gen. Pożerski. Przez szereg 
miesięcy Komitet był nieczynny, gdyż 
ks. Żołądkowski jako wiceprezes, nie 
uznał za wskazane zwołać zebrania. 
Zostało ono nareszcie zwołane z ini- 
cjatywy starosty Przepałkowskiego, 
który następnie podczas nowych wy- 
borów, obrańy został prezesem. 

Od tego czasu datowana jest nag- 
ła zmiana frontu Kurji Metropolitalnej. 

Mimo zapewnień ks. biskupa o po 
parciu prac komitetu, zatwierdzenia 
planów oraz przyrzeczenia przybycia 
na uroczystość poświęcenia kamienia 
węgiełnego, teraz nastąpił zwrot. 

Ks. biskup oświadczył, że Komite- 
tu nie uznaje — bo na czele Komite- 
tu nie stanął ks. proboszcz — i na po- 
święcenie nie przybędzie. 

Oświadczył to niemal w przeddzień 
uroczystości. + 

Sytuacja stała się przykrą. Komi- 

tet zerwał z Kurją, odrzucił myśl bu- 

dowy wspólnego kościoła i odniósł się 

do biksupa polowego ks. Galla. 

Od tego czasu losy kościoła gar- 

nizonowego stały się jasne. Rząd przy 

rzekł poparcie, a Pan Marszałek Pił- 

sudski z własnej szkatuły dał 300 zł. 

Pamiętam, że kiedym referował Pa 
nu Marszałkowi tą sprawę odezwał 

L 

całego, —- 
garnizo- 
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się do mnie w te słowa: „pilnujcie 
mnie, żebym nie zapomniał, jak tylko 
będę mógł, nachętniej będę sam poma- 

ał — a po chwili namysłu — choćby 
przez pamięć człowieka, którego bar- 
dzo lubiłem, ś. p. gen. Pożerskiego'. 

I kościół stanie. Liczymy się z tem, 
że budowa będzie trwała cztery lata. 
Dzięki pewnym sebsydjum i ofiarno- 
ści oraz przy wydatnej pomocy 78 p.p., 
26 p. uł, 9 DAK'u i szwadronu pione- 
rów zrobiliśmy już sporo. e w żył £ mieszkał już to 
ki — fundamenty są już gotowe, 
przyszłym roku, o ile nic nie stanie na 
przeszkodzie staną mury, w trzecim— 

ko- wiązania i dach,. w czwartym — 
ściół zostanie wykończony. 

EE 
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TO BYŁOBY KRZYWDĄ 
Ostatnio, niemałe zaniepokojenie wywo- 

lała na terenie Baranowicz sprawa Kasy Cho 
rych. W wyniku przeprowadzanej obecnie 
reorganizacji Kas ustałone zostało, że Okrę- 
gowa Kasa Chorych, obejmująca  działalno- 
ścią swą teren «woj. nowogródzkiego, jako 
siedzibę swą ma Baranowicze. 

Wyznaczony został komisarz (nominacja 
prowizoryczna) p. Rzepecki, który osiadł tui 
rozpoczął objazd podległych mu Kas. 

Wszystko zdawało się być w porządku, 
aż tu naraz rozeszła się wiadomość, że czy- 
nione są usilnie starania o... przeniesienie 
Okr. Kasy do Lidy. Dlaczego do Lidy? Tego 
nikt nie może sobie wytłumaczyć. 

Wiadomość o tych staraniach wywarła 
w Baranowiczach jak najgorsze wrażenie, 
bo ewentualne, acz mocno nieprawdopodob- 
ne, przeniesienie Kasy Okręgowej do Lidy 
byłoby krzywdą nietylko dla Baranowicz, ale 
i dla samej instytucji 

Walka z nieuczciwymi 
kupcami 

W związku z nieuzasadnioną tendencją 
niektórych kupców baranowickich nosze 
nia cen i w celu ukrócenia samowoli władze 
powiatowe nakazały podległym sobie orga- 
nom policji dopitnowanie przestrzegania roz 
porządzeń w sprawie uwidoczniania cen 
sprzedawanych towarów. Da to niewątpliwie 
dodatnie wyniki. 

Na marginesie strejku 
masarzy. 

WŁADZE PROWADZĄ CELOWĄ KONTR- 
AKCJĘ. 

Poruszona już przez nas kwesja streįku 
masarzy baranowickich jest nadal aktualna. 

Masarze nie zaopatrują rynku, a ludność 
volens-nolens odbywa kurację jarską. 

Stan ten jednak nie może trwać stale, to 
też p. starosta Zarzycki postanowił odbyć 
we wtorek konferencję z władzami miej 
mi w sprawie ewentualnego uruchomienia 
jatki miejskiej, któraby bodaj w pewnej czę- 
ści zaspokoiła potrzeby miasta, 

Strejkujacy kupcy miejscowi, nie chcąc 
siedzieć bezczynnie, prowadzą teraz handel 
nieco innego typu, a mianowicie skupują ży- 
wiec i wywożą go poza granice powiatu. 
Przeciwko takiej akcji występuje energicz- 
nie starostwo i słyszymy, że ma być wydane 
zarządzenie zabraniające kupcom  miejsco- 
wym wywożenia żywca. Będzie to zarządze 
nie najzupełniej słuszne, nie wolno bowiem 
dopuszczać do samowoli handlarzy, którzy 
wykorzystując chwilowe, wywołane robota- 
mi w polu, zmniejszenie się podaży. żywca 
ze wsi, jeżdżą po towar sami, doliczając so- 
bie za fatygę, nieproporejonalnie dużo. 

Wiemy, że po zaprzestaniu niecelowego 
strejku p. starosta gotów będzie zarządzić 
przeprowadzenie rewizji cennika dotychcza- 
sowego. 
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Dowiadujemy się też, że jedna z firm 
wile ch zaoferowała Magistratowi znacz- 
ną i sadła amerykańskiego po cenach zna 
cznie niższych od (wysuwanych przez strej- 
kowiczów. Oferta ta może ostudzi zapały. 
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ROZRUCHY W VERA CRUZ 
JALAPA (stan Vera Cruz). — Wybuchły 

tu nowe rozruchy na tle walk religijnych. 

Rozruchy objęły cały stan Vera Cruz. Po- 

wód do rozruchów dało zarządzenia władz 
zmniejszenia liczby księży. Na tem tle miało 

tu miejsce krwawe starcie na rewolwery po 

między gubernatorem stanu a pewnym mło- 

dym człowiekiem, który usiłował gubernato- 
ra zamordować. Starcie to nie było pozba- 

wione pewnych cech sensacji. 

Napastnik zaatakował gubernatora pomię 

Lot Londyn 
LONDYN. PAT. — Miss Amy John 

son wystartowała dziś z tutejszego lot- 

dzy filarami kolumnady, otaczającej pałac 

gubernatora. Gubernator, trafiony pierwszą 
kulą w ucho, uciekał, wciąż kryjąc się za 

kolejny filar. Przez cały czas obaj przeciwni- 
cy obsypywali się wzajemnie strzałami re- 

wolwerowemi. Wreszcie napastnik otrzymał 

ranę śmiertelną. 

Podczas rozruchów pewna liczba osób 

zostałą zabita, a wiele ranionych. W całym 

stanie Vera Cruz ogłoszono stan wojenny, 
w rezultacie czego spokój został przywró- 

— Tokio 
niska na swej awjonetce do lotu do 
Tokjo. 

Stosunki w więzieniach amerykańskich 
NOWY YORK. PAT. — Nowy ra- 

port komisji Wickershama, badającej 
amerykański system penitencjarny i 
stan więzień w Stanach  Zjednoczo- 
nych, cytuje cały szereg przykładów 
wprost nieprawdopodobnej brutalności 
względem więźniów w bardzo wielu z 
pośród 3 tys. zakładów karnych. W 
wielu wypadkach więźniowie są bici 
batem, oblewani strumieniami lodowa- 
tej wody, albo też umieszczani w ce- 
lach, raczej podobnych do klatek, 
gdzie trzymani są w zupełnej ciemno- 
Ści na głodowych racjach, a wszystko 
za najlżejsze przekroczenie regulami- 
nu więziennego. 

Komisja stwierdza, że system ten 

zupełnie nie osiąga zamierzonych 'ce- 
lów poprawczych i na porządku dzien 
nym są bunty więżniów i zamachy na 
dozorców, czy innych  funkcjonarju- 
szów więziennych. \ 

Komisja żąda powołania do życia 
zakładów karnych nowego typu, w któ 
rychby więźniowie znajdowali się pod 
opieką wykształconych wychowaw- 
ców. Według danych komisji, więzie- 
nia federalne mieszczą liczbę więźniów, 
przekraczającą o 66 proc. ich właści- 
wą pojemność. Więcej niż 1/3 budyn- 
ków zakładowych są to stare budynki, 
mające nieraz po 100 lat. Bardzo czę- 
sto nie posiadają one żadnych urzą- 
dzeń sanitarnych. 

Ofiarność urzędników konsulatu 
MORAWSKA OSTRAWA. PAT. — 

Urzędnicy konsulatu Rzeczypospolitej 
w Morawskiej Ostrawie przesłali do 
Ministerstwa Spraw. Zagranicznych za 
wiadomienie, że ze względu na sytua- 
cję gospodarczą Polski niezależnie od 

zredukowania im przez centralę pobo- 
rów zrzekają się dobrowolnie dalszych 
5 proc. poborów na rzecz skarbu pań- 
stwa. Odnośna uchwała zapadła jedno- 
myślnie na zebraniu urzędników, któ- 
rych konsulat liczy 24. 

ZATARG O JEZIORO DUKSZTY 
Jak nas informują trwający od 3-ch 

tygodni zatarg o jezioro Dukszty prze- 
brrnął ostatnią fazę i został ostatecz- 

nie zlikwidowany. 

Na specjalnej konierencji, w której 

wzięły udział władze polskie i litew- 

skie została ustalona granica na jezio- 

rze Dukszty. Granica ta biegnie z za- 

chodu na wschód i podobno odcina na 

korzyść Litwy 3/4 jeziora. zaś na ko- 

korzyść Litwy 3/4 jeziora, zaś na ko- 
rzyść Polski 1/4. 

  

Dookoła alery szpiegowskiej Staniszewskiego 
Śledztwo w aferze szpiegowskiej 

rzekomego inżyniera i wynalazcy, a 

właściwie montera technicznego z za- 

wodu — 47-letniego Antoniego Sta- 
niszewskiego, prowadzi asesor sądo- 
wy w okręgu sądu apelacyjnego, p. 
Leopold Lindenfeld. Łączenie sprawy 
rozstrzelanego niedawno z wyroku 

sądu doraźnego b. majora Piotra Dem- 

kowskiego — ze sprawą Staniszew- 
skiego, polega na nieporozumieniu. 
Sprawa bowiem Staniszewskiego sta- 

nowi zupełnie samoistną całość, a 

plotka o związku tych afer powstała 
snać stąd, że likwidacja obu spraw 
nastąpiła w jednym prawie czasie iże 

Staniszewski, również jak i Demkow- 
ski, utrzymywał stosunki z tym Ssa- 

mym awanturniczym pułkownikiem $0- 
wieckim, członkiem poselstwa sowiec- 
kiego, Bogowojem (nagle odwołanym 
z Warszawy). 

KIM JEST ARESZTOWANA 
GROTÓWN 1? 

Aresztowana przed paru dniami i 
osadzona w więzieniu śledczem  Mi- 
chalina z domu Grotówna o której 
kilkakrotnie wspomniano w notatkach 
dziennikarskich, licząca lat 31, jest 
nieślubną żoną szpiega Staniszew- 
skiego, z którą od lat niespełna 10-ciu 

w Warszawie 
przy ulicy Prostej, już to w Koń 
skich, już wreszcie gdzieindziej. 

Grotówna-Staniszewska brała czyn- 
ny. udział w szpiegostwie rnęża, ułat- 

' KINO DŹWIĘKOWE „CASINO“ 

Będzie to piękna, monumentalna 
świątynia mająca, moim zdaniem  0- 
gromne znaczenie. W. T. 

w BARANOWICZACH 
NA FALI ŻYCIA 

O ile cień własnej osoby autoro- 
wi: nie przesłania widnokręgu, sądy je- 

ik 2 : i o o wypadkach dziejowych. bywają 
Mimo, że obrazi nie zapowiadał się atrak- £ . 5 

cyjnie, jetlnak, z uwagi na chwilówą bezczyn DYStrE i trafne — czasem może nazbyt 
ność remontującego się kina „Apollo* vw Śmiałe. W rosyjskich stosunkach poli 
„Casinie* pełno było na „premjerze". Pu- tycznych orjentował się bardzo  do- 

Pica A ONAR SZ Poza brze,,. O włelkim strajku  rewolucyj- 
ne: mu — „Na fali życia”, nie zawiodła ` : ? 

sd swych oczekiwaniach. Zwykły, mało NYM 1905 r. opowiada: „Był organizo 
atrakcyjny, ot taki sobie letni, ogórkowy fil. wany tak metodycznie, tak powszech- 
mik. nie i tak jednorazowo w sałej kolosal- 

W NI. wia a iej nie zna, nej Rosji, że po dziś dzień nikt mi nie 
zna dziś lub jutro. inio wszystko war- , 8 * ‹ + i 

b. Dolores Costello w ro'i ofiary tragicznych jwybije z głowy, że to było dzieło o 
splotów jest dobra, jak zawsze zresztą. Tra- sobiste samego Wittego... Obdarzony 
gizm popłakujący to jej genre. nową godnością prezesa Rady minist- 

Partnerzy dostroili się do tkającej Dolores rów, Witte, który zresztą miał do Mi- 
i, tj 0 ь оо cata kotaja II osobistą nienawišč, postano- 

ežyserja słabawa. ь В * 5 : 

.(Ьаіцсупа‹‘:}е chorego) nie zatuszują słabych z p sd staja ustrój ao, 
efektów burzy morskiej ani niedociągnięć re- !eCz natraliwszy z jego strony na zasa- 

żysera, każącego operatorowi rozmawiać w dniczy upór, chciał go przyprzeć do 

chwali kiedy pacjent jego czeka uśpiony chlo muru i przypari (str. 208). Nieprzyzna 
roformem. je się do podobnego  karkołomnego 

ba oe aaa la: 
Nadprogramówka , super - amerykańska. „|; ARN Z POI 

Koszlawy policjant, oskowaa id fu. Siwum rosyjskiej rewolucji" nie wy- 
ganianie się po mieście, | jaśniły cciychczas ówczesnej jego 10- 

Ale wesole, a to grunt. li. Wszakże hipoteza  Milewskiego 
i zawiera w sobie dużo prawdopódo- 

. 

Nie każdy zresztą wie w jaki sposób od- 
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wiając mu dostarczanie sowietom do- 
kumentów poufnych. 

Grotówna jest drugą nieślubną żo- 
ną Staniszewskiego, z pierwszą zaś, Z 
domu Legutówną, miał S. troje dzie- 
ci: jeden z młodszych synów jego — 
Andrzej zmarł w 1927 roku, panna 
liczy łat 24, a syn 22-letni odbywa 
służbę, jako szeregowiec w wojsku 
polskiem. 

Ponieważ dochodzenie w tej spra- 
wie wpłynęło do władz śledczych do- 
piero dn. 15-go bież. miesiąca i za- 
wiera olbrzymi materjał dowodowy 
śledztwo prawdopodobnie będzie za- 
kończone za trzy, tygodnie, poczem 
akta przejdą koleją zwykłą, do  pro- 
kuratury sądu apelacyjnego, celem 
sporządzenia aktu oskarżenia. 

O ile wiadomo, Staniszewski już 
w czasie pierwszych przesłuchań, 
trwających po  kilkańaście godzin 
dziennie, przyznał się z całą szczero- 
ścią do szpiegostwa na rzecz OŚCIEN- 

nego państwa. 

Staniszewski miał się uskarżać ja- 

koby, że w ostatnich czasach  „inte- 

res szpiegoski* się popsuł i dolary 
nie wpływały już tak obfitem kory- 

tem, jak poprzednio za dostarczone z 
wielką szkodą dla państwa polskiego 
— wiadomości szpiegoskie. 

Inne szczegóły tej wielkiej afery, 
z łatwo zrozumiałych powodów, a 

głównie ze względu na dobro śledzt- 

wa — nie mogą być narazie ujaw- 

nione. 

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

(Dokończenie) 

bieństwa. Można śmiało powiedzieć, 
zmieniając nieco słowa Hamleta: 
„więcej wybiegów i nikczemności two- 
rzy sztuka polityczna, niż wasza filo- 
zofja o tem śni, Horatio". 

Z ludzi urodzonych w pierwszej 
połowie przeszłego wieku, a grających 
w życiu naszego kraju rolę czynną 
do chwili wybuchu wojny, najwybit- 
niejszymi byli niewątpliwie Woyniłło- 
wicz i Milewski — dwaj mężowie bar- 
dzo do siebie niepodobni. 

Autor „Wspomnień* przypisuje Ed- 
wardowi Woyniłłowiczowi „talent do- 

prowadzony do prawdziwego mistrzo- 
stwa“ „bezustannego upraszania lu- 
dzi o przebaczenie mu jego zalet" 
(str. 289). Biorąc pod uwagę, nawet 

tylko treść, a _ nie literę słów tych 

nie można się na nią zgodzić. Nikt z 

bliższych współpracowników  podob- 
nego rysu w obcowaniu Woyniłłowicza 
z ludźmi nie znał. Posiadał on pełną 

świadomość swego naczelnego Stano- 
wiska i tyle je podkreślał, ile tego wy- 
magało utrzymanie autorytetu leadera 
— nic więcej. 

„ NA GROBIE SZPIEGĄ 
PŁACZE CODZIEŃ TAJEMNICZA 

NIEZNAJOMA 

Od dnia rozstrzelania b. majora 
dyplomowanego Piotra Demkowskie- 
go za zbrodnię szpiegostwa, którego 
zwłoki pochowane zostały na placu 
straceń, codziennie przychodzi na 
grób szpiega jakaś młoda, licząca o- 
koło 20 lat, szczupła, skromnie ubra- 
na kobieta w kapeluszu z czarną 
woalką, zasłaniającą jej twarz. 

Kobieta ta przychodzi codziennie 
i zatrzymuje się przy grobie Dem- 
kowskiego, płacząc przez: kilka godzin 
dopóki nie capas ją z tego miej- 
sca mieszkańcy Żoliborza. 

Onegdaj tajemnicza kobieta przy- 
była również na grób, jednak warto- 
wnik usiłował niedopuścić jej na 
plac straceń. Mimo zakazu wartowni- 
ka tajemnicza kobieta usiłowała do- 
stać się do grobu. W czasie zamie- 
szania nadbiegło kilka osób, które u- 
sunęły ją siłą. Podziałało to tak na 
nieszcześliwą, iż dostała ataku spaz- 
mów i straciła przytomność. Przy po- 
mocy żandarma przeprowadzono ją 
do mieszkania jednej z pań, celem 
udzielenia pomocy. 

  

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

CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

Nieznośna skłonność do gnębienia 
ludzi wyższością własną, była obcą 
jego naturze. Dlatego pierwszeństwo 
jego ogółowi nie ciążyło, uznawał je 
chętnie, za wyjątkiem nielicznych za- 
gorzalców, przeciwnych ©bozów po- 
litycznych lub warchołów, nieuniknio- 
nych w każdym większym zespole. Dzia 
łalnością pełną poświęcenia dawał do- 
wód miłości spraw. ojczystych, nie 

kiem słowem, i widział to każdy 
dy, kto celowo oczu nie zamykał. Taki 
leader miał zapewnione przywiązanie, 
ufność i posłuch społeczeństwa. Lu- 
dzie chętnie idą za tym, kto prowa- 
dzić umie i prowadzić pragnie. 

Opatrzność obdarzyła Hipolita Mi- 
lewskiego umysłem zdolnym, . wzbo-. 
gacił go zdobywając wiedzę <'mien- 
ną pracą, był wymowny, w działaniu 
sprężysty. Aż nadto! świadomy swojej 
wartości, często jej w innych ocenić 
nie umiał. Przesycony wubujałą miłoś- 
cią własną, poniewi :rat ją łatwo u bli- 
źnich. Mniemaną lu» rzeczywistą swą 
wyższością lubił ludzietn w oczy strze 
laś przy odpowiedniej sposobności lub 
i bez niej. Godnym czuł się wodzem 
lecz ze społeczeństwem nie łączył go 
prąd dobrych uczuć, nie miał dla 
niego wyrozumiałości. Po co motłoch 
marny ma plugawić ścieżki, kędy mę- 

& + 

PAŁAC SOWIETÓW NA MIEJ- 
SCU CERKWI ZBAWICIELA W 

MOSKWIE. 

W Moskwie rozpisano konkurs na 
opracowanie projektu budowy olbrzy- 
miego pałacu Sowietów ZSSR. Pałac 
tern ma stanąć na miejscu, na którem 
stoi obecnie jedna z największych 
cerkwi w Moskwie, cerkiew Zbawicie- 
la, położona tuż koło Kremla. Cer- 
kiew ta, będąca chlubą Moskwy ma 
zostać doszczętnie zburzona. 

Moskiewska „Prawda* z dnia 18 
lipca b. r. zamieszcza rozstrzygnięcie 
władz odnośnie budowy Pałacu So- 
wietów. W motywach powiedziano, że 
już w roku 1922 pierwszy zjazd so- 
wietów postanowił wybudować Pałac 
Sowietów w głównem mieście Związku 
na pamiątkę założenia Związku Socja- 
listycznych Sowieckich Republik. 

Pałac Sowietów wybudowany ma 
być tak, aby w nim mogły odbywać 
się wielkie zjazdy i masowe zgroma- 
dzenia. Pałac będzie miał najnowo- 
cześniejsze urządzenia, nie wyłącza- 
jąc wielkiej sali koncertowej i kinó- 
matografu. Oprócz cerkwi zburzone 
zostaną inne gmachy, gdyż monumen- 
talny ten gmach będzie miał  olbrzy- 
mie rozmiary. Wielka sala Pałacu So* 
wietów będzie mogła pomieścić 15.000 
osób. O przyjęciu projektu zadecydu- 
ją ostatecznie szerokie warstwy - рга- 
cujących. Najlepszy projekt uzyska 
premję 10.000 rubli. Pięć nagród dal- 
szych wyznacza się po 5000 rubli, a 
wreszcie dalszych pięć po 3000 rubli. 
: Wspaniała cerkiew Zbawiciela, ma- 
jąca zostać zburzona wybudowana 
została na życzenie cara Aleksandra 
l na znak wdzięczności za ocalenie 
Rosji przed najazdem francuskim. Od- 
powiedni plan opracowany został 
przez architekta Tona a jego zatwier- 
dzenie nastąpiło w roku 1832, Miej- 
sce pod budowę wybrał już car Mi- 
kołaj I na. brzegu Moskwy, gdzie stał 
klasztor żeński. Klasztor ten jak rów- 
nież cierkiew wszystkich świętych zo- 
stał zburzony, by na ich - miejscu 
mogła star.ąć cierkiew Zbawiciela, pod 
której fundamenty położono dnia 10 
października 1839. Budowa trwała 20 
lat. W roku 1857 wybudowano we- 
wriątrz rusztowania w celu dokonania 
prac sztukatorskich i wyłożenia šcian 
marmurem. Po trzech latach przystą- 
piono do malowania wnętrza. Praca 
ta trwała równie dziesięć lat nie tak 
z powodu trudności technicznych ile 
dla braku środków, gdyż na ten cel 
asygnowano rocznie tylko 60.000 ru- 
bli. W roku 1863 otwarto nieograni- 
czony kredyt dla dokończenia prac, 
co nastąpiło w roku 1880. Uroczystość 
otwarcia i poświęcenia cerkwi odbyła 
się 26 maja 1883 już za cara 
sandra III. 

. Cerkiew Zbawiciela zajmuje: po- 
wierzchnie 1.500 sążni. Jej wnętrze 
zajmuje 876 sążni kwadratowych. 
Krzyż zamieszczony na kopule ma 48 
i pół stóp. r 

Zdobnicze prace malarskie wyko-- 
nali liczni artyści. Siedm obrazów jest 
dziełem wybitnego malarza rosyjskie- 
go P. Wereszczagina (zginął w woj- 
nie rosyjsko-japońskiej w roku 1904 
przy zatonięciu okrętu  „Petropaw- 
łowsk*). Innych sześć obrazów 'malo- * 
wał Siemiradzki. Prace rzeźbiarskie 
wykonali baron Klodt, Lodanowski, 
Ramazanow i in. 

Wspaniała ta cerkiew ma więc zo- 
stać zburzona, bo tak podoba się czer- 
wonym władcom Kremlu, którzy na 
każdym kroku starają się niszczyć 
wszystko co dla wielu pokoleń było 
świętem. +» 
  

OFIARY NA RZECZ POWODZIAN. 
WARSZAWA. 27.7 (tel. wł. „Słowa”) 

Główny Komitet pomocy ofiarom 
na Wileńszczyźnie, Grodzieńszczy: i No- 

Ee Prymasa Polski, sn zbiórce, = į аза że w organi- 
zowanej w kościołach  archidiezecji Ž- 
nieńskiej i poznańskiej zebrano n 
tysięcy zł., a w diecezji podlaskiej około 6 
ysięcy. 

Obie sumy przesłane będą Komitetowi 
Głównemu. 
sias ad go — Шбппуош' Komitet 

Sį y pomocy ofiarom pow: w woje- 
wództwach wileńskiem, nowogródzki: & 
Ьія!ов(ос!‹іет›іютшнкиоіыеиао_ dnia 25 ti- 
pca b. r. na rzecz pow: łożono ogółem 
378.008 złotych 32 grosze. 

drzec kroczy? Nie pójdą ludzie za tym, 
kto się od nich otrząsa i nad nimi. 
natrząsa. 

Był wyśmienitym administratorem 
dóbr swoich, przed wojną położył nie-' 
małe zasługi w Wileńskiem Tow. Rol-- 
niczem i innych instytucjach społecz-- 
nych, choć praca jego bywała doryw- 
czą. Wyróżnił się jako filar i wskrze- 
siciel dziennikarstwa polskiego w Wil - 
nie. Wymową i erudycją przysporzył 
imieniowi polskiemu blasku w Peters- 
burskiej Radzie Państwa. Że wiele wię | 
cej nie zdziałał, przypisać należy kan- 
ciastemu usposobieniu, czyniącemu 
go nieskłonnym do pracy zbiorowej, 
nieuniknionej na polu politycznem i 
niepomyślnym okolicznościom, jakie 

utrudniały Polakowi z Litwy — B-to. 
Rusi wszelką szerszą działalńość w 
dawnej Rosji — na jałowych wyży- 
nach. Ž próżnego i Salomon nie naleje, н 
z próżnego i Hipolit nie wypije. | 

Wszelkie pozory przemawiają za 
tem, że ten człowiek bogatym umy- 
słem obdarzony, obciążony był do pew 
nego stopnia atrofją uczuć. Niewątpli- 
wie unikał tego chwiejnego, dygotli- 

żywiołu. Wszakże, kto rozpo- 
rządzał wielkiemi środkami, znał do- 
brze obce języki a pozostał na zago- | 

Alek- | 

Zespołu żadnego wokoło - - 
siebie nie stworzył. ia 

> 
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Teatr „Lutnia“ 
„A ZUZANNA NIE CHCE..“ 

B. Athertona. 

Gościnne występy w Letnim Rewji 
Warszawskiej, demonstrującej w 
swym  repetuarze rupieciarnię war- 
szawskich kabaretów, odciągając pub 
liczność od skromnej Lutni, wystawia- 
jacej błahe rzeczy w poważnem о- 
pracowaniu i doskonałej obsadzie. 

„A Zuzanna nie chce' intryguje 
już swoim tytułem nasuwa myśli, od- 
biegające daleko od biblijnego pra- 
wzoru każdej Zuzanny, od symbolu 
skromności i cnoty małżeńskiej. 

Komedja B. Athertona nic jednak 
„takiego“ w treści swej nie zawiera. 

, Jest to typowa  kryminalno-detektyw- 
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na sztuka, jakich w ostatnich czasach 
ukazała się istna powódź. 

Trzeba jednak przyznać, że ,„Zu- 
zanna* jest zbudowana doskonale 
(„Zuzanna — sztuka i „Zuzanna — 
artystka, ale mowa obecnie tylko o 
sztuce) . 

Typy w sztuce tak znane: detek- 
tyw gasa, detektyw bohater, złodzieje 
—dżentelmeni, bandyci bohaterscy; na 
tem tle — Zuzanna — młode dziew- 
czę, wychowane przez bandę złodziej- 
ską i stawiające pierwsze kroki w 
swym wcale niezaszczytnym zawodzie, 
do którego ona — czysta i subtelna — 
ma szczery, głęboki wstręt. 

Typy banalne, ale akcja toczy się 
niezwykle żywo, sytuacje wciąż się 

am komplikują, trzymając widza w stałem 
napięciu i. zaciekawieniu. 

Intryga wikła się coraz bardziej i 
„w trzecim akcie widz jeszcze nie po- 
trafi rozwiązać wszystkich zagadek i 
przewidzieć końca. 

Ta doskonała literacka budowa 
sztuki jest jej niezawodną zaletą. 

Drugą jej zaletą — wcale niezależ- 
ną od autora — jest bez zarzutu staran 

' ne opracowanie reżyserskie oraz na- 
prawdę pierwszorzędna obsada. 

Wykonawcy zasługują na jak naj- 
"wyższe pochwały i... może na słówko 
kondolencji ze względu na niewspó!- 
mierność włożonego w sztukę wysiłku 
autora i artystów. 

Stylowym . hersztem złodziei-dżen- 
‚ telmenów był p. Wyrwicz, nieoczeki- 

waną i niezmienrnie ciekawą maskę 
‹ @а! p. Kreczmer, doskonałą była p. 

Jasińska, słowem, wszystkim artystom 
należy się szczere uznanie. 

Na czoło jednak, już ze względu na 
swe role, wysuwają się p. Eichłerów- 

° па, м roli głównej, i p. Wasilewski, 
te j jako inspektor policji. 

O tych artystach trudno nawet coś 
powiedzieć, unikając banalnych za- 
chwytów. 

P. Eichlerowna jeszcze raz dowiod- 
ła, że ma wielki, z Bożej łaski talent 
artystyczny, p. Wasilewski ze swej 
dość bezbarwnej roli wydobył tyle nie- 

* oczekiwanych wartości, raczej—stwo- 
rzył je, że cała sztuka nabrała głębsze- 
go. znaczenia. 

Scena w hotelu (p. p. Eichlerówna 
i Wasiłewski) posiadała sama w so- 

° Ые skończoną wartość i wykazała, co 
znaczy talent artystyczny i czem jest 
prawdziwa sztuka. 

' „Zuzanna* (znowuż: sztuka i ar- 
tystka!) godne są większej uwagi pu- 

bliczności. w—z. 

  

Sprawozdanie izby 
Przemysłowo - handio- 

wej wileńskiej 
za 1930 r. 

W roku zeszłym Izba Przemysło- 
wo-handlowa wileńska wydała cenne 
sprawozdanie, zawierające charaktery- 
stykę stanu gospodarczych ziem pół- 
nocno-wschodnich i szereg postula- 
tów, wypływających ze stosunków go- 
spodarczych kraju. Obecne sprawo- 
zdanie za 1930 r. stoi też na wyso- 
kim poziomie, należąc do najlepszych 
sprawozdań naszych Izb. 

Dobra działalność sprawozdawcza 
jest dowodem dobrego zespołu współ- 
pracowników, sprawozdania bowiem 
Izby z natury rzeczy są pracami zbio- 
rowemi, wymagającemi tylko odpo- 
wiedniego skoordynowania.Dobra dzia- 
łalność sprawozdawcza jest dowodem 
dobrego orjentowania się w sprawach 
gospodarczych okręgu kraju, co jest 
podstawą płodnej pracy lzby. Płodna 
praca?! A ileż to postulatów Izby, 
wypływających z potrzeb kraju i zgod- 
nych z naszą racją stanu nie zostało 
zrealizowano. Nie jest to wina lzb, 
ale całokształtu naszych warunków, a 
przedewszystkiem centralizacji w rzą- 
dzeniu Polską. 

Wracając do sprawozdania zazna- 
czamy, że dotyczy ono szeregu pierw- 
szorzędnych spraw gospodarczych, 
które omówimy w szeregu artykułach. 

Wład. Studnicki. 

ŚWIĘTO UŁANÓW WILEŃSKICH 

W sobotę 25-go lipca obchodził 
doroczne święto pułkowe 13-ty pułk 
ułanów wileńskich, którego dzieje tak 
ściśle z Wilnem są związane. Zgodnie 
z tradycją w wigilję święta odbył się 
uroczysty apel żałobny, podczas któ- 
rego wywoływane były nazwiska bo- 
haterów poległych w walkach o Nie= 
podległosć Ojczyzny. 

Po mszy św. odprawionej przez 
ks. Nowaka kapelana garnizonu, którą 
w Skupieniu wysłuchał pułk i. liczni 
goście z ks. Metropolitą Jałbrzykow- 
skim i płk. Przewłockim na czele, od- 
była się defilada w pieszym szyku, a 
następnie obiad żołnierski. 

Podczas obiadu wzniesiono toasty 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, Marszałka Piłsudskiego, płk. 
Przewłockiego, dowódcy pułku płk. 
Chmielewskiego, mjra Jerzego Dąb- 
rowskiego. 

W godzinach wieczornych odbyło 
się w kasynie oficerskiem przyjęcie w 
ścisłym gronie pułku. 

obiedzię żołnierskim, oprócz 
delegacyj 4-go i 23-go pułku ułanów 
wzięli udział licznie przybyli rezer- 
wiści oficerowie i ułani, wspominając 
w ożywionej biesiadzie chwile swej 
służby i walki pod sztandarem puł- 
kowym. 

  

Odlewnia „Metalowiec" 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 

wykonuje odiewy żeliwne I 
mosiężne. 

Artykuły piecowe okucie budowlane 
Prędko i akuratnie. Ceny konkurencyjne,   
  

_ Zmniejszyła się praca kolei polskich 
W CZERWCU 1931 R. W STOSUNKU DO CZERWCA 1930. 

Miesiąc czerwiec rb. wykazuje na- 
„ogół dość znaczny spadek wydajności 

„ kolei polskich w stosunku do czerwca 
r. ub. 

Poniżej przytaczamy szereg pozy- 
cji, stwierdzonych urzędowo, stawia- 
jąc czerwiec r.b. na pierwszem  miej- 
scu, a czerwiec r. ub. na drugiem. 

«  Przewieziono zatem przeciętnie 
dziennie wagonów 15 - tonowych: 

‚ 13.501—180.122, naładowano: 11.700 

° — 15.833, w obrębie Gdańska: 209 — 

364 — 604, przesłano tranzytem przez 
Polskę: 1.228 — 1.178, przewieziono 
ładunków wojskowych: 122 — 224, ko 

- lejowych gospodarczych — 791 — 

    

1.099, z węglem, brykietami i koksem: 
4.856 — 6.186, z produktami naftowe- 
mi 221 — 246, ze zbożem w  ziarnie 
205 — 249, z cukrem 54 -— 62, z pro- 
duktami przemysłowemi: 1.103 — 
1462, z surowcem fabrycznym: 144 — 
341, z innemi ładunkami: 2.190 — 
2.695, zagranicę wywieziono: 3.421 — 
3.852 wagony 15-tonowe. 

             damskie i męskie 
V pierwszorzędnej jakošci Rower 

» poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypł 
3 Żądajcie cenników. ч 

    

Przyįjazd p. premjera Prystora FILM i KINO 
Zgodnie z naszą zapowiedzią przy 

był w niedzielę do Wilna pośpiesznym 
warszawskim pociągiem p. premjer 
Prystor. 

Przyjazd p. premjera ma charakter 
ściśle prywatny, gdyż zatrzymał się w 
Wilnie tylko parę godzin, poczem od- 
jechał do Borek, celem spędzenia tam 
urlopu wypoczynkowego. 

Wobec tego oficjalnego 
na dworcu nie było. 

Pana premjera spotkali: zastępują- 

powitania 

cy p. wojewodę naczelnik wydziału 
Hryhorowicz, nacz. wydz. bezpiecz. p. 
Bruniewski, dyrektor K. P. p. Falkow- 
ski, pułkownik Wenda, st. grodzki Iszo 
ra i inni. 

Przed dworcem czekał na p. pre- 
mjera samochód p. Marszałka Piłsud- 
skiego, przysłany p. premjerowi. Sa- 
mochodem tym udał się p. premjer do 
pałacu reprezentacyjnego, skąd po pa- 
rogodzinnym pobycie wyjechał do Bo- 
rek. (S) 

P. gen. Orlicz-Dreszer oraz płk. Brochwicz- 
Lewiński na zawodach konnych 

Na zawody konne o mistrzostwo 
armji przybył do Wilna szef departa- 
mentu kawalerji M. S. Wojsk. p. puł- 
kownik Brochwicz - Lewiński. Ma być 

również generał Orlicz Dreszer. Poza- 
tem na zawody przybywają wszyscy 
dowódcy pułków i brygad kawalerji z 
całej Polski. (S) 

Na tropie przestępczych machinacyj 
w kino-teatrze Miejskim 

W związku z krążącemi pogłoskami © 
nadużyciach w kinie miejskiem ybyli do 
magistratu m. Wilna dna p. 
Olgierd Jacuūski oraz jeden z oficerów poli- 
cji śłedczej. 

Po krótkiem porozumieniu się z prezy- 
dente miasta, wezwano do gabinetu prezy- 

denta ławnika p. Łokuciewskiego, 
oddano badaniu. 

Szczegółów niestety ze względu na to- 
czące się śledztwo podać nie możemy, wi- 
dzimy jednak, że sprawa jest w pełnym toku 
i w krótkim czasie niewątpliwie będziemy 
mogli podać szereg interesujących danych. 

którego 

KATASTROFA AUTOBUSOWA 
Wczoraj około godziny 6-ej wyda- 

rzyła się katastrofa autobusowa na 
drodze Kalwarja —- Wilno, jaka nastą- 
piła z samochodem należącym do 
Spółdzielni a kursującym na linii 
Nr 9 Wilno — Jerozolimka. 

Samochód ten przepełniony pasa- 
żerami zdążał do Wilna. 

W pobliżu Bołtupia tuż przy cegiel 
ni jadąc po drodze tworzącej zakręt, z 
niewyjaśnionych powodów wybuchł 
nagle zbiornik z benzyną. Widząc to 
szofer chciał zatrzymać samochód, lecz 
płomienie przeszkodziły mu w dokona 
niu tego. Ponadto kierowca poczuł, że 
kierownica nie działa i wyskoczył w 
biegu z samochodu. 

Auto będące, jak wspomnieliśmy 
na zakręcie i pozostawione swej włas- 
nej woli stoczyło się przewracając do 
rowu. Z pod samochodu zaczęły dola- 

tywać jęki poranionych. 
Przygodni świadkowie  katatstrofy 

rzucili się na ratunek znajdujących się 
w autobusie osób. 

W tym czasie około miejsca kata- 
strofy zatrzymał się samochód osobo- 
wy, wiozący ]. E. ks. arcybiskupa Jał- 
brzykowskiego. Ks. arcybiskup zabrał 
do swego auta poranionych i zawiózł 
niezwłocznie do Wilna do pogotowia 
ratunkowego, gdzie udzielono im po- 
mocy. 

W międzyczasie szofer i obecni 
świadkowie katastrofy przystąpili do 
gaszenia pożaru, który udało się po 
wielkich wysiłkach złokalizować. 

Przy katastrofie cięższe rany otrzy 
mali: Olga Arkin (Kaiwaryjska 4), Mi- 
lejkowski Zelik (Rudnicka 6) kupiec 
i Werchocki Przemysław (Jagiellońska 
nr 2). (S) 

  

KRONIKA 

      

   
WTOREK 

bziś 28 
Innocentego 

jutro 7 

Marty 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 27 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 
Temperatura średnia --21 

Temperatura najwyższa -+26 
Temperatura najniższa 16 
Opad w mm. — 
Wiatr i cisza. 

Tendencje: stan stały, wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

„ W..5., g.-3'm. 18 
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URZĘDOWA 
— Powrót wojewody Beczkowicza. W 

dniu dzisiejszym powraca do Wilna p. woje- 
woda Beczkowicz i obejmuje MOE 

* * ® 

— Wyjazd p. kuratora o agocz ь 
Kurator Okręgu Szkolnego p. Kazimierz Sze 
lągowski rozpoczyna w dniu dzisiejszym ur- 
lop wypoczynkowy; zastępować go będzie 
naczelnik wydziału p. Józef Małowieski. (S) 

MIEJSKA. 

— Prace lotnej komisji biura meldunko- 
wego w pełni. Komisja lotna biura meldun- 
kowego rozpoczęła już swe prace kontrol-- 

ne. . 
W związku z tem dowiadujemy się, że 

sporządzono pawyżej 30 protokółów  kar- 
nych za niezgodne z przepisami prowadze- 
nie meldunkėw. (S) 

KOLEJOWA 
ieczenie przejazdu kole- 

Wobec ostatnich zamachów w ja. 

obrębie wileńskiej dyrekcji kolejowej 
wydano szereg zarządzeń w celu zabez 
pieczenia torów i wogóle pociągów. 

Obecnie przed każdym / pociągiem 
osobowym w odległości kilkuset me- 
trów będzie poruszała się drezyna mo- 
torowa, zadaniem której będzie badać 
czy nie jest zatarasowana linja, czy 
nie poczyniono jakichś uszkodzeń na 
torze i t. d. 

To ostatnie zarządzenie wydaje się 
szczególnie uzasadnionem i sprowadzi 
bezwątpienia to, że zamachy ustaną. 

(S) 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, o go- 
dzinie 8,15 wiecz. po raz drugi niezwykle 
ciekwaa sztuka B. Atherton'a „A Zuzanna 
nie chce”, w pierwszorzędnej obsadzie z pp. 
Eichlerówną, Jasińską-Detkowską, Wasilew- 
skim i Wyrwiczem w rolach głównych. 

Reżyserja IR. Wasilewskiego. Dekoracje 
J. Hawiryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń 
skim. O godzinie 6,30 oraz 8,30 wiecz. od- 
będą się w Teatrze Letnim dwa przedsta- 
wienia Rewji pt. „Tylko wałczyk jest naj- 
słodszy", z udziałem pp. Kozłowskiej,: Car- 
nero, Osińskiego, Sempolińskiego,  Klima- 
szewskiego, pary tancerzy Wierzyńskich, о- 
raz zespołu girls. 

Kierownictwo artystyczne Sempolińskie- 
go. Tańce układu baletmistrza Wierzyńskie- 
go. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejskie — Graziella. 
Helios — Szeherezada. 

Hollywood — Cudza narzeczona. 
Casino — Atlantic. 

- Stylowy — Pogarda śmierci. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

„ULICA POTĘPIONYCH DUSZ*. 
(Kino „Hollywood“) 

Obraz ten juž widzielišmy w Wilnie. Wy 
świettało go w swoim czasie kino „Helios“ 
iw wersji niemej. : 

Jest to ostatni bodaj film naszej sławnej 
niegdyś rodaczki — Poli Negri, nakręcony 
po jej przybyciu do Angiji. 

Tragiczne dzieje ulicznicy, wyrwanej 
przez młodego latarnika ze spelunki porto- 
wej — emocjonują widza; zdjęcia ładne; 
ujęcie tematu realistyczne, doprowadzone 
miejscami aż do przesady w swej bruttalno- 

ści. ; 
Mutatis mutandis, trudno jednak cprzeć 

się wrażeniu, że Pola Negri, jako artystka, 
filmowa „skończyła się““! 

Pomijając już wiek i pewien szablon 
gry, który się w niej wyrobił, Pola Negri 
poprostu „przepatrzyła się" publiczności, a 
na to niema lekarstwa! Sic transit... „Ars**. 

„MĄŻ - KOCHANEK*, 
(Kino „Helios*). 

Wyświetlany obecnie w kinie „Helios* 
obraz znanej wytwórni „Fox* p. t. „Mąż - 
kochanek* — przedstawia się wcale intere- 
sująco. Fabuła: zacięta waka człowieka 
o swłe szczęście; zdobywanie mozolne serca 
ukochanej kobiety przez  wzgardzonego 
przez nią męża-miljonera, — ujęta zgoła nie 
szablonowo i zagrana starannie. 

Wprawdzie przekształcenie' się — a la 
d-r Faust, — brzydkiego i starego męża na 
powabnego Adonisa po kuracji specjalnej w 
jakiejś tam lecznicy — wygłąda nieco fanta- 
stycznie, ale — ostatecznie -— przy dzisiej- 
szych cudach w dziedzinie chirurgji i kos- 
metyki, tak już całkiem  niemożliwem nie 
jest! Summa summarum, obraz godny obej- 
rzenia. 

Nad program dwa tygodniki dżwiękowe 
i polska wycieczka do Sztokholma. 

PODCZAS WAKACYJ 
W on czas wakacyjny,który nadchodzi, 

dobrze jest pomyśleć sobie o wielu spra- 

wach, zaniedbanych w okresie pracy i zmę 

czenia. 

Leży sobie człowiek spokojniutko w ha- 

maku leśnym, patrzy w uroczą głąb ciemne 

go boru, skąd idą głosy skrzydlatych špie- 

waków i myśli io życiu. O życiu wogółe. 
O życiu swojem i innych. O życiu trudnem, 
znojnem, w pocie czoła i o tem młodem, 

pięknem życiu, co nie poznało jeszcze tro 

ski. Tak oto po latach człowiek ocenia 

fakty i uczucia, a myśl jego dojrzewa jak 
grona owoców w ciepłe słonecznem. 

Myśląc o sobie, nieraz żałuje człowiek 

swoich pierwszych kroków i odwołuje róż 

ne „stało się”. 

Gdybym dziś odnowa mógł zacząć żyć, 
inaczej postępowałbym — mówi sobie. A 

przedewszystkiem rozważniej. Jako dziecko 

niepewnie pierwsze kroki, jako młodzieniec 

rzucałem się naoślep przed siebie młodą si 

łą zapału. Życia czar chciałem wchłonąć ca 

łą piersią. I miast czaru połykałem gory- 

cze. Nie uniknąłem pomyłek młodości 
trwonienia sił i pieniędzy. 

Czy nie lepiej było pomyśleć o przyszło 

ści odkładając pieniądze na książeczkę 

PKO., aby, gdy przyjdzie czas wakacyjny, 

móc sobie bez troski i żalu powiedzieć: 
Młodości nie zmarnowałem, mam niezalež- 

ność i spokój lat starych zapewniony. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzenie wydawcy „Ost. 

Wiadomości. Przedwczoraj został pt 
nieznanych sprawców okradziony p. Lejba 
Bergier, wydawca „Ostatnich Wiadomości” i 
właścicel biura kol, żowego, mieszczące- 
go się przy ulicy Zawalnej 17. 

Nieznani sprawcy zakradłi się w czasie 
chwilowej nieobecności właściciela w biu- 

tych waże 174 оаИ На ada, = tych oraz Jary. c е y 
powrócił do biura p. Bergier nie było już zło 

= lotnili si pozostawiają: j u i się nie ie po 
sobie żadnych śladów. Policja wszczęła do- 
chodzenie, które doprowadzi prawdopodob- 
nie do szybkiego ujęcia złodziei. (S) 

— Wypadek zas pracy. 
Jankowski Stanisław, bezrobotny, zatrud- 

niony przy malowaniu kamienicy, mieszczą- 
cej się przy ul. Antokolskiej 74, spadł z Il-go 
piętra i uległ całkowitemu potłuczeniu. 

Wezwane Pogotowie Ratunkowe nałożyło 
opatrunek i odwiozło Jankowskiego do je- 
go mieszkania. R. 

— Drobne kradzieże. 26 bm. na brzegu 
Wilji w Zakrecie skradziono ubranie kąpią- 
cemu się tam  Rozenblumowi  Kuszelowi 
(Wingry 19). Kradzieży tej dokonał Szym- 
kiewicz Władysław (Legjonowa 167). Szym 
kiewicza zatrzymano, 

— 26 bm. z mieszkania Klaczko Men- 
chena skradziony został zegarek budzik. U- 
stalono, że kradzieży dokonali [Janik Jan 
(Wierzbowa 23) i Tatu! Hipolit (Towarowa 
nr. 6). Zlodzieje zbiegli. a > 

— 26 bm. na szkodę Guzickiego Kazimie 
rza (Cudna 1) dokonał kradzieży 40 zł. w 

gotówce Wierzbicki Leopold bez stałego ( 

Losowanie książeczek 
premjowych P.K.0. 

W dniu 25-go lipca 1931 r. odby- 
ło się w P.K.0. losowanie ksią- 

żeczek premjowanych P.K.O. 
Serji II. 

Premje po zł. 1000 — padły na 
następujące NN-ry: 

50,168 50,371 50,666 50,877 51,049 51,095 
51,714 51,847 51,988 52,020 52.083 52,230 52,294 
52,587 52,628 53,134 53,234 54,020 54,879 55,183 
55,561 56,040 56,401 56,790 58,098 58,354 58,586 
58,627 58,646 58,863 59,171 59,447 59,992 61,748. 
62,030 63,392 64,793 65,815 66,312 66,655 67,913 
69,209 69,933 70,241 70,449 71,495 71,521 71,531 - 
71,587 71,936 71,964 72,145 72,193 73,264 73,315 
73,585 73,658 73,926 74,040 74,555 75,260 75,892 
76,026 76,208 76,892 77,229 77,419 78,038 78,885 
79,029 79,033 79,089 79, 34 80,020 80,872 81,075 
81,103 81,171 81,172 81,442 81,963 81,976 82,114 
82,120 82,4282,689 82,994 83,082 83,218 83,890 
83,989 84,082 84,360 84,447 85,818 86,033 86,132 
86,273 87,172 87,176'87,254 87,502 87,628 87,757 
88,586 89,139 89,634 90,933 90,983 91,521 91,951 
92,422 92,460 92,71592,887 92,957 93,020 93,131 
93,246 93,249 93,391 93,530 94,146 95,115 95,449 | 
95,474 95,479 96,800 97,107 97,273 97,923 97,971. 
98,294 99,012 99,937 100,216 100,818 - 101,3538 
102,517 102,687 102,695 102,986 105,303 103,3: 7 
103,392 103,704 103,870 105,912. 

SPORT 
Ognisko — 1 p.p. leg. 1:4. 

Od samego początku uwydatniła się prze 
waga l p.p. legjonów. Tempo gry ostre. 
Dzięki dużo lepszej technice wojskowi: szyb- 
ko opanowują boisko i ciągle są w ataku. 

Pierwszą bramę na korzyść wojskówych ° 
strzelił Pawłowski, najlepszy i najprącowit- . 
szy gracz tej drużyny. Następnie drugą bram 
kę strzela Godlewski, Strzał piękny jak i 
wszystkie wogóle strzały Godlewiskiego. Wy 
nik do przerwy 2:0. Po przerwie wojskowi . 
zdobywają jeszcze 2 bramki, w tej jedną z 
karnego. я 

Gracze 1 p.p. leg. po zdobytych 4-ch 
bramkach odczuwają zmęczenie wskutek pa 
nującego upału i widocznie chcą się zado- 
wolić już osiągniętem zwycięstwem. Wów- ‚ 
czas Kliks z Ogniska ostro zaatakował i 
dzięki szybkości natarcia Strzelił bramkę z 
odległości 2-ch kroków. (S)- 

PIŁKA NOŻNA W BARANOWICZACH 

Piłka nożna nie stoi tu na poziomie b. . 
wysokim. Mimo, że dwie drużyny: 78 p.p. i 

Makabi 'należą do A. klasy Wil. Okręgu są . 
one na szarym końcu tabeii i w mistrzo- 
stwach tegorocznych nie odegraja poważ- 
nej roli. 3 

Zanosito 1е росга*комо dobrze dla, Ma- 
kabi, lecz tylko zanosiło. Qbecnie zmieniło 
się. 

  

Czy mają drużyny baranowickie odpo- 
wiednie warunki do rozwoju? Raczej nie. 

Silnych drużyn niema, a sprowadzanie, 
obcych nie kalkuluje się kasowo. Ot, chyba | 
czasami, przy okazji. Tak właśnie, korzysta- | 
jąc z okazji sprowadzono na sobotę i nie- | 
dzielę drużynę 9 p.a.c. z Siedłec. : 

Mocna to stosunkowo drużyna i niejed- 
nemu już przeciwnikowi dała w skórę. 

W sobotę i niedziėlę wojskowi wygrali 
pewnie z makabistami. Musieli wygrać. Dru 
żyna silniejsza dużo fizycznie, mająca zna- 
cznie więcej okazyj do gry z silniejszym 
przeciwnikiem, ponadto — гавйопа  „tuzami* 
różnych klubów z całej Polski (Kżtz; Jago- 
dziński — Warta) musiała wygrać w Bara- 
nowiczach. s 

Na boisku 78 p.p. miały się odbyć zawo- 
dy o mistrzostwo okręgu. Lauda wilenska 
miała się zmierzyć z 78 p.p. Stało się inaczej. 
Lauda nie przyjechał, a na otarcie łez po- 
szkodowanej publiczności (na szczęście nie- 
wiele jej przyszło) gospodarze grali z dru- 
żyną 20 p.a.p. : : 

Nie było zaintersowania, nie było więć 
i gry. Ot, aby swoje odwalić. Szkoda by- 
ło czasu na taki mecz, to też nawet sedzia 
p. Wolman wolał po przerwie oddać sędzio- ', 
wanie w ręce kogoś innego, a sam poszedł 
na boisko Makabi... popatrzeć. | 

Dziwny stosunek do sportu i p. Wolma- 
na i Laudy. i Osman. 
$НЫКЕТИЛОЛЧКУННСВЯРО/ХРЯСНРП МЫМ ССОУАРЪРУЧЧНИ NY TV TEST 

miejsca zamieszkania, którv po dokonaniu 
kradzieży zbiegł. Zarządzono poszukiwanie 
zbiega. * 

— 26 bm. Rusiecka Rozalja (Lwiowska 
nr 77) zameldowała o kradzieży przez te- * 
goż Wierzbickiego 40 złotych w gotówce. 
który po dokonaiu kradzieży zbiegł. . 

— 26 bm. na szkodę Drozdowskiei Do- 
miniki (Želazna Chatka) skradziono trzewi- 
ki. Sprawców kradzieży Dymitrowicza Ed- 
warda (Majowa 68), Butkiewicza Wincente- - 
go (Subocz 75) oraz Iwaszkiewicza Wikto- 
ra (Sofjaniki 14) zatrzymano ze skradzio- | 
nemi trzewikami. 

— 26 bm. Nienartowiczówna Scholasty- . 
ka (Kijowska 1) skradła kostjum damski u ; 
Osikiewiczówny Genowefy (Zawalna 29).4 - 
Nienartowiczównę zatrzymano. ||| 

— 26 bm. Czerniecow Ławrjan (Ułańska 
nr 29) zameldował o kradzieży zegarka kie-- 
szonkowego z kieszeni marynarki. Kradzie- * 
ży dokonał Aldamówicz Juljań  (Wileńską 
45). Kradzieży tej dokonał Adamowicz Ju- R 
dokończenie kroniki na stronie 4-eį) E 

" 

* 
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Okrzyk: „Polnische Kultur" roz- jego atmosiera — Бума zapowietrzona, 

  

' początkach wieku bieżącego, Biilowa. 
В SED ; . 

nie ojczystym i we własnem šrodo-- 
wisku wytrwale pracował, dowiódł czy 
mem, że mu sprawy Ojczyzny leżały 
na sercu. | 

/ Łatwość obcowania z ludźmi jest 
pomocną, poważną zaletą działacza 
społecznego, ułatwia ona często roz- 
wiązanie drażliwych zawiłych zagad- 
nień. Wprawdzie jak widać ze,Wspom 
nień* autor od stosunków  towarzy- 

« skich nie stronił, zażylnych wszakże 
, prawie nie znał. „Typowym samotni- 
„kiėm“ siebie nazywa. Może w sło- 
wach tych cały dramat życiowy ukry- 
ty? Samotność dźwignią bywa dla my- 

'Śliciela, dla działacza politycznego jest 
Podcięcem skrzydeł. 

__ Pen rzekomy Francuz to bujna roś- 
lina wyrosła na glebie ojczystej. Swo- 
iste zalety i wady nie są mu obce. 
Lepiej by było, gdyby nie posiadał 
pewnych cech dodatkowych  wtašci- 
wych, rządkim drzewom - tropikalnym 

„ (Ankiaria toxicaria), groźnych dla 
zdrowią przechodnia, który się nie 
bacznie doń zbliży. Puszkin je opisał 
W Wierszu „Anczar“. i 

„ Зебто‹ ie z obszernemi Wspom 
nieniami Milewskiego, ujrzały Światło 
„dziemne, czterykroć obszerniejsze 

. WSpomnienia kanclerza Niemiec, w 

Nie można porównywać Stanowiska 
i znaczenia politycznego tych ludzi. Na 
jednem z najświetniejszych boisk pro- 
wadził Biilow grę polityczną, w pełni 
blasku i zdobył pierwszą nagrodę, do- 
lazłszy na wierzch słupa, na skrom- 
nem w półcieniu mozolił się Milew- 
ski. Tylko umysłu rodzaj i charakte* 
ru gatumek, jakie się ze wśpomnień 
uwydatniają, podlegają porównaniu. 
Zresztą półbogiem jeszcze nie jest, kto 
na szczyt słupa wleźć zdołał i nicpoń 
to potrafi, gdy mu szczęście zaświta. 

obu tych dziełach  znaj- 
dziemy liczne cechy wspólne i 
pewne przeciwieństwa. Oba napisane 
żywo, barwnie przez ludzi o bystrym 
umyśle, lecz zupełnych egotystów. 

Śmiałe są łuki budowy Łazduńskiej 
jej wierzyce cokolwiek ponure, jakby 
na kaźń więźniów przeznaczone. Wil- 
la Malta,*), z doskonałej zbudowana 
cegiełki, Iśniącemi kafelkami: ozdobio- 
na, weselszy ma wygląd, lecz  we- 
wnątrz pełno skrytek zdradliwych, za- 
opatrzonych w narzędzia tortury dla 
osób, które miały nieszczęście zawa- 
dzać próżnemu budowniczemu. Mi- 
lewski mali prosto z mostu takich 
ludzi, nie czyniąc z serca swego ja- : у 

м 2) Rzymska rezydencja Biilowów. 

' + * 

skini skrytobójców. Biilow z uprzej- 
mym uśmiechem zbliża się do przyja- 
cieła i ściskając go przyjaźnie, nóż mu 
w plecy zatapia. Nad ofiarą gotów 
zaśpiewać requiem nabożne ocierając 
łezkę dyskretnie. 

Milewski występuje na scenę 
na wysokich koturnach zre- 
sztą, takim jakim był, nieumiejąc czy 
niechcąc wad swych ukrywać. Biilow, 
to aktor doskonały, do każdej sceny 
strój odpowiedni dobiera, wyraz twa- 
rzy przewrotny, pod szminką  pięk- 
ną ukryty. 

Obaj czasu pracowitego żywota 
pokaźny zasób wiedzy zdobyli. 
Pierwszy chętnie ta podkreśla z wła- 
ściwą sobie butą. O technice swoich 
wystąpień parlamentarnych mówi  zu- 
pełnie otwarcie, była taka, jaką być po 
winna: czerpał z dużego zasobu wie- 
dzy, dopełnianej w każdym wypadku 
odpowiedniem przygotowaniem. Dru- 
gi, jakby od niechcenia lecz bardzo do 
bitnie swoją erudycję podkreśla. Przy 
sposobności odpowiedniej i nieodpo- 
wiedniej wybitnych autorów zdania 
przytacza, zapewniając czytelnika, że 
je czerpie z pamięci a nie z podręczne- 
go słownika ziarnek mądrości. Pysz- 
ni się szczególnie powodzeniami kra - 
somówczemi, które zawsze zawdzię- 

Podobno nosił ich 
dobrze opraco- 

czał improwizacji. 
stale pełną kieszeń, 
wanych. 

Jako źródła historyczne oba dzieła 
tylko z wielką ostrożnością używane 
być mogły. Obu autorom miłość wła- 
sna zbyt często mąci jasność wzroku. 

Wspomnienia Biilowa zostały zga- 

nione przez prasę niemiecką wszela- 
kich odcieni, z wyjątkową jednomyśl- 
nością. Ogromny nakład pracy i talen- 
tu zmarnował autor niemiecki, chcąc, 

własną osobą świat olśnić i z rzadkiem 
powodzeniem osiągnął skutek wręcz 
odwrotny, nie przeciwników lecz sie- 
bie. pogrążył. Prasa, francuska, nie- 
przyjazna Niemcom, powitała tłuma- 
czenie z niekłamanem  niezadowole- 
niem, odsłonięte kulisy polityki nie- 
mieckiej, często gorszącym ją cieszą 
widokiem. Wydawca angielski miał 
z tem dziełem dużo kłopotu.  Biilow 
nie szczędzi w nim dobrej sławy paru 
osób z angielskich sfer politycznych 

lub towarzyskich, a wolna Anglja zna 
kary surowe za odmowę w druku. 

Milewski zapewne nie doczeka się 
tłómaczenia, tylko pragnąć tego można. 
Toż by się cieszyła prasa niemiecka, 
omawiając podobne ustępy, jak capric 
cioso o Mickiewiczu „,z, dodatkami". 

brzmiewałby radośnie. 
Ostrzeżeniom przed sztuką wycho- 

wawczą niewiast i satyryka Boileau 
imieniem. jako swego mistrza, koń- 
czy Milewski swoje wspomnienia. Co 
do satyryków... nie wszyscy do Boi- 
leau podobni. Jednym z pierwszych, o 
jakim głoszą podania, to bodaj jeden z 
synów Noego i Tersites z pól trojań- 
skich. Nie zdobył on sławy sędziego 
sprawiedliwego i dobrego znawcy 
serc ludzkich. 

Czytelniku, — powiada autor na 
pożegnanie, — pod wpływem wycho- 
wawczym niewiast „„nabrałeś wstrętu 
do największej nieprzyjaciółki tej płci, 
głównej przeciwniczki całej jej strate- 
gji życiowej, mianowicie prawdy* 
(str. 565). Jak nad kwadraturą koła 
próżno się mozołą ludzkie umysły, by 
ustalić ściśle metafizyczne prawdy о- 
kreśleni. Przyjmij jej niedoskonałe 
pojęcie, używane powszednio. Przypi- 
sywanie kobiecie szczególnego przeci- 
wieństwa z prawdą jest tylko zwyk- 
łym wybrykiem dobrego humoru au- 
tora. Dzięki zbiegowi szeregu okolicz- 
ności, jej życie moralne stoi naogół ra 
wyższym poziomie i to ją zwalnia od 
pokusy do opancerzania się fałszem. 
Kobieta po dziś dzień gra szczęśliwie 
mniejszą rolę w życiu politycznem, a 

. 

bodaj, jak žadna inna, obiuda. Možna ' | 
jej sprawiedliwie przypisač tylko skton + | 
ność do drobnych, subtelnych wybie- 
gów, jako przedstawicielce słabszego || 
rodzaju. : 

Skłonność do fałszu lub prawdy to | 
cechy charakteru, zupełnie . osobiste, || 
niezależne naogół od narodowości, płci | 
lub położenia społecznego. Może traf- . ,. 
ną jest uwaga, że kobieta więcej by- 
wa skłonną do sądu nastrojowego. 
„To, prawda, — wierzy — co mi się / 
podoba". Od błędu tego i- mężczyźni « 4 
nie są wolni, czego autor „Wspom- + K 
nień* bodaj liczne daje dowody. Jeśli | 
nechęć do srogich wymyślań, czytelnik . 
przeciętny zawdzięczać ma wpływom , 
wychowawczym —— kobiet, to należy 
żałować, że go sam autor nie doświad-. 
czył. Jego skądinąd cenne wspomnie-, 
nia na temby tylko zyskały. ' 3 

Cennemi nazwać je wolno, bo bije 
z nich siła irftelektu i wołi, z naszej ‹ 
ziemi wyrosłej, ale czytać je należy —  * 

ostrożnie. : < 

  

* 

   



Uciekinierzy z R 
Koło Rakowa przeszły granicę z 

Rosji sowieckiej do Polski 3 kobiety 
oraz 4 mężczyzn. 

Poddani badaniom uciekinierzy ze- 
znali, że uciekli z przymusowych prac 
polowych powodowani głodem, gdyż 
z Zasławia, w rejonie którego praco- 

osji Sowieckiej 
wali, nie dostarczano zupełnie żywno- 
ści. 

I rzeczywiście wygląd uciekinierów 
był straszny — zbiedzony i wycień- 
czony. Gdy dano im białego chleba nie 
wierzyli, że takowy w Polsce być mo- 
że i że każdy obywatel może najeść 
się jego dowoli. (S) 

Za dwa ciosy siekierą trafił do więzienia 
W niedzielę ubiegłą na tle porachunków 

osobistych wynikła bójka pomiędzy Sznaj- 
der Chają a jej zięciem Wójcikiem Mendlem 
(Archanielska 28). 

W obronie Chai wystąpił jej syn Jankiel 
Sznajder, któremu Wójcik zadał lekki cios 

nożem. Wówczas |rozwścieczony Sznajder 
pochwycił siekierę i zadał dwa ciosy w gło- 
wę Wójcikowi. 

W rezultacie Wójcika w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala, zaś Sznajder został 
osadzony w areszcie. (S) i 

Ofiara obowiązku 
SLONIM. 2 .7 (Tel. wł. „Słowa'). 
Na powracającego rowerem Stefa- 

na Dudę, gajowego lasów  panstwo- 
wych w pow. słonimskim, napadło kil- 
ku nieznanych złoczyńców. 

Złoczyńcy zmasakrowali gajowego 
i nieprzytomnego porzucili w lesie. 

Przechodzący wieśniacy znaleźli 
go i odwieźli w stanie zagrażającym 
dla życia do szpitala w Słonimie. 

Czyn ten ma być zemstą okolicz- 
nych mieszkańców za kary nakładane 
przez gaj, Dudę za nieprawny wyrąb 
i kradzież lasu. 

ljan, którego ze skradzionym zegarkiem za- 

trzymano. 
— 26 bm. na gorącym uczynku kradzieży 

mydła na fabryce Majzela (Wingry 29) zo- 
stał zatrzymany Białowocki Hirsz (Nowo- 

gródzka 52). 
— Otrucie się. 26 bm. Warszawczyk So 

ra (Zawalna 41) wypiła esencji octowej. 

Desperatkę pogotowie ratunkowe  przewio- 

zło do szpitala żydowskiego w stanie bar- 
dzo ciężkim. 2 

— Fatalna kąpiel. 26 bm. w pobliżu przy 

stani wioślarskiej utonął w Wilji saper Sa- 
wicki Mieczysław z 3 pułku saperów. Zwło- 

ki Sawickiego wydobyto około plaży zwie- 

rzynieckiej. (S) 
: Utonięcie. Koło Werek utonąi mecha- 

nik państwowej fabryki tytoniowej, Pina 

Szwedzki. Wymieniony wyjechał na wyciecz 

kę i w czasie kąpieli utonął. Zwłok dotych 

czas nie odnaleziono. (S) į 

— Samobójstwo. W dniu wczoraj- 

szym powiesił się na ręczniku 20-letni Jan- 

kiel Szklar (Zarzecze 6). Przyczyną Samo- 

bójstwa miała być melancholja. 

Z POGRANICZA. 
Strażnicy sowieccy zniszczy- 

li wiechy. Na odcinku granicznym Iwie- 

niec w rejonie Suchodowszczyzna, strażnicy 

sowieccy zniszczyli dwa słupy graniczne i 

ostrzelali bez żadnych powodów patrol K.O. 

P-u. 
Władze pograniczne polskie złożyły w 

tej sprawie protest. (S) 
BARANOWICZE. 

— Zrozpaczone płatniczki rzucają się na 

sekwestratora. ' Rola skwestratora zawsze, 

a w czasach obecnie zwłaszcza, nie jest 

lekką i nieraz zapewne narażony on jest na 

przykirości. Ё у 

Nie wnika przecież ten, co z żalem że- 

gna ostatnią krowinę czy garnitur mebli z 

pokoju jadałnego že sekwestrator iwiykonu 

ja tylko służbę. Widzi w nim wroga 1 jak 

z wrogiem walczy o krwawicę, gdy „nerwy 

odmówią posłuszeństwa. > 
Tak było w Baranowiczach. 

Ryszard Rosner,  sekwestrator Urzędu 

Skarbowego przyszedł w asystencji policjan 

ta po rzeczy niejakiej Zełwiańskiej. Przy- 

szedł i omal nie został pobity gdyż rozwście 

czeni okrutną rzeczywistością Chaja i Ra- 

chela Zelwiańskie oraz M. Litwak rzuciły się 

na niego i poczęły odpychać. Nie pomógł 
i policjant. 
z. WILEJKA. 
Wyrodny ojciec. We wsi Czera- 

zamieszkujący tam Władysław Szcze- 

paniak zdecydował pozbawić się swego 19- 

* letniego umysłowo chorego syna Ignacego. 
W tym celu wywiózł go na środek  je- 

ziora i tam uderzeniem wiosła w głowę po- 

zbawił go przytomności, poczem wyrzucił z 

łodzi do wody. : 

Dokonawszy zabójstwa wyrodny ojciec 

udał się na posterunek policji i zameldował 

© rzekomo przypadkowej śmierci swego Sy- 

na. 
"_ Policja wszczęła w tej sprawie docho- 

szenie i śledztwo wyjaśniło kto był rzeczy- 
wistym sprawcą śmierci Ignacego Szczepa- 
niaka. 

Władysław Szczepaniak został osadzony 
w więzieniu. (S) 

MOŁODECZNO. 
We wsi Zdziemiełewo gm. lebiedziewskiej 

został okradziony doszczętnie Kwiatkowski 
Jan. Kradzieży dokonali Jarczak Jan, Nowik 
Radjon i Kužmienko Jan, mieszkańcy wsi 
Zdziemielewo. Złodzieje przyznali się do 
popełnionej kradzieży, ukrywiają jednak do- 
kad schowali skradzione rzeczy. 

STOŁPCE. 
Wykolejenie się wagonów na stacji Nie- 

gorełoje. Dowiadujemy się, iż w sobotę póź- 
nym wieczorem na sowieckiej pogranicznej 
stacji Niegorełoje wykoleiły się dwa wago- 
ny pociągu towarowego i przygniotły kilku 
robtników. Ciężko poranionych odwieziono 
do miejscowego szpitala kolejowego. (S) 

DOKSZYCE. 
W Dokszycach spalił się dom mieszka 

ny i zabudowania gospodarcze, należące do 

Dorożek Marji. Straty wynoszą kilka tysię- 

cy złotych. (S) 

Z SĄDÓW 
Fałszywe oskarżenie 

Wczesny zimowy ranek. Dwóch zziębnię- 
tych drwali B. Bartoszewicz i K. Wyrwicz 
postanowiło ogrzać się. W tym celu udali się 
Oni do piwiarni, mieszczącej się przy ul. 3-go 
Maja. Tam zamówili sobie śniadanie, składa- 
jące się z chleba herbaty i kiełbasy. Po spo- 
życiu jadła Bartoszewicz i wyrwicz podnieśli 
się do wyjścia. 

Gospodarz piwiarni E Toutem zatrzymał 
ich i zażądał opłaty. Drwale oświadczyli, że 
w danej chwili nie mają pieniędzy, ale że idą 
na robotę do gospodarza domu, w którym mie- 
Ści się piwiarnia i że po skończonej pracy za- 
płacą za spożyte jadło. 

Minęło kilka godzin a drwale nie zja- 
wiali się. Gospodarz wysłał służącą zobaczyć, 
czy Bartoszewicz skończył robotę, Po kilku 
chwilach służąca powróciła i oświadczyła, że 
Bartoszewicz z kolegą skończyłi pracę i za- 
bierają się do wyjścia. 

Wtedy to Toutem wyszedł i powtórnie 
zażądał zapłaty a gdy Bartoszewicz odmówił 
zabrał mu piłę jako zastaw. Drwale wszczęli 
awanturę i sprowadzili posterunkowego, któ- 
remu oświadczyli, że Toutem sprzedawał nie 
mając na to prawa wódkę. 

1-go maja r.b. sprawa ta została rozpo= 
znaną przez sędziego Zmaczyńskiego, który 
postanowił ukarać Toutema grzywną w wy- 
sokości 300 zł. z zamianą w razie nieściągal- 
ności na 15 dni aresztu. 

Od tego wyroku oskarżony założył ape- 

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

  

  

  

SŁOW © 

Uigowe miejsca w akademi- 
ckiej kolonji wypoczynkowej 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB. w 
zrozumieniu potrzeb zdrowotnych niezamoż- 
nej młodzieży akademickiej mimo bardzo 
ciężkich warunków finansowych Stowarzy 
szenia przeznaczył na miejsca ulgowe w 
Akademickiej Kolonji Wypoczynkowej w 
Legaciszkach 4,320 zł. w. postaci długotermi 
nowych pożyczek zdrowotnych na pokry- 
cie 50 proc. 75 proc. i 100 proc. kosztów 
utrzymania. Na ten sam cel w: roku zesziym 
wydano okrągłe 1,858 zł. a więc w tym 10 
ku zwiększono pozycję o 2,462 zł. Chcąc 
racjonalnie rozdzielić przyznaną sumę, Za- 
rząd komunikatem z dnia 20 czerwca rb. 
wezwał członków, ubiegających się o ulgi 
do składania podań w sekretarjacie Stowa 
rzyszenia. Wszystkie też podania, ktore 
wpłynęły dotychczas a zasługiwały na u- 
względnienie, Komisja Kwalifikacyjna załat- 
wiła przychylnie, rozdzielając miesjca ulgo 
we na cały sezon i pozostawiając niewie 
ką rezerwę na prolongatę ulg. Mimo to 
nadal do Komisji Kwalifikacyjnej napływają 
podania o ulgowe miejsca w Kołonji.. Kre 
dyty preliminowane są' już wyczerpane, do- 
datkowych zaś kredytów zarząd otworzyć 
nie może, gdyż świeżo ujawnione. przez 
Nadzwyczajną Komisję do Zbadańia Gospo 
darki Mensy a dotychczas ukryjwiane przez 
kierownika Mensy długi, wyśrubowały ogól 
ne zadłużenie do sumy 44,000 zł. i postawi 

ło Stowarzyszenie w obliczu ciężkiego bryzy 

su finansowego. 
Jednocześnie zarząd Stowarzyszenia Brat 

nia Pomoc Poł. Młodzieży Akad. USB., 
chcąc w roku bież, udostępnić ulgowy po- 
byt w Kotonji jaknajwiększej ilości kol. kol. 
uznał z reguły 14 dni za zasadniczo wystar 
czający czas ulgowego pobytu, każde ko- 
wiem przedłużenie pobytu ulgowego na 

7 s odbiera calkowicie innym kol. 
korzystania z Kolonji. 

zzku więc z wyczerpaniem kredy 

   

  

Ww 
tów na miejsca ulgowe i na rezerwędla pro 
Jongaty ulg i w związku z niemożnością ich 
zwiększenia, zarząd Stowarzyszenia Brat- 
nia Pomoc polecił Komisji Kwalifikacyjnej 
udzielać prolongaty na ulgowy pobyt w Ko 
lonji jedynie w drodze wyjątku na skutek 
zaświadczenia, wiydanego przez lekarza Ko- 
lonji, a stwierdzającego konieczność da!sze 
go wypoczynku. 

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Br. 
Pom. Pol. Młodz. Akadem, USB, podaje do 
wiadomości członków Stowarzyszenia, ko- 
rzystających z miejsc ulgowych w Akademi 
ckiej Kolonii w Legaciszakch, iż w razie 
niezgłoszenia się do Kolonji w ciągu 10 dni 

od dnia wyznaczonego przez Komisję Kwa 
lifikacyjną, a uwidocznionego 'w karcie wy 
jazdu, karta wyjazdu i przyznana ulga u- 
nieważnia się. 3 

Niniejsze zarządzenie podyktowane jest 
koniecznością orjentowania się administracji 
Kolonji i Komisji Akademickiej co do. ilości 
ulgowiczów w poszczególnych okresach se 
zonu, jako też co do ilości przyznanych, a 
nie wykorzystanych miejsc ulgowych. 

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

ośrodki, działki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane Zz ogrėdkami, 

Mieszkania wolne, 
Dom H.-Komisowy „Zachęta“ 

Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

  

  

  

  

lację. 
Wczoraj sprawa ta została rozpoznaną 

przez Sąd Okręgow, który przychylając się 
do wniosku obrońcy adw. Fridmana, Toutema 
uniewinnił. 

PROCES SZTUCÓWNY W. SĄDZIE 
APELACY JNYM 

W maju b.r. Sąd Okręgowy w Wilnie pod 
przewodnictwem wice-prezesa Raduszkiewi- 
cza, rozpoznał sprawę, znanych na terenie 
Wilna, członków Komunistycznej Partji Za- 
chodniej Białorusi. 

- Na ławie oskarżonych zasiedli R. Sztu- 
cówna, S. Dworecka, M. Słapak, Z. Feuster 
i Sołońska. Sąd w pierwszej instancji skazał 
Sztucównę i Dworecką na 8 lat ciężkiego 
więzienia, Słapaka i Feustera na 6 lat cięż- 
Ro więzienia, a Smołońską, na 1 rok twier 

Wyrok pierwszej instancji został przez 
skazanych zaskarżony. 

Na skutek skargi apelacyjnej sprawa zo- 
stanie rozpoznaną w dniu 31-go b. m. przez 
Sąd Apelacyjny w Wilnie. R. 

  

Ni с 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramska 5 

„GRAZ 
W rolaach głównych: 

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

EELELA** 
Nina Vanna i Jean Dehelly. 

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

Nad program: 
2) Wilanów—w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 

1) Tygodnik filmowy Mr. 8. W 1 zkcie. 

  

  

Dźwiękowy 

KINO- TEATR 

„KELIOS“ w najpiękniejszym 
ul. WILEŃSKA 38. arcyfilmie 

Tel. 925. Na l-szy seans 

Wznowienie! Największe gwiazdy ekranu 

Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe 

Iwan Pietrowicz, Petersen-Mczżuchinowa, Marcella Aibeni, Mikołaj Kolin I Dita Pario 

$SZECHEREZADA nic: 5, miodzieży dozwstcne, 
seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 m 

  

  

Dzwiękowe kino | Dziś! 

„NOŁLYWOOD* 
Mickiewicza 22. 

tel, 15-28 

Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski Motyl* Marlena Dietrich *""""*" 

„CGUBZĄ NARZECZONA: 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*, 

arcydziele 
dramatycznem р. © 

Film jakiego Wilno nie 
widziato. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 
  

  

UŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DN. 28 LIPCA 

11,58 czas. 
12,05 muzyka baletowa i taieczna (pły- 

ty) 1) Saint - Saens — muz. bal. z op. 
„Samson i Dalila". 2) Strauss — Odgłosy 
wiesny — walc, 3) Stołz — Mów do mnie; 
4) Rotter — „Halio - Margot" — boston; 
5) Gounod — muz. bal. z op. „Faust. 6) 
Canaro — „Paryž“ — tango; 7) Selman — 
„wszystkiemu iwinien walc“.; 8) Benatzky 
— Powiesz mi w tańcu. — tlues. 9) John- 
son — „Cheri“ — boston; 10) Karasiński 

Pamiętam twoje oczy. 11) Wayne — 
Skarb gałganiarza — fox. 

13,10 kom. meteor. z Warsz. 
16,40 program dzienny. © 
16.50 „Jak podróżowano dawniej w Pol 

sce“ — odczyt z Warsz. wygłosi 
Smotarski. 

17,10 utwory Haydna (płyty) J) menuet 
z symfonji D-dur. 2) Trio G-dur. (Cortot) 
fort. Thibaud (skrz) Casals (wiol.). 

17,35 „Kanonizacja królowej Jadwigi — 
odczyt wygłosi prof. Mieczysław Limanow- 
ski. Transmisja na wszystkie stacje. 

18,00 koncert z Warsz. A 
19,15 „Wycieczki piesze wi ukolicz Wil- 

па“ — feljeton wygłosi konserwator dr. 
Stanisław Lorentz. Oi: 

19,10 radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19,40 kom. z Warsz. 
20,15 tr. z 1 cz. koncertu z Londynu. 

21,20 kom. z Warsz. 

cud 

23,00 kabaret ze Lwowa. 

Giełda Warszawska 
z dnia 27 lipca 1931 r. 

  

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,04,5— — 9,06,5 — 9,02,5 
Belgja 124,64 —124,95 —124,38. 
Bukareszt 5.30 — 5,81 i pół —5,28 i pół, 
Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 359,75 —360,65 —358.85. 
Londyn 43,35 — 43,46 — 43,24. 
Nowy York 8,928 — 8,948 -— 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,908. 
Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90. 
Praga 26,45 — 26,51 — 26.39. 
Sztokholm 238,60 —239,20 —238,00 . 
Szwajcarja 17400 —17443 —173,57. 
Wiedeń 125,48 —125,79 —125,17. 

Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. poż. budowlana 37,— 36,50. 4 proc 
pożyczka inwestycyjna 88,—. 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. 
Stabilizacyjna 73,50. 10 proc. kolejowa 104. 

AKCJE: 
B. Polski 116 —. B. Powsz. Kred. 15.50. 

WARSZAWA, 27.7 (Tel. wł. „Słowa”). 

Na dzisiejszem zebraniu giełdy  walutowo- 

dewizowej w Warszawie panowało zapotrze 

bowanie naogół normalne. Dewiz na Nowy 
York i Wiedeń nie notowano wobec braku 

zapotrzebowania. Kurs oficjalny dolara go- 

tówkowego utrzymuje się na poziomie zł. 

9.045. 

s„ATLAKNTIĖ** 

'niami.Wil. Tow. Handl. 

Dziś! Wznowienie Super—przeboju genjaluego A. Duponta! 100 proc. džwiekowieci 

techniki i sztuki. 

(Pływający pałac miijarderów). 
ludzi, rzuc. na bezkres oceanu. Tego nie widziało się 
ani w filmie ani na scenie. 

Nad program: Wszechświatowy przegląd filmowy 

Potężny deamat 

Każdy musi widzieć ten 
„Foxa*, Początek 

o godz. 4,6,8 i 10.15 .W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zniżone. 
Następny progr. „Współczesny korsarz*. 

PIANINA,FORTEPIANY| 2 pokoje 

SPRZEDAŻ 

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

  

  

i FISHARMONJE 
KRAJOWE i ZAGRANICZNE 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŠCI 

  

w śródmieściu na biu- 
ro z  niekrępującem 
wejściem poszukiwane 
od 1 sierpnia, Oferty 
„А. В. 72°  Ajencja 

WVNAJĘCIE Wschodnia, Warszawa, 
Nowy Świat 16. 

  

Tenisowe dżemperki 
i pulowery jedwabne i wełniane, najpraktyczniejszą bieliznę 

sportową poleca: 

Polska Składnica Galanteryjna 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. 

| 

Pensjonat- 
Letnisko 
Miejscowosć małowni- 
cza, zdrowotna, lasy 
sosnowe, rzeka, 2 kil. 
od stacji. Na sierpień 
ceny zniżone. Adres: 
st. Gudogaj, maj. Sier- 
żanty, Eynikowa.   

  

„(k MU AN 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. przy 
ul. 3-go maja 13, na zasadzie art. 1030 u. 

Pensjonat 
Werki 

znižyt ceny w stosun- 
ku de zeszłorocznych 

L= Acżt i 
DOKTOR o 18 Bas a ko- 

mtunika: z lnem. Biumowicz Novoczeście arządzo: 
p. c. obwieszcza, iż w dniu 4 sierpnia 1931 choroby weneryczne, TY, Kuchnia wyśmie- 

3 г roku, o godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. 
21,35 dalszy ciąg koncertu z londynu. Sawicz T odbędzie się sprzedaż Siła: 

cji publicznej majątku ruchomego należącego 
do Gabrjela Chaita, składającego się z urzą- 
dzenia domowego, oszacowanego na sumę 

Calela 3191 zł. na zaspokojenie pretensji 
Bolbera w sumie 3000 zł. z%% i kosztami. 

Komornik Sądowy: W. Leśniewski. 

Gži RJ JA E 

KEEMETERKMEJ ERA 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego 

publiczneį majątku ruchomego 

jenie pretensji Borucha Brudnera 
10000 zł. z %% i kosztami. 

Komornik Sądowy: W. Leśniewski. 

Lašiša kai S     

  

Oszczędności — 
swoje złote i dolary . 
ułokuj na wysokie 
oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 

POPIERAJCIE - 

L.0.P.P. 
2 

Zastawowe (LOM- 
BARD)Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 

go w Wilnie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. przy 
ul. 3-go maja 13, na zasadzie art. 1030 u. 
p. c. obwieszcza, iż w dniu 4 sierpnia 1931 
roku, o godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. 
Sawicz 1, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

należącego 
do Gabrjela i Szołoma Chajetów, składają 
cego się z obuwia i urządzenia sklepu, 0- 
szącowanego na sumę 10271 zł. na zaspoko- 

w sumie 

skórne i moczopłciowe Mita. Na żądanie dje- 
WIELKA 21 tyczne. Telefon i pocz- 

tel. 921, 04 9—113—9 ta na miejscu, Światło 
W Z.P. 25 elektryczne, łazienki. 

Informacyj udziela Ii- 
Rdz i SC 
aberowa e 12 

KOSMETYME Ę pensjonat. 

PORN lk 

AGO RA Ž M = 
KOSMETYKI GARDENA ACZ 
LECZNICZEJ 

WILNO, MICKIEW- Fortepian 
CZA 51 m. 4. Schróder" sprzedam 

kobiecą bardzo tanio. Krakow- 
kouserwe- ską 34—4 

Urod je, dosko- - 
usli, edświeża, ssnwa jezyków obcych : 

jej skazy i braki, Masaż (tomichśki, pti) 
twarzy i ciała (panie. włoski), - konwersacji 
Sztaczne opalanie cery) udzielają oraz przygoto- 
Wypadanie włosów wyją do egzaminów w 
łupież, Najnowsze tdo- zakresie szkół Średnich 
bycze kosmetyki racja: , profesor gimu. i stu- 

  

nalnej. о„ dent U.S.B. Specjalna zk a & Ма  Koncentracyjna metoda 
nauczania dia zanied- 
banych w naukach, 
Zgłoszenia da redakcji 
pod „Lekcje”. 

      

Gotówkę 
bez żadnych kosz- 
tów lokuje na do- 

Z bre oprocentowanie 
do wynajęcia. Zakre-| j zabezpiecza naj- 
towa 5—7 od 3-ej do| lepszą gwarancją. 

5-ej. Dom H-K. .7a- 

2 pokoje 
słoneczne z balkonem 

  złota, srebra, brylan- 
tów, łuter, i t. p. —8 

  

chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 5-05.   

  į 

  

  

JOHN HUNTER 

» JENNY—DETEKTYW 
Hogan odszedł z uczuciem szcze- 

rego zachwytu dla genjuszu wodza. 
Plany, obmyślone przez niego były 
doskonałe, teraz, jak zwykle, wszystko 

. szło jak w zegarku. Hogan nie wątpił 
w powodzenie. Tak przygotowany 
plan nie mógł się załamać! Teraz 
wszystko zależało tylko od tego, czy 
okręt przybędzie w oznaczonym termi 
nie. 

Hogan wydał rozkaz, który w żar- 
gonie mętów amerykańskich nósił na- 
zwę: „pieczęci milczenia”. W dużej 
bandzie istnieje zawsze niebezpieczeń 
stwo, że ktoś z jej członków wygada 

_ się po pijanemu, że wymknie się ko- 
muś słowo niebaczne, albo znęcony 
pieniężną nagrodą, jakiś pionek sprze 

da znaną mu, część tajemnicy. „Pie- 
częć milczenia* polegała na zachowa- 
niu trzeźwości i powściągliwości ję- 
zyka. Wiadomem było, że za naj- 
mniejszą nieostrożność grozi natych- 
miastowa rozprawa i śmierć. 

DANNY STAJE WOBEC 

ULTIMATUM 

Jenny Trent leżała na leżaku w 
ogrodzie przy karczmie i rozmyślała. 
Dziwnem było, że cały czas myśli jej 
wracały uparcie do Billy Carion 
myślała o nim, nie jako o detektywie, 

inspektorze policji, którego  dziatal- 

ność zasługiwała na pochwały, ale ja 
ko o człowieku. ‚ 

Bo też był to wyjątkowo sympa- 

tyczny mężczyzna. Jenny powtarzała 

to sobie kilkakrotnie, podczas ostat- 

niej z nim rozmowy. Był dla niej taki 

dobry, i miły, że z całej duszy chcia 

ła mu wyznać prawdę, aby z wroga 

stał się sprzymierzeńcem i przyjacie- 

lem. Nie bez wysiłku — choć przykro 
jej było przyznać się przed samą so 
ba, že. tak trudno jej to przyszło — 
oderwała się od myśli o szczerym u- 

« Btardsłew Mackiewicz wa 

śmiechu Billy Carion i zajęła się po- 
ważniejszemi tematami. 

Wiedziała z gazety o zamordowa- 
niu szofera autobusu. Motywy tego 
zabójstwa były dla niej zupełnie jas- 
ne. jej osoba odegrała w tej tragicz- 
nej sprawie niemałą rolę. Dziwiła się 
že Billy nie zjawiał się więcej u niej 
i nie próbował dowiedzieć się czegoś 
konkretnego o zajściu nocnem z au- 
tem, 

Gazety wyrażały silne zdenerwo- 
wanie, ale starały się dodać otuchy 
czytelnikom, oznajmiając optymistycz- 
nie, że jednak wszystko skończy się 
jaknajlepiej. 

Czyniono wszelkie wysiłki, aby nie 
dopuścić do paniki, uspokoić i uśpić 
mieszkańców stolicy. 

Zawiadamiano za pośrednictwem 
gazet, że policja została uzbrojona w 
rewolwery, dodawano przytem, że po- 
licja brytyjska jest zorganizowana 
tak świetnie i opiera Się na tak sil- 
nych podstawach, że żadna „szajka 
bandycka nie odważy się rozpocząć z 
nią otwartej walki. 

Jenny uśmiechała się czytając to 
Bandytom nie chodziło bynajmniej o 
zwycięstwo nad policją, mieli jedynie 
na celu zagarnąć skarby i uciec do 
Ameryki. Niechby ich tam potem ła- 
pano! 

Jenny postanowiła upuścić swą do 
tychczasową kryjówkę, która stawała 
się coraz mniej bezpieczna. Gdyby 
„chora noga pozwoliła jej na poszuka 
nie innego, bezpieczniejszego schroni- 
ska, i na wypoczynek parodniowy, od 
zyskałaby napewno potrzebne tak 
bardzo do dalszej walki siły. 

Wódz wiedział, że ona jest tutaj, 
gdzieś niedaleko. Będzie szukać jej i 
nie zaniecha, dopóki jedno z nich nie 
zginie. 

Tak... Wiliński. Czy należało cią- 
gnąć dalej poszukiwania w 'tym kie- 
runku? Było to wielkiem niepowodze 

niem, że musiałą przerwać znajo - 
mość z Wilińskim, w chwili kiedy 

się wszystko tak doskonale nawiąza- 
io. Jednak wracać do Wilińskiego by 
łoby zbyt ryzykownem. Wódz pod- 
kreślał, że znalazł ją przypadkiem, a- 
le bardzo prawdopodobnem było, że 
któryś z jego szpiegów widział ją w 
domu Wilińskiego razem z Danny Bril 
lem, mógł ją poznać i donieść. wodzo 
wi o tem, że pod pseudonimem „Ró- 
ży Woliers* ukrywa się Jenny Trent, 

To było bardzo możliwe. Trzeba 
więc było, niestety, odmówić sobie 
spotkań z Wilińskim, chociaż współ- 
praca z nim wydawała się najkrótszą 
drogą do zdobycia tajemnic bandy- 
tów. Nie mogła .jednak ryzykować. 
Raz się umiera, należało więc dobrze 
zważyć ryzyko, na które się narazić 
miała. Musiała znaleźć inną drogę. 

Nazwisko Olivera Trenta nie da- 
wało jej spokoju, nie pozwalało sku- 
pić myśli. Czy udało. mu się dotrzeć 
do Anglji? W jakim celu tu przyby- 
wał? Jenny usiłowała nie myśleć O 
tem, chciała wmówić w siebie, że on 
nie uczynił tego, że nie mógłby do- 
stać się do Anglji, że sam się domyś 
lił, jak bezpłodną i bezmyślną byłaby 
taka próba. 

Przecież tutaj złapią go napewno, 
on wie to doskonale. A gdyby go zła 
pano i osądzono, jako zbiega, wszy- 
stkie jej wysiłki i narażanie życia dla 
niego, straciłyby znączenie i wartość. 

Po południu Jenny Trent zniknęła 
ze swej dotychczasowej kryjówki, zrę 
cznie uśpiwszy uwagę policjanta. Do 
pociągu nie wsiadła i nikt ze służby 
kolejowej nie widział jej. Nie najęła 
też żadnego samochodu. 

Ponieważ młodzieniec nie miał spe i 
cjalnego cełu w swej przejażdżce au- 
tem, a piękna panna podobała mu się 
bardzo, z przyjemnością ofiarował jej 
swoje usługi i odwiózł tam, gdzie pro 
siła, mimo, że był wielce rozczarowa 
ny stanowczą odmową dziewczyny po 
całowania się z tym przygodnym zna 
jomym. Mimo to przebyli szybko pięć 
dziesiąt mil, które potrzebowała prze- 
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być Jenny. W poprzedniej swej kry- 
jówce pozostawiła na stole odpowied 
nią sumę do opłacenia długów i teraz 
była zupełnie swobodna, mogła się 
zatrzymać, gdzie się jej podobało. 

Zatelefonowała do Danny Brilla. 

Było to niemałe ryzyko, ale liczyła, 

że prośba jej niewspominania nikomu 

o jej telefonie podziała na niego. Wie 

rzyłą, że zrobi to dla swej miłej zna 

jomej.... 
Następnego dnia Danny Brill zja 

wił się w małym pokoiku, wynaję- 
tym przez Jenny w Bexly. 

Wchodząc, zamknął za sobą drzwi 
i stanął niepewny, co ma robić dałej: 

— Co się stało? — zapytał. 
Czemu pani zginęła? Zapłaciłem szo 
ferowi dwa funty za przywiezienie 
mnie tutaj. Dlaczego pani żądała, że- 
bym koniecznie przyjechał autem?- 

— Żeby nikt pana nie śledził. Czy 
zrobił pan wszystko, według moich 
wskazówek? 

— Naturalnie, — odpowiedział — 
Ale nie rozumiem, w jakim celu pani 
© to prosi? 

— Zaraz pan to zrozumie. Proszę 
usiąść, musimy porozmawiać o czemś 
ważnem. 

Danny Brill usiadł i położył kape- 
lusz na sąsiedniem krześle. Czuł się 
dziwnie nieswojo i niepewnemi  ru- 
chami zaczął zapalać papierosa. Nic 

wyraźny instynkt podpowiadał mu, 
że czeka go ciężka przeprawa. 

— Nie mamy czasu na dłuższą po 

gawędkę, — zaczęła jenny. — Jeżeli 

udało się panu wymknąć detektywo- 
wi, to mógł on zauważyć numer auta 

zatelefonować do posterunków poli- 

cyjnych z rozkazem śledzenia tego nu 

meru. Ja, w każdym razie, zaraz stąd 

zniknę. Chciałabym powiedzieć panu 
kilka słów, zanim policja przyłapie 
pana. 

— No! Cóż to za straszenie? 
co pani chodzi? 

Jenny uśmiechnęła się. 
— Mogę się mylić, bardzo być 
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„koił się Danny Brill, 

może, że policja wogóle nie wie 0 
istnieniu Danny Brilla. Ale nie radzę 
panu zbyt liczyć na to. Może pan te- 
go potem pożałować. Jestem pewna, 
że śledzą pana agenci Scotland Yardu, 
od dnia, kiedy widziano nas razem w 
music-hallu. Obawiam się, że wiedzą 
tam nawet o naszej wspólnej wizy- 
cie u Wilińskiego. 

Oczy Brilla rozszerzyły się z prze 
strachu, ale Jenny nie pozwoliła mu 
otworzyć usta. 

— Czy chce pan 
nym? 

-— Pani zwarjowała!? — zaniepo- 
usiłując ukryć 

zmieszanie poza gęstemi kłębami dy 
mu. — Kiedy poznaliśmy się z panią, 
pani mówiła... Chciałem pani dopo- 
MÓC... 

— Wezwałam pana tutaj, żeby po 
wiedzieć panu prawdę. Nie nazywam 
się „Róża Wolfers*. Proszę to sobie 
zapamiętać. A powtóre:isjeżeli pan bę 
dzie nadal pracować z Mojżeszem Wi 
lińskim, skończy pan na szubienicy. 
Nie dałabym ani grosza za pańskie 
życie. 

W oczach Brilla 
Jakając się, zapytał: 

Pani... jest agentem policji? 
— Być może. To nie ma znacze” 

nia. Niech pan siedzi spokojnie... — 
dodała groźnie, wyjmując rewolwer i 
kładąc na swych kolanach. 

Brill zbladł i zaczął się kręcić nie 
spokojnie na krześle. 

— Czy słyszał pan kiedy o star- 
szym inspektorze Carion? 

— To ten, który poszukuje bandy- 
tów? . 

‚ — Aha, wiec o tem juž wszyscy 
wiedzą? Domyślałam się 'tego! Ma 
pan rację i właśnie ten sam. Jeśli on 
wyłapie bandytów, Mojżesz Wiliski 
podzieli ich los. Pan rozumie, co bę- 

dzie wtedy z panem? 
Brill dławił się ze wzruszenia. 
— Pani myśli... Bandyci i Moj- 

żesz... pracują razem? 

być powieszo- 

mignął strach. 

— Naturalnie. Najbliższa partja 
klejnotów, którą dadzą panu do zby- 
cia, będzie zdobyczą bandytów. Мо- 
że będą to klejnoty hrabiny Brotwa- 
ter. 

— Pan wie, że każdy, komu dowie- 
dzione będą stosunki z badytami, bę- 
dzie sądzony bardzo surowo i bez- 
względnie. Pozatem pan sam wie, jak 
postępują bandyci z tymi członkami 
bandy, którzy wpadają de rąk  pali- 
cji... jeśli naturalnie zdążą się z nimi 
rozprawić, zabijają go, by nie dopu- 
ścić do śledztwa. 

— No, niech pani nie baje! — u- 
śmiechnął się kwaśno Bril. 

— Baję? A czy pan wie w jaki spo 
sób odnalazłam pana? Diaczege po- 
znałam się z panem i doprowadziła 
do wizyty u Wilińskiego? Czy sły- 
szał pan kiedy o Lisie Siantonie? 

Ta przeklęta dziewczyna wie wszy- 
stko! Wiedziała wszystko i nie, 
bała się niczego. Rewołwer w 
jej ręku zdawał się tak zwykłą rzeczą, 
jak  kłębuszek nici podczas gdy 
Brill nigdy nie miał do czynienia z re- 
wolwerem j nie odważyłby się z nie- 

go korzystać. 
Jenny mówiła dalej, a przestraszo- 

ny i wzburzony Br tudnościa ro- 

zumiał znaczenie jej słów. 
Opowiadała dosadnie o śmierci Stan 

tona na trotuarze Piccadilly jeszcze 
bardziej dosadnie starała «się opisać 
bezlitosny i okrutny pościg policji za 
bandytami. 

Wytłomaczyła Brillowi, że jeśli bę- 
dzie nadal zajmować się dotychczaso- 
wym procederem, niedługo korzystač 
będzie z wolności i że już teraz zna- 
lazł się jedną nogą tam, gdzie się- 
gają straszliwe wpływy nieznużo- 
nych i bezlitosnych . agentów  połi- 
cyjnych. Jenny mówiła tak przekonywu 
jaco, tak logicznie, że Brill mimowoli 
wierzył każdemu jej" V 
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