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NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

PIRSK - . Kolęgamie Rana ios PIŃSK — Ksi = 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH. 

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

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 2 

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

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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Książka Churchilla i myśli wybiegające poza margines jej stronic 
Tom 4-ty pamiętników Winstona 

Chujchilla ukazał się już kilka miesię- 
cy temu i już zapóźno jest pisać o nim 
dziennikarskie sprawozdanie. Ale czy- 
teinik wileński znajdzie tam uwagi i 
wiadomości, które posiadać będą dla 
niego zawsze znaczenie aktualne, Dla- 
czego czytelnik wileński? — Bo my 
oczy mamy zwrócone mna granicę 
wschodnią. Oto mówiła mi Prezeska 
T-wa Opieki nad uchodźcami z Rosji, 
że się ją zapytywały kobiety z ludu w 
Poznańskiem: „czy bolszewicy ład- 
niej świętują 3 Maja, niż się to robi 
и паз“. — Takie głupie pytanie nie 
jest zwyczajnem głupiem pytaniem. 
Mieści się w niem coś w rodzaju echa 
agitacji pewnej polskiej partji poli- 
tycznej, a przynajmniej odrobina na- 
strojów z tą agitacją złączonych. Na- 
rodowa Demokracja uważała kiedyś, 
że Rosja cesarska może być użyta ja- 
ko pionek w ręku p. Dmowskiego dla 
szachowania Niemiec. Rosji cesarskiej 
zabrakło — narodowi demokraci z lek- 
komyślnością, dającą się tylko po- 
równać z doktrynerstwem ich uporu, 
przerzucili przynajmniej część swoich 
nadziei, które niegdyś łączyli z Rosją 
na SSSR. W Wielkopolsce i wogóle 
na zachodzie Polski występuje to w 
formie o wiele wyraźniejszej, konkret- 
niejszej, niż u nas. „Bolszewicy wcale 
tacy straszni nie są* — tłumaczy się 
tam pocichu,—,„w każdym razie naj- 
gorszy nasz wróg, to Niemcy, a wszyst 
kie siby trzeba zwrócić przeciw wro- 
gowi najgorszemu“. To stawianie 
SSSR. w rachubach i kombinacjach 
polityki Narowej Demokracji na miej- 
sce opustoszałe po śmierci Rosji jest 
błędem politycznym, wynika z nieprze- 
myślenia faktu, že SSSR nie da się 
traktować na szachownicy międzyna- 
rodowej jako czynnik równoważny in- 
nemu państwu europejskiemu, ewentu- 
alnie równoważący niebezpieczeństwa 
innego jakiegoś państwa - gąsiada. 
SSSR — to zupełnie co innego. 

Te sprawy my tu lepiej rozumie- 
my. U nas najgłupsza kobieta z naj- 
głupszego ludu nie zapyta nikogo „jak 
bolszewicy świętują 3 Maj'. Artyku- 
ły pro-bolszewickie nie są do pomy- 
ślenia w endeckim dzienniku w Wil- 
nie. Dlatego piszemy „czytelnik wileń- 
ski“; dlatego chcemy mu powtórzyć 
wiadomości, która zna, lecz które pod 
piórem Winstona Churchilla znalazły 
nowe i mocne sformułowanie. Powtó- 
rzymy te wiadomości w tygodniu, w 
którym mnóstwo mamy depesz o fran- 
cusko-sowieckiem zbliżeniu ekonomicz 
nem, o polsko-sowieckim pakcie o nie- 
agresji. Nie jesteśmy przeciwnikami 
drugiego, nie jesteśmy w stanie w 
czemkolwiek wpłynąć na pierwsze. 
Ale w takich chwiilach dobrze jest zre- 
widować swe wiadomości dotychczas 
nabyte. 

Winston Churchill — nadzwyczaj- 
na figura. To ten sam polityk i dzien- 
nikarz, żołnierz, oficer, mąż stanu i 
awanturnik, z pochodzenia członek 
militarnego rodu książąt Marlborough, 
który oto już lat trzydzieści kilka jak 
galopuje po przez szpalty prasy an- 
gielskiej. Kiedy w młodości był po- 
słem kanserwatywnęgo stronnictwa w 
Izbie Gmin i zabierał głos w dyskusji, 
całe sfronnictwo konserwatywne wy- 
chodziło z sali obrad, aby okazać 
obrzydzenie do swego kolegi. Kiedy 
był oficerem ułanów i uczestniczył w 
wojnie sudańskiej, to pisywał jedno- 
cześnie korespondencje dziennikarskie 
tego rodzaju, że wódz naczelny w tej 
wojnie lord Kitchener wywołał go z 
szeregów i zwymyślał na całego. Pod- 
czas wojny w południowej Afryce Bu- 

rowie wzięli go do niewoli, lecz on 
uciekł, W Anglji był już wszystkiem, 
konserwatystą, liberałem, bezpartyj- 
nym i znów konserwatystą, był już 
pierwszym lordem admiralicji, mini- 
strem amunicji, kolonii, wojny,  lor- 
dem kanclerzem skarbu. Jego dziełem 
jest atak na Dardanele, jego inicjaty- 
wa stworzyła nową broń w wojnie lą- 
dowej, mianowicie: tank — należy do 

ludzi, którzy zbyt dużo mają inicjaty- 
wy, zbyt logicznie formułują swe pro- 
gramy, zbyt wyraźnie, konsekwentnie 
myślą, aby być przez równych  so- 
bie wybieranymi na stanowiska kie- 
rownicze. Dlatego Winston Churchill 
nigdy nie był leaderem swego stron- 
nictwa. Tacy ludzie jak on bywają 
czemś w rodzaju biegunów magnetycz- 
nych, jakie istnieją w przyrodzie. Jego 
przekonania stanowią centrum, do któ- 

rego zwracają się poglądy pewnego 
rodzaju ludzi ze wszystkich stron. 

Tom czwarty pamiętników  Chur- 
chilla z wielkiej wojny, zatytułowa- 
nych „kryzys šwiata“ — obszernie 
omawia historję wojny z bolszewika- 
mi i interwencję. W sposób drama- 
tyczny opisuje rozstrzelanie adm. Koł- 
czaka. 

„W wigilję Bożego Narodzenia Kołczak 
znajdował się w swoim pociągu o 300 mil 
na zachód od Irkucka. Drugi pociąg stał za 

nim, który wiózł skarb cesarstwa, 650 mi- 
ljonów rubli z'otych w złotych sztabach, 

oraz 500 miljonówi rubli w klejnetach i wa- 

lorach. Kołczak był eskortowany przez ba- 

taljon „szturmowy* czesko-słowacki, który 
był odpowiedzialny za jego życie i za całość 
skarbu. Kiedy przyszła wiadomość, że ar- 
mja bołszewicka idzie z północy, generał 

Janin, który dowodził Czechami przesłał te- 
legraficznie rozkaz bataljonowi szturmowe 
mu, aby się cofał na Irkuck, pozostawiając 
Kołczaka i złoto swemu losowi. 

Malinowski, oficer należący do sztabu 

generała Kołczaka, notuje w swoim dzienmi- 
ku: 14 stycznia o 6-ej wieczór dwóch ofi- 
cerów czeskich oświadczyło admirałowi, że 

otrzymali od generaeła Janina rozkaz wydania 
Kołczaka wraz z jego sztabem władzom 
miejscowym. Admirał zupełnie spokojny nie 
zdradził strachu przed śmiercią żadnem sło- 

wem, ani gestem. Oczy mu tylko zabłysły, 
uśmiechnął się gorzko i powiedział: „To jest 

akt zdrady międzynarodowej. Jestem go- 

tów na wszystko*. Został natychmiast 
zamknięty w więzieniu i rozstrzelany. 

Generał Janin był to oficer francu- 
ski, który dowodził Czechami. Ponosił 
więc odpowiedzialność za wydanie 
Kołczaka owym „władzom  miejsco- 
wym“ o których wiedział, że oddadzą 
Kołczaka bołszewikom. Churchill po- 
wtarza nam także odpowiedź którą 
dał generał Janin komisji między- 
aljanckiej w Harbinie, którą oburzyło 
zdradzieckie wydanie adm. Kołczaka: 

„Uważam, że do zdawania sprawy ze 

swoich czynności jestem zobowiązany tylko 

wobec rządu czeskiego i Komisji Międzyso- 

iuszniczej w Paryżu, które mnie nakazały 
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Książe Mikołaj rumuń- 
ski w Warszawie 
WARSZAWA, PAT. — W dniu 20 

b. m., o godzinie 18-ej wylądował na 
lotniskw warszawskiem książę Miko- 
łaj rumuński, który przybył na rumuń- 
skim samolocie wojskowym w towa- 
rzystwie swego adjutanta kpt. Opri- 
ci. Samolot prowadził osobiście ksią- 
żę Mikołaj. Na chwilę przed wylądo- 
waniem księcia również wylądował 

"e. Rayski, który pirzyleciał ze Lwo- 
wa, dokąd udał się wraz z dwoma ge 
nerałami rumuńskimi Lazarescu i Ja- 
cobici na spotkanie księcia. 

Na lotnisku księcia Mikołaja ocze- 
kiwali członkowie poselstwa rumuń- 
skiego z charge d'affaires Davidescu 
i attache militaire płk. Constantini na 

ele i z ramienia władz polskich wi- 
ceminister spraw wojskowych gen. 
Fabrycy, szef Sztabu Głównego gen. 
Piskor, dowódca O.K.I. gen. Jarnusz- 
kiewicz, gen. Kasprzycki, gen. Zamor- 
ski, zastępca komendanta miasta płk. 
„Szajewski, grono wyższych oficerów 
lotniczych oraz wicewojewoda Ołpiń- 
ski. 

Przed samą godziną 18-tą przy- 
był na lotnisko p. minister Zaleski w 
towarzystwie urzędników M.S.Z. о- 
raz płk. Głogowski i radca Mościcki z 
kancelarji Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

Na spotkanie księcia wyruszyła z 
lotniska eskadra honorowa samolotów 
1 pułku lotniczego, która eskortowała 
samolot księcia, krążąc nad miastem 
i lotniskiem. 

Po wylądowaniu powitał księcia at- 
tache militaire płk. Constantin. Na- 
stępnie książę Mikołaj przywitał się z 
oczekującymi go dostojnikami. Orkie- 
stra 36 p.p. odegrała hymn rumuński. 
Po powitaniu księcia przeszedł on 

przed frontem kompanji honorowej 36 
pp. ze sztandarem oraz honorowego 
plutonu oficerów 1 p. lotn., poczem u- 
dał się samochodem Pana Prezydenta 
io przygotowanych apartamentów na 
Zamku. W samochodzie towarzyszyli 
księciu płk. Ujejski, przydzielony do 
jego boku oraz zastępca szefa proto- 
kółu dyplomatycznego Rajnold Przeź- 
dziecki i płk. Constantini. 

odwrót”. Przypisują mu także owe zdanie, 

pełne gorzkiej prawdy: „Powtarzam, że z 

Jego Cesarską Mością Mikołajem II postą- 

piono z jeszcze mniejszą ceremonją *. 

Co stała się ze złotem? „Co się 
miało stač“, jakby powiedział p. Jo- 
selsohn, znający życie, wartość złota i 
Czechów. Pan Churchill odpowiedź na 
to pytanie formułuje w sposób trochę 
tylko dłuższy: 

Los złota i klejnotów pokryty jest taje- 
minicą. Część jego niewątpliwie wpadła w 
ręce bolszewików, ale nie wszystko. Sześć 
miesięcy później minister skarbu generała 

Wrangla w sposób niedyskretny, zwracał 

uwagę na miljon dolarów w złocie depono- 
wany w jednym z banków w San Franci- 
sko. 

Cała historja wywołuje u p. Chur- 
chilla tylko westchnienie  melancho- 
Bijne: 

Wielka szkoda, że wspaniała  historja 

korpusu czesko-słowackiego jest splamiona 
wydaniem Kołczaka. 

I my nie powiemy nic więcej. Jeśli 
przytoczyliśmy ten opis, to tylko jako 
dygresję, a może jeszcze dlatego, aby 
wskazać, że w historji restaurowania 
przez Aljantów po traktacie brzeskim 
antyniemieckiego tronu wschodniego 
nie zabrakło i momentów przykrej, 
nierycerskiej zdrady. 

Z chwilą ustania wojny, koniecz- 
ność tworzenia antyniemieckiego fron- 
tu upadła. I tutaj dopiero okazuje się, 
że koalicja niema uzgodnionej polityki 
w sprawie bolszewików. 

Ciekawy jest stosunek Koalicji do 
Polski. Winston Churchill jest wtedy 
ministrem wojny. Jego świadectwo jest 
więc miajrodajne. Cytuje on słowa wła- 
snego swega memorjału z 22 września 
1919 r. w którym pisał: 

Front polski biegnie przeważnie, w więk 

szej swej części na ziemi rosyjskiej. Polacy 
są gotowi zaproponować, że 

albo wezmą Moskwę i zwyciężą całą 

Rosję, o ile aljanci będą im finansować ar- 

mię półmiljonową, 
albo zawra pokój separacyjny 
jest jasne, że nasza polityka aktualna 

wymaga wyperswadowania Polakom, aby 
jeszcze przez kilka miesięcy prowadzili woj- 
nę z bolszewikami i bili ich, ale żeby się 
nie starali zwyciężyć całej Rosji przez ude- 
rzenie decydujące, ani też nie myśleli o po- 

koju separacyjnym. 

Jak widzimy Churchill powiada, że 
wówczas front polski był już na „tery- 
torjum rosyjskiem** Otóż podczas ca- 
jej wojny z bolszewikami, wojska pol- 
skie cały czas biły się na ziemiach, 
które niegdyś do naszych królów nale- 
żały. Ani razu tego terytorjum nie 
przekroczyły. Specjalnie we wrześniu 
1919 r. kiedy Churchill pisał swój me- 
morjał, front polski biegł przez Biało- 
ruś, Wołyń, wśród dworów polskich i 
wiosek 0 mieszanej, katolicko-prawo- 
sławnej ludności. Na tem tle widzimy 
perspektywę, coby nam koalicja dała, 
gdyby Piłsudski pozostał narzędziem 
w jej ręku. Polska, jak jasno wynika z 
wskazań Churchilla, miała się stać 
tylko instrumentem odbudowania daw- 
nej Rosji, w „niedielimych* granicach. 
Piłsudski pokrzyżował te plany. Na 
tle koalicyjnego rozgardjaszu w poli- 
tyce rosyjskiej, w wojnie wszystkich 
z bolszewikami — potrafił tak swem 
wojskiem i dyplomacją kierować, aby 
wszystkie korzyści przypadły Polsce. 
Dopiero objektywna historja oceni, 
podkreśli i wyjaskrawi całą wielkość 
zasługi Piłsudskiego, całą wielkość 
korzyści, którą państwu polskiemu dał 
WÓWCZAS. 

Ale to także dygresja. Właściwym 
bowiem tematem artykułu niniejszego 
jest zilustrowanie, jak Churchill przed- 
stawia chaos i bezsilność polityki koa- 
licji w sprawie rosyjskiej: 

Aljanci poświęcili w czasie tego roku 
mnóstwo pieniędzy i żołnierzy na walkę z 

bolszewikami. Wiełka Brytanja wydała na 
ten cel 100 miljonów, Francja do 40 miljo- 
nów, Stany Zjednoczone utrzymywały 8 ty- 

sięcy ludzi na Syberji wschodniej, prócz te- 
go stało 40 tysięcy Japończyków. Wojska 
admirała Kołczaka, zaopatrzone amunicją 
brytańską, liczyły w maju 1919 roku 30 

tysięcy ludzi. Denikina w tym czasie miał 
ćwierć miljona żołnierzy. Finnowie mogli 

Sytuacja polityczna w Angiji | 
Narady trzech stronnictw nie dały |'ezultatu 
TRADE-UNIONY ŻĄDAJĄ POD- 

WYŻKI CEŁ 

LONDYN. PAT. —- Wczorajsze po 
siedzenie gabinetu, trwające 10 godzin, 
nie dało definitywnych rezultatów, 
wobec czego dzisiaj po odbyciu 
po kolei konierencji z przedstawiciela- 
mi liberałów, konserwatystów, labo- 
urzystów i związków zawodowych ga 
binet zbierze się wieczorem. Drugie 
zebranie odbędzie się jutro rano. 

Uchodzi za rzecz pewną, że ga- 
binet nie przedłoży wniosku co do 10 
procentowej zwyżki taryfy celnej, a gdy 
by rada naczelna Trade Unionów na- 
legała na to, rząd raczej poda się do 
dymisji, niż odstąpi od zasady „free 
trade". Naogół sytuacja uważana jest 
za bardzo skomplikowaną, albowiem 
gabinet nie jest w stanie zdecydować 
się na oszczędności, jakich domagają 
się banki w City. 

_ LONDYN. PAT. — Po wysłucha- 
miu exspose Mac Donalda i Snowde- 
na przez wspólną konierencję rady kon 
gresu Trade Unionów i komitet wyko- 
nawczy partji pracy obrady toczyć się 

będą oddzielnie w łonie rady i komite 
tu wykonawczego. Henderson i Cly- 
nes, którzy byli obecni na zebraniu 
komitetu wykonawczego Labour Par- 
ty, udzieli dodatkowych wyjaśnień. 
Bo dyskusji postanowiono pozostawić 
rządowi swobodę w obecnej sytuacji. 

DALSZE PERTRAKTACJE 

LONDYN. PAT. — Następna na- 
rada premjera Mac Donalda z przy- 
wódcami stronnictw odbędzie się w d. 
21 b. m. Koła polityczne uważają od- 
reczenie konferencji _ przedstawicieli 
trzecr stronnictw za wskazówkę, iż 
prowadzona między niemi dyskusja 0- 
kazała się jeszcze bardziej skompliko- 
waną, niż pierwotnie przypuszczano. 

Uzgodnienie poglądów trzech stron 
nictw napotyka na poważne  trudno- 
ści. Możliwe jest, iż dalsze rokowa- 
nia toczyć się będą w ciągu wieczoru 
20 b. m. Niezwłocznie po odjeździe 
firzedstawicieli konserwatystów i libe- 
rałów członkowie komitetu doradczego 
parlamentarnej grupy Labour Party 
przyjęci zostali przez Mac Donalda, z 
którym odbyli godzinną konferencję. 

Walka z komunizmem w Niemczech 
„DOM LIEBKNECHTA" 

BERLIN. PAT. — Dziś o północy zdjęty 
ma być ogłoszony, w dniu 9 bm. stan wy- 
jątkowy nad placem Buelowa i okoliczną 
dzielnicą. Równocześnie wycofane będą po- 
sterunki policyjne, któremi obsadzona była 
centrała ji komunistycznej t. zw. dom 
Liebknechta. Skoniiskowane przez policję 
akty partji komunistycznej przewieziono do 
prezydjum policji. | 

Komunikat prezydjum policji stwierdza, 
że w domu Liebknechta skonfiskowano du- 
że zapasy bibuły, mającej na celu propagan- 
dę wywrotową w szeregach policji niemiec 
kiej i Reichswehry. Dom Liebknechta miał 
być siedzibą wielu nielegalnych czasopism 
podżegawczych. W więzieniu pozostaje 0- 
becnie 11 komunistów, aresztowanych jako 
podejrzanych o udział w zaburzeniach na 
placu Buelowa. 

ARESZTOWANIA ZA NIELE- 
GALNE POSIADANIE BRONI 
BERLIN. PAT. — W trybie doraźnym 

zasądzonych zostało ostatnio wiele osób za 

nielegalne posiadanie broni. Skazane one 
tały na kary od 6 tygodni do 3 i pół 

miesięcy więzienia. 

BÓJKI HITLEROWCÓW Z 
KOMUNISTAMI 

BERLIN. PAT. — Pomiędzy oddziałem 
stahlhelmowców, powracających z pogrze- 
bu jednego z członków organizacji w Mo- 
guncji a grupą komunistów wywiązała się 
na przedmieściu miasta walka na kamienie 
i noże, podczas której ranny został kierow- 
nik miejscowej organizacji Hełmu Stalowego 
radca prokuratury państwa dr. Wolff. 

Do krwawego starcia doszło również mię 
dzy hitlerowcami a komunistami w miejsco- 
wości westialskiej Anriichte, Dwóch hitle- 
rowców odniosło ciężkie rany, kilku innych 
zaś lżejsze obrażenia. 8 komunistów musia- 
ło być opatrzonych przez lekarza. Interwe- 
njowała policja, używając broni białej, przy 
czem jeden starszy posterunkowy otrzymał 
cios nożem w głowę. 

opanował całe południe Rosji i zwycięsko 

szedł naprzód. Gdyby w tym momencie mo- 

żna było doprowadzić do uzgodnienia dzia- 

łań pomiędzy nim a Ukrainą i Polakami, 

bolszewicy byliby bezwzględnie zniszczeni. 

Wszystko to się rozlazło. Kołczak znikł. 

Finnowie zniechęceni przez Aljantów nie 

ruszyli się. Judenicz pozostawiony samemu 

sobie, został pobity. Polska pozostawała w 

tym okresie bierną, Denikin zaczął się bić 

z Petlurą a nawet go rozbił, lecz w tej 

chwili rozciągnięty jego front został przer- 

wany przez bolszewickie kontrataki. Ogrom- 

ny, żelazny pierścień wojsk i państw, który 
zamykał się dokoła bolszewików, był nie- 
zdolny do wykonania działań uzgodnionych 

i decydujących. W listopadzie armje Deniki- 

na rozpadły się z szybkością pantominy. 

Churchill pisze także, że niepraw- 

dą jest, jakoby aljanci, świat cywilizo- 
wany „bił się wtedy za białych Ro- 
sjan“, — to „biali Rosjanie bili się za 

nas* — powiada ten Anglik. nie- 

watpliwie ma rację, jeśli się zważy 

na te niebezpieczeństwo, którem są 

skonsolidowani dziś bolszewicy prze- 

dewszystkiem dla posiadłości angiei- 

skich w Azji, dla całego świata póź- 

niej. 
Gorzką konkluzję wypowiada Chur- 

chill, zakańczając swe tragiczne opi- 
sy bezsiły Świata cywilizowanego. 
„Mocarstwa zaprzyjaźnione i sojuszni- 
cze — powiada — przypominały mi 
Napoleona po bitwie pod Berezyną, któ 
ry nie chciał wiedzieć za dużo i po- 
wiedział: „chcecie mi odjąć mój spo- 

kėj“. 
Koalicja chciała zdusić  Bolszewi- 

ków i odbudować starą Rosję. Dla rea- 
lizacji tego celu zrobiła tylko to, że 
nam przeszkadzała, to jest przeszka- 
dzała jedynemu państwu i jedynej si- 
le, która naprawdę potrafiła  bolsze- 
wików pobić. Pozatem nie umiała nic 
zrobić na serjo, a nawet wyraźnie się 
przyznać do własnej polityki. Ta okrop 
na bezsilność całego świata w mo- 
mencie dla zduszenia bolszewizmu naj- 

wystawić 100 tysięcy ludzi. Prócz tego byli 
Estończycy, Łotysze i Litwini, (Nie wiem, 

gdzie On ich znałazł. — Przyp. Red.), 
którzy trzymali front pomiędzy Bałtykiem a 
a Polską. Potem zaczynały się potężne i 
zwycięskie armje polskie, a do tego mogli- 
byśmy doliczyć jeszcze Rumunję, a nawet 
Serbja i Czechosłowacja mogłyby pomóc. 

Widzimy więc, że istniały siły, które mo- 
gły nam zapewnić zwycięstwo łatwe. Lecz 
koordynacja tych sił była zupełnie niemożli- 
wa z winy samych Aljantow. Aljanci nie mo 

gli ustalić między sobą linji politycznej. Jedni 
chcieli wojny, inni pokoju. W rezultacie ani 
nie prowadzono wojny, ani nie praktykowa- 
no pokoju. Zachęcając Kołczaka i Deniki- 

na, wysyłając mu pieniądze i ždinierzy, Aljan 
ci jednocześnie zniechęcali do wojny Fin- 

tandję, kraje bałtyckie i Polskę. W czerwcu 
Kołczak dostał przez 5-ciu pełnomocników 
obietnicę solenną, że będzie mu się konty- 
nudwać przesyłanie amunicji i żywności. 

Zaraz potem wstrzymano mu wszelką po- 
moc. Dwa razy w tym roku Finłandja chcia- 

ła maszerować na Petersburg łącznie z E- 
stończykami i Judeniczem. Nie otrzymała 
żadnej zachęty, żadnej pomocy. Polska by- 

ia stale do wojny zniechęcana. 

Przypominamy raz jeszcze, że 
Churchill w okresie, który opisuje, był 
ministrem wojny i _ najwybitniejszą 
indywidualnością w gabinecie Lloyd 
Georgea. W następujących słowach 
rysuje sytuację we wrześniu 1919 r. 

Wysiłek Rosjan antybolszewickich osiąg- 

nął we wrześniu 1919 roku swój punkt kul- 
minacyjny. Kołczak utrzymywał jeszcze 
front na Syberji a nawet poruszył się je- 
szcze naprzód. Na północnym wschodzie, 

generał Judenicz oparty na Rewel, atakował 
Petersburg. Kompletnie zmobilizowana i go- 
towa do wojny Finlandja, oczekiwała tylko 

na kiwnięcie palcem ze strony Aljantów, aby 

również uderzyć na Petersburg. Flotyla stat- 
ków motorowych, należąca do eskadry an- 

gielskiej, blokującej Bałtyk, wpłynęła do 
Portu w Kronsztacie i aktem odwagi nie- 
-równanej, zatopiła dwa pancerniki bolsze- 
wickie, stojące w basenie wewnętrznym 
portu. Flotyla ta działała na podstawie upo- 

ważnienia, które otrzymała od admiralieji, dogodniejszym stanowi straszną, tra- 
działającej z kolei na własną rękę. Denikih giczną przestrogę. Dlaczego tak się 

stało, dlaczego tak się dzieje. I tutaj 

chcielibyśmy opuścić marginesy ostat- 

niej książki Winstona Churchilla i pójść 

za biegiem własnych teoryj. Myślimy Przed sesją Ligi 
Narodów o podziale świata na rycersko - szla- 

checko - militarny i mieszczaūsko - 

Uzupełnienie porządku kupiecki. Podział ten datuje się od wie- 

dziennego ków średnich, lecz budowa kolei że- 
laznych, aeroplany, zmiany, przewro- 

ty, rewolucje nie zatarły jego granic: 

Pan Daniel Halevy, krytyk francuski 
opowiadał mi, że w r. 1914 Jerzy S0- 

rel powiedział mu: „Jedyną siłą mo- 

gącą walczyć z dyktaturą banków 

jest sztab generalny niemiecki*. W 

tych słowach odnajduję swój podział 

na dwa światy wypowiedziany w spo- 

sób żywy i przekonywujący. Najsil- 

niejszym przedstawicielem świata mi- 
litarnego był Napoleon, okresem  dy- 
ktatury Świata mieszczańskiego są na- 
sze czasy, po traktacie wdrsalskim. 

Churchill czy Foch, byli to ludzie psy- 

chologją tkwiący w świecie militarno- 

szlacheckim. Ale w epoce traktatu 

Wersalskiego ich głosy były bez zna- 

czenia. Foch taksamo, jak Churchill 

był zwolennikiem zduszenia bolszewi- 
ków. Świat mieszczański nie znalazł w 
sobie tyle energji, aby to urzeczywi- 

stnić. Taksamo jest dzisiaj. Frabrykant 

jadący do Rosji, przyjmujący od bol- 

szewików obstalunki, dający im kre- 

dyt, wie dobrze, zdaje sobie doskona- 

le sprawę, że pomaga wzrostowi si- 

ły, której nadzieja i program mieści 

się w doprowadzaniu do jego, fabry- 

kanta europejskiego, śmierci. Ale on 
jednak przyjmie ten obstalunek, da 
kredyt, jeszcze powie przy tem kilka 
miłych słówek. Czyni to dlatego, iż 
obawia się, że ten obstalunek gotów 
jest otrzymać jego konkurent. Taki 
jest szablon myślenia kapitalistów pol- 
skich, niemieckich, francuskich, angiel- 
skich. Zmysł konkurencyjny przezwy- 
cięża w tej psychołogji zmysł history- 
czno - polityczny, wzgląd na przy- 
szłość. Ludzie uczący się życia nie z 
kart historji lecz z kart ksiąg buchal- 
teryjnych nie wiedzą do jakich kata- 
strof (także gospodarczych) doprowa- 
dziły w przeszłości siły, które szły 
zwyciężyć świat i zawładnąć władzę 
nad światem w imię jakiejś idei. Lekce- 
ważą bolszewików. Zmysł wytresowa- 

ny w szukaniu zarobku wytwarza ka- 

tastrofalne krótkowidztwo polityczne. 

Cat. 

GENEWA. PAT. Na porządek 
dzienny zbliżającej się sesji Rady 
Ligi Narodów, która rozpoczyna się 
w dniu 1 września wniesione zostały 
dwie nowe sprawy. Jedną z nich jest 
wniosek rządu austrjackiego © roz: 
patrzenie przez Ligę Narodów trud- 
ności ekonomicznych i finansowych 
Austrji. / 

Druga sprawa pozostaje w związ- 
kn z emigracją grecko - bułgarską. 
Chodzi mianowicie o wypełnienie po- 
stanowień układu, zawartego w swo- 
im czasie między Kafandarisem a Mo- 
lowem. Rząd bułgarski w liście z dn. 
7 sierpnia 1931 r. zawiadomił sekre- 
tarjat generalny Ligi Narodów, iż 
rząd grecki do dnia 31 lipca 1931 r. 
nie dokonał opłat należnych na pod- 
stawie art. 4 wspomnianego powyżej 
układu. Ponieważ układ ten został 
zawarty pod auspicjami Ligi Narodów 
rząd bułgarski domaga się, aby Rada 
Ligi zajęła się tą sprawą. 

Komitet eksportowy 
związków drzewnych 

W Warszawie 
Dn. 18 b. m. odbyło się w War- 

szawie, w lokalu Rady Naczelnej 
Związków Drzewnych zebranie orga- 
nizacyjne Komitetu Eksportowego ma- 
terjałów tartych iglastych i Komitetu 
Eksportowego papierówki. 

Komitety te mają za zadanie zor- 
ganizowanie handlu drzewnego w kie- 
runku eksportu, co jest tem koniecz- 
niejsze, że na coraz większe trudności 
nasz eksport drzewny natrafia. 

Wybrani zostali: 
W Komitecie Eksportu materjałów 

tartych: Prezes. Hr. Krystyn Ostrow- 
ski. Wiceprezesi: Dr. Czela, p. Ulan, 
Sekretarz: Dr. W. Babiński. Skarbnik: 
p. A. Monitz. 

W Komitecie Eksp”rtu papierówki: 
Prezes: Hr. Emeryk Hutten - Czapski. 
Wiceprezesi: p. A. Monitz, p. S. Ro- 
zental, Sekretarz: p. Mikulski-Radecki, 
Skarbnik: inż. E. Leszczyński. ^  



ECHA KRAJOWE 
  

Z BARANOWICZ 
A KIEDY ZAKWITNĄ 

W jednym z ogrodów w -Bara- 
uowiiczach dziś (20 sierpnia) zakwi- 
tiy po raz drugi w tym roku wiśnie. 

X Wiec sobotni. „Towarzysz“ 
Machay zapowiedział na sobotę 22-go 
b. m. wielki wiec. Odbędzie się on © 
godz. 14 w sali Żydowskiego Stow. 
„Kultura i Oświata przy czynnem po 
parciu innego radnągo — Worobjew- 
skiego z Bundu. Tematem będą spra- 
wy miejskie. Afisze bowiem wzywa- 
ją towarzyszy i obywateli do najlicz- 
niejszego przybycia, aby się przeko- 
nać, jak „prowadzą gospodarkę — о)- 
cowie miasta”. — Pójdziemy  posłu- 
chać. 

X jak baranowiczanie popierają sztukę. 
Mieliśmy tu występy artystów z warszaw- 
skiego Qui-pro-quo. Przyjechali, aby w se 
zonie ogórkowym coś zarobić: skoro opu- 
ścili Warszawę, szukając szczęścia aż w 
Baranowiczach, nie robili tego pewnie dla 
przyjemności. Chcieli trochę groszy, dając 
Baranowiczanom wzamian ostatnie przebo- 
je i tym podobną „strawę duchową”. A 0- 
to przykład „wdzięczności* jednego z nie- 
znanych obywateli naszego miasta. Zakradł 
się on mianowicie do garderoby w kinie 
Apollo, zajętej przez artystkę Wandę Ko- 
chanowiczową nie poto, by pozostawić tam 
bukiet róż lub billet doux, lecz, by najordy- 
narniej ściągnąć czarującej artysce torebkę 
z 4 zł, zaledwie (oto skutki polityki Z. A. 
S. P-u!), ale zato z paszportem f legity- 

DZIEWIĄ 
Smutne są żniwa tegoroczne w ziemi 

Nowogródzkiej. — Gdy po długiej zimie 
zaczęły dopiero w kwietniu parometrowe 
śnieżne zaspy tu i ówdzie znikać, oczom 
rolników ukazała się zamiast ślicznej zielo- 
nej runi, tak pięknie zapowiadającej się od 
jesieni — naga ziemia pokryta  gdzienie- 
gdzie pleśnią, — gdzienigdzie zżółkłemi re- 
sztkami tejże run.. Zaczęło się wykopywa- 
nie roślinek — oglądanie korzeni — pocie- 
szanie się nadzieją, że „może jeszcze od- 
rośnie"; — niestety — ani piękne, słonecz 
me dnie, co nagle, lecz za późno nastały — 
ani ciepłe deszcze nie mogły już uratować 
tej umarłej runi — zwłaszcza jej szlachet- 
niejszych, rasowych odmian. — Ponieważ 
rolnik, tak, jak automobilista, musi być za- 
wsze gotowym na wszelkie niespodzianki, i 
bez znacznej dozy stoicyzmu nie byłby w 
stanie fachowi swemu sprostać — więc po 
krótkiem zmartwieniu śpleśniałe pola zosta 
ły zaorane ; wkrótce zazieleniały na nich 
kartofle, owies, jęczmień lub gryka; 
lecz oto te same nagłe nadeszłe piękne 

-" dnie słoneczne — te same ciepłe deszcze— 

Už 

      

  

   
   
   

  

х $ 

  

z ч 

z
 

    
stylu klasycznym, 

stały się dla wielu powodem nowej klęski. 

W dzień św. Jerzego zadźwięczały na a- 
larm telefony — wieść hiobowa rozeszła się 

po całem województwie: szeroki pas okolic 

nadniemeńskich oraz brzegi Szczary — Ser- 
weczy — Mołczadki — zalewają coraz sze 
rzej — coraz groźniej — zżółkie, mętne fa- 
le, zbyt nagle oswobodzonych rzek, — a 

gdy po długich dniach ciężkiej z niemi wal- 
ki — wróciły wreszcie do swego normal- 
nego biegu — pola, które zdołały iwyjść ca 
ło z pod zwałów śniegowych pokrywał — 
teraz już beznadziejnie — gruby osad 
kleistego mułu — grzębiąc wszystko, co 
żyć chciało, ‘ 

Rolnicy rzekli: Wola Boža! — i te pola 
„ rowniež, gdy trochę oschły — zaorali i po 

sieli na nich, choć z opóźnieniem, co się 

dało. — Niech jarzyny przynajmniej urodzą 
— kiedy już na siew i na chleb żyto kupo- 
"wać trzeba. — I rzeczywiście, rosły. Cudny 
maj — w miarę mokry czerwiec — sprzy- 
jały; łąki kwótły na podziw — koniczyny, 
były po pas — sianokosy już na ukończe- 

| niu — gdy zaczęły — różnemi szlakami — 

    # SZKOLA 

„DZIECKO POLSKIE“ 
STEFANJI SWIDA 

Klasy przygot. do gimn. i 

PRZEDSZKOLE (Ogródek dziecięcy) 
wiek dzieci 4 — 11 lat. 

Zapisy i informacje codziennie 
od g. 1 do 2 i od g. 4.30 do 5.30 

Warunki płatnicze uwzględniają obecne 
ciężkie czasy. 

Mickiewicza 11 — 11 
(wejście gdzie Kino „Lux*) 

  

Niestety! Tytuł niniejszego feljeto- 
nu jest znacznie efektowniejszy i cie- 

- kawszy od jęgo treści. 
Nie o „białych damach'* chcę mó- 

| wić, nie o zbrodniczych antenatach, 
' opuszczających ramy swych  portre- 

tów, aby każdej nocy straszyć  рггу- 
godnych śmiałków swym szatańskim 
śmiechem i jękiem dręczonych ofiar i 
nawet nie będę mówił o tem, kto, ko- 

go, kiedy, w jakich okolicznościach i 
w jakim stopniu kochał, lub nienawi- 

_dził... 
Nie! Chcę mówić... aż strach po- 

wiedzieć... 0... starych  szpargałach, 
książkach, dokumentach i innych nud- 

nych rzeczach, roznamiętniających co- 
raz mniejszą ilość osób... 

Darujmy jednak uczonym i bibljo- 
filom ich nieszkodliwą manję i spro- 
bujmy choć w małym stopniu podzie- 
lić ich zachwyt i podniecenie z powo- 
du ostatnich odkryć w pewnym sta- 

| rym dworze, którego tradycje przecho- 
wują obrazy wielkiego polskiego uczo- 

_ nego oraz genjalnego poety. 

Na tle szlachetnego budynku w 

wzniesionego _po- 
dług projektu prof. Podczaszyńskiego 

'_ tak i prosi się do odtworzenia postać 
wielkiego polskiego klasyka, który po 

- nierównej walce z wybujałym, szaleń- 

JESIENIĄ WIŚNIE... 
Wszystkie drzewa obsypane  wiosen- 
nem kwieciem. jest to istotnie niezwy- 
kły przypadek. 

'macją związkową. Co było w niej jeszcze? 
Tytko mały grzebyk i niklowia (tak!) pu- 
derniczka. Mój Boże, grzebyk, niklowa pu- 
derniczka i 4 zł.! 

X Podrzutki. Aż dwa odrazu! Jedno, 
jak to się widzi, płci męskiej, drugie płci 
żeńskiej. | jedno i drugie w wieku około 
1 roku. Jedno podrzucone przez nieznaną 
kobietę przy ul. Szosowej 34, drugie przy, 
Narutowicza 88. Z jednem miała kłopot Bo- 
gu ducha winna p. Wiera Likowa, z dru- 
giem — panna Leokadja Sienkiewiczówna. 
Wreszcie obydwie odniosły dzieciaki do po- 
licji, policja do żłobka. Żłobek... Trudno, 
żłobek mimo ciasnoty i nadmiaru znajdów, 
będzie je wychowywał. 

X Nieszczęśliwy wypadek. W dn. 18 
b. m., o godz. 7 kapral podchor. Stanisław 
Zabawkowski z 12 p.a.D. we wsi Tartak, 
gminy nowomyskiej, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z pistoletem spowodował 
wystrzał, raniąc ciężko w brzuch kanonie- 
ra tegoż pułku Piotra Wecka. Rannego cd- 
stawiono natychmiast do szpitala okręgo- 
wego; w Brześciu n.-B., a przeciwko  nie- 
ostrożnemu podchorążemu wszczęto docho 
dzenie. 

X Z Magistratu. Burmistrz miasta p. 
Senkowski iwyjeżdżał na parę dni w spra- 
wach urzędowych do Wilna. Dziś powró- 
cił, aby wziąć udział w dzisiejszem posie 
dzeniu Komisji etatowej Magistratu.etaoshr 

TA FALA 
to z południa, to od wschodu — nadciągać 
ciemne, o miedzianem podszyciu chmury, 
których nadejście zapowiadało zdaleka głu- 
chy, jednostajny, ponury i jakiś nieubłaga- 
ny łoskot — jakby tysiące cepów biło nie- 
ustannie w jakieś olbrzymie klepisko. 

Idzie grad. — Poprzedza go nagle zry- 
wający się huragan, pod którym  kładną 
się pokotem całe leśne uroczyska, stuletnie 
aleje topołowe — odwiieczne lipy w starych 
dworskich parkach;  kładną się również 
całe owocowe sady, tak troskliwie sadzone 
i pielęgnowane, a tego lata obficie rodzą- 
ce — i oto w przeciągu pół godziny—cza- 
sem kwadransa — lasy i ogrody stają się 
zwałem strzaskanych pn. i gałęzi — zaś po 
la oraz zagony warzywne pokrywa gruba 
warstwa lodowiatych bryłek, pod któremi gi 
ną zmiażdżone, w ziemię wbite zboża, kwia 
ty i warzywa. ' 

Pozostaje znowu naga ziemia — jak 
zdeptane Ściernisko — a prócz tego budyn- 
ki o zerwanych strzechach i wybitych szy 
bach, poprzewracane płoty, chaos, którego 
chociażby pobieżne doprowadzenie do ja- 
kiego takiego ładu wymaga  nieobliczalnych 
kosztów i wysiłków. — A tu pora jesien- 
nych siewów się zbliża, ludzi inwentarz 
przeżywić trzeba, i budynki przed zimą za 
bezpieczyć. 

W ciągu lipca szło to zniszczenie 'wiie- 
lokrotnie szerokiemi pasami przez powiaty 
baranowicki i nowogródzki; — niektóre о- 
kolice, jak gminy: lachowicka, wsielubska, 

rajczańska, okolice Świtezi — kilka razy 

były przęzeń nawiedzane. Odwieczne dęby 

nad Świtezią leżą dizesiątkami, wyrwane z 

korzeniem; w wielu dworach, jak Gierdów- 

ka — Wsielub — Mondzin — całv dorobek 
wiełoletniej pracy rolniczej poszedł na mar- 

ne. 
Rolnicy — jak to rolnicy — zacisnęli 

zęby : milcząc zabrali sie do naprawy tego, 

co się naprawić da. — Dla inwentarza na- 

razie pasza jest: zbite kartofle, zbyt jeszcze 

młode na przechowanie, muszą być napręd- 
ce zużyte: ale skąd dostać zboża na siewy 

i na chieb, gdy nawet ci nieliczni, których 
klęski ominęły, na zbycie niewiele go po- 

siadaia. 
Naiełebszv podziw musi wzbudzać w 

w podobnych chwilach wielka wiara, czy 

też filozofia naszego ludu, który wszelkie 
nieszczeście, pochodzace nie od ludzi, przyj- 

muje jako wyrok Boży — niezrozumiały 

czesto, ale wobec którego buntu, ani też 
jakieikolwiek dvskusii być nie może, zresztą 
— póki dach nad głową iest. a w chlewie 
„karouka i parsiuczok“ — to jakoś się prze- 
żyje. 

Lecz teraz nadchodzi ta dziewiata fala 
najgroźniejsza — decydujaca o losie rozbit- 
ków — zabierająca całym rzeszom ludzkim 
ten właśnie dach nad głowa własna i .ka- 
rouki“ — a zamiatajaca odryny * stodoły z 
ocalała od innych kataklizmów zimową pa- 
szą. 

TAJEMNICE STAREGO DWORU 
czym prądem romantyzmu, usunął się 
w zacisze wiejskie, aby zdaleka przy- 
glądać się czujnem okiem temu, co się 
dzieje na szerokim świecie... 

'W alejach parku — już - już, zda- 
je się, wychyli się z za drzew tak zna- 
na paka — i on, młodziutki poeta, 
przeżywający pierwszą miłość, będzie 
szeptał jej czułe, ach! pełne tragizmu 
i rozpaczy, — słowa wyznania... 

Najtęższy polski umysł — najbuj- 
niejszy poetycki talent, zmierzch czci- 
godnej starości — pierwsze wzloty 
młodości, ginący klasycyzm — coraz 
zuchwalszy romantyzm, dwa odrębne 
światy, dwie odrębne struktury psy- 
chiczne, będące, razem wzięte, symbo- 

lem świetnego Uniwersytetu Wileń- 
skiego... 

Jan Śniadecki... Juljusz Słowacki... 
Jaszuny... 
(Właśriie o Jaszunach i o jaszuń- 

skich skarbach chciałbym powiedzieć 
kilka słów... 

Jaszuny niegdyś stanowiły część 
rozległych dóbr Radziwiłłowskich i do- 
piero w w. XVIII przeszły w posiada- 
k rodziny Balinskich, herbu Jastrzę- 

iec. 

Burze - powodzie - cyklony 
LiMA. PAT. — Donoszą z ignitos, że 

mad Pucalpa i polską kolonją Cumaria prze- 

szedł straszny cyklon, czyniąc olbrzymie 

szkody, wywracając domy, zabudowania i 

wyrywając największe nawet drzewa z ko- 

rzeniami. Ofiar w ludziach nie było,. ale 

straty materjalne są bardzo dotkliwe. 

Cyklonowi towarzyszyła trąba wodna. 
Stan wody na Ukajala podniósł się znacznie 

nad poziom normalny. Piantacje kawy i 

trzciny cukrowej zostały zupełnie zniszczo- 

ne, 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj po południu 
nad Paryżem i okolicami przeszła gwałtow- 

na burza. W Neuilły spadt w czasie burzy 

samolot. Lotnik, który pozostał w aparacie, 
odnióst rany. Natomiast mechanik wyskoczył 
ze spadochronem i spadł na dach jednego 

z domów w dzielnicy Montmartre. Spado- 

chron zaczepił się o dach domu, a lotnik 
zawisł na wysokości 5-go piętra, zdołał 

jednak dostać się przez okno do pustego lo 

kalu, w którym znaleziono go ciężko ran- 

nego. 

  

JAK w CHICAGO... 
Walka z band ytami 
KRAKÓW. PAT. — W dniu 20 b. m. 

rano o godzińie 11-eį wywiadowcy policyj- 
ni Mikrut, Bukowski i Witkowski odprowa 
dzali do sędziego śledczego bandytę - wła 
mywacza _ Michalskiego, _ współuczestnika 
włamania do firmy Berson, dokonanego w 

dniu 19 b.m. 
Kiedy wywiadowcy wraz z eskortowa- 

nym przez nich bandytą znaleźli się w po- 

bliżu składu węgła przy ul. Senackiej, na- 

gle zostali zasypani gradem kul rewolwe- 

rowych, od których wywiadowca Mikrut zo 

stał ranny w brzuch, zaś wywiadowca Bu- 

kowski w plecy i wywiadowca Witkowski 

w rękę. Pozatem jeden z przechodniów zo- 
stan ranny w plecy i rękę. 

Jak się okazało, towarzysze Michalskie- 
go bandyci Makowicz i Mikołajczyk, pozo- 

na ulicach Krakowa 
stający na wołności, w. przewidywaniu, że 

aresztowany Michalski będzie przeprowadzo 
ny przez policję do sądu, urządzili zasadz- 
kę w składzie wegla przy ul. Senackiej. 

Bandyci, porwawszy ze sobą skutego w 
kajdany Michalskiego, zaczęli uciekać  uli- 
cami, ostrzeliwując się gęsto z brauningów. 

Po drodze zdotałi uwolnić Michalskiego i 

wręczyli mu broń. 
Na ul. Tarnowskiego zastąpił uciekają- 

cym bandytom drogę posterunkowy P. P. 
Włoch, który wystrzałem z tewołweru zra- 
nił bandytę Mikołajczyka. Ten, widząc zbli- 
żających się dalszych policjantów, strzelił 

sobie dwukrdotnie w skroń: raniąc się bar 
dzo ciężko. W czasie dalszego pościgu re- 
Szta bandytów została ujęta przez policję. 

  

Aeroplany na usługach Misji katolickich 
W North Beach ks. William Flynn, dy- 

rektor generalny „„Marquette League“, do- 

konał poświęcenia nowego aeroplanu „The 

Alasca Missionary“  („Misjonarz " Alaski"). 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

urzędu lotniczego, władz administracyjnych 

i licznie zgromadzona publiczność. Kierować 

nowym aparatem będzie lotnik — misjonarz, 

ojciec Jerzy Feltes, jezuita. 

Nowy aeroplan misyjny, zaopatrzony w 

pływaki, które pozwolą mu odbywać loty z 

większęm bezpieczeństwem nad wodnemi 

terenami Alaski, może być uważany za 

ostatni iwłyraz techniki awiacyjnej. 

miejsca dla czterech pasażerów, 

w każdej chwili może być 

do przewożenia chorych. 

„The Alasca Missionary* ułatwi kontakt 

między poszczególnemi stacjami misyjnemi, 

rozrzuconemi na olbrzymiej przestrzeni oko- 

ło miljona kiłometrów kwadratowych. Do- 
tychczas misjonarze na Alasce byli tak dale- 
ce izosowani od Świata, że białego człowie- 

ka widywali zaledwie raz na rok. Obecnie 
dzięki aeroplanowi, każda stacja misyjna 
będzie wizytowana raz na miesiąc. 

Ma on 
przyczem 

przystosowany 

  

Rosyjskie bezbożne karty do gry 
Oddawna nazywano karty „brewja 

rzem diabelskim“'; tem słuszniej przy- 

stoi im ta nazwa, gdy rosyjscy bezboż- 
nicy uznali za pożyteczne wybrać je 
za jeden ze swoich środków propagan- 
dy antyreligijnej. W tym celu każda 
maść kart przeznaczona została wy- 
śmiewaniu jednej z religii, a więc kie- 
ry — katolicyzm, trefle — prawosła- 
wiie, karo — judaizm i piki — bud- 
daizm. Trudno opisywać, jak ohydnie 
i świętokradczo drwi się z uczuć reli- 
gijnych w tych kartach, dla przykładu 
niech posłuży opis asa kierowego, na 
którym w dwóch planach przeciwsta- 

  

tym wypadku, Kościół katolicki, przy 
pomocy  następujących  „symbolow““; 
szubienica, armata, bicz, trupia czasz- 
ka i mitra biskupia, oraz „przyszłość 
w wizerunkach globusu, przyborów ry- 
sunkowych i chemicznych naczyń. Do- 
datkowa karta, t. zw. „jocker*, wyo- 
braża samego Boga w postaci grubego 
kapitalisty w cylindrze i kołnierzyku, 
który z pośród chmur kieruje sznurka- 
mi marjonetek: kapłana katolickiego, 
popa, rabina i fakira. Charakterystycz- 
rem jest, że dla nieznanych powodów 
zaniechano tym razem drwin z maho- 
metanizmu i protestantyzmu. 

Oto tu i ówdzie — coraz częściej — uka 
zują się na hogyzoncie dymy i łuny płoną- 
cych wiosek. Zaczęło się od kościołów. 
Spłonęła kaplica w Zubkowie, cerkiew wi 
Rucie; staremu kościołowi w  Starojelnej 
przybita na jego ścianie ulotka zapowiedzia- 
ła już los ten sam; a potem już dzień po 
dniu nadchodzą wieści: pali się wieś Zasie- 
cie, większa część chat idzie z dymem, a 
wkrótce potem reszta pozostałych, które 

przy pierwszym pożarze zdołano ocalić, — 
Mieszkańcy koczują pod gołem niebem. — 
Pałą się Szydłowice, Hincewicze, Wsielub, 
Bordziacze, Choroszowce; wszystko plon 
dni ostatnich i z bliższej okolicy; w dalszych 
jest to samo. — Tu spaliło się 30 chat i 
wszystkie zabudowania gospodarskie — tam 
40 — gdzieindziej 18; pojedyńczych spalo- 
nych gospodarstw, gdzie zdołano ogień 
umiejscowić — trudno wyliczyć, — a wszę 
dzie i zawsze: przyczyna pożaru niewyja- 
šniona. 

Straże pożarnicze organizują się, reor- 
ganizują, czy likwidują; tworzą się komitety 
ratownicze, nawołujące do składek, do ZSy- 
pek zboža, lecz kto ma zsypywač? — Trud- 
is žądač, by powodzianie ratowali pogorzel 
ów. 

  

Wileńskiej, ożeniony z Zofją Śniadec 
ką, córką Jędrzeja. 

W r. 1825 bezdzietny Jan Śniadec- 
ki, po uzyskaniu emerytury, przeniósł 
się z Wilna na wieś do swej synowii- 

PADITT OT, 
Pomoc musi przyjść z zewnątrz i, jeżeli 

ma być skuteczną, nie może się ograniczyć 
do kwiatków, sprzedawanych na ulicach, 
lub do składek prywatnych. — Bez radykal- 
nej interwencji z góry, dziewiąta fala zaleje 
ziemię Nawogródzką, pozostawiając po so- 
bie taką warstwę mułu, pod którą wszyst- 
ko, co jest życiem i kulturą zginąć musi. 

Oczywiście, iż w akcji tej, jak w każdej 
innej, społęczeństwo powinno dopomóc wła- 
dzom państwowym, a conajmniej nie utrud- 
niać im i tak dostatecznie ciężkiego zada- 
nia — Pomoc dać mogą wszystkie orga- 
nizacje i związki — każdy we właściwym 
sobie zakresie, z warunkiem, by się nikt od 
pracy nie usuwał i nikt nie był usuwany. 
Trzymanie się w rezerwie, lub eliminowanie 
z działalności społecznej tych, lub ojwych 
dlatego, że jedni mają charakter „odgórny* 
— drudzy odwrotnie — może być zabawką 
czy tematem ciekawej dyskusji wówczas, 
gdy nic nie grozi; obecnie jednak, każdy, 
zdający sobie sprawę, że byt ogólny zależ- 
ny jest w naszym kraju od bytu rolników, 
że zatem chodzi o egzystencję dla mas naj- 
szerszych — zrozumie, iż jedynie wspólna, 
zbiorowa akcja wszystkich dla wszystkich 
zdo!a przeciwstawić się tej nieszczęsnej tali 

zniweczyć jej działanie. M. Róm. 

   

"Ten pałac Śniadeckiego zachował 
się do dziś dnia, nie ulegając zniszcze- 
niu i niszczycielskim przeróbkom. 

Coprawda podczas kapitalnego re- 
montu w ostatnich latach zeszłego 

  
Pałac w Jaszunach (w-g 

cy; ponieważ zaś dom p.p. Balińskich 

litografji z albumu N. Ordy). 

wieku wnęfrze zostało nieco zniekształ 
Na początku XIX w. właścicielem był nieduży, wybudował własnym ko- cone wskutek pomalowania w desenie 

Jaszun był Michał Baliński, znany hi sztem obszerny pałac podług planów niektórych sklepień, oraz wprowadze- 
storyk, autor monografjj o Akademii Karola Podczaszyńskiego. nia rokokowych 'odrzwi i obramień 

SZANGHAJ. PAT. — U wybrzeży Ko- 
rei szalała gwałtowna burza. Zatonęło wie- 
le łodzi rybackich. Dotychczas nieznane są 

losy przeszło 200 osób. 

WASZYNGTON. PAT. — Amerykański 
Czerwony Krzyż przeznaczył 100 tysięcy do 
larów na pomoc dla oliar powodzi w Han- 

departament stanu amerykańsiemu konsulo- 

wi generalnemu w Hankou dla rozdziału po- 

między potrzebującymi. 

KRAKÓW. PAT. — We czwartek w go- 
dzinach popołudniowych przeszła nad Kra- 
kowem gwałtowna burza, połączona z na- 

wałnicą, W domach niżej położonych woda 
zalała mieszkania w suterynach. W wielu 
wypadkach interwenjowała straż pożarna. 
Nadto wicher zerwał w wielu domach po 

krycie z blachy i papy, wskutek czego wo- 
da załała dachy i sufity. W kilku domach 
musiano podstemplować sufity, aby uchro- 

nić je od zawalenia się. 

CHE PETERA WZW НОУ ТОНЕ ПУНЕ 

Plan dobrowolnej we- 
wnętrznej pożyczki 
walut na Węgrzech 
W obecnym czasie, kiedy Węgry 

przeżywają skrajny kryzys gospodar- 
Czy i finansowy zrodziło się wiele pla 
nów, zmierzających do uzdrowienia 
państwa. Pierwsze miejsce pomiędzy 
nieoficjalnemi wnioskami zajmuje bez- 
sprzecznie plan budapeszteūskiego ad- 
wokata nadradcy rządowego dr. Igna 
cego Friedmana, będącego zarazem, 
nawiasem powiedziawszy, prawnym 
doradcą czechosłowackiego poselstwa 
w Budapeszcie. Dr. Friedmann jest 
zdania, że Węgry w celu wybrnięcia 
z sytuacji potrzebują 20 miljonów pen 
gó w obcej walucie. Jest to kwota, 
o którą Węgry ubiegają się za grani- 
cą, pragnąc uzyskać pożyczkę w kwo 
cie 7 miljonów funtów szterlingów. Dr 
Friedmann przypuszcza, że kwotę tę 
możnaby uzyskać bez pomocy zagra- 
nicy, a mianowicie przez zaciągnięcie 
wewnętrznej pożyczki dobrowolnej, a 
to w walucie obcej, któraby oddana 
została do dyspozycji węgierskiego 
Banku Narodowego i to bez odsetek. 
Bank Narodowy po kilku latach po- 
życzkę tę spłaciłby wierzycielom. 

Autor liczy na pomoc 500.000 po- 
szczególnych jednostek, którzyby wpła 
ciły po 400 pengó w obcej walucie, 
przez co uzyskanoby potrzebną kwotę 
200 miljonów pengó. Faktycznie jed- 
nakowoż nie byłoby trzeba ani 500.000 
osób, ponieważ należy przypuszczać, 
że różne korporacje, miasta, komitety, 
banki, bogaci magnaci pożyczyliby 
Bankowi Narodowemu więcej, aniżeli 
400 pengó. W tym wypadku wystarczy 
łoby 150.000 do 200.000 poszczegól- 
nych subskrybentów, którzyby złożyli 
potrzebną dla sanacji kwotę. Uzyskaw 
Szy tę kwotę, Bank Narodowy na tej 
podstawie wydałby za 600,000,000 pen 
go środków obiegowych, co w 33 pro 
centach pokryte zostałoby obcą walu 
tą i co umożliwiłoby przekroczenie kul 
minacyjnego punktu obecnej stagna- 

cji. ` 
Pomysł Dra Friedmana wywołał w 

całem państwie głośne echo i już о- 
becnie zgłaszają się poszczególne oso 
by i stowarzyszenia, gotowe  dobro- 
wolnie subskrybować taką pożyczkę 
dla Banku Narodowego. Wniosek ten 
zainteresował również hrabiego Appo- 
nyiego, który natychmiast wyjechał z 
letniej siedziby do Budapesztu, aby 
stanąć na czele tej akcji patrjotycznej. 
Z dotychczas otrzymanych listów, ja- 
kie wpłynęły do Banku Narodowego 
można przypuszczać, że w tej chwili 
zdołanoby zebrać pięć miljonów w 
obcej walucie. Dr. Friedmann oddał 
swój wniosek premierowi Bethlenowi, 
który oddał go ministerstwu skarbu. 
Węgierska opinja publiczna z niecier- 
pliwością oczekuje wyniku akcji, gdyź 
samopomoc taka podniosłaby znacze- 
nie Węgier wobec zagranicy. 

okiennych, ale wiele pokoi nie uległo 
żadnym zmianom. 

Całkowicie niezmieniony charakter 
z czasów pobytu Śniadeckiego, zacho 
wały bibljoteka uczonego oraz przy 
legająca do niej kapliczka z pięknym 
krucyfiksem. 

Jan Śniadecki, jak każdy uczony, 
miał wcale pokaźny księgozbiór, ża- 

wierający dzieła wielkiej wartości 
oraz był wybitnym miłośnikiem książ- ki : 

  

   

Bibljoteka jego wykazuje wszech- 
stronność umysłu wielkiego uczonego. 
Oprócz dzieł samych Śniadeckich — 
Jana i Jędrzeja — znajdujemy wielki 
zbiór map, dzieła z zakresu  filozofji, 
ireligji, geografji, przyrady, historii, 
historji sztuki, prawa, literatury i in. 

Są inkunabuły oraz druki z w. XVI 
i XVII. 

A nadewszystko — wielka 
rękopisów, listów, notatek i t. p. | 

Jak to wszystko przechowało się 
do chwili obecnej i nie uległo zniszcze- 
niu w zawierusze wojennej?.. 

Na to może być tylka jedna odpo- 
wiedź: iż skarby jaszuńskie zawdzię- 
czają swój ratunek ówczesnej właści- 
cielce Jaszun, p. Marji Balińskiej, któ- 
ra w krytycznym okresie wywiozła naj 
cenniejsze rzeczy z Jaszun do Wilna i 
w ten sposób je uratowała. 

To, co pozostało w samych Jaszu- 
nach, uległo częściowemu zniszczeniu, 

ilość 

W_WIRZE STOLICY 
LEX KERCELAK 

Gdy roztropnemu obywatełowi zginie 

kawałek garderoby, pędzi on czemprędzej 

na plac Kercelego i tam najczęściej odnaj- 

duje swą własność, jako przedmiot ożywio- 

nego handlu. Wzywa policję, podnosi larum, 

odbiera swe łachy... Doświadczeni jednak 

ludzie wolą załatwić rzecz polubownie, bez 

udziału gliny, na zasadzie właśnie t. zw. lex 
Kercelak. 

Pan Wałek obudził się pewnego popołud- 

nia na trawce przed dworcem Gdańskim iw 

jędnej koszuli i gatkach, chociaż rozpoczął 

drzemkę ubrany wytwornie. Pożyczył nie- 

zwłocznie od uprzejmych sąsiadów buty i 

płaszcz , poczem ruszył na Kercelak. 

  

Wnet spotkał eleganckiego młodzieńca, 
w którego odzieży poznał swoją własność. 
Mrugnął tedy i rzekł: 

— Te, lancuś, zdejmiesz przyodziewek 

bez bicia, czy może wolisz, by ci postron- 

kowy przyiwanił. 
— Odwal się pan, panie ładny, kapota 

kupiona leguralnie po doktorze, 
— Od kogo? 
— Od jednego. 

— Ledykimacje pan sprawdzałeś? 

— Nie. 
— No to już się pasiryjku, rozbieraj, bo 

ci w sądzie taki artykuł przyfasują, że do- 
żywotnio z mamra nie wyjdziesz. 
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Znajom prawa Kercelaka, młodzieniec — 

pan Antek Piskorek, uznał logikę tej argu- 
mentacji, siadt na brzegu chodnika, spuścił 

nogi w rynsztok i rozebrał się z wprawą. 

Potem wydobył z zawiniątka siwe stare 
ubranie i przybrał dawną skromną postać. 

Obaj panowie rozstali się bez gniewu, 

tylko rozebrany Piskorek zauważył: 

— (Ciężko przegrany u mnie będzie przy 
tomniał, co mi pańskie ciuchy sprzedał. Ła- 

godniak jezdem, ale pogotowie cwaniaka 

do Świętego Rocha odwiezie, jak ament w 

pacierzu. 
Po dwóch tygodniach spacerujący bez- 

trosko pan Wałek spotkał się oko w oko z 

Antkiem Piskorkiem i handlarzem starzyzny. 
Okazało się bez cienia wątpliwości, że ubra- 

nie było istotnie po doktorze, kupna legurał 
ne, a pan Wałek przyznał się dą cudzej wła- 
sności. Przymuszono go usiąść na chodnik 
rozebrać się gruntownie. » 

Chcąc sobie jakoś pojwetowač niszczenie 

garnituru w ciągu dwóch tygodni, łagodny 

Piskorek tytułem amortyzacji dał panu Wał- 
kowi taki wycisk, że musiano go — w jed- 
nej bieliżnie oczywista — odwieźć do szpi- 
tala na kurację. K. 

  

Japoński proszek | 

KATOL 
radykalnie tepi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

ją», inne robactwo. KATOL sprze- 
iWy daje się w Skład, Aptecz. i Apt. |     

  

  ww» „Przedstawiciel Katolu H. Woj- 
tkiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21*. 

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

CZEKA! 

  

albo zdekompletowaniu. 
Okres wojenny dał się we znaki 

Jaszunom, wyrządzając pewne szkody, 
oraz wprowadzając nieunikniony 
chaos. ' 

Uporządkowanie zbiorów Jana 
Śniadeckiego, oraz zbadanie wszyst- 
kich archiwaljów jaszuńskich, wyma- 
gało wielkiej pracy; to też p.p. Sołta- 
nowie, obecni właściciele Jaszun, do- 
piero w r. 1930 mogli rozpocząć kata- 
logawanie książek i rękopisów. 

Osoba, która położyła najwięcej 
trudu i zasług w tej mozolnej, choć 
wdzięcznej pracy, nie pozwala mi wy- 
mienić jej nazwiska, milczę więc, pod- 
kreślając tylko wielki wysiłek i donio- 
słe znaczenie dokonanej pracy. 

Poza księgozbiorem, który sam w 
sobie posiada wielką wartość, nie- 
zmiiernie ciekawe są rękopisy, pozwa- 
lające bliżej podejść do autorów, spo- 
ufalić się nawet z nimi, stać się ich 
przyjaciółmi i powiernikami. 

Jest to dla badaczy materjał pier- 
wszorzędny. 

Olbrzymi materjał, rękopiśmien- 

ny, związany z Janem Śniadeckim, da- 
je się podzielić na trzy grupy: 

1. Korespondencja i pisma Jana 
Śniadeckiego w siedmiu oprawnych 
tomach, zawierających ogółem 1934 
str. 

2. Listy różnych osób do . Jana 
Śniadeckiego (m. in. 

  
listy Jędrzeja |  



  

  

  

  
  

Lo gotów nieniecho - polski 
„Europelsche gesprache” 

Czasopismo niemieckie _„Europei- 
che Gespriche*, poświęcone polityce 
zewnętrznej, porzuciło dawne objek- 
tywne stanowisko w stosunku do Pol- 
ski i w drugim numerze tego pisma 
zamieściło artykuł barona von Rhein- 
baben: „Deutschland und Polen. 

_" Zwóli Thesen zur Revisionspolitik“. 
Wszystkie te tezy sprowadzają się do 
jednego: — żadnych porozumień z 
Polską aż do zwrotu korytarza Po- 
morskiego. W swych tezach autor 
idzie jeszcze dalej — żąda Śląska. 

Pierwsza teza autora, że nie może 
być żadnej konsolidacji Niemiec przy 
obecnych ich granicach wschodnich, 
nie jest właściwie niczem udowodnio- 
na. Autor artykułu mówi o dobrowol- 
nym akcie ze strony Niemiec ca do 
granic zachodnich w odróżnieniu od 
granic wschodnich. Któż uwierzy, że 
Niemcy dobrowolnie ustąpiły Alzację i 
Lotaryngję? Pomijając względy na 
ludność języka niemieckiego w Alza- 

«cji znacznie zgermanizowaną politycz- 
nie przez emigrację do Francji bar- 
dziej gorących żywiołów. i imigracji z 
Niemiec patrjotów Rzeszy Niemiec- 

_ kiej, strata Alzacji to była strata 
monopolu soli potasowych, strata Lo- 
taryngji to strata 20 miljonów  tonn 
rudy żelaznej, to zubożenie Niemiec 
w rudę żelazną przeszło siedmiokrot- 
nie. Przed wojną, posiadając Alzację, 
Niemcy miały niemal czterokrotnie 
znaczniejszą produkcję surowego żela- 
za i produkcję stali od Francji. Po u- 
tracie Alzacji i lLotaryngji mają zale- 
dwie o 30 proc. znaczniejszą produk- 
cję roczną żelaza i o 50 proc. znacz- 
mniejszą produkcję stali od Francji. Stra- 
ty gospodarcze, wynikające z oddzie- 
lenia granicami politycznemi rudy 10- 
taryńskiej od węgla westfalskiego, soli 
potasowych Alzacji od soli potaso- 
wych strasfurskich, zostały, zmniejszo- 
ne przez szereg syndykatów francu- 
sko-niemieckich. Powstał koncern, 0- 
bejmujący rudę lotaryńską i węgiel 
westfalski, powstał syndykat żelazny 
francusko-niemiecko-belgijski,  syndy- 
kat potasowy niemiecko-francuski, dy- 
ktujący światowe ceny tego produktu. 
Nie ulega wątpliwości, że te wielkie 
organizacje gospodarcze francusko-nie 
mieckie utorowały drogę  porozumie- 
niu  francusko-niemieckiemu. Głów- 
nym jednak czynnikiem Locarno jest 
zagwarantowanie granic francusko - 
niemieckich przez W. Brytanię, która 
nie zgodziła się zagwarantować 
wschodniich granic Niemiec. Polityka 
niemiecka poszła w kierunku naj- 
mniejszego oporu. Granice wschodnie 
okazały się mniej bronionemi przez 
czynniki międzynarodowe i Niemcy 
dla dania sobie jakiegoś celu politycz- 

nego, związanego z ich odrodzeniem 
politycznem, wysunęły sprawę granic 
wschodnich, zwłaszcza Korytarza Po- 
morskiego. 

.Podniecenie powojenne, przener- 
wowanie ciężkiemi latami wojny i nie- 
spodziewanie niepomyślnemi jej wyni- 

- kami, stwarza pewne podłoże histerji 
politycznej. Nie ułega wątpliwości, że 

pewna część narodu niemieckiego 
Cierpi obecnie na histerję polityczną z 
manjakalną ideą Korytarza Pomorskie- 
go. Powiedzieliśmy: „pewna część 
społeczeństwa”, jesteśmy przekonani, 
że stanowi ona nieznaczną część na- 
rodu niemieckiego. Lecz manjacy i hi- 
sterycy są najbardziej krzykliwym 
pierwiastkiem — oni sugestjonują in- 
nych i wytwarzają błędne pojęcie, że 
są wyrazicielami wszystkich. 

Niemcy, jako wielki naród nietyl- 
ko liczebnie, ale przez swe talenty or- 
ganizacyjne, swą kulturę  gospodar- 
czą i umysłową muszą mieć wielką 
ideę. Po wojnie dawna wielka idea 

światowej hegemonji Niemiec ukryła 

się w głębokich tajnikach duszy nie- 
mieckiej. Wypowiadanie jej wydało 
się Niemcom niebezpieczne i zbyt 
sprzeczne z warunkami, w jakich zna- 
lazły się zaraz po wojnie. Stąd wystą- 
piła i mogła ogarnąć Niemcy mała 
idea —rewizji granic wschodnich. Nie 
przez rewizję granic wschodnich, któ- 
raby mogła nastąpić przez olbrzymie 
okaleczenie Polski, czyniące ją nie- 
zdolną do bytu samodzielnego, lecz 
przez kooperację z Polską Niemcy mo- 
gą dojść do  hegemonji gospodarczej 
w Europie, i wytworzyć jej konsoli- 
dację. 

Baron von Rheinbaben cytuje Lloyd 
George'a przeciwko postulatom dele- 
gacji polskiej z marca 1919 r. Otóż 
postulaty te nie zostały całkowicie 
zrealizowane. Polska nie otrzymała 
całego Górnego Śląska, nie otrzymała 
prowincji o 2,1 milj. Niemców. Przy- 
taczanie więc opinji Lloyd George'a 
nie jest argumentem co do obecnego 
ukształtowania się polskich zachodnich 
prowincyj. Zresztą ten mąż stanu od- 
znacźał się nieznajomością objektyw- 
nych warunków wschodniej Europy i 
zbyt subjektywnem traktowaniem wszy 
stkich spraw polityczn. Cytata z Lloyd 
George 'a zaczynała się słowami: mo- 
żecie Niemcy ich kolonij pozbawić 
Tak Lloyd George pragnął mandatu 
W. Brytanji nad kolonjami niemieckie- 
mi. Pomimo tego, że Anglja obfituje 
w kolonje, a przemysłowe Niemcy po- 
trzebują kołonij surowcowych. Zwrot 
kolonji Niemcom — to postulat dale- 
ko bardziej odpowiadający ich intere- 
som gospodarczym, niż otrzymanie Po 
morskiego Korytrza lub Górnego Ślą- 
ska. Polski Górny Śląsk może ode- 
grać rolę błony łącznej między Niem- 
cami a Polską, współdziałać ich koo- 

peracji gospodarczej. Przemysł wę- 
glowy i żelazny Górnego Śląska skar- 
telował się z przemysłem polskim i na- 
leży do koncernów niemieckich. Wiel- 
kie inwestycje w Polsce: kolejowe, e- 
„lektryfikacyjne, kanałowe otwierają 
perspektywę dla przemysłu ciężkiego 
Niemiec przez związek jego z prze- 
mysłem górnośląskim. Górny Śląsk, 

zwrócony Niemcom, nie zażegna, lecz 

pogłębi ich kryzys gospodarczy, o0- 

becnie bowiem ciężki przemysł Nie- 

miec wyzyskuje zaledwo około 50 
proc. swych sił produkcyjnych. 

Budowa Mittellandkanal, łączące- 

go zagłębie Nadreńskie z Berlinem, 
dystansuje Śląsk Niemiecki. Jego przy 

szłość — w połączeniu gospodarczem 

ze Śląskiem polskim przy przynależno 
ści politycznej do Niemiec rozwinąć 
działalność w Polsce, w Rumunji i Tur 
cji. 

Nie będziemy bronili pewnych błę- 
dów politycznych, popełnionych przez 
nas na Śląsku. Min. Zaleski przyznał je 

w Genewie, lecz fakt ów dowodzi, że 

pragniemy skorygawać błędy. Baron 
von Rheinbaben powtarza wciąż w 

swych tezach, że 800 tysięcy Niem- 

ców zostało systematycznie wyciśnię- 
tych z byłej dzielnicy pruskiej. Przy- 
łączenie byłej dzielnicy pruskiej do 
Polski wywołało panikę wśród wielu 

Niemców, opuszczali wówczas oni Pol 

skę. Nowopowstające państwo miało 

do przezwyciężenia olbrzymie trudno- 

ści nietylko gospodarcze, prowadziło 
wojnę z Rosją bolszewicką. Rzecz na- 
turalna, że pozostawanie w tem pań- 
stwie nie wydawało się korzystne i 
bezpieczne dla tych, którzy uczucio- 

wo nie byli z nim związani, stąd owa 
znaczna emigracja Niemców w 1919 
— 20 — 21 roku. 

Komisja kolonizacyjna wprowadzi 
ła do Polski około 100 tys. Niemców. 
Umowa likwidacyjna pozostawia kil- 
kadziesiąt tysięcy Niemców (koloni- 

Śniadeckiego, Tadeusza Czackiego, 
oraz szeregu znakomitych osób) ogó- 

tem str. 1528 

3. Protokół rektorski z r. 1809, str. 
262. 

Jest to więc bogaty materjał dla 
badaczy, z którego, jak się dowiaduje- 
my, już korzysta pewien uczony, opra- 
cowujący monografję Śniadeckiego. 

. Drugą grupę rękopisów stanowią 
listy, notatki, bruljony prac i t. p., po- 
zostałe po Michale Balińskim. Ten 
dział rękopisów, niezmiernie bogaty 
ilościowo, nie został jeszcze należycie 
uporządkowany; dlatego też trudno 
sądzić, jakie zawiera skarby i tajem- 
nice — i czy zawiera. 

Wreszcie trzecią grupę stanowią 
pamiątki, związane z osobą  Juljusza 
Słowackiego. 

Niewiele jest tego, Niedawno uda- 
ło sie znaleźć kartknę z datą „Drezno, 
4 kwietnia 1831 r.*, podpisaną „Ju- 
lek“ i zaczynającą się od słów: „Ko- 
chana Olesia*. Jest to więc list Sło- 
wackiiego do Aleksandry  Becu-Mia- 
nowskiej, przyrodniej siostry poety. 
Pozatem jest kilka listów matki Sło- 
wackiego, listy Hersylji i Teofila Ja- 
nuszewskich i t. d. W korespondencji 
tej są częste wzmianki o [ulku. 

Archiwum  jaszuńskie nie jest je- 
szcze całkowicie uporządkowane. Raz 
po raz znajduje się coś nowego, cie- 

kawego; nie są więc znane wszystkie 
jego tajemnice. 

Ale to, co już zostało wydobyte 
na jaw i udostępnione dla badaczy, 
jest niezmiernie cenne. 

„ Państwo Sołtanowie i pani... (nie! 
nazwiska nie wymienię!) dokonali 
wielkiego czynu i rzetelnie się przysłu- 
żyli naszej kulturze; należy się im głę- 
boka i szczera wdzięczność za tak 
szlachetny wysiłek. 

Byłoby dobirze, gdyby ich przykład 
znalazł naśladowców gdzieindziej, bo 
wiemy, że na strychach i w szafach bi- 
bljotecznych wielu domów, pomimo 
straszliwe zniszczenie wojenne, tkwią 
jeszcze dotychczas wielkie skarby. 

Należałoby pomyśleć o ich rato- 
waniu i należytem zabezpieczeniu na 
przyszłość. 

Dlatego też i w stosunku do zbio- 
rów jaszuńskich rodzi się pytanie: czy 
Jaszuny mają dane, aby stać się dru- 

gim Kórnikiem i czy nie należałoby 
pomyśleć raczej o przeniesieniu tych 
zbiorów do Wilna, gdzie łatwiej jest 
o dobrą i fachową opiekę? 

Ale to są rzeczy dalsze. 
Narazie możemy bardzo cię cieszyć 

z tego, że w Jaszunach są skarby, a 
jeszcze więcej z tego, że te skarby ma- 
ją szlachetnych i ofiarnych opiekunów! 

W. Ch. 

SEE OW 

stów i ich rodżiny), nie likwidując 
ich własności. Przed wojną pierwia- 
stek niemiecki ze wschodnich Niemiec 
miał silną tendencję do przenoszenia 
się na zachód. Tendencja ta musiała 
przejawić się i po wajnie. Stąd emi- ! 
gracja Niemców do Niemiec z Polski, 8 

ciągu, jak i przed kg stąd w dalszym 
wojną, Prusy Wschodnie i Pograni- 
cze oddają znaczną część swego przy- 
rostu naturalnego innym prowincjom 
Niemiec. Korytarz Polski nie jest tu 
żadnym czynnikiem, wpływającym na 
wyludnienie tych prowincyj. 

Baron von Rheinbaben uznaje za 
niezbędne w ramach międzynarodowej 
akcji przeprowadzenie drogą pokojo- 
wą zmiany granic polskorniemieckich, 
czyli odebsanie od Polski jednej lub 
dwóch  prowincyj. Pisze wciąż, że 
Niemcy muszą otrzymać narodowe 
podstawy bytu i warunki narodowego 
życia. Otóż polepszenie warunków go- 
spodarczych Niemiec leży w intere- 
sach Polski, gdyż koniunktura gospo - 
darcza w Niemczech wpływa na kon- 
junkturę gospodarczą całej środkowej 
Europy, nie wyłączając Polski. Zmniej 
szenie odszkodowań, rewizja płanu 
Younga, może spotkać tylka życzliwe 
stanowisko ze strony Polski. To samo 
stanowisko musi zająć Polska w spra- 
wie zwrotu kolonij. Polska nie staje 
na drodze realnych interesów Niemiec 
i wierzy, że głosy porozumienia zwy- 
ciężą w Niemczech i pokojowe współ- 
życie sąsiedzkie obu państw może dać 
tylko najlepsze rezultaty. 

Władysław Studnicki. 

Przed nowym rokiem 
szkolnym 

STARE PODRĘCZNIKI BĘDĄ WAŻNE 
LEKCJE SKRÓCONO DO 45 MINUT 

Lekcje w szkołach rozpoczną się 
w dniu 1 września, o godz. 9 rano. 
W dniu tym nie odbędą się normalne 
zajęcia, tylko nabożeństwa na inten- 
cię nowego roku, oraz ustalenie roz- 
kłądu zajęć na tydzień. 

Ponadto w dniu 4 września we 
wszystkich szkołach odbędą się nabo- 
żeństwa żałobne z powodu zgonu ś. p. 
ministra Czerwińskiego. 

Projektowane w roku bież. uspraw 
nienie programu w szkolnictwie śred- 
niem została na razie odroczone ze 
względów ekonomicznych, bowiem 
pociagnełoby to zmianę szeregu poad- 
tęczników szkolnych, na co obecnie 
większość rodziców nie' może sobie 
pozwolić. 

Zmiana podręczników powoduje 
bowiem, że ze składów księgarskich i 
samopomocy szkolnych znikały zupeł- 
nie podręczniki używane, sprzedawa- 
ne naogół po cenach dostępnych. 

W roku szkolnym 31—32 podręcz 
niki używane będą nadal ważne, a 
więc żądania rodziców zostały  zała- 
twione przychylnie. 

Inowacją w szkolnictwie będzie 
skrócenie godzin lekcyjnych. Poprzed- 
nie lekcje trwały 50 minut, przy 10 
minutowej przerwie, lecz na podsta- 
wie obserwacji, poczynionych  plrzez 
nauczycieli, okazało się, że 10-minuto- 
wa przerwa jest niewystarczającą i z 
tego względu lekcie w roku bieżącym 
-wać będą 45 minut, a przerwy mię- 
dzy lekcjami po 15 minut. 

* * * 

W szkolnictwie powszechnem ilość 
szkół nie będzie zmniejszona, lecz 
zwiększy się ilość oddziałów w szko- 
łach pow. i nauczyciele będą mie- 
li większą ilość godzin, wobec reduk- 
cji części sił nauczycielskich mniej 
wykwalifikowanych. 

Sprawa buchaltera 

    

о 

  

Ur. 27 sierpnia 1860 r. na Wotyni 
dnia 20 sierpnia 1931 r. w Wilnie. 

CEZARY WIELHORSKI 
INSPEKTOR MINIST. PR. i OP. SPOŁ., B. STAROSTA ZWIAHELSKI, B. STAROSTA KOWELSKI. 

li w majątku rodzinnym Złobycze, zmarł opatrzony ŚŚ, Sakramentami ° 

Eksportacja zwłok odbędzie się 21 sierpnia o godz. 5-ej popoł. z Kaplicy przy Szpitalu Św. 

Jakóba do Kościoła Najśw. Serca Jezusowego. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia o godz. 

Serca Jezusowego, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w bólu 

SYNOWA, SYNOWIE i WNUKOWIE 

   

  

       
   

    

PIĄTEK 

bziś 21 
Joanny 
jutro 

Symtorjana 

SPOSTRZEŽENIA ZAKLADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 20 sierpnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 756. 
Temperatura średnia -|-18. 
Temperatura najwyższa --22. 
Temperatura najniższa Ą-11. 
Opad: ślad. 
Wiatr: południowy. 
Tendentcja: wzrost, nast. spadek, 
Uwaga: chmurno. 

W. s. g. 4 m. 03 

Z, s. g. 6 m. 42 

   

OSOBISTE 
— W. dniu 20 b. m. powrócił z urlopu 

p. prezes Sądu Apelacyjnego Wacław Wy- 
szyński i z dniem dzisiejszym objął urzędo- 
wanię, 

URZĘDOWA 
— Likwidacja Sądów. Z dniem 1 paź- 

dziernika zostanie rozwiązany Sąd Grodz- 
ki w Hoduciszkach, pow. Święciańskiego. 
Rejon tego sądu zostanie podzielony między 
Łyntupy i Święciany. 

MIEJSKA 
— Przynaglenie o wpłacenie należności. 

Magistrat zwrócił się do władz iwojsko- 
wych z pismem o szybkie wpłacenie na- 
leżnych miastu sum z tytułu należności za 
różne dzierżawy i korzystanie z urządzeń 
miejskich, bowiem kasy miejskie liczą na te 
pieniądze w' pierwszych dniach września, Na 
DA wojskowości sięga 350 tys. zło- 
tych. 

— Obywatelstwo dla handlarzy. Wszy- 
stkie osoby, trudniące się handlem, winny 

posiadać zaświadczenia obywatelstwa 
względnie uzyskać prawło handlu w wy- 
dziale przemysłowym! Magistratu. 

Formalności te należy załatwić najdalej 
do 15 września, 

— Sprawa teatrów. Magistrat nie poru- 
szyt narazie sprawy teatru „Lutnia” i nie 
zajął żadnego stanowiska wobec uchwały 
ZASP-u, bowiem chce poprzednio zasięg 
nąć opinji dyr. Szpakiewicza, który jeszcze 
nie przybył do Wilna. 

— Posiedzenie w sprawie bezrobocia. 
W najbliższy piątek odbędzie się posiedze- 
nie komitetu obywatelskiego niesienia po- 
mocy bezrobotnym. 

Będzie to pierwsze posiedzenie tego ko- 
mitetu, na którem po wyborze władz oma- 
wiany będzie program prac na najbliższą 
przyszłość. 

— Dnia 17 sierpnia r. b. odbyło: się w 
lokalu Izby Przemysłowo-Handłowej w Wil- 
nie pod przewodnictwem _p. wice-ministra 
Skarbu, prof. Władysława Zawadzkiego po- 
siedzenie sekcji dostarczania i podziału pra- 
cy Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia, na którem obecny był również 
p. wojewoda wileński. Obradowano nad 
sprawami, związanemi z wyszukaniem r0- 
wych źródeł zatrudnienia bezrobotnych, a w 
szczególności nad możliwościami, jakis pod 
tym względem dać może Magistrat m. Wil- 
na, oraz poszczególne rodzaje przemysłu. 
Postanowiono zwrócić się do przedstawicieli 
przemysłu celem skonkretyzowania danychw 
tej mierze. ' 

"Tymczasowe przewodnictwo w komisji, 
wobec wyjazdu p. profesora Zawadzkiego 
na miejsce nowego urzędowania do War- 
szawy, objął p. dr. Maleszewski. 

Następne posiedzenie sekcji cdbędzie się 
we wtorek dn. 25 sierpnia r.b. 

  

skarbowego Witki 
PRZED WILEŃSKIM SĄDEM APELACYJNYM 

W. dniu dzisiejszym przed Sądem Ape- 
lacyjnym w Wilnie stanie ponownie b. bu- 

chalter Pierwszego Urzędu Skarbowego 
Witko, bohater głośnej afery  łapoiwniczej, 
ujawnionej przy wymierzania podatków. 

Przez Sąd Okręgowy został on skazany 
na kilka lat więzienia, lecz wskutek odwo- 

łania skazanego sprawa ta będzie rozpatry 
wana przez S. A. właśnie na  dzisiejszem 

posiedzeniu. 

  

Ponura zbrodnia zuchwałego kowala 
Z ZASADZKI USIŁOWAŁ ZABIĆ SWYCH KONKURENTÓW 

Właściciel pracowni kowalskiej w 
Grodnie Ber. Pruczyński miał w po- 
bliżu licznych konkurentów, . których 
myślił pozbyć się, bowiem obecność 
ich ujemnie wpływała na jego war- 
sztat, co w rezultacie groziło mu rui- 
ną. 

Postanowił ich poprostu zabić i 
żeby tego dokonać uplanował zasadz- 

kę. 
‚ Dwaj kowale z sąsiedztwa, — К- 

rzy byli najbardziej mu solą w oku, 
wciągnął po dłuższych namowach do 
spisku przeciwko innemu  kowalowi, 
którego postanowiono doszczętnie ob- 
rabować z narzędzi i w ten sposób u- 
niemożliwić mu pracę. 

W mroźną noc lutową wybrali się 
wszyscy trzej do kużni owego kowa- 
la, by, wykonać powzięty plan, zatma- 
skowawszy się. poprzednio do niepo- 
znania. 

Pruczyński kierował całą wypra- 
wą i w momencie, gdy jego wspólnicy 
napychali worki młotami i różnem że- 
łastwem, zbrodniczy kowal zaszedł ich 
z tyłu i zadał kawałkiem żelaza z nie- 

nacka szereg okropnych ciosów w gło 
wy. Napadnięci, nie orjentując się w 
sytuacji z powodu ciemności, nawet 

nie próbowali bronić się i padli na 
ziemię bez życia. 

Znaleziono ich rano w stanie nie- 

przytomnym i tylko dzięki szybkiej 
pomocy lekarskiej udało się ich ura- 
tować. Pozostali oni jednak kalekami. 

Zabójca omylił się, licząc że zdo- 
łał uśmiercić swych konkurentów, lecz 
zdołał tak dalece opanować się, bo- 
wiem gdy przyszła policja aresztować 
go z całą stanowczością nie przyzna- 
wał się do swego czynu, twierdzac, 
że to zemsta ze strony pomasakrowa- 
nych, którzy przyłapani na kradzieży 
starają się oskarżyć go o zbrodnię! 

Śledztwo jednak stwierdziło nie 
zbicie, że Pruczyński z rozmysłem 
wciągnął swych sąsiadów w zasadzkę, 
aby ich zamordować i dokonał tego w 
okolicznościach wyżej opisanych. 

Sąd Okręgowy wymierzył mu ka- 
rę 4 lata ciężkiego więzienia, zaś Sąd 
Apelacyjny karę tę w całej rozciągło- 
ści zatwierdził. 

  

     
AKADEMICKA: 

— Z Wyższego Studjum Handlowego w 
Krakowie. Wpisy na rok akademicki 1931— 
32 rozpoczynają się 1 września 1931 r. w 
pierwszym gmachu W.S.H. przy ul. Sienkie- 
wicza 4. Do wpisu w charakterze studenta 
należy przedłożyć: 1) świajdectwio dojrzało- 
ści państwowej (iub równorzędnej  szkoty 
średniej ogólnokształcącej; 2) dokument 
stwierdzający uregulowanie stosunku do 
służby wojskowej; 3) trzy niepodklejone fox 
tograije; 4) wypełnione druki W. S. H. (de- 
klarację wpisową, indeks, legitymację, ślu- 
bowanie imatrykułacyjne). 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego Męskiego im. T. Zana w 
Wilnie komunikuje, że zapisy do I, II, III, 
IV i V oddz. szkoły ćwiczeń i egzaminy 
wstępne na kurs I-szy rozpoczną się d. 31 
sierpnia 1931 r., o godzinie 8-ej rano. 

KOLEJOWA 
— Przejazdy kolejotwie emerytów wojsk. 

Kasy kolejowe otrzymały wyjaśnienie, że 
emeryci wojskowi nie korzystają z taryfy 
wojskowej i winni przy wyjazdach nabywać 
biłety ulgowe, co może nastąpić jedynie 
po okazaniu legitymacji. 

RÓŻNE 
— Sekcja Artystyczna Komitetu obcho- 

du imienin Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefa Piłsudskiego, komunikuje, że prace nie- 
nagrodzone na konkursach literackim, gra- 
ficznym i muzycznym, można odbierać w 
Sekretarjacie Sekcji, Stare Miasto 32, w 
godzinach 10 — 16 

— Walka z pożarami lasów, Policja i 
gminy otrzymały  połecenie przypomnienia 
ludności o potrzebię przestrzegania przepi- 
sów przeciwpożarowych, w lasach, bowiem 
wszelkie. zaniedbania ostrożności będą jak- 
najsurowiej karane. 

Spowodowane to zostało b. częstemi po 
żarami lasów. 

— Wszech) wystawa drobiu, gołę- 
bi i królików jw: Toruniu, W czasie od 5 do 
8 grudnia 1931 r., odbędzie się w Toruniu 
Wszechpolska wystawa drobiu, gołębi i kró- 
lików. 

Wystawę powyższą organizuje z ramie- 
nia Centralnego Komitętu do Spraw Hodo- 
wli Drobiu w Warszawie, — za zeziwołe- 
niem Ministerstwa Rolnictwa — Pomorski 
Związek Hodowców Drobiu, przy pomor: 
skiej Izbie Rolniczej w Toruniu. Do Komite- 
tu Wystawy zaproszono przedstawicieli or 
ganizacyj rolniczych i związków hodowców 
ze wszystkich województw Rzeczypospolitej 
Poiskiej. 

Wystawa obejmuje drób, króliki, gołębie 
pocztowe, ozdobne i opasowe — ponadto 
będzie zorganizowany obszerny dział prze- 
mysłu drobiarskiego. 

Wystawiony. drób musi być znaczony 
obrączkami rodowemi Centralnego Komite- 
tu do Spraw Hodowli Drobiu w Warsza- 
wie. 

Bliższych informacyj udziela Komitet 
wszechpolskiej wystawy drobiu, gołębi i 
królików w Toruniu, ul. Sienkiewicza 40, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Helios: Djabet oceanu. 

Hollywood: Człowiek śmiechu. 
Casino: Kobieta, która cię nigdy nie za- 

pomni, й 
Stylowy: Przedślubny grzech, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

przedstawienia „Roxy. Dziś, o godz. 8,15 
wiecz. ujrzymy jedną z najlepszych współ- 
czesnych sztuk amerykańskich, pełną hu- 
moru i (werwy komedję Barry  Connersa 
„Коху“, która wkrótce ze względów reper- 
tuarowych zejdzie z afisza, ustępując miej- 
sca następnej nowości. Obsadę tej frapuja- 
cej komedji stanowią: Detkowska, Niwiń- 
ska, Sawicka, Szurszewska, Detkowski, Mi- 
lecki, Pichelski, oraz dyr. Zelwerowiicz, za- 
razem reżyser sztuki. „Roxy” będzie ostat- 
nim występem na scenie wileńskiej ulubie- 
nicy publiczności, Zofji Niwińskiej. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienia 
rewji „To co najlepsze”. Dziś, o godz. 8,45 
wiecz. ukaże się barwna rewja „To, co naj- 
lepsze”, stanowiące niezwykle _ pomysłowy 
przegląd przebojów i najulubieńszych nu- 
merów z poprzednich rewji. Wykonawcami 
tego pełnego humoru programu są: Janina 
Kozłowska, Janina Sokołowska, Ewelina 
Wierzyńska, Ludwik Sempoliński, jerzy Su- 
lima, Henryk Wierzyński, oraz Aleksander 
Zelwerowicz. Barwną całość ożywiają pro- 
dukcje taneczne układu Lidji  Winogradz- 
kiej. Rewja „To co najlepsze”, ostatnia z 
cyklu występów sympatycznych artystów 
warszawskich, ukaże się po cenach  zniżo- 
nych. 

— Niedzielne przedstąwienie popołudnio- 
we w Teatrze Letnim. W nadchodzącą nie- 
dzielę, dn. 23-g0 bm., o godz. 4 m. 30 pp. 
odbędzie się w Teatrze Letnim przedstawie 
nie świetnej rewji „Ja pana też” w wyko- 
naniu całego zespołu. Ceny miejsc zniżone. 

— Najbliższa premjera w Teatrze „Lu- 
tnia", W początkach przyszłego tygodnia u- 
każe się w Teatrze „Lutnia”* premjera о- 
czekiwanej — х niecierpliwością / komedji 
Maughama pt. „Mam prawo odejść”. Sztu- 
kę reżyseruje dyr. Zelwerowicz, odtwarza- 
1ас jednocześnie postać głównego bohate- 
ra. Sztuka wywołała duże zainteresowanie 
w Wilnie. 

— Anonos: W niedzielę 23 sierpnia r.b., 
o godzinie 8,30 wieczorem, gościnny wy- 
stęp słynnego Śpiewaka „Opery Warszaw- 
skiej* Stanisława Gruszczyńskiego, w Par- 
ku Sportowym im. gen. Żeligowskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Со skradziono u Chole m a. 

Okazało się, że z magazynu firmy „Cho 
lem* (Kwiatowa 5), zabrano prymusy fir- 
my „Optimus“, szczotki i zgrzebła do czy- 
szczenia koni wartości 1396 zł. 

— Samobójstwo. — W dniu 19 

b. m., o godzinie 19 min. 30 popełnił 

9.ej rano w Kościele Najśw. 

Błędne mniemanie 
Nieraz słyszymy z ust nawet znanych 

dziennikarzy, iż w związku z oz%ną Zią aV- 
tuacją šwiatową i dla podtrzymania życia 
gospodarczego trzeba... mnej oszczędzać — 
więcej kupować . 

Hasło to wysunięte przez prof. Keynes'a 
z Cambridge, omawia prezes 4г H. Gruber 
w swojej pracy „Polska na tle kapitalizacji 
światowej* umieszczonej w Księdze 
kowej zjazdu instytucyj oszczędnościowych . 
Paradoksalność twierdzenia Keynes'a jest 
zbyt widoczna i jest nacechowana wspom- 
nieniami nadmiernej „zwichniętej" konsum- 
cji, która istniała przed wojną. Ten sztucz- 
ny rozmach ustąpił miejsce naturalnym pra- 
widłom ekonomicznym. Wracamy do Gob- 
rych recept na zażegnanie kryzysu, a jest 
niemi oszczędność i kapitalizacja. 

Drobne kwoty uciułane prez przeciętnego 
obyjwatela kraju, wyrastają na olbrzymie 
kapitały w instytucjach oszczędnościowych. 
PKO, największa skarbnica oszczędnościo- 
wa w Poisce, wzrasta i potężnieje z roku 
na rok, spełniając swoje szczytne zadanie w 
dziele kapitalizacji wewnętrznej kraju, 

Nie wydawaj pieniędzy bez oglądania się 
na dzień jutrzejszy! Składaj stale choć nie- 
wielką kwotę na szarą książeczkę PKO. a 
pomożesz tem sobie i krajowi. M.C. 

  

Zajścia przy odbiorze 
majątku synagogi 

; W. dniu wczorajszym gmina żydowska 
miała przejąć pod swój zarząd majątek sy- 

„nagogi Głównej i w tym celu przybyła do 
biur synagogi przy ul. Benedyktyńskiej 4, 
komisja odbiorcza z N. Wygodzkim i T. Bu- 
nimowiczem na czele, 

Ku swemu wielkiemu ždziwieniu - byli znaleźli biuro zamknięte, zaś kluczów 
Sab a zarządzający Ra- 

wicz nie chci twierd: 2 ich nie posiada. ae” o 
W czasie rozmów, które toc: mieszkania, Rabinowicza, doszło wo "ekg 

wymiany słów, tak że wreszcie zwrócono 
się do policji o interwencję. Nie odniosło to 

_ jednak skutku, wobec czego o całem zaj- 
ściu powiadomiono Starostwo Grodzkie, któ 
re zarządziłe opieczętowanie biura synago- 
gi i zabezpieczenie przez to ksiąg rachtm- 
kowych od ewentualnego zniszczenia. 

Ze wszystkiego wynika, że Rabinowicz 
PW. io komisji _ wykonywanie 

ynności, wobec czego otwarcia lokalu do- konają władze, ri 2 
Dotychczas synagoga władała kilku nie- 

ruchomošciami, a co najważniejsze ciągnę- 
ła poważne zyski z cmentarza żydowskiego. 

„Wpływy z tych źródeł sięgały kilkaset 
tysięcy złotych rocznie i obecnie komisja z 
racji odbioru całego majątku chce wiedzieć, 
jaka była gospodarka biura synagogi. Skon 
trolowanie działalności Rabinowicza, któ- 
ry. faktycznie był gospodarzem, jest jakoby 

nieodzowne, chociażby dla uspokojenia spo- 
łeczeństwa żydowskiego zaniepokojonego po 
głoskami o nadużyciach, jakie tam rzekomo 
miały miejsce. 

Sprawa przekazania dochodowych do- 
mów i cmentarza była oddawna poruszana. 
przez gminę, która wychodziła z założenia, 
że musi mieć jakieś dochody aby sprostać 
włożonym „па nią obowiązkom w. dziedzi- 
= Ono» pomocy biednym, dzieciom 
1 

Względy uboczne, a szczególnie polity- 
czne nie poziwałały na zrealizowanie tego 
projektu. 

Po stronie synagogi są ortodoksi, w 
gminie zaś zasiadają sjoniści i ludowcy, więc 
stąd ta wzajemna niechęć. 

„Dopiero pod naciskiem ogółu, zaniepo- 
kojonego pogłoskami o nadużyciach, obie 
strony doszły porozumienia. 

(iii . 
  

dentysia M. GOLDBARG 
powrócił ul. Wielka 26. 

J A M MU AA 
      

samobójstwo przez powieszenie Mi- | 
chał Barcewicz lat 35, w mieszkaniu 
swem przy ul. Krzywej 33. 

Powód — niepowodzenia 
we. 

Z POGRANICZA. 

— Rozmowy z Litwinami. W przyszłym 
tygodniu w rejonie Trok i Święcian odbę- 
dą się konferencje z Litwinami w sprawie 
nieustających szykan straży lit. wobec rol- 
ników z Polski. \ 

— Koniokrady. Kolo Koltynian K. 
O. P. zatrzymał dwóch koniokradów, usi- 
łujących przedostać się do Litwy. 

RÓŻANKA 
— Ujęcie mordercy. Sprawcą 0- 

negdajszego mordu na drodze Różanka, 
gdzie został zabity, jak okazało się, ]. Szu 

Pamiat- - 

žycio- | 

kowski we wsi Majdany, był niejaki Nožew | 
ski — włóczęga, którego ujęto - podczas 
obławy w okolicznych lasach. ZR 

BARANOWICZE | 
— Koń pod pociągiem. Na sziaku Lida | 

— „Baranowicze został przejechany przez 
pociąg koń А. Pudzacza z os. Mickiewicze. 

SŁONIM 
we własnej Zabójstwo 

Obronie. O świcie dnia 16 b. m. gajowy | 
rewiru leśnego Skwarowo w pow. Słoniim- 
Skim, nazwiskiem Lebel, został a ty 
przez wypasajacych bezprawnie е м 

  

środku rewiru tego položoną, wlošcian wsi | 
Szulaki. We wlasneį obronie strzelil gajowy 
dwa razy, przyczem drugim strzałem został 
trafiony Śmiertelnie jeden z napastników Prz: 

Kniga. 
Śledztwo w toku. 
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Zastrzelenie przemytnika cukru 7 dz 
W dniu 18 b. m., o godzinie 4 rano na 

jeziorze Dryświaty, koło kolonji Nurwiańce 
w gminie dryświackiej, postrzelony został 
przez żołnierzy z patrolu KOP przemytnik 
Grzegorz Jefimowi, lat 24, zam. we wsi Pa- 
szewicze gm. dryświackiej. Jefimow wiózł 

łódką 150 kg. cukru, przemyconego z Ło- 
twy i mimo wezwań żołnierzy i strzałów 0- 
strzegawczych nie zatrzymał się.  Jefimow 
zmarł w czasie przewożenia go do najbliż- 
szej strażnicy KOP, 

Rozprawa nożowa na ul. Ponarskiej 
SPRAWCA PORANIENIA USIŁOWAŁ TARGNĄĆ SIĘ NA ZYCIE 

Wczoraj wieczorem na ulicy Ponarskiej 
został ciężko poraniony nożem w plecy Ed- 
ward Lipnicki (Ponarska 43). W stanie cięż 
kim odwieziono go do szpitala żydowskiego. 

Sprawcą poranienia był Włodzimierz Kim 
butz (Ponarska 41), który w chwili, gdy 

po pościgu osadzono go w areszcie, usiło- 
wał udusić się, a następnie rozbić sobie gło- 
wę o mur, 

Rozprawa między wyimienionymi wyni- 
kła na tle porachunków osobistych. 

Smutny finał polowania 
ZAMIAST WILKA POSTRZELIŁ CHŁOPA 

LIDA. PAT. Zygmunt i Wiktor  Zieliń- 
scy, właściciele majątków Szawry i Sołpie- 

ciszki gminy raduńskiejj powracali paro- 
konną furmanką przez wieś Sołpieciszki, gmi 
ny ządurskiej z obławy na wilki. Razem z 

nimi jechał Czesław Bądziński z Wilna, bę- 

dący w stanie nietrzeźwym, 

W czasie przejazdu przez wieś 
ski strzelił z dubeltówki, skutkiem 

Bądziń- 
czego 

spłoszyły się konie, co znowu spowodowa- 

ło drugi strzał, którego ofiarą stał się śpią- 

cy wi pobliskim domu 11-letni syn Spudzi- 

sa Cyprjana. Ładunek srótu przebił futrynę 

domu i poranił Spudzisowi cały bok. Omal że 
nie ucierpiała również 7-letnia córka Spu- 
dzisa, której ziarna śrótu spadły jedynie na 

nogi, nie wyrządzając szkody. 

FILM i KINO 
„CZŁOWIEK ŚMIECHU* 

(kino „Hollywood“). 

Wślad za ,,10-ma minutami strachu”, w 
której to komedji modni obecnie komicy a- 
merykańscy Stan Laurel i Oliver Hardy, za- 
wiedli tym razem pokładane w nich nadzie- 
je, mamy premjerę udźwiękowionego  obec- 
nie filmu amerykańskiego: „Człowiek śmie 
chu'* z Conradem Veidt'em ś Mary Philbin 
w rolach tytułowych. 

Realizator filmu — Paweł Leni — zgod- 
nie ze swemi upodobaniami — przybrał dzie 
fo Huga, o kolorycie zasadniczo ponurym, 
w grymas zgoła makabryczny a la Goya. To 
też ogólne wrażenie z obrazu jest przede- 
wszystkiem męczące! 

Co do synchronizacji, to jest ona dość 
trafną naogół, jednak takie fragmenty, jak 
naprzykład, trwający przez czas dłuższy, 
hałas gawiedzi na placu jarmarcznym, chwi 
lami nuży... 

Nad program zdjęcia szkoły kadetów w 
Chełmnie. Miłę te sercu każdego Polaka 
zdjęcia zostały nawiasem mówiąc przerwa- 
ne przez operatora przed końcem!  Kary- 
godne i oburzające!! „Ars“. @ 

„DJABEL OCEANU“ 
(kino „Helios“). 

Po kiepskim filmie p. n. „Złota mło- 
dzież” (ciemne, banalne zdjęcia; mami, nie- 
znani artyści), -w którym jedynym warto- 
ściowym i fascynującym momentem był 
wyścig czterech naraz „ósemek*  wiošlar- 
skich akademików amerykańskich, — ma- 
my znów do czynienia z małopocieszającą 
premjerą. 

Jest nią jeszcze jedna, jakże nieudolna, 
próba naśladownictwa niezapomnianych 
„Białych cieni*. Nosi ta imitacja tytuł 
„Djabeł oceanu", od jakiejś niesamowitej 
skrzydlatej ryby  napastującej  poławiaczy 
gabek i ich statki. 

Mamy i tu, jak w „Białych cieniach", 
nieco odmiennych coprawda dzikusów, ich 
zwyczaje, tańce i śpiewy, a jednak jakoś to 
wszystko „nie bierze" tym razem widza 
może dlatego, że całe to egzotyczne niby 

środowisko budzi poważne obawy co 
jego autentyczności! 

Zdjęcia, za nielicznemi wyjątkami, nie- 
szczególne! 

Fabuła obrazu operuje drażliwym tema- 
tem miłości pastora do spoganiałej i zdzi- 
czałej wśród tubylców córki „gubernatora” 
wyspy, przyczem pastor ten okazuje się na 
stępnie jakimś zbiegłym na tę wyspę i po- 
szukiwanym przez policję zbrodniarzem, a- 
le zaznaczone to jest tak niewyraźnie, że 
właściwe oblicze tego „pastora* jest całko- 
witą zagadką! 

Wogóle treść obrazu nwie się; poszcze- 
gólne epizody „nie kleją się“ ze sobą, co 
każe przypuszczać, że i cenzura musiała tu 
pohulać niezgorzej swemi nożyczkami!... 

Nad program: tygodnik dźwiękowy, film 
rysunkowy j wreszcie komedyjka krajowa 
domorosłych tałentów z Poznania, swą kom- 
pletną niezdarnością i głupotą kompromitu- 
jąca dobre imię kinematografji polskiej!... 

do 

E. „Ars“. 

  

— „Sport motorowy“ Nr. 2. Ukazał się 
nr. 2 dwutygodnika „Sport motorowy”. 
Zdzisław Radwan, wskazuje drogę, po któ- 
rej iść winna nowelizacja Funduszu Dro- 
gowego, aby Fundusz Drogowy rzeczywi- 
ście dał to czego się po nim spodziewano. 

Dalej znajdujemy artykuły sprawozdaw- 
cze z „Wyścigów motocyklowych na prze- 
łaj w Poznaniu”, z wyścigów samochodo- 
wych o „Wielką Nagrodę Niemiec" z 
lotu ,„Sterowcem w krainę polarną”, z 
lotu „Giro d ltalia* i o locie dokoła Euro- 
py francuskiej „Eskadry Asów*. 

Artykuł „Samolot czy Autogiro“ oma- 
wia obszernie i w sposób zrozumiały dla 
każdego zasadę konkurencyjną, zalety i 
wady Autogiro, oraz możliwości jego zasto- 
sowania w praktyce. ы 

Numer uzupełniony jest notatkami kroni- 
karskiemi i komunikatami klubów, organi- 
zacyj lotniczych i automobilowych. 

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zt, 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 

REFORMY | PRZEWROTY AGRARNE 
1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 
Dmowskiego — Z zł. 

1922 R. 2 zł. 
EUROPY POWOJENNEJ | POLSKI 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE $WIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
  

JOHN HUNTER . 

«o JENNY—DETEKTYW 
, — Wszystko w porządku, -— u- 

spokaiat go Regan. — Mogą rok cały 
przeszukiwać mój sklep i nic nie znaj- 
dą. To czysta robota. Ale boję się, że 
wybuch może niezupełnie zniszczyć 
tunel. W takim razie podejrzenia spa- 
dnią na mnie. 

Hogan uśmiechnął się: 
— Głupstwo, nie znajdą ciebie już 

wtedy i ze świecą! Zdążysz zwiać. 
My ci pomożemy. A więc wszystko w 
porządku ? 

Regan nie odpowiedział nic, bo nie 

mógł zagłuszyć w sobie tępego stra- 
chu, 

Hogan siedział z zegarkiżm w rę- 
ku, śledząc strzałkę wskazującą minu- 
ty. Zbliżała się szybko do dwunastej. 

W sklepie panowała złowieszcza ci- 
sza. 

Wreszcie Hogan rzekł: 
— Stań przy dzwonku. Za trzy- 

dzieści sekund..... 
Ale dziesięć minut przedtem stało 

się coś, czego bandyci nie przewidzie- 
li. Billy Carion został wezwany do te- 
lefonu. Rozległ się głos jednego z a- 
gentów: 

— Mówi Kinwey, sir. My z Ro- 

bertsem dyżurujemy w Willesden, tu- 
taj zobaczyliśmy człowieka, którego 
szukamy. Wszystkie szczegóły opisu 
Tretano zgadzają się z jego wyglą- 
dem. Roberts poszedł z nim, ja mam 
o tem donieść panu.Roberts zatelefonu 
je do pana inspektora, jak tylko bę- 
dzie mógł..... 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Billy Carion wydał Kinveyowi kil- 
ka krótkich rozkazów i powiesił słu- 
chawkę. Czekał lada chwila wiadomo 
ści od Robertsa, gdyż wszędzie pełno 
było agentów, mógł więc kazać jed- 
nemu z nich śledzić Tretano, a sam 
zatelefonować do szefa. 

Billy nie mógł dać sobie rady, ta- 
ki niepokój ogarnął go nagle. Czuł, 
że zbliżają się jakieś nowe wydarze- 
nia, których on nie mógł powstrzy- 
mać, ani opanować, a które mogły za- 
lać krwią ulice Londynu, wzbudzić 
panikę w stolicy i zniszczyć te słabe 
ślady, które on odnalazł z takim tru- 
dem i które stanowiły dlań obecnie 
jedyną nadzieję na powodzenie. 

Niepokój i zniechęcenie łączyło się 
z wielkiem wyczerpaniem fizycznem i 
nerwowem. Od wielu dni pracował 
przez dzień i noc i nawet sypiał w u- 
braniu. Mgliste informacje, uzyskane 
od Brilla, przepowiadały nowe nie- 
szczęścia i inspektor czekał lada chwi 
la wybuchu. Nie mógł odpoczywać w 
tych warunkach, ale. też pozostawanie 
ze złożonemi rękami w gabinecie by- 
ło w tych warunkach niemożliwością. 
Billy postanowił osobiście sprawdzić, 
czy posterunki w śródmieściu są na 
miejscu, kazał więc pełnomocnikowi 
czekać na telefon 0d Robertsa i in- 
nych agentów, wysłanych na poszuki- 
wania dwóch bandytów. 

Dyżurny policjant zasalutował prze- 
chodzącemu starszemu inspektorowi 
Scotland Yardu, ale przebrani agenci 
mijali go spokojnie, udając, że nie ma 

ją z nim nic wspólnego. Takie były 
bowiem instrukcje i agent, w którym 

S 

ałalności S. M. P. 
Dnia 15-go bieżącego miesiąca 

we wsi Poboże, tutejszej parafji, przez miej- 
scowy zastęp S.M.P. zostało urządzone 
przedstawienie, na które złożyły się: kome- 
dyjka 'w I akcie p. t. „Stryj przyjechał” i 
żywy obraz wraz ze śpiewami p. t. „W taj- 
gach Sybiru'. Otrzymany dochód przezna 
czono na cele kulturalno oświatowe stowa- 
rzyszenia. 

Nie tyle są ważne jednak tytuły odtwa- 
rzanych sztuk, ani też nawet sposób odegra 
nia, chociaż i w tym wypadku należy się 
słowo uznania za stardnność w urządzeniu 
i wykonaniu, ile ważny jest sam fakt urzą- 
dzenia podobnej imprezy we wsi, która przed 
15 laty nie znała prawie języka polskiego i 
była bodajże jedną z najciemniejszych w 
okolicy pod względem kultury. Ten fakt, po- 
wiadam, powitać należy z największem uzna 
niem, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że żad 
na siła nauczycielska nie miała w tem żad- 
nego przewodnictwa, gdyż wieś Pobole swej 
własnej szkoły nie posiada wszystko więc, a 
w tem i samą inicjatywę imprezy przypisać 
należy miejscowej młodzieży. 

A któż jest tym  spiritus movens tego 
wszystkiego? — Nikt inny, jak tylko ideolo- 
gia S.M.P., która coraz szerzej i coraz bar- 
dziej zdobywa dusze młodzieży wiejskiej, 
niosąc postęp ii kulturę. 

Przy tej sposobności podkreślić należy 
pracę w tym kierunku, jak również nad roz- 
wojem S.M.P. księdza proboszcza Żytkiewi- 
cza, który wszędzie, gdzie tyłko może, zgła- 
sza swój udział, wówczas, gdy reszta miej- 
scowej elity umysłowej t. j. miejscowe oby- 
watelstwo pogrążone jest w odosobnionej 
drzemce. W. E. R. 

„Giełda Warszawska 

z dnia 19 sierpnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,95 i ćwierć — 8,97 i ćwierć — 
8,93 i ćwierć. 

Gdańsk 173,28 — 173,71 — 172,85, 
Holandja 360,10 — 361 — 359,20. 
Kopenhaga 238,70 — 239,30 — 238,10. 
Londyn 43,37 i ćwierć — 43,48 i pół — 

43,27. 
Nowy York 8,924 — 8,944 — 8,904. 
Nowy York kabel 8,928 — 8,948 — 

8,908. 
Paryż 35,005 — 35,09 — 34,92. 
Stokholm 238,90 — 239,50 — 238,30. 
Szwajcarja 173,72 — 174,15 — 173,29. 
Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włochy 46,71 — 46,83 — 46,59. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwest. 82,25, 5 proc. 
konwersyjna 44,25, 7 proc. stabilizacyjna 68. 
10 proc. kolejowa 104. 8 proc. L. Z. BGK 
i BR, obl. BGK 94: te same 7 proc.—83,25. 
5 proc. L. Z. Warszawy 52,75 — 52,25 — 
52,50. 8 proc. Warszawiy 68 — 68,50. 8 
proc. Łodzi 65. 10 proc. Radomia 71 — 
10,75. 10 proc. Siedlec 70,50 — 70,75. 

AKCJE: 
Bank Polski 113,50. Lilpop 15.25. Ostro 

wiec serja B 34.50. Parowozy 10.50. 

    

    

    

  

   

  

   
Nekrologi, Załatwia na 

     

      

    
   

       
  

ogłoszenia, | BARDZOdogod- 
MAMY nych warunkach 

re ь 
owa Biuro Reklamówe 

ao | Štai Grabowskiego 
wszystkich wwiinie 

pism Garbarska 1, tel. 82      

  

ŽĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środsa od odcisków 

Prow. A. PAKA 
EDO KES TTT NSI 

ODBUDOWA PANSTWA“ odpowiedž na książkę О ООО 

  

Polska Szkoła Początkowa 
HALINY SIEWICZOWEJ 

ul. Uniwersytecka 1. 
Przyjmuje zapisy dzieci od 7 do 11 lat 

codzierinie od godz. 12 do 3 ppoł,       
uczucie grzeczności byłoby silniejsze 
od poczucia obowiązku byłby natych- 
miast przez Billy Carion zwolniony ze 
służby. 

Na Whitehall panował spokój i 
względna cisza. Czasem przejeżdżały 
samochody, lub nocne autobusy, mą- 
cące spokój nocy. 

Billy szedł dalej, rozmyślając o 
niepowodzeniach, które go ostatnio 
spotkały i... o Jenny. Tak bardzo 
chciał ją zobaczyć, posłyszeć jej głos.. 
Napróżno przypominał sobie swe obo 
wiązki i usiłował odepchnąć słodki 0- 
braz: myśl o Jenny, pamięć jej uro- 
czej postaci nie opuszczały go. 

Zatopiony w swych myślach zna- 
lazł się w Trafalgar-square. Kolumna 
Nelsona, niby gigantyczna igła, wzno- 
siła się przed nim. 

Kilka samochodów wjechało właś- 
nie na plac, Billy nie zwrócił na nie 
uwagi... 

* * * 

Trzydzieści sekund, które minęły po 
zapowiedzi Hogana, wydały się Rega- 
nowi i Hawksowi wiekiem.... 

Stali w środku podziemnego tune- 
lu, przy elektrycznym dzwonku i fi- 
czyli sekundy. 

Hogan bębnił nerwowo palcami po 
złotej kopercie zęgara. Regan z wy- 
ciągniętą ręką, z zapartym tchem cze- 
kał sygnału. 

— Byleby oni nie spóźnili się z 
samochodami! — szepnął ledwie do- 
słyszalnie. 

Hawks stał przytulony plecami do 
zimnej ściany tunelu. Mięśnie jego 

ŁO W G 

  

Dźwiękowe kino 

„ KOŁLYWOOD' 
Mickiewicza 22. 

tei, 15-28 

wg. 
Wiktora Hugo 

Po r piw m Błaięow „„PZŁOWIEK ŚMIECHU ‹ 
słynnej powieści W rol. gł. 

król ekr CONFAd Veidt , Mary Philbin 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. tei. 15-41 Nad program: Džwiekowy dodatek. Pocz. o godz. 4 ost. 10.20. 

Sterowiec“. 

Dziś 100 proc. Przebój Dźwiękowy! Najwybitniejsze gwiazdy ekranu europejskiego 

Lil Dagover i iwan Petrowicz w wspaniałym poemacie 

KOBIETA KTÓRA CIĘ NIGDY NIE ZAPOMNI 
Następny program: „Zaginiony 

Wkrótce przeboje dźwiękowe „Walc miłości* i „Niebezpieczny romans* 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

©0080©©066686 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
7-во rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 26 sierpnia 1931 r., 
o godzinie 10 rano, w Wilnie przy ul. Pió- 
romont Nr 5, odbędzie się z. zastosowaniem 
art. 1070 U.P.C. sprzedaż z licytacji publi- 
cznej majątku ruchomego firmy „Kalwaryj- 
ski Tartak Parowy*, M. Baranowski i H. 
Kitajewicz, składającego się z desek sosno- 
wych, cszacowanego na sumę złotych 1102 
na zaspokojenie pretensji Zakładu Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych w War- 
szawie. 

  

Komornik sądowy: A. Uszyński. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

7-go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obiwieszcza, iż w dniu 24 sierpnia 1931 ro- 
ku, o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Ka:waryjskiej Nr. 20, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego 
Zelmana Szapiro, składającego się z ume- 
blowania i urządzenia mieszkania, oszaco- 
wanego na sumę złotych 1.120 na. zaspoko- 
ienie pretensji Zakładu Ubezpieczeń Pracow 
ników Umysłowych w Warszawie. 

Komornik sądowy: A. Uszyński. 

6006000686 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w _ Wilnie 
7-во rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 24 sierpnia 1931 ro- 
ku, o godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. 
Kasztanowej Nr. 3 m. 8, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku  rucho- 
mego Nusyna Goldberga, składającego się 
z umeblowania, urządzenia domowego, ro- 
weru i ubrania, oszacowanego na sumę 
złotych 3,000, na zaspokojenie pretensji Me- 
jera Sznejderowicza, przelanej aktem cesji 
Szejnie Lewin. 

Komornik sądowy: A. Uszyński. 

RURA BERU RL RUR RLARLA 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
17-go rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art., 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 24 sierpnia 1931 ro- 
ku, o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. gy 
Kalwaryjskiej 3, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego Kal- 
waryjskiej Huty Szkłanej, składającego się 
z 3-ch koni i 3-ch wozów ciežarowych— 
platform, oszacowanego na sumę złotych 
600 na zaspokojenie pretensji Zakładu 
Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w 
Warszawie. 

Komornik sądowy: A. Uszyński. 

OBWIESZCZENIE i 

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż w dniu 
22 sierpnia 1931 r. odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do. firmy. „Cegiel- 
nia Dworczany“ k/N. -Wilejki, składających 
się z następujących objektów: 50,000 szt. 
cegły białej wypalonej, oszacowanej na zł. 
1.500, 6 koni, z nich 3 ogierów i 3 wała- 
chów, oszacowanych po 100 zł. każdy; 
6 wozów jednokonnych po 15 zł. i 6 kom- 
pletów uprzęży jednokonnych po 50 zł. 

Komisarz Zarządzający E. Kątkowski. 

TAM MM. 
TRAGIZM GLODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

twarzy były naprężone, piersi podno- 
sił ciężki, nerwowy oddech. Tylko Ho- 
gan zdawał się nie bać. U jego nóg 
stała nieduża walizka, w której miały 

być wyniesione brylanty. Strzałka se- 
kundownika stanęła na 60. 

— Już! — padł spokojny rozkaz z 
ust Hogana. 

Regan wciągnął głowę między ra- 
miona i nacisnął sprężynkę.... 

Pierwszym człowiekiem, który zgi- 
nął przy wybuchu, był nocny stróż w 
składzie birylantów. 

Stał on pod jaskrawo  oświetlonią 
kopułą przy samych drzwiach stalo- 
wej kamery, która .się nazywała 
„Głównym  Safesem*. 

Ostatniem wrażeniem tego człowie 
ka, przed Śmiercią, był wysoki słup 
ognia, który wydarł się nagle z wnę- 
trza stalowego safesu. Mignęły ognie, 
rozlatujące się stalowe ściany, szcząt- 

ki spadającej, rozdartej szklanej ko- 
puły. Stróż nie zdążył krzyknąć i padł 
martwy na podłogę. | 

Drzwi kamery otworzyły się: dro- 

ga do skarbów była wolna. Inne 
drzwi, wiodące do podziemi, z gór- 

nych pięter banku, spadły z zawia- 
sów. : 

Ale w podziemnem przeįšciu stalo 
się coś, czego nie przewidywał ani 

wódz, ani Sarn. 
Najdalszy koniec tunelu, przy wej- 

ściu do sklepu przy wstrząśnieniu za- 
padł się nągle. W ten sposób powrót 
do sklepu był niemożliwy. Jedna z be- 
lek, wspierających ten podziemny ko- 
rytarz opadła na głowę inżyniera - 
Regana i zbiła go z nóg. Regan padł 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

Dziś! Najnowsze 
Dźwiękowe Arcydzieło! 

Wstrząsający salonowo - erotyczny dramat w 10 aktach. 
Nad program: Najnowszy film 1931 r. po raz pierwszy w Wilnie p. t. „Na gorącym uczynku'. Przepiękny 

PRZEDŚLUBKY GRZECH 
W roli gł LAURA LA PLANTE i JOHN BOLES 

  

  

Gotówkę na 
procenta 

lokujemy bezpłatnie 

Domy 
dochodowe 

okazyjne. 

Majątki, 
ośrodki, wille, dział- 

ki, mieszkania, 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Fortepian 
koncertowy, krótki nie- 
drogo do sprzedania. 
Łaskawe zgłoszenia w 
Adm.  „Słowa* pod 
C. M. 

Miłosierdziu 
naszych Sz. Sz, Czytel- 
ników polecamy rodzi- 

  

  

      

  

  
  

    

Do wynajęcia 
pokój z osobnem wej- 
šciem i wygodami Mo- 

sensacyjny dramat w roli gł, ulubiony bohater HOOT GIBSON. 

° Poszukuję 
LEKARZE dwu pokojów (gabinet, 

| sypistny) komfortowo 
DOKTOR EN: e 

: wanna,  niekrępujące 
Zeldowicz wejście, okolica Mickie- 

chor. skórne, wene- WiCZa, Nadbrzeżna, 
ryczne, narządów mo-Plac Katedralny w 
czowych, od 9—do 1, eleganckim domu. Ce- 

5—8 wiecz. na obojętna. Oferty: 
oz skrzynka pocztowa 202, 

a: с nę b. chorąžego W. P. 
ZELDOWICZOWA 2 i złożoną z rodziców 
KOBIECE, WENE- ; 1"С1ЕП (ce Ais czworga _dzieci, 

inteligentne z dobrej i znajdującą się w osta- 
RYCZNE NARZĄDÓW rodziny przyjmę A Firmy iecziiej nędzy i, w do- 

MOCZOWYCH — mieszkanie z utrzyma- wileńskie słownem tego słowa 
ed 12—21i od4—5 niem. Pańska 4 m. 4.zechcą łaskawie przy- znaczeniu, bez dachu 
ul. Mickiewicza 24. —— jąć młodą, inteligentną nad głową. Pomoc na- 

tel 27.7 Przyjmę pannę z b. debremi tychmiastowa niezbęd- 
referencjami w charak-na. Ofiary przyimuje 

D Gi b uczniów terze kasjerki, maszyn., Adm.  „Śłowa* dla 
r. ns erę na mieszkanie z cało- sekret, lub sklepowej. „Bezdomnych* 

Choroby skórne, we« dziennem utrzymaniem. Sytuacja rodziny cięż- - 
meryczne i moczopłcio- Opieka zapewniona. ka, pomoc szybka ko- 
we. Wileńska 8 od Informacje osobiście nieczna, wymagania 
8 — 114 — 8. Tel.od 29.8. b.r. Uniwer- zupełnie skromne. Ła- 
567. sytecka 4—6. I. Šwię-skawe wezwania do 

  

  

  

a — НО дуноднч © Gimnazjalna 6, 1, 
[posrema] ROŻNE 

Folwareczek | Sprzedaje się plac 
rzy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 

dzie O warunkach 
Ogėrko- 

GABINET kupię, obszaru od 10 
RACJONALNĘJdo 16 dziesięcin do- 

KOSMETYKI brej gleby, blisko mia- 
LECZNICZĘJ steczka, pożądany do- 

WILNO, MICKIEWI bry m. dom, opałowy 
CZA $1 m. 4. las około 2 dzies., do- 

kobiecą brze zagospodarowany, 
rm Ros można z całym inwen- 

je, dosko- tarzem. Informacje pis- 

dzies. Można częściami, 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. 
wa 46. (koniec). 

# 
  

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

  

A ay Trail Ma mem: 2 Zarzecze warunków, 
я Biały zaułek d. Nr. 6, twarzy | ciała (panie BLP Gia p Koliu || Ceny za wszelkie kąpiele 

aa opalanie cery) że lecznicze 
ypadanie włosów 5 я 

Iapiež. Najnowsze zdo- Potrzebna w Marienbadzie na tegoroczny 

bycze kosmetyki racjo- nauczycielka ao 
nalnej 

Cedziennie od g. 10—8, na wyjazd. Wymagany odziengie odg. 108 na wyjazd Wymagacy | Qi dn. 1 sierpnia 181 I. 
do niedzieli 3-go Ma- zostały 

  

ZREDUKOWANE O 

12'. do 40"; 
Korzystajcie z tej jedynej okazji 

Siostra Miłosierdzia ja 3 — 1. 
L. Sawicka . majątkėw 

przeprowadzila się na Pla ny ziemskich, 
ul. Królewską Nr. 5 m. parcelację oraz wszel- 
22; zastrzyki, opatrunki kje prace miernicze 
wszelkie inne zabiegi wykonuje  mierniczy 
i nocne dyżury przy przysięgły _ Włodzi- 

dla odbycia kuracji 
chorych. mierz Zejtc Barano- 

W. Z. P. Nr. 24 wicze, sake 11 tele- kz aa (W Marienbadzie. J 
|ILOKALE Du wynajęcia m EB 

Mieszkanie 
fortepian, dobrej marki, 

Do wynajęcia Adm.,Słowa* podC.A. 

5-pokojowe z wygodami do wy- 

niedrogo, wiadomość w 

od 1 września b. r. **"—" 
7 pokojowe mieszkanie Języków obcych 

najęcia w domu hr. J. Tyszkie- 

wicza przy nl. Zygmuntowskiej 6. 

ze wszelkiemi wygo- (francuski, niemiecki, 
dami, świeżo odremon- Włoski), _ konwersacji 

Wiadomości tamże w mieszk. I 

od godz. 9—12 i od 3—6. —p 

  

    

  

      

  

towane, słoneczne — udzielają oraz przygoto- 
z widokiem na Wilję. wują do egzaminów w 
Mickiewicza 62—10. Zakresie szkół średnich 
„ER moce В. profesor gimn. i stu- 

dent U.S.B. Specjalna 
Mieszkanie koncentracyjna metoda 

5 pokoi z kuchnią, nauczania dla zanied- 
do wynajęcia. Skopów- banych vw naukach, 
ka 9, m. 1. Dowiedzieć Zgłoszenia do redakcji 
się u dozorcy. pod „Lekcje*. 

udziałowy o 7 poko- 
jach ze  wszystkiemi 
wygodami i ogródkiem 
w pobliżu kościoła Św. 
Piotra i Pawła do 
sprzedania natychmiast. 
Wiadomość Dział Po- 
šrednictwa Handlowe- 
go Garbarska 1, tel. 82 

          

  

  

  

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

WEŁNĘ NA SZALE 
i chustki (w kłębkach) w jaskrawych 

i spokojnych barwach poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 

FRANCISZKĄ FRLICZKI 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

    

  

    

  

      
  

— To Regan winien! — wybełko- 
tał Hawks. 

— Ma za to zapłatę, — zgrzytnął 
Hogan, — żeby wybudował lepsze 
przejście, żyłby jeszcze! 

Razem wybiegli schodami na górę 
do olbrzymiej marmurowej sali. Wi- 
dzieli, jak kilku ludzi wybiegło przed 
nimi w panice. Z zewnątrz dochodzi- 
Ły przeraźliwe gwizdki policji. 

Jakiś policjant wyrósł nagle, jakby 
z pod ziemi przed dwoma ludźmi, 
biegnącymi z walizką, nie rozumiał, 
że nadeszła ostatnia chwila jego ży- 
cia. Hogan nie zatrzymując się, wpa- 
kował mu w pierś dwie kule  rewol- 
werowe. 

Po przez otwarte szeroka podwoje 

dolatywał hałas, krzyki i strzelanina, 
którą rozpoczęli bandyci na ulicy. Ku 
le z głuchym trzaskiem uderzały o 
mury domów i gładki asfalt, rozdzie- 
rający ryk syren i klakstonów wtó- 
rowł strzelaninie. 

Sarn czekał przy końcu Whitcomb- 
street. Widział błyski strzałów przy 
skiwerze, reflektory samochodów, rzu- 
cających się niby w  konwulsjach. 
Sprawdził godzinę, wiedział bowiem, 
że wódz był zawsze bardzo punktu- 
alny. Nie mylił się tym razem: wy- 
buch miał miejsce o ściśle wyznaczo- 
nej godzinie, a bitwa rozpoczęła się 

ciężko z rozbitą czaszką u nóg oszo- 
łomiionego Hogana. 

KRWAWY Bój 
Hogan i Hawks rzucili się instynk- 

townie w tył, do sklepu. Ale droga na 
Whiteemb-street była odcięta. Harri 
mógł czekać do rana ze swą „damą“ 
i samochodem — zdobycz nie mogła 
być dostarczona tędy. Sarn zaś mu- 
siał myśleć, że w ostatniej chwili 

wódz zmienił plan si zwyciężył jego 

zręcznie uknutą intrygę.... * 

— Za mną! — krzyknął Hogan. 
Zapalił latarkę kieszonkową i po- 

biegł ku podziemiom banku, gdzie dy 
miły jeszcze zwęglone szczątki po wy 
buchu. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
wybuch nie zniszczył przewodów elek 
trycznych. Wysoko nad głowami, po- 
śród wybitych szybek kopuły, Dły- 
szczało mnóstwo Światełek, które nie 
pogasly.... Bez namysłu wpadł Hogan 
do safesu, a Hawks pozostał przy 
drzwiach z rewolwerem w ręku. Bla- 
dy i przerażony, patrzał błędnemi о- 
czyma na leżącego przed nim człowie 
ka, zabitego przez wybuch. 

Z jakiegoś odległego korytarza wy- 
biegł nagle przerażony, ogłupiały u- 
rzędnik banku. Hawks instynktownie 
podniósł rękę i zabił go. 

— Gotowe! — krzyknął Hogan-— zaraz potem. : 

Strzelaj do każdego, kogo spotkamy. O .wyznaczonej godzinie na ulicy 
Musimy wyjść przez główną bramę. Whitcomb. . zjawił się dwuosobowy 

samochód, oświetlony wewnątrz. O- 
bok szofera siedziała rudowłosa pięk- 
ność. Sarn znał ją i uśmiechnął się. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 

Nie wiem, czy uda się dobiec do ro- 

gu. Harri mógł już odjechać. Kto 
mógł domyśleć się, że ten djabelski 
tunel zawali się?! 

-
—
 

   


