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NA LUKISZKAC 
„Hromada“ byta organizacją 1e- 

galną. Na tem polegała jej siła. Le- 

galność Hromady była przyczyną, 

że trzeba było potem karać suro- 

wo wielu „sieriedniakėow“ i  „kula- 

kow“ — używając terminologji  bol- 

szewickiej, — to znaczy włościan, któ- 

rych położenie majątkowe bynajmniej 

nie predystynowała do rewolucji, któ- 

rzy w Bolszewji byliby  „liszencami*, 

czyli banitami, parjasami społeczeń- 

stwa socjalistycznego. 

W swoim artykule „Myśl w obcę- 

gach'*' opisałem co to jest cenzura bol- 

szewicka. Nie ma tam cenzury, tam 

każde słowo drukowane musi być wy- 
konaniem „obstalunku społecznego”, 

czyli drukowane może być tylko to, co 

jest potrzebne władzy sowieckiej dla 

jej celów i agitacji U nas wychodzi 

Zupełnie legalnie szereg wydawnictw 

jaskrawie komunistycznych, poświęco- 

nych wywyższaniu ZSSR., poświęco- 

nych szerzeniu kłamstwa 0 państwie 

socjalistycznem. Państwo polskie, któ- 

reby nie šcierpialo na swojem  tery- 

torjum wydawnictwa niemieckiego, po- 

święconego chwaleniu Rzeszy Niemie- 

ckiej nie wiadomo poco i naco, nie 

wiadomo w imię czego toleruje wy- 

dawnictwa w rodzaju „Miesięcznik 

literacki, „Wiedza dla  wszystkich'* 

i wiele innych podobnych. Zamyka się 

głupiego chłopa z art. 102 za należe- 

nie do partji komunistycznej na kilka 

lat więzienia, a pozostawia się na 

wolności i toleruje się k*munistyczną 

robotę sztabową, jak wydawanie pism 

tego rodzaju. 

W ZSSR żadna robota polityczna 

oparta o legalność nie jest możliwa. 

Próbowałem opowiedzieć w swoim cza- 

sie, jak każdy sędzia działa tam na 
mocy „dynamiki rewolucyjnej*; czło- 

wiek politycznie oskarżony nie ma tam 

żadnego, majmniejszego prawa, jest 

„wydany na zemstę'* i na tem koniec. 

Nie wzywam do stosowania u nas 

względem. komunistów środków odwe- 

towych teg rodzaju, jakie stosują k0- 

muniści u siebie. Podkreślam wyraž- 

nie, i w imię prawdy, proszę o tem pa- 

miętać, że nie wzywam i wzywać nie 

będę ani do sądzenia w imię „dynami- 

ki czy, obrony świata przeciwbolszewi- 

ckiego*, ani do sądów bez adwoka- 

tów, ani do sądów przy drzwiach zam- 

kniętych, bez wyroków ogłaszanych. A 

przecież w ZSSR rozstrzeliwują ludzi 

na podstawie uchwał kolegjum G.P.U. 
sądów anonimowych — człowiek ginie 

i niema nawet w gazecie notatki o je- 

go śmierci. Ale, jeśli nie chcemy, aby 

tego rodzaju stosunki panowały u nas, 

to musimy się brOnić i bronić rozum- 
nie i konsekwentnie, a nie ślamazarnie 

i płaczliwie, zasługując sobie przede- 

wszystkiem u komunistów na pogardę 

i drwiny. 

U nas oparcie o legalność wy- 

korzystają komuniści nawet w więzie- 

niu. Powołam się na przykład z włas- 
nych spostrzeżeń. Oto „Robotnik* pro- 

wadzi stałą kampanję przeciwko wi- 

leńskiemu więzieniu na  Łukiszkach. 

Sądzę, że ktoś z redakcji tego pisma 

musi mieć w tem więzieniu jakiegoś 
krewnego, czy przyjaciela, który go 
tendencyjnie informuje ale w ten spo- 

sób, że „Robotnik* stał się  jakgdyby 

organem komunistów zamkniętych na 

Łukiszkach. Nie dalej jak wczoraj zna- 
I0Z- 

bibjloteki* więż- 

niów politycznych na Łukiszkach. 

Otóż sprawa tak się przedstawia. 
Bolszewicy zorganizowali na Łukisz- 
kach całą najprawdziwszą komunisty- 

czną akademię. Nieszczęśliwiec, trafia- 

jący na Łukiszki z wyroku sądowego 

jest materjałem dla komunistów pożą- 

danym, albowiem czuje się skrzywdzo- 

ny, cierpi z powodu swoich przekonań. 
Z drugiej strony na Łukiszkach dobrze 
jest reprezentowany także element na- 

  

uczajjący, w postaci inteligencji komu- 

nistycznej, odsiadującej swoje wyro- 

ki. Otrzymywali oni do cel od towarzy- 

szy książki, broszury, podręczniki ро!-- 

skie, rosyjskie czasami białoruskie O 

zdecydowanej tendencji komunistycz- 

nej. Wychodząc z więzienia książki te 

przekazywali swoim towarzyszom ideo- 

wym. Powstała z tego cała bibljote- 

ka. Komuniści zorganizowali w wię- 

zieniu kolektywy podzielone na piątki. 

Pomiędzy członków kolektywu rozda- 

wano książki w sposób metodyczny, z 

systematyką potrzebną dla opanowa- 

nia „politgramoty“. Na spacerach or- 

ganizowane były pomiędzy takiemi 

piątkami dyskusje, w których przewod- 

niczył kierownik piątki, w roli kierow- 

nika tego sui generis komunistyczno- 

naukowego seminarjum, 

Władze więzienne odebrały więż- 

niom książki, które były niczyje, które 

pozóstały po innych więźniach, a któ- 

re składały się na zupełnie dostatecz- 

ną bibljotekę komunistycznej „politgra- 

moty“. Uniemożliwiły także dyskusje 

polityczno - naukowe, rozbijając piąt- 

ki przy, spacerach, nakazując spacero- 

wać dwójkami. Postępując tak, dzia- 

łały w myśl profilaktyki społecznej. Za 

czasów komunistycznej akademji na 

Łukiszkach młody komunista, który 

gdy wchodził do więzienia, to nie był 

notowany zbyt wysoko w organizacji 

komunistycznej, gdy z więzienia wycho 

dził już miał mandat na członka O. K. 

(okręgowego komitetu)  komunistycz- 

nego. Czas spędzony w więzieniu słu- 

żył mu do kształcenia się teoretyczne- 
go. Gdyby władze więzienne postępo- 

wały w myśl życzeń „Robotnika, Łu- 

kiszki byłyby pepinjerą uświadomio- 

nych komunistów, utrzymywaną kosz- 

tem skarbu państwa. 
Zwiedzałem więzienie 

kach i między innemi rozmawiałem 

więźniem politycznym, który  komuni- 

stą nie jest. Taki więzień polityczny 

nie-komunista jest zresztą tylko jeden. 

Zapewnił on mnie, że bibljoteka wię- 

zienna jest obficie zaopatrzona. Wy- 

mieniał nawet tytuły belletrystyki pol- 

skiej i rosyjskiej, dzieła naukowe, hi- 

storycz: czne, które czytał, 

wypożyczając je z bibljoteki więzien- 

nej. Nie przeszkodzi to temu, że notat- 

ka w „Robotniku* o ,rozgromieniu bi- 

bljoteki na Lukiszkach“ jest bardzo 

wymowna, nosi tytuł „czyżby to było 

możliwe i jest napisana w tonie hu- 

manitarnym, rzewnie oburzonym, jed- 

nem słowem brzesko-litewskim. 

Więźniowie polityczni na Łukisz- 
kach, to znaczy komuniści, mają na o- 

sobę mie wiele mniej metrów kwadra- 

towych przestrzeni, aniżeli posiada wol 
ny obywatel w Petersburgu, czy Mo- 

skwie. Racje chleba są zupełnie rów- 

ne. Warunki żywnościowe na Łukisz- 

kach również nie wiele gorsze niż robot 

nika w Bolszewji. Warunki hygjeniczne 

na Łukiszkach o wiele lepsze. Zwracam 

uwagę, że nie porównuję życia więźnia 

polskiego z życiem więźnia bolszewi- 

ckiego, tylko życie więźnia polskiego 

z życiem wolnego człowieka w Bolsze- 
wji. Proszę posłuchać, jak odpowiada- 

ją więźniowie na Łukiszkach na pyta- 
nia władz, Jak to znać odrazu, że to 
mówią ludzie, którzy nigdy nie zaznali 
takiego teroru myślowego, takiej presji 

moralnej, jaka stosuje się w Bolszewji 
nie do więźnia, lecz do każdego czło- 

wieka, do literata, artysty, dramaturga, 
malarza. 

Rozmawiałem na Łukiszkach z mło- 

dą przystojną panną, skazaną na sześć 

dat więzienia. Nie czyta ona książek, 

bo „zabrano nam naszą bibljotekę““. 

Nie chce nawet oglądać katalogu bi- 

bljoteki więziennej, nie interesuje jej 
nawet, jakie tam są książki — ona ich 

czytać nie będzie. Okłamywałbym sie- 
bie gdybym twierdził, że jest to czło- 
wiek bezideowy. Nie mam zamiaru od- 

na Łukisz- 

z 
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obszarze 
WARSZAWA. PAT. — „Dziennik 

Ustaw** Nr. 79, z dnia 4 września r. b., 

ogłasza rozporządzenie Rady Mini- 

strów z dnia 2 września r. b. o wpro- 

wadzeniu przed Sądami Powszechne- 

mi na całym obszarze Państwa postę- 

powania doraźnego, przewidzianego w 

rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej z dnia 19 marca 1928 roku. 

Rozporządzenie Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej przewiduje wprowadze- 

nie postępowania doraźnego w stosun 

ku do oznaczonych przestępstw, jeżeli 

szerzą się one w sposób niebezpieczny 

dla porządku i bezpieczeństwa publicz 

nego, lub też jeśli grozi niebezpieczeń- 

stwo takiego szerzenia się tych ptze- 

stępstw. 

Obecne rozporządzenie Rady Mini- 

strów wprowadza postępowanie doraž 

ne w stosunku do wszystkich prze- 

stępstw, wymienionych w art. 31 de- 

kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 

Rzekomi mordercy 

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

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

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

       

     Zagraniczne 50 proc. 

   

e Wprowadzenie sądów doraźnych na całym 
państwa 
1928 roku, a więc między innemi w 

stosunku do zbrodni morderstwa i za- 

bójstwa, popełnianych na osobach u- 

szędowych i prywatnych, do prze- 

stępstw zaboru cudzego mienia zapo- 

mocą gwałtu i rozboju, wymuszań, do 

konanych przy użyciu broni, lub też 

przez bandę, do rozmyślnych  uszko- 

dzeń środków komunikacyjnych, do 

zbrodni zdrady stanu i szpiegostwa, do 

urządzania i udziału w rozruchach, wy 

robu, nabyciu i przechowywania lub 

zbytu substaucyj wybuchowych lub 

przyrządów wybuchowych, przeznaczo 

mych do popełniania zbrodni, oraz do 

udziału w bandach, utworzonych w ce- 

lu dokonania powyższych przestępstw. 

Rozporządzetie Rady Ministrów 

wchodzi w życie w poszczególnych 

miejscowościach następnego dnia po 

podaniu go do powszechnej wiadomo- 

ści we właściwem mieście powiatu. 

Tadeusza Hołówki 
w Rydze 

ARESZTOWANIE DWUCH UKRAIŃCÓW W PORCIE RYSKIM 

Późno w nocy otrzymališmy z Ry- 

gi wiadomość, że na okręcie, który 

przybył wczoraj z Gdyni, policja por- 

towa w Rydze zatrzymała dwuch pa- 

sażerów nieposiadających wystarczają- 

cych dokumentów na wiazd do Ło- 

twy. Zatrzymani podali się za Jabło- 

nowskiego i Piątkiewicza i zeznali, że 

są obywatelami polskimi, narodowo- 

ści ukraińskiej. Wobec różnych sprze- 

czności w ich zeznaniach, policja ło- 

tewska postanowiła odstawić ich do 

granicy polskiej, Incydent ten spowo- 

dował pogłoskę, że są to sprawcy 

zbrodni, popełnionej na osobie ś. p. 

Tadeusza Hołówki. Pogłoski te przyjąć 

naturalnie trzeba z wieiką rezerwą. 

  

Aresztowania działaczy ukraińskich 
w Borysławiu 

BORYSŁAW. PAT. — W nocy z 3 

na 4 b. m. organa policyjne dokonały 

w Zagłębiu naftowem oraz w innych 

miejscowościach pow.  dronobyckiego 

licznych rewizyj u działaczy ukraiń- 

skich. Kilkadziesiąt osób zatrzymano i 

osadzono w aresztach policyjnych. W 

cząsie rewizyj znaleziono wieje mate- 

rjału kotnpromitującego. 

Walka z bezrobociem 
KONFERENCJA OKRĘGOWYCH 

WARSZAWA. PAT. — Konferencja 0- 
kręgowych inspektorów pracy oraz obwO- 
dowych inspektorów pracy z okręgów prze- 
mystowych, zwołana przez ministra pracy i 

opieki społecznej na dzień 3 b. m., iniała na 
celi omówienie sposobów realizowania W- 
chwał Rady Ministrów, dotyczących podję- 
tej przez rząd walki z bezrobociem. Konie- 

rencję zagaił p. minister aracy i opieki sp0- 

łecznej dr. Hubicki, wskazując w krótkiem 

przemówieniu cel konierencji, poczem prze- 
wodnictwo objął podsekretarz stanu w Mi- 
nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej p. Ta- 
deusz Szubartowicz. Ponadto w obradach 
wzięli udział główny inspektor pracy p. Klott 
i zastępca dyrektora departamentu pracy p. 
Tadeusz Ulanowski. 

Na zebraniu poruszono przedewszystkiem 

INSPEKTORÓW PRACY. 

sprawę wykonania tych uchwał Rady Mini. 
strów, które mogą być wprowadzone w ży- 
cie na mocy już istniejących przepisów, a w 
szczególności sprawę walki z godzinami nad 
ficzbowemi w przemyśle i z _ zatrudnianiem 
kobiet młodocianych przy robotach, których 
wykonywanie jest im ustawowo wzbronie- 
ne, 

Następnie omówiono wyczerpująco spo- 
soby spelniania zaleceń, jakie będzie wyda- 
wał w przyszłości powołany ostatnio do ży- 
cią Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia. 
Szczególną uwagę zwrócono na konieczność 
skierowania jak największego wysiłku inspek 
torów pracy w kierunku przynajmniej czę- 
ściowego łagodzenia napięcia bezrobocia. W 
wyniku obrad zostanie wydąna specjalna 
szczegółowa instrukcja. 

  

W sprawie reguła 
"WARSZAWA. PAT. — W związku 

z zamieszczonemi w Nr. 309 czasopi- 
sma „Robotnik* z dnia 2 września 
1931 r. artykułami: „W więzieniach” 

i „Śmierć Skulczyka* Ministerstwo 
Sprawiedliwości wyjaśnia, że posta- 
nowienia regulaminu, ogłoszonego W 
Nr. 71 „Dziennika Ustaw R. P.* z dn. 
17 sierpnia 1931 r. zyskują moc о- 

PEAT ZETOZ IE TZETOERE TECT ETER 

mawiania komunistom, zamkniętym 

na Łukiszkach siły charakteru. Ту!- 
ko ja widzę w nich przedewszyst- 

kiem ludzi, którzy chcą, mą myśl, 

mój mózg ująć w obcęgi. Nad 
stosunkiem do bolszewika  góro- 
wać musi troska o to, co ludzkość 

ma najdroższego,  najidealniejszego, 

najukochańszego, najbardziej godnego 

obrony bezwzględnej i wszelkiemi środ 
kami — o mózg świata, o swobodną 

myśl świata. Dlatego im bardziej bol- 
szewik jest ideowy, tembardziej jest 
niebezpieczny. Cat, 

minu więziennego 
bowiązującą dopiero od dnia 1 paż- 
dziernika r. b., wobec czego wiadomo 
ści o wprowadzeniu już obecnie nowe. 

  go regulaminu mijają się z prawd 
Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedli- 
wości wyjaśnia, że głodówka w wię- 
zieniu w Grodnie miała miejsce w pierw 
szych dniach sierpnia i nie pozostawa 
ła w żadnym związku z og.oszeniem 
regulaminu, co nastąpiło w dn. 17 sier 
pnia r. b. W sprawie śmierci więźnia 
Dawida Skulczyka Ministerstwo Spra- 
wiedliwości komunikuje, że Skulczyk 
zmarł na zapalenie płuc. 

Skazanie komunistów 
w Kutnie 3 

WŁOCŁAWEK. PAT. — Sąd Okręgowy 
na dwudniowej sesji rozpoznawał sprawę 25 
komunistów kutnowskich, którzy byli spraw 
cami rozruchów i pobicia policjantów w dniu 
1 maja r. b. w Kutnie, pod wodzą radnego 
miejskiego Franciszka Schlenka. Sąd skazał 
Franciszka Schlednka i Józefa Grudzińskiego 
na 4 lata ciężkiego więzienia, pozostałych 
zaś na kary więzienia od 1 roku do 3 lat. 
Jeden z oskarżonych Władysław Michalak bę 
dzie miał prócz tego osobną sprawę za za- 
bójstwo. 

  

tyckiego — A. Łaszuk. 
ięgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

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

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

  

NIESWIEŻ — ul. 

ae TS V. | — T-wa ich“, 
OSZMIANA — Ksi > > 
PINSK — Księ; 
POSTAWY — Księgarnia 

PRZEDSTAWICIELSTWA: — 
Ratuszowa — Ksi ažwiūskiego. 

Kiosk St. Mic: й 

Spółdz, Naucz. 
Polska — St. Bednarski. 

Poiskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgamia T-wa „RUCH”*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na strenie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proce drożej. 

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

SZCZEGÓŁY AFERY 
POR. HUMNICKIEGO 
W sprawie por. Humnickiego dowiadu- 

iemy się następujących jeszcze szczegółów. 

Afera szpiegowska porucznika Bohdana 

Humnickiego została wykryta przed  dzie- 
więcioma dniami, 

Odnošne władze wojskowe zwróciły — @- 

wagę na kapitana w stanie spoczynku Ru- 

dnickiego, który stykał się często z pewinym 

członkiem poselstwa jednego z państw о- 
ściennych na wschodzie. W międzyczasie b. 

kapitan Rudnicki sam zgłosił się do władz 
i ze skruchą przyznał się do popeinioneį 
przez siebie zbrodni szpiegostwa na rzecz” 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, P. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kal. „Ruch”. 

  

gr. Komunikaty. oraz 

numeru dowodowego 20 gr. 

OPOZYCJA WĘGIERSKA 
DOMAGA SIĘ OSZCZĘDNOŚCI 

Opozycja, mająca swych przedsta- 
wicieli w komitecie Trzydziestu trzech 
domaga się, aby natychmiast poczynio 
ne zostały zarządzenia oszczędnościo- 
we, jak w wielkich, tak i małych wy- 
datkach. Opozycja domaga się, aby w 
najbliższym czasie usunięte zostały 
wszystkie automobile nietylko rządowe, 
ale i te, które utrzymywane są ze środ- 
ków państwowych. 

Fundusze dyspozycyjne i prasowe 
mają być zredukowane a w razie ko- 
nieczności, przekroczenia ustanowionej 

©bcego państwa. Rudnickiego z miejsca za- granicy musi na to zezwolić parlament. 

trzymano i wsczęto śledztwo. Okazało się, 

że Rudnicki był łącznikiem pomiędzy obcem 
poselstwem a ойсегет, pozostającym w 

służbie czynnej. Oficerem tym był porucznik 

Hummicki, który od roku zajmował poważ- 
ne stanowisko przy dowództwie placu w 
Kielcach. Niegdyś Humnicki byt  kierowni- 
kiem kancelarii w referacie mobilizacyjnym 
przy DOK. Warszawa. Śledztwo ustaliło nie- 
zbicie włnę Humnickiego. Ujawiono przy- 

tem, że Humicki od 3-ch lat uprawiał szpie- 
gostwo, a materjał, dostarczony przezeń 0b- 

cemu wywiadowi był ważny i obfity. 

Humnickiego aresztowano przed tygo- 

dniem w Łodzi, gdzie przebywał w związku 

ze swoją działalnością szpiegowską. 

Zdemaskowanego szpiego odstawiono do 

Brześcia, gdzie osadzono go w twierdzy, 

We wtorek rano zdrajca stanął przed 
wojskowym sądem dorażnym. 

Rozprawa trwała 2 dni. Wśród świadków 
oskarżenia znałazi się również b. kapitan 
Rudnicki, który znajduje się również w wię 
zieniu do dyspozycji cywilnych władz, 

W środę późnym wieczorem rozpoczęły 

się przemówienia stron. O godz, 1-ej w no- 
cy przewód sądowy został zamknięty i sę- 

dziowie udali się na (aaradę. Wyrok zapadł 

jednogłośnie: por. Humnickiego uznano win 
nym zdrady głównej i skazano go na wy- 
dalenie z wojska i karę Śmiierci przez roz- 

strzelanie. 

Wyroku nie ogłoszono do czasu zatwier- 

dzenia go przez decyzję Prezydenta Rzplitej. 

Wczoraj w godzinach popołudniowych 
szef departamentu sprawiedliwości Min. Spr. 

Wojsk. gen, Daniec udał się na zamek, gdzie 

zreferował Panu Prezydentowi przebieg roz- 
prawy. Pan Prezydent postanowił z prawa 

łaski nie skorzystać i tem Samem wyrok 20- 

stał ostatecznie zatwierdzony. O decyzji Pre 

zydenta powiadomiono telegraficznie Sąd w 

Brześciu. 

O godz. 6-ej wieczorem wezwano oskar- 
žonego na salę rozpraw, gdzie odczytano 

mu wyrok i zakomunikowano o decyzji Pre- 

zydenta. : 

Humnickiego cechowalo wielkie zdener- 

wowanie i tchórzostwo. 

Po odczytaniu wyroku zdjęto Humnickie 

mu mundur z oznakami wojskowemi. Pół 

godziny potem wyrok został wykonany na 

terenie twierdzy. 

  

Wojna teatralna w Warszawie 
Sprawa  załagodzenia zatargu między 

ZASP-em a dyrektorami, przestała być aku 

tualna. Obie strony zbyt się już daleko za- 
angażowały w przygotowaniu nowego sezo 

nu, by mogła być mowa o odwrocie. Zrzesze 

nia aktorskie powynajmowały już sale, zan 

wierając roczne kontrakty, Dyrektorzy więc, 
gdyby chcieli dojść da porozumienia ze swy- 

mi dawnymi aktorami, musieliby  przejmo- 

wać również zakontraktowane sale, co jest 
oczywiście niemożliwe. : 

Wypaśniła się, jak dotychczas, * sprawa 

trzech teatrów zrzeszeniowych. 

Aktorzy „Wesołego Wieczoru" i „Mor- 

skiego Oka* w sali „Wesołego  Wieczoru“ 

tworzą teatr pod nazwą „Wesołe Oko”, W 
skład zespołu „Wesołego Oka” nie wchodzą 

jednak dawne filary dwóch teatrzyków, a 
mianowicie Zula Pogorzelska i Krukowski, 
oraz Zizi Halama i Parnell. 

Pogorzelska ; Krukowski połączyli się z 
zespołem dawnych aktorów „Qui pro quo", 
który pod wodzą Tuwima, Hemara i Jaro- 

syego wynajął salę kina „Muza“ przy pl. 
Trzech Krzyży i tworzą teatrzyk pod nazwą 
„Banda“ — lub też „Stara Buda". Nie zo- 
stało to jeszcze zdecydowane. Co zamierza 

ją robić Zizi Hałama i Parnell (którzy, mów 

wiąc nawiasem, wzięli wczoraj ślub w cer- 
kwi prawosławnej na Pradze) — nie wia- 

domo. 

Część aktorów szytmanowskich wynaję- 

ła salę przy uż. Chłodnej, gdzie będzie prowa 
dzić scenę pod nazwą „Teatr na Chłodnej". 

Dyrektorzy „Morskiego Oka" i „Qui pro 

quo" pozbawieni dawnych swoich aktorów, 
organizują teatry poza ZASP-em. Oczywiście 
z konieczności, pomyśleć muszą o nowym 

typie rewji, o dostosowaniu. jej do nowych 
ludzi, których zaangażowali, Kierownicy obu 
tych teatrzyków tak są zadowoleni z prób, 

Do wszystkich ministerstw ma zostać 
wydelegowana trzyczłonkowa komisja, 
której zadaniem będzie kontrolować 
gospodarkę w poszczególnych  resor- 
tach. 

Dalej opozycja domaga się zniesie- 
nia wszelkich wolnych biletów kolejo- 
wych, nie wyłączając nawet biletów 
poselskich. Posłowie mają otrzymywać 
bilety upoważniające do podróży po- 
między stolicą a okręgiem, w którym 
dany poseł został wybrany. To samo 
odnosi się do członków rad komiteto- 
wych. 

Od 1 września mają być zniesione 
wszystkie stypendja zagraniczne dla 
studentów, W tym terminie zniesione 
mają być urzędy podsekretarzy stanu 
we wszystkich  ministerstwach z 
wyjątkiem prezydjum i ministerstwa 
szkolnictwa, gdzie podsekretarz stanu 
jest eksponentem ewangelickiej ludno- 
ści. Od 1 września, zniesione mają być 
urzędy naczelnych żupanów, lub zredu- 
kowane do liczby 5 — 6. 

W odpowiednim terminie mają być 
wezwani wszyscy emeryci , przebywa- 
jący za granicą do powrotu do kraju; 
kto do wezwania się nie zastosuje, te- 
mu odebrana będzie emerytura. Znie- 
sione mają być wszelkie poboczne do- 
chody urzędników. państwowych. Izby 
rolnicze mają być zniesione, a to dlate- 
go, że nie spełniły swego zadania i 
znacznie obciążyły ludność rolniczą. Z 
tych samych względów zniesiona ma 
zostać Rada dla spraw robót publicz- 
nych, 

ŚLUB CYWILNY PRZESZKODĄ 
W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 

W Węgrzech mają sensację. Ślub cywil- 
xy burmistrza stolicy, zawarty według wszel 
kich postanowień prawa, ma być przyczyną 
dymisji ze stanowiska burmistrza, Burmistrz 
Jan Sipócz, eksponent frakcji gminnej chrze- 
ścijańsko-socjałnej partji gospodarczej, ożem 
nit się przed kilkoma tygodniami 2 rozwód- || 
ką, zawierając z nią ślub cywilny. Z tego po 
wodu jest atakowany w partji, zwłaszcza 
przez skrzydło księży, którzy zaciekle go 
zwalczają, ponieważ małżeństwo jego nie 
zostało pobłogosławione w kościele. Partia 
domaga się, aby ze swą żoną się rozwiódi, 
gdyż w przeciwnym razie na plenum zarzą- 
du «niejskiego, ucnwalą dla burmistrza votum 
nieufności. Burmistrz w następstwie tego | 
się rozchorował i nie przybywa do biura. 

  

   

   
   

                  

    

    

   
    

   

    

   
   
   

  

     
   

  

jakie poczynili z nowemi siłami, że — jak 
twierdzą — nawet gdyby doszło do porozu- 

mienia ZASP-u z dyrektorami, nie mają za- 
miaru wycofać się z obranej drogi i anga- 
żować zrutynizowanych aktorów zaspowych. 

Na największą rewolucję zanosi się jed- 

nak w teatrach Szyfmana. Występy teatru 

regjonalnego z „Weselem Łowickiem* w 
Teatrze Polskim, są tylko przejściowem za= 
łatwieniem sprawy, bowiem dyr. Szyfman 
przystąpił już do całkowitego przeorganizo- | 

wania dotychczasowego typu tej sceny. Co, | 
jak i z kim — to trzyma dyr. Szyfman w ta 

jemnicy. Ale podobno plany są wprost rewe- | 
lacyjne, a ich urzeczywistnienie już w toku. | 
"Oczywiście poza ZASPnem, : 

W Teatrze Małym organizuje natomiast 

dyr, Szyfman studjo dramatyczne dla mło- _ 
dych sił. A wśród zgłoszeń nię brak już du- | 
żych talentów, przyczem nowe zgłoszenia sy | 

pią się ciągle. | с : 
Tak więc konieczność załatwienia zatar- 

gu z ZASP-em stoi tylko przed teatrami miej 
skimi. Plany organizacji teatrów Narodowe- 
so i Nowego opracowuje nowomianowany 
dyrektor Ludwik Solski, który je przedłoży 
w połowie września. Na kierownika literac- 
kiego sceń ma zamiar zaangażować Solski 
Bolesława Gorczyńskiego. > 

Po ustaleniu organizacji teatru Narodo- 3 
wego i zdecydowaniu, czy Teatr Letni bę- | 
dzie powierzony spółce Chaberski — Krzy- | 
woszewski, przystąpi dopiero magistrat do | 
podyktowania warunków ZASP-owi. AA 

  

STRASZLIWA EPIDEMJA PARALIŻU | 
DZIECIĘCEGO 54 

BUDAPESZT. PAT. — Z Debreczyna | 
donoszą, że paraliż dziecięcy rozszerzył się 
w tak zastraszający sposób, iż na czas nie- | 
ograniczony zamknięto wszystkie szkoły. 1
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ECHA KRAJOWE Obrady Ligi Narodó 
  

KRONIKA BARANOWICKA 
X Uroczystość ku czci Tadeusza 

Hołówki. Jak już donosiliśmy, dzień 4 
września został wyznaczony przez Ko- 
mitet Regjonalny na obchód żałobny 
ku czci Ś. p. posła T. Hołówki. O go- 
dzinie 11 zrana w kościele garnizono- 
wym odbyło się nabożeństwo żałobne, 
w którem wzięli udział przedstawicie- 
le władz cywilnych i wojskowych, za- 
rząd miasta, cechy i organizacje, mło- 
dzież szkolna, wreszcie tłumy publicz- 
ności. Po nabożeństwie uformował się 
pochód ulicą Mickiewicza, który udał 
się przed salę kina Apollo, przezna- 
czoną na miejsce akademii. Poprzedzi- 
ło ją krótkie lecz podniosłe posiedze- 
nie Rady Miejskiej. Złożyło się na nie 
przemówienie burmistrza p. Senkow- 
skiego, sławiące zasługi Zmarłego, 0- 
raz odczytanie dwóch wniosków Ra- 
dy, z których jeden projektuje przemia 
nowanie ulicy Hrabiowskiej na ulicę 
Hołówki, drugi zaś — utworzenia na 
wieczne czasy stypendjum w sumie 
200 zł. im. T. Hołówki dla niezamoż- 
nego ucznia szkoły średniej. Oba wnio 
ski zostały przyjęte. Po posiedzeniu 
Rady Miejskiej, o godz. 1 w poł., odby 
ła się wzmiankowana akademja. Zabie- 
rali kolejna głos: pp. Zygmunt Czar- 
nocki, jako prezes pow. Bloku, poseł 
Poźniak, p. Meller w języku rosyj- 
skim imieniem społeczeństwa  rosyj- 
skiego i p. Izykson, prezes Związku 
Kupców, iako reprezentant społeczeń- 
stwa żydowskiego. Wszystkie przemó- 
wienia podnosiły wielkie zasługi Zmar 
łego nad zbliżeniem narodowości mniej 
szościowych w Polsce. Na zakończenie 
zebrani uchwalili rezolucję, której waż 

x niejszy ustęp brzmi jak następuje: 
„Wzywamy całe społeczeństwo do wy 
pełnienia ostatniej woli ś. p. Hołówki 

„ — do szerzenia i ugruntowania w swo- 
ich sercach, do wypełnienia w swoich 
czynach ideologji jagiellońskiej, gło- 
szonej przez padłego na posterunku 
Szermierza, zgodnego współżycia naro 
dów, ziemie polskie zamieszkujących. 
Chcąc dać wyraz przywiązaniu do ha- 
seł, głoszanych przez ś. p. Hałówkę, 

postanawiamy przyczynić się datkiem, 
na jaki kogo stać, do wystawienia Bo- 
haterowi Idei trwałego pomnika, który- 
by przyszłym pokoleniom stale рггу- 
pominał Jego ostatnią wolę". 

W podniosłym nastroju akademja 
zakończyła się o godz. 14. 

X Pięć kul chybia. Dnia 2 wrze- 
śnia, o godz. 13 Weronika Macuiewiczowa, 

prostytutka, zamieszkała w Baranowiczach, 

przy ul. Koszarowej Nr. 24, usiłowała po- 
zbawić życia Piotra Iwaszkę (Kopernika 66), 
strzelając do niego pięciokrotnie z rewolwe- 

ru. Wszystkie jednak strzały chybiły. Po- 
wodem usiłowanego zabójstwa jest, według 

zeznań aresztowanej Maculewiczówny, za- 

wiedziona miłość. 

X Zuchwała kradzież. — 
Dnia 1 września, około godz. 22, do 
składu drzewa opałowego firmy Or- 
lew, znajdującego się w odległości ie- 
dnego kilometra od wsi Lubejki, gmi- 
ny Ostrów, podjechało 10 furmanek z 
dziesięciu nieznanymi osobnikami, z 
których dwóch rzuciło się na stróża 
nocnego Stefana Bublewskiego i, po 
skrępowaniu go, przywiązało do drze- 
wa. Jeden z rabusiów, jak zauważył 
Bublewski, był zamaskowanv. Następ- 
nie złodzieje naładowali turmanki drze 
wem i odjechali w kierunku Lachowicz. 
Bublewski przeleżał związany do ra- 
na: dopiero o godz. 6 został uwolnio- 
ny przez przejeżdżającego droga Mi- 
chała Teniszczyka, mieszkańca wsi Lu- 
bejki. Poszukiwania rabusiów nie da- 
ły dotychczas rezultatu. 

X Pożar i bezczynność straży. Dnia 3-go 
września, o godz. 8 rano, wiybuchł pożar w 
zabłdowaniach gospodarza Juljana  Wielica, 
w osadzie Wiedźma, gm. darewskiej. 
mień strawił dom mieszkalny wraz z chle- 
wem, wyrządziwszy szkód na 2600 zł. Przy 
czyną pożaru była wadliwa konstrukcja ko-. 
mina. Meldunek policyjny stwierdza, że żad- 
na z rejonowych straży pożarnych nie zja- 
wiła się na miejsce pożaru, cała zaś akcja ra 
tunkowa spoczywała w rękach st. post. pom 
licji St, Doleżałka. Odnośne wladze strażac- 
kie zwrócą chyba uwagę 'na bezczynność 
miejscowyc oddziałów straży i w razie istot 
nego zaniedbania obowiązków, pociągną 
prawdopodobnie winnych do odpowiedzial- 
ności. 

  

EPISKOPAT HISZPAŃSKI © STOSUNKACH 
PAŃSTWA Z 

W związku z projektem nowej konstytu- 

cji hiszpańskiej i licznemi artykułami na te- 
mat stosunków między Kościołem a państ- 
wem, biskupi hiszpańscy wydati wspólny 

list pasterski, w którym iw sposób poważny 
i beznamiętny omawiają zasadnicze prawdy 
nauki chrześcijańskiej, dotyczące sprawy 
stosunku państwa do Kościoła. 

Na wstępie biskupi hiszpańscy wyjaśnia- 

ją, czemu przerywają milczenie, chociaż po 

wskazaniu na obowiązek posłuszeństwa dla 
władzy oraz tych obowiązków, jakie sumie- 

nie narzuca wyborcom, uważali za słuszne 
zachować rezerwę. Do obecnego iwystąpie- 

nia zmuszają ich projekty konstytucji, któ- 

rych przyjęcie poważnie zagrażałoby poko- 
jowi religijnemu i społecznemu. 

Ponieważ konstytucja chce wprowadzić 

laicyzm absolutny, biskupi przypominają, co 
mówił w tej sprawie Pius XI w encyklice 
„Quas primas* Laicyzm przyjmuje, że 
wszelka władza pochodzi od ludu wbrew 
nauce Kościoła, według której pochodzi ona 
od Boga. Twórcy oddzielnych osób i spo- 
łeczeństw. ż 

Laicyzm tworzy państwo bez religii, u- 
suwa z życia społecznego Jezusa Chrystu- 
sa i Jego prawo, co potępił Leon XIII i je- 
go następcy. 

Przy rozdziale Kościoła od państwa Ko- 
ściół upodabnia się do różnych stowarzy- 

szeń, które od państwa otrzymują swój 

prawny żywot i wypływające stąd prawda, 

  

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

Konto P.K.O. nr. 82100 

KOŚCIOŁEM 
czyli podporządkowuje Kościół państwu. Po- 
nieważ Kościół sam przez się jest społe- 

czeństwem doskonałem, nikt z prawdziwych 
katolików pomysłu takiego nie może akcep- 

towač „Ten rozdział Kościoła od państwa 
pociąga za sobą przykre konsekwencje, do- 
tyczące wychowania młodzieży, istnienia i 

działalności zakonów, niezależności ducho- 
więństwa i immunitetu kościelnego. 

Dalej, wyjaśniwszy, co nateży myśleć o 
t. zw. wolnościach nowoczesnych, które 
wciąż jeszcze od czasu rewolucji francuskiej 

uważa się za największe zdobycze demokra 

cji, wrogiej Kościolowi, biskupi pouczają 

wiernych o obowiązkach doby obecnej. 

Pierwszym z tych obowiązków jest po- 
zostać wytrwałymi w wierze, złączonymi 

węzłem Świętych wierzeń, patrząc w światło 

Watykanu. Strzec się trzeba  niebezpie- 
czeństwa, unikać stosunków — o ile możli- 

'we — z wrogami Kościoła, jak od zarazy 

uciekać od bezbożnej i niemoralnej prasy: Ka 

toliccy członkowie konstytuanty powinni 
wszystkiemi prawneęmi środkami bronić we-- 
dług sumienia świętych praw Kościoła iw no- 

iwej konstytucji. Prasa katolicka powinna 
dalej prowadzić walkę, jaką rozpoczęła z 

zaparciem się siebie i poświęceniem, wszyscy 

wreszcie w tej walce o dobro Kościoła winni 
wziąć udział z przezorną energiją. 

List kończy się wezwaniem do modłów, 

pokuty i dobrych uczynków, by za pośred- 
nictwem Niepokalanej Dziewicy błagać Jej 
Syna o katolicką Hiszpanię. 

List, datowany 25 lipca w dzień św. Ja- 
kóba, patrona Hiszpanii, podpisało 60 arcy- 

biskupów, biskupów i wikarjuszy kapitular- 
nych. 

Kruki białe, pomalowane na zielono 

Bibljofile przepadają za „białemi 
krukami“, czyli za najrzadszemi dru- 
kami, bez względu na ich charakter i 
treść. Inkunabuł czy  skontiskowana 
broszura komunistyczna niemal jedna- 
kowo cieszą serce bibljofila, ulegają- 

__ cego nieszkodliwej pasji zbierania rzad 

   

kich druków. , 
Niezawodnie, wszelkie muzeum о- 

sobliwości może być ciekawe, „białe 
zaś kruki* są godne większej uwagi 

'_ze względu na swą wyjątkowość, ale 
te białe kruki nie są jednakowe, 

' posiadają jakby różne odcienie swej 

_ białości, a czasem są tak efektowne i 
' niesamowite, iż zasługują chyba tylko 
"na nazwę białych kruków, pomalowa- 

| nych na zielono!.. 
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Są mianowicie książki nietylko 

rzadkie już w chwili swego nieoczeki- 
wanego przyjścia na świat, bo nie tra- 

fiają do żadkiej księgarni, — ale i sta- 

nowiące unikaty pod względem treści. 

Są to prawdziwe perły twórczości 

nieznanych i niesłusznie lekcewažo- 
nych autorów, których wysiłek, „wy- 

trwałość i ofiarność (bo książki się 

drukują kosztem samych autorów) god 

ne są jak największego podziwu. 
Wśród tych-białych kruków, pc- 

malowanych na zielono, nie brakuje 
pięknych okazów naszej „tutejszej, 
ultra-regjonalnej twórczości; mam wła 
śnie przed sobą kilka takich  ciekż- 
wych publikacyj, o których trzeba po- 
wiedzieć choć słówko, aby w miarę 

skromnych sił recenzenta przyczynić 
się do ich rozgłosu... 

Oto leży przede mną wcale staran- 
nie wydana książeczka, drukowana w 
r. b. w Wilnie, lecz za miejsce wyda- 
nia mająca — Smorgonie. 

Tytuł intrygujący: Listy i przepo- 
wiedzie. 

Autor — p. Jan... czy trzeba wy- 
mieniać nazwisko, które powinno być 
znane każdemu Polakowi, gdyż autor 

jest kandydatem do nagrody Nobla. 
Właśnie a tem mówią pierwsze 

słowa broszury. Czytamy tam: 
"„Do szwedzkiej akademii nagrody 

Nobla. Wiadomo mi, że dwóch moich 
wielkich rodaków zostało nagrodzo- 
nych nagrodą Nobla: Henryk Sienkie- 
wicz za napisanie „Quo vadis* i Wła- 
dysław Reymont za dzieło „Chłopi*. 

  

Sprawa incydentów 
GENEWA. PAT, — W dniu 4 b.m. 

po południu odbyło się posiedzenie Ra 
dy Ligi Narodów. Na porządku dzien- 
nym figurowała między innemi sprawa 
incydentów w okresie przedwybor- 

czym na Górnym Śląsku. Sprawa ta 
została odłożona. Jak słychać, ze stro- 
ny delegacji niemieckiej poczynione 
są starania w celu zmiany raportu re- 
ferenta, przedstawiciela Japonii. Ra- 
port ten przedstawiony został, jak wia 
domo, na poprzedniej sesji Rady Ligi 
Narodów i odroczony na żądanie nie- 
miieckiego ministra spraw  zagranicz- 
nych. 

Dłuższą debatę wywołało sprawo- 
zdanie komisji mandatowej, zawierają 
ce między ianemi uwagi co do warun- 

ЭОМО 

na Śląsku odłożona 
ków, w jakich może nastąpić wygaśnię 
cie mandatu. W związku z tem roz- 
powszechniane są tutaj wiadomości, 
iż rząd francuski zamierza wystąpić z 
wnioskiem w sprawie zrzeczenia się 
mandatu nad Syrją. Przedstawiciel An 
glji oświadczył, że propozycje w spra- 
wie usamodzielnienia Iraku przedłoży 
na następnej sesji Rady Ligi Narodów. 

Minister Zaleski złożył sprawozda- 
nie w kwestji urządzenia lotniska dla 
celów komunkiacji lotniczej z Ligą 
Narodów w razie kryzysu politycznego. 
Przy tej sposobności ustalono znak, 
odróżniający aparaty lotnicze, pozosta- 
jace w służbie Ligi Narodów. Znakiem 
tym będzie pozioma linja czarna na go 
dle narodowem aparatu. 

NIEZADOWOLENIE W NIEMCZECH 
BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka do- 

nosi, że rokowania genewskie nad kwestją 

stosunków mniejszościowych na Górnym 

Śląsku przybrały dla Niemców obrót niepo- 

myślny. W-g komunikatu niemieckiego, u- 
jawnia się coraz wyraźniej, že sekretarjat 

generalny Ligi Narodów, a zwłaszcza wy- 

dział mniejszościowy, jest bardzo przychyl- 

nie usposobiony dla Polski. 

  

Rewizyta francuska w Berlinie 
NASTĄPI 26 

BERLIN. PAT, — Urzędowo dono- 
szą: We wczorajszej rozmowie między 
ministrem Curtiusem a delegatem fran- 
cuskim w Genewie Francois-Poncetem 

WRZEŚNIA 

ustalone zostało, iż rewizyta ministrów 
francuskich w Berlinie nastąpi w dniu 
26 b. m. i potrwa dwa dni. 

Dalsze awantury w Hiszpanii 
ARESZTOWANIE BYŁYCH MINISTRÓW 

MADRYT. PAT. — W dniu wczorajszym 

aresztowano byłych ministrów w rzadzie 

Primo de Rivery. 

  

Karabiny maszynowe 
SARAGOSA. PAT. —- Przybyły tu wysła 

ne z Barcelony oddziały wojska i gwardji 0- 
bywaielskiej. W oczekiwaniu rozruchów przy 

gotowano oddziały karabinów maszynowych. 

na ulicach Saragosy 
Policja rozproszyła manifestantów, którzy 
zmuszali kupców do zamykania sklepów. A- 
resztowano kilka osób. Około tysiąca strajku- 
iacych usilowalo uwolnić aresztowanych. Po- 

licja strzeliła do tłumu, raniąc jedną osobę. 

  

Cyklon nad 
STAMBIJŁ. PAT. — Nad Stambułem 

przęszedł gwałtowny cyklon, który trwał c- 
koło pół godziny. Jednocześnie padał grad 
; ulewny deszcz, który zmienił ulice miasta 

Stambułem 
na formalne potoki. Komunikacja została 
przerwana. 40 domów się zawaliło. Dotych- 
czas stwierdzono 5 wypadków śmierci oraz 
czne poranienia. Szkody są bardzo znacza 

ne. ‚ 

Handlarze żywym towarem 
LiLLE, PAT. — Aresztowano w miejsco- 

wości Lens 4 osobników, oskarżonych o han 
del żywym towarem, pod pozorem dostarcza 
nia pracy bezrobotnym dziewczętom i Ко- 
bietum. Ofiarami tych handlarzy były nie- 
raz młodej Polki, tatwowierne i nie znające 

  

miejscowych stosunków, przyczem właśnie 
sposobność do wykrycia całej organizacji 
dał policji ostatni czyn bandy, która porwała 
jednemu z polskich robotników jego żonę. 
Sprawę oddano do sądu. 

Fałszerze banknotów 100-złotowych 
w Poznaniu 

POZNAŃ. PAT. — W tych dniach poli- 
cja śledcza zlikwidowała szajkę fałszerzy 
banknotów 100-złotowych. Szajka ta miała 
na peryterjach miasta urządzoną fabrykę i 

rozporządzała wszelkiemi przyborami, po- 
trzebnymi do podrabiania pieniędzy. M. in. 
znaleziono aparat projekcyjny, cynk do klisz, 
dwie powiększone fotogratje banknotu 100- 
złotowego i t. d. 

  

OD ADMINISTRACJI 
Uprzedzamy Sz. Sz. naszych Prenumeratorów, zalegających w opła- 

cie abonentu, oraz tych, którzy nie wnieśli jeszcze przedpłaty za mies. 

wrzesień, iż z dniem 15 b. m. będziemy przerywali wysyłkę „Słowa”, tym 

z pośród naszych Sz. Sz. Odbiorców, których rachunki na ten dzień nie 

będą uregulowane. 

  

Otóż i ja, acz nie jestem ani wiel- 
kim uczonym, ani zawodowym pisa- 
rzem, jak oni, lecz sięgam po taką sa- 
mą nagrodę za napisanie książki „Dwa 
słońca". 

Gdy oni stworzyli w swym genju- 
szu wielkie dzieła, to moja ta książecz 
ka jest maluczka, jak ziarnko gorczy- 
czne, ale zato ideą swoją ona jest 
wielka, jak te dwa słońca, o których 
ona mówi. Ponieważ nic większego na 
świecie materjalnym — jak słońce, w 
świecie duchowym (!) — jak Bóg, 
Chrystus i Jego nauka, zawarta w E- 
wangelji šw.“. 

Autor, jak widzimy, ma pełne uzna- 
nie dla swej pracy, poprzednio wyda- 
nej w Smorgoniach i zawierającej ośm 
stronic szestnastki. 

W broszurce tamtej zachęca mistrz 
Jan do czytania ewangelji św., do po- 
znawania tego prawdziwego słońca, 
przyświecającego ludzkości. 
' Ż nowej broszury dowiadujemy się, 
iż idea „Dwu słońc” jest tak wielka, 
jak sam Pan Bóg. 

Dzieła pana Jana bynajmniej nie 
ograniczają się do tych dwu pozycyj; 
am mówi o tem: 

„Jeszcze nadmieniam, że „Dwa 
słońca* nie są moją jedyną pracą, któ- 
są napisałem, chociaż nie posiadam 

szkoły, tylko początkową. 
Ale jestem filozofem z łaski Bożej, 

jestem myślicielem, więc mam i inne 
rzeczy napisane i wpółnapisane. Wy- 
mienię tu tylko te, które mam napisane 
i wykończone. 

Mam napisaną drugą broszurę p. 
t. „Jak chrześcijański Świat podžwig- 
riąć z upadku '*.. 

Jest to broszurka daleko mniejsza 
od „Dwu słońc* (!), gdyż tamtą pi- 
sałemr dwa dni, a tę ostatnią może pa- 
rę godzin. Ze względu na swą treść i 

charakter powinna ona znaleźć się w 

ręku najwyższych władz kościelnych, 

a gdyby była ona zastosowana — na- 
prawdę, mogłoby nastąpić odrodzenie 
ludzkości... : 

Filozot z Bożej łaski zastanawia się 

tylko nad zagadnieniami wieczystemi I 

wskazuje ludzkości drogę do zbawie- 
nia. Nic też dziwnego, że miewa pro- 
rocze widzenia: tak np. pewnej nocy 
przyszedł do niego car rosyjski!.. 

„Nie był którykolwiek z byłych ca- 

rów rosyjskich, ale osobistość nowai 

mnie nieznana. Ubrany był w cywilu, 

wzrostu średniego, twarz okrągła, wy- 

golony, brunet, w wieku około 30 lat“. 

Mistrz odbył z nim krótką rozmo- 

wę i dał carowi trzy egzemplarze 

„Dwu słońc" 

W SZTUBAKERJA No 
Dziś odprawiłem chłopca po raz pierw- 

szy dó szkoły... 

Kupiłem zeszyty w grubą linję, piórnik z 

jeleniem, wymalowanym na wieczku, pióra, 

ołówki i gumę. Żona zaopatrzyła chłopaka sa 
kramentalnemi naukami, wypowiedzianemi 

mentorskim tonem: 
„Bądź grzeczny, siedź cicho i uważaj na 

lekcjach, nie rób kleksów i nie gwizdaj na 

lekcji”. 8 
Ja... ja już nic nie mówiłem. 

Nie miałem po temu prawa. 

Przypomniał mi się list pewien  zżółkły, 
opatrzony historyczną jakąś datą, adresowa 

ny do Matki mojej jeszcze na wieś. 

Na kopercie stampila mego gimnazjum. 

I treść. 

„Wielce Łaskawa Pani! 
Z powodu nowej niesforności Jej syna, 

zmuszony byłem ponownie wydalić go z kla- 
sy. Proszę przeto uprzejmie o łaskawy przy= 

jazd w celu ustnego porozumienia się”. 

I podpis wychowawcy. 

  

Ongiś, gdym po raz pierwszy ten list z0- 

baczył, przeszło mnie mrowie i zgroza, zgro- 

za niewypowiedziana, dziś wywołuje tylko 
kochane wspomnienia z okresu  sztubakierji. 

Była nas paczka dobrana... 
Zaledwie kilku, ale jak zgranych. Na wie- 

le lat przed wynalezieniem jazz-bandu, wy= 
grywaliśmy na lekcjach matematyki skoczne 

melodje, przy użyciu najmniej prawiddopodob- 

nych instrumentów, a imitowaliśmy głosy 

zwierząt z taką umiejętnością, że poczciwi 

nasi belfrowie pod pokrywką gniewu kryli 

zachwyt. 

Dziś, jeden z nas, ten ca „robił słonia”, 

jest znanym wiołonczejistą, a Janek, co świet 
nie „robił małpę" jest ministerjalną figurą, a 

ja, ja pozostałem tym, czem byłem, „robię 

karykatury”... dawniej pana Dickmana (język 

niemiecki), dziś kogo się da, i kto nie ko- 

niecznie potem do sądu zaskarży o obrazę 

czci i honoru. 
A nasi nauczyciele, mój 

co ci ludzie nie wycierpieli. 

Jedni z nich, przeszedłszy piekło za ż 
cia, w niebie gdzieś zapewne piłują aniołów 
odmianą słowa „sein, haben i werden', a ci, 

co nie odeszli, ze zgrozą wspominają owe 

czasy. 
Ale mieliśmy i nauczycieli — ukochania 

swłoje. 
Pan Krukowski. 
Polonista... 
Klasa siedziała jak trusie, a on mówił, 

ale jak mówił... Razem z nim odwiedzaliśmy 

Nagłowice, gdzie imć pan Mikołaj „żywot 
poczciwy” „pędził, lub w zacisznym zieło- 
nym gabinecie Łazienek z Królem Mecena- 
sem, ustawę o Komisji Edukacyjnej studjo- 
wali. — Każde słowo padało jak stalowa 
matryca na rozpalone mózgi i zastygało nie- 
zapomnianą formą. — Inna rzecz, że „litera- 

tami* byliśmy świetnymi, mogący na każdy 
temat i o każdym mistrzu wieść dysputy, 

natomiast z ortografją było gorzej. Gdy w 

6-tej klasie nowy jakiś (niech mu ziemia lek- 

ką będzie) nauczyciel powziął myśl t. zw. 
dyktando, zaczynającego się od słów „Ewka 

wsadziła rzodkiewkę w zanadrze”, a na jedm 

ną stronę przypadało 20 „byków”. 

A historyk, 
Malutki, ułomny, a jakiż 'mądry pedagog 

i jak kochany wykładowca. 

To, co dziś każdy z nas pamięta, to je- 

mu zawdzięcza. Nie operował suchą datą, 

nie gnębił szpilkowaniem suchych skrótów 

historycznych. 
Operował aiectói, prawdziwą baśnią hi 

storji, bawiąc słowem i pokazami. 

Gdy wchodził na salę, kroczył za nim 
woźny, pod szarem suknem coś dźwigając. 

Była to część zbroicy, krzyż legji, bądź 
'dokument jakiś stary, a niezmiernie ciekawy. 

Jemu to zawdzięczamy dzisiejsze nasze 

Boże kochany, 

  

Możemy więc być spokojni o przy- 
szłość Rosji, w której władzę wkrótce 
obejmie poczciwy brunet i jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni autorowi za tę 
przepowiednię, która nabie:a tem więk 
szej siły, im lepiej poznajemy proroku- 
jącego” filozofa, 

Poznać zaś go możemy dość dobrze, 
bo na okładce umieszcza «wą podobiz- 
nę, a w tekście aprócz podania do Aka- 
demji Szwedzkiej i przepowiedni, doty- 
czącej Rosji, namy obszerną autobic- 
grafję. ‚ 

Trudno straścić w kilku wierszach 
tę przeciekawą autobiogratję, zawiera- 
jąca tyle nadzwyczajnych momentów. 

Smorgoński filozof miał życie boga 
te w przygody. 

Urodzony na Wileńszczyźnie, miesz 
kał przez pewien czas w Ameryce, od- 
był służbę wojskową aż w Saratowie 
nad Wołgą, tam się ożenił z upadłą ko- 

bietą, którą przy sposobności nawró- 

cił na wiarę katolicką (była prawosław 

na), był w wojsku podczas wojny, prze 

żył okres rewolucji, w r. 1920 wstąpił 

na ochotnika do armji polskiej, za cza- 

sów Litwy Środkowej  wykierował się 

na działacza na gruncie Ligi Robotni- 

zej i t.p. I tp. 

EW Žaid czasach spotkało go 

wielkie zmartwienie; jego spólnik (fi- 

woczesne środki 
komunikacji 

NA USŁUGACH MISYJ 

Z Windhoek w Afryce południowo-za- 
chodniej agencja „Fides* otrzymuje wiado- 
mość o pomyślnem zakończeniu wyprawy o. 
Schulte O. M. 1., przedsięwziętej w celu u- 
dowodnienia słuszność 'myśli przewodniej, 
założonej przez niego organizacji „Miva”, ma 
jącej za zadanie okazanie pomocy w; działal. 
ności misyj przez dostarczanie nowoczes- 
nych środków komunikacyjnych. 

O. Schulte zjeździł samochodem prawie 

całą Afrykę południowo-zachodnią specjalnie 
dla poznania terenu i przeszkód, jakie mog- 
łyby się nastręczać w ruchu komunikacyj- 
nym i transportowym. Przy tej okazji oka- 
zało się, jak wielkie znaczenie może mieć 
dla tego kraju zorganizowanie stałej komu- 

nikacji. х 
Ojcu Schulte udało się nietylko przyjść 

z pomocą licznym, w wielkiej nędzy pozosta 
jącym misjom, ale także w pewnych wypad 
kach, zapewnić pomoc głodującej od dwóch 
lat z powodu suszy ludności. Dla, ceżów pro 
pagandowych nakręcono dwa filmy: jeden z 
nich, zatytułowany „Krzyż w Okawambo*, 
ilustruje pierwsze usiłowania misjonarzy, 
związane z tem niebezpieczeństwa oraz ich 
śmierć w kraju Okawambo, drugi ogranicza 
się do przedstawienia trudności komunika- 
cyjnych. 

Organizacja „Miva” najlepiej rozwija się 
w Niemczech, skąd — jak dotąd — dostar- 
czono misjom 20 wozów */ samochodowych, 
5 łodzi motorowych i znaczną liczbę moto- 
cykli. 

wiadomości o wojnie trzydziestoletniej, 
Cromwell“u, Wałku — Steinie i astrologu 
Senim i o saskiej dynastj, która wydała 
trzech Henryków i dwu Ottonów. A jakim 
oratorem był nasz historyk. 

Gdy mówił o Aspern-Esling, razem z 
Lassallem konaliśmy, a w mózgach naszych 
warczały, bębny, bębny z pod Austerlitz, 

A pan Zdorowienko, poczciwy Moskal, ze 
swoim „dzień dobry panowie szlachta — 
Kašciuszki“, lojalny, dobry i pobłażliwy, 
wstydzący się 'wiobec nas smarkaczy meda- 

lu (nosił go w „dzień carski*), wydanego 
„w jubilej polskawo miatięża”. 

Pamiętam tę kocię muzykę, którą urzą- 

dziliśmy mu, gdy nam o tem powiedział. 

Przy następnej okazji nie przywdział me- 

dalu, na swój granatowy mundur o dwu 

rzędach złotych guzów. 

Nie lubiliśsmy tylko matematyka, cierpki, 

zasuszony i z wieczną dwują przy, naszych 

nazwiskach. 

  

Biedny ten człowiek, jak później się do- 
wiedziałem, miał ciężko chorą żonę i małe, 

bardzo małe dochody. 

Nocami dorabiał sobie buchalterja. 

Dziś żal mi go bardzo. 

Jakież strasznie dawne czasy. 
Raz wstąpiwiszy do jakiejś małej kawia- 

renki, ujrzałem staruszka, trzęsącego się nad 

„pół-czarną". 

Był to nasz dawny „pater latina". 
— Ol jak się masz, smarkaczu? 
— Dziękuję, nieżle, panie profesorze... 

Zaczęliśmy gawędzić, czas mijał szybko. 
— Aleś zmężniał, chłopcze, wypołerowa- 

ło cię życie, wygłaszasz jeszcze coprawda 

jakieś utopijne przekonania... ale i to minie... 

jak wszystko mija... : 3 
Doświadczonyś, obytyś verus-vir..., ale 

II konjugacji pewno nie pamigtasz“. 

Uśmiechnąłem się. 

Staruszek wziął swój antyczny parasol, 
psa na linewce, równie starego, jak posąg 

Tyberjusza i trzęsąc głową i utykając zginął, 
w drzwiach. 

Nie spotkałem go już więcej nigdy. 

Chłopcu swiemu, gdy ruszał 
nie powiedziałem nic. 

Ale gdy zmądrzeje i podrośnie, powiem 
mu tylko jedno. 

— Szanuj nauczycieli. F. Dangel. 

lozof ma sklep w Smorgoniach), „na- 
brał* go. Powstał dług, który, rzecz 
jasna, musi pokryć rząd polski. 

„Rząd Polski ja proszę o przyzna- 
nie mnie z Polskiego Banku pożyczki 
w rozmiarze maksimum siedm tysięcy, 
znaczy tyle, ile u mnie zabrał „kolega* | 
Szulžycki“... Ža 

„Na zarzut, że nie mam odpowied 

niej gwarancji materjalnej, odpowiem: 
że moja miłość Ojczyzny, stwierdzona 

tylu czynami, jest najlepszą gwaran- 

Cia е 

Mistrz Jan jest przewidujący i od- 

powiada odrazu na drugie „ale”, które 

może wysunąć rząd polski: mianowi- 

cie, co będzie w razie śmierci filozofa? 

Kto wówczas wywiąże się z długu? 

Mówi stanowczo: 

— „A jeżelibym ja z woli Bożej 
umarł przed czasem, to w takim razie 
i wina za to spadłaby na Boga. On 

byłby za mnie dłużnikiem Polski. To 
czyż Rząd Polski ma się bać takiego > 

dłużnika, — że nie odda Bóg? On mo-- 

że oddać stokrotnie i więcej nawet. Ale 

tymczasem u mnie jest tyle widoków 

na spłacenie długu po uzyskaniu nagro 

dy Nobla”. ч 

Nie ulega wątpliwości, iż na taki |  



  

Wieża Ś-to Jańska grozi 
niebezpieczeństwem 

Władze administracyjne z uwagi na stan 
wieży kościoła św. Jana, obramowanie której, 
jak się obawiają, w dalszym ciągu może się 
usuwać, zarządziły z dniem wczorajszym cał 
kowite wstrzymanie ruchu kołowego na od- 

cinku koło wieży, od strony ulicy Św. jana 
i Zamkowej. 

Ruch pieszy pednostronny narazie jest 
utrzymany. 

Jak się okazuje, wieża wymaga natych- 
miastowego remontu. 

Napad dywersyjny za kordonem litewskim 
Na lokał szkoły w Giedrojciach do 

konano przedwczoraj niezwykle zu- 
chwałego napadu. 

Banda, składająca się z kilku osób, 
wdarła się w nocy do szkoły, związa- 
łą nauczyciela i jego żonę, a następ- 
nie przystąpiła do rabunku. 

Bandyci, uchodząc, podpalili szko- 
łę. Związanych w ostatniej chwili u- 
ratowano. 
„ Policja litewska twierdzi, że napad 
jest dziełem bandy dywersyjnej, gpasu 
jącej ostatnio nad granicą. 

  

Agitatorzy komunistyczni 
namawiają 

Władze KOP ujęły kilku agitatorów wy- 
wrotowych, uwijających się wśród  żołnie- 

żołnierzy 
rzy w pow. dziśnieńskim i mołodeczańskim. 
Namawiali oni do dezercji i przechodzenia 
do Sowietów. 

    

SOBOTA 

Dziś 5 W. s. g.4 m. 32 

Wawrzyńca 
jutro 

Eugenji 

Z, s. g. 6 m. 04 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO jakie przestępstwa im podlegają, 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 4 września 1931 r. : 

„Ciśnienie średnie 754. 
Temperatura średnia 18. 

Temperatura najwyższa --27, 
Temperatura najniższa -+-16. 

Opad w mm. 17. 

Wiatr: połud. 

IKA 
nych. Na ulicach miasta rozklejone dziś 
będą ogłoszenia, powiadamiające O 
wprowadzeniu na terenie całego Pań- 
stwa Słądów Doraźnych. : 

Treść obwieszczenia, wyjaśniająca 
powody wprowadzenia tych Sądów i 

U- 
mieszczone jest na innem miejscu. 

— Wilja opada. Woda na Wilji powoli 
"wraca do swego normalnego stanu, co nale- 
ży przypisać temu, że od kilka dni niemam; 
deszców. Ё 

: SZKOLNA 
— 2-letnia Szkola Pracownic Gospodar- 

czych Z. P. O. K. w Wilnie, przy ul. Jagiel- 
lońskiej 3/5—3, wobec remontu otwartą 
zostanie z dniem 14 września 1931 r., o go- 

Tendencja — suadek, nast. lekki wzrost. dzinie 8-ej rano, Zapisy tamże codziennie od 
Uwagi: rano chmurno, wieczorem burza. 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwo za š. p. min, Czer- 

wińskiego. Wczoraj rano w kośc. Św. 
Jana odprawioie zostało nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy š. p. min. 
Czerwińskiego. Obecni byli przedsta- 
wiciele wszystkich władz i szkół. 

* * * 

Tęgoż dnia odprawiono modły za 
zmarłego min. Czerwińskiego w syna- 
godze głównej w obecności szkół, 

URZĘDOWA 
— Konferencja starostów. Dzi- 

Siaj w sobotę odbędzie się w gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego konferencja 
starostów województwa wileńskiego, 
przy udziale naczelników wszystkich 
wydziałów Urzędu, pod przewodni- 
ctwem p. wojewody Zygmunta Becz- 
kowicza. Tematem konferencji będą 
sprawy gospodarcze i bieżące sprawy 
administracyjne. 

  

MIEJSKA 
— Koniiskata. .Wilner Tog* z dnia 4 

b. m. został skonfiskowany w związku z po 
daniem szczegółów afery szpiegowskiej w 
rzešciu. 
— Podatek lokalowy: -od małych miesz- 

kań. Magistrat projektuje wstrzymać się na 

przyszłość z pobieraniem podatku lokalowe- 

go ed małych mieszkań. Jeśli projekt ten zo 
stanie zrealizowany, będzie to pewnem od- 

ciążeniem szczególnie dla niezamożnej lud- 

ności, lokującej się w 'mieszkaniach o jędnym 

lub dwóch pokojach. 

„ — Pomoc dzieciom. Magistrat z braku 
środków, nie może całkowicie prowadzić 
akcji dokarmiania. dzieci, których rodzice po- 
zbawieni są pracy. 

, W] związku z tem, akcję pomocy  dzie- 
ciom przejmie na siebie K. Chorych przez 
wyasygnowanie na ten cel odpowiednich 
funduszów. 

— Oferty astaltowe. W poniedzia- 
łek nastąpi „otwarcie ofert na asfalto- 
wanie jezdni. 

Do przetargu zgłosiło się 12 firm. 
— Magistrat na podręczniki szkolne, W 

celu przyjścia z pomocą biednej  dziatwie 
szkół powszechnych, Magistrat wyasygno- 

, wał 2500 złotych na zakup podręczników, 
które w ciągu roku będą dzieciom iwypoży- 
czane. 

— Wprowadzenie Sądów Doraž- 

10—1 pp. 
— Rada Pedagogiczna Szkoły Powszech- 

nej Nr. 1l m. Wiłna, podaje do wiadomości, 
że dnia 20 września r. b. rozpoczynają się 
lękcje na wieczorowych kursach dla doro- 
słych z programem  7..mioklasowej 
powszechnej. Przy kursach biblioteka i šwiet 
lica. Opłata za naukę 

szkoły 

„Opł minimalna. Zapisy 
przyjmuje do 15 września 1931 r. i udzie- 
la wszelkich informacyj kancelarja Szkoły u'. 
Zarzecze Nr. 5 w godz. od 10 do 11 i od 17 
do 18 codziennie. 

POLICYJNA 

— Przesunięcia w policji, Dowiadujemy 
się, że komendant wojewódzki P. P. insp. 
Ludwikowski został przeniesiony do dyspo- 
zyzycji Komendy Głównej Policji. 

Kto będzie komendantem wojewódzkim 
policji, narazie niewiadomo. Pogłoski, że 
przeniesienie p. Ludwikowskiego jest zwią- 
zane z ostatniemi aktami sabotażu na tere- 
nie wioj. wileńskiego, okazały się  nieścisłe. 

Przesunięcie wiąże się z  reorganiza- 
cją policji. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Jak i gdzie zatrudnić bezrobotnych. — 
Dnia 1-go września r. b., w lokalu Izby 

Przemysłowo — Handlowej odbyło się posie- 
dzenie Sekcji Dostarczania i Podziału pra- 
cy Komitetu Obywatelskiego Zwalczania 
Bezrobocia. Na posiedzeniu obecni byki licz- 
ni przedstawiciele instytucyj i urzędów pań- 
stwowych, organizacyj przemysłowych i han 
dlowych, oraz organizacyj robotniczych. 
Przewodniczył p. Dr. Maleszewski. Przed- 
stawiciel Stowarzyszenia Przemysłu i Han- 
dlu informował obecnych, że sfery przemysło 
wo - handlowe gotowe są przyłączyć się 
do powszechnej akcji walki z bezrobociem. 
Zwiększenie zatrudnienia przez skrócenie 
ilości godzin pracy w ciągu dnia, wymaga 
indywidualnego załatwienia w  poszczegól- 
nych branżach. Wobec tego Stowarzyszenie 
zamierza zorganizować jeszcze szereg pa- 
siedzeń branżowych. 

Uchwalono porozumieć się z władzami 

FERRARA RER ERA ANAL 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

RRRRRATPNERE: 

argument rząd polski odpowiedzi 
znajdzie. 

Filozof Jan jest umiarkowany w 
swoich żądaniach, nawet jeżeli u- 

> jego prośbę o nagrodę No- 
a. 

nie 

Bardziej stanowczy jest... 
Chrystus, Król Pokoju'!... 

Pochodzi ten „Król Pokoju* z 
Grodna, nazywa się... mniejsza, zresztą, 
mieszka w Chicago, gdzie ma własną 
drukajrnię, produkującą wielką ilość 
broszur na przeróżne tematy. 

Rozsyła swe broszury w kopertach 
ze stemplem firmowym: „Jezus Christ 
King of Peace* — dalej następuje do- 
kładny adres. 

Ostatnią broszurę „Króla Pokoju” 
widziałem z datą r. 1927. Miała tytuł: 
„Zaproszenie Wszystkich Narodów Zie 

mi do Unji Rajskiej Królestwa Pokoju” 

W „zaproszeniu“ tem została w spo 
sób genjalny rozstrzygnięta sprawa 
Wilna i Wileńszczyzny. 

„Król Pokoju zwrócił uwagę na 
szkodliwość nieporozumień  litewsko- 
polskich, więc postanowił te nieporo- 
zumienia raz na zawsze zlikwidować. 

Ponieważ nazwa Wilna — „wzię- 
ła się u pogan od imienia zwierza dra- 

„Jezus 

piežnego i dzikiego — wilka“, — prze- 
to należy Wilno ochrzcić i dać nazwę 
Nowego Jeruzalem  Chrześcijańskiego. 

Co dalej? Proszę posłuchać: 
— „Przy tej okazji chrzestnej, ja 

Jezus Chrystus, Król Pokoju, żądam od 
Zgromadzenia Ligi Narodów sądowej 
sprawiedliwości i prosze przysądzič 
sporne terytorjum wileńskie na korzyść 
moją, oraz miasto Wilno, które już prze 
stało istnieć jako miasto pogańskie dzi 
kich narodów, bo jest ochrzczone na 
Święte miasto Jeruzalem  Chrześcijań- 
skie, oraz Stolicę moją międzynarodo- 
wą Królestwa Pokoju"... 

Oświadczenie to, jeżeli wierzyć za- 
pewnieniom autora, zostało wysłane do 
Ligi Narodów, i do wszystkich rządów 
państw europejskich. 

Memorjał wileński został uprzejmie 
podpisany: 

— „Proszę przyjąć zapewnianie me 
go głębokiego poważania. Chrystus“. 

Niech więc schowają się „białe kru- 
ki* wobec niezwykłych okazów „kru- 
ków białych, pomalowanych na zie- 
lono"... W. Ch. 

SŁOW 

centralnemi celem uregulowania różnych 
kwestyj skarbowych i socjalnych. 

Przedstawicieł Związku Właścicieli Nie- 
ruchomości reierował sprawę  przyšpiesze- 
nia robót kanalizacyjnych, przy których mo 
gliby również znaleźć zatrudnienie bezrobot- 
ni. Na podstawie wykazu, który będzie do- 
starczony przez Magistrat, ustalony będzie 
spis nieruchomości i kolejność przeprowa- 
dzonych robót. Poza sprawą kanalizacji Sek 
cja wysuwała konieczność przeprowadzenia 
także remontu nieruchomości,  podlegają- 
cych Zarządowi Władz Duchownych. Na 
posiedzeniu referowano również projekt zu- 
żytkowania niektórych terenów w puszczy 
Nalibockiej dla organizacji gospodarstw ryb- 
nych, nadesłanych przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych, przy realizacji którego mo- 
głaby znaleźć zatrudnienie większa ilość bez 
robcetnych. 

WOJSKOWA 
— Zjazd Federacji. W niedzielę, dnia 

6 b. m., w sali Ogniska Kolejowego o godz. 
10-ej, rozpoczną się obrady walnego  zja- 
zdu Federacji wileńskiej, przy udziale dele- 
gatów organizacyj sfederowianych oraz po- 
wiatowych zarządów. Porządek obrad na- 

stępujący: 
Otwarcie zjazdu przez prezesa Federacji, 

p. Stefana Kirtiklisa. 
Przemówienie powitałne przedstawicieli 

„ładz i organizacyj społecznych. Po przer- 

wie zjazd przystąpi do merytorycznych ob- 

rad. Sprawozdanie zarządu przedłoży se- 

kretarz zarządu wileńskiej Federacji p. Wil- 

helm Popławski. Nastąpi sprawozdanie ko- 

misji rewizyjnej. Referat o planie pracy na 
przyszłość wygłosi mjr. Bąbiński, Potem od 

będą się wybory nowych władz Federacji 

Wojewódzkiej, t. j. zarządu i komisji rewi- 

zyjrej oraz Sądu Rozjemczego. Natem zjazd 

zostanie zamknięty. 
BACZNOŚĆ, OFICEROWIE REZERWY 

BEZROBOTNI! 
Zarząd Koła ZOR. w Wilnie wzywa 

swych członków, poszukujących posad, do 

zjawienia się w sekretarjacie Związku, (ul. 

Mickiewicza 13, Kasyno Garnizonowe) w 

godz. od 18 do 20-ej w terminie do dnia 20 

września. 

  

SĄDOWA 
— W Dniu 3 września 1931 r. ob- 

jął urzędowanie nowo-mianowany pro- 

kurator Sądu Okręgowego w Wilnie p. 

Ed. Przybylski, przeniesiony z Grodna. 

RÓŻNE 

— Pp. Władysław Hołówko u wojewody. 

Brat zmariego tragicznie ś. p. posła Tadeu- 

sza Hołówki, p. Władysław Hołówko, przy- 

był w dniu wczorajszym do p. wojewody 

Beczkowicza i wi imieniu matki i całej rodzi- 

ny wyraził p. Wojewodzie serdeczne podzię- 

kowanie za kondożencje, którą p. wojewoda 

na pierwszą wieść o zgonie złożył matce 

ś. p. T. Hołówki i za tyle dowodów serdecz- 

nego współczucia, okazanego przez p. Wo- 

jewodę tak ciężko dotkniętej rodzinie Ho- 

łówków. 

— Transporty do Rosji. Ostatnio przen 

szło przez stację graniczną Zahacie 45 wa- 

gonów manufaktury, zaś przez Stołpce 25 

wagonów manufaktury, zakupionej w Pol- 

sce przęz misję sowiecką. 

— Sobótka w Resursie Rzemieślniczej od 

będzie się dnia 5 września. Początek o godz. 

8.30. Wstęp za okazaniem legitymacji, lub 

zaproszenia, ewentualnie listu polecającego. 
Tamże (Niemiecka 25) codziennie czynną 

jest bibljoteka od godz. 6 do 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Występy B. 

Samborskiego. W. poniedziałek 7 i wtorek 

& Ъ. m. wystąpi w Teatrze „Lutnia“ wielki 

artysta polski, Bogusław Samborski na cze- 

le własnego zespołu, w najnowszej komedji 

węgierskiej Larjo „Prawda, czy kłamstwo”. 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 

„Lutnia“ od 11 do 9 wiecz. 
WoW 

W związku ze zmianą Dyrekcji Teatrów, 

ustąpił z zajmowanego stanowiska długolet 

ni administrator Teatrów wileńskich p. Zbig- 

niew Śmiałowski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino: Niebezpieczny romans. 
Holtywood: Niebezpieczny raj. 
Miejski: Pięśń w pustynie. 
Stylowy: Jaskrawe motyle. 
Helios: Księżyc w Montanie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

3 do 4 b. m. zanotowano w Wiinie wypad- 

ków ogółem 37. W tem wypadków opilstwa 
i zakłócenia spokoju publicznego było 11, 
kradzieży 4, przekroczeń administr. 12. i 

— Granat w ogrodzie. Kozłowski 
Albert (Stalowa 9) znalazł stary, zar- 
dzewiały granat w ogrodzie domu, Ww 
którym mieszka. Granat dostarczono 
do II komisarjatu P.P. W sprawie tej 
toczy się dochodzenie. 

— Kratzież w masarni. Z niezamkniętej 
masarni przy ul. Wileńskiej 27, skradziono, 
na szkodę Knapika Ludwika, mięso wartości 
45 zł. Sprawcę kradzieży Jachimowicza Fran 
ciszka, zamieszkałego w tymże domu, gdzie 
mieści się masarnia, zatrzymano. Skradzio- 
rego mięsa narazie nie odnaleziono. 

— Spadła ze schodów. 
Lutkiewiczowa Wiktorja (Kasztanowa 
3), schodząc ze schodów do piwnicy, 
spadła i doznała złamania prawej ręki, 
oraz ogólnego potłuczenia. Lekarz po- 
gotowia, po udzieleniu pierwszej po- 
mocy, odwiózł Lutkiewiczową w stanie 
ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

— Nagły zgon. Szymanowiczowa Zofja, 
lat 60 (Kalwaryjska 7), wskutek krwotoku 
gardła nagle zmarła. 

— Szopenieldziarka, Czaplińskie- 
mu Władysławowi (Dominikańska 8) skra- 
dziono z niezamkniętej pracowni  pėlbuciki 
męskie wartości 20 zł. Kradzieży dokonała 
Rybak Rocha (Niemiecka 19), którą ze skra 
dzionemi półbucikami zatrzymano. 

— Włamanie na Kalwaryjskiej. Do 
farbiarni Zandlera przy ulicy Kalwa- 
ryjskiej 4 włamali się złodzieje i wy- 

  

Przyjmę dzieci 

io komyletn 
w śródmieściu od lat 7,8. Kurs nauk 
oddz. Il ewentualnie przygotowanie 
de wstępnej klasy, Inłormacje w Adm. 

„Stowa“ 

o 

NABOŻEŃSTWO i AKADEMJA FM | KiNO 
pamięci Tadeusza Hołówki 

No posiedzeniu Komitetu uczczenia 
ś. p. posła Tadeusza Hołówki, odby- 
tem w lokalu Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego B.B.W.R. w dniu 3 b. m. omó- 
wiona została sprawa udziału organi- 
zacyj społecznych w nabożeństwie ża- 
łobnem, które jak już podawaliśmy od 
prawione zostanie dzisiaj w kościele 
Ewangelicko - Reformowanym przy ul. 
Zawalnej, o godz. 18.30. 

Ze względu na spodziewany liczny 
udział w nabożeństwie szerokich sfer 
społ.ecznych Komitet powiadamia za 
naszem pośrednictwem organizacje 
społeczne, iż delegacje ich winny przy- 
być na nabożeństwo z pocztami sztan- 
darowemi już o godz. 18.15. 

W nabożeństwie weźmie również 
* * 

Zarząd Stowarzyszenia 
Bratniej Pomocy P. M.A. U. S.B. 
wzywa ogół studentów do gremjalnego u- 
działu w Akademji ku uczczeniu pamięci tra- 

* * 

Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. wzywa 
swych członków do wzięcia udziału w na- 
bożeństwie żałobnem za spokój duszy Ś.p. 
Hołówki Tadeusza, w kościeie ewang. -re- 

  

liczny udział reprezentacja mniejszo- 
ści narodowych, które solidarnie z spo 
łeczeństwem polskiem potępiają ohyd- 
ny mord polityczny, dokonany па 0$0- 
bie tej miary szermierza idei spółżycia 
narodowości, jakim był ś. p. poseł Ho- 
łówko. $ 

Dziś również o godz. 20-ej odbę- 
dzie się uroczysta Akademja ku czci 
$. р. posła Hołówki, w auli Uniwersy- 
teckiej, którą zagai senator Witold 
Abramowicz. Pierwszy referent oma- 
wiający czyny i życie Tadeusza Hołów 
ki wygłosi senator prof. Jundził. Ko- 
mitet uprasza zaproszonych na Akade- 
mję o wcześniejsze zajęcie miejsc, ze 
względu, iż przemówienia będą nada- 
ne, przez radio. 

* 

gicznie zmarłego ś. p. Tadeusza Hołówki. 
Akademja odbędzie się w gmachu głów- 

nym U.S.B. w sobotę dnia 5 września r. b. 
o godz. 20-ej. 

* 
form. przy ulicy Zawalnej o godz. 18-tej, 
min, 30, dnia 5 września rb., oraz w akade 
mji żałobnej, która się odbędzie w sali Śnia- 
deckich USB. o godz. 20-ej tegoż dnia. 

Nowy wicewojewoda wileński 
Jak się dowiadujemy, Sprawa no- 

minacji starosty dziśnieńskiego p. M. 
W. Jankowskiego wicewojewodą wi- 
leńskim została już definitywnie przez 

  

nieśli różną garderobę wartości 2 tysię 
cy złotych. 

— Pożar na Tramwajowej. 
Wczoraj w dzień, w jednym z domów przy 
ul, Tramwajowej wybuchł pożar, lecz zo- 
stał zlikwidowany przez straż ogniową. 

Z POGRANICZA 
— Uszkodzenie linji telef. Od 

pewnego czasu nieznani sprawcy uszkadzają 
przewody telefoniczne koło Lunińca. 

Ostajnio zaś przerwano linję koło Lu- 
dwinowa na przestrzeni 1260 mtr. 

SMORGONIE 
— Pobilrx sołtysa. We wsi 

Wycławinięta, gm. smorgońskiej, bra- 
cia Kowzańowie pobili ciężko  sołty- 
są tej wsi Jermakowa na tle zatargu 
osobowego. 

DOŁHINÓW 
— Zamach samobójczy. Marja 

Afruszko ze wsi Dąbrówka, gm. dołhinow- 
skiej targnęła się na życie, rozcinając sobie 
brzuch. Powód — ciężkie warunki materjal- 
ne, 

GRANŻYSZKI 
— Pożar. Z niewyjaśnionych powodów, 

powstał pożar stodoły w kolonji Gidejki, 
własność J. Kisielowa. Straty wynoszą 1500 
złotych. 
  

      

ИЙ У ® 

OHEKSH ZII. 
Zygmunt Nagrodzki. Moje wspomnienia 

i rozważania z powodu budowy pomnika 
Montwiłłowi. Wilno, 1931, str. 16. 

Broszurka ta jest uzupełnioną  odbitką 
artykułu, drukowanego w „Kur. Wil.*. Au- 
tor wyprowadza szereg zastrzeżeń przeciw 
ko zbyt manifęstacyjnemu składaniu hołdu 
Montwillowi w postaci pomnika na placu 
publicznym — i wypowiada szereg krytycz- 
nych uwag na temat politycznej działałności 
Montwiłła. 

Po zobaczeniu projektu pomnika autor 
prawdopodobnie zmieni swłoje zdanie: wąt- 
pliwy to hołd — wystawienie tak pokracz- 
nego pomnika. 

        
  

  

decydujące czynniki załatwiona i no= 
wy wicewojewoda wileński w końcu 
przyszlego tygodnia obejmie urzę- 
dowanie. 

  

  

Młocarnie mot orowe 
Wichteriego I Wolskiego 

'Młocarnie manežowe 
Wichteriego i Sp. Akc. „Kraj“ 

Tarki ibukowniki 
do koniczyny 

Motory Munktelisa i Massey- 
Harrisa 

Maneże Wolskiego i Sp. Akc. 
„Kraj'" 

poleca ж 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno ul. Zawalna 11-a 

Z SĄDÓW. 
PORACHUNKI ZŁODZIEJSKIE 

W roku zeszłym, w grudniu, na uli 
cy Nowogródzkiej, do przechodzącego 
Arona Wójciuka i jego dwu synów 
oddano z zasadzki Szereg strzałów, 
które jednak żadnego szwanku Wójciu 
kom nie poczyniły. 

W świetle dochodzenia okazało się, 
że powodem zamachu były porachun- 
ki osobiste między b. członkami „Bru- 
dertereinu", do którego Wójciuk Aron 
należał pod pseudonimem  „Orka-set- 
Ка“. Sprawców strzałów 
Izaaka Lewinsona, Burakowskiego, Se- 
gała Mendla i Jozela Jajesza wkrótce 
potem ujęto i w parę miesięcy potem 
Sąd Okręgowy skazał ich na karę 6 
lat CM: ; : 

Wczoraj sprawa ta znalazła się 
przed Sądem Apelacyjnym i przeciąg 
nęła się do późna w noc. Wyrok dziś. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

  

      

Program święta W.F. 
Dn. 5.9 1931 r., o godz. 13. — Zbiórka 

szk. 22 zawodników przed Kadrą komp. 
zawodni- Baonu KOP., sprawdzenie stanu 

ków i badanie lekarskie. >> : 

Godz. 14—17. — Strzelanie indywidual- 

ne do pięcioboju z kbk. mkb, Warunki: broń 

długa kalib. 22, odl. 50 mtr., postawa sto- 

jąc i leżąc. Ilość strzałów: 2 serje 10-cio 

strzałówe i po 3 strzały próbne do serji nie 

zaliczane. Czas serji 15 min. Tarcza 10-сю 

pierścieniowa o średnicy! 50 cm. z polem czar 

nem 20 cm. Uwagi: zdobycie przez, strzelca 

130 punktów upoważnia do otrzymania 

Odznaki strzeleckiej" III klasy. 

W. międzyczasie rozgrywka koszykówki 

między drużyną H. K. S. Landwarów i 

„Strzelec“ Troki. a 

Godz. 17, — Bieg 1500 mtr. — do pięcio 
boju. ы 

Godz. 19, — Kolacja dla zawodników! po 
zamiejscowych na Boisku Baonu, 

«Godz. 20. — Przemarsz Oddziałów P.W. 
z orkiestr. i lampjonami z boiska do parku. 

Godz. 20,30—21, — Wieczór rozmaitości 
w parku miejskim w-g programów, opraco 

wanych przez poszczegółne organizacje PW. 
Godz. 21,45, Odegranie capstrzyku 

przez orkiestrę Baonu. (Oddziały zamiejsco- 

we kwaterują w sali teatru „Kopista”). 

Dn. 1.9 1931 r., godz. 7 — Pobudka. 

Godz. 8. — Śniadanie dla zawodników 

pozamiejscowych w Kadrze komp. szkol, 22 

Baonu KOP. 
Godz. 8.30 — Zbiórka wszystkich uczest= 

ników Święta na boisku i przemarsz z mu- 

zyką do kościoła. 

Godz. 9—10. — Nabożeństwo 
niem okolicznościawem w kościele. 

"Godz. 10. — Przemarsz na boisko. 

Godz. 11, — Ciąg dalszy pięcioboju: a) 

bieg 100 mtr., b) skok wzwyż, c) granatem 
wdal. Poza pięciobojem: a) sztateta 4100 

mtr., b) rzut wdal, c) rzut oszczepem, dy- 

skiem i kulą. d) bieg naprzełaj indywidual- 
ny 3000 mtr. r 

Godz. 14—15, — Obiad na boisku dla 

uczestników Święta i zaproszonych gości. 

z kaza- 

I P.W. w m. Trokach 
Godz. 15—17. — Zbiórka na boisku i po 

kazy poszczególnych organizacji P. W. w-g 
programów opracowanych przez te organi- 
zacje. 

Gole 17. — Rozdanie nagród i zakoń- 
czenie Święta. 

Uwagi: Organizacje zgłoszą na ręce 
Przewodniczącego Miejskiego Komitetu W. 
F. iP. W. pana Burmistrza m. Trok Łako- 
wicza Bolesława: a) programy pokazów na 
wieczornicę dna. 59 oraz na zakończenie 
Święta dn. 6.9 1931 r. 

Komisja sędziowska: p. Łakowicz Bolem 
sław — Burmistrz m. Trok, p. mjr. Urban 
Otton — d-ca 22 Baonu KOP., p. Herman 
Sergjusz — Kmdt Oddz. Związku Strzelec- 
kiego, p. Boniecki Zygmunt — naczelnik Stra 
ży Ogniowej, ks. kan. Potrzebski Wiktor — 
przedstawiciel Z. H. P., Ks. Wieliczko Piotr 
—Patron S$. M. P. p. Jaworski Ludwik — 
profesor Semin. Nauczycielskiego. 

  

1 złodziei " 

„PIEŚŃ PUSTYNI* 

(kino Miejskie). 

Tata romansuje z jakąś damulką angiel- 
ską w. Tunisie. Mama płacze w. Algierze. 
Córeczka też płacze i pieści się z barankiem... 

Mama chce się rozwodzić. Tata — te- 
mor wyrusza z damulką na wagary w! głąb 

Afryki, Córcia idzie szukac tatkę. 
. Córcia pęta się po pustyni. Tata wciąż 

się bawi. Mama płacze w dalszym ciągu. 
Córcię z wiernym sługą przygniata sa- 

mochód, którym jechali, Lekkomyślny tata 
„między ustami a brzegiem puharu* otrzy- 
muje liścik od córeczki. 

Tata płacze. Damulka piacze. Mama w 
domu też kontynuuje. Starsze panie na sali 
również. Mokro... 

Tata znajduje córkę. 
tomna. Tata — Don Juan -— skruszony. 
Przyjeżdża mamusia. Córcia  mterwenjuje. 
Papa, mama i córcia płaczą na zgodę. Za- 
palają światła. Starsze panie mają zaczer-. . 
wienione Oczy i noSy... 

Taką oto, mniej-więcej, jest treść fiimu 
francuskiego, wyświetlanego obecnie w świe 
żootwartem kinie Miejskiem. 

Po 'miesięcznym „remoncie 
spodziewać się czegoś lepszego, 
na otwarcie kina! 

A że do tego „oszczędna* Dyrekcja spro 
wadziła odbitkę starą i uniejscami fatalnie 
podhiszczoną, nie dziw, że mimo oświetlenia 
sali „a giorno” w antraktach, kwiatków na 
schodach, nowego locum dla orkiestry i t. p. 
faramuszek — publiczności nienajwięcej! 

Jedynie istotne wałory obrazu „Pi 
pustyni* stanowią dwa jakże niewspółmier- 
ne czyniki: autentyczna pustynia afrykańska 
i niedawno odkryta „gwiazdka* — Nadja 
Sibirskaja — cudowne dziecko lat 10—i2, z 
oczyma jak poemat!... 2 

Te to właśnie dwia czynniki umožliwia- 
ją obejrzenie obrazu do końca!... 

Nadprogram: dwuaktowa komedyjka pro 
dukcji krajowej, reklamująca Loterję Pań- 
stwową. 

Sprawiła nam ona miłą niespodziankę! 
Nie jest to nic nadzwyczajnego, bądżźcobądź 
jednak zrobione jest dość przyzwoicie i s0- 
lidnie, czego o wiekszości polskich komedy- * 
jek filmowych powiedzieć, niestety, nie moż 
na! 

Co do „zwiększonej orkiestry" to brzmi 
ona dość dobrze jednak, zaprodukowanej 
przez nią ilustracji muzycznej nie 'możemy 
nazwać staranną!... „Ars“. 

Córeczka uieprzy- 

se można było 
zwłaszcza 

    

Z działalności Związku 
Straży Pożarnych 

Województwa Wileńskiego 
Przewidziane płanem pracy w dniu 30 

sierpnia r. b. Okręgowe Zawody zespołowe 
w Wilejce nie zostały zorganizowane, gdyż 
okazała się niemożliwość wyszkolenia Stra- 
ży bez instruktora, którego Okręg Wilejski 
dotąd nie posiadał, 

W rezultacie po odbytej w dniu 29.8 
konferencji Inspektora Związku Wileńskiego 
z przewiodniczącym Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Wilejskiego p. Starostą Jerzym Neu- 
gebauerem, Inspektor dla Straży Pożarnych 
pow. wilejskiego zostanie zainstalowany od 
1-go września r. b. 

Jednem z pierwszych zadań instruktora 
Straży Pożarnych Okręgu Wilejskiego będzie 
przeszkolenie poszczególnych oddziałów, 
przygotowując ich jednocześnie do wzięcia 
udziału w Zawodach jednostkowych, które 
wyznaczone zostały w czasie „Tygodnia 
Stražackiego“ na niedzielę, dnia 27 września 

0 
Od 1 do 5 września odbędzie się kurs po 

żarniczy dla wychowanków Szkoły Rolniczej 
w. Bukiszkach. 

W dniu 6 iwirześnia odbędą się w Moło- 
decznie Zawody Okręgowe Straży  Požar- 
nych powiatu mołodeczańskiego. 

Zawody Okręgowe Straży: pożarnych po 
wiatu postawskiego odbędą się w niedzielę 
dnia 13 września i składać się będą z za- 
wodów zespołowych i zawodów jednostko- 

ch. 
W niedzielę, dnia 20 września, odbędą 

się w Oszmianie Zespołowe Zawody Straży 
Pożarnych Okręgu Oszmiańskiego, podczas 
których niektóre Straże staną do zawodów 
w ćwiczeniach ałarmowych z konnym zam 
przęgiem wykonywanych w maskach gazo- 
wych. : 

Zgodnie z zezwoleniem p. wojewody 
wileńskiego odbędzie się na catym terenie 

wojewłództwa wileńskiego propagowany „Ty 
dzień Strażacki" od 22—29 września, pod- 
czas którego zarządy Straży Pożarnych ш- 
rządzać będą odczyty, pogadanki, koncerty, 
przedstawienia amatorskie, oraz zabawy, 
niezależnie od zbiórek ulicznych i sprzedaży 
nalepek okiennych i wydawnictw. 

Wykorzystując „Tydzień Strażacki", Na- 
czelnictwo Okręgu Wileńsko - Trockiego, 

przejawiając ostatnio wzmożoną działalność, 

urządza w niedzielę, dnia 27 września, w 
Nowo - Wilejce, zespołowe Zawody Straży 
Pożarnych powiatu Wileńsko - Trockiego, 

któremi okres zawodów na terenie iwojewódz « 

twa wileńskiego zakończony zostanie. 

Od 28 września rozpoczyna się okres kur 

sów dla naczelników Straży Pożarnych, 8- 
dniowym kursem w Oszmianie, poczem kołej 
no we wszystkich innych powiatach. 

      
Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusiszkice historyczne zł, 6.— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)— 

życie i twórczość |. ‚ zł 10— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pleskiego w Wiinie . 

„Żyrowice—łask krynice |. 
Plerwsze trudy | wałki wl- 

leńskich kolejarzy . A    2— 
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Kryjąc się przed burzą, 
znaleźli się 

Koło Iwieńca, na odc. Kostrojwicze 3 ro= 

botnicy, zatrudnieni przy wyrębie lasu, ukry 

li się przed burzą do pobliskiej leśniczówki, 
nie przypuszczając, że znajduje się ona już 

Samosąd nad 
W. okolicy Łoździej od pewnego 

czasu ginęły masowo konie, które na- 
stępnie wędrowały za znajdującą się 
tuż granicę litewską. 

Wczoraj w nocy we wsi Uraniszki 
przytapano na gorącym uczynku kra- 

w Bolszewii 
na terytorjum sowieckiem. 

Straż bolszewicka aresztowała ich i obec 
nie władze KOP. mają kłopot ze zwolnie- | 

5 
niem ich z aresztu. \ 

koniokradem 
dzieży dwóch kontekradów, z których 
jeden niejaki Kiejdros usiłował uciec, 
ostrzeliwując się z rewolweru. 

Chłopi ujęli go w lesie i dopuścili 
się nad nim samosądu, zabijając kija- 
mi. 

   
   



4 

Tradycje Protazego. 
WOŻNYM TRYBUNACU NIERAZ GROZI 

Lindbergh przygotowuje się obec- 
nie do lotu nad Pacyfikiem w towa- 
rzystwie żony, całemi dniami więc 
przebywa na lotnisku, „oblatując* a- 
parat i dlatego w domu nigdy go nie 
można zastać. 

Przed kilku dniami na lotnisku Cur- 
tiss - field, pod Nowym Yorkiem, żna 
komity lotnik właśnie miał już wzbić 
się w przestworza, gdy niespodziewa- 
nie zbliżył się do niego nieznany czło- 
wiek. jegomość ów wręczył Lindber- 
ghowi jakiś papier, który lotnik obej- 
rzał ze wszystkich stron, a potem 
schował do kieszeni, „dał gazu i 
wkrótce już szybował nad lotniskiem. 

Tymczasem nieznajomy zbliżył się 
do grupy mechaników i przyjaciół 
Lindbergha. 

— No, złapałem go. Już dawno 
miałem doręczyć Lindberghowi po- 
zew, ale w domu nie mogłem go ni- 

wciąż jeszcze żyją 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

gdy zastać. Zresztą mówili mi, że wiel 
kich ludzi z „takiemi* rzeczami się nie 
nachodzi, że lepiej ich nie zaczepiać, 
ale nie należę do tchórzów.. No, i 
Lindbergh pozew otrzymał. 

— Czy pan jest woźnym 
wym? 

— Tak jest, — odparł z dostojeń- 
stwem przedstawiciel władzy, ale nie 
dokończył jeszcze zdania, gdy jeden z 
lotników, którzy uważają Lindbergha 
poprostu za bohatera narodowego, u- 
derzył pięścią w podbródek woźnego. 
— To ty będziesz naszego pułkow- 

nika do sądu ciągał?! Masz! 
jeszcze jedno uderzenie i woźny 

„zknokautowany* legł na murawie. 
Świadkowie tego zajścia odliczyli 10 
sekund, jak podczas meczu bokser- 
skiego, i... ponieważ przedstawiciel 
władzy nie podniósł się z ziemi, uznali 
go za zwyciężonego, co miało być sa- 
tysfakcją dla Lindbergha. 

Powolenne zabawy 
JAK I KIEDY TAŃCZĄ OBECNIE — ZAWODOWI TANCERZE I TANCER 

KI — KONKURSY PIĘKNOŚCI DLA MĘŻCZYZN 

Po wojnie zmieniły się nietylko tańce, ałe 
i charakter samej rozrywki. Przed wojną 
tańczono albo na bału, albo na specjalnym 
wieczorku tanecznym. Wymagało to specjal 
nego przygotowania, należało zawczasu myś 
leć nietysko o tuałecie, ale i partnerze. 

_Bziś tańczy się przy lada okazii: pod- 
czas obiadu, poobiedniej herbaty i kolacji. 
Towarzystwo wybiera się na herbatkę do 
cukierni i między jednym łykiem a drugim— 
tańczy. 

Konwenanse, przepisy bontonu, uimujące 
wi żelazną sieć regulaminu swobodę kobie- 
cą, zostały zburzone. Dziś kobieta chodzi 
sama, lub w towarzystwie kobiet do restau- 
zacji i cukierni, nie obawiając się, że narazi 
swą opinję.. Do tańca potrzebny jest jed- 
nak partner. Zrozumieli to przedsiębiorcy 
lokałów rozrywkowych i zaczęli w tym cem 
lu angażować młodych ludzi. Wkrótce po- 
tem zaczęto angażować również i młode 
kobiety, jako partnerki dla mężczyzn. 

Z jakich warstw społecznych rekrutują 
się fortańcerki i fortancerze? W latach po- 
wojennych atrakcją poważniejszych lokalow 
roztywkowych był jakiś arystokrata lub 
książę krwi jednej ze zdetronizowanych dym 
nastyj w charakterze konferencierów lub 
fortancerzy. Powodzenie takiego lokalu było 
zgóry zapewnione. Lecz po pewnym czasie 
zawód ten stał się bardziej demokratyczny i 
przystępny szerszemu ogółowi. Dziś niema 
cukierni w większem !ub mniejszem zdrojo- 
wisku, w których nie pracowałoby kilka par 
fortancerek i fortancerzy. 

Zarobki w tym zawodzie są barda zróż- 
niczkowane. Należy pamiętać, że fortancerki 
muszą wydawać wielkie sumy na toalety. 
To też w większości wypadków pracują 
one jednocześnie w kilku lokalach w rozma- 
itych porach dnia. Bardzo często udzielają 
one również prywatnie lekcyj tańców. Pra- 
ca w tym zawodzie jest więc niełatwa i wy 
czerpująca. 

Latem można bardzo często spotkać we 
wszystkich większych uzdrowiskach młode 
kobiety, studentki, nauczycielki, które w cią- 
gu letnich miesięcy wakacyj w ten Sposób 
uzupełniają swe zarobki. 

Większe restauracje i cukiernie zatrudu 
niają zwykle tak zwane gospodynie. Są to 
kobiety bardzo  przystojne, niekoniecznie 
pierwszej młodości, dystyngowane, których 
zadaniem jest dochodzić do stolików gości, 
siedzących samotnie, celem przedstawienia 
im partnera lub partnerki. 

Należy przy tej okazji powiedzieć słów 
parę o pewnej odmianie typu fortancera, a 
mianowicie o tak zwanym „gigolo*. Rola je- 
go jest bardziej rozległa. Jest to młody 
zwykie mężczyzna, który odnajmuje swe u- 
sługi jako przewodnik, towarzysz podróży, 
doradca pań, podróżujących samotnie w kra 
jach obcych. 

Wszystkie prawie wielkie hotele w mia- 
stach zachodniej Europy, szczególnie zaś w 
Stanach Zjednoczonych, angażują eleganc- 
kich panówi o dobrej prezencji w charakte- 
rze „gigolo”. Muszą oni posiadać doskona- 
łe referencje co do charakteru i przeszłości. 

Z usług ich korzystają panie, podróżują- 
ce samotnie. Chodzą oni z niemi po zakupy, 
oglądają osobliwości miasta, towarzyszą do 
teatrów i lokali rozrywkowych. 

Większe hotele amerykańskie urządzają 
zwykle konkursy na stanowisko gigolo. Są 

ATSISIŲSTI I I TINDI PRO KADZRZK OW RW ASPR COTORO BRO 

IOEN HUNTER 

«© JENNY—DETEKTYW 
Hogan nie biegł naoślep, jak Treta- 

no, z rozmysłem okrążył plac Teniso- 
wy, starając się nie wysuwać z cienia 
drzew, i dzięki temu udało mu się u- 

 niknąć złośliwych i niebezpiecznych 
promieni reflektorów policyjnych. Tej 

_ nocy Hogan wykazał ogromne zdolno- 

_ ści strategiczne i taktyczne. : 
"Nie wiedział, że ludzie Sarna są- 

_ dzili, że Tretano został zabity, sam zaś 

  

- widział go biegnącego przez plac i u- 

  

_ ciekającego od policjantów.- 
+ Ten fakt wpłynął na powzięcie o- 
- statecznej decyzji. - 
_._ Samochody stały na tem samem 
miejscu i motory turkotały bez prze- 
rwy, gotowe do drogi. 

zy to ty, Clam? — krzyknął, 
biegnąc. R 2 $ 

— (o? — turkot motoru zatrzy- 
mał się na chwilę. — Hogan? 

— Ja we własnej osobie. Prędzej! 
Bierz ją. Jedziemy. Czy jest tu kto z 
naszych?. 

",  — Terri. jest ranny w ramię. Co 
ię stalo? 

— Do djabła! potem opowiem. 
'Wciągaj dziewczynę do auta i jedź!.. 

'. Szofer podniósł Jenny i posadził w 
samochodzie. Hogan wskoczył za nią. 
Auto targnęło, jak wściekłe i wyjecha- 

- ło na drogę. 2 
— Dokąd? 
— Do domu! — krzyknął Hogan. 
Clam obejrzał się na niego ze zdzi 

wieniem i podwoił szybkość. 

to rodzaje 
czyzn. 

W ostatnich latach są bardzo modni, jan 
w gigolo, Hiszpanie z południowej Amery- 

1. 

konkursów piękności dla męż- 

Obecnie zawód gigolo jest już ogólnie u- 
sankcjonowany. Starczy dla przykładu po- 
dać, że najpoważniejsze i najbardziej kon- 
serwatywne pismo amerykańskie „New York 
Times", omawiając rolę i charakter gigolo, 
zatrudnionych "w większych hotelach, radzi 
im utworzyć własny związek zawodowy Gla 
obrony ich interesów. 

. Typ „gigoło”, jako fontancera i „mon- 
sieur de compagnie“, zna!azł już niejedno. 
krotaie ucieleśnienie w nowoczesnej literatu- 
rze. 

Czy istnieją również kobiety gigolo? 
Starczy przewertować dział ogłoszeń jed 

nego z pism zagranicznych; a szczególnie 
niemieckich, by na pytanie to dać odpowiedź 
twierdzącą. Mowa w nich zwykle o młodej 
kobiecie, ofiarującej swie usługi w charakte- 
rze przewodniczki i towarzyszki zabaw, sa- 
motnie podróżującym panom. Naturalnie, że 
nierzadko pachnie awanturą. 

Trudno jest też wiedzieć, czy dużo osób 
korzysta z tych ofert. Nie można też w wy- 
padkach tych mówić o zajęciu tem, jako o 
zawodzie. 

ZE ŚWIATA 
WALKA DWÓCH KOBIET © SPADEK 

PO MILJONERZE 

Paryski sąd cywilny zajmuje się о- 
becnie nader ciekawym procesem. W 
r. 1929 zmarł w Paryżu bogaty Włoch 
Benetto Spingola, który dorobił się w 
Montevideo olbrzymiej fortuny. W 
chwili, gdy rozstał się ze swoją żoną, 
miał już przeszło miljon franków rocz- 
nego dochodu, a niebawem udało mu 
się ten majątek jeszcze powiększyć. 
Teraz porzucił on swoją żonę i przy- 
był do Paryża, aby prowadzić tutaj 
życie wystawne i wesołe. Miał ze so- 
bą, jako towarzyszkę, młodą, czarują- 
cą Francuzeczke z Bordeaux, byłą mo- 
dystkę. Loo — tak nazywała się owa 
przyjaciółka — otrzymywała od swe- 
go przyjaciela najwspanialsze prezen- 
ty, to też niebawem była właścicielką 
wspaniałego pałacu w Paryżu, willi 
nad morzem, samochodu i biżutecji, 
która sama już stanowiła mały mają- 
tek. Udało się jej znaczną część for- 
tuny swego przyjaciela ulokować w 
swych kieszeniach, a obecnie chce о- 
na przy pomocy sądu zabrać także 
resztę. 

W swym pierwszym testamencie 
zapisał Benetto Spingola cały swój 
ruchomy i nieruchomy majątek pięknej 

Auto mknęło z szybkością pocisku. 
Hogan, dysząc ciężko i ocierając pot z 
czoła, uśmiechał się do siebie. Wracał 
jako pogromca Sarna, jakó zwycięzca 
całej szajki. Spalił jego sztab i wy- 

sądo- 

SŁOW - 

Loo. Ale na trzy dni przed Śmiercią 
odwołał on ten testament i uniwersal- 
ną spadkobierczynią uczynił swą opu- 
szczoną żonę. Niewiadomo, jakie mo- 
tywy nim kierowały... może dowiedział 
się o zdradzie p. Loo, może też był 
dręczony wyrzutami sumienia w sto- 
sunku do kobiety, z którą spędził wie- 
le lat życia, bogatszego w smutki i 
kłopoty, niż w radości. 

I oto obecnie p. Loo, występująca 
przed sądem, jako Jeannette Robonne, 
zażądała unieważnienia tego testamen- 
tu, zaznaczając, że p. Spingola na krót 
ko przed śmiercią swego męża powró- 
ciła do niego i skorzystała z jego za- 
mroczenia umysłowego, aby go skło- 
nić do zmiany testamentu. 

Proces, budzący ogromne zainte- 
resowanie, zakończył się zwycięstwem 
prawowitej małżonki. 

STRASZNY PODAREK DLA NARZE- 
CZONEJ 

Robert Wallis; syn bogacza amerykań- 
skiego, nabył podczas swej podróży po Wło 

szech w Pizie, kosztowny pierścień, wyobram 

żający dwa splecione z sobą węże złote i 

czdobiony prawdziwą perłą. 

Rzadki ten klejnot, który miał niegdyś 
należeć do księcia Lukki, Castruccia, żyją- 

cego w 14-ty wieku, Wallis przesłał miesz- 

kającej w San Francisco narzeczonej swojej 

Ethel, osię.mnastoletniej, jedynej córce sena- 

tora Berringa ‚ 

Ethel, uradowana niezwykłym tym pier= 

ścieniem, nałożyła go natychmiast na palec, 

po kilku jednak dniach zmarta wśród obja- 

wów zatrucia, lekarze zaś, których powoła 

no do zbadania przyczyny zagadkowej śmier 

ci, stwierdzili, że na wewnętrznej stronie pier 

ścienia znajdował się maleńki otwór, w. któ- 

rym sterczała igiełka, po której sączył się 

jad, ukryty w pierścieniu, 3 

Igielka ta musiala być zręcznie zasłonięta 

warstwą wosku, a gdy wosk ten roztopił się 

pod wpływem :ciepła ciała, z pierścienia wy- 

sunęła się igiełka, wpuszczając do palca pan- 

ny Berrig jad, który stał się przyczyną jej 

śmierci. 

„CAFE CUMBERLAND". 

Gdy 1866 r. zdetronizowany przez 

fiohostaliekhów ostatni prawy monarcha 

Hanoweru jerzy V, przybył na austrjacki za- 

mek Gmiinden, który stał się z czasem stałą 

rezydencją jednego Z więcej „pretendentów 

nie myślał zapewne, że. jego wnuk pojmie 

za żonę córkę ostatniego króla Prus i cesa- 

rza Niemiec, a w lat kilkanaście potem, otwo 

rzą wspólnie w starym zamku kawiarnię.. 

W uzdrowisku austrj. Gmiinden na zamku 

księcia Cumberland, wre praca. Stolarze, tapi 

cerzy, elektromechanicy, krzątają Się żywo 

około przemienienia jednej z sal recepcyj- 

nych na luksusową kawiarnię, przeznaczoną 

dla najlepszych sfer towarzystwa cudzoziem- 

skiego, zwiedzającego stale osobliwości tego 

zamku, którego obecnym właściciełem jest 

wnuk ostatniego króla Hanoweru, potomek 

Gwelfów, który ze swych licznych” tytułów, 

jak: księcia król. Wielkiej Brytanji i Irlandįi, 

księcia Brunswiku i Luneburgu, nosi oficjal- 

nie, podobnie jak ojciec, tytuł księcia Cum- 

berland . : : 

Inicjatorką dochodowej imprezy nie była 

zresztą bieda — książęta Cumberland nie 

cierpią bowiem wcale niedostatku — lecz 

zapobiegliwość samej księżnej Wiktorji Lui- 

zy, córki Wilheima Il. Ekskaiser, jak wiado- 

mo, nie odznacza się zgoła nienawiścią an! 

do nowych prądów, ani do Ameryki, której 

przecież wi dużej mierze swą klęskę zawdzię 

cza. Wręcz przeciwnie, jednego za drugim 

wysyła swoich wnuków, „by przetarli się 

za ocean. Księżna Cumberland pragnąc stwo 

rzyć fundusz pensyjny dla funkcjonarjuszy 

dworu książęcego, obmyśliła obecnie plan 

założenia kawiarni w starym zamku. Zaś 

zamek w Gmiinden wśród paruset może 

wielkich rezydencyj europejskich zajmuję 

godne miejsce w najpierwszych ich dziesiąt- 

kach. Tu znajdował się dobrze strzeżony, 

tyie pożądany przez amerykańskich zbiera 

czy „skarb weliów', Tu w ostatnich kilku- 

nastu latach przed wojną, zbierali się licznie 

podczas lata lub jesieni krewni Cumberlan- 

dów. Że zaś matka obecnego księcia ks. Thy 

ra, była córką Krystjana IX, króla Danji, 

sławnego „teścia Europy', przeto wśród 

owych krewnych nie brakło niemal nikogo 

z dynastycznej arystokracji Europy. Jakże 

różnem było też życie, hanowerskich „pre- 

tendentów", (których jacht „Cumberland 

nieraz krzyżował wilhelmowskiego „Hohen- 
zollerna” w objażdżce fjordów norweskich) 

od tego, jakie na kilkadziesiąt lat wcześniej 
wiódł na innym zamku austrjackim, Frohs- 
dori, ostatni potomek starszej linji francu- 
skich Burbonów! 

Rok 1918 posłał z kolei na wygnanie fi 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

„PIEŚŃ PUSTYNI" 
Od dnia 2 do 6 b. m. włącznie będą wyświetlane filmy: 

wielki trapujący dramat wschodni w 10 aktach, na przepięknem tle bezbrzeż- 
| mej Sahary. Główną rolę odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Madzia 

Poka: Podczas wyświetlania filmu z dostosowaną do akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod batutą p. 
„ Salnickiego. Nad program: MOJE AUTO w 2 aktach. Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Początek 

Į seansów: od godz. 4, 6, 8, 10. Kasa czynna od godz. 3-ciej po poł. 

    
   

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOOD: oi it 
rzebojowym liimie 

A" dźwiękowo-mówionym p. t. 

Dziś! Polski Przebój Dźwiękowy 

Ulubieńcy publiczności Bogusław Samborski, Marja Malicka i Adam Brodzisz 

NIEBEZPIECZNY RAJ 
Nad program atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. Na pierwszy seans ceny zniżone 

Polska mowa, polski śpiew 

  

  

CEJIN 
Dziś! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo spiewny i Mėwionyt 

х NIEBEZPIECZNY ROMĄNS 
edług zn. pow. Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda eu jsk. .piękn. 

Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zuia Pogorzeiska, daleka oska L 
E. Bodo, Adam Dymsza i inni. 

    

  

Kazimierz Krukowski, 3 

  

  

WIELKA 47. tai. 15-41 Piosenki chóralne w wykonaniu chóru DANA. Orkiestra jazzbandowa słynnego H. Golda. 
: Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o g.4 6, 8 i 10.15 

W poniedziałek 7 września otwarcie sezonu! Po raz pierwszy w Wilnie arcydzieło dźwiękowe 
5 » „Potęga miłości: ze słynną Dolores del Rio w roli głównej. 

Dziś! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 1931 r 
Dźwiękowy i , Wspaniały dramat w 9 akt. Tryumfali S JAŚĘERAWE RBOTYLE śpiewających za: Bessie Love | Charies as S King w rolach głównych. 

э Nad program: Nowe arcydzieło z życia Getha p. t. RABBI LOW. Podczas BB filmu Gdepisza szereg Wielka 36 pieśni cudowne 7 letnie dziecko śpiewak N. EPSZTEJN. ;   

  

   

  

  

RADIO WILEŃSKIE MRNA RFC RER REAL RAE 

Firma sukienno-bławatnych i jedwabnych SOBOTA, DNIA 5 WRZEŚNIA 

11,00 Transm. ze Lwowa. Otwarcie Taru 
gów Wschodnich. 

12,05 Koncert popularny z płyt gramofo 
nowych. 

13,10 Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. 

16,00 Audycja i koncert dla młodzieży. 
z Warszawy. 

16,50 Komunikaty dla żeglugi z War- 
szawy: 

16,55 „Architektura šwietlna“ — odczyt 
ze Lwowa wygłosi Stanisław Machniewicz, 

17,15 „Co nas boli?" — przechadzki 
Mika po mieście. 

17,35 „Misjonarz polski w Japonji w XVII 
w.' — odczyt ze Lwowa wygłosi ]. Fry- 
ling. 

18,00 Nabożeństwio z Ostrej 
Wilnie (Transm. na Polskę). 3 

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

19,40 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Transmisja z Sali Śniadeckich naj 

USB akademji żałobnej, urządzonej ku czci 
ś. p. posła Tadeusza Hołówki. 

21,00 Dalszy ciąg koncertu wieczornego 

z Warszawy. 
22,00 Feljeton z Warszawy. ы 

22,30 Utwory Chopina w wykonaniu Z. 
Drzewieckiego z. Warszawy. 

23,00 Muzyka lekka i taneczna z War- 
szawy. 

LOKAL LUKSUSOWY | 
składający się z jedenastu pokoi oraz 

czterech przyległych ubikacyj ze wszy- 

stkiemi nowoczesnemi wygodami i urzą 
dzeniami, zdatny na mieszkanie, bank, 
biuro lub stowarzyszenie — do wynaję: 

cia od zaraz. Wiadomość w zarządzie do- 
mami — Zawalna 28 — 30 telef. 192 

Bramy w 

  

noweru jego niewielkie państwo. Zamek w 
Gmiinden ujrzy zaś niebawem w swych, 
przedwojenny regime pamiętających salach, 
nowych ludzi nowej epoki... 

72-GODZINNE MODŁY NAD MOGIŁĄ 
CESARZA. 

Granice wytrzymałości ludzkiej z dnia na 
dzień roziuźniają się, oddalają się coraz baru 
dziej i coraz szybciej od ogólnie przyjętych 

i uznanych pomiarów ludzkich możliwości. 
Ostatnio Japonja dostarcza nam ciekawe- 

go przykładu, tem ciekawszego, iż rzecz się 
ma nie na sali tanecznej, nie w szklanej trum 
nie głodomora, czy „bezsennika”, lecz przy 
grobie zmarłego cesarza Japonji, gdzie dwu- 
dziestu kilku inwalidów modli się o. iepsze 
jutro dla siebie. 

Wydano niedawno 'w: Japonji dekret, mo- 
cą którego wielu weteranów i inwalidów róż 
nych wojen pozbawiono zasiłków, będących 

jedyną podstawą ich utrzymania, W odpo- 

wiedzi na to rozporządzenie, byłi bohatero- 
wie podnieśli bunt, ale bunt zgoła osobliwy. 

Otóż dwudziestu pięciu, wybranych na 

ochotnika, weteranów i inwalidów japońskich 

udało się na grób poprzedniego cesarza, by 

"modlić się o uchylenie dekretu tak długo, aż 

rząd rozporządzenie swe cofnie. 

Pobożni wojacy wytrzymali na deszczu 
72 godziny, nie jedząc przez ten czas i nie 
ruszając się z miejsca. 

Powiadamiają dzisiaj, iż  wytrzymaliby 
znacznie dłużej, lecz byłoby to bezcelowe, 
gdyż po upływie siedemdziesięciu dwóch go- 
dzin rząd japoński wprowadził do powyższe- 
go dekretu liczne zmiany, równające się w 

praktyce zupełnemu zniesieniu rozporzą- 

wnuków tych, co ongiś zabrałi królowi Ha- dzenia. 

— Skądże oni dowiedzieli się, że 
tu jest sztab Sarna? : 

Chwilę trwało milczenie. Słychać 
było tylko miarowy stukot motoru. 

— Nie wiem, — odpowiedział w 
rwał tak cenną zdobycz, jaką była Jen 
ny! Dobra robota, niema co mówić! 
Nie napróżno poniesiono tyle ofiar! 

Pęd zimnego powietrza oświeżył 
Jenny. Wyprostowała się i spojrzała 
na siedzącego obok Terri. Hogan za- 
jął teraz miejsce koło szofera. 
cp Ej, — mruknął Terri, widząc, 

że dziewczyna się poruszyła, — niech- 
mnie pani opatrzy ramię, tylko ostroż- 
nie, bo bardzo boli. 

Hogan roześmiał się: 
— Ot i masz siostrę miłosierdzia! 

Dzięki mnie... 
Zanim Terri odpowiedział na żart, 

dodał: 

końcu Hogan, 

— Ktoś musiał zdradzić, — zauwa 
żył Terri. LT 1 ч% 

— Bóg jego wie... ja nie myślę. 
Pewno przylecieli na odgłos bitwy. 
Posterunkowi posłyszeli wystrzały i za 
telefonowali do Scotland Yardu. 

— Nieprawdopdobne! — powątpie 
wał Terri. — Oni nie zdążyliby przyje 
chać tak prędko. : 

Tymczasem samochód pożerał prze- 
strzeń. Clam prowadził z taką odwagą 
i zręcznością, że Jenny czuła chwilami 
jak serce zamierało w jej piersi. Ni- 
gdy w życiu nie jechała takiem wyści- 

— No, skończone panowanie Sar- gawem tempem. Jak strzała przemknął 
na! Czego my nie zrobiliśmy, skończą Samochód po uśpionym moście, w peł- 
szpicle! - ы nym biegu skręcił w boczną drogę i, 

Clam pokiwał głową, bez przeko- wdarłszy się przez otwarte wrota, za- 

nania: trzymał się przed niskim, murowanym 

— Nie wiem... Sarna niełatwo po- domem. 
bić. Jeżeli on jeszcze żyje, posłyszymy _ Blade usta Jenny zacisnęły się moc- 
o nim nieraz! no. Serce zamieniło się w zimny ka- 

— Ja skończę z nim, zanim zdąży mień. Zrozumiała, że za chwilę zoba- 
zmienić ubranie, — rzucił pogardliwie czy człowieka, którego nienawidziła 
Hogan, triumfujący i dumny ze zwy- ponad wszystko. 

siew LS BE i de NARESZCIE ZŁAPAŁEM CIĘ 
Ledwie auto stanęło, gdy Hogan i jąco Terri z za pleców Hogana. — 

Niełatwa sprawa z Sarnem. Czy to Te:ri pochwycili Jenny pod ręce i po- 
stawili na ziemi. Clam wysiadł rów- szpicle wsunęli potem swoje nosy do 
nież i poprowadził ich do bocznego naszych porachunków? 

Hogan skinął głową: wejścia. Musiał zaraz potem wrócić do 

miasta, aby porzucić gdzieś samochód, 
który był skradziony. 

Hogan zadzwonił i po pewnym cza- 
sie z za drzwi doleciał rozgniewany i 
senny głos: . 

— Czego leziesz? 
pan śpi? 

— Otwieraj! — krzyknął Hogan i 
odepchnął służącego, który natych- 
miast wykonał rozkaz. Ciągnąc jenny 
za sobą, Hogan biegł korytarzem. 
Obudź pana i powiedz, że Hogan przy 
'wiózł Jenny Trent.. Rozumiesz? A ży- 
wo! Muszę się z nim zaraz zobaczyć. 

— A co będzie z mojem ramieuiem ? 
— dopominał się Terri. 

Hogan dotkniął palcami rany, nie- 
zwracając uwagi na jęki rannego, i ka- 
zał mu iść do kuchni, gdzie dadzą mu 
czystą bieliznę i ubranie.. Terri wy- 
szedł, a Hogan został sam z Jenny na 
korytarzu. Duży staroświecki zegar ra 
ścianie wybił czwartą rano. 

Wyraz twarzy Hogana zmienił się 
przy tym odgłosie; zniknęła radość i 
upojenie zwycięstwem. Jenny zauważy 
ła, że bandyta boi się czegoś. Rzeczy- 
wiście, Hogan myślał ciągle o riebez- 
pieczeństwach, które grożą szajce, i 
coraz większy strach ogarniał go z 
każdą chwilą. 

Czas oczekiwania dłużył się nie- 
znośnie. Cisza panowała w donu tak 
zupełna, że słychać było tykanie zega- 
ra w sąsiednim pokoju. Każde puru- 
szenie wahadła odzywało się, iak u- 
derzenie młota w jej głowie, Drgnęła, 
gry zegar zasyczał, przed wybiciem w 
pół do piątej. 

Nie wiesz, że 

towarów 

52. KREMER 
Wilno, Niemiecka 27 — tel. 8-18 

OTRZYMANO OSTATNIE 
NOWOŚCI SEZONU : 

Towary pierwszorzędnej jakości 

ASA TRS REIKIA 

   

    

Lekarz-Dentysta 

Julia Biliunas- 
Matjoszajtis 
juź wróciła 

  

Choroby skórne, W?- do wynajęcia dwa due 

В аН €!. można pojedyńczo, Wi- 

do wynajęcia z nie- 

choroby weneryczne i — 

ul. Mickiewicza 44, go wynajęcia 2 —B 

* z kuchnią, Wiadom w 

m. 4. Godziny przy- Nauczycielki- 

Dr.Ginsberg Natychmiast 
meryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 2 od ab Gi 

567. toldowa 7 m. 1. 

Dr. 2 pokoje 
Łukiewicz krępującem wejściem. 

Mickiewicza 62 m. 8. 

skórne W rejonie 
powrócił początku  Zakret ul. 

Przyjmuje chorych pry- słon. koje, w 

watnych 5 ziektryeanółc "RM 
redakcji, 

i rozpoczyna przyjęcia, POSAD 
Ul. Jagiellońska Nr. 9, 

jęć 11 = 13, 15 — 17 Ta wychowawczyni 

2 dzieci 10 i 6 lat. 
Mickiewicza 31 — 3,7 

    

jęcia. Zgłoszenia do 
administracji „Słowa* | 

Dia 2 3 dla C. M. A 

uczenie „Fortepian 
niedrogie utrzymanie I a 2 i 
iroskliwa opieka zgłoszenia: w Adm. | 
komfortowem | miesz“ Šioyyas pod C. M. 
kaniu w śródmieściu 
o 1 pigtrze, Wileńska Fortepian 

  

2 uczenice > r. >. ` 
inteligentne z dobrej W godz. 5—8 wiecz. 
rodziny przyjmę na 
mieszkanie z utrzyma- 
niem. Pańska 4 m. 4. Świeży Sporysz л 

[ROZA 

  

ul. Benedyktyńska '27 е 
tel. 17—03. Poleca po- WYm w dzielnicy An- 
koje, wydaje obiady tokol, Zwierzyniec, 

przychodzącym i naZakret Szczegółowe 
miasto. ołerty w Administcacji 

200 — 300 —'400 | "<£-- 

: я mamy do ulokowania 
poszukuję na wieś do pod domy miejskie po- 

siadające hipotekę.;Wia= 
domość Dział Pośred- 

  

  

     

    

    

     

    
    

     
       

    
   

     

     

     

    
    

     
   

   

—— 

Wzorowe przed- 
szkole z pi о- 
wem naucz 

dla dzieci od lat 4—8 
bez różnicy wyznania, 
otwiera od połowy 
września b. r. Synod 
ew. reformowany. Zau 
pisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkols, w 
poniedziałki i czwartki 
od godz. 5—6 po poł. 
Zawalna 1 m. 2 front 
1-e piętro. a 

  

Zakład Krawiecki 
damsk 

A. Wiszniewski 
Zamkowa 20-a 

przyjmuje zamówienia 
własnych i powie- 

rzonych materjałów. 

Poszukuję 

fortepjanu 
lub pianina do wyna- 

  

  

« bardzo tanio do sprze- 
dania ul. Turgielska 

(Nowy-Šwiat) | 

  

Kupuję 

(Secali Cornuti). Prób- 
ki i ceny nadesłać: 
S. Sokoliski, Wilno, 
Portowa 5. 

  

Kupie domekį | 
o kilku mieszkaniach | 

ogródkiem  owoco- 

Pensjonat 
J. Cywińskiej 

—-. „Słowa* dla Przyjezd- 

dolarów 

ZGUBYJ 

  

  

SE nictwa Garbarska 1 н 1 
[sma] Dobrą : : Zgubiony 

rewniany na kwit lombardowy i- 
GABINET „AWK а6 Dom kamiennym skupia 12) Nr. 87900 | 

RACJONALNĘJ|-nej — 2-ch osób g ag unieważnia się. 

Ki rekomenduje pani. — —— z Nagrodę 
W. Pehulanka 43 m. 4 | 

WILNO, MICKIEWE og 12-eį do 2-iej M. Poszukujemy otrzyma kto wskaże 
CZA 31 m. 4. B różnych domów mniej- miejsce znajdowania || 

  

kobiecą 
kouserwu- $irzęuy Mamy ge 

Urodę je, dosko: ŚPI ueazoz nych nabywców. Dział ginionego dn. 4. b. m. 
Pośrednictwa Handlo-przy zbiegu ulic Wi- 
wego S. Grabowskiego leńskiej i Benedyktyf- | 
Garbarska 1. " 

mali, sdšwieža, zzuwa 
jej skazy I braki. Masaż 'e przyciemnia hennę 
twarzy i ciała (panie. i reguluje. Magaillaga. 

Sztaczne opalanie cery) Gabinet Ce Iį 6 
Wypadanie włosów Kosmetyki 
łapież, Najnowsze zdo- iczej 
bycze EA racje- ), Hryniewiczowej. 

za ul. WIELKA A 18 m). 

Codziennie od g. 10238. pzyj. w g. 10-11 4-7 
W. Z. P. 8%, 

  

Nareszcie rozległy się kroki na gó- 
rze. Jenny spojrzała na drzwi, a serce 
jej załopotało rozpaczliwie. 

Największy jej wróg schodził zwol- 
na ze schodów. Na pyjamę włożył dro 
gi szlafrok, a na nogach miał pantofle 
nocne. Ale wyglądał tak, jak człowiek 
który się nie kładł spać: twarz miał 
zupełnie świeżą, bez śladu snu, jakby 
wymytą lodowatą wodą, a rzadkie, 
gładko zaczesane włosy aż Iśniły się 
od pachnącej pomady. 

Zwolna schodząc ze schodów, 
odrywał oczu od dziewczyny, 
zwracając wcale uwagi na Hogana, 

Jenny stała nieruchomo, czekając, co 
będzie dalej. W ruchach jego było coś 
nieubłaganego, nieuniknionego, jak 
sam los,. Serce dziewczyny  šcisnęlo 
się bezbrzeżnem przerażeniem. 

Jenny stała nieruchomo, czekając, 
Zeszedłszy z ostatniego stopnia, 

Spojrzał z roztargnieniem w ciemną 
aleję, ciągnącą się od drzwi domu, do 
bramy, i rzekł z uprzejmym  uśmie- 
chem: : 

— Jestem mile zdziwiony! Pa tak 
długiem niewidzeniu.... Może zechce 
pani wejść do jadalni? Tam nikt nam 
nie będzie przeszkadzać. ; 

Wskazał ręką, by szła naprzód. Je- 
go wąskie usta uśmiechały się, ale 0- 

czy były zimne i okrutne. Kiedy za- 

błysło światło w pokoju, Jenny zaba- 

czyła, że okna były szczelnie zasłonię- 
te ciężkiemi sztorami. 

Wódz zamknął za sobą drzwi, pod- 
szedł do Jenny i ścisnąwszy mocno jej 
rękę, przyciągnął ją do stołu: 

nie 
nie 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

szych i 

  

| Sprzedaje się piac 

drzwi, za któremi oni rozmawiali. 

   
     

    

    

większych.się lub odniesie na 
zaraz poważ- Tatarską 1 m, 12- 

skiej szczeniaka psa | 
doga tygrysowego. 

przy ul. Kałwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. O warunkach 
ml. Wileńska 15 m. 3 lub ul. „Ogėrko- 
wa 46. (koniec),   

  

— Nareszcie złapałem cię! | 
Hogan stał w korytarzu, oparty 0 

TRETANO NIE UMARŁ 

Tretano przyszedł po pewnym cza- |    

  

    

    

  

    
     

   

  

    

  

sie do przytomności. W całem ciele 
czuł ból nieznośny. Pamiętał, jak przez 
mgłę, że ktoś ciągnął go, że zmusza- 
no go iść, że padał, wstawał, p”tbo- 
wał się sprzeciwiać. : 

Napróżno starał się przypomnieć, 
co się stało. Głowa odmawiała r:u po 
słuszeństwa, a serca nie  Opuszi 
zwierzęcy strach. W oczach stała mu 
wciąż zła, wykrzywiona twarz Sarna, | 
lufa rewolweru, blask nieznośny re- | 
flektorów, czerwone języki pożaru, bły | 
skawice wystrzałów, ciemne pnie 
drzew, pod któremi próbował się u- 
kryć... policja! ; 

Przestraszonemi, bezmyślnemi oczy: 
ma patrzał w twarz Billa Carion. « 

— No, Tretano, zaczął inspektor 
opowiedźcie wszystko, co wiecie. ° 

Carion mówił ostro, nie panując 
nad gniewem i rozdražnieniem. Nie u- 
dało mu się złapać wszystkich bandy- 
tów i najgrubszy zwierz w: mu 
się z pomiędzy palców. Nie mógł so” 
bie tego darować. Wielka liczba ran 
nych bandytów, których znaleziono na 
polu walki, nie mogła go pocieszyć. 

Tretano był teraz głównym atutem > 
w jego grze, gdyż — jego zdaniem | 
on jeden tylko mógł dać informacje, 
których potrzebowała policja. ю 

Tretano opadt cięžko na krzesto | 
(D.C.N.) k | 

7 Redaktor W. z. Witold Tatarzpcakh | I 
  


