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WILNO, Środa 12 sierpnia 1931 r. 

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

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Ksie; ia Jaźwińskiego. 
N. ŚWIĘCIANY zad St. KE > ; 
N. ŚWIĘCIA. — Księ. -wa ich“, 
OSZMIANA — Sonina 29-734 Naucz. 
PIŃSK — Księ: ia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 3 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

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

WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Ruch*. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyniski. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEUZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch”. "Redakcja i Administracja, 
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Z powodu postulatów POLEMIKA DOKOŁA 
DRUGIEJ MIĘDZYNARODÓWKI ENCYKLIKI 

Organizacje międzynarodowe są „0 AKCJI KATOLICKIEJ" 
czynnikiem wpływów politycznych tych e 

Od ogłoszenia encykliki o Akcji ka- narodów, które je opanowały. Loży 

masońskie Węgier, Rumunji i Polski w tolickiej po dziś dzień wre ciągle pole- 

Bernard Shaw W Niemczech 
Obchód konstytucji Wejmarskiej. Min. Dietrich 

jako dzwonek alarmowy mówi o konieczności rewizji traktatów 
Z trudnością przystępuję do arty- głoszone na odczycie londyńskim: p żeń przededniu wojny i podczas wojny mika w prasie włoskiej. Poczęto ogła- 

kułu o „wyczynach* bolszewickich „proces prompartjj dowiódł, jak _ BERLIN. PAT. — Tegoroczny ob- z traktatów zawartych po wojnie. je- światowej były czynnikiem wpływów szać cały 'szereg komentarzy i krytyk, 
chód konstytucji wejmarskiej w Berli żeli Niemcy mają ufać, że przesilenie francuskich, podlegały bowiem Wiel- nie zawsze utrzymanych w normach 

Bernarda Shawa. Raz, że samo brzmie- 

"nie tego nazwiska budzi we mnie za- 

chwyt, wszystkie reminiscencje najlep- 

szych dowcipów, przepojonych inte- 

resztki burżuazji sabotują ustrój so- 

wiecki*. Tutaj można się * naprawdę 

oburzyć, jak ten wiełki artysta, demon- 

strujący przez całe życie swój scepty- 

nie odbył się dzisiaj w gmachu Reichs- 
tagu przy udziale rządu Rzeszy, przed 
stawicieli rządu pruskiego oraz licz- 
nych reprezentantów organizacyj. 

osiągnie swój pukat szczytowy i że 
możliwe jest złikwidowanie  stopnio- 
we przeszód gospodarczych, to wie- 
rzą, że świadomość wzajenmej zależ- 

kiemu Wschodowi w Paryżu. 
Trzecia międzynarodówka jest or- 

ganizacją międzynarodową,  finanso- 
waną przez Sowiety, kierowaną przez 

szacunku i uprzejmości, należnych Oj- 

cu św. Tem nie mniej „Osservatore 

Romano** uznał za słuszne każdorazo- 

wo na nie odpowiadać, przez co wywią 

lektualizmem. Dwa, że nie jestem cyzm, swoje niedowiarstwo okazał się Na uroczystości przybył również ności między narodami Pr: „za PA estem ic o: zała się polemika, PA a 
‚ i i i r i ść prezydent Hindenburg. sobą również zrozumienie dla koniecz międzynarodówce rząd sowiecki pro- nie głównego i zasadniczego przed- 

pewny, czy wszystkie powiedzenia na tyle osłem, aby nie sprawdzić co Przemówienie programowe wygło- ności rewizji traktatów'. Następnie wadzi rozkładową i wywiadowczą ro- miotu encykliki, lecz kilku spraw po- 
Shawa zostały dobrze powtórzone 

przez reporterów, korespondentów i 

innych sprawozdawców. Czyż może 

być prawdą, aby król ironistów, któ- 
ry dotychczas śmiał się ze wszystkie- 

go, tylko do bolszewików miał cześć, 

graniczącą z pobożnością? Czy w 

tych relacjach Shawa o bolszewizmie, 

niema naprawdę ani jednej drzazgi hu- 
moru i drwiny? Wreszcie, trzy: byłem 

w Anglji taksamo długo, co Shaw w 

dowiódł prezes Prompartji.. — Nicze- 
sił minister finansów Dietrich, który 

go nie mógł dowieść, bo zjawa „wrie- oświadczył: „przesilenie, jakie nawie- 
ditieia“ jest wywołana dla ekscytowa- dziło Niemcy nie jest wyłącznie gospo 

przed gmachem parlamentu odbyła się 
defilada oddziałów reichswehry przed 
prezydentem Hindenburgiem i Cczłon- 

botę w szeregu państwach, i dzieki 
niedołęstwu współczesnej polityki A- 
meryki i Europy nie ponosi za to od- 

nia mas, a skruchy podpisywane i dekla 

mowane przed sądem, są aktami kom- 

pletnej rezygnacji z godności ludzkiej 

tych niedobitków burżuazyjnych, któ- 

re w Bolszewji zostały, aktami będą- 

cemi jednocześnie sprawdzianem pre- 

sji systemu sowieckiego i miarą jego 

„szlachetności'. Z opowiadań Shawa 

darcze, lecz i kryzysem wypływającym 

Demonstracje antypolskie 
PIŁA. PAT. Dzisiaj o godzinie 21 

w dniu niemieckiego święta narodo- 
wego przed gmachem konsulatu Rze- 
czypospolitej Polskiej odbyła się de- 
monstracja antypolska. Uczestnicy li- 

powiedzialności. 
Druga międzynarodówka posiada 

doniosłe znaczenie polityczne, jako 
; ią ‚ з„ przeciwwagą trzeciej, jako czynnik kon 

cznego pochodu wznosili okrzyki, Nie- solidujący Europę. Międzynarodówka 
der mit Polen“ i „Deutschland erwa- przedwojenną oświadczała się przeciw 
che“. PA . ko wojnie. Hervė propagowal strejk 

Policja nie przedsięwzięła żadnych powszechny na wypadek wojny, pod- 
środków: zapobiegawczych, aby do de- czas wojny przeobraził swe pismo 

monstracji nie dopuścić. Volonte w Victoire i był najzagorzal- 

kami rządu. 

stronnych. 

Głównemi tematami polemiki stały | 

się: pogwałcenie jakoby zwyczajów 

dyplomatycznych, niesłuszne odwoły- 

wanie się do ' zagranicy, porozumie- 

nie się z przeciwnikami faszyzmu, za- 

strzeżenia co do przysięgi faszystow- 

skiej, wreszcie sprawa wychowania 
faszystowskiego. 

Zarzut pogwałcenia zwyczajów dy- 

plomatycznych przez publiczne ogło- 

szenia spraw w toku upada wobec skon 

Rosji, to znaczy nie znam jej wcale, widać, że on nogą jedną nie ruszył się szym bojownikiem Francji. Doświad- statowanego taktu, że rząd włoski 
a pisać o Shawie nie sposób bez poza zwarte koło oficjalnych oprowa- czenie nas uczy, że międzynarodowy sam zwyczaje te pogwałcił, podając 

Echa zamachu pod Inteborgiem ю н й prawie jednocześnie z doręczeniem no- tła angielskiego. Ale obowiązkiem 

dziennikarza jest pisać o tem właśnie, 

co w danym dniu przykuwa zaintere- 

sowanie publiczności. A dziś zajmują 
wszystkich największego intelektuali- 

sty najgłupsze nad Sowietami zachwy- 

ty. 

" Użyję trywjalnego porównania, że 

cała twórczość literacka Shawa jest 

jakby nastojką spirytusową dowcipu 

na wiśniach intelektu. Na sztukach Sha- 
wa co chwila człowiek podskakuje na 

krześle. Zdarzają się sztuki teatralne 

(twórczość rodzima” lat ostatnich w 

takich celuje), że na początku I aktu 

już wądać dokładnie, co będzie mó- 

wione w akcie ostatnim. W sztuce 

Shawa każde otworzenie ust aktora 

jest niespodzianką dla widza, opada 

go znienacka, przynosi to, czego naj- 
mniej się spodziewał. Shaw stara się; 

jakgdyby pobić rekord mówienia o 

każdej rzeczy tego, coby nikomu na 

myśl przyjść nie mogło. Pozatem dla 

twórczości Shawa mam jeszcze jedno, 

impresjonistyczne porównanie. jest o- 

na, jak stal toledańska, inkrustowana 

złotem. W ostrą i tnącą stal dowcipu 

i drwiny wplecione jest złoto szczere- 

go sentymentu. Jakże miałem za złe 
wiielkim recenzentom teatralnym war- 

szawskim: Boyowi, Słonimskiemu, Irzy- 

kowskiemu, że tak lekko przeszli koło 

postaci Jenifer, že uważali ją za po- 
stać niemal banalną. Ą przecież uwiel- 

bienie kobiety od epoki trubadurów 

nie dźwiękło nigdzie chyba tak szla- 

chetnie, jak w tych kwiatach, które 

złożył Shaw swojej Jenifer. To jest 

ten piękny instynkt kobiety, która w 

człowieku po przez jego podłostki, 

małostki, kryminałki, kłamstewka wi- 

dzi wielkość. Oddaje się opiece nad tą 

wielkością, nie jak. niewolnica, czy 

jak kochanka, lecz właśnie, jak opie- 

kunka, jak siostra miłosierdzia, jak 

anioł - stróż, jak kierowniczka. Sko- 
rupa kryminalna genjalnego artysty 

jest tak gruba, wiełkość tak w niej 
' hermetycznie jest zamknięta, że bez 

Jenifer cziowiekby ten umart, jako ma- 
ły, przy niej umiera, jako wielki. Powta 
rzam raz jeszcze, Shaw wyznaczył Bynajmniej. W danym wypadku cho- i 

| 

zw Ji ię ie bierną, ec: pi i Aa уе nictwa. go. Wł. Studnicki. 20,000 — 14,902 i 5,000 — 91.291. a : 

› 1а ujął jej żadnego z bolszewizm grozi więcej Imperjum kołorów i kolorków prawdziwie kobie- Brytyjskiemu, niż pań i i i i i URLOP WICEMINISTRA GEN | kolorkė a rytyjskiemu, niż państwu polskiemu, p ł k k h . 3 
cego wdzięku, i całość znakomitego gdyż linja ekspansji Sbidetów idzie lė raw Zi p 00 05 I 0 TOR owaniać a kaj = a. | „Lekarza na rozdrożu* mieści się dla 

mnie w zwycięstwie kobiecego instyn- 
ktu nad. tłumem „doktorów ludzi na- 

uki, ludzi wszechwiedzących, którzy 

przez swoje mikroskopy  najdrobniej- 
sze badają bakterje. Coś jest z pance- 

rza Joanny d'Arc w tej Jenifer. skie. 2 wysokości ilj ywistości ž Ž i i pcy pi ! 
JOB W e. yczkę w wysokości 50 miljonów do- rzeczywistości, gdyż żadne rokowania stanowisko zast ierwszego wice- Taki więc wielki artysta jedzie do Byliśmy cały czas w tym artykule larów. Pożyczka ta rzekomo miała o- z żadną grupą banków nie są prowa- ministra spraw kota . li ° Bolszewji i po powrocie prawi komu- adwokatami Bernarda Shawa. Ale te- trzymać ubezpieczenie na dochodach dzone. RZYKRA PRZYGOD. | gy * SC к m | nały. Dla artystów Świat powinien raz spójrzymy na całą jego eskapadę ———————  RZYKRA PRZYGODA LOTNIKÓW Z R TOKIO. PAT. — Lotników ame- STANISŁAWA MACKIEWICZA. NS być liberalny. Dał temu wyraz najbez- 

względniejszy samodzierżcą z samo- 
dzierżców, Mikołaj |, cackając się z 
Puszkinem, autorem rewolucyjnych 
wierszyków, spólnikiem dekabrystów. 
Można więc dużo Shawowi wybaczyć, 
lecz nie to oburzające zdanie, wy- 

dzań. Niezrozumiały w tak ruchliwym 

intelekcie brak zainteresowania do rzu- 

cenia choćby okiem z „tamtej strony”. 

Teraz wyliczmy wszystkie w spra- 

wie Shawa okoliczności łagodzące. 

Shaw nie jest politykiem, jest arty- 

stą, który obrał sobie za metodę rekor- 

dowanie w mówieniu rzeczy, których 

nikt się nie spodziewa. Polityk powinien 
poczuwać się do  odpowiedzialności 

za państwo, nawet definicja naukowa 

„uczciwego polityka* brzmieć powin- 

na: „człowiek poczuwający się do od- 

powiedzialności 

każde swoje wystąpienie  przemyśli- 

wał pod kątem widzenia odpowie- 

dzialności za dobro państwa — na- 

pewno by takich głupstw po powro- 
cie z Bolszewji nie wygadywał. Ale 

on układał całe życie swe dowcipy, 

paradoksy i aforyzmy tylko i wyłącz- 

nie pod kątem widzenia zabawienia 

publiczności, zrobienia intelektowi an- 

gielskiemu niespodzianego prysznicu z 

zimnej wody. W Paryżu był taki ka- 

baret, gdzie każdego wchodzącego go- 
ścia obrzucano gradem wyzwisk i 

grubijaństw. Cieszono się, z tego i pła- 

cono za to. jest to oczywiście bardzo 

trywjalne porównanie, ale czemś w 

tym rodzaju jest Shaw dla Anglji. O- 
klaskuje go i cieszy się z niego, bo jej 

prawi impertynencje. Zachwyty nad 
Bolszewją tym przeciwieństwem Anglii, 

które wypowiada Shaw, są pośrednią 
impertynencją dla Anglji, przeplata- 
ną zresztą impertynencjami bezpośre- 

dniemi („Nie mogłem wytłómaczyć 

Stalinowi, do jakiego stopnia Anglicy 

są nie inteligentni*. „Bolszewja oczy- 
wiście nie ma tak głupiej instytucji, 
jak nasz parlament"). U nas za takie 
zachwyty nad Bolszewją o zapachu 
zdrady stanu (,„„Radziłem Stalinowi, a- 
by trzymał proch na sucho*) szanowny 
Shaw powędrowałby do paki, w An- 

glji nie ręczę, czy nie będzie zaproszo- 

ny na garden - party do Króla. Czy 

ten właśnie fakt ma świadczyć o niż- 
szości kulturalnej naszego państwa?— 

przedewszystkiem na Azję. Ale w Eu- 
ropie niebezpieczeństwo bolszewickie 
o wiele bliżej jest Warszawy, aniżeli 
Londynu. I dlatego nas nie stać na li- 
beralizm wobec błazeństw. Niebezpi 
czeństwo bolszewickie jest zbyt  bli- 

ze strony tego właśnie niebezpieczeń- 

stwa. „Wy się Śmiejecie, a nam cho- 

dzi o žycie“ — możemy powiedzieć 
Anglikom. Každy taki dowcipek Shawa 

„ BERLIN, PAT. — Dochodzenie w spra- 
wie zamachu na pociąg pod  Inteborgiem, 
prowadzone jest jednocześnie przez dwie 

я 3 socjalizm nie może zapobiec wojnie, 
tów i rur żełaznych użytych do zamachu. е BRE 3 
Policja jest w Alenia dosyć ścisłego ry lecz nie ulega wątpliwości podnosi on 

sopisu człowieka, który nabyć miał te ma- atmosferę pokoju, zmniejsza prawdo- 
komisje śledcze. Jedna z nich . pracuje na terjały, rzekomo do celów doświadczalnych. podobieństwo wojny, łagodzi konflikty. 
miejscu wypadku, mając do dyspozycji ra- 
djo, aby w każdej chwili komunikować się wygladał na lat 35, miał się podawać za 
ze wszystkiemi stacjami radjowemi w Eu- 
ropie. 

Druga komisja czynna w Berlinie bada 
szczegółowo materjał dostarczony dochodze 
niem i przesłuchuje świadków. 

Przeprowadzone dochodzenie w sklepach, 
fabrykach  materjałów  elektrotechnicznych 
doprowadziło do ustalenia pochodzenia dru- 

KOMUNIŚCI GROŻĄ 
BERŁIN.-PAT. — Podczas gdy policja 

za dobro państwa'. berlińska prowadzi energiczne śledztwo w nych oficerów policji oraz groźbami dalszych 

Gdyby zawodem Shawa było rozmy- poszukiwaniu zabójców dwu oficerów po- jamachów, podpisane przez  terorystyczną 

ślanie nad dobrem państwa, gdyby licjt w kilku dzielnicach "miasta' rozlepione 

PRZYJĘCIE PLANU HOOVERA 

  

LONDYN. PAT. — Dziś o godzinie 
5 popołudniu w Foreign Office nastą 
piło podpisanie protokołu w sprawie 
wprowadzenia w życie propozycji Ho- 
overa na zasadach ustalonych przez 
kOmitet ekspertów, który obradował 
w LŁóndynie, 

W imieniu rządu polskiego złożył 
podpis ambasador Skirmunt. 

Dokumentem wprowadzającym jest 
raport ekspertów o wyniku obrad. Ra- 
port wylicza państwa, które przyjęły 
propozycję Hoovera, a następnie wy- 
jaśnia metody zastosowane przez ko- 
mitet ekspertów celem wprowadzenia 
w życie propozycji Hoovera. Raport 

  

Stan wojenny na Kubie 
HAWANNA. PAT. — Prezydent Maha- 

do na mocy pełnomocnictw, przyznanych mu 

  

Międzynarodowa konferencja rolnicza 
WARSZAWA. PAT. Dnia 12 

b. m. rozpoczyna się w Rzymie między 
narodowa konferencja, zwołana przez 
Międzynarodowy Instytut Rolniczy w 
sprawie organizacji krótkoterminowe- 
go międzynarodowego kredytu  rolni- 
czego. 

_. Sprawa ta zainicjowana została na 
wiosnę na terenie Rzymu i Ligi Naro- 
dów przez blok państw rolniczych, któ 
re wychodziły z założenia, że między- 
narodowa organizacja krótkotermino- 

  

pożyczkowych | 
WARSZAWA, 11.8 (tel. wł. „Sło- 

wa”). Jeden z dzienników popołudnio 
wych podał pogłoskę o rokowaniach 
toczących się między rządem polskim 
a grupą banków amerykańskich o po- 

  

szturmowali Warszawę. Kiedy  Bol- 
szewizm ogarnie Azję, zwróci się w 
pierwszej linji przeciwko nam. Wtedy 
'©oprawda i w Angiji nie będzie Bernar- 

Mówił on podobno łamaną  niemszczyzną, Niemiecka socjalna demokracja i an- 
z ° ? gielska labour party są czynnikami de 

a i i ko- Cydującemi w drugiej międzynarodów- 
izysta z przypuszczeń, że jednym ze spraw ce. Partja więc rządząca dziś Anglją i 
ców zamachu na pociąg w luteborgu miał jedną z najsilniejszych partyj w Niem- 

Oak, ae wyso Myj ak czech nadają się tej organizacji mię przez ręce niemieckie. zynarodowej, co zwiększa jej znacze 
: ‹ йе w porėwnaniu z międzynarodówką 

przedwojenną, gdy w Niemczech i w 
Anglji socjaliści byli tylko opozycją, z 
którą liczono się, a nie mogli być rzą 
dem. Obecnie zwracanie się ze skar- 
gami na stosunki w Polsce do między- 
narodówki jest właściwie zwracanie się 
do obcych rządów o interwencję, co 
może wieść tylko do poniżenia pań- 
stwa i utraty faktycznej niepodległości. 
Prasa polska atakuje PPS o udział w 
Kongresie II Międzynarodówki, lecz nie 

НА я „ wskazuje žadnego oświadczenia lub 
zaleca rozłożenie spiat zawieszonych i przem6wienie- PPS, ktore byloby wo- 
długów reparacyjnych na 10 rat W łaniem o interwencję w stosunki na- 
równych ratach rocznych, przyczem u- |ze00 państwa. Skargi na faszyzm eu- 
stala wysokość niemieckich wpłat wraz ropejski wypowiadał przedstawiciel 
z procentami w wysokości 3 proc. na austrjackich s.-d. dr Bauer i on też za- 
117.967.000 marek płatnych w walu- atakował Polskę. Gdyby PPS była je- 
cie zagranicznej. Raport wymienia na dnak wierna swym tradycjom niepo- 
stępnie zastrzeżenia, poczynione przez diegłościawym, zażądałaby prania bie- 
Belgję, Grecję i Jugos.awję. Protokół lizny polskiej wyłącznie w domu. Pra- 
ten podpisany został przez przedsta- sa polska atakuje PPS, że głosowała 
wicieli Niemiec, Belgji, Angli, Kana- za rezolucją Bauera o potrzebie kredy 
dy, Australji, Nowej Zelandji, Afryki tów dla Niemiec, o nieobarczania wa- 
Południowej, Francji, Grecji, Włoch, runkami politycznemi udzielanych kre 
Japonji, Polski, Portugalji,  Rumumji, dytów. Pretensje całkiem _ niesłuszne. 
Czechosłowacji i Jugosławii. Kryzys niemiecki jest jednym ze źró- 

deł wprost katastrofalnej sytuacji u 
nas i osłabienie jego da nam w pew- 
nej mierze ratunek. Warunki politycz- 
ne stawiane przez Francję godzą wła 
ściwie w niepodległość Niemiec, zo- 
stały potępione przez całą niemal pra- 
sę niemiecką. Wyrzeczenie się An- 
schlussu jest zamachem na samostana 
wienia narodu o sobie. Inne traktowa- 
nie zbrojeń Niemiec od zbrojeń Francji 
lub Włoch stawia Niemcy w stanowi- 
sko niesuwerennego państwa. Postu- 
lat Francji a odroczenia rewizji trakta 
tów na laty konkretyzuje tylko spra- 
wę rewizji granic, gdyż wyznacza ści- 
śle termin owej rewizji. 

Skreślenie długów międzysojuszni- 
czych podniesione przez Drugą Mię- 
dzynarodówkę, jest bardzo ważnym 
postulatem uzdrowienia współczes- 
nych gospodarczych stosunków šwia- 

zostały karty z wyrokami śmierci na róż- 

ganizację komunistyczną. 

przez kongres ogłosił stan wojenny na ca- 
łej Kubie. 

wego kredytu winna stanowić natural- 
ne uzupełnienie działalności między- 
narodowego towarzystwa rolniczego 
kredytu hipotecznego, które ma po- 
wstać w najbliższych miesiącach w 
myśl konwencji, przyjętej przez Radę 
Ligi Narodów w maju b. r. 

Z ramienia Polski uczestniczy w 
Rance p. Wacław Staniszewski, 
naczelny dyrektor Państwowego Ban- towych, nieprawidł „bowiem  po- 
ku Rolnego, któremu towarzyszy p. Pa dział złota jest aoi z czaki 
weł Żółtowski, radca Ministerstwa Rol współczesnego kryzysu gospodarcze- 

  

WARSZAWA. 11.8 (tel. wł. „Sło- 
wa'*). Wiceminister spraw wojskowych 
gen. Kazimerz Fabrycy wyjeżdża w 
dniu 14-go b. m. na urlop wypoczyn- 
kowy, który spędzi na wsi, Wicemini- 
stra Fabrycego zastępować będzie gen. 
brygady Kasprzycki, były dowódca 19 
dyw. piechoty, który niedawno objął 

Monopolu Spirytusowego. 
W sprawie tej zwróciliśmy się o 

wyjaśnienie do czynników  miarodaj- 
nych i otrzymaliśmy kategoryczną od- 
powiedź, że pogłoska ta nie odpowiada 

dy będzie zapóźno. FA rykańskich Pangborna i Herdorna, któ 
Alarmowanie swego kraju i alar- rzy wylądowali w Tokio, pozwano 

mowanie całej Europy niebezpieczeń- przed sąd pod zarzutem dokonania lo 
stwem bolszewizmu — oto co powin- tu z aparatem fotograficznym nad o- 

kregiem ufortyfikowanym. to równowartość wagonu amunicji za- dów Shaw, mówiących paradoksalne 
trzymanego przez ogłupioną Labour - chwalby bolszewików, lub siedzieć bę- 
Party — z czasów gdy bolszewicy dą tam także pod kluczem — ale wte- 

no być pierwszym dziś obowiązkiem 
każdego uczciwego polityka i uczci- 
wego dziennikarza. Cat. 

Prokurator zarządził zaaresztowa- 
nie lotników aż do chwili wyjaśnienia 
sprawy. 

ty Stolicy Apostolskiej jej treść za po- 

średnistwem  agtncji Stefaniego, a 

następnie podając przez radjo  zna- 

ną pół - oficjalną odezwę, która prze- 
cież nie mogła być nieznaną rządowi 

przed jej ogłoszeniem. 

Podobnie mniej więcej przedstawia 

się także sprawa odwoływania się do 

zagranicy. Pomijając formalną stro- 

nę encykliki, która jako akt Pontyfi- 
katu zwraca się do wszystkich  bi- 
skupów świata, jasnem jest, że spra- 
wy, dotyczące 
sprawy hamowania tego rozwoju przez 
ataki na działalność Kościoła w dzie- 
dzinie wychowania młodzieży i rozwo- 
ju życia chrześcijańskiego interesują 
i interesować muszą cały świat kato- 
licki, który nie zna granic politycznych 
W związku z zarzutem odwoływania 
się do zagranicy stoi zarzut łączenia 
się Stolicy Apostolskiej z elementami 
antyfaszystowskiemi w ich atakach na 
faszyzm. Absurdalność tego zarzutu 
jest widoczna i słusznie czyni „Osser- 
vatore Romano*, podkreślając takt, że 
w aktach na Kościół i Akcję katolicką 
biorą udział chętnie również i dzienniki 
niefaszystowskie a wrogie katolicyzmo 
wi. Sprawa przysięgi faszystowskiej 
jest zbyt jasno wyłożoną w encykli- 
ce, by trzeba ją było jeszcze omawiać, 
wszelkie zaś omawiania,jak to czyniło 
„Popolo di Roma", sprowadzają się za- 
wsze do jednego wniosku, identyczne- | 
go z encykliką: przysięga w formie, 
dozwalającej nadużywanie jej do celów 
niedozwolonych i grzesznych, jest nie- _ 
dopuszczalną. Jeżeli w związku ze 
sprawą chrześcijańskiego wychowania - 
młodzieży podnosi się fakt istnienia 
przy związkach Balilla kapelanów i.na 
uki religji, to jednocześnie wykazuje 
się — wobec stwierdzonych faktów 
(n..p. czasopismo florenckie dla mło- 
dzieży) — że wychowanie młodzieży 
tak jak je przeprowadza faszyzm, bez 
względnie jest niedostateczne. 

Wszystkie te mniej więcej zarzuty 
powtórzyła następnie słynna  dekla- 
racja dyrektorjatu partji faszystow- 
skiej z dn. 14 lipca, na co ponownie 
„Osservatore Romano“ powtórzyło swo: 
je repliki, dane prasie faszystowskiej. 

  

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj w pierw 

szym dniu ci ia 4 klasy 23 polskiej 
stowej loterji klasowej Rów 8 i : 
padły na mumery nastepujące: 100.000 zto- 
tych — 146.519, 50,000 złotych — 39.191, 

  

W KSIĘGARNI 

FERDYNANDA HOESICKA 
w Warszawie m 

książka 

„Myśl w Obcegach“ 

  

Sprzedaż w księgarniach: 

  

i Józera ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

K — 

        
  

A 

  

1 
i 
у 

  

GEBETHNERA | WOLFFA || | 

rozwoju katolicyzmu, | 

    

3 

 



2 SŁ O a. 

ECHA KRAJOW . Rząd austrjacki szuka pomocy Wspomnienia o Władysławie Mickiewiczu 

AKTUALJA BARANOWICKIE 
DEFRAUDACJA, BAGNET I REWOLWER.—WESELE Z PRZESZKODAMI. 

— CO MOGŁO SIĘ STAĆ W „BRISTOLU*? — RAJD AWIONETEK. — 

JAK POWINNA UBIERAĆ SIĘ STRAŻ 

GRÓDZKIE* W ROLI OBROŃCY. — POŻAR 1 
OGNIOWA. „ŻYCIE NOWO- 

NOŻOWNICTWO. 
UROCZYSTOŚCI LEGJONOWE. — Z MAGISTRATU.—BARANOWICZER 

WOCH. 

W kronice kryminalnej Baranowicz 
„aamy do zanotowania w ostatnich 
dniach następujące wypadki: funkcjo 
narjusz tutejszego Urzędu Pocztowe- 
go St. Górski zdefraudował 80 zł. za 
pobrany abonament od  radioodbior- 
ców i wydalił się z przywłaszczonemi 
pieniędzmi, lecz został odszukany i od 
stawiony do sędziego śledczego I re- 
wiru. 

Dnia 9 sierpnia około godziny 23 
na ulicy Szeptyckiego miał miejsce za 
targ pomiędzy Zelikiem  Suchareb- 
skim i jego synem (Szeptyckiego 14) 
a dwoma żołnierzami. Jaki był prze- 
bieg i tło zatargu, wyjaśni prowadzo- 
ne śledztwo; tymczasem wiadomo, że 
sprzeczka zakończyła się uderzeniem 
młodego Sucharebskiego w rękę, któ- 
ry wyjął rewolwer, oddając strzał w 
kierunku oddalających się żołnierzy. 

10 sierpnia około północy do mie- 
szkania Jana Kopcia (Szeptyckiego 91) 
podczas wesela jego córki wtargnęło 
kilku osobników, wszczynając awantu 
rę i wybijając szyby. Napastnicy ob- 
rzucili kamieniami  zaalarmowanego 
posterunkowego Falbina, który skut- 
kiem tego musiał oddać dwa strzały 
w powietrze. Na huk strzałów napast- 
nicy zbiegli. Dwóch z nich znanych 
jest policji. 

Włodzimierz Masiukowicz , zamie- 
szkały przy ulicy Mickiewicza na cmen 
tarzu prawosławnym, zameldował po- 
licji, że w dniu 8 sierpnia wieczorem 
niejaki Zajcew zaproponował mu uda- 
nie się do hotelu Bristol (notabene u- 
chodzącego za jeden z lepszych hote- 
li w mieście). Tutaj po okolicznościo 
wej rozmowie i drastycznych zapyta- 
niach, Zajcew usiławał rozpocząć pew 
ne manipulacje, za które będzie odpo- 
wiadał przed prokuratorem II rejonu. 

Baranowicze rozpoczną niezadługo 
przygotowania do IV ogólno-krajowe- 
go rajdu awionetek z tutejszego lotni- 
ska. Odbędzie się on między 25 a 30 
września. Wczoraj bawił tu właśnie w 
tej sprawie inżynier Wolnik, przedsta- 
wiciel wojewódzkiego komitetu LOPP 
z Nowogródka. Lustracja lotniska i 
prac z niem związanych wypadła po- 
myślnie, odpowiednie przeto zarządze- 
nia co do organizacji rajdu zostały 
przez inż. Wolnika już wydane. 

Pisaliśmy .przed, kilku dniami o 
pożarze przy ul. Spokojnej na Nowych 
Baranowiczach i o bezczynności tam- 
tejszego oddziału straży ogniowej. 
Straż ogniowa podobno czuje się obra 
żona. Napisaliśmy bowiem, że pan na- 
czelnik spał podczas pożaru. Napisa- 
liśmy także, że ktoś był pijany i nie 
mógł wytrzeźwieć. Napisaliśmy wresz 
cie, że zjawiło się tylko czterech po- 
żarników. Jak się dowiadujemy, szcze 
góły te wymagają sprostowania, któ- 
re otrzymujemy z wiarogodnego  źró- 
dła. Mianowicie: pan naczelnik spał 
istotnie, ale tylko dlatego, że go nikt 

nie budził. Ktoś tam był pijany  istot- 
nie, ale nietylko wytrzeźwiał, lecz pe- 
łen chwiejnego humoru zagrzewał о- 
becnych do ratowania. Wreszcie, by- 
ło nie czterech strażaków, tylko trzy- 
dziestu sześciu w cywilnych ubra- 
niach, i tylko czterech istotnie umun- 
durowanych. Chętnie umieszczamy po 
wyższe sprostowanie, przyrzekając so- 
lennie nowobaranowickiej straży, że na 
przyszłość w czasie pożaru będziemy 
zapytywali każdego obecnego cywila, 
czy przypadkiem nie jest strażakiem; 
nie: wiedzieliśmy bowiem, że tamtejszy 
oddział nie ma zwyczaju używania 
mundurów i hełmów. Przepraszamy 

więc uprzejmie za naszą pomyłkę 
panów marynarkowych strażaków i ży 
czymy im szczęśliwej obrony, której 
się podejmie „Życie Nowogródzkie* w 
numerze z dn. 12 sierpnia. 

Przed paru dniami przeszła nad mia 
stem nawałnica z piorunami, która je- 
dnak w samem mieście większych 
szkód nie poczyniła, z wyjątkiem pod 
mycia przez ulewę gdzie-niegdzie bru- 
ków. Natomiast w okolicy, we wsi Ru- 
siny gminy jastrzebskiej na szkodę 
Hankiewicza Rafała od uderzenia pio- 
runa spalił się dom i chlew oraz zabi- 
ta została krówa. Ogólne straty wyno- 
szą 6900 zł. Budynki były asekurowa- 
ne w PZUW-'w Słonimie na sumę 2000 
złotych. 

Porachunki nożowe po wsiach 
nie ustają. W dniu 9 sierpnia we wsi 
Mała Kołpienica gminy  stołowickiej 
podczas zabawy tanecznej w domu 
Komorowskiego Bazyla na podwórzu 
tegoż domu została poraniona nożem 
18-letnia Weronika  Wasilewiczówna 
przez 20-letniego mieszkańca tejże wsi 
Konstantego Wasilewicza. Szukając 
ratunku w ucieczce, zdołała wybiec je- 
szcze na ulicę, lecz tu wkrótce zmar- 
ła. Zabójca usiłował zbiec, lecz został 
ujęty pod Baranowiczami. 

Uroczystości legjonawe 6 sierpnia 
w Baranowiczach odbyły się wpraw- 
dzie dość skromnie ale podniośle. Za- 
częły się o godz. 19 wieczór u stóp 
pomnika Żołnierza Nieznanego, gdzie 
zgromadziły się władze cywilne i woj- 
skowe. Złożono dwanaście wieńców, 
które całkowicie przykryły niewielki 
pomnik kwiatami i zielenią. Wieńce 
składali: Związek Legjonistów, garni- 
zon wojskowy, Związek Strzelecki, 
Starosta, burmistrz miasta i różne or- 
ganizacje społeczne i zawodowe. Aka- 
demja pod gołem niebem wieczorem 
na placu straży ogniowej polegała na 
przemówieniu pułk. Szalewicza, dowód 
cy 9 daku, pp. Bojarskiej i Reymonta, 
instruktorów oświatowych, wreszcie 
na deklamacji i śpiewie. 

Magistrat, który po dłuższem u- 
śpieniu rozruszał się wreszcie na bu- 
rzliwem posiedzeniu 5 sierpnia (0 czem 
wspominaliśmy), zapewne . prawem 
inercji zwołuje kolejno posiedzenia 
dwóch ważnych komisyj: 10.8 komisji 
Technicznej i dn. 11.8 Komisji Regul. 

Nieco dyskusji i oburzenia wywo- 
łał tu artykuł d-ra Nachumowskiego, 
ordynatora szpitala miejskiego i pre- 
zesa T.O.Z. Został оп umieszczony 
w „Baranowiczer Woch“. Jest to pi- 
semko żydowskie, stojące na bardzo 
niskim poziomie. W pogoni za sensa- 
cją i zdobywaniem sobie czytelników 
spada do poziomu brukowca. Artykuł 
a raczej odezwa dra Nachumowskiego 
nosi wybitnie nacjonalistyczno - de- 
magogiczny charakter, nawołując pra- 
codawców żydowskich, by nie najmo- 
awli robotników chrześcijan, posługu- 
jąc się wyłącznie pracownikami ży- 
dowskimi. Niepotrzebne i szkodliwe 
judzenie opinii. 

DUKSZTY 
— „Doktorka“. Otrzymujemy z Dukszt 

list, pełen narzekań na p. Z.K., podającą się 
za doktorkę i akuszerkę. 

Pani ta, nie posiadająca szyldu, odbywa 
praktyki lekarskie w .brudnej chacie i w 
tak urągający wszelkim pojęciom 0 hi- 
gienie sposób, że wywołuje protesty i na- 
rzekania, 

Naležatoby -zwrocič uwagę na tę „dok- 
torkę“ i po ustaleniu jej kwalifikacji, albo 
zabronić praktykę lekarską, albo zmusić 
przynajmniej do przestrzegania wszelkich 
przepisów hygjenicznych. 

GENEWA. PAT. — Rząd austracji nade- 

słał pismo do Ligi Narodów, w którem pro 
si o zbadanie trudności ekonomicznych i fi- 

nansowych republiki austrjackiej oraz o zna 
lezienie środków zaradczych i prosi 0 roz- 

poczęcie rokowań w celu udzielenia kredy- 
tów. 

  

Woldemaras narzeka 
RYGA. PAT. — Z Kowna donoszą, że 

Woldemaras znowu zwrócił się do francu- 
skiego posła w Kownie z prośbą, ażeby 

rząd francuski w obronie interesów. jego 
żony, która jest obywatelką francuską, za- 
żądał od rządu litewskiego odszkodowania, 

albowiem pani Woldemarasowa  naskutek 

wygnania męża, narażona została na po- 

ważne straty miaterjalne. ' 
Pozatem Woidemaras zwrócił się w tej- 

że sprawie do Ligi obrony praw człowieka 

i obywatela z prośbą, ażeby zainteresowa- 

ła się jego losem. Litewska prokuratura za- 
patruje się na akcję podjętą przez Wołde- 

marasa, jako na zdradę państwa ; ma wy- 
toczyć mu nowy proces. 

  

Gandhi nie uda się do Londynu 
na konferencję okrągłego stołu 

BOMBAY. PAT. — Gandhi depeszował 
do wicekróla, że trudno mu będzie udać się 
do Londynu na konferencję Okrągłego Stołu. 

W kołach zbliżonych do kongresu twier 

dzą, że Gandhi jest bardzo niezadowolony 
z listu, jaki nadesłał mu zastępca guberna- 
tora w Bombay w sprawie podatku od wła 
sności ziemskiej, 

  

Niepokój 
Jak z wiadomości w prasie zagra- 

nicznej wynika, główne źródło niepo- 
kojów na bliskim Wschodzie tkwi w 
Iraku. Partja nacjonalistyczna wszczę- 
ła energiczną i w środkach nieprzebie- 
rającą agitację, która zwraca się prze- 
ciwko Anglji i królowi Fejzalowi, u- 
ważanemu za wykładnik polityki an- 
gielskiej. Irak (Mezopotamja) jest też 
chwilowo najwygodniejszym terenem 
akcji propagandy  antyangielskiej dla 
nacjonalistów arabskich. W Egipcie 
poniosła antyangielska polityka dotkli- 
wą klęskę przy ostatnich wyborach, w 
Palestynie utrzymuje rząd angielski e- 
nergicznie pokój, tak, że nacjonalistom 
arabskim pozostaje Irak, jako najlep- 
sza baza operacyjna. Wyjazd króla 
Fejzala do Angory i Europy stał się 
sygnałem do wzmożonej nacjonali- 
stycznej propagandy. Hasłem do niej 

w Iraku 
"tała się niedorzeczna bajka o tem, ja- 
koby król Fejz.al sprzedał Anglikom 
miejscowość Kerbella, dokąd corocznie 
pielgrzymują tysiące Sziitów z Indyj i 
Persji. Powstała ruchawka, wskutek 
której zaaresztowano szereg agitato- 
rów, przybyłych z Syrji i Egiptu, jak 
ńwnież kilku przywódców  partji na- 

cjonalistycznej. Nacjonaliści zażądali 
wypuszczenia ich na wolność, a kiedy 
regent Ali, zastępujący nieobecnego 
króla Fejzala, odmówił temu żądaniu, 
z porady doradcy angielskiego — roz- 
gorzała atmosfera. Nacjonaliści zaczęli 
głosić wojnę świętą przeciw  mniej- 
szościom —— Armeńczykom, Żydom, 
Grekom, Kurdom, Jakobitom i Nesto- 
rianom — a ostrze całej akcji zwróco- 
ne jest przeciw Anglji. Anglja musia- 
laby szybko działać, ażeby uniknąć 
rzezi w Bagdadzie. 

  

Piorun — Pożar — Katastrofa 
samochodowa ° 

LWOW. PAT. —- „Wiek Nowy“ 
donosi, że w czasie wczorajszej burzy 
we wsi Rozdół nad Dniestrem jedeń z 
piorunów uderzył w budynek gospo- 
darczy klasztoru o.o. karmelitów, któ- 
ry stanął momentalnie w płomieniu, pa 
czem ogień zaczął przerzucać się na 
sąsiednie budynki, zagrażając  klasz- 
torowi. 

Ponieważ wysiłki miejscowych stra 
ży pożarnych nie dawały rezultatów, 
zwrócono się telefonicznie do lIwow- 
skich straży pożarnych, które wkrót- 

ce przybyiy na miejsce pożaru. 
Niebawem straż pożarna lwowska 

zażądała dodatkowego przesłania kil 
kuset metrów wężów. 

Samochód, wiozący węże, uderzył 
się w drodze o drzewo i rozbił się. Je 
den ze strażaków doznał silnych obra- 
żeń. Pożar umiejscowiono po kilku go 
dzinach. Pastwą jego, — jak donosi 
dzisiejszy Ilustrowany Express Wie- 
czorny, padło ogółem 34 zabudowań 
gospodarczych wartości około 100,000 
złotych. 

  

W_WIRZE STOLICY 
ZAMBRÓW 

— Dostałem kartę powołania 
— Dokąd? 
— Do Zambrowa. 
W jednym przedziale spotkałem siedmiu 

inowrocławiaków — gdy się dowiedzieli, że 

znam Zambrów i koszary, nie mogli się dość 

narozpytywać. # 
— Ładna miejscowość? 
— Owszem, ziemia jest! Pod górę się 

nie chodzi, bo równina bezkreśna, w lesie 

się nie zabłądzi, bo są tylko trzy drzewa 

na cały powiat, kurzu niema, — bo mocza- 

ry, utopić się nie można -—bo na 30 km. 

wkoło ani stawku, ani rzeczułki.... 

— Miasto przecie jest? 

— Jeszczeby nie, i jakie! Są domki — 
nie wszystkie rozwalone, są żydy w chała- 

tach — wszystkie zapchlone, jest studnia 

na rynku, straż ogniowa i dwie budki z 

wodą sodową. 

— W koszarach jest 

tryczność? 

— Póki zlew się nie zatka, póki dyna- 

mo pracuje, przez pierwsze dwa dni wszy- 

stko funkcjonuje doskonale. ; 

— No, a podoficerowie, sierżanci? 

— Wyborni ludzie. Czytać umieją, wie- 
dzą, ile guzików ma być u bluzy, ile gwo- 
żdzi w podesziwie, co to jest karabin, do 

czego służy armata. Pić nie lubią— wody, 

w mowie niewybredni, w obejściu nieprze- 

subtelnieni, 
— (o się robi w! niedzielę? 

— Sprząta, zamiata, przesuwa stołki, 
czyści ubranie, szlifuje karabin; można się 

przespać na boisku, zjeść czekolady w kan- 

tynie, patrzeć na innych, ziewać, ile wlezie. 

— A czytać? 

— Czemu nie. 
„Inowroctawiacy spuścili nosy na kwintę. 

Przyjemniej było z książką pod pachą iść 

na uniwerek — poflirtować z koleżankami. 

Karol. 

kanalizacja, elek- 

W młodym stosunkowo wieku, wyjeż- 

dżając z Wilna na studja do Paryża, żeg- 
„nana przez rodzinę, wciąż słyszałam wy- 

mawiane z (wielkiem wzruszeniem przez uko 

chanego mego stryja imię Władysława  Mi- 

ckiewicza. 
— Udaj się do pana Władysława, gdy 

będziesz miała jakie trudności iwi Paryżu. 

Wieloletnia zażyłość łączyła naszą rodzinę z 

rodziną wieszcza. Zażyłość ta sięgała cza- 

sów jeszcze Nowogródzkich, gdzie domy 

nasze sąsiadowały. 

Pełna wiary we własne siły i cała prze- 
siąknięta ideałami pracy niezależnej w sto- 

licy świata — przez dłuższy czas nie miałam 
sposobności udać się na rue Guenegoud. 

Studjując jednocześnie w Franco- Anglaise 

assąciafion _ literaturę polską, wykładaną 

przez prof. Gasztow'tta, znanego  tłomacza 

arcydzieł naszych wieszczów na język fran- 

cuski, musiałam nieraz udawać się na Quai 

d'Oriean, 6 do bibljoteki polskiej, aby z 
niej czerpać potrzebne nam dzieła. 

Otóż, gdy się tam udałam poraz pierw- 

Szy, wzruszył mię jwidok postaci syna na- 

szego wieszcza, pochylonej nad biurkiem i 
zatopionej w pracy. Rażące podobieństwo 
(owal twarzy, czoło, sposób noszenia wło- 

sów) i coś niewypowiedzianego tchnęło sy- 

nem Adama. Po chwili wahania zbliżyłam 
się nieśmiało do stołu, motywując ten krok 

prośbą o wskazanie, gdzie mogłabym  zna- 

leźć potrzebne mi dzieło. Oczywiście wymie- 
niłam też swoje nazwisko, wspominając o 

dawnej zażyłości naszych rodzin. Tu do- 

piero mogłam stwierdzić. jak głęboko w 

sercu pana Władysława tkwiła miłość do Oj- 
czyzny, a szczególnie do stron rodzinnych. 

Twarz się Mu nagle rozjaśniła i owiała 
jakaś błoga melancholja i biorąc mię serde- 
cznie za obie ręce, ze łzami w oczach witał, 

powtarzając wielokrotnie: „Synowica mego 

najdroższego przyjaciela!" Uprzejmie mię 

też zapraszał o odwiedzenie jego rodziny na 
rue Guenegaud. Nie omieszkałam też po- 

śpieszyć odwiedzić ten zacny dom. 

Muszę nadmienić, iż w owym czasie na 

kilka lat przed wojna, emigracja polska, jak 
ównież kształcąca się młodzież w Paryżu, 

znajdowała się w bardzo ciężkich warunkach 

materjalnych, jak również moralnych. W 
owym czasie we Francji wolność zapatrywań 
politycznych cudzoziemców nie była tak 
ugruntowana, jak to miało miejsce np. w 

Anglji Zebrania stowarzyszeń polskich 

przeważnie się gnieździły w. małych ciasnych 

'okalach na ul. M-r le Prince. Większe zaś 

zebrania na tle patrjotyczno - politycznem 
* były bardzo skromne. Nieraz udawaliśmy 

się gdzieś na koniec Paryża, aby się tam ze- 
brać w jakiejś sali „anonyme. Młodzież 
polska wówczas bardzo biedowała w Paryżu 

ze względu na drożyznę utrzymania i inne 

warunki ujemne stołecznego życia. Wyni- 

kiem tego było ciężkie wyczerpanie  fizy- 

czne i moralne, które najczęściej kończyło 

się suchotami. 

„Wracam teraz do wspomnień związanych 
z domem państwa Władysławostwa. 

Udałam się na rue Guenegaud, gdzie 

państwo Mickiewiczowie zajmowali skrom- 

ne mieszkanie na pierwszem piętrze. Pokój 
gościnny skromnie umeblowany, z dużym 

okrągłym stołem pośrodku pokoju, zarzuco- 

nym rozmaitemi pismami połskiemi i fran- 
cuskiemi, kilka etażerek, zapełnionych książ- 
kami, ładne pianino. Jedyną ozdobą tego 

zacisznego „saloniku* było wspaniałe po- 

piersie naszego wieszcza. Intrygował mię 

też duży bukiet z zasuszonych róż i zwią 
zany białą wstążką zawieszony nad drzwia- 
mi, wiodącemi do sąsiedniego pokoju. Pani 
Władysławowa, nadzwyczaj miła i mądra 

kobieta, mimo podeszłego wieku intereso- 
wała się nietylko  materjalną stroną bytu 
uczącej się młodzieży połskiej w Paryżu. 

Panna Marja córka Państwa Władysła- 
włostwa, miała wszystkie cechy nobiesse po- 

lonaise. Niemniej też od rodziców była wiel- 
ką filantropką i pełną poświęcenia nietylko 

dla rodziny, ale dla wszystkich rodaków na 
obczyźnie. 

Gdyśmy się bliżej z sobą zapoznały, 

wówczas dowiedziałam się, jaką okropną 

stratę ponieśli państwo Władysławostwo w 
osobie starszej córki panny Heleny, która 

przed kilku !aty, gdy się ubierała do wyjścia 

z siostrą, upadła i zmarła nagle na serce. 

Nieboszczka była obdarzona nietylko  talen- 

tem literackim,ale też nadzwyczajną kulturą 

ducha. Pani Władysławowa mówiła mi © 

tem nieszczęściu półgłosem nadmieniając, iż 

iż przy mężu nie mogą obie z córką wskrze- 

szać tych bolesnych wspomnień, które są 

niczem niezagojoną raną w sercu ojca. Do- 

dała też, iż od tego czasu dom ich jest 

otwarty tylko dla najbliższych przyjaciół i 

cierpiących. Bukiet zawieszony nad drzwia- 

mi jest pozostałą smutną pamiątką z po- 
grzebu ukochanej córki. 

Po bliższem poznaniu domu państwa 

Władysławostwa, przekonałam się, że dla 

znękanych dusz biednej wówczas  kolonji 

uczącej się młodzieży, w Paryżu byli oni 

najlepszą rodziną. Zawsze państwo Mickie- 

wiczowie z córką i przy hojnej pomocy 

szczodrej ręki pana Paderewskiego, z któ- 
rym bardzo bliski i serdeczny łączył ich sto- 

sunek, śpieszyłi z pomocą materjalną swoim 

rodakom. 

Cały szereg chorych studentów i stu- 
dentek został wysłany przy tej pomocy na 

leczenie i podtrzymanie zdrowia przeważnie 

do Szwajcarji. Państwo  Władysławostwo 
przy serdecznym udziale proboszcza ko- 

ścioła polskiego w Paryżu  „Assomption“ 
byli właśnie łącznikiem między arystokracją 
i plutokracją polską, zamieszkałą w Pa- 

ryżu, a inteligencją niezamożną i ewentuał- 

nie kształcącą się młodzieżą. Nie mówię o 

tym łączniku duchowym, lub towarzyskim, 

niestety, w owym czasie te dwa światy 

odrębne, tak daleko znalazły się jeden od 

drugiego, iż największy  patrjota nie zdołał 

by dokonać tego cudu, aby je złączyć. Mó- 

wię tu 6 stronie jedynie filantropijnej. 
W tym wzgłędzie zasługi państwa  Pade- 
rewskich z pomocą państwa Władysławostwa 
Mickiewiczów od najodleglejszych czasów 
są naprawdę bardzo duże. 

Państwo Mickiewiczowie, jak rėwniež 

ich córka, interesowali się zawsze sztuką, 

a głównie muzyką. Udziełali bezpłatnych 
biletów uczącej się młodzieży do najlep- 
szych teatrów, jak również na koncerty do 
sali Errad, gdzie się miało sposobność po- 

słyszeć najwybitniejszych wirtuozów naszej 
epoki. ° 

Drogiem jest dla mnie też  wspomnie- 

niem odwiedzanie grobów rodzinnych Mic- 
kiewiczów na Montmorency. Udaliśmy się 

z panem Władysławem na cmentarz toną- 

cy w zieleni, położony na wzgórzu, skąd 

się roztaczał wspaniały iwidok Paryża. Po 
krótkiej wędrówce w tem mieście umarłych 

znaleźliśmy się przed dość skromnym gro- 
bowcem , otoczonym  bvygatą roślinnością. 

Pan Władysław, biorąc mię za rękę rzekł: 
„Tu spoczywały zwłoki najukochańszego me- 
go ojca i tu się zawsze za niego modlimy 
Po odmówieniu krótkiej modlitwy, podnio- 

słam oczy ną syna naszego wieszcza i ocza* 
rowaną byłam widokiem tej wspaniałej po- 

staci starca z pochyloną głową, rozwianemi 

jek śnieg białemi 'włosami i tem czemś nie- 

określonem, co prypominało ojca. 

Obraz ten dziś jeszcze mam tak wyraź- 
nie przed oczami, jak gdybym wczoraj tam 

była. Ostatni raz wówczas widziałam dro- 
giego pana Władysława. Państwo Mickie- 
wiczowie wyjechaśi wkrótce na lato do Bry- 
tanji, którą pan Władysław lubił bardzo, 

może dlatego właśnie, że nazywają ją: 

„La Lithuanie francaise'. Stamtąd otrzyma- 

łam parę serdecznych kart z zaproszeniem 
na odpoczynek nad brzegiem morza — ale 
niestety, musiałam już wówczas wracać 
do kraju i nie mogłam skorzystać z gościn- 
ności państwia Mickiewiczów i nie przena- 
czonem mi było więcej widzieć tego szlachet- 

nego i zacnego człowieka, który w zupeł- 
ności odziedziczył po ojcu wielkie, szlachet- 

ne, współczujące serce. 

Eugenja Markiewiczówna 
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TWOJE DZIECI UCZĄ 5Е 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
"POMYŚLAŁ © TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 
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chy kokosowe kosztowały to samo, co ły jest pod wielkim znakiem zapyta- to pomoże, to dopiero przyszłość po- 

„Szarańcza 
Znowu siedziałem w pociągu, wy- 

glądając przez okno. Tor kolejowy 
wił się nieskończoną ilością zakrętów 
między górami. Z okien wagonu roz- 
taczały się Śliczne widoki. Coraz to 
nowy wodospad widać było, coraz to 
nowe szczyty gór zjawiały się na ho- 
ryzoncie. 

Zbocza gór, pokryte prawie wyłą- 
cznie palmami, niedaleko morza, w 
miarę oddalania się pociągu od Cona- 
kry, zaczęły zmieniać swoją roślin- 
ność. Palmy rosły coraz rzadziej, ich 
miejsce zastępowały inne drzewa, wię- 
ksze, rozłożystsze, mniej sztywne, o 

_ jaśniejszej barwie liścia. 
W przedziale, oprócz pana Pró- 

szyńskiego, i mnie, było dwóch plan- 
tatorów, ludzi młodych, w wieku dwu- 
dziestu kilku lat. 

— „Panowie są w Szwajcarji af- 
rykańskiej'' — objaśnił jeden z nich— 
„Gwinea jest to najwięcej górzysta 
część Afryki francuskiej pa Atlasie. 
Takich widoków i wodospadów pan 
nie znajdzie gdzieindziej" 

Pociąg zatrzymał się na jakiejś ma- 
łej stacyjce. Murzynki sprzedawały o- 
woce. Kupiłem kilka ananasów po pół 
franka (około 18 gr.) za sztukę olbrzy 
mią i świetnie dojrzałą, bananów moż 
na było mieć sześć za franka, w tej 
samej cenie pomarańcze, mangi. Orze- 

ananasy.. 
—,„Tu żyć, nie umierač“ 

pan Jarosław. 
Wzięliśmy odpowiednią ilość wszel- 

kich specjałów i zajęliśmy miejsca w 
wagonie, gdyż właśnie pociąg ruszał. 
Jeden z plantatorów dowiedział się, że 
za ananasa płaciliśmy całe pół franka. 
—,Ależ to rozbój na równej drodze” 
‚ — oburzał się nasz przygodny towa- 
szysz — „Panowie płacicie tyle, ile 
te czarne djabły poproszą. Dla was to 
głupstwo.. Ale nam psujecie ceny, wy 
sobie pojedziecie do Europy i zapom- 
nicie, ile ananas kosztuje, a ci czarni 
wyobrażą sobie, że rzeczywiście ana- 
nas wart jest pół franka". 

Wieczorem byliśmy w Linzan. Na 
stacji spotkał nas pan Szabłowski. Wi- 
dać było na jego twarzy pewne nie- 
dowierzanie, bo goście z Polski to nie 
jest zdarzenie zwyczajne w tych. stro- 
nach. Pani Szabłowska z czarującym 
uśmiechem zapraszała do stołu. Po 
śniadaniu poszliśmy na spacer. Roz- 
mowa odrazu zeszła na banany, kon- 
junktury, ceny etc. 

— wołał 

Odrażu zaczęły się narzekania, 
gdyż wszyscy  plantatorzy są dzisiaj 
pod wrażeniem szarańczy. — „Ani ra- 
zu w ciągu poprzednich lat sześciu 
nie było tyle szarańczy'* — perorował 
gospodarz. — „To bezwzględnie 
przedewszystkiem miejscowe 

nia. Szarańcza objadła liście palm ba- 
nanowych i zostały same badyle i re- 
gimy (regime — kwiat i owoce ba- 
nana). Regimy są teraz wystawione 
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Kobieta z plemienia Su-Su. 

bezpośrednio na działanie słońca i z 
tej racji dostają porażenia słoneczne- 

każe”. 
— „Wie pan*— opowiadał pan 

Szabłowski — „w tym roku jakoś 
wszystko wyjątkowo dobrze szło. My- 
śleliśmy już, że wogóle szarańczy nie 
będzie, bo nigdzie widać nie było. Aż 
tu naraz na horyzoncie zjawiła się ró- 
żowa chmura. Później wprost z nieba 
zaczęły spadać te przeklęte owady, od- 
razu rzucając się na liście, które z sza 
leną szybkością znikały w silnych 
szczękach szkodników. Wściekłość о- 
garniała wprost, gdy się widziało pal- 
my, ogołocone. Z początku próbowa- 
liśmy walczyć, lecz bezskutecznie. Bez 
silność czasami może wyprowadzić z 
równowagi tak, że niektórzy z nas ło- 
wili poszczególne owady i wymyślali 
najgorsze męki i katusze. Teraz już 
przyzwyczailiśmy się do myśli, że co- 
dzień mamy większą, albo mniejszą 
chmurkę. Mamy też dnie, kiedy naszą 
plantację szarańcza omija. Czasami 
chmura przelatuje nad nami, nie za- 
trzymując się, ale to są, niestety, rzad- 
kie wypadki”. 

— „Duże mają panowie straty?*— 

zapytałem. 
— „O tak* — odparł pan Roman 

— „„mamy od trzydziestu do pięćdzie- 
sięciu procent strat, według prowizo- 
rycznych obliczeń. To wynosi około 
5000 franków na hektarze, a ponieważ 

władze go, gdy normalnie liście bronią od te- mamy około 200 ha plantacyj, więc 
są winne. Tegoroczny zbiór prawie ca- go. Okrywamy je papierem, ale czy trzeba liczyć około jednego miljona 

franków strat. Podobno rząd francuski 
ma płacić jakieś odszkodowania. My- 
śmy wystąpili tylka o pół miljona. Mo- 
że co otrzymamy — to trudno przewi- 
dzieč“. 

Na moje powątpiewanie, co do słu- 
szności tej wypłaty, pan Szabłowski 
oburzył się i zaczął żywo. tłumaczyć: . 

— „Widzi pan, czytałem niedaw- 
no, że w Marokku zebrano i zniszczono 
przeszło czterdzieści tysięcy hektolit- 
trów jaj szrańczy. Tam to jest zorga- 
nizowane bardzo dobrze. Z tej racji 
szarańcza w Marokku już przestała 
być tą piagą egipską, ale Marokko ma 
lepsze warunki do walki. Przedewszy- 
stkiem ma dobre drogi i więcej sprę- 
żystą administrację. Bez dróg możli- 
wych niema mowy o skutecznej walce 
z szarańczą. Bo wtedy, gdy szarańcza 
zacznie gdzieś składać jaja, trzeba za- 
raz zorganizować niszczenie tych ja- 
jeczek. Bez dróg zaś nie można myś- 
leć o przewiezieniu dostatecznej ilości 
sił roboczych, bo zwykle szarańcza 
lęgnie się w okolicach prawie bezlud- 
nych.“. E 

— „Druga chwila odpowiednia do 
niszczenia Szarańczy, to jest wtedy, 
gdy te owady jeszcze skrzydeł nie ma- 
ją i maszerują na piechotę. 

Wówczas trzeba odrazu autami 
przewieźć odpowiednią ilość ludzi i 
można skutecznie niszczyć te ogromne 
ilości szarańczy, gdyż ona legnie się 
zwykle gromadnie. Lecz na to trzeba 

mieć drogi.. Z takiemi drogami, jakie 
mamy obecnie w Gwinei, żadna ak- 
cja nie jest możliwa. Gdy szarańczy 
urosną skrzydełka, wtedy nie warto 
już zadawać sobie trudu. Chociaż n.y 
to próbujemy straszyć i pędzać szarań 
czę, posyłamy murzynów z różnemi 
blaszanemi przyrządami i taka czarna 
tyraljera z krzykiem i bębnieniem prze 
chodzi przez plantację tam i z powro- 
tem. Szarańcza w południe, gdy jest 
gorąco, boi się tej kociej muzyki. Je- 
żeli szarańcza nie jest zbyt głodna, i 
jeżeli chmura jest stosunkowo nieduża 
— to takie „tam-tam* pomaga. Owa- 
dy zrywają się i lecą dalej do sąsiada, 
lecz gdy przyleci zgłodniała,; szarań- 
cza, to żadne bębnienie nie pomaga. 
Liście bananów giną poprostu уу о- 
czach i zostają same badyle.“. 

Przechodziliśmy właśnie koło krze- 
wów. Słońce było już nisko, dzień się 
kończył. Z pod nóg zrywały się duże, 
czerwone owady, które jednak nie mo- 
gły przelecieć więcej, niż kilka kro- 
ków i ciężko padały na ziemię. 

— „Widzi pan* — dalej ciągnął 
pan Roman — „teraz to świństwo na- 
wet zerwać się nie może, bo zaraz już 
będzie zachód słońca i trochę powie- 
trze ochłodło. Rano, gdy jest jeszcze 

chłodniej, to szarańcza cała siedzi nie- 
ruchomo na ziemi, lub na liściach. Do- 
piero, gdy słońce przygrzeje, to zaczy 
na się ruszać i może fruwać o kilka- 
dziesiąt kilometrów". = A. BrochOcki.  



  

  

darja bosgodaray Lien Wochodni 
PRZYCZYNEK DO STOSUNKÓW W PRACY 
W roku 1930 do Sądu Pracy w Wil- 

nie wpłynęło 836 skarg cywilnych. Z 
roku 1929 pozostawało niezałatwio- 
nych 178 — co razem stanowi 1016 
skarg. Z tej liczby  załatwiono w r. 
1930-ym 832 skargi, na rok 1931 po- 
zostało 184. 

Pracodawca był powodem tylko 
w 68 wypadkach (6,7 proc), zaś 948 
skarg przypada na pracowników (93,3 
proc.). 

Ilość skarg wytoczonych przez pra- 
cowników według rodzaju zatrudnie- 
nia powoda była następująca: 

rodzaj zatrudnienia ilość proc. 
skarg 

pracownik umysłowy 142 150 
robotnik 604 63,7 
chałupnik й 5 0,5 
dozorca domowy 86 91 
pracownik domowy 104 110 
uczeń lub praktykant 7. 07 

razem 948 100,0 

W porównaniu do działalności in- 
nych sądów pracy, można stwierdzić, 
że procentowy stosunek skarg zgło- 
szonych przez pracowików  umysło- 
wych i robotników na terenie Wilna 
był mniejszy niż przeciętny na całą: 
Polskę. 

Natomiast odsetek skarg zgłoszo- 
nych przez dozorców domowych był 
znaczne większy: 9,1 proc. wobec 4,3 
proc. dla całej Polski. Dla innych ok- 
ręgów odsetek ten wynosi: Warszawa 
— 2,4, Białystok —- 2,6, Kraków — 
5,2, Łódź — 3,1 i tylko Lwów daje 
największą liczbę 10,3 proc. Wyni- 
kałoby stąd, że sprawa dozorców do- 
mowych na naszym terenie wymaga 
pod pewnym względem  uregulowa- 
nia. 

Również większy stosunkowo odse- 
tek wykazuje Wilno w _ odniesieniu 
do spraw wytoczonych przez pracow- 
ników domowych (11,0 proc. wobec 
9,8 proc. dla całego terenu) ustępując 
miejsce tylko dla Lwowa, gdzie odno- 
śny. proc. wynosi aż 14,3. 

Przechodząc do podziału zgłoszo- 
nych powództw według przedmiotu 

skargi, zaznaczyć należy, że ogółem 
powództw w roku 1930 była 1278. 
Cyfra ta nie odpowiada wyżej przyto- 
czonej ogólnej liczbie spraw  wyto- 
czonych, a to dla tego, że skarga po- 
wodowa bywa wytaczana niejednokro- 
tnie z kilku tytułów—liczba powództw 
przeto zazwyczaj jest większa od li- 
czby skarg. 

Otóż z ogólnej liczby 1278 po- 
wództw w Sądzie Pracy w Wilnie przy 
padało na sprawy, których przedmio- 
tem były: 

liczba proc. 
powództw 

1. Wynagrodzenie za pracę 817 639 
2. Wynagrodzenie za naukę 7 0,5 
3, Świadczenia i roszczenia o od- 
szkodowanie wynikające ze sto- 

386 

68 

30.2 

54 

razem 1278 1000 

Procent powództw, których przed- 
miotem było wynagrodzenie za pracę 
wynosił na całą Polskę — 54,8, czyli 
mniejszy był niż w odniesieniu do 
Wilna, które pod rozważanym wzglę- 
dem  ustępowało czterem okręgom: 
Lublin, Lwów (z pozakonkurencyjną 
cyfra 93,8 proc.), dalej Łódź i So- 
snowiec. 

W Sądzie Pracy Wilno w r. 1931 
nie było wypadków powództwa z 

tytułu rozpoczęcia, dalszego  trwa- 
nia lub rozwiązania stosunku  służbo- 
wego Oraz roszczeń w związku z na- 
leżnościami do kas emerytalnych i 
zapomogowych. 

Na ogólną ilość 832 spraw zata- 
twionych w r. 1930 przez Sąd Pracy 
w Wilnie zakończono zgodą (układem) 
105 czyli 12,6 proc. (wobec 14,7 
proc. przeciętnie na Polskę). 

Co się tyczy innych szczegółów z 
działalności Sądu Pracy w Wilnie, 
względnie wogóle sądów pracy, od- 
syłamy czytelnika do odnośnego spra- 
wozdania, zamieszczonego w drugim 
zeszycie kwartalnika „Praca i Opieka 
Spoteczna“ za rok 1931. H-ski 

sunku służbowiego (pracy) 
4. Wypowiedzenie i usunięcie z 

mieszkań służbowych 

  

 osczędności budżetowe w poszczególnych 
działach administracji "w 

W. ciągu trzech pierwszych miesięcy 
roku budżetowego wydatki państwa wyno- 
Siły 681.308 tys. zi. wobec 2,865,880 wy- 
datków, preliminowanych na cały rok bud- 
7 „Z zestawienia tych dwu liczb, wy- 
dawałoby się że dotychczas osiągnięte 0- 
Szczędności wynoszą załedwie 140 milj. zł. 
(Cyfra otrzymana przez odjęcie od sumy 

wydatków preliminowanych sumy wydat- 
ków rzeczywistych za 2 miesiące pomno- 
żonej przez 6), Suma oszczędności jest jed- 
nak w rzeczywistości wyższa, jeśli się u- 
względni, że w kwietniu wypłacono uposa- 
żenia jeszcze z 15 proc., a wydatki na dłu- 
gi państwowe nie rozkładają się  rówino- 
miernie na poszczególne miesiące. Po u- 
wzgłędnieniu tych poprawek należy jednak 
tę surnę powiększyć do 300 miljonów  zło- 
tych. Tak więc ogó!na kwota oszczędności 
wraz ze skreśleniem szeregu dodatków, jak 
stołecznego, kresowego i t. p., które w su- 
mie wynoszą za 9 miesięcy od .1 lipca b. 
r. do 1 kwietnia p. r. 38 milj. złotych, rów- 
wna się 340 milonów złotych, a jeśli brać 

wi stosunku do rzeczywistych wydatków 
zeszłorocznych, to około 300 miljonów zło- 
tych. A więc suma wydatków po ich 
uwzględnieniu winna się zamknąć w wysoko- 
Ści 2 i pół miljarda złotych. 

Wysokość tych oszczędności w  po- 
szczególnych działach administracji była 
następująca: 

Oszczędności lub ztwiększe- 
nie wydatków w stosunku 

do budżetu w proc. 
Władze naczelne 14,8 
M. Spraw. Zagr. 28,2 
M. Spr. Wojsk. 15,3 
M. Spr. Wewn. 22,1 
M Skarbu 22,4 
M. Sprawiedliwości 26,2 
M. Przem. i Handlu + 121 
M. Komunikacji 8,3 
M. Rolnictwa 44,9 
M. Wyzn. Rel. i Ošw. Publ, 18,2 
M. Rob. Publ. 36,1 
M. Pr. i Op. Sp. + 100,0 
M. Ref. Roln. 53,0 
M. Poczt i Tel. 34,7 

Emerytury + 122 
Renty inwalidzkie i pensje + 101 

Widzimy, że przeprowadzone oszczędno- 
ści dokonane zostały bardzo nierównomier- 
nie. Najdotkliwiej dotknęła akcja oszczędno- 
ściowa Ministerstwo Reform Rolnych, Mi- 
nisterstwo Rolnictwa i Ministerstwo Robót 
Publicznych. Natomiast spotykamy szereg 
działów administracjj w których wydatki 
wzrosły w stosunku do preliminowanych. 
__ Również interesujące jest zagadnienie, w 
jaki sposób oszczędności dotknęły wydat- 
ki osobiste į rzeczowe, w tej dziedzinie brak 
jest bezpośrednich danych. Na podstawie 
jednak przybliżonych obliczeń stosunek ten 
przedstawia się jak następuje: 

s е > s 
sj 8008 
19 RB ® ч 38 
G3 BB 8 
о5 Ča A 

Władze naczelne 3,7 1,7 2,0 
Min. Spr. Zagr. 14,7 2,2 12,5 

„ Spr. Wojsk. 127,3 13,6 "113,7 

zm DER U 2% 
> Sprawiedl. 3388 85 253 
„ Prz, i Handlu T 74 -|-11,6 

„ Kom. 0,3 01 
»_ Rolnictwa 256, 50 о0 
„ Wyz.R.iO.P. 804 349 45,5 
» Rob Publ. 43,4 1,0 42,8 
Pi O 5. -| 104,1 07 1048 
„ Ref. Roln. 27,5 09 267 
„ Poczt i Tel. 0,2 0,2 0,7 

Emerytury -|- 16,2 11,0 -|-16,5 

Największe oszczędności personalne do- 

tknęły przedewszystkiem Min. Wyznań Re- 

ligiinych i Oświecenia Publicznego oraz Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych, już ow 
mniejszym stopniu Ministerstwo Spraw Woj- 

Skowych i dział Emerytur, natomiast naj- 

większe: oszczędności w innych wydatkach 
zostały uzyskane w budżetach Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, Ministerstwa Wyznań 

Religijnych, Ministerstwa Robót Publicz- 
nych, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
I tu uderza rzecz bardzo ciekawa: najwięk- 
sze oszczędności rzeczowe przeprowadzono 
w tych działach, w których budżet na rok 
bieżący powiększono w stosunku do rzeczy- 
wistych wypadków zeszłorocznych, nato- 
miast w działach, w których budżet jest 
mniejszy od sum rzeczywiście wydatkowa- 
nych tw roku zeszłym, w tym roku rzeczy- 
wiście  'wydatki rzeczowe  przekracza- 
ja sumy preliminowane, (—) 

SŁ O W O 

Przyjazd do Wilna marszałka Raczkiewicza 
W dniu wczorajszym przybył do 

Wilna na kilka dni pan marszałek Se- 
natu Władysław Raczkiewicz.. Podczas 
swego pobytu p. marszałek jako prze- 
wodniczący Głównego komitetu spo- 

łecznego pomocy powodzianom zwie- 
dzi miejscowości, nawiedzone przez 
powódź na terenie powiatu brasław- 
skiego, kończąc tem samem objazd te- 
renów, dotkniętych klęską powodzi. 

  

Na śladach groźnej działalności 
antypaństwowej 

Dochodzenie władz w sprawie, któ 

ra spowodowała rewizje i areszty w 

internacie litewskim im. Staszysa na- 

dal jest otoczone tajemnicą. 

Jedynie jest wiadomem, że areszto 

wany Pietrowski znajduje się nadal w 

areszcie i był poddany kilkakrotnym 

badaniom, które mają na celu ustale- 

nie udziału aresztowanego w akcji an 

typaństwowej na ternie powiatów wo 

jewództwa wileńskiego, która to ak- 
cja w ostatnich czasach przybrała gro- 

źne dla bezpieczeństwa państwa i lu- 

dności rozmiary. 

Dziwne zjawisko atmosferyczne 
LOKALNA POSUCHA NA PRAWYM BRZEGU 

Dziwne zjawisko atmosferyczne da- 
je się zaobserwować tego lata w oko- 
licy gminy Marcinkańce i sąsiednich. 
Gminy te, położone na północ po pra- 
wej stronie Niemna przez cztery mie- 
siące nie były nawiedzane przez de- 
szcze, podczas gdy miejscowości poło- 
żąne równolegle po drugiej stronie 
rzeki były nawiedzane przez duże u- 

NIEMNA 

lewy i ta częste. 
Kierunek chmur układał się jak- 

gdyby w zależności od biegu Niemna, 
kierując się jednem pasmem ku gór- 
nemu, drugim zaś ku dolnemu biego- 
wi rzeki. 

Nienotowana od lat susza nawie- 
dziła w ten sposób gminy: bersztań- 
ską, porzecką i marcinkańską. 

  

KRONIKA 
ŚRODA 

bziś 12 W. s. g. 3 m. 48 

Klary P. 
jutro 

Hipelita 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
z dnia 12 sierpnia 1931 r. 

Ciśnienie średnie 762. 
Temoeratura średnia -- 16 
Temperatura najwyższa -+-19. 
Temperatura najniższa --13. 
Opad w mm. — 
Wiatr: północno-zachodni. 
Uwagi: Z rana pochmurno, potem  po- 

godnie. 

Z, s. g. 7 m. 01 

    

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne za 

duszę ś. p. min. Czerwińskiego. 
W dniu 9 bm. arcybiskup prawosławny A- 
leksy w otoczeniu duchowieństwa  prawo- 
sławnego odprawił w cerkwi Św. Ducha u- 
roczystą panichidę za spokój duszy š, p. 
ministra Czerwińskiego. Na nabożeństwie 
tem obecny był woj. wileński p. Beczko- 
wicz, który przybył w towarzystwie naczel- 
uika wydziału Urzędu Wojewódzkiego p. 
Bruniewskiego. 

Po R ks. OSIE Aleksy 
złożył na ręce p. Wojewody wyrazy 
kiego żału z powodu przedczesnego zgonu 
ś. p. ministra Czerwińskiego. 

Święto pułkowe 13 p. ułanów Wileńskich 
| W dniu 24 i 25 lipca odbyło się 
Święto Pułkowe 13 Pułku Ułanów Wi- 
leńskich. Uroczystości główne poprze- 
dziły zawody sportowe—piesze i kon- 
ne, które odbyły się w dniu 23 lipca. 

Dnia 24 lipca rano odbyła się w 
kościele garnizonowym w Nowo-Wi- 
lejce pod Wilnem msza za poległych. 

Kościół z wzniesionym  sarkotagiem, 
warty w około oświetlony uroczyście, 
dawał nastrój ciszy i powagi. I słucha 
li ułani wileńscy przepięknych słów 
kapelana ks. Nowaka — i myśli i ser- 
ca młodych ułanów skojarzyły się w 
jedną całość z tymi, co dla Ojczyzny 
polegli, co walczyli za Ojczyznę, za 
pułk, za chwałę kawalerji polskiej. Po 
mszy żałobnej nastąpiło uroczyste od- 
czytanie rozkazu pułku, oraz nadanie 
i wręczenie odznak pułkowych, sznu- 
rów strzeleckich, dyplomów z zawo- 
dów, świadectw z przymusowego na- 
uczania i t. d. Wieczorem wśród ciszy 
zebrał się pułk przy świetle pochodni 
u wejścia głównego do koszar. Front 
koszarowy i wjazd w girlandach, sznu 
ry świateł elektrycznych i zniczy. Na 
stępuje apel uroczysty z odczytaniem 
nazwisk poległych. Po  odśpiewaniu 
modlitwy i odegraniu marsza  żałob- 
nego Chopina pułk ruszył do  defila- 
dy, która zakończyła ten dzień uroczy- 
sty. 

Dnia 25 lipca przy ślicznej pogo- 
dzie u stóp ołtarza polowego pułk 
stanął w czworoboku, mając na pra- 
wym skrzydle delegacje z pułków bry 
gady kawalerji oraz kompanię hono- 
rową 85 p.p. z chorągwią i orkiestrą. 
Podczas mszy lotnik rzucił u stóp 
sztandaru pułkowego wiązankę róż o 
barwach pułkowych. Po mszy nastąpi- 
ła defilada przed dowódca 3 Samo- 
dzielnej Brygady Kawalerji pułk, dypl. 
IPrzewłockim, następnie zaś odbyło 

się otwarcie muzeum historycznego 
13 Pułku Ułanów Wileńskich, na treść 

którego składały się materjały z czy- 
nów i walk t. zw. Jazdy Wileńskiej 
Dąbrowskiego (późniejszy 13 pułk u- 

łanów), oraz eksponaty, Związane z 
dążeniem do Wolności i Macierzy Zie- 
mi Wileńskiej. Dobór, obfitość i arty- 
stycznie wykonane rzeźby, tablice i 
gablotki stworzyły całość, jako barw- 
ne i ciekawe muzeum. Dążeniem kor- 
pusu oficerskiego jest i będzie wycha- 
wać żołnierza w cnocie i tradycji żoł- 
nierskiej i jednym ze środków właśnie 13 

służyć będzie muzeum. Inicjatorem był 
sam dowódca pułku ppłk. Chmielew- 
ski Czesław, zaś projektodawcą i wy 
konawcą mjr. Stetkiewicz przy pomo- 
cy profesora i artysty - grafika Józefa 
Kucharskiego i artysty - rzeźbiarza 
Bazylego Wójtowicza. Samego aktu 
poświęcenia dokonał Jego Eminencja 
ks. arcybiskup. Jałbrzykowski w tym 
celu samorzutnie do pułku przybyły, 
gdyż przecież 13 Pułk Ułanów nosi w 
znaczku i na sztandarze obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. 

Tradycyjny obiad żołnierski odbył 
się w krytej ujeżdżalni. Atmosfera 0- 
biadu była bardzo serdeczna. Złożonę: 
hołd najwyższym  dostojnikom  Pań- 
stwa, dowódcom, mjr. Dąbrowskiemu 
i opiekunce pułku pani Mikulicz - Ra- 
deckiej. 

Radość i entuzjazm wywołała de- 
pesza Wodza i Ministra Spraw Woj- 
skowych — sąsiada 13-stki, Marszał- 
ka Józeia Piłsudskiego, który w pięk- 
nych słowach składa życzenia pomyśl- 
nego rozwoju otwartego muzeum, 
przypomina dzień chwały pułku w ba 
jach za wolność i życzy nadal pracy 
owocnej w czasie pokoju. 

  

  
— w służbie — Nr 3 — 4. Ukazał się 

kolejny zeszyt jedynego w Polsce maryjne- 
go czasopisma dla inteligencji polskiej. 

Na treść zeszytu Składają się: 
Uwagi J. E. ks. Biskupa Bandurskiego 

na temat zadań Instytutu „Marianum“, roz- 
prawa prof. St. Pigonia p. t, „Bogurodzica“ 
Seweryna Goszczyńskiego", notatka z po- 
wodu zjazdow  eucharystycznych na  Wi- 
leńszczyźnie — „Zróbcie Mu miejsce 
Pan idzie z nieba”, artykuł x. Piotra Nie- 
zgody p. t. „Wielki cudotwórca Padewski", 
sylwetka ks. Władysława — Michała Zale- 
skiego, patrjarchy Antjochji, — рга x. 
dr. Walerjana Meysztowicza. c.d, opo- 
wiadania prof. Feliksa Konecznego 0 po- 
wstaniu listopadowem, wreszcie uwagi o 
stosunku  połskości do katolicyzmu p. t. 
„Polska w walce z szatanem”. 

Treść zeszytu, jak już wskazują wymo- 
wne nazwiska autorów, odznacza się wielką 
rozmaitością i wysokim poziomem. 

Wilnianie muszą szczególnie energicznie 
poprzeć to pożyteczne wydawnictwo. Adres 
redakcji i administracji: Wilno, Złoty Róg, 

    

    

OSOBISTE. 
— Naczelnik Wydziału Pracy i Opieki 

Społecznej p. Konrad Jocz wyjechał w dniu 
10 bm. na 6-tygodniawy urlop wypoczyn- 
kowy. 

— Dyrektor Oddziału Banku Gospodar- 
czego w Wilnie p. Ludwik Szwykowski po- 
wrócił w dniu 11 sierpnia z urlopu wypo- 
czynkowego i objął urzędowanie. 

— Prezes Okr. Urzędu Ziemskiego p. St. 
Łączyński po powrocie z dwutygodniowego 
urlopu wypoczynkowego objął w dniu wczo 
rajszym urzędowanie. 8 

MIEJSKA 
— Lustracja wytwórni wód mineralnych. 

Dziś komisja porządkowa rozpoczyna — ш- 
strację wytwórni wód w śródmieściu, Ba- 
dane będą 'юка!е tych wytwórni i stan urzą 
dzeń. 

— Sprawy meldurkowe. Magistrat przy 
stąpił do sprawdzania, czy właścicele do- 
kia wypełnili włożone na nich obowiązki 
wynikające z nowej ustawy meldunkowej, 
a szczególnie czy wszystkie domy nabyły 
nowe księgi meldunkowe. Opieszałych cze- 
kają dotkliwe kary. 

+ POLICYJNA 

Redukcje w policji. Zmniejszenie etatów 
w urzędach państwowych dotknie również 

policję. < is 
Zwolnieni będą policjanci, ktoržy wystu- 

žyli emeryturę i posiadają niewystarczają- 
ce kwalifikacje. 

Jak słychać na 1 września wymówie- 
nie otrzyma 45 funkc. PP., zatrudnionych 
na terenie Wilna. 

HANDLOWA 
— 0 należności skarbowe przy li- 

cytacjach. Sfery przemysłowo - handlo 
"we za pośrednictwem Izby P.-H. zwró 
ciły się do władz skarbowych z proś- 
bą o wydanie zarządzenia, któreby re 
gulawało sposób zgłaszania pretensji 
skarbowych do sum uzyskanych z li- 
cytacji nieruchomości, z takimi przy- 
wilejami, jakie ściśle wedł.ug ustawy 
przysługują. ' 

W praktyce bowiem zdarzały się 
dotychczas wypadki zgłaszania kar i 
odsetek od należności, które nie ko- 
rzystają z przywilejów. W ten sposób 
utrudniony jest podział funduszów i 
opóźnia postępowanie egzekucyjne. 
Uregulowanie tej sprawy ma doniosłe 
znaczenie dla kredytu hipotecznego. 

WOJSKOWA 
— Dowódca i Korpus Oficerski 85 Puł- 

ku Strzelców Wileńskich zawiadamiają ni- 

niejszem, że doroczne święto pułkowe w dn. 
15 sierpnia br. obchodzić będą w ramach 
pułku. 

KOLEJOWA 
— Premje za przyśpieszenie obrotu wa- 

gonów z towarami. Władze kolejowe po- 
stanowiły ustalić premje pieniężne za szyb- 
kie zestawianie dalekobieżnych pociągów to- 
warowych, 

Ma to na celu przyśpieszenie obrotu wa- 
gonów oraz zmniejszenie pracy manewrowej 
na stacjach rozporządzalnych i węzłowych. 

Przez wprowadzenie tych premji władze 
kolejowe dają możność zdolnym i sumien- 
nym pracownikom uzyskania dodatkowych 
wynagrodzeń, a ponadto pobudzają do przy 
śpieszenia przewozu ładunków na kolejach. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr „Lutnia”. Ostatnie przedstawie- 

nie „Jedynaczki króla mydła”. Dziś, o godz. 
8,15 ukaże się po raz ostatni lekka, pełna 

humoru i nieoczekiwanych sytuacyj „„kome- 

dja Boisa i Hansena „Jedynaczka króla my- 

dia“. Sztuka ta, ciesząca się w Wilnie za- 
służonem powodzeniem schodzi z afisza, u- 
stępujac miejsca następnej nowości. Będzie 

to jednocześnie ostani występ w Wilnie u- 
talentowanego artysty Lucjana Żurowskiego. 

— Teatr Letni. Występy Janiny Soko- 
łowskiej. Dziś, o godz, 8,45 barwna rewja 
„Uśmiech Wilna”, w wykonaniu całego ze- 
społu z j. Kozłowską, E. Wierzyńską, L. 
Sempolińskim, H. Wierzyńskim oraz wystę- 
pujacymi gościnnie: Janiną Sokołowską, Je- 
rzym Sulimą oraz dyr. Zelwerowiczem. Pro- 
gram zawiera piosenki, monologi, skecze, 
barwne finały oraz produkcje taneczne So- 
listów i zespołu girls, 

— Jutrzeįsza premjera w „Lutni“. Jutro 
o godz. 8,15, odbędzie się w teatrze „Lu- 
tnia“ premjera głośnej komedji B: Connersa 
„Roxy“. Reżyserja spoczywa w rękach dyr. 
Zelwerowicza, który zarazem objął jedną z 

ról głównych. Pozostałą obsadę stanowią 
czołowe siły zespołu w osobach Detkowskiej, 

Niwińskiej, Sawickiej, Szurszewskiej, Det- 
kowskiego, Mileckiego oraz Pichelskiego. 

— L, Lawiūski i L. Fuks w „Lutni“. Zna- 
komici artyści, ulubieńcy publiczności war- 
szawskiej, świetni komicy Ludwik  Lawiń- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

BARBARZYŃSTWO 
Nie pamiętam już dobrze, w którym się 

to roku działo, dość, że mieliśmy w Wilnie 
szumnie reklamowane i po raz pierwszy zor 
ganizowane święto sadzenia drzew przez 
dziatwę szkół powszechnych. 

Jubeł był wielki: Protektoraty, Komitety 
Honorowe, i t. d., jak to zwykle w podob- 
nych wypadkach bywa. 

Rzucono w społeczeństwo piękną myśl, 
że trzeba dziatwę z przyrodą zbliżać — $ 
myśl tę realizowano. — #, 

Wzdłuż Ałei Syrokomli, przy płocie, od. 
gradzającym Park Żeligowskiego, uroczy- 
stość miała miejsce. Dzieciaki ze szkół przy 
szły, każde wykopało dołek, posadziło drze- 
wko, polało wodą, a potem miało dogią- 
dać, żeby roślina dobrze się miała. Mówiło 
się wtedy małym  ogrodnikom, jak to po 
latach wielu pokazywać będą mogły swoim 
już dzieciom owoce własnej pracy na płan- 
tacjach miejskich Wilna. Mówiło się praw- 
dopodobnie i wiełe innych rzeczy wznios- 
łych. Jakżeby mogło być inaczej? Któż to 
wireszcie na wiatr puszczane słowa pamię- 
tać może? A 

Dzieci wszystko to, razem wzięte, bawi- 
ło, nas, dorosłych, także, i oto po paru la- 
tach mieliśmy przy uliczce, okalającej Gó- 
rę Zamkową istny żywopłot rosnący. 

Ale w tym roku Magistrat kana'izuje A- 
leję Syrokomii. Inżynierowie miejscy snać 
obliczyli, že na 10-metrowej szerokości tej 
ulicy nigdzie indziej nie można zakopać rur 
kanalizacyjnych, jak właśnie wzdłuż linji, 
na której lat temu kilka dziatwa wileūska 
swe zbliżenie z przyrodą uwieczniła. 

I poszła na marne praca dziecięca, po- 
szły na marne jej starania o zasadzone 
własnoręcznie rośliny. Wykopano je, wyrzu 
cono. precz i ogrodzenie Ogrodu Botanicz- 
nego znów łyse stoi, jak dawniej. 
W ten sposób załatwiono się w kilka go- 

dzin z wysiłkiem pedagogicznym Wiina z 
przed kilku lat, w ten sposób  machnieto 
ręką na ładną myśl, na pracę dzieci wileń- 
skich. Jest to barbarzyństwo lub, w najlep- 
szym razie, lekkomyślność karygodna, jest 
to kradzież, dokonana na wysiłku dziatwy, 
na jej trudzie. 

Od tej chwili trzeba święta sadzenia drze- 
wek iw Wilnie raz na zawsze zlikwidować. 
We wołno przecież kazać dzieciom robić 

rzeczy nieprodukcyjnych, nie wołno im prze 
cież kazać wkładać pracę w coś, co w kil- 
ka lat potem ma być niszczone: 

Nie wolno nam naszych własnych dzie- 
ci krzywdzić. : Mik 

TR AE 

а Podziekowanie 
Nie mogąc osobiście w imieniu Całego 
Pułku Ułanów Wileńskich, podzięko- 
wać wszystkim którzy zechcieli łaska- 
wie ofiarować eksponaty, totogratje, 
dokumenta i inne pamiątki do Muze- 
um Historycznego Pułku, tą drogą i 
jedynie w niniejszym poczytnym  piš- 
mie składam żołnierskie podziękowanie. 
Nie zapomni o Oliarodawcach Ułan 
Wileński mając przed oczyma tak pięk- 
nie odtworzoną Historję Pułku i jego 

Tradycji. 
Dowódca 13 Pułku Ułanów 

wileńskich. ` 
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Śmierć J. Mortkowicza 
zasłużonego księgarza 

i wydawcy 
Umarł jeden Zz najbardziej zasłużonych 

wydawców, szczery miłośnik książki, gor- 

liwy krzewiciel estetyki książkowej,  zało- 

życiel i właściciel firmy nakładowej „War- 

szawskie Towarzystwo Wydawnicze"... 

Skończył życie samobójstwem... Przy- 

czyna — kryzys ekonomiczny... 

Ote — straszliwe memento naszej współ- 

czesnej kultury, zmuszając do zwrócenia u- 

wagi na los połskiej książki, która przecho- 

dzi niebywałą poniewierkę... 
Tragiczna śmierć ]. Mortkowicza, wy- 

dawcy energicznego, ruchliwego i wybitnie 

inteligentnego, jest wieiką stratą dla šwia- 

ta literackiego, jest dotkliwym ciosem dla 

księgarstwa polskiego. 

Jakób Mortkowicz urodził się w r. 1876 

w Opocznie, gimnazjum ukończył w Rado- 
miu, studja wyższe odbywał w Monachjum, 
Brukseli i Antwerpji. 

Po powrocie do Warszawy prowadzi pra 

ce konspiracyjne. Do jego mieszkania nad- 
chodzą transporty wydawnictw nielegalnych, 
przywożone przez Józefa Piłsudskiego i Sta 

nisława Wojciechowskiego. jesienią 1899 zo 
staje aresztowany i osadzony w 10-ym pa- 
wilonie. 

W. r. 1903 rozpoczyna działalność wy- 
dawniczą od książek dla dzieci i młodzieży. 
W r. 1905 przystąpił do wydania kompletu 

dzieł Fryderyka Nietschego. W tym czasie 
zostaje ponownie aresztowany, poczem wy- 
jeżdża zagranicę. Uzyskawszy pozwolenie 
na powrót do kraju wznawia działalność 
wydawniczą, W pięknej szacie ukazują się 
jego nakładem dzieła szeregu najwybitniej- 
szych autorów połskich i  cudzoziemskich. 

Wydaje wszystkie pisma Stefan Żeromskie- 
go, 4 tomy pism Norwida, cykl poezji p. n. 
„Pod znakiem poetów". Podczas okupa- 

cji niemieckiej wydaje miesięczniki p. t. 

„Myšl Polska“. 
Przed kilku laty przystąpił do wydawa- 

nia szeregu tek reprodukcji obrazów współ- 
czesnych małarzy polskich, jak  Pankiewi- 

cza, Weissa, Skoczylasa, Stryjeńskiej, Prusz- 
kowskiego, Żaka, Kislinga, Noakowskiego i 
Borucińskiego. 

Jakób Mortkowicz organizował szereg 
pokazów książki polskiej na wystawach mię 

dzynarodowych: we Florencji w 1922 r., w 
Lipsku (1926), gdzie zorganizowano spe- 

cjalną wystawę grafiki polskiej, powtórnie 
w Lipsku na międzynarodowej wystawie 

zdobnictwa książkowego (1927) a ostatnio, 

w lipcu r. b. zorganizował dział polski na 

wystawie książki w Paryżu. Wszystkie te 
manifestacje książki polskiej odbiły się sze- 

rokiem echem w prasie zagranicznej, zdo- 

bywając dla niej uznanie, 

Był też inicjatorem i jednym z założy- 

cieli Domu Książki Polskiej i Zakładu Bibijo 
graficznego. 

  

Pięć tysięcy dolarów czeka 
nadaremnie na spadkobierców 

POLEGŁEGO WE FLANDRJI ŻOŁNIERZA WOJSK ' AMERYKAŃSKICH. 

W czasie wojny światowej poległ 
podczas walk we Flandrji, żołnierz ar- 
mji amerykańskiej, nazwiskiem Głu- 
szewski. 

Szczegółowe dochodzenie wykaza- 
ło, że poległy był emigrantem z Pol- 
ski i przed wyjazdem za ocean zamie- 
szkiwał gdzieś w b. gubernji wileń- 
skiej. Niekompletne notatki o jego po- 
chodzeniu znaleziono wówczas przy 
zabitym. 

Jednocześnie wyjaśniło się, że Głu 

szewski był zaasekurowany w jednem 
z towarzystw ubezpieczeń na 5 tysię- 
cy dolarów lecz komu ta suma miała 
przypaść nie zdołano ustalić. 

Spadkobierców zabitego  poszuki- 
wano po całych Stanach Zjednoczo- 
nych i dopiero po wyjściu na jaw, że 
pochodzi, on z pod Wilna powiadomio- 
no poselstwo amerykańskie w War- 
szawie i nakazano poszukiwania.. jak 
dotychczas nikogo z rodziny Głuszew 
skiego nie odnaleziono. 

  

Aresztowanie podejrzanej trójki na granicy 
PRZYPUSZCZENIE, żE SĄ BOJÓWKARZE Z U.0.W. 

„ Koto Trakiszek na styku granic Polski, 
Litwy i Niemiec ujęto w chwili podchodze- 
nia do granicy trzech młodych mężczyzn, 
uzbrojonych w automatyczną broń krótką. 

Zatrzymani nie chcą ujawnić swych na 
zwisk, jak również skąd przybyli i jedynie 
z notatek przy nich znalezionych można 
wnioskować, że są to ukraińcy, którzy usi- 
łowali zbiec do Litwy, a stamtąd dostać się 
do Królewca. 

O przybyciu nieznajomych nad granicę 
władze dowiedziały się drogą poufną i na- 
tychimiast wydelegowały kilku funkcjonarju- 
szów do karczmy pod Trakiszkami, gdzie 
odbywała się narada przybyłych z okolicz- 
nymi przemytnikami. 

Przejścia przez granicę miano dokonać 

z nastaniem zmroku i za to przemytnicy 
mieli otrzymać 50 dolarów, 

W momencie, kiedy cała banda prze- 
chodziła już przez zarośla nadgraniczne na 
stąpiło aresztowanie z zasadzki, tak że zbie 
gowie nie mogli już użyć rewolwerów, któ- 
re mieli na pogotowiu. : 

Paszporty, któremi oni wylegitymowali 
się, były fałszywe i opiewały na nazwiska 

z Białegostoku, za których też 
zatrzymani i podali się, twierdząc, że uda 
ła się do Litwy dla nabycia towarów na 
przemyt. Z chwilą jednak gdy to okazało się 
nieprawdą, aresztowani zrezygnowali z dal- 
szych wykrętów i milczą jak zaklęci! 

Energiczne dochodzenie w tej sprawie 
toczy się. 

  

Nieudane wykręcenie śrub na moście 
antokolskim 

„Nocy wczorajszej na moście komunika- 
cyjnym, łączącym Antokol z Łosiówką, na 
gorącym uczynku wykręcania śrub ujęto po 
dejrzanego osobnika, jak potem wyjaśniło 

Ski i Leo Fuks wystąpią w niedzielę dn. 16 
b. m., o godz. 8,30 w teatrze „Lutnia“ w bo- 
gatym programie, złożonym z piosenek, mo- 
nologów i skeczów. Sekundować im będzie 
urocza iwiodewilistka Wanda Marwicz. 

— Wielki koncert symfoniczny, We 
czwartek 13 sierpnia rb. o godzinie 8 m. 30 
wieczorem w Parku Sportowym im. 
Żeligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) od 
będzie się wielki koncert symfoniczny, po 
święcony twórczości Czajkowskiego, 
dyrekcją prof. Gałkowskiego, przy współu- 
dziale Rozalji Nade'manėwny (fortepian), 
oraz prof. AL Kontorowicza (skrzypce) i Al 
berta Katza (iwiołonczela). 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Człowiek, który szuka mordercy. 

Holtywood: Piekło zazdrości. | 
Casino: Ty, ty moje marzenie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Smutny epilog znajomości „cie- 

lętnikowych*. W Ciglętniku z kieszeni 
marynarki Wacława Kropotowa skra- 

się Włodzimierza Jasiukiewicza, zamieszka- 
łego przy ulicy Trwałej 23. 

" Władze śledcze prowadzą dochodzenie 
w cełu wyświetlenia, w jakim celu Jasiukie- 
wicz dopuścił się tego karygodnego czynu. 

  

dziono zegarek wartości 20 zł. Przy- 
trzymano jako sprawczynię tej kradzie 
ży Teklę Niemirowicz, Jadwigę Pużyń- 
ską i Teklę Naniewicz. Skradzionego 
zegarka narazie nie odnaleziono. 

— Cyganie plagą wsi. W 
gen. nocy z 5 na 6 bm. nieznani sprawcy z 

podwórka Aleksandra Sienkiewicza 
pod we WSi Michale gminy Kobylnik skra 

dli wóz wyjazdowy wraz z uprzężą, 
obrus, prześcieradło, 5 kurczaków i 
siekierę łącznej wartości 133 zł. Tej 
samej nocy również nieznani sprawcy 
Oderwawszy ramy okienne okradli je- 
rzešo Kojrę we wsi Łózówka tej samej 
gminy kobylnickiej, zabierając różną 
garderobę, trzy dywany, 6 zł. gotów- 
ką łącznej wartości 495 zł. Tej samej 
nocy, w tej samej gminie kobylnickiej 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej).
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Berliński fotograf W. Ruge wraz z ko- 
legą swym Boettcherem dokonał ryzykowne 
go przedsięwzięcia skoku ze spadochronem 

samołotu i sfotografowania swego upadku. 
Opisuje to on sam w następującem barw- 
nem sprawozdaniu: 

„ „Tak, — powiedziano mi w policji po- 
wietrznej — skok ze spadochronem zatem... 
Do podobnego eksperymentu nie możemy 
byle kogo dopuścić. Potrzebne jest panu 
przedewszystkiem świadectwo pilota ze spa 
dochronem, a także własny spadochron. Po- 
zatem poddać się trzeba całemu szeregowi 
przepisów. Przedewszystkiem jednak niech 
pan spróbuje uzyskać spadochron u Sch. i 
Ska. 

„Dyrektor fabryki spadochronów odniósł 
sę do projektu naszego z zainteresowaniem. 
ale sceptycznie. Zgodził się dopiero, gdy 
ząpewiniłem go, że jako dawny lotnik po- 
siadam dość wiadomości fachowych. Tegoż 
wieczora rozpocząłem dwutygodniowy kurs, 
po którym zdałem egzamin teoretyczny. W 
ten sposób uskutecznione zostały wszystkie 
przygotowania do próbnego skoku. w obec- 

ności połicji powietrznej, by od niej uzyskać 
wymagane świadectwo. Nie wspomnieliśmy 
nic o naszych zamiarach dokonania zdjęć w 
obawie zaplątania się w jakieś paragrafy 
ustaw. 

Długo czekać musieliśmy na pogodę, 
odpojwiednią do lotu. Wsońcu niebo zaj aś 
niało czystym błękitem, chociaż panował 
silny wiatr. Urzędnicy policji powietrznej 
czuli się w obowiązku zwrócić nam uwagę 
na niebezpieczeństwo naszego projektu, ale 
kwestję tę pozostawiliśmy Opatrzności. Pier 
wszego skoku dokonać miał Boettcher. U- 
brany w strój pilota z przymocowanym spa bałon, zmniejszając znacznie 

SŁ O W u 

"W pogoni za niezwykłą sensacją 
Skok ze spadochronem.—Zwichnięta ręka, ale uratowana kamera 

i zdjęcia.—Więcej szczęścia, jak rozumu. 
Było ważną rzeczą obliczyć dokładnie kie- 
runek i szybkość wiatru, by według możno- 
ści wylądować na lotnisku. 

Z samolotu swego zauważyłem, jak ko-- 
iega Boetcher opuścił swe miejsce i prze- 
sunął się na czworakach na miejsce obok 
pilota, by tutaj zaczekąć na jego komendę. 
Ujrzałem jeszcze, jak pilot otworzył usta— 
rozumieć, ani słyszeć go oczywiście nie mo- 
głem — zobaczyłem, jak Boettcher osunął 
się i runął wdół zupełnie pionowo. Punktu- 
alnie po trzydziestu metrach upadku otwo- 
rzył się spadochron i — jak wielki biały 

szybkość ob- 
dochronem, wsiadł do pierwszego samolotu, niżania się, — zsuwał się na dół. 
ja zaś do drugiego. Zawarkotały motory i 
unieśliśmy się ku błękitom. Każdy 
miał przy sobie automatyczny aparat foto- 
graficzny specjalnej konstrukcji gdy towa- 
rzyszący na drugim samolocie kolega Za0- 
patrzony był w zwykłą kamerę prasową. 

Oba samołoty wzniosły się do 500 m— 
wysokości przepisowej. Samoloty  zbliżyw- 
szy się do siebie o dzwadzieścia metrów od 
ległości, skierowały się do dworca Staaken. 

Rabunek i dwa napady w ciągu jednej doby 
NIETYLKO W NOCY LECZ W. DZIEŃ WYRYWAJĄ Z RĄK PIENIĄDZE. 

Wczoraj, o godzinie 14,45, na ulicy Jat- i wymusiło na nim wydanie posiadanych pie 
kowej, zawodowy złodziej Eljasz Bunimo- 
wicz (żydówska 15) wyrwał Izraelowi Fi. 
nowi (Jatkowa 12) pieniądze z rąk w kwo- 
cie 42 zł. i począł uciekać. Fin oraz przy- 
godny przechodzień Czesław Reichman rzu- 
Cuili się w pogoń za Bunimowiczem. Rej- 
chman na postrach dał strzał z rewolweru 
w górę. Bunimowicz został ujęty dopiero 
przy ul. Mickiewicza w dziedzińcu domu 
Ne 25. : 

* * * 

W nocy na wtorek dwóch osobników za- 

trzymało na ul. Cerkiewnej (boczna od Piw 
nej) przechodzącego ]. Puczko (Bakszta 11) 

niędzy. 
Gdy Puczko oddalał się zauważył, że ra 

busie zatrzymali jakąś kobietę i po zakne- 
błowaniu jej ust powalili na ziemię. 

Niewiele myśląc pobiegł on na ul. Ostro- 
bramską i zaalarmował policjanta. 

W rezultacie napastników ujęto i oka- 
zali się nimi: Br. Drozdowski (Marcowa 25) 
i Fr. Perszteł (Marcowa 62). 

W tym samym czasie na ul. Subocz po- 
rznięto nożem przechodzącego z żoną Jana 
Kozłowskiego (Syberyjska 27). 

Jak na jeden dzień w zupełności wy- 
starczy. 

  

Sołtys na czele potajemnej fabryki wódki 
Policja pow. wilejskiego oddawna zwró sołtys tej wsi Spirydjon Petrusewicz. 

ciła uwagę na wieś Kuchty, gdzie jak było 
wiadomem, miała być tajna gorzelnia, lecz 

narazie na ślad jej natrafić nie zdołała. Do- 

piero dłuższe obserwacje dały zadawalnia- 

jący wynik i co najważniejsze upewniły 

władze, że zamieszany do tej sprawy jest 

Przeprowadzona nagle rewizja potwier- 
dziła te przypuszczenia i w mieszkaniu Pe- 
trusewicza znaleziono wszystkie przyrządy 
pomocnicze i skład samogonu, zaś w nie- 
dalekich zabudowaniach wzorowo trządzo- 
ną gorzelnię. Sołtysa i dwóch jego wspól- 
ników aresztowano. 

T i a LL 

we wsi Kozły po wyjęciu okna w sieni Przybyły na posterunek 

bierając mu siekierę i obrus lniany 0- wskutek porażenia słonecznego. 

gólnej wartości 15 zł. Zachodzi podej- 
rzenie, że wszystkich tych kradzieży 

dokonali cyganie. 

— śmierć od porażenia słoneczne- 

go. Na drodze koło wsi Wołoskowola 

pod jeziorami, patrolujący policjant 

zauważył jadący wóz, woźnica które- 

go nie odpowiedział na zapytanie, do 

kąd jedzie. 

Zaintrygowany tem policjant wóz 

zatrzymał -i wówczas dopiero stwier- 

dził, że leżący na słomie średnich lat 

mężczyzna, nakryty świtką chłopską, 

nie daje żadnych znaków życia. 

W 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,— 

Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość „||. Zl. 10— 

Bez steru I busoll (Sylweika 

   

     

    

  

      

  

    

                  

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

plesklego w Wilnie . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . _ 0.50 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy —. —. 0.80 

Į A M 

JOHN HUNTER 

„> JENNY—DETEKTYW 
Wódz poszedł do gabinetu napisać 

list do jenny Trent. Na biurku jego 
leżało kilka istów, napisanych dziwnie 
charakterystycznem pismem. Listy pod 
pisane były: „Oliver Trent". Wódz za- 
czął starannie naśladować charakter 

pisma tych listów. 

ROZŁAM W SZAJCE 

Policja angielska nie podejrzewała 
nawet, że narada w czerwonym, mu- 
rowanym domu, będzie początkiem no 
wej karty w dziejach szajki bandytów. 
A jednak skutki tej narady zaczęły da 
wać plon obfity zaraz następnego dnia. 

Sarn i Tretano wracali w milczeniu 
do Londynu. Sarn był doskonałym szo 
ferem, a jego ośmiocylindrowa, świet- 
na maszyna mogła swobodnie przeby- 
wać siedemdziesiąt mil na godzinę. 

Nagle Sarn przerwał milczenie: 
Umarlak ze mnie teraz! 

° — 00? przeraził się Tretano. 4 
— Bardzo prosto! Moja sytuacja 

jest zupełnie jasna. — Sarn skręcił о- 
stro — wjechał na szosę i mówił da- 
lej; — Ten łotr zapłaci mnie i tobie 
„ale nie złotem... On nas zlikwiduje”. 

— Głupstwo! — zaprzeczył niezbyt 
pewnie Tretano. 

On był łagodny i posłuszny jak ba- 
ranek! 

— Otóż właśnie. Nigdy nie widzia- 
leś, jak on rozmawia z chłopcami, któ- 
rzy mają odwagę wypowiadać swoje 
zdanie? Nie widziałeś? On dlatego był 

'taki grzeczny dla nas, że wiedział, że 
już niedługo będziemy chodzić po tym 
świecie! ` 

"Nie chciał mordować nas we wła- 
snym domu, bo to by mogło wzbudzić 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Zmarłym okazał się |. Łuszkiewicz wania moje okazały się przedwczesne. Przed 
д oknami stało małe cienkie drzewo. Liny spa 

z osady Karoliny pod jeziorami. 

Z POGRANICZA. 
— Koło Łowcewicz przeszedł na naszą 

stronę patrol sowiecki. W wyniku strzałów 
patrol wycofał się, lecz jednego strażnika 
zatrzymano. 

— Koło Kołtynian KOP zatrzymał przy- 

ry przeprowadzał przez granicę konia nie- 
wiadomego pochodzenia. 

POSTAWY. 

— Pożar. We wsi Szylki gminy wołko- 
łackiej wskutek wadłiwej budowy komina 
spalił się dom mieszkalny, spichrz i 2 obo- 
ry. Straty wynoszą 3 tys. złotych. 

Ofiary 
Korpus Podoficerów Zawodowych 1 p.p. 

  

Leg. w dniu święta pułku, t. j. dnia 6 sier- ku oskarżony 7 razy o morderstwo, ale zaw tiago i Montevideo. 
pnia 1931 roku złożył na ochronkę im. Mar- 

Z naS w tej chwili okazja do popisywania 

lekarz 

okradziono Antoniego Kibickiego, za- stwierdził, że śmierć nastąpiła nagle 

Dla pilota mego samołotu rozpoczęła się 

się 
swą sztuką. Ciasnemi kręgami i „loopinga- 
mi“ otaczał opadający spadochron, ja zaś 
dokonałem zdjęć przy stałem uczuciu, że 
pomimo otaczających mnie rzemieni, stoczę 
się w próżnię. Wylądowaliśmy  niedaleko 
spadochronu, którego lądowanie okazało się 
bardzo trudne, ponieważ porwany wichrem, 
wlókł Boettchera po ziemi na przestrzeni 
200 metrów. Rezultatem tego było: rozbity 
nos, ziwiichnięta ręka, ale uratowana kamera 
i dokonane zdjęcia. 

Wobec wypadku Boettchera podczas me- 
go skoku na drugim samolocie zastąpił go 
kołega Fernstaedt, aby dokonać zdjęć ogól- 
nych. 

Przygotowania były te same, co poprzed 
nio, lecz podczas lotu postanewiłem dopeł- 
nić udatne zdjęcia Boettchera  specjalnemi 
własnemi. Na komendę mego pilota: „Te- 
raz!“ — rzuciłem się w próżnię, z błaga- 
niem w duszy: — Oby tylko otworzył się 
spadochron! 

Właściwy skok udał mi się równie gład- 
ko, jak koledze. Trudno jednak opisać u- 
czucia, jakich doznałem, lecąc głową wdół. 
Nie odczuwałem niemal uczucia upadku. 
szybkości, czy też niebezpieczeństwa. Pa- 
miętam tylko, że w pewnym momencie do- 
znałem wrażenia, że ktoś chwycił mnie za 
kołnierz. Był to moment decydujący, świad- 
czący, że spadochron się otwłorzył i hamuje 
szybkość upadku. W ciągu siedmiu minut, 
jakie trwał upadek od chwili skoku do lądo- 
wania, dokonywałem zdjęć swych spostrze- 
żeń. — Czas siedmiominutowy wydawał mi 
się nieskończenie długi. Wszystko skończy- 

gdyby wiatr 
nie wzmógł się jeszcze. Zauważyłem z prze- 

się do przewodnika 
prądu wysokiego napięcia. Uczucie grożące- 

wzrosło jeszcze, 
gdy spostrzegłem z tego powodu popłoch 

łoby się jak najszczęśliwiej, 

raženiem, že zbližam 

go mi niebezpieczenstwa 

wśród iwidzów na lotnisku. Byłem już tak 
blisko przewodnika, że nieszczęście wydało 
się nieuniknione. Lecz szczęście sprzyja lot 
nikom. Nagły podmuch wiatru uniósł mnie 
tuż nad przewodnikiem, a spełniwszy to za- 
danie, pchał z naporem na małą restaurację В 
jgródkową. Widziałem już moment, gdy, po- 
trzaskam szyby sali bałowej. ale przewidy- 

dochronu zaplątały się w gałęziach wierz- 
chołka i w następnej już sekundzie z po- 
tłuczoną kością goleniową i okaleczoną twa 
rzą znalazłem się iwśród stołów i krzeseł 0- 
grodu restauracyjnego. Zdjęcia ocalały. 

Rezultat końcowy: więcej szczęścia niż 
rozumu. Jakkolwiek ma się świadomość, że 
spadochron w pewnym momencie otworzyć 
się musi, jednak trzeba pewnej dawki rów- 

byłego z Litwy Władysława Ukoniusa, któ- nowagi duchowej i ufności w swe szczęście 
— by odważyć się na skok w próżnię. 

ZE ŚWIATA 
NIEPRAWDOPODOBNE, A JEDNAK 

PRAWDZIWE 
W Whcelwright w Stanach Zjednoczo- 

nych Ameryki Północnej zmarł w wieku lat 
50, szef miejscowej policji i szeryf powiatu 
Floynd, niejaki Bad John Hall. 

Bad John Hall był w młodocianym wie- 

  

sze udało mu się uniknąć kary. Sądy bo- 

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Dziši Wielki dramat erotyczny. 

główn. N. H. SZLETTOW 
„„PIEKLO ZAZ ROŚCI I HERIOT. MABEL. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINC 
WIELKA 47. tel. 15-41 

Dziš! Film pelny werwy i humoru 
toli gtėwn. TY, TY МОБ RARZENIE c. on. 

HARRY LIEDTKE, BETTY BIRD i pełna temperamentu JOHANNA HERBLING. 

W dnie świąt. o g. 2-ej. 
Wkrótce przeboje dźwiękowe: 

Nad program: Przegląd dźwiękowy „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone.Początek o godz, 4-ej 
Następny program: „Blałe Cienie, 

„Walc miłości" i „Niebezpieczny romans* 

  

  

RA DJO WILE Ń SKIE | Związek Nauczycielstwa Polskiego w Oszmianie | Poszukuję 
ŚRODA, DNIA 12 SIERPNIA 

11.58 Sygnał czasu 
12.05 Muzyka hiszpańska (płyty) 
13.10 Kom. meteor. 
16.00 Audycja dla dzieci 
16.30 Koncert z płyt dla młodzieży 
16.45 Kom. dla żeglugi 
16.50 Radjokronika z Warsz. 
17.10 Duety śpiewacze (płyty) 
17.35 „Najpiękniejsze zamki Polskie“: 

Ołyka i Nieśwież — odczyt wygłosi z Kra- 
kowa prof. W. Bogatyński. 

18.00 Muzyka lekka z Warsz. 
19.15 „Wycieczka do Berezwecza* — od 

19.40 Kom. i pras. dziennik radjowy z 

20.15 Odczyt muzyczny z Warsz. 
20.30 Koncert kameralny z Wiarsz. 
22.00 Feljeton z Warsz. 
22.15 Kom. z Warsz. 
22,30 Muzyka lekka i taneczna z Warsz. 

 EAIEURO ZETOR ITT CID PEER NZEZSZONIWWZEA 

rzędnika policji, Hall zabił jeszcze kilku lu- 
dzi, aże nigdy nie był pociągany za to do 
odpowiedzialności, jako że p. szeryf miał za 
twisze rację. Bad John Hall był typem zdecy 
<owanego degenerata, awanturnika i pijaka. 
W obawie przed zemstą, nosił on na pier- 
siach stalowy pancerz, którego nawet na 
łożu śmierci nie pozwolił zdjąć z siebie. Po 
śmierci Halla zawezwano kowala, który roz 
kuł go ze stalowych blach. Do ostatniej też 
chwili swego żywota Hall nie chciał rozstać 
się z wdwoma wiełkiemi i 'wiecznie nabite- 
mi rewolwerami. 

Zmarły szeryf-zbój był prawdziwym po- 
starachem całej okolicy, ta też pa 0 
śmierci mieszkańcy powiatu i sąsiednich 0- 
kolic Fłoynd odetchnęli z ulgą. Sensacją dla 
mieszkańców Floynd było ukazanie się na 
pogrzebie groźnego. opryszka, trzech jego 
przystojnych żon 1 30 dzieci. AJ 

BIGOS RASOWY 
W AMERYCE POŁUDN. 

Rewolucja w Chile i nowe zaburzenia w 
Argentynie zwróciły znowu uwagę świata 
na Amerykę Południową, która jest jednym 
z najciekawszych krajów pod względem 
struktury: rasowej, 
„Jest to kraj, w którym istnieją coprawda 

różnice klasowe, nie istnieją natofniast 
różnice rasowe. Bo czyż mogą istnieć róż 
nice rasowe w kraju, w którym 50 proc. 

dności tworzą mieszkańcy rasy białej, czar 
nej i czerwonej? Ogółem mieszka w Amery- 
ce Południowej 65 miljonów ludzi. Z tego 
jest 7,5 milj. Indjan, 10—15 miljonów  bia- 
łych 8 miljonów Murzynów i Mulatów i 
30 miljonów mieszańców. : 

„Pod względem rozprzestrzenienia się lud- 
ności, należy zauważyć, że biali, t. zn. Hi- 
szpanie, Portugalczycy ij Włosi, osiedlają się 
przedewszystkiem w okolicach, odpowiada- 
jacych im pod wzg!ędem klimatycznym, a 
więc w Argentynie, Urugwaju i w połudn. 
i środkowej Brazylji. Murzynów spotyka się 
przeważnie w północnej Brazylji, Amazonii i 
Gujanie. Indjanie zamieszkują głównie Sa- 
wanny. 

Naogół wziąwszy jest Ameryka: Południo 
wa krajem pustym, znajdującym się dopie- 
ro w trakcie zaludnienia. Średnia gęstość jej 
wynosi 4 mieszk. na 1 km. kw. a więc 
mniej, aniżeli Afryki, której gęstość wyno- 
si 5. Przytem ma Ameryka Południowa cha- 
rakter kolonjalny, uwydatniającąy się w gę 
sto zamieszkałych pasach zewnętrznych. 

Ameryka Południowa posiada 2 miasta 
ponad 1,000.000 mieszkańców mianowicie 
Buenos Aires i Rio de Janeiro. Jedno miasto 
‘ о 3/4 miljona mieszkańców: St. Paulo, 
2 miasta po pół miljona mieszkańców: San- 

Oprócz tego jest jesz 
cze kilka miast liczących przeszło 100.000 

szałka j. Piłsudskiego w. Wilnie kwotę 82 wiem, z braku dowodów winy zwalniały go miszkańców. 
(osiemdziesiąt dwa) złote. 

  

od odpowiedzialności, chociaż ogólnie wie- 
dziano, że przypisywane mu morderstwa, je 

Na bardzo dużych przestrzeniach  lud- 
ność wynosi 10 mieszkańców na 1 klm. kw., 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK go właśnie były dziełem. Władze powiatowe gdzieniegdzie wypada 1 mieszkaniec na 1 

WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

podejrzenia, czy zostawić jakieś ślady. 
Ale skończy z nami gdzieś na ulicy, jak 
skończył ze Stantonem i innymi... 

— Ach, do djabła!.... Słuchaj! Za- 
telefonuję do niego i powiem, że nie 
chcę żadnej gwarancji. 

— Zapóźno. Billy. Zdradziłeś go. 
Tego on nie przebaczy, nigdy. Wie- 
działem dobrze, kiedy mówiłem! 

— Poco więc mówiłeś? Życie ci 
obrzydło? : 

— Nie, ale obrzydło mi wiecznie 
być na pasku. Mam własną głowę. 
Szepnę parę słów naszym najlepszym 
chłopcom i utworzymy własną szajkę. 
Mam nadzieję, że w Londynie zmiesz- 
czą się dwie szajki. 

Tretano patrzał na niego z prze- 
strachem: 

— 0m ciebie nie wypuści, on ciebie 
odszuka, na końcu świata i pod zie- 
mią! Będziesz musiał, jak djabeł wal- P 
czyć z nim. Ty, albo on... To niebez- 
pieczne, Sarnie! 

— Dlaczego nie mielibyśmy wal- 
czyć? Czy myślisz, że on jest nietykal- 
ny, że kule się go nie tykają? 

Taka sama, zupełnie taka sama ku- 
la, jaką on przygotował dla nas, może 
doskonale odprawić go na tamten 
świat. 

— Ty chciałbyś... zabić wodza? — 
zapytał Tretano, uszom własnym nie 
wierząc. 
— Ana djabła miałbym się z nim ce 

remonjować? Czy to mój brat, czy 
swat? Naturalnie, że trzeba będzie 
go uprzątnąć, a z nim jego przyjaciół, 
przedewszystkiem Hogana. Ty pój- 
dziesz ze mną, Billy, wszystko jedno 
innego wyjścia nie masz. Albo oni 
Tiebie „zlikwidują”, albo ja! Ale pew- 
niejszem dla ciebie jest pozostać ze 
mną! . 

„my złapiemy 

— pragnąc oszczędzić kosztów procesu, a 
także sądząc, że to tylko nawróci zbrodnia- 
rza — zamianowały go szefem policji iw 
Whcelwright i szeryfem powiatu Floynd. 

Będąc już na wysokiem stanowisku, u- 

Tretano milczał. 
— Poza tem jest jeszcze coś, — 

mówił Sarn. — Przypuśćmy, že to 
wszystko, co on szczekał, to prawda. 
Przypuśćmy, że Trent znalazł nas rze- 
czywiście i ukradł złoto. No, to niech 
on go łowi, a my też nie będziemy, sie- 
dzieć ze złożonemi rękami. 

— Nie rozumiem mruknął Treta- 
no, patrząc ze strachem i zachwytem 
na kolegę; pływanie na takich  głę- 
binach przechodziło jego siły, odwaga 
więc i przedsiębiorczość Sarna budzi- 
ły w nim podziw i szacunek. 

— On chce złapać dziewczynę. Kie- 
dy ją złapie, da ogłoszenie do gazet, 
które Trent zrozumie odrazu. W ten 
spesób, Trent wpadnie w pułapkę. 
Przecież nie zostawi córki w rękach 
bandytów! To bardzo prosty i jasny 
lan. 

— Do djabła! Dobrą masz głowę, 
Sarnie! 

— Głowa nienajgorsza! — zgodził 
się Sarn. — Ale przypuśćmy, że to 

tę dziewczynę i sami 
rozstawimy siecie na Trenta? Jeżeli to 
on ukradł, odbierzemy od niego złoto. 
A jeżeli Trent nic nie wie o złocie, to 
i tak nic nie tracimy, uprzątniemy 
Trenta i dziewczynę i — koniec! 

— Ale jak tu złapać tę panienkę? 
'On pisze list w imieniu ojca. Nie mo- 
żemy pisać dwa listy. 

Nie uwierzyłaby 
całą sprawę. 

— A pocóż pisać list? — zaśmiał 
się Sarn.— Każemy chłopcom śledzić 
wodzą i Hogana. On poleci tą sprawę 
Hoganowi, nikomu innemu. Można 
przypilnować jeszcze „lokaja*. Wyśle- 
dzimy ich i damy porwać dziewczynę. 
Poczekamy, aż zjawi się Trent, a po- 

i popsulibyśmy 

km, kw., pozatem są olbrzymie połacie kra- 
ju zupełnie niezamieszkałe. 

Dalsze zasudnienie Ameryki Południowej 
jest nie tyle kwestją imigracji, ile aklimaty- 
zacji. 

tem napadniemy na nich. Raz, dwa, 
trzy i gotowe! Rozumiesz? 

— Boję się, że nerwy moje są za 
słabe na to, Sarnie. 
_— Głupstwo, moich nerwów  wy- 

starczy! — Odpowiedział pewny sie- 
bie Sarn—To wszystko jest  bardzo 
proste. Mam dwuch ludzi, którym mo- 
gę ufać. Zostawię ich u Hogana, oni 
będą nam o wszystkiem donosić. Czy 
nie uważasz, że to świetna kombina- 
cja? 

Byłaby to rzeczywiście doskonała 
„kombinacja*, gdyby można było za- 
ufać tym „ludziom*. Tretano wyraził 
s*wie wątpliwości, ale Sarn uspokoił gor 
Byli to wierni ludzie, którzy nie zdra- 
dzą i na rozkaz Sarna pójdą, gdzie 
'on każe i zwrócą się przeciw komu ze- 
chce. Sarn był nietylko odważny, ale 
i mądry i sprytny. Tretano nie mógł 
tego nie ocenić. 

Jednak nie dał kategorycznej obie- 
tnicy, że przystąpi do szajki Sarna. 
Miał jeszcze nadzieję, że wódz prze- 
baczyj mu i pogodzi się z nim. Strach 
przed natychmiastową rozprawą był 
silniejszy od namów i argumentów Sar- 
na. Sarn, który był dobrym dyplomatą 
nie nalegał, pozostawiając mu czas 
do namysłu. jeśli spostrzeżenia jego 
były słuszne, musiały być potwierdzo- 
ne tegoż dnia, jeżeli więc  Tretano 
wyjdzie żywy, bez wahanią przystąpi 
do szajki Sarna. 

Sarn zostawił Tretana we włoskiej 
dzielnicy i odjechał. Postanowił nie po- 
wracać do swego mieszkania i przeno- 
cować w iakimkolwiek hotelu. W ten 
sposób nasłani przez wodza ludzie nie 
odnajdą go odrazu. Sarn pojeździł po 
mieście i wrócił do dzielnicy włoskiej, 
gdzie zajął pokój w hotelu w pobliżu 
mieszkania Tretano. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  

DWULETNIE SZEŚCIOKLASOWE 

Kursy gimnazjalne 
typu matematyczno - przyrodniczego 

w OSZMIANIE 
(koncesjonowane przez Kuratorjum O. S$. W.) 

Warunki przyjęcia: na I-szy trymestr (IV kl.) świadectwo szkol- 
ne z ukończonych 7-miu klas szkoły powszechnej 

na II-gi trymestr (V kl.)—świadectwo z 
ukończonych 4-ch klas gimnazjalnych. 

Zgłoszenia i wpisy przyjmuje kancelarja kursów godz. 17-18 Tel. 25. 

klas gimnazjalnych, 

Kierownik Kursów 
A. Sikerski. 

pracy kucharki na przy- 
chodzącą lub na stałą 
Posiadam Świadectwa. 
Tatarska 16. m. 7. 

na ROŻNE 

mać posadę? 

  

  

  

"ostrzeżenie | 
Wobec opuszczenia domu przez żonę 
moją i wszczęcia przezemnie, wskutek 
tego, sprawy rozwodowej,. ostrzegam 
osoby zainteresowane, że za żadne 
czyny oraz zobowiązania pieniężne, 
jakieby ewentualnie mogła zaciągnąć 
moja b. żona, pani Marja z Balczysów 
Stelmasiewiczowa — nie odpowiadam i 
żadnych z tego tytułu wynikających 
pretensji—pokrywač nie będę, tembar- 
dziej że działa Ona pod wpływem 
p. Mikołaja Denisowa człowieka bez 

honoru. 

Ъ Witold Stelmasiewicz. „i 
  

  

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

warunków, 

ceny za wszelkie kąpiele 
lecznicze 

w Marienbadzie na tegoroczny 
sezon, 

Й @ 1 sierpnia (931 r. 
zostały 

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40'6 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

dla odbycia kuracji 

w Marienbadzie. 

    

  

  

”
 

Mieszkanie 
5-pokojowe z wygodami do wy- 
najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 
wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

Wiadomości tamże w mieszk. 1       

©M5—114— 8. Tel. 

um twarzy i ciała (panie. 

  od godz. 9— 12 i od 3—6. —ę 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, ul. G. 
Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 21 sierpnia 1931 r., od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Starej 
Nr 30, odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 
blicznego ruchomości, należących do Anto- 
niego Mikołajuna i składających się z ume- 
blowania mieszkania, oszacowanych na su- 
mę zł. 470. 

Komornik (—) Wł. Cichoń. 

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

zastrzelił odrazu Sarna w swoim domu. 

KARABINY MASZYNOWE ZNÓW 
PRACUJĄ 

Następnego dnia wieczorem, Hogan 
spotkał się z Lewińskim pod zegarem 
ściennym na dworcu Wiktorja, i obaj 
udali się do kawiarni na buteleczkę 
wina. 

— Chodzi o to, — zaczął spokojnie 
Hogan, zajmując miejsce w odległym 
kąciku sali, — że Sarna niema dziś 
w domu przez cały dzień. 

A więc domyślił się, co go czeka, 
Rozumiesz? 

Mówiłem wczoraj wodzowi, że 
nie trzeba było wypuszczać go tak. 
Sarn ma głowę! Odrazu domyślił się, 
czem to pachnie i może już zwiał z 
Anglji. Łap go teraz! Ale Tretano 
siedzi w domu i dziś jeszcze załatwimy 
się z nim. Będzie to, coprawda po- 
stawieniem jasno sprawy z Sarnem, ale 
cóż zrobić? Nie mamy czasu do stra- 
cenia. Po zlikwidowaniu Tretano, pój- 
dziemy do Sarna i może go przyłapie- 
my. jeżeli będzie w domu, to zabiję 
go napewno. 

Lewiński kiwał głową z podziwem 
dla rozumu Hogana, znał przytem jego 
odwagę i wiedział, że dotrzyma obiet- 
nicy. 

— Trzeba wydostać auto, — ciąg- 
nął dalej Hogan. 

Najlepiej byłoby zabrać maszynę 
Tretana. Stoi ona w garażu, koło skle- 
pu. Wyłamię zamek i wyprowadzę 
auto na ulicę. Po odprawieniu Tretana' 
na tamten świat, numer jego maszyny 
można będzie pokazywać całemu mia-. 
stu. Oto plan ulicy, na której będzie- 

my czekać na niego, 
Ogryzionym ołówkiem narysował 

którym mieszkał  Tretano. 

  

  

  

Dr Glnsherg 
Choroby skórne, we- 
вегустце i moczoplcio- 
we Wilefiska 3 оё 

567, 
  

Dr. Kenigsberg 
cioroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 i 4—8 

      

  

Musisz ukończyć kursy 
Prezes Zarządu korespondencyjne ira. 

gm wa, Żurawia 42, Wys- 
czają listownie: buhal- 
terji, rachunkowości, 

LEKARZE oomonamii 555 handlu, prawa,. 
kaligrafji,  daktylogra- 
1, _ towaroznawstwo, 

Choroby weneryczne, matyki polskiej, eko 
skórne 1 marządu mo. nomji. Żądajcie pro- 
czewego, Micklawicza Spektów. 

maje 9—2 1 5—8. 
Tel. 15-64. procenta 

lokujemy bezpłatnie 

Dom У 

okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wilie, dział- 

Dom H.-K. „Za- 
cheta“ Micklewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

z mąterjałen na bu- 
dynki bardzo dobrej 
roli sprzeda Letnisko 

wego Sącza poczta 
Klęczany. Okolica nro- 
cza, rzeka Dunajec, 

J. Koneczny. | Sekułowicza,  Warsza- 

korespondencji, steno- 

A. Cymbler jezyków, pisowni-gra“ 

12, róg Tatarskiej przyj 

Gotówkę na 

dochodowe 

ki, mieszkania. 

50 morgów 

Marcinkowice koło No- 

stacja kolejowa tartak 

GABINE w miejscu. 

RACJONALNĘJ jezyków obcyc Ч 
ezykėw obcych 

KOSHETYKI | (Irancuski, | niemiecki. 
w ILNO? MICKI wy. Płoski), — konwersacji 

CZA = ae " udzielają oraz przygote- 

wują do egzaminów w 
zakresie szkół Średnich 
b. profesor gimn. i stu- 
dent U.S.B. Specjalna 
koncentracyjna metoda 
nauczania dla zanied- 
banych w naukach,. 

Sztaczne opalanie cery) Zgłoszenia do redakcji 
Wypadanie włosów pod „Lekcje“ i 
łapież, Najnowszezdo- 1 
bycze kosmetyki racje- Motocyki z przyczep” 
oaz S is, kain ALS. o Sile 20 

5 We e *"koni mech, dwucylind- 
3 ® rowy okazyjnie do 

„sprzedania, mało uży- 
wany. Oglądać można 

kobiecą 
iro konserwa- 

je, dosko- 
mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 

[m] w _ warsztatach Si. 
Maksymowicza róg 
Ludwisarskiej i Boni- 

Kamerdyner- fraterskiej 14—2. 

lokaj kradzioną książkę: 
pracowity sumienny wojskową daną 
zna służbę dobrze, słu-przez P. K. U. Wiłno- 
żył w większych do- Powiat roczn. 1895 na 
mach świadectwa dob-imię Antoniego Gan- 
re, poszukuje pracy. cewskiego unieważnia 
Adres w Redakcji. się. 

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

      

  

na kartce plan dzielnicy włoskiej, gdzie 
mieszkał Tretano. 

— Postawię maszynę tutaj, na ro- 
gu, — tłomaczył dalej Lewińskiemu. — 
To spokojne, ciche ulice i wieczorem 
nie bywa tam prawie nikogo. Rozu- 
miesz? Ty pójdziesz do Tretano i po- 
wiesz, że ma iść do pilnej pracy. Ro- 
zumiesz? Kiedy wyjedziesz z nim z do- 
mu, zawrócisz na lewo i pojedziesz, 
do tego rogu. Tutaj gdzie narysowa- 
łem ten krzyżyk jest sklep spożywczy 
za którego drzwiami będę stał z ręcz- 
nym karabinem maszynowym.  Rozu- 
miesz? Kiedy dojedziesz do rogu, po- 
wiesz, że zapomniałeś kupić papiero- 
sów i pobiegniesz za róg do sklepiku. 
Tam wskoczysz do auta, wyprowa- 
dzisz maszynę na ulicę i weżmiemy go | 
w dwa ognie. Rozumiesz? No, a po- | 
tem, to już głupstwo uciec samocho- | 
dem! 

Lewiński pochwalił plan. 
myślał o tem, że stróż może zapamiętać 
jego twarz, kiedy przyjdzie po Treta- | 
no. Nie zrozumiał, że Hogan używa go 
jako parawanu i nie przyszło mu na- 
wet do głowy, że był to wyrok śmierci 
na niego również. Pamiętał tyłko o 
obiecanych przez wadza dwustu fun- 
tach. 

Wykraść maszynę Tretano z ga- 
rażu było głupstwem dla nich. Hogan 
wyjechał z garażu, potem zamknął bra- 
mę za sobą, aby kradzieży nie wykry- 
to odrazu i postawił samochód ściśle 
na miejscu, oznaczonem, krzyżykiem na 
planie. Lewiński spokojnie ruszył w 
kierunku ciemnego, ponurego domu w 

Wezwaw- 
szy Tretano na schody, powiedział mu 
rozkaz Hogana. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

  

Nie po- 

Chcesz otrzy-- | 

  

  
 


