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Oplata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tel.: Redakcji 17-82, Administr. 288 

PRZEDSTAWICIELST WA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. SA — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEUZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

      
Zagraniczne 50 proc. drožej. 
do miejsca. Terminy druku mogą 

- NSTRZĄSAJĄCH KATASTROFA KOLEJOWA OD RIAŁYSTOKIEM 
Omyłka telegrafisty przyczyną nieszczęścia 

CZTERY OSOBY ZABITE, SIEDEMNAŚCIE RANNYCH | KONTUZJOWANYCH 
NA 9 KLM. OD ŁAP 

Wczoraj nad ranem tuż za Łapami na8 
klm. w stronę Białegostoku wydarzyła się 
katastrofa kolejowa, która pociągnela za so- 

bą ofiary w ludziach. 

Q godzinie 2 m. 45 pociąg osobowy nr. 
721, idący z Warszawy do  Baranowicz, 

osobowego zostały rozbite, jak również pa- 
rowóz pociągu pośpiesznego wyskoczył z 

szyn i stoczył się z nasypu. Tak samo zni- 

szczeniu uległ wagon pocztowy. 

Przed godziną czwartą do Białegostoku 

przybył pociąg pośpieszny z Wilna i został 

skierowany na miejsce wypadku w celu od- 

bycia powrotnej drogi w kierunku Barano- 

Prawa reprodukcji zastrzeżone. 

  

Szczątki ostatniego wagoliu pociągu osobowego. 

zmuszony był zatrzymać się przed posterun 

kiem telegraficznym Baciuty, odiegłym vod 
Łap o 9 klm., w celu naprawienia lokomo- 

tywy, która uległa nagłemu zepsuciu. 
W tym samym czasie ze stacji Łapy, Z0- 

stat wypuszczony” pociąg pośpieszny War-- 
szawa — Wilno — Zemgale, który o godzi- 
nie 3 m. 2 wpadł z tyłu na ostatnie wago- 

ny pociągu osobowego, niszcząc je doszczęt- 
nie. 

OFIARY KATASTROFY 
Z pod rumowisk rozbitych wagonów wy 

dobyto ciała czterech zabitych: Jana Kory- 

ckiego, żołnierza KOP., Zygmunta Ciborta, 
podchorążego 9 p. strz. k., harcerkę Janinę 
Domańską z Trok i Rubina Lewinkina z Raj 
grodu. į 

Tragicznie zmarli znajdowali się w chwi 

li katastroiy w ostatnim wagonie z przedzia 

łami Ik i Ii kl. i zostali wprost zmiaždženi 
przez walące się żelazo i drzewo. 

Ciężkie rany odnieśli: inżynier Michal 
Gordon z Wilna i Irena Kraśnicka z Bielska 

Podlaskiego, lekkie zaś uszkodzenia otrzy- 
mali: Antoni Leszczewski, Franciszek Przy- 
bysiak — robotnik z Białegostoku, Andrzej 
Trekało. Zelman Epsztejn z Białegostoku, 
Marja Zagrodzina ze Słonima, Franc. Soko- 
łowski, podchorąży z 9 p. strz. kon., Henryk 
Płochowski z Warszawy i Władysław Dy- 

dyński z Warszawy. 
' Ponadto są ranni z pośród obsługi kole- 
jowej pociągu osobowego: józef Elst, straż- 

nik kolejowy, kier. pociągu Skupio, rewi- 
dent Baranowski i konduktorzy Kowarski i 
Penzo, z pociągu zaś pośpiesznego: palacz 

wicz z pasażerami rozbitego pociągu osobo 

wego. Podróżni pośpiesznego z. Wilna mu- 
sieli się przesiąść do pośpiesznego, który 

był w katastrofie i po przybyciu lokomoty 
wy z Łap odjechali w dalszą drogę do War 

szawy. Z tego powodu pośpieszny do Wiina 

przybył wczoraj z 4-godzinnem  opóźnie- 

niem. 

Na miejsce katastrofy wyjechał z Wilna 
dyrektor kolei p. inż. Faikowski oraz komi- 

sja, w skład której wchodzą: wicedyr. Ma- 

zurkowski i naczelnicy wydziałów Walicki, 

Peczke i Bogdański. 

FATALNE SKUTKI NIEDBAL- 
STWA TELEGRAFISTY 

Również około godziny 6 nad ranem do 
Baciut przybyły z Białegostoku władze 5а- 

dowo-śledcze i przystąpiły natychmiast do 
badania okoliczności katastrofy. 

Wstępne dochodzenie wykazało już, że 

winę w tym wypadku ponosi służba kole- 

jowa, a w pierwszym rzędzie posterunek te 

legraficzny w Baciutach w osobie dyżurne- 

go Jana Aścika, który przedwcześnie nadał 

do Łap wiadomość o przejściu pociągu oso 

bowego podczas, gdy faktycznie pociąg ten, 

nie dojeżdżając posterunku, zatrzymał się 
w polu wskutek zespucia lokomotywy. 

BOHATERSKIE POSWIĘCENIE 
MASZYNISTY 

W chwili gdy stacja Łapy otrzymała mel 
dunek z Baciut, wypuszczono z Łap pociąg 

pośpieszny i dopiero maszynista tego pocią 

gu Grymczewski po ujechaniu 14 kilometrów" 

Prawa reprodukcji zastrzeżone. 

  

Zdjęcie przedstawia lokomotywę pocią u pośpiesznego, która po zderzeniu 
spadła z nasypu. Białe plamy! oznaczają parę wydobywającą się z przewróco- 

nego parowozu. 

Majewski, pomocnik maszynisty  Bielaw- 

ski, konduktor Bałtrunas i wreszcie maszy- 

nista tego pociągu Grymczewski, któremu 

należy faktycznie zawdzięczać, że katastro- 

fa nie pociągnęła za sobą jeszcze bardziej 
tragicznych następstw. 

Wskutek zderzenia trzy wagony pociągu 

zauważył przez mgłę przeszkodę i usiłował 

pociąg zatrzymać. Mimo nadludzkich wysił 
ków dzielnego kolejarza, który niezważając 

na bezpośrednio grożące mu niebezpieczeń- 
stwo, do ostatniego momentu wytrwał na 
posterunku, pociągu nie udało się całkowicie 
zahamować, niemniej jednak siła uderzenia 

była © wiele mniejsza, niż mogła być, więc 
tem samem i skutki katastrofy nie rozsze- 

rzyły się na dalsze wagony obu pociągów. 
W chwili zderzenia Grymczewski wraz z po 
mocnikiem i palaczem zostali wprost żasy- 
pani palącym się weglem i niechybnie po- 
nieśliby śmierć, gdyby nie pomoc kilku pa- 
sażerów, wśród których, jak się potem oka 
zało, byli: p. Słobodzki z Warszawy, rot- 

mistrz 10 p. strzelców konnych Skrzynecki, 

znany artysta teatrów wileńskich p. Wyr- 
wicz-Wichrowski, ppor. baonu mostowego 
z Modlińa Szugajew i st. sierżant tegoż od- 
działu Włoskiewicz. 

AKCJA RATOWNICZA 
Podpor. Szugajew, widząc, że służba ko 

lejowa nie chce podejść do powalonej lo- 
komotywy, obawiając się wybuchu kotłów, 

bez namysłu dostał się do kutków i parę wy 

puścił, Pozostali zaś wymienieni pasażero- 
wie poczęli odkopywać zasypanych z ob- 
sługi lokomotywy, a ponadto rzucili się do 

wydobywania rannych z pod rozbitych wa- 

gomów. > 

Jadaca pociągiem pośpiesznym księżna 
Eustachowa Sapieżyna łącznie z doktorem 

Potockim z Druskienik zorganizowała  po- 
moc dła poszkodowanych, zaś rotmistrz 

Skrzynecki zainicjował dorażną zbiórkę 

wśród pasażerów do uznania maszynisty 

Grymczewskiego, który, jak przystało na 
prawdziwego służbistę, nie cofnął się z powie 

rzonego mu posterunku mimo że zdawał so- 
bie sprawę, że za chwilę może zginąć. 

„ŚMIERĆ IDZIE” 
Jak twierdzi obsługa lokomotywy Grym 

czewski w ostatniej chwili krzyknął: „Chłop 

dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności 

umknął on Śmierci, bo bezwątpienia jechał- 
by z Cibortem w jednym wagonie. 

Był on błizki pomieszania zmysłów gdy 
z pod rumowisk wydobyto zniekształcone 
zwłoki Ciborta, tak że musiano go oddać 
pod opieke lekarską. 

PIERWSZE CHWILE PO 
KATASTROFIE 

Podróżni, którzy byli w katastrofie, @- 
trzymują, że w momencie gdy nastąpiło 
zderzenie większość pasażerów spała i pierw 

szem ich wrażeniem było, że zahamowany 

pociąg nagie podnosi się w górę, a następ- 
nie usuwa się w bok. 

Łoskot, huk, trzask, brzęk  tłuczonych 

szyb i jęki rannych przy równoczesnem prze 
raźliwem wyciu syreny iokomotywy wytwo 

rzyły tak dalece nastrój paniczny, że niektó- 

rzy zbudzeni ze snu wypadali z przedziałów 

i pędzili naoślep przed siebie instynktownie 
oddalając się od miejsca, gdzie stało się coś, 
/z czego nie zdawali sobie sprawy. 

Niektórzy również sądzili, że doknano na- 
padu na pociąg więc z wydobytą bronią wy 

skakiwali na nasyp celując przed siebie. W 

ogólnem podnieceniu pogubiono rzeczy, a 

co najważniejsze garderobę, którą dopiero 

po dłuższych poszukiwaniach odnajdywano 
gdzieś na polu w błocie. 

PRZERWA W KOMUNIKACJI 
TELEFONICZNEJ | TELEGRA- 

FICZNEJ 
Podczas usuwania się wagonów. zostały 

poprzewracane słupy biegnące wzdłuż torów 

wskutęk czego kolejowa komunikacja tele- 

foniczna i telegraliczna na odcinku Białystok 

Łapy uległa przerwaniu. 

Prawa reprodukcji zastrzeżone. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszp: 
radesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa mi 

NIESWIEŻ — uł. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mici 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. ' K. Malinowskiego. 

arnia Jažwinskiego. 
О. 

Ratuszowa — Księ; 

PIŃSK — Księgarnia Polską — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

      
limetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc dro 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

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

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

  

altowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
drożej. 

Pogrzeb Ś. p. ministra Czerwińskiego 
W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA 

WARSZAWA. PAT. — Pogrzeb 
ś. p. dr. Sławomira Czerwińskiego ad- 
był się o godz. 10 rano. 

Od rana już przed kościół Św. Krzy 
ża zaczęły przybywać delegacje stowa 
rzyszeń ze sztandarami z całego kra- 
ju w ogólnej liczbie około 200, oddzia- 
ły wojskowe i przysposobienia woj- 
skowego. W kościele na katafalku spo 
czywała trumna w powodzi. wieńców, 
wśród których wyróżniały się wieniec 
laurowy od Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, wieniec z białych i czerwo- 
nych róż od p. Marszałka Józeta Pił- 
sudskiego, wieńce od p. premiera i rzą 
du, od marszałków Sejmu i Senatu, od 
Ministerstwa W. Е. 1 О. Р., od wyż- 
szych uczelni, organizacyj i od daw- 
nych. kolegów zmarłego z gimnazjów 
w Kaliszu. 

O godz. 16 zaczęli do kościoła przy 
bywać członkowie korpusu dyploma- 
tycznego, ministrowie, rektorowie wszy 
stkich wyższych uczelni, wojewodowie, 
przedstawiciele władz wojskowych, 
głowa kościoła. prawosławnego w Pol- 
sce metropolita Dyonizy oraz  przed- 
stawiciele innych wyznań. 

O godz. 10.10 przybył p. premjer 
Prystor, o godz. 10.15 Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej ze swem 0- 
toczeniem. 

SOLENNA MSZA ŚW. 

Solenną mszę. żałobną celebrował 
wobec niedyspozycji ]. E. ks. kardy- 
nała Kakowskiego, w jego zastępstwie 
ks. biskup polowy Gali. W presbite- 
rjum za najbliższą rodziną zmarłego 
zasiadł Pan Prezydent. Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, rząd, marszałkowie, kor- 
Dus dyplomatyczny, Wiśród publiczno- 
šci widać było . posłów, senatorów, 
większość klubów sejmowych, wyż- 
szych urzędników, młodzież  akademi- 
cką. 

Po skończonej mszy świętej naj- 
oliżsi przyjąciele zmarłego, dawni je- 
go szkolni koledzy, wynieśli na bar- 

kach trumnę w asyście honorowej war 
ty. 

W czasie wynoszenia trumny kom- 
panja honorowa 36 p.p. legii akademi- 
ckiej oddała honory wojskowe. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej po skończeniu się mszy św. 
powrócił da Zamku. 

- KONDUKT ŻAŁOBNY 

Orszak żałobny, rozciągnięty na 
długie przestrzenie, otwierała orkie- 
stra, za którą postępowało wojsko, 
przysposobienie wojskowe, poczty 
sztandarowe, organizacje społeczne i 
delegacje szkolne. Niesiono wieńce i 
ordery zmarłego. Trumnę poprzedzała 
duchowieństwo. Obok trumny niesiono 
insygnia wyższych uczelni. Na placu 
Teatralnym na balkonie Opery orkie- 
stra Filnarmonji odegrała marsza ża- | 
łobnego. Na skrzyżowaniu ulic Cichej 
i Obozowej oczekiwały szkoły ze sztan 
darami, które pochyliły się przed zwło | 
kami ministra, wiezionemi na karawa- © 
nie. Kondukt zatrzymał się, a szkoły 
przedefilowały,  obrzucając trumnę 
kwiatami. 

NA POWĄZKACH 
Na cmentarzu Powązkowskim nad 

trumną egzekwje odprawił ks. biskup 
Gall w otoczeniu duchowieństwa, po-- 

czem rozpoczęły się mowy: żałobne. 

Pierwszy przemówił nad grobem ks. 
wicemin. Żongołłowicz w imieniu Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. Następnie za- 
brał głos p. prezes Sławek, żegnając 
zmarłego imieniem klubu BBWR, któ- 
rego zmarły był członkiem. Przemawia- 
li potem: rektor Uniwersytetu  War- 
szawskiego prof. Michałowicz imie- 
niem wyższych uczelni, dalej reprezen 
tanci Związku Nauczycieli szkół po- 
wszechnych, Komitetu 25-lecia walki 
o szkołę polską, Związku Polskiej Mła 
dzieży akademickiej i inni, Gdy trum- 
nę składano w mogile, orkiestra woj- - 
skowa grała marsza generalskiego. Na 
trumnie złożono wieńce. 

Prezydent Mościcki na zjeździe legjonistów 
WARSZAWA, 7.8 (tel. wł. „Sło- 

wa“). Jak słychać, w Zjeździe Lefjo- 
nistów w Tarnowie weźmie udział Pan 
Prezydent Rzeczyposcolitej oraz p. Pre 

mjer A. Prystor. Gen. Sosnkowski u- 
działu w zjeździe nie weźmie wskutek 
nagłej choroby swego małoletniego зуп 
ka: ! 

Propozycja sowiecka 
MOSKWA. PAT. — Agencjh Tass 

dowiaduje się ze źródła kompetentne- 
go, że komisarz ludowy spraw. zagra- 
nicznych Litwinow zaprosił do siebie 
posła Rzeczypospolitej Polskiej w Mo- 
skwie Patka i zaproponował mu doko- 
nanie wymiany danych, dotyczących 
zbrojeń w obu państwach. 

gencji sowieckiej zaznaczyć należy, że 
rząd sowiecki stał dotychczas a sta- 
nowisku otaczania tajemnicą stanu 
swych zbsojeń. Nie będąc członkiem 
Ligi Narodów rząd sowiecki nie uważał 
się za zobowiązanego do dostarczania 
jej w tej sprawie jakichkolwiek inior- 
macyj, rezerwując je wyłącznie dla. 

Rozbite wagony pociągu osobowego i 
pośpiesznego. 

przewrócony brankard pociągu 

cy, trzymajcie się -— śmierć idzie". Ruch pociągów odbywał się do wieczo- 
W poczuciu odpowiedzialności za życie ra dnia wczorajszego drogą okrężną przez 

setek podróżnych, których los był w jego rę Siedlce — Łapy. 

kach, wolał sam zginąć pod zwałami  trza- - 

skających wagonów, niż dopuścić do spotę- NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 
gowania katastroiy, co bezwzględnie nastą- PQDCZAS OCZYSZCZANIA 
piłoby, gdyby pociąg pośpieszny. nie był TORÓW 
do ostatniego momentu hamowany. 3 ew 

Po przeprowadzeniu na miejscu wizji lo- 
Co mają powiedzieć  Grymczewskiemu ы RR ŚM S : 

jego koledzy z obsługi, którzy się obawiali Kalnei władze kolejowe zarządziły uprzątnię 
° cie torów i w tym celu przybyły z Białego- 

podejść do parującej lokomotywy, gdy ta A ZZ 

mogła 5 i spowodować nową ka- МОНа SPEC Jan” dźwigi. s а. 

tastrofę, lub też ci, kiórzy nie ostrzegli go W SZasie podnoszenia rozbitego wago- 
pełardami (jakie były na lokomotywie poc. "" jeden z dźwigów wraz z ciężarem zwalił 

osob.) o grożącem niebezpieczeństwie? © koja rowu,  przygniatając 

Podróżni, którzy z opresji wyszli cało, 5 ch A JE. ы z 

podkreślają m. in. ciężkie chwile oczekiwa- „, a A sgo upė 
nia na pociąg ratunkowy z Białegostoku, któ * Bak 

ry przybył na miejsce w 80 minut powy- KTO SPOWODOWAŁ 
padku, podczas gdy ciężej ranni winni byli KATASTROF Ę 
otrzymać pomoc o całą godzinę wcześniej. REZULTATY DOCHODZEŃ 

Pociąg ratowniczy należy rozumieć jako 

pogotowie, zdolne każdej chwili do wyjazdu _ Według dochodzeń administracji kolejo- 
na miejsce nieszczęścia, więc jeśli jest ina- Wei Winnymi katastrofy okazali się: 
czej, władze kolejowe winny wyciągnąć z te | Dyżurny posterunku technicznego w Ba- 

go konsekwencje. ciutach (dyrekcja wileńska) nazwiskiem 
W czasie oczekiwania na pociąg ratun- Aścik, który widząc zdaleka zbliżający się 

kowy jeden z pasażerów p. Jutan z Wilna, POCiąg 721, zamiast doczekać się przejścia 
posiadający przy sobie różne lekarstwa ob- 1680 pociągu przez posterunek, nadał do sta 
chodził rannych udzielając im pomocy i był Cii Łapy depeszę, zawiadamiającą © przej- 
bardzo pomocnym dr. Potockiemu. *ściu pociągu 721 jako o fakcie dokonanym, 

Jak powyżej jest zaznaczone, przyczyną 2 kiedy pociąg zatrzymał się, nie był już w 
wypadku był telegrafista z Baciut, niemniej Stanie zawiadomić na czas o tem stacji Łapy, 

jednak śledztwo roztoczyło się i na obsługę Która pociągu pośpiesznego nie zatrzymała. 
pociągu osobowego, bowiem nie wyjaśnio- Dalej okazał się winnym maszynista po- 
ne jest dlaczego mimo posiadania petard i ciągu osobowego Nr 727 (z dyrekcji war- 
dość czasu na rzucenie takowych przed po- Szawskiej), który jadąc ciągle psującym się 
ciągiem pośpiesznym, tego nie uczyniono i parowozem (warszawskim) zamiast zmie- 

przez to dopuszczono do katastrofy. nić parowóz w Łapach, wyjechał dalej tym 
samym parowozem. 

TRAGICZNA PUNKTUALNOŚĆ... Winę ponosi wreszcie drużyna kondiuk- 
Zabity podchorąży Cibort wracał wraz z torska brygady warszawskiej pociągu — 050- 

kolegą z urlopu do pułku w Wołkowysku. bowego, która po zatrzymaniu się pociągu 
W Warszawie Cibort wsiadł do pociągu oso przed Baciutami, wbrew wszelkim prawi 
bowego, kolega zaś jego spóźnił się na ten dłom, nie wystawiła z tyłu pociągu znaków 
pociąg i jechał wśład pośpiesznym. Tylko ostrzegawczych i nie zatrzymała zbliżające- 

W związku z powyższą depeszą a- przyszłej konferencji rozbrojeniowej. 

LS SS a i iii a i 

go się pociągu pospiesznego, mimo, że mia- go z inicjatywy rotmistrza Skrzyneckiego 

ła na to blisko 20 minut, gdyż tyle czasu u- urządzili dorazną składkę, której rezultat w 
płynęło od zatrzymania pociągu do zderze- kwocie zł. 117 przekazano redakcji naszego 

nia. pisma z prośbą o oddanie tej kwoty do uzna 

Dyżurny posterunku w Baciutach Aścik nia bohaterskiego maszynisty pociągu kur- | 

Prawa reprodukcji zastrzeżone. 8 

  

   
Na miejscu katastrofy. : 

został na polecenie prokuratora aresztowa- jerskiego, dzięki któremu niewątpliwie nie 

ny. 
Po usunięciu przeszkody i naprawieniu 

toru normalny, ruch został przywrócony. 

NASZE ZDJĘCIĄ 
Powyższe zdjęcia uzyskaliśmy zaraz po 

wypadku dzięki uprzejmości p. Z. Tarasz- 
kiewicza (Kalwaryjska 99), który był w ka- 
tastrofie i miał możność dokonania tych kil- 
ku fotografii. 

doszło do znacznie poważniejszej katastro- 
ty. > 

Księżna Eustachowa Sapieżyna zł. 20, 
Rtm. Skrzynecki zł. 10, Cieglewicz Walerjan 

zł. 2, Bluman Szaja zł. 2, Snar Griindlowa 
zł. 1, Rodziwiłłowski zł. 5, Rychterówna Ka | 
zimiera zł. 5, NN. zł. 5, NN. zł. 2, Rusocka | 
zł. 10, Ryszfeld Leon zł. 5, Kobryński H. | 

zł. 5, Zilbermintz józef zł. 2, Romanowski 
Wolf zł. 1, Mazurek zł. 2, Afanasjew Paweł 
zł, 20, Rtm. Wirszyłłowa Halina zł. 10, Karol 
Wynwicz-Wichrowski zł. 10. ° 

Razem zł. 117. 
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Nie uprzedzając wyników śledztwa, które 
niewątpliwie ujawni winnych wczorajszej 

katastrofy, pasażerowie pociągu kurjerskie- 
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ECHA KRAJOWE Przed plebiscytem w Prusac 
ZWIEDZAMY WIĘZIENIE BARANOWICKIE 
Baranowicze mają dwa więzienia. 

Obydwa budowano niedawno i niemal 
jednocześnie. Przy gmachu Sądu po- 
wistał nowy, niewielki gmach, otoczo- 
ny murem — centralny areszt, a w od 
ległości kilku kilometrów za miastem, 
na terenach należących do kolejnic- 
twa przerobiono istniejący już budy- 
nek i otoczoon go murem. 

Tu obecnie odsiaduje karę kilkuset 
więźniów. 

— Korzystając z uprzejmości 
Naczelnika Majewskiego 
więzienie. 

Wzdłuż murów posadzono niedaw 
no: morwę, wewnątrz i zewnątrz, obec- 
nie wieźniowie pracują nad przygoto- 
waniem niewykorzystanych jeszcze te 
renów. A jest tego sporo. 

Sam budynek nie przypomina wię- 
zienia. Duże, jasne sale. Ogromne, we- 
neckie, co prawda zakratowane, okna. 
W kilku tylko celach zamurowano je 
pozostawiając tylko niewielkie otwory. 
To cele karne — za krnąbrne zachowa 
nie się trafiają do nich więźniowie. Do 
zorcy pełniący wartę na ciemnawym 
korytarzu znajdują się w warunkach 
znacznie gorszych niż więźniowie. 

Zwiedzamy kuchnię i piekarnię. W 
obu ubikacjach czysto i jakoś nie po 
więziennemu. Gdyby nie „mundury 
więzienne trudnoby, po tych rumia- 
nych twarzach, poznać więźniów. Wy 
glądają na schwał. Próbujemy zupy, 
a następnie świeżego chleba. Zupa 
smaczna i tłusta, chleb dobrze wypie- 
czony. Nic dziwnego, że lokatorzy wy 
glądają czerstwo. Po pracy na roli, po 
dostatecznym posiłku i w dobrych 
warunkach hygjenicznych można się 
nawet poprawić. 

Znaczna część więźniów pracuje 
w warsztatach stolarskich. Czego tu 
tylko nie robi się. Umeblowanie do Są 
dów woj. nowogródzkiego: szkół, me- 
ble gospodarskie na sprzedaż, a nawet 

p. 
zwiedzamy 

WOJSTOM 
Czytając artykuł w gazecie „Słowo”, nr. 

160, z dnia 16 lipca 1931 roku, © nadzwy- 
czajnie poetycznym tytule „Perły i perełki”, 
w Wojstomu musiałam mimowoli przyznać 
rację całemu szeregowi osób, które dobrze 
znają gm. wojstomską, a są bardzo zdzi- 
wione Śmiałością autora, który vćważa się 
pisać takie nieprawdopodobienstwa. Każdy 
bowiem dobrze znający xm. wojsiomską, 
jak i jej mieszkańców, po vrzeczytanin ta- 
kiego artykułu zmuszony jest chyba za- 
przeczyć autorowi znajomości tejże gminy, 
pod względem etnograficznym, jan i pod 
względem stosunków, panujących w tej 
gminie. Stanowczo muszę negowac, jakoby 
w tej gminie znachodzili się ludzie tacy, 
którzyby sława „kościół'** po polsku nie ro- 
zumiėli, a natomiast zrozumieli je po rosyj- 
sku. Ludność tutejsza dosyć dobrze włada 
jęz. polskim, a już bezwarunkowo  ka”dy 
dobrze rozumie tenże język, chcciaż domi- 
nującym elementem tej gminy iest ludność 
białoruska, prawosławna.. T'av:j. Nasza „per- 
ła" nauczycielka szkoły ;owszzchnej w Woj 
stomiu (a nie kierowniczka, ho tę funkcję 
spełnia p. Markiewicz) jest to oscba zbyt 
dobrze wychowana, aby mogła przyznać się 
do obcej pracy i jest za ainbitna, aby niby 
jałmużnę przyjąć hołdy, należące się lu- 
dziom. innym.. 

IPrzy sposobności nadmienić muszę, iż 
naprawdę niegdyś, za przeszłych lat, przed- 
stawiała się praca społeczna w Wojstomiu, 
niż dziś, inaczej przeto też wyglądał i sam 
skromny i niepokaźny Wojstom, bo życie 
w nim urozmaicały ciągłe przedstawienia a- 
matorskie, grane przez SMP. 

Dziś życie w Wojstomiu zamarło, za- 
brakło ludzi ideowych, którzyby nadal mogli 
prowadzić dusze naszej chętnej młodzieży 
ku wyższym, szlachetniejszym celom. I 
smutnie przedstawiałaby się perspektywa 
pracy społecznej w Wojstomiu na przy 
Szłość, gdyby nie nadzieja, w naszym  za- 
cnym ks. proboszczu. Ks. Piotrowicz  bo- 
wiem jako człowiek prawy i szlachetny, о- 
raz pełen inicjatywy, nie poprzestanie chy- 
ba li tylko na budowie kościoła, który roš- 
nie z każdym dniem, ale jest nadzieja, że wi 
drugim roku pracy swej na nowej placów- 
ce, część energji skieruje także na rozbu- 
dzenie życia w SMP, a wówczas znowu za- 
kwitną dnie szczęśliwe, a zarazem przyjem- 
niejsze dla mieszkańców gm. wojstomskiej. 

Wojstomianka. 

DUKSZTY 
— Wybryki Litwinów. We wsi Kalwisz- 

odbył się niedawno, urządzony sta- 

WĄŻ MORSKI 
LEGENDA CZY RZECZYWISTOŚĆ? 

Zacznijmy nie od węża. Wiem, że 
każdy z łaskawych czytelników, a 
szczególnie nasze urocze czytelniczki, 
gdy spojrzą na tytuł -niniejszego od- 
cinka, pobłażliwie się uśmiechną. 

— Ham, hm, zaczynają już o wężu 
morskim — najwyraźniejszy skutek u- 
pałów — z odcieniem lekkiego trium- 
fu odpowie niejeden na pytanie, co 
dziś pismo przynosi. 

Chwilkę jednak spokoju i rozwagi. 
Zgadzamy się, że „wąż morski” nie ma 
dobrej opinji. Znakomita większość 
ludzi uważa go za legendę, lub za wy- 

twór bujnej wyobraźni dziennikarskiej, 
w sezonie t. zw. kanikuły letniej, kie- 
dy w redakcjach pism zwykle panuje 
posucha informacyjna, a redaktorzy 
wymagają od swych współpracowni- 
ków: sensacyjnych opowieści, © mrożą- 

cych krew w żyłach wypadkach. Ta- 
jemniczy potwór morski zaliczany by- 
wa najczęściej do rzędu „kaczek“, tem 

bardziej, że dziwnym zbiegiem oko- 

liczności relacje o morskiej bestji naj- 

częściej zjawiały się latem, a więc w 
czasie, kiedy bujna fantazja reporte- 
rów pracuje najbardziej intensywnie. 
Jest to jednak pogląd większości. Cóż 
mówi mniejszość?- Są więc ludzie, 
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stylowe ołtarze do kościoła. 
Oglądamy je w miłem towarzy- 

stwie proboszcza parafji Kroszyn ks. 
Jana Borodzicza i Senatora Konstante- 
go Rdułtowskiego. ich to staraniem od 
budowuje się w Kroszynie kościół pa- 
raijalny, do którego przenaczone są 
ołtarze stylowe. Przyjechali właśnie, 
aby obejrzeć wykonane roboty. Nie za 
wiedli się. Obstalunek wykonano bez 
zarzutu. Dowiadujemy się przy okazji 
z rozmowy z p. Naczelnikiem, że fun- 
datorką ołtarza głównego jest matka 
p. Senatora Rdułtowskiego, kolatorka 
kościoła, oraz, że kościół ten zrujno- 
wany niemal doszczętnie odbudowy- 
wany jest przez ks. Borodicza niemal 
bez subsydjów. Ot, trochę ofiar w go- 
tówce, trochę w materjale budowla- 
nym i robociźnie i dużo, b. dużo pracy 
ks. proboszcza. 

Ale mowa o więzieniu. |Jest ono 
dziś obliczone na 400 więźniów, a ma 
być rozszerzone tak, aby mogło po- 
mieścić tysiąc. Są tu różni przestępcy. 
Kryminaliści i polityczni, długo i krót- 
ko terminowi. Posegregowani na ka- 
tegorje odsiadują karę dziękując Bo- 
gu, że pozwolił im trafić tu, a nie do 
prawdziwego, ponurego więzienia 
z małemi okienkami, ze spacerami na 
dziedzińcu, przypominającym wielką, 
szarą skrzynię. Tu jasno jest, a przez 
szerokie okna widać szmat nieba i 
klomby usiane kwiatami. 

— A nie było wypadku ucieczki 
więźnia, zapytujemy towarzyszącego 
nam zastępcy: naczelnika p. B. Karpiń- 
skiego, murek niezbyt wysoki i dość 
cienki? 

— Na szczęście nie mieliśmy ta- 
kiego wypadku, zresztą siedzą tu prze 
ważnie krótkoterminowi, a jakiż dla 
nich interes uciekać. 

Może to i racja. W tych warun- 
kach można łatwo przebyć kilka mie- 
sięcy. WT. 

raniem bodaj miejscowego zarządu szkoły 
powszechnej litewskiej, utrzymywanej przez 
Two „Rytas' — wieczorek kulturalno - 0- 
światowy, czy zabawowo-taneczny. Na wie - 
czorku tym znalazło się kilku zaproszonych 
gości, mówiacych między soba po polsku. 
Jakież było ich zdziwienie, gdy z ust gos- 
podarzy zabawy usłyszeli słowa: „tu zabra- 
nia się mówić po polsku'*! Jak to, na tere- 
nie Rzplitej Polskiej na zebraniu publicznem 
zabrania się obywatelom _ polskim mówić 
między sobą po polsku?! Podobno owi goś- 
cie zarządali spisania protokułu i takowy 
istotnie został spisany. Jakie wynikną z te- 
go skutki — zostawmy to znowuż odnoś- 
nym urzędom i władzom. 

W. rozmowie z miejscowymi Litwinami 
niejednokrotnie słyszałem zdania. że tutejsi 
Litwini nigdy nie pogodzą się z Polską i Po 
lakami, że „zgody być niemoże*. A jednak 
czy to tak? Ad. B. 

LNDZA 
— Dzień św. Wincentego a Paulo. Nie- 

zwykle uroczyście Stowarzyszenie Pań Mi- 
łosierdzia uczciło wi tym roku dzień św. 
Wincentego , założyciela tegoż stowarzy- 
szenia. 

Rano o godz. 7 19 lipca br. uroczystą 
mszę św. odprawił dyrektor konferencji św. 
Wincentego a Paulo, ks. dziekan Bojaruniec. 

Wieczorem o godz. 7-ej akademja w sa- 
li ks. ks. Pijarów. W pięknie udekorowanej 
sali zebrały się wszystkie panie, należące 
do Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia z pre- 
zeską p. Borkowską na czele. 

Zagaił ks. dziekan Bojaruniec, poczem 
wygłosiła bardzo dobrze opracowany refe- 
rat n. t. „Historja powstania Stowarzyszeń 
Miłosierdzia i czyny św. Wincentego a Pa- 
ulo“ „p. Żalińska. Drugi referat na temat 
charakterystyki św. Wincentego а Рашс 
doskonale powiedziała p. Roszkowska Trze 
ci referat, a właściwie zsumowanie wszj- 
stkich dzieł miłosierdzia powiedziała prezes- 
ka Stow. p. Borkowska. Wreszcie krótkie 
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
św. Wincentego a Paulo na gruncie lidzkim. 
Słyszefśmy, iż Stowarzyszenie opiekuje się 
starcami w przytułku, dziećmi w ochronce, 
wysyła dzieci na kolonje 'etnie. Cztonkinie 
Stowarzyszenia odwiedzają chorych, sprowa 
dzają lekarzy. Chodzą do szpitala, ncszą 
różne pisemka i gazety dla chorych, którzy 
nieraz długo muszą leżeć w szpitalu, i ciesza 
się z tego bardzo. Apelowała do pabliczno- 
ści, aby się zapisała na członków Stow. 

Kwartet muzyczny odegrał kilka ładnych 
utworów. 

Na zakończenie akademji zadekiamowała 

którzy „węża* nie uważają zupełnie 
za „kaczkę”, a twierdzą, że istotnie po- 

twór taki istniał i istnieje. Oto np. we 
Francji hr. Gotront napisał gruby tom 
poświęcony tajemniczej bestji, w Ang- 
lji kpt. Hoołd wydał niedawno książ- 
kę, w której zebrał wszystkie relacje 
i zeznania ludzi, zasługujących na za- 
ufanie, którzy widzieli węża morskie- 
go. Obaj autorzy przychodzą do wnio- 
sku, że „wielki wąż morski* nie jest 
legendą, ani „kaczką”, a istnieje na- 
prawdę. Pytanie tylko, czy tajemniczy 
potwór jest wężem. 

W czasach starożytnych wierzono 
w węża morskiego. Już Plinjusz wspo- 
mina o olbrzymim wężu, który z szyb- 
kością błyskawicy rzucał się na nie- 
wielkie okręty, gruchocząc je w ka-- 
wałki i połykając nieszczęsnych mary- 
narzy. Liczne wzmianki O potworze 
morskim spotykamy w kronikach wie- 
ku XVI. Olaf Wielki, arcybiskup z U- 
psali, opowiada 0 ogromnym  wężu, 
zamieszkującym w skałach w pobliżu 
Bergen. Wąż ów miał 200 stóp (60 
m.) długości i około 20 stóp (6 m.) w 
obwodzie. Głowa miała grzywę długo- 
ści 2 stóp, a skóra pokryta byłą łuską, 
oczy zaś świeciły. się, jak rozżarzone 
pochodnie. Nocą przy blasku księżyca 
potwór opuszczał swój barłóg, udając 

ORĘDZIE RZĄDU PRUSKIEGO 
BERLIN. PAT. — Wychodzące na 

obszarze Prus dzienniki bez różnicy od 
cieni politycznych zamieszczają na na- 
czelnem miejscu orędzie rządu pruskie 
go przeciwko plebiscytowi. 

Orędzie podpisane przez wszyst- 
kich ministrów pruskich, rozprawia się 
niezwykle ostro z hasłem stronnictw, 
żądających plebiscytu. Koalicja, do 
której należą również nacjonaliści i ko 
muniści — podkreśla odezwa — dąży 
nietylko do rozwiązania sejmu pruskie 
go, ale raczej do obalenia ostatniego 
bastjonu demokracji niemieckiej, któ- 
rym jest rząd pruski., Zwycięstwo ple- 
biscytu ma oznaczać atak na ustrój, 
na demokrację i prawa, zdobyte po ro- 
ku 1918. 

Stronnictwa, popierające plebiscyt, 
usiłują zwalić winę za obecną gospo- 
darkę w Niemczech na rząd pruski, w 
rzeczywistości jednak jest ona następ- 

towej. W dużej mierze gospodarka ta 
spowodowana została niedopuszczalne . 
mi wystąpieniami niemieckich stron- 
nictw radykalnych i ich krzykliwą po- 
lityką rewanżu. Zwycięstwo plebiscy- 
tu otworzyłoby okres krwawych walk 
między nacjonalistami i komunistami. 

PROTEST STAHLHELMU 

BERLIN. PAT. — Zarząd naczelny 
Stahlhelrmu wystosował do prezyden- 
ta Hindenburga pismo, zawierające 
protest przeciwko zmuszeniu przez pru 
ski rząd prasy do ogłoszenia orędzia 
przeciwko plebiscytowi. 

Odwołanie się rządu pruskiego do 
przepisów dekretu prasowego jest — 
zdaniem Stahlhelmi — w tym wypad- 
ku bezprawiem. Stahlhelm prosi pre- 
zydenta Rzeszy o interwencję. Rów- 
nież kanclerz Bruening w  przedzień 
wyjazdu do Rzymu otrzymał od Stahl- 
helmu memorjał w sprawie rzeko- 

stwem klęski Niemiec w wojnie świa-mych nadużyć ze strony władz pru- 

A T TT TT ET TTK ISK 

Kanclerz Bruening i min. (urtius w Rzymie 
POWITANIE WE WŁOSZECH 

RZYM. PAT. — Dzisiaj o godzinie 
8,15 przybyli do Rzymu kanclerz Rze- 
szy niemieckiej Bruening i minister 
spraw. zagranicznych Curtius w towa- 
rzystwie ambasadora niemieckiego. Na 
spotkanie Niemców przybyli na dwo- 
rzec kolejowy Mussolini, minister Gran 
di, personel ambasady niemieckiej i 
przedstawiciele władz. 

Ministrów niemieckich powitały о- 
klaskami ogromne tłumy  zgromadzo- 
nej na dworcu kolejowym  publiczno- 
ści. Wrogie okrzyki kilku hitlerowców 
pod adresem kanclerza oraz powtarza- 
ne kilkakrotnie hasło opozycjonistów 
prawicowych: „Niemcy, obudźcie się'* 

PIERWSZA KONFEREN 

RZYM. PAT. — Premjer Mussoli- 
ni w obecności ministra Grandiego 
przyjął kanclerza Brueninga i ministra 

  

przeszło prawie niepostrzeżenie. Poli- 
cja włoska usunęła wykrzykujące о- 
soby bez żadaego z ich strony sprze- 
ciwu. 

Bruening i Curtius wyrazili życze- 
nie złożenia osobiście hołdu królowi 
włoskiemu. Król, który znajduje się o- 
becnie w Santanną Valdieri, oceniając 
b. wysoko ten akt uprzejmości, jednak 
ze względu na to, że ministrowie mu 
szą powrócić jak najprędzej do Nie- 
miec, polecił im zakomunikować, by 
porzucili zamiar dość długiej podróży 
do oddalonej Santanny i przesłał im ser 
deczne pozdrowienie. 

` 

CJA Z MUSSOLINIM 

Curtiusa. Rozmowa bardzo serdeczna 
trwała 1 i pół godziny. 

Posiedzenie Rady Banku Polskiego 
W BIEŻĄCYM MIESIĄCU NIE ODBĘDZIE SIĘ 

WARSZAWA, 7.8 (tel. wł. „Sło- 
wa“). Z powodu wyjazdu na urlop 
wypoczynkowy Prezesa Banku Polskie 
go dr. Władysława Wróblewskiego 0- 
raz kilku członków Rady Banku mie- 

sieczne posiedzenie Rady Banku w 
bieżącym miesiącu nie odbędzie się. 

Niniejszem prostuje się wiadomość 
podana przez jedno z pism  stołecz- 
nych, jakoby posiedzenie Rady ‚ Вап- 
ku zostało zwołane na dz. 13 b.m. 

Marsz „Szlakiem Kadrówki" 
JĘDRZEJÓW. PAT. — Dzisiaj na drugim 

etapie (40 km) Marszu Szlakiem Kadrówki 
Miechów — Jędrzejów startowało o godz. 
3,30 nad ranem 31 drużyn. W kategorji dru- 
żyn wojskowych pierwsze miejsce zajął 30 
p. strzelc. (5 godz. 2 min. 27 sek.). Drugi 
€ pp. leg. Lublin (5,10,49). Trzecim był 16 
pp. Tarnów (5,13,1). Dalej były 14 p. uła- 
rów Jarosław, Szkoła straży granicznej. | 

W kategorji drużyn przyspoosbienia woj 
skowego i poborowych zwyciężyła warsząw 
ska drużyna strzelecka Powązki w czasie 5 

godz. 29 min. 31 sek. 2 miejsce zajął Strzelec 
Biała Podlaska (5,30,34). 3-cie miejsce Strze 
iec Poznań (5,30,56). Dalej szły Strzelec Ska 
1zysko 5,40,9, Strzelcy z Piorkowa, Tarno- 
wa, Łukowa, Zagozdrzowa, Krasnystawa i 
drużyna Warszawa śródmieście. 

W kategorj drużyn p. w. grupy straszych 
ponad 27 lat pierwsze miejsce zajął Związek 
Strze!ecki Orlęta Kraków (5,28,52). 

2-gie miejsce Strzelcy z fabryki 
nów na Woli w Warszawie (6,5,34). 

3-cie miejsce zajął Strzelec Łódź (6,7,6). 

karabi- 

  

Straszny czyn obłąkanego 
pił krew i jadł mózg swych ofiar 

MEXICO CITY. PAT. — W szpi- 

talu warjatów w Ciuda Juarez na pogra 
niczu Stanów Zjednoczonych jeden z 

WODA OOO YTY СПРЕ ЕЛОа ИИИ ЛИНОЬУЗЯИЫ 

jedna z panienek wiersz „Krzyž““  bardzo 

dobrze. Potem ks. dziekan Bojaruniec dzię- 
kował wszystkim paniom, należącym do 

Stow. św. Wincentego a Paulo, za poświę- 
cenie się, księżom Pijarom za łaskawe u- 
dzielenie bezinteresownie sali, oraz wszy- 
stkim, którzy w jakikokwiek sposób przyczy- 

notuje również, iż tajemnicza  bestja 
rzucała się na okręty, porywając nie- 
jednokrotnie z pokładu majtków. 

Inny kronikarz, misjonarz duński, 
Hans Ende, pisze pod datą 6 czerwca 
1734 roku: Zauważyliśmy, jak jakiś 

pacjentów w przystępie szału zamor- 

dował dwu inych chorych, poczem pił 

ich krew oraz jadł ich mózgi. 

  

пФа się do uświetnienia uroczystości. Na za- 
kończenie zaintonował „My chcemy Boga”, 
co z entuzjazmem odśpiewano, --- i „Boże. 
coś Polskę”. 

Na tem zakończono akademję o godz. 8 
m. 30 wieczór. Publiczność rozeszła się w 
miłym nastroju. Obecny, 

bą, szorpatą skórą, a z boków stercza- 
ły wielkie pletwy. Kiedy wąż ów po- 
grążał się w wodne odmęty, wszystko 
się kotłowało dookoła. Długość tuło- 
wia przekraczała 100 stóp. 

W kilka lat później kapitan Ferri 

  
Bestja morska, według rysunku naocznego świadka ze statku angielskiego 

„Doon*, który spotkał „węża”* w sierpniu 1881 roku. 

potwór, niechybnie wąż morski, pod- ogłosił list, w którym opowiedział © rów, kapitan zaniechał zamiaru zbliże- 
: niósł się wysoko nad wodą. Głowa be- spotkaniu z wężem w końcu sierpnia nia się do węża, ograniczając się do 

się na polowanie na pasące się na wy- stji sięgała prawie naszego grot-masz- 1746 roku. Głowa bestji sterczała o obserwacji z pokładu na przyzwoitej 
brzeżu stada owiec, świń i krów. Olaf tu, olbrzymie cielsko pokryte było gru- dwie stopy ponad najwyższemi fala- odległości. Oficjalny raport oprócz ka- 

skich w czasie przygotowań plebiscy- 
towych. 

Przewodniczący partji ludowej Din 
geldey przesłał prezydentowi Hinden- 
burgowi i rządowi Rzeszy jednobrzmią 
cy telegram, w którym ostrzega, że po 
stępowanie władz pruskich _ wywołać 
musi wśród szerokich mas w Prusach 
wzburzenie oraz wzrost prądów rady- 
kalnych nawet w tyci: kołach, które 
popierały rząd Brueninga, a obecnie 
muszą przejść do opozycji ze względu 
na taktykę rządu pruskiego. 
FUD ASN оОНУОИ САСОН EST TEDYTE 

Rozmowa z ks. Chigi 
WIELKIM MISTRZEM ZAKONU 

MALTANSKIEGO 
Korzystając z pobytu w Warsza- 

wie Wielkiego Mistrza Zakonu Mal- 
tańskiego ks. Ludwika Chigi Albani, 
współpracownik „Dnia Polskiego“ 
zwrócił się do księcia z prośbą o łaska 
we udzielenie wywiadu. 

— Przybywam do Polski — oświad 
czył nam ks. Chigi — aby po raz pierw 
szy po obraniu mnie Wielkim Mistrzem 
Zakonu zwiedzić polski związek mal- 

tański i przyjrzeć się jego  działalno- 
SCI. 

— Czy to pierwsza wogóle wizyta 
księcia w Polsce? 

— Jako Wielkiego Mistrza pierw- 
sza. Zresztą jestem wogóle pierwszym 
Wielkim Mistrzem, jaki kiedykolwiek 
odwiedził Polskę. Natomiast w War- 
szawie bawiłem już prywatnie przeja- 
zdem do Petersburga, gdzie miałem 
krewnych ks. Bariatyńskich. Było to 
w r. 1913. Odtąd zauważyłem duże 
AA Warszawa bardzo wypięknia- 
a. 

— Książę zapewne objedzie związ- 
ki maltańskie we wszystkich krajach? 

— Owszem, ale nie odrazu... 
— A czy wiele krajów posiada ta- 

kie związki? 

— Niemal wszystkie. Istnieją związ 
ki rycerzy maltańskich na Węgrzech, 
w: Niemczech aż dwa osobne: jeden — 
reńsko-westfalski, drugi — śląski, w 
Holandji, Belgji, Francji, Anglji, nawet 
w Ameryce jest nasz związek, choć 
ma tam nieco inne oblicze. Pozatem 
istnieją wielkie przeoraty, jak np. au- 
stro-czeski. Do niedawna istniały rów 
nież związki hiszpański i portugalski, 
ale ich losy są obecnie niepewne. Pre- 
zes związku hiszpańskiego narazie za 
mieszkał w Paryżu. 

— Główna siedziba, gdzie się о- 
becnie mieści? 

— W Rzymie. 
— A na Malcie? 
— Posiadamy od czasu zajęcia jej 

przez Anglików tylko pałac... 
— Jakie kraje książę obecnie od- 

wiedza? 
— Austrję, a także cały przeorat 

austro-czeski, potem byłem na Wę- 
grzech, stamtąd udałem się do Polski, 
stąd zaś udam się na wizytację związ- 
ku śląskiego, poczem już drugiego 
związku niemieckiego nie odwiedzę, 
lecz udam sie wprost do Pragi. 

— Oczywiście, cele Zakonu pozo- 
stały niezmienione? 

— Przetrwały nietknięte tysiąc lat. 
Jak wówczas, tak i obecnie niesiemy 
pomoc rannym i chorym. Służymy mi- 
łosierdziu. 

Na zakończenie naszej rozmowy 
Wielki Mistrz poprosił nas o zaznacze 
nie, że jest wielce wdzięczny tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zgotowania mu tu tak serdecznego 
przyjęcia. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Kotnitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

mi i była podobna do głowy końskiej. 

Kapitan i dwaj marynarze wyraźnie 
zauważyli siedem czy osiem zwojów 

tułowia niezwykle grubego, na prze- 

strzeni około 100 stóp. Loraine wy - 
strzelił z. fuzji. Potwór błyskawicznie 
znikł w wodzie i więcej już się nie 
ukazał na powierzchni, a woda w 

miejscu, gdzie przed chwilą kłębiło się 
olbrzymie cielsko, przybrałą. zabarwie- 
nie czerwone. Strzał był celny. 

Tak przez wieki rozmaite kroniki 
notują spotkania z wężem mosskim. 
W wieku XIX wzmianki te są szcze- 
gólnie liczne. Oto np. oficjalny raport 
kapitana okrętu „Neptun“  Jose-Marji- 
Lopeza, który spotkał potwora w po- 
bliżu Hawanny. — „W oddaleniu 3— 
4 mil od brzegu, — głosi relacja — z 

okrętu spostrzeżono jakiś tajemniczy 
przedmiot, coś, co przypominało prze- 
wrócony statek. Gdy się zbliżono, Z 
pokładu przekonano się, że zauważony 
przedmiot jest grzbietem olbrzymiej 
bestji. Szyja potwora wystawała po- 
nad 20 stóp nad poziom morza. D00- 
koła pływało mnóstwo rozmaitych ryb. 

Tajemnicza bestja wyglądem swym i 
zachowaniem się przypominała nieco 
wieloryba. Na skutek prośby  pasaže- 

W_WIRZE STOLICY 
OFIARA KRYZYSU 

Poznałem chudego, niespokojnego 

wiieka na ławce w parku. Siedział i 

chał. Ciężko wzdychał. 

— Ca panu jest? 

r— Oj panie! ten kryzys mnie dławi. 
— A w jakiej branży pan pracuje? 

Zawahał się chwilę i szepnął: 

psiej....* 

— Co, handluje pan psami? 
— Widzi pan, niekoniecznie. Kupi się 

psa i nikt go potem nie chce — temu za 

duży, dla tamtego za mały. Ja proszę pana 

odprowadzam psy za nagrodą. 

— Jakto? 

— Spotykał pan przecie często dawniej 

ogłoszenia w gazecie takie np.: „Zginął pies 

z czarnym ogonem do którego była mocno 

przywiązana chora osoba. Odprowadzić na 
Žabią 32 m. 7 — 100 zł. nagrody” . Otóż 

ja  wyspecjalizowałem się w  zwracaniu 
psówi 

— Bardzo ciekawe. 

Kiedy' pierwszy razi orzypłątał się 
mnie kundel, kiedym nazajutrz wyczytał, 
że taki i taki Bryś zginął, kiedym odebrał 
25 zł. nagrody za zwrot — to jakby  bły- 
skawica mnie olśniła: a czemubyś stale 

durniu jeden psów nie znajdywał — pomy- 
ślałem. I zacząłem łazić po mieście dniami 
całemi, a co psa samopas szwendającego 

się zobaczę — łap za mordę i do domu 

taszczę. Kurjer Warszawski zaabonowałem, 

inne pisma też — a jakże. Niekiedy, gdy 

piękny okaz złowiłem, sam ogłoszenie da- 

wałem, że niby przypłątał się taki. 

Ma Się rozumieć, zmądrzałem, nabrałem 

rutyny. Kawał mocnej kiełbasy zawsze w 
kieszeni, nosiłem — wlecze się psina za paniu- 

sią, zajdę od tyłu, musnę mu kełbasą przed 

nosem i hajda w bramę — psina za mną, 
ja dalej — wreszcie daję, jednocześnie na 

smycz biorę — i do domu. 

Albo w alejach siedzą różni emeryci 

kundelkami, drzemią starzy. To zgrabnie 
odepnę smycz, lub i kozikiėm  przetne, 

gwiznę — piesek mój. Najpewniejszy inte- 
res; taki stary to zaraz ogłoszenie daje, na- 

grodę buli, jeszcze wódką poczęstuje. Jed- 

nego cwajnosa tom trzy razy odprowa- 

dzał — już się nawet właścicieł dziwił. 
Bu!łdogi najlepsze — głupie, łatwo uwieść, 
rasowe — więc chcą go nazad. 

Dobre czasy, dobry fach, dobrą zarob-. 

ki! Pracowało się rzetelnie — jieniądze ucz- 

ciwie od zadowolonych, wdzięcznych  lu- 

dzi odbierało. A teraz co? Panie — cholera 
nie czasy!  Podwędzi się pieska, trzyma, 

karmi, gazety kupuję, samemu ogłoszenie 

da — nic i nic. Ani znaku życia, nikt nie 
chce psa — zginął to i lepiej. 

Podatek mi walnęli. Jako, że zawsze 

trzy, cztery kundelki w mieszkaniu się 

kręcą, więc przeszło sto złotych nałożyli 

Reklamowałem, że nie moje, nie dla przy- 
jemności, ale przez fantazję, dla innych 
trzymam — nie ай wiary. 

A ostatnio to miałem taki wypadek: na- 

winął mi się piękny dog, gruby, wielkie 

bydlę. Po dwuch dniach dałem ogłoszenie 
— poskutkowało — dali znać by na Filtro- 

wą odprowadzić. (tdę i myślę: „no brachu 

bez 80 zł. się nie obejdzie, a może i 100 

zafasujesz!* Dzwonię, pani domu otwiera 

— aha, Fifinka — rzekła. Po chwili wy- 
nosi mi 5 zł.: — macie, człowieku, za fa- 

tygę! 
Ja w placz: — pani taki 

nim strachu się najadiem, on 

córeczki nie zjadł, paniusiu, 

45 zł. proszę dołożyć. 
Zwarjowališcie, mówi, moj mąż, 

jest urzędnikiem — nie chcecie weźcie so- 

bie Fił skę, dla nas nawet lepiej — žreč 

nie będzie. 

Trzasneła mi drzwi przed nosem. To 

z tej złości, z tej rozpaczy jak nie' kopnę 
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tego doga — aż się nogami nakrył. Aku- 

rat glina się nasunęła. „Za znęcanie się 

nad zwierzęciem — 5 zł. kary — mówi i 

już mandat wypisuje. 

Można to żyć panie?, Wczoraj  spot- 

kałemi wolnego rasowego  griffona — na- 
wetem nie pomyślał go przyhołubić. Poco? 
I tak nikt nie da zań 20 groszy. Psie cza- 
sy panie! Niewiadomo za co się brać, co 
robić. Uczciwie dziś nie wyżyjesz, złodzie- 
jem chyba zostać, czy co? Karol 

pitana, podpisało jeszcze kilku pasa- 
żerów, którzy byli naocznymi świadka 
mi spotkania, 

W ubiegłem stuleciu wąż morski 
był przedmiotem ożywionej polemiki 
towarzystw naukowych w Anglji. Po- 
wodem tej wymiany zdań była rela- 
cja kapitana Harringtona, który spot- 
kał węża w r. 1857 i zameldował o 
tem swoim armatorom. Według opo- 
wiadania Harringtona, wąż miał głowę 
przypominającą beczkę, metrowej 
średnicy, zakończonej u góry ostrym 
grzebieniem. Chropawa skóra pokryta 
była białemi centkami. Harrington i 

dwaj jego oficerowie oraz 20 podróż- 

nych obserwowali bestję z odległości 
20 m. 

IPolemika naukowa nie rozwiała 
wątpliwości, uczeni podzielili się na 
dwa obozy: tych, którzy wierzyli w . 
istnienie węża, i tych, którzy temu za- 
przeczali. Sprawozdania jednak o tem, 
że tajemniczego potwora widziano w 
rozmaitych punktach kuli ziemskiej 
stały się coraz częstsze. W począt- 

kach bieżącego stulecia widziano go 
kilkakrotnie. 

Książka kpt. Hoolda notuje skrupu- 
latnie szereg spotkań z bestją morską 
przez rozmaite okręty handlowe i woj. 
skowe. Nawet zupełnie niedawno w 
czasie wojny światowej krążownik po- 
mocniczy angielski widział węża w po- 

—
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Co nas ró 
iP. Vox, który z racji mojej skrom- 

nej osoby umieścił w „„WWoskr. Czt.* 

dwa duże (aż za duże w stosunku do 

zawartej w nich treści) artykuły, za- 

'stosował w polemice system łaźni ro- 

Syjskiej: „Zz polka — w sugrob*! —po 

obezwładniającej, błogiej, tropikalnej 

temperaturze pary — w śnieg! 

Zaczął od komplementów, pod mo- 

im adresem, później zaś z „wybitne- 

go wileńskiego publicysty'* zrobił nie- 

mal zawodowego łgarza i krętacza; 

podkreślił na wstępie, że tak „Stowo“, 

jak i — „wymieniony publicysta 

Są aa ogólnem tle polskiej publicysty- 

ki, omawiającej prawosławne, cer- 

kiewne sprawy, rzadkim, bodaj jedy- 
nym wyjątkiem'*—wkońcu zaś zarzu- 

cit mi brak cywilnej odwagi i niemal 

tchórzostwo!... 

Słowem: przyszłym swoim biogra- 

tom polecam szczerze zwrócenie uwa- 

Ji na wstęp do artykułu p. Vox'a; 

wrogom zaś swym nie daję żadnych 

rad: sami znajdą w końcowej części 

polemiki wiele ciekawych określeń, 

ńietyle przekonywujących, ile dosad- 

tych i wcale niesalonowych.. Trudno: 

„Woskresnoje Cztienje“ to nie salon! 
Trzy rzeczy szczególnie rozgniewa- 

ły p. Vox. 

Pierwsze, że ośmieliłem się ener- 

gicznie zaprotestować z powodu wy- 
stąpienia p. Benefaktowa, który wpadł 

na ciekawy pomysł zorganizowania 

handlu zamiennego świątyniami i świę 

temi obrazami, przyczem dyskretnie 

przemilczał, w jakiej walucie chciałby 

szacować wartość cudownego obrazu 

Ostrobramskiego: w dolarach, w rub- 

lach, czy też... w srebrnikach!... 

Sprawę tę, mam wrażenie, całko- 

wicie wyjaśni łem w art p. t. „Siemasz- 

ko — Benefaktow— Vox"... („Słowo* 

nr. 178). 

Druga rzecz — to moje milczenie 

na temat obrządku wschodniego. W 

artykule p. t. „Nostra culpa“ zazna- 

czytem, že nie będę o tem mówił. 

P. Vox podchwycił te słowa i wy- 

ciągnął za daleko idące wnioski o mo 

jem tchórzostwie, przewrotności, krzy- 

wdzeniu prawosławnych i skrajnym 

subjektywizmie. m ы 

(Chybiony strzał! Mój i redakcji 

„Słowa* stosunek do metod, stosowa- 

nych w obrządku wschodnim, jest bar 

dziej, niż wyraźny. Na temat obrządku 
Wschodniego dotychczas ukazało się 

w „Słowie'* 49 artykułów, w tem — 

25 moich; czy mam w każdym na- 
Stępnym streszczać poprzednio napi- 
Sane? 

Ucząc mnie bezstronności w są- 
dach. rzekł p. Vox doprawdy strasz- 

ne słowa: 
„W celu wyjaśnienia przypomnę, 

że np. w okresie wojny japońskiej 
liczni Rosjanie, uważając tę wojnę za 
niesłuszną i szkodliwą, paraliżowali 
powodzenia swego kraju i cieszyli się 
z jego klęsk", 

O, panie Vox! Tego przeklętego 

„objektywizmu” ślepych niewolników 

niech pan nie szuka napróżno wśród 
narodów zachodnich!.. Potworny przy- 

kład rosyjskiej inteligencji, która cie- 
szyła się z hańby swego kraju, której 

„objektywizm' polegał na zwolnieniu 

siebie — „niezależnych * — od wszel- 
kich obowiązków względem swego 
kraju, — i na jednoczesnem gnębieniu 

wolnych narodów, która rzetelnie uto 

rowała drogę bolszewikom i znowu cie 

szyla się ze „zdobyczy rewolucji*, a 

później dała się wyrznąć  haniebnie, 

bezradnie, — o, panie Vox, ten przy- 

kład musi tylko świadczyć o tem, że 

człowiek, nie miłujący swej  religji, 

nie szanujący swego państwa, nie ko- 

chający swego narodu — nie jest go- 

dzien miana człowieka! 

Bo miłość szczera, głęboka jest nie 

tylko źródłem siły, ale —o co w da- 

nym wypadku chodzi — jest gwaran- 

cją prawdziwej bezstronności!.. 

Narzekał p. Vox na tendencyjność 

katolickich dzieł historycznych, i nag- 

le przytoczył... książkę X. J. Urbana o 

Makrynie Mieczystawskiej!.. 

Właśnie! Ksiądz katolicki zdema- 
skował pseudo-katolicką zakonnicę, o 
której głośno się mówiło, że umarła 
„in odore sanctitatis".... 

Skądże się wzięła ta zuchwałość 

katolickiego księdza, skąd ten abso- 

lutny objektywizm? 

| Czy źródłem tego nie jest głęboka 
miłość Kościoła, prawdy i narodu swe 

go, który nie potrzebuje fałszywych 

bohaterów? 

Ludzie o kulturze zachodniej, po- 

wiedzmy wyraźniej: rzymskiej, w prze 
ciwieństwie do wschodnich „objektyw- 
nych* zdrajców ojczyzny, siłę swą i 
odwagę czerpią nie z haseł skrajnych 
rewolucjonistów mają inne, pewniej- 
sze źródło: wielkiej miłości, zuchwa- 
łej prawdy i odważnych czynów uczy 
ich Kościół... 

Ale proszę wybaczyć mi te dygre- 

sje, niecałkiem jednak zbyteczne, je- 

żeli chodzi o szczere wypowiedzenie 
się. 

Przechodzę do trzeciego nieporozu- 
mienia, które wywołało niepotrzebne 

zdenerwowanie p. Vox'a. 

Nie podobało się p. Vox'owi moje 

spostrzeżenie o ewolucji, odbywającej 

się w publicystyce prawosławnej i ma- 

jącej swój wyraz w nastawieniu ultra- 

państwowem i obłędnie anti-katoli- 

ckiem. 

Mówi p. Vox: 

„Dość dziwne twierdzenie. Żadnej 

jakiejś ewolucji w prasie prawosław- 

nej niema i dowieść tego nie można”. 
Można. I bardzo łatwo. 

Czy wydawanie specjalnego cza- 

sopismia, poświęconego wyłącznie 

walce z Kościołem, nie jest krokiem 

naprzód w akcji anti-katolickiej? 

O kierunku ultra-państwowym (p. 

Vox w celach polemicznych opuszcza 

wyraz „ultra* i bawi się w tanią so- 

fistykę), 0 coraz się zwiększającej 

osobliwej prawomyślności państwowej 

może świadczyć sam p. Vox. Oto jego 

zdanie o klerze katolickim i jego sto- 
sunku do państwa: 

„Polskich biskupów, coprawda, w 

zdradzie państwa we właściwem sło- 

wa tego znaczeniu, nikt nie podejrze- 

wa, ale oni niewątpliwie robią zamach 
na konstytucję państwa; Watykan zaś 

i jego sługi gwałcą suwerenność Rze- 

czypospolitej; prawa zaś, przyznane 

mu zgodnie -z konkordatem, ograni- 

czają tę „suwerenność"... 

Przypuśćmy, że.to wszystko jest 

świętą racją, że , zawierając konkor- 
dat, rząd, jak słynna  „unteroficerska 
wdowa“'— „sam siebia wysiek“, ale 
czy koniecznie właśnie publicyści pra- 

AU TAI TTT T NET NT TTK 
bliżu brzegów  lslandji. Początkowo 
przypuszczano, że jest to niemiecka 
łódź podwodna, ale po dłuższej obser 
wacji przekonano się, że zamiast pe- 
riskopu wystaje nad wodą głowa ja- 
kiegoś potwora, przypominająca kształ 
tami głowę rekina, Do tajemniczej be- 
stji oddano kilka strzałów, z których 
jeden ranił monstrum, bo w miejscu, 
gdzie wystawała głowa utworzył się 
wir wodny. Nazajutrz krążownik zo- 
stał zatopiony przez niemiecką łódź 
podwodną, część załogi uratowała się 
i po przybyciu do Anglji złożyła urzę- 
dowy meldunek. 

Po wojnie światowej tajemniczego 

węża widziano w latach 1920, 1922, 
1928 raz na oceanie Atlantyckim, raz 
Ra równiku, a raz u brzegów Anglji. 

. Rzecz oczywista, że w opowiada- 
niach o wężu morskim sporo jest fan- 
tazji, ale trudno przypuścić, aby wszy 
stko było bajką. Identyczność niektó- 
rych szczegółów w opisach spotkania 
każe przypuszczać, że wąż nie jest wy- 
łącznie legendą, tembardziej, że nie- 

rzy uczeni nie negują istnienia be- 
styj morskich. 

Prof. Budde, uważa za rzecz wy- 
soce prawdopodobną, że w głębi mor- 
skiej zamieszkują stworzenia, których 
nie znamy, ą które w pewnych odstę- 
pach czasu pływają na powierzch- 

nie. Są to albo ryby olbrzymy, albo 

płazy, z poprzednich epok geologicz- 
nych (znanych z wykopalisk). Znane 
są wypadki, że na mało dostępnych 
terytorjach odnajdywano organizmy, 
które uważano za wymarłe przed ty- 
siącami lat. Wśród olbrzymich płazów 
z owej epoki najbardziej przypomina- 
ją węża plesiozaury. Być może, że ist- 
nieje kilka rodzajów tych przedpoto- 
powych pestyj. 

W niektórych miejscowościach A- 
meryki Południowej tuziemcy opowia- 
wiadają o istnieniu „minokao*, stwo- 
rzenia, podobnego do gigantycznego 
płaza, pokrytego łuską, o niebywałej 
sile, wyrywającego z łatwością potęż- 
ne drzewa, jak trawkę,. Znany niemie- 
cki zoolog prof. Miller uważa istnie- 
nie „minokao* za możliwe. Minokao 
jest prawdopodobnie okazem z przed 
potopu. Podwodny tryb egzystencji 
pozwolił mu przetrwać do lat dzisiej- 
szych. 

Kpt. Hold wysuwa na zokończ. hi- 
potęzę, że prawdopodobnie istnieją 
trzy rodzaje „wężów morskich*: ol- 
brzymi wieloryb z bardzo długą szy- 
ia, żółw i jaszczur — plesiozaurus. 

Jak widzimy, kwestja „węża mor- 
Skiego“ jest otwarta. Gdy więc spotka 
my w dzienniku wiadomość o „węźu 
morskim”, nie należy odrazu zaliczać 
go do wielkiej rodziny „kaczek* i po- 
błażliwie się uśmiechać. tor. 

SŁ O w 

zni? 
wosławni mają wobec tego nierozsąd- 

nego rządu pełnić tunkcje życzliwych 

guwernantek? 

l czy nie można znaleźć innej for- 

my wyrażenia swych szczerych uczuć 

wiernych obywateli Rzplitej Polskiej? 

Mniejsza zresztą o to. 

Mówiąc o publicystyce prawosław- 

nej, chciałem skonstatować pewne fak- 

ty w sap susz iz Gua BALDŲ UI 

Mając przed sobą jednego, istot- 

nego wroga, o którym mówiłem w 

artykule p. t. „Idźmy wgórę, — nie 

wdół!* („„Słowo* nr. 179), zdając So- 

bie sprawę ż konieczności wzajemne- 
go porozumienia się, — tylko pod tym 

kątem widzenia przyglądam się prasie 

prawosławnej i ze smutkiem konstatu- 

ję pewne zjawiska, uniemożliwiające 

rzeczową, przyjacielską rozmowę. 

Trzy są, przedewszystkiem niepo- 

żądane zjawiska. 
1) Bardzo nierówny poziom arty- 

kułów, utrudniający znalezienie właś- 

ciwego tonu. 
rzecież inaczej się mówi do o. 0. 

Żeleźniakowicza i Szamardina, nieco 

inaczej do p. Vox'a i hr. Grabbego, 
wcale inaczej do p. Senex'a, a z p. 

Beneiaktowym wcale 

mówić. Wskutek tego i moje artykuły 

wywołane głosami współpracowników 

„Woskr. Cztienje“ zasadniczo się róż- 

nią w tonie. 
Np. „Chrześcijanie wszystkich wy- 

znań—łączcie się* („Słowo nr. 132) 

a „Ostra Brama* („Słowo* nr. 134). 

2) Złośliwa, nieszlachetna tenden- 

cja, mająca na celu ośmieszenie reli- 

gji katolickiej i zbagatelizowania głę- 

bokich przeżyć katolików - Polaków 

Jeszcze raz wskażę na artykuły Niko- 

łajewa i Benefaktowa, które są niedo- 

puszczalne! Nic nie mam przeciw ta- 

kim „dziełom*, w jakimś świstku bru- 

kowym, ale na szanujące się pismo nie 

mogą one nie rzucić cienia! 

3) Krępowanie niezależnej myśli 

najbardziej wartościowych pisarzy. 

Niech p. Vox lepiej nie protestuje: to, 

co przeżyli profesorowie Z. i Z., jest 

zastanawiające!... 

Ta trzecia przyczyna, utrudniająca 

wzajemne porozumienie -się, jest naj- 

ważniejsza. 
Zagadnienie unji — Unji — idei 

jest obecnie aktualne, jak nigdy. Tego 

negować nie można, lekceważyć nie 

wolno. 

Czy, kiedy i w jakiej formie moż- 

liwe jest zjednoczenie Kościołów, lub 
wytworzenie form ściślejszego współ- 

życia i współpracy — nad tem już te- 

raz trzeba się zastanawiać, —bo cza- 

su zbyt wiele nie mamy!. 

Nie wiem, czy są możliwe w 0- 

obecnych warunkach wspólne konfe- 

rencje kapłanów katolickich i prawo- 

sławnych, — sądzę, że nie. 

Natomiast współpraca uczonych— 

katolików i prawosławnych jest cał- 

kiem możliwa i bardzo pożądana. 

Dzieje Unji kościelnej na ziemiach 

Rzeczypospolitej Połskiej muszą być 
już teraz wzięte na warsztat badań 
naukowych! 

Pisałem już o tem („Alarm bez e- 

cha* — „Słowo* nr. 286 — r. 1930). 

(Zaznaczając, iż przebogata rosyj- 

ska literatura unijna, jest tendencyjna 

i na tysiące przyczynków posiada tyl- 
ko parę już przestarzałych monogratij, 

że tej literaturze my nic właściwie 

przeciwstawić nie możemy, pisałem 

tak: 

„Jakże można w tych warunkach 
mówić poważnie o akcji unijnej?. 

Jakże można porozumieć się z in- 
teligentnymi prawosł.awnymi, wycho- 
wanymi na tendencyjnej literaturze?- 

Potrzeba rozpoczęcia prawidłowo 
zorganizowanych badań naukowych z 
zakresu dziejów Unji — jest paląca, 
krzycząca, alarmująca!... 

Taki był mój zeszłoróczny alarm, 

rzecz łatwa do przewidzenia — bez e- 
cha! 

Jeszcze raz wyraźnie powiem, o co 

mi chodzi. 
Nie chcę nikogo „nawracać” i nie 

wyobrażam sobie, abym mógł się „od- 
wrócić". 

Przyglądam się temu, co się dzieje 
na świecie i z niepokojem patrzę na 
to, jak u nas nic się nie dzieje w pew- 
nym kierunku. 

Mam do czynienia z publicystyką. 
Nie lekceważę jej roli, ale nie przece- 
niam jej znaczenia. 

Publicyści — to tyraljera, która 
może przeciwnika ostrzelać, nastra- 
szyć, stoczyć z nim potyczkę. Nie ty- 
raljera jednak będzie decydowała o 
walnej bitwie lub o zawarciu pokoju. 

W ruchach religijnych dwie grupy 

niema o czem 

О 

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy 
W folwarku Zakrzewo, gm. bohiń- 

skiej: miał miejsce okropny wypadek, 
który pociągnął za sobą śmierć dwóch 
ludzi. 

Grupa robotników zajęta była wy- 
rębem drzewa. W pewnym momencie 

iedno z drzew upadło wcześniej niż się 
tego spodziewano, przygniatając cię- 
żarem swym robotników. 

Dwaj z nich: Józef Kotko i Jan Bo- 
lesławowicz ponieśli śmierć na  miej- 
scu, kilku innych odniosło lżejsze ra- 
ny. 

Spłonęła cała wieś 
Nocy przedwczorajszej wybuchł pożar 

w jednym z domów we wsi Bodziewicze 
gm. zdzięciolskiej, który szybko rozszerzył 
się na sąsiednie budowle, tak, że w kilka 
minut prawie cała wieś stanęła w ogniu. 

Ogień zniszczył 58 domów mieszkalnych, 

kilkadziesiąt chlewów i stodół oraz inwen- 
tarz żywy i martwy 60 chłopów. 

Straty sięgają 200 tys. złotych. 
Powodem nieszczęścia było nieostrożne 

obchodzenie się z ogniem przez włościani- 
na J. Koszko. 
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URZĘDOWA 
— Pożary w lasach. Minist. Spraw We- 

wnętrznych wydało okólnik do wojewodów 
w sprawie zapobiegania pożarom w !asach 
państwowych. a 

Minist. wyjaśnia w okólniku, że akcja ra 
townicza na terenie lasów państwowych mu 

si być prowadzona zgodnie z przepisami, wy 
danemi specjalnie przez Minist. Rolnictwa; 
dla leśniczych lasów państwowych”, oraz in 
dla elśniczych lasów państwowych”, oraz in 
strukcją dla gajowych. 

Kierownictwo akcją ratunkową w razie 
pożaru spoczywa w rękach  funkcjonarju- 
szów leśnych, jednak władze administracji 
ogólnej i policja państwowa obowiązane są 
do jaknajściślejszego współdziałania z ad- 
ministracją lasów. 

MIEJSKA 

— Wstrzymanie robót przy koście- 
le w Kalwarji. W związku z notatkami 
w prasie wileńskiej w sprawie budowy 
nowego ogrodzenia przy kościele w 
Kalwarji otrzymaliśmy ze źródeł mia- 
rodajnych wyjaśnienie, że roboty te, 
rozpoczęte bez zezwolenia władz kon 
serwatorskich i prowadzone w sposób 
niewłaściwy, zostały przez konserwa- 

„tora wstrzymane w dniu 30 lipca br. 
— Posiedzenie komisji teatralnej. Na 

wczorajszem posiedzeniu miejskiej komisji 
teatralnej p. Wiceprezydent Czyż złożył spra 
wiozdanie z przebiegu przesilenia teatralne- 
go. Nowomianowany dyrektor teatrów p. M. 
Szpakiewicz nie mógł przybyć na posiedze 
nie z powodun katastrofy pociągu, którym 
właśnie jechał do Wilna. 

— Lustracja żydowskich instytucyj spo- 
łecznych. Bawiący od kilku dni w Wilnie, 

Uzdrawiający środek 
Smutna to i straszna rzecz — choroba. 

Każdy jej się boi, bo niesie ból, zabiera si- 
ły i robi z człowieka silnego — niedołęgę. 
Są choroby, przed któremi, jak przed smo- 
kiem, ucieka matka z dzieckiem. Bywają ta 
kie, które cicho wpełzają do organizmu i nie 
postrzeżenie prowadzą swoją niszczycielską 
pracę. Są choroby które grożą dzieciom z 
poza rodzcielskich pleców. Trzeba je zwai- 

cząć od najmłodszych lat i pamiętać wciąż 
o tem, że mogą ni stąd ni zowąd odezwać 
się i zgubić. 

Są choroby, które latami nękają człowie 
ka, niebezpieczne, a dotkliwe. 

Człowiek chory nie jest człowiekiem nor 
malnym, nie może z życia korzystać jak 
zdrowy. Wrażliwość jego na  niepowodze- 
nia się zwiększa, nerwy są słabsze, pobudli 
wość większa. A do leczenia i wyleczenia 
potrzebny zest przedewszystkiem spokój i 
zadowolenie moralne. W dobrych warun- 
kach przychodzi prędzej zdrowie, Poprawiać 
się może tylko człowiek, który nie ma 
trosk, zmartwień. 

Jedną ze współrzędnych bolączek ludzi 
leczących się, a zarazem 'wielką przeszko- 

dą do wyleczenia jest zwykle myśl o przy- 
szłości, o rodzinie. Ilu chorym zabiera ona 

spokój ducha, dobry sen i męczy biedne ner 
wy? 

Dlatego radzę wszystkim udającym się 

gdziekolwiek na kurację, aby dla jej skute- 

czności przed wyjazdem ubezpieczyć się w 

PKO. Wielka troska spadnie im z głowy tro 
ska o rodzinę. W razie śmierci ojca i męża 
PKO wypłaci jej całą ubezpieczoną sumę, 
wi razie śmierci z wypadku — podwózną pre 
mję ubezpeczeniową, 

MOST TIA TIE TK TO TROW 
mają głos decydujący: kapłani i ucze- 

ni. 4 

Mnie, rzecz jasna, bardziej intere- 
suje druga grupa. 

I dlatego wciąż wyczekuję jakiego- 
kolwiek działania niezależnych uczo- 

nych, których zbiorowy wysiłek roz- 
wieje niejedną legendę, ale i usunie 
niejedno uprzedzenie i wyłuska z 

przeszłości prawdę, ułatwiającą kato- 

likom i prawosławnym w Polsce wspól 
mą drogę — w przyszłość. 

W. Ch. 

  

przybyli specjalnie z Ameryki żydowscy 
działacze społeczni Golding i Jeszerin zwie- 
Czili szereg instytucyj żydowskich. 

— Kolo żydowskie w Izbie Przem.-Han- 
dlowej. Przy Izbie Przem.-Handlowej w Wil 
nie powstało Koło żydowskie. Kierownikami 
koła są pp.: Zajdsznur, Taub i Cholem. 

— Konferencja w sprawie wydania en- 
cykopedji ogólnej w języku żydowskim. W 

u wczorajszym rozpoczęło *się posiedze 
nie Komitetu Wykonawczego Żydowskiego 
Instytutu Naukowego razem z przedstawi- 
cielem Funduszu Dubnowa przy Żyd. Insty- 
tucie Nauk, w sprawie wydania ogólnej en- 
cyklopedji w języku żydowskim. 

Na posi to at  specjalnie 
do Wilna członek Biura Wykon. i Kierow- 
nik Centr. Zagranicznej Ż. I N. A. Czerniko 

"wer. Konferencja trwać będzie dwa dni. 

RÓŻNE. 
— Poczta nie śpieszy się. Dowiadujemy 

się o następującym fakcie, świadczącym 0 
tem, że poczta nie śpieszy się. Przekaz pie- 
niężny wysłany z Lidy do Wilna w piątek 
doręczony został dopiero w poniedziałek 
wieczorem, 

Gdy zapytano dlaczego tak późno uzy- 
skano wyjaśnienie, że z racji wypłat pensyj 
pieniądze nie mogły być wypłacone wcześ- 
niej. 

— Zaany pisarz - turysta w 
Wilnie. Bawi w Wilnie prof. Wacław 
Świątkowski, znany autor szergu książek kra 
joznawczych, wytrwały podróżnik i szczery 
miłośnik ziemi polskiej. 

Podróż swą p. Świątkowski odbywa prze 
ważnie na rowerze, aby móc lepiej poznać 
Kkraj i mieć bezpośrednie wrażenia z zetknię 
cia się z ludźmi i przyrodą. 

Z Wilna wyjeżdża prof. Świątkowski do 
Trok i Druskienik, na czem właściwie koń- 
czy swą tegoroczną wycieczkę na Wileń- 
szczyznę. 

Miejmy nadzieję, iż ziemie nasze utrwa- 
lą się w pamięci pisarza - turysty nie mniej 
dokładnie, niż Suwalszczyzna, Płockie, Lu 
belszczyna, Podlasie, dorzecze Narwi oraz 
ziemia Kujawska, które doczekały się pięk- 
nych i zajmujących książek utalentowanego 
autora. 

BALE I ZABAWY 
— W niedzielę 9 sierpnia odbędzie się 

w Landwarowie na korzyść biednych dzieci 
zabawa urozinaicona różnorodnemi igrzy- 
skami oraz tańce. Przygrywać będzie orkie- 
stra wojskowa z Trok. 

W razie niepogody tańce odbędą się w 
pałacu Landwarowskim. Cena wejścia 75 
gr. dla dorosłych, 50 dla studentów i 25 gr. 
dal dzieci i żołnierzy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś grana 

będzie w dalszym ciągu wesoła komedja 
Bois'a i Hansena „jedynaczka króla mydła”, 
która zyskała ogólne uznanie publiczności 
dzięki oryginalnie ujętej myśli przewodniej, 
oraz brawurowej grze całego zespołu z Det- 
kowską, Małyniczówną, Niwińską, Sawicką, 
Balcerzakiem, Detkowskim, Mileckim, oraz 
Żurowskim wi rolach głównych. 

— Teatr Letni. Występ Rewji warszaw- 
Skiej. Dziś ukaże się po raz drugi efektow- 
na i melodyjna rewja „Uśmiech Wiłna* z 
występem gościnnym Janiny  Sokołowskiej. 
Świetna ta artystka, której produkcje Wy- 
wołują ogólny zachwyt — ukaže się w о- 
toczeniu J. Koztowskiej, L. Sempolinskiego, 
J. Juimy-]aszczołta i Wierzyńskich. Wielką 
atrakcją stanowić będzie występ w rewji 
dyr. Aleksandra Zelwerowicza. Rewja wy- 
wołała ogólne zainteresowanie. Początek o 
godzinie 8 m. 45 wiecz. 

— Wielki koncert w muszli koncertowej. 
Jutro, w niedzielę, o godzinie 9 wiecz. w 
muszli koncertowej, w ogrodzie po-bernar- 
dyńskim odbędzie się wielki koncert popular 
ny orkiestry 1 p.p. Leg. pod dyrekcją por.- 
kap. Feliksa Koseckiego, z udziałem wybit- 
nych artystów Rewji warszawskiej: Janiny 
Sokołowskiej, Janiny Kozłowskiej, Ludwika 
Sempolińskiego, Jerzego Sulimy - Jaszczołta, 
E. i H. Wierzyńskich, oraz zespołu girls. 

W programie ulubione piosenki, najnow- 
sze przeboje stolicy. 

Wejście do ogrodu 1 zł., dla młodzieży 
i szeregowych 50 gr. 

— Rewja na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Jutro, w niedzielę, o godzinie 4,30 pp. 
wystawiona zostanie w Teatrze Letnim po 
cenach zniżonych barwna i melodyjna re- 
wja „Eulalja z Portugalji*, z gościnnym wy 
stępem Janiny Sokołowskiej w wykonaniu 
całego zespołu artystycznego z Janiną Ko- 
złowską, E. Wierzyńską, L. Sempolińskim, J. 
Sulimą-Jaszczoltem, A. Balcerzakiem i H. 
Wiierzyńskim. 

Nowe ewolucje taneczne dopełniają barw 
nej całości. 

Ceny miejsc zniżone. 
— Kobieta dyrygent Antonia Brico (z 

Ameryki). W sobotę, 8 sierpnia rb. o godzi- 
nie 8,30 wieczorem w Parku Sportowym im. 
gen. Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) 
odbędzie się Wielki Koncert Symfoniczny pod 
dyrekcją kobiety dyrygenta wszechświato- 
iwej sławy Antonji Brico z Ameryki, w pro 
gramie V svmfonja Beethovena Szechereza- 
da Rimskij-Korsakowia. Ceny biletów od 50 
gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios — Moulin Rouge. 
Stylowy — Walka z szatanem. 
Casino — Wielka parada. 
Hollywood — Gra o mężczyznę. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Karkołomny skok w obawie Jak 

przed aresztowaniem. Wczoraj w no- 
cy policja zarządziła obławę na tere- 
nie 2, 3 i 5 kom. P. P., podczas której 
aresztowano kilkanaście osób ze Świa- 
ta przestępczego i znaleziono większą 
ilość skradzionych ostatnio rzeczy. W 
jednej z melin przy ul. Piłsudskiego 

ż podróży inspekcyjnej 
p. Wojewody 

Pierwsza podróż inspekcyjna Wojewody 
Wileńskiego p. Zygmunta Beczkowicza, od- 
byta w dniach 3—6 b. mies. objęła tereny 
powiatów święciańskiego i brasławskiego. 

Podróż ta rozpoczęła cykl wyjazdów in- 
spekcyjno-zapoznawczych, jakie p. Woje- 
woda zamierza uskutecznić, by poza inspek 
cją władz i organów. podległych bezpośred- 
nio zapoznać się z terenem  administrowa- 
nym i w ten sposób drogą osobistego ze- 
tknięcia się z ludnością wsi i miast oraz z 
działaczami społecznymi na terenie ustalić 
najbardziej aktualne potrzeby ludności, za- 
równo ogólne, jak i poszczególnych warstw 
społecznych, odłamów narodowościowych i 
grup wyznaniowych. 

Pierwsze dwa dni podróży poświęcił P- 
Wojewoda powiatowi świeęciańskiemu, w 
którym zwiedził tereny gmin wiejskich: pod 
brodzkiej, święciańskiej, kołtyniańskiej i duk 
sztańskiej oraz miasta Podbrodzie, N. Świę- 
ciany i Święciany, dokonywując równocze- 
Śnie lustracji pogarnicza litewskiego w to- 

we dowódcy właściwego baonu K. 

W czasie podróży po powiecie święciań- 
skim p. Wojewoda odwiedził członka Rady 
Wojewódzkiej i prezesa Związku Ziemian 
p. Žygmuna Bortkiewicza. 

W. trzecim dniu inspekcji udał się p. 
Wojewoda na teren powiatu brasławskiego, 
gdzie w ciągu 2 dni podróży zwiedził gmi- 
ny rymszańską, dryświacką, opeską, bra- 
sławską, słobódzką,  drujską, leonpolską, 
przebrodzą i widzką lustrując w między- 
czasie w towarzystwie dowódcy właściwe- 
ga baonu KOP pogranicze łotewskie oraz 
dokonywując oględzin będących w toku ro- 
bót regulacyjnych na rzece Drujce. Inicja- 
torzy podjęcia tych robót już w chwili obec 
nej poszczycić się mogą chlubnym wyni- 
kiem ich prac i zabiegów w postaci szeregu 
uiezwykle urodzajnych plonów w miejscach, 
niedostępnych do niedawna nietylko dla płu 
ga lecz i dła kosy. 

Ostatniego dnia p. Wojewoda, ponownie 
wkraczając iwi granice powiatu  Święciań- 
skiego, dokonał inspekcji gmin twereckiej i 
mielegiańskiej, skąd po krótkiej gościnie u 
pp. Benisławskich udał się w drogę powrot 
ną do Wilna. 

Tematem odbytych licznych konferencyj 
z działaczami samorządowymi i przedstawi- 
cielami organizacyj społecznych były poza 
sprawmi gospodarczemi obu powiatów: na 
terenie powiatu Święciańskiego — kwestja 
pomocy poszkodowanym od gradobicia, na 
terenie zaś powiatu brasławskiego — spra- 
wy skutecznego przyjścia z pomocą ludno- 
ści poszkodowanej od powodzi.- W konfe- 
rencjach tych wzięli udział posłowie do Sej- 
mu pp. Kwinto (pow. brasławski) i Polkow 
ski (pow. Święciański). 

Towarzyszyli p. Wojewodzie w czasie in- 
spekcji: inspektor wiojewódzki związków fo 
munalnych p. Aleksander Żyłko — w cią 
gu całej podróży inspekcyjnej oraz naczeł- 
nik wydziału bezpieczeństwa p. Tadeusz 
Bruniewski — w ciągu 2 pierwszych jej 

Z SĄDÓW 
ECHA KRADZIEŻY 

W SKLEPIE NIEMENCZYŃSKIEGO. 

W październiku ub. r. zjawił się do wła- 
Ściciela sklepu obuwia, mieszczącego się 
przy ul. Rudnickiej nr 6, Maksa Niemenczyń 
skiego, jego były subjekt E. Kiikojen i zako 
munikowal, że sklep jego jest systematycz- 
nie okradany. Kikojen oświadczył przy 
tem, że podejrzewa o kradzież pracującego 
w sklepie subjekta M. Suchockiego. 

Niemenczyński podziękował za informację 
i poprosił Kikojena, aby mu dopomógł w 
wykryciu afery. Policja została powiadomio- 
na o podejrzeniu Kikojena. 

Roztoczona przez st. post. Zenona Wę- 
cławka obserwacja, dała pozytywne wyni- 
ki. W dniu 21-go października, o godzinie 
12-ej Węcłąwek przyłapał Suchockiego w 
momencie doręczania bratu swemu Mejero- 
wi kilku par obuwia. 

Wywiadowca chcąc się dowiedzieć, kto 
jeszcze bierze udział w aferze nie areszto- 
wał M. Suchockiego, ale zaczął go śledzić. 
Po krótkim czasie Suchocki spotkał się ze 
swym kolegą Kaganem i razem udali się 
do sklepu B. Wołka w cełu sprzedania u- 
kradzionego obuwia. Przed sklepem obu 
przytrzymano. Znaleziono 10 par obuwia, 
pochodzącego ze sklepu Niemenczyńskiego. 

Jednocześnie przeprowadzono rewizję w 
sklepie Wołka i tam także znaleziono kilka- 
dzesiąt par obuwia pochodzącego ze skie- 
pu Niemenczyńskiego. 

Przyłapani na gorącym uczynku bracia 
Suchoccy, Kagan i Wołk zostali pociągnię- | 
ci do odpowiedzialności. Pozatem iwio- 
noj jeszcze «wi stan oskarżenia E. Kikojena, 
który wykrył aferę, a mimo to rzekomo do- 
pomagał pozostałym w sprzedawaniu kra- 
dzionego towaru. 

Wczoraj na rozprawie sądowej Suchoccy 
i Kagan przyznali się do winy, natomiast 
Kikojen i Wołk nie przyznali się i wyjaśnili, 
że kradzionego towaru nie kupowali, przy- 
czem Wołk wyjaśnił, że znalezione u niego 
obuwie pochodzi z licytacji Iombardowej. 

Oświadczenia złożone przez oskarżonych 
całkowicie pokryły się z zeznaniami świad- 
ków. 

Po krótkiej naradzie Sąd wyniósł wyrok, 
skazujący b-ci Suchockich i Ch. Kagana, na6 
miesięcy więzienia, zawieszając im. tę karę 
na 5 lat oraz uniewinnił E. Kikojena i B. 
Wołka, dla braku dowodów winy. 

Obronę wnosili adwokaci: Engel, Jasiń- 
ski, Frydman i apl. adw. Barańczuk. 

: 

policja natrafita na dawno poszukiwa- 
nego ztodzieja Gobis, zwanego „sko- 
czkiem“. Osaczony „wlamywacz wi- 
dząc wkraczającą policję bez namysłu 
rzucił się do okna i niebacząc na zna- 
czną wysokość wyskoczył z 2 piętra 
na bruk. Cały dom był otoczony jed- 
nak posterunkami, tak, że zbieg w 
chwili gdy stanął na ziemi znalazł się 
w obliczu dwóch tęgich policjantów, 
którzy go już nie opuścili aż do chwili 
osądzenia w areszcie. 

— Bójka na Trakcie Batorego. 
W dniu 6 b. m., o godzinie 21,30 w domu 
Markiewiczą przy ul. Trakt Bat po- 
między szoferem Masztalerem Stanisławem 
(Lipówka 17) a Siemaszkiewiczem Micha- 
łem (Jeziorna 10) powstała sprzeczka, w 
czasie której Siemaszkiewicz uderzył nożem 
w okolicę serca Masztalera. Masztalera w 
po dzi: odwieziono do szpitala św. 

— Kradzieże. Silwanowiczowi Mieczysła 
wowi (Jasińskiego 10) w nocy z dnia 5 na 
6 bm. nieznani sprawcy, dostawszy się przez 
otwarte okno do jego mieszkania, skradli 
garderobę męską oraz biżuterję łącznej war 
tości 1370 zł. 3 

— Olickiemu Józefowi (Mostowa 2) 
skradziono 15 zł. w gotówce. 

 



      

   

SHRONISKO NAD JEZIOREM NAROCZ 
Jakoś tak złożyło się, że pomimo 

względnie młodego wieku, zatęskni- 
łem za możliwie absolutną ciszą; tę 
pożądaną ciszę postanowiłem sobie 
„Spreparować'* na czas urlopowy, By 
łoby to nietrudną rzeczą, na innym te- 

renie — ale u nas zdawało się, że rie- 

ma łatwiejszej. 
Wybrałem jezioro Narocz.. ('dsepa- 

rowane od kolei, wydał? mi się naj- 

odpowiedniejszem mieiscem wypoczyn 

kowem. Ponieważ wi: *7iaiem, że znaj 

duje się tam: nad brzegiem w któremś 

miejscu schronisko. chcę tam zajechać. 

Zbieram informacje — czynniki ofi- 

cjalne i nieoficjalne mformują mnie, że 

schronisko jest bardzo do tego odpo- 

wiednie, kto nie decyduje się na cam- 

ping z różnych powodów. Ja osobiście 

tylko dlatego nie „rzuciłem się” na 

camping, że nie byłem odpowiednio 

' „umundurowany*. Dojazd trudny = 

najpierw koleją szerokotorową — 2 i 

pół godz.; potem wąskotorówką — ty 

leż i następnie końmi, ''а — trzę- 

sącą furmanką 19 km. z składen.. Ale 

"to nic — ryzykuję. Okazało się, że 
słowo „ryzykuję” nie było przesają— 

kiedy wieczorem 0 godz. 2: m. 30 

przyjechałem przemoczony ds nitki do 

schroniska, zapanowara lekka konster 

nacja. Chodziło o to, że wprowadzo- 

no mnie do pokoju, który — jak się 

to mówi — „wychodził* na salę ja- 

dalną; właśnie była Kolacja (sic! o 

godz. 21 m. 30!). Okazało się, że pra- 

wie wszystkie pokoje wychodzą na о- 
bie sale jadalne — górną i dolną. 

Zazgrzytałem więc tylko, miażdżąc 
w myśli tymczasem przemądrego ar- 
chitekta i zażądałem wody gorącej i 

zimnej do mycia, Zauważyłem zdumie 

nie w oczach jednej pokojówki, druga 

za to nie ukrywała swojej pogardy dla 
mężczyzny, który się myje w gorącej 
wodzie. Żanim jednak tę wode mi do- 
starczono, ba! zanim wogólż umie- 
szczono mnie w pokoju, zażądano le- 
gitymacji; to było prawie humorystycz 

ne — stoję cały mokry i czekam na u- 
miejscowienie, ale już muszę się legi- 
tymować. No, ale nic. Wkońcu przyje- 
żdża i świeca —i woda. 

`„ Jezcze jedna rzecz -— schronisko 
przyjmuje stałych pensjonarjuszów, a 
tymczasem posiada tylko jeden pokój 
pojedyńczy — reszta po 2, 3 i więcej 
łóżek!. 

Schronisko znajduje się na wschod 

nim brzegu jeziora, na brzegu pewne- 
go rodzaju zatoki. Niebardzo rozu- 
miem, dlaczego tutaj 
miejscowiono? Oczywiście, chodzi mi 
tutaj o względy estetyczne i komuni- 
kacyjne. Okolica, w której się znajduje 
obecnie schronisko, jest bardzo uboga, 
— anemiczny lasek sosnowy, ani jed- 
nej plaży, brak świeżej zieleniny, — 
np. trudno napotkać kawałek dobrej 
trawy — przytem strasznie daleko cd 
kolei i do jakiegokolwiek miasteczka 
— do Miadzioła np. wodą (przez je- 
zioro Miastra) jest około 4 — 5 km., 
a biorąc pod uwagę, że przy wietrze” 
trudno się przez jezioro przeprawić, 
Miadzioł oddalony jest o jakie 8 km, 

Tymczasem na brzegu północnym, 
gdzie się znajduje wieś Kupa, 2 — 3 
km. od Kobylnik, (kolej), mamy oko- 
licę o wicie ładniejszą, ciekawszą, zie- 
doności więcej i bardziej intensywna; 

` — brzeg lepszy, miejscami małe plaże — 
— ‹ рога*ет — to już czysto subjektyw- 

ne — jezioro wydało mi się weselsze, 
nie takie beznadziejne, jak na brzegu 
„schroniskowym“. To byłyby rzeczy, 
które według mnie zostały źle zrobio- 

JOHN HUNTER 

s» JENNY—DETEKTYW 
— Nie, był dostatecznie wytrzeź- 

_ wiony, aby mówić przytomnie. Mówił 

prawdę. Hogan jest rzeczywiście jed- 

nym z najniebezpieczniejszych bandy- 

" tów w tej szajce! 
: Billy zanotował sobie szcze góły 
opowiadania i podchodząc do Jenny, 
położył rękę na jej ramieniu. 

"  — Raz już pani okazała mi znacz- 
ną pomoc. Teraz znów dowiedziałem 
się dzięki pani bardzo ważne szczegó- 
ły. Może przestaniemy więc robić przed 

‚ sobą tajemnice? Niech mi pani opo- 
wie wszystko, a ja obiecam pani po- 

moc. 
Na chwilę policzek jej przytulił się 

/ z zaufaniem do jego zimnej ręki. Billy 

 odczuł, że doprowadzona do ostatnie- 

_ go stopnia rozpaczy i smutku Jenny 

‚` — szuka pomocy i poparcia, pragnie mu 

'_ się zwierzyć. Czekał, pełen nadziei. 

P> > = Dobrze, .-— szepnęła, — do- 

'__ brze. Tylko nie teraz. Muszę pomyśleć 

" nad tem wszystkiem. 
Pożegnał się i wyszedł, a Jenny 

siedziała długo przy stole, wpatrzona 

w zamknięte drzwi, przez które wy- 
szedł. Ze strachem myślała o tem, że 

*'co możć się stać.... 
Jeśli Billy odnajdzie Olivera Tren- 

ta, wszystko przepadnie, wszystko ru- 
"mie, a ona nie będzie mogła znieść te- 
go ciosu! Jakże się bała strasznie, że 
Oliver Trent mógł być członkiem ban- 

  

dy. 
ELO й Gdyby mogia go zobaczyč, poroz- 

| mawiać z nim! Tylko chwilę, pięć mi- 

- nut! Tego tylko pragnęła, by móc roz- 

mówić. się z nim. Wtedy zrozumiała- 

"by, co ma robić. 

у 'W rozpaczy, Jenny padła na kola- 

na i, tuląc głowę do zimnego drzewa 

| stołu, łkała głośno. SEA 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

schronisko u- | 

ne, a które zmienione już być nie mo- 
gą. Przechodzę do szeregu niedoma - 
gań, które są rezultatem niezaradności 
czy miestaranności obecnego zarządu. 
Najpierw nieścisłość—w Wilnie czyn- 
niki oficjalne informowały mnie, że о- 
płata za dzień wynosi 6 zł. — na miej- 
scu jednak wzięto ode mnie 6 i pół 
zł. i mimo reklamacyj moich nie u- 
względniono — trzebaby to ustalić, 
gdyż gość narażony jest na wyrwę w 
budżecie, coprawda niewielką, ale za- 

wsze. 
Odżywianie fatalne 

dzień pobytu, ani jednej jarzyny 
stare kartofle i jeden raz marchewka 
w mącznym sosie. Bułki nie mogłem 
się doprosić, ciągle własne pieczywo; 
był tylko chleb — t. zw. „bialy“ — 
rzeczywiście ciemno-żółty, b. kwaśny, 
i czarny — ciemna glina o wątpliwym 
zapachu. Zdarzało się, że mleka nie 
było, albo tego, albo tego — wogóle 
często czegoś brakowało — a to prze- 
ciež mowa o tygodniowym pobycie 
Rozkład godzin jedzenia dobry — z 
wyjątkiem kolacji, która jest podawa- 
na skandalicznie późno — około 21,30 
— kto widział o tej godzinie kolację! 
Przecież nawet w mieście człowiek, 
żyjący higjenicznie, je stale kolację 0- 
koło godz. 20,00; na wsi tembardziej 
powinno to być niewzruszoną zasadą. 

Schronisko bynajmniej nie nadaje 
się na pensjonat. Trzeba sprawę jas- 
no postawić. Co sobota zjeżdża się 
moc gości z okolicy i zdaleka z 
własnemi autami, įedzėniem i gramo- 
fonami, zachowującej się zresztą nie- 
zbyt kulturalnie, 
gramofonie „przeboje“ i to trwa do po- 
niedziałku popołudnia, a potem przez 
wtorek, środę i czwartek też ciągle 
ktoś przyjeżdża i wyjeżdża, a w pią- 
tek już się zaczyna sobotnio-niedziel- 
ny rwetes, to naprawdę 0 jakimkol- 
wiek wypoczynku mowy niema. — 

W obecnym stanie schronisko jest 
tylko dla gości przygodnych, dla któ- 
rych rzeczywiście jest cudowną oazą, 
—jeżeli ktoś odbywający dłuższy raid, 
natknie się na estetycznie urządzony 
budynek, gdzie może umyć ręce i wy- 
pić szklankę straszliwej, ale gorącej 
herbaty. Twiedzę, że taką herbatę 
można wypić bez wstydu tylko raz!.... 
Prymitywność urządzeń — zadziwia- 

— przez ty- 

  

ŚWIATŁA W OCEANIE 

Przed paru laty udoskonalono wstępo- 
wanie nurków w wody mórz. Ludzi ciągnie 
nieprzeparta ochota i ciekawość zobaczenia, 
co się dzieje we wnętrzach tych nieprzejrza 
nych głębin, po których suną parowce. 

WIECZNA NOC? 

Jak wiadomo, w niektórych oceanach 
znajdują się miejsca głębokie na 10 tysięcy 
metrów. Oczywiście do takich głębin nie do- 
ciera nigdy Światło dnia, panuje tam wiecz 
na noc. Dostęp do tej głębi jest narazie dla 
człowieka zupełnie niemożliwy, a to z po- 
wodu olbrzymiego ciśnienia powietrza. Nur 
kowie docierają tylko do nieznacznej głębo 
kości. Dzwon żelazny, który jeszcze najsil- 
niej wytrzymuje ciśnienie słupa wody, do- 
chodzi zaledwie do 300 metrów. 

wyśpiewujący przy * 

SŁ-20W. © 

SPORT 
ŚMIERĆ HITOMI 

NAJZNAKOMITSZEJ LEKKOATLETKI 
ŚWIATA 

Poselstwo japońskie w Warszawie otrzy 
mało w poniedziałek 
mość, że znakomita lekkoatletka Hitomo 
triumfatorka lgrzysk Olimpijskich oraz wielu 
zawodach, znana również w Warszawie, 
zmarła po trzymiesięcznej ciężkiej chorobie. 

  

RZEZI ARTADAK AEK TUL PLACUOZO I AERSZEE ZAK GENK NIN IE 

jąca — pokojówki wodę w dzbankach 
noszą wprost z jeziora — jeżeli pada 
duży deszcz — wody goście nie do- 
stają — przynajmniej mnie raz wody 
wieczorem nie dano, bo pokojówka ba 
ła się wyjść. : 

Dlaczego nie można tego zorgani- 
zować, skoro schronisko jest tuż nad 
jeziorem — czy zarządowi trzeba mó- 
wić o tak prymitywnej rzeczy — jak 
pompa? 

Schronisko walczy z trudnościami, 
to prawda, jest odcięte, ale swoją dro- 
gą panuje tam dziwna opieszałość. 
Mówiłem o strasznym razowym chle- 
bie — otóż w Miadziole sam kupiłem 
chleb razowy b. porządny — dlacze- 
go schronisko nie może zrobić tego 
samego? 

Sprawa łódek przedstawia się też 
b. smutnie. Są tylko trzy — z tych 
możliwe tylko dwie. I jedna żaglówka, 
ale też, nie wiem, czy zdatna do użyt- 
ku. Motorówki ani śladu, a przecież 
motorówka niesłychanie uprościłaby 
sprawę komunikacji. Przy obecnym 
stanie rzeczy, kto nie ma swojego au- 
ta, niech nie ryzykuje w deszcz tam 
jechać — może to przypłacić długą 
chorobą. 

Oceniam inicjatywę zbudowania 
schroniska, które jako takie spełnia 
swoją rolę (z wyjątkiem odżywiania), 
© czem miałem sposobność przekonać 
się w ciągu swojego tygodniowego 
pobytu, — dla stałych pensjonarju- 
szów nie nadaje się zupełnie — a o 
to właśnie chodzi — stały pensjona- 
rjusz jest tam rzeczą niepotrzebną, 
przeszkadzającą, nudzącą i t. d. 

Chciałbym, aby poruszenie tej 
sprawy w prasie stało się ostrzeżeniem 
w tym roku dla wybierających się 
tam na „pensjonat* — a może przy- 
czyniłoby się to do poprawienia spra- 
wy na rok przyszły Tadeusz Byrski, 

  

wierzchnię dziwaczne stworzenia, mieszka- 
jące w toniach. 

RYBY — LAMPY 

Specjalista od podmorskich badań, z00- 
log amerykański, prof. Beebe zbudował sta- 
łową kulę z szklanemi szybami, w której 0- 
puścił się koło wysp Bermudzkich na głę- 
bokość 435 metrów. Ciśnienie wody na jego 
kulę wynosiło trzy miljony kilogramów! Za- 
miast nieprzebytych ciemności zobaczył prot. 
Beebe na tej głebokości tysiące ruchomych 
światełek w oceanie. 

Okazało się, że ryby w mroku, posiada- 
ja własne światło. Niektóre z tych dziwnych 
stworów płynęły długim szeregiem, spra- 
wiając wrażenie statku z oświetlonemi ka 
binami; inne nosiły swe „lampy na długich 
antenach. Inne miały dwa światła zamiast 
oczu, inne wreszcie powiewały świecącemi 

« ogonami. 
DZIWĄCZNA FAUNA I FLORA 

Pomimo kolosainego ciśnienia i wiecznej 
ciemności w tych szałonych głębiach istnie- 
je wegetacja. Życie zwierzęce i roślinne jest 
tu specjalnie przystosowane do zmienionych 
warunków bytowania. Dzięki sondowaniom 
specjalnych aparatów wydobyto na po- 

ZAGINIONE "ZŁOTO 
W tym samym mniej więcej czasie 

kiedy Billy Carion wracał do domu, 
po pożegnaniu się z Jenny, w czerwo- 
nym, murowanym domu nad rzeką roz 
poczęła się narada. Odbywała się ona 
w tym samym pokoju, w którym 
przed paru dniami Hogan rozmawiał z 
wodzem i okna były, jak wtedy, za- 
słonięte stalowemi okiennicami. 

Wódz siedział na prezydjalnem 
miejscu przy stole, dookoła rozsiedli 
się: Hogan, Tretano, lokaj i Sarn. 
Sarn był najlepszym szoferem w całej 
szajce. W Stanach Zjednoczonych był 
on zawodowym szoferem wyścigowym, 
brał nagrody i doskonale znał się na 
maszynach, lepiej od najbardziej kom- 
petentnych specjalistów. 

— Więc nasz Tony przejechał się 
na tamten świat? — powiedział Sarn. 
— Czemu nie. uprzedziliście mnie o 
tem, wodzu? 

Odpowiedział mu „lokaj *': 

— Tak, zmarło się biedakowi. Mu- 
szę powićdzieć, że zabity był w bar- 
dzo dziwny sposób. 

Wódz podniósi głowę, zaciekawio- 
ny: 

— A bo co? Nie mówiłeś mi nic o 
tem? 

— Tak, wodzu! Byłeś tak zajęty 
wielką operacją. Nie miałem odwagi 
odrywać ciebie od tych zajęć. Pamię- 
tacie, że to my z Miillerem zakopywali 
śmy jego trupa? Tony był zabity wy- 
strzałem z dołu w górę: kula trafiła w 
pierś i wyszła koło szyi. Wystrzał był 
dany z bardzo bliska, bo ubranie by- 
ło osmalone. 

— Zginął. zabity znienacka! — 
mruknął wódz. — Chociaż to dziwne: 
w karabinku jego brakło dwóch kul. 
Jedną użył na Dansa, ale dlaczego 
drugą spudłował? 

NOWY TYP ŁODZI PODWODNEJ 

Obecnie wynaleziono w Ameryce typ ło- 
dzi podwodnej o fantastycznej niemal kon- 
"strukeji, która pozwala łodzi przez cały mie 
siąc pozostawać pod wodą. 

telegraficzną  wiado- || 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

„Giełda Warszawska 
z dnia 7 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 9,01 — 9,03 — 8,90. 
Holandja 360,20 — 361,10 — 359,30. 
Londyn 43,36 -— 43,47 — 43,25. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949—8,909. 
Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. 
Praga 26,44 i pół — 26,51 — 26,38. 
Stokhoim 238,85 — 230,45 — 238,25. 
Szwajcarja 174,55 — 174,78 — 173,92. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,72 — 46,84 — 46,40. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 33,50 
32,75 — 33; 4 proc. inwestycyjna 83,50; 5 
proc .konwersyjna 44,50 — 44,25; 6 proc. 
dolarowa 69,50 — 70: 7 proc. stabilizacyjna 
69.50; 10 proc. kolejowa 104; 8 proc. L. Z. 
BGK i BR., obligacje BGK 94; Te same 7 
proc. 83,25; 8 proc. obligacje bud. BGK 93; 
8 proc. L. Z. T. K. Przemysłu Połskiego 74 
— 74,50; 4 proc. ziemskie 48,50 — 48,25; 5 
proc. warszawskie 54,50 — 54,25; 8 proc. 
warszawskie 69,25 — 69,50; 8 proc. Często 
chowy 60,50; 8 proc. Łodzi 66; -0 proc. 
Siedłec. 71. 

i AKCJE: 
B. Polski 114,50 — 114. Cukier 23,50. Lil- 

pop 12,50. 

_ Urząd Wojewódzki Białostocki na zasa- 
dize art. 4 ustawy z dnia 24 października, 
1919 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 478) w 
brzmieniu $ 1 rozporządzenia Ministra Spr. 
Wewnętrznych z dnia 29/VIII 1926 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 39 poz. 545) podaje do 
powszechnej wiadomości, że Marciniak Alek- 
sander urodzony dnia 20 maja 1899 roku, we 
wsi Łackn, paw. gostyńskiego syn Anto- 
niego i Marjanny z Bogdów zam. w Bia- 
łymstoku wniósł podanie 0 zmianę nazwi- 
ska rodowego  „Marciniak“ na  mazwisko 
„Tomczak“. Przeciw uwzgłędnieniu prośby 
powyższej mogą zainteresowani — zgłosić 
w Urzędzie Wojewódzkim Białostockim w 
terminie 90-dniowym od dnia ogłoszenia ni- 
niejszego zarzuty, uzasadnione  metryką 
urodzenia. 

Е Za Wojewodę: (—) Dr. Raczyński 
Naczelnik Wydziału Administracyjnego 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKA POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

W królestwie głebin 
cyficzną aparaturę. wielki zapas ścieśnione- 
go powietrza, a przedewszystkiem niedaw- 
ny wynalazek t. zw. płuca Mommsena. Znaj 
dują one zastosowanie, gdy okręt tonie i 
sprawiają, że marynarze mogą opuścić to- 
nący okręt bez żadnego niebezpieczeństwa. 

Ale oczywiście największe usługi przy 
badaniu głębin oceanicznych odda nowocze- 
sny nurek, Rynsztunek nowoczesnego  nur- 
ka polega na umożliwieniu oddychania bez 
żadnego połączenia ze światem nadwodnym. 
To cudowne wprost urządzenie, które nurek 
nosi na plecach jak plecak. automatycznie 
zaopatruje go w śweży tlen, wydobywa 
zepsute, t. j. wydychane powietrze, oczysz- 
cza je i napełnia na nowo tlenem. Na pier- 
siach nosi nurek 15-kilowy ciężarek, służą- 
cy do zwalczania wywołanego przez ciśnie- 
nie wody zgęszczenia powietrza w ubraniu 
nurka. W hełmie nurka znajduje się telefon, 
połączony z kablem, pozatem zegar i mano- 
metry z świecącemi tarczami. 

Oprócz udoskonaleń samego rynsztunku, 
nurek posiada jeszcze „wehikuł podwodny“ 
w postaci saneczek. Służą one do szybkiego 
przenoszedia nurka z jednego miejsca pracy 
na druge i są drutami połączone z okrętem, 
który współpracuje z nurkem i na jego in- 
strukcje kieruje sankami na boki, zanurza go 

Ten „krążownik podwodny” posiada spe niżej lub wyciąga na powierzchnię. 

wtrącił Hogan. — Rozumiecie? Może 
ktoś zastrzelił go z jego własnego ka- 
rabinka? W walce ręcznej mogło to 

być. Rozumiecie? 
— Kto mógł go zabić? — zapytał 

niecierpliwie Sarn, którego widocznie 
interesowały wszystkie szczegóły, to- 
warzyszące śmierci kolegi. 

— Skąd my możemy wiedzieć? — 
burknął Hogan. -— jakbyśmy wiedzie- 
li, tobyśmy już dawno rozprawili się 
z tym drabem. Rozumiesz? Czemu za- 
dajesz takie idjotyczne pytania? 

Sarn rozparł się w fotelu i otoczył 
się kłębami dymu z papierosa: 

— Dobrze. Ja tyłko pytam, bo nie 
podoba się mnie ta historja. Jest ktoś 
chytrzejszy od nas! 

— Głupstwo! Nie wystarczyło im 
chytrości, żeby przeszkodzić nam w 
„wielkiej operacji”. I wszystko udało 
się pierwsza klasa! 3 

— A ja zgadzam się 2 Sarnem!— 
wtrącił „lokaj'* — ktoś wie o nas wię- 
cej, niż trzeba. To niebezpieczne. 

W pokoju zapanowało milczenie. 
Było w tej ciszy coś takiego, że mimo 
woli świadek tej sceny uczułby chłód 
w Sercu. Jasnem było, że „ktoś wie- 

dział*. Zabicie Tony, najlepszego 
strzelca z czasów wojny, świadczyło o 
tem, aż nazbyt wyraźnie. 

Wódz wtrącił miękko: 

— Myślę, że Hogan ma rację. Gdy- 
by „ktoś wiedział”, nie dałby nam do- 
prowadzić tej „złotej afery do“ 
ca. A przecież operacja udała się świet 
nie, a nie mamy najmniejszych obaw, 
że policja wpadła na nasz ślad. Auto- 
busy Maybanka chodzą nadal do Stai- 
nes i z powrotem, a policją nie domy- 
Śliłą się dotąd zajrzeć do garażu. Nie, 
człowiek, który zabił Tony, nie jest z 
policji. Kto dobrze pomyśli, znajdzie 

  

— A, może on nie strzelał? — go z łatwością. Milczał chwilę, potem 

Drukarnia. Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

zapytał słuchających go uważnie pod- 
władnych:. ь 

— Pewnie nikt 
„Times'a“? 

Nie, „Times'a* nikt nie czytał. Po- 

ważny ten dziennik nie. należał do li- 
teratury, którą czytali bandyci w wol- 
nych chwilach. 

— A więc z „Times'a“ dowiedzia- 
łem się, że Oliver Trent jest w Anglji. 

Nie zwracając uwagi na okrzyki i 
uwagi bandytów, wódz ciągnął dalej: 

— Ja i Hogan pomyśleliśmy od- 
razu, że tylko Trent mógł to zrobić, 
dzisiejszy ,,Times'* . potwierdza. nasze 
przypuszczenia. Macie, przeczytajcie 
to: 

Podał im wycięte ogłoszenie. 
— Znowu ta smarkata! — krzyk- 

nął Hogan. 
— Tak, to ona! — potakiwał spo- 

kojnie wódz, nie zwracając uwagi na 
utkwione w niego ciekawe spojrzenia. 
— Chcę wziąć tę sprawę na siebie, Je- 
żeli Tony'ego zabił rzeczywiście Trent, 
to rozprawimy się z nim krótko. Żeby 
go złapać, musimy wpierw mieć cór- 
kę, a to trudna sprawa i my Z 
Hoganem nie damy sovie z nią rady. 
Prawda Byku? 

— Naturalnie, — uśmiechnął 

„Byk“. 
Wódz schował ogłoszenie. ||| 
— Ą więc z tą sprawą skonczyli- 

śmy. Mówmy teraz o rzeczach przy- 
jemniejszych. Bao 

— Czy pewni jesteście, że wszy- 

stko pójdzie dobrze? — zapytał nie- 
pewnie Sarn. 

— Najzupełniej, a bo co? 

—— Tak sobie, ta sprawa nie podo- 
ba mi się. Ja nie lubię tajemniczości 
itemu podobnych rzeczy. Czy można 

pracować, kiedy się czeka uderzenia 
w plecy? ja nic nie mówię, ale to mi 
się nie podoba. 

z was nie czyta 

się 

    

„Gra o mężczyznę” 
6©©©©606606608©866688 

PRZETA 
Wileński Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Publicz- 

nego ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na przeprowadze- 

nie remontu budynków w państwowym majątku Kojrany 

mickuńskiej, pow. wileńsko - trockiego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 1931 r. o godz. 

w Wydziale Zldrowia Publicznego wi Wilnie, przy 
Piśmienne oferty 

złożone w tymże dniu do godziny 9-tej i pół w Kancelarji 

10 rano 

ul. Wielkiej 51, pokój Nr. 4. 

Wydziału Zdrowia 
Kasy Skarbowej na depozyt Wileńskie 
wódzkiego na wpłacone wadjum przetargowe 
5 proc. zaoferowanej sumy. 

W ofercie 
którym firma podejmuje 

przetargiem robotę. 
Ogólne warunki przetargu i ślepy 

można w Wydziale Zdrowa F ubłicznego w Wilnie, 

Nr. 4. Tam również można codzienn 

godziny 12-ej do 13-ej przejrzeć ogóln: 
runki wykonania robót przez przedsiębiorców, projekt 

bót, projekt umowy, oraz warunki przetargowe, które 

oferenta są obowiązujące. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oie- 

renta, uzaležniając to od fachowych i finansowych zdolności 

przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania flości robót, lub 

nawet zupełnego ich zaniechania. 

Naczelnik Wydziału 

    

Mieszkanie 
5-pokojowe z wygodami do wy- 

|| najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 
wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

Wiadomości tamże w mieszk. 1 

od godz. 9— 12 i od 3—6. —5 
  

  

  

Radjoamatorzy! 
Niedościgniona jakość. 

Pierwszorzędny odbiór. 
Maximum wykorzystania, 

Trwałość dają Wam jedynie baterje 

anodowe gy BALTA“ 
Żądać we wszystkich sklepach radjowych 

00008309009268 
Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies, Można częściami. © warunkach 
ul Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

  

    

  

  

Zarząd Kąpielowy w Marienba- 
dzie zawiadamia, że z powodu 
niezwykie ciężkich gospodarczych 

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

mi dn. 1 sierpnia 1081 I. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12', do 40“, 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

            

  

# 

  

— Sarn! — wyraz bladej, wydłu- 
żonej twarzy zmienił sie dziwnie. — 
Może zechcesz wypowiedzieć jaśniej 
swoją myśl? 

Sarn próbował wytrzymać wzrok 
wodza, ale spuścił oczy. Ruchem ner- 
wowym chwycił cygaro i odgryzł ko- 
niuszek. Był to człowiek odważny, 
zdolny do pędzenia autem z szybko- 

ścią stu pięćdziesięciu mil na godzinę. 
do strzelania z kulomiotu w biały 
dzień na ulicach New - Yorku, ale wo- 
bec wodza nie mógł opanować nerwo- 
wego drżenia rąk. Zmieszał się i wy- 
bełkotał: ‚ 

Nie,.... ja nic... 
— To dobrze, — odpowiedział 

miodowym głosem wódz, zapalając 

cygaro i podając zapałkę Sarnowi. 

Hogan bębniź palcami po stole, po- 

grążony w swych myślach. Tretano 

chrząknął znacząco: „Lokaj* siedział 

nieruchomo, blady, jak śmierć. 
Wódz zwrócił się do Tretano: 
— No, a u ciebie, jak sprawy sto- 

ją? Wszystko w porządku? 
— Najzupełniej. Szpicle byli, ale 

nakłamałem im, ile się zmieści. Odeszli 
tacy mądrzy, jak przyszli! Wszystko 
skończone. Chłopcy chcą prędzej do- 
stać swoją część. Nic więcej... 

— Jesteś pewny, że nikt ciebie nie 
śledzi? 

— Najzupełniej. Lewiński pilnuje 
mnie wi dzień i w nocy, ale nie widział 
ani jednego szpiega. Zucn z tego Le- 
wińskiego, przed nim nic się nie ukry- 
je. Błazen, ale dobry do pracy. 

Wódz milczał. Wiedział, że Treta- 

no był bardzo nieostrożny i clatego 
postawił Lewińskiego na warcie. Tre- 
tano zauważył, że jest śledzony, lepiej 
było nie wracać do tego tematu. 

— Dobrze, a teraz co do podzia- 
łu. Zajmie się tem Hogan, ale udziały, 
ja określać będę. To nasz ostatni wy- 

pokój Nr. 2, łącznie z pokwitowaniem 

winien być podany minimałny 

się wykonać 

Najpiękniejsza gwiazda ekranu Llana Haid w porywającym dramacie erotycznym 

Nad program: Dodatek dźwiękowy 
„Paramountu“. 

Dwór wiejski 
przyjmie letników po 
pięć złotych.  Wiado- 
mość Tatarska 17 m.3, 

gm. 

  

od 1—5 pp. 

winny być [FTĘTTI| o H E 

go Urzędu  Woje- Języków obcych 

wi wysokości (francuski, niemiecki, 
4 włoski), konwersacji 
terinin w udzielają oraz przygoto- 

wują do egzaminów w 
zakresie szkół średnich 
b. profesor gimn, i stu- 
dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 
nauczania dła zanied- 
banych w naukach, 
Zgłoszenia do redakcji 
pod „Lekcje*, 

objętą niniejszym 

kosztorys otrzymać 

pokój 
sobót od 

techniczne wa: 

ro- 

dla 

ie prócz 

je 

  

  

Za Wojewodę * 
(-) H. Rudziński 

    
  

  
  

    

  

Gotówkę na 
procenta 

Domy 
dochodowe 

ośrodki, wille, dział- 
ki, mieszkania. 

chęta" Mickiewi- 

A 
Oszczędności 

ujokuj na wysokie 
Choroby skórne, we- oprocentowanie,  Go- 

meryczne i moczopłcio- zpieczona złotem, sre- 

411448 Tai brem i drogiemi kamie- 

0Ё Zastawowe (LOM- 
BARD) Plac Katedralny 

choroby skėrne, wene- POžyCZki pod zastaw: 
ryczne i moczopłciowe Złota, srebra, brylan- 

tel. 10-90. 
Od 9-—12 i 4—8 

SIS bisty, książeczkę 

GABINET P. K. U. Wilno, na 

RACJONALMĘJ imię Jerzego Stefanow- 

LĘCZNICZĘJ bardowy (Biskupia 12) 
WILNO, MICKIEWI Nr. 94212 uniewaźnia 

kobiecą 
rod konserwa- 

je, dosko nauczycielską Nr. 
mali, odświeża, wsuwa 699 wydaną przez Ku- 

twarzy i ciała (paule, nego Wileńskiego па 
Sztuczne opalanie cery) imię Antoniego  Ro- 

łupież. Najnowsze zdo- nika Publicznej Szkoły 
bycze kosmetyki racjo- Powszechnej Nr. 24 w 

Codzienuie od g. 10—8, przy ul. Mostowej Nr. 7. 
w. Z. P. 43. 

OBWIESZCZENIE 

Podaje się do wiadomości ogólnej, że w. 

nej Izby:Skarbowej w. Wilnie przy ul. Win- 
gry Nr. 4 w gmachu rządowym © godz. 

ofiarowanej będą Sprzedawane z licytacji 
następujące przedmioty: 

walizki dziec. różn. 40 szt. 
meble różne 

ubrania „męskie i damskie 
wódki i wina. 

lokujemy bezpłatnie 

oka: 

Majątki, 

Dom H.K. „Za- 

Dr Ginsberg swoje złote i dolzry 

° towka twoja jest zabe- 

we Wliefiska 8 od 

niami.Wil. Tow. Handi. 

Dr. Kenigsberg Bazen 12 Wydaje 

Mickiewicza 4, 57 5 | t p- —8 

wojskową wydaną przez 

KOSMETYKI skiego, oraz kwit lom- 

CZA 81 m. 4. się. 

Zion legitymację 

jej skacy I braki, Masaż ratorjum Okręgu Szkol- 

Wypadanie włosów manowskiego, kierow- 

nalnej Wilnie zamieszkałego 

0680090960600 

dniu 12 i 14 sierpnia b. r. w sali licytacyj- 

10 rano w termiinie Il-gim t. j. od ceny za- 

1) 400 klg. skóry podeszewnej 

2 maszyny pończosznicze 

(2) 1 Urząd Skarbowy m. Wilna 

stęp w Anglji i jak tylko złoto zosta- 
nie zamienione na pieniądze i podzie- 
lone, znikniemy stąd. Ale obawiam się, 
że nie będzie to łatwem. 

— Dlaczego? — zapytał Sarn. 
Wódz rzucił na niego badawcze 

spojrzenie. Sarn denerwował się wi- 
docznie i miał jakieś podejrzenia. 

— Bo bryły złota niełatwo jest 
przewieźć, a część każdego członka 
bandy jest tak wielka, że do kieszeni. 
nie da się schować. A ;a nie nam cza 
su i sposobu, by prędko zamienić to 
złoto na pieniądze. Nawet Wiliński nie 
potrafi tak odrazu dostarczyć _miljon 
złotych funtów sterlingów. Dlatego 
każdy dostanie swoją część w bryłach 
złota i będzie musiała na własną rękę 
próbować pozbyć się ich. Ale aby nie 
zaszły nieporozumienia i nieprzyjem- 

ności, każdy będzie musiał powiedzieć 

mi pierwiej, co myśli zrobić ze swojem 

złotem, i gdzie je będzie przechowy- 

wać. Durni trzeba będzie nauczyć. Nie 
będzie więc podziału, dopóki Hogan 
nie powie mi, jakie ma zamiary każdy 

członek partji. 
— To długa zabawka! -— mruknął 

niechętnie Sarn. — | 
— Długa, ale niema na to rady. 

Trzeba działać ostrożnie. A kto chce 

udawać głupca, czy błazna, niech po- 

nosi konsekwencje. 
Po chwili milczenia dodał: 

— (Czy chcecie popatrzeć na na- 
sze złoto? Schowałem je w lesie, pod 

ruinami kapliczki. 

Wszysc; zili się chętnie. Per- 
wii ani wielkiej ilości 
złota uś miechała: sie wszystkim. 

Wyszli wślad za wodzem do ciem- 

nego parku. | 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. : 
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