
SZ 
R. 
n. *adazeja t Adańnistracja ul. Ad. A 
bolas g" Hr 

tor -ZNUMERATA m czna z odniesieniem 
4361 
2 W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

7) | WERONA SEZA SI + ORRZZK GN OCZS KERI с DURA 

Was 

юК WII. Nr. 167 (i 

L 

  

    

ie; A Ь 

Ak prezydent Obregon 
IL; 
0 8.5 

Ats 

‚° „ limika? śmierc. — 
Zabity w tych dniach gen Obregon 

T był jedną z najpopularniejszych oso- 

a 
y 

Sztuc į 
nych 

bistości w Meksyku. Jednocześnie 
* "Lon wielu wrogów, ponieważ, choć 

małemi zmianami, chciał prowa- 
Ać w dalszym ciągu politykę obec- 

nieja *ego prezydenta. EA е ! i ed 1 

wa - Jak wiadomo, życie gen. Obrego- sem pojawiły się w prasie wiadomości o polskich mane- 
Sz: 44 niejednokrotnie było w niebezpie- 
"DU dzeństwie. W listopadziejroku vbiegłego 

e „usiłowali zamordować go stronnicy 
"0 «Serrano i Gomeca, Podczas wyciecz- 

"xi samochodem, w tem miejscu, gdzie 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. 
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do domu lub Zz przesylką pocztowa 4 Zi. | 

ROGWNO przewiduję konflikt zbrojny. 
Nowa nofa lifewska do bigi Narodów. 

BERLIN. 24.VII. PAT. Biuro Wolfa podaje z Kowna 
notę rządu litawskiego, złożoną dziś w generalnym Se- 
kretarjacie Ligi Narodów. Nota ta .ma następujące 
brzmienie: 

Panie Sekretarzu Generalny! Przed niedawnym cza- 

wrach wojskowych na cbszarze Wilna w sierpniu. Ma- 
newry te mają być odpowiedzią na ukończone niedawno 
manewry litewskie. Co się tyczy manewrów litewskich, to 
nie były one wogóle przewidziane. Coprawda co» rok 

«Sa. żen. Obregon został obecnie zabity, Odbywają się w Wornianach ćwiczenia strzeleckie artylerji 
stei strzelano go z 

-4!lz*samochodu. 
jadącego naprzeciw 

Obregon został lekko 
„© „ranny w głowę. Wkrótce zaczął się 

w mieście szalony pościg za sprawca- 
tl _ mi zamachu. Zadziwiającem było mę- 
nuje stwo i zimna krew Obregona, który 
о6 zaledwie w godzinę po zamachu zja- 
lan” wił się na przepełnionych publicznoś- 
Ча cią trybunach areny walki byków i z 
*./ obandażowaną głową był obecny pod- 
—. Czas walki. 

U 

ta 
{ 

\ we aajpiękniejszy. 
1 

Wskutek grožby, jaka stale nad 
nim ciążyła, Obregon podróżował w 
Opancerzonym wagonie  pulmanow- 
skin” w asyscie kilkunastu wypróbo- 
wanych agentów. Dworzec, do którego 

Pr. „bywał jego pociąg, przedtem by- 
ał' opróżniany. Kilkuset wiernych 

Obregonowi tworzyli koło okna, w 
którem on stał, scianę. Generał, 

a s. jowany za miedzianą tarczą czekał 
r żąp sdku, któryby mu pozwalał bezpiecz-- 

L tol © wyjść z wagonu. 

| wę „4 W swojem „rancho“, jednym z 
L i największych ma- 

$itków w Meksyku, generał żył jak 
więzień. Liczni agenci i przyjaciele 

w*dpartyjni troszczyli się o jego bezpie- 
й 
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czeństwie, o którem sam generał zu- 
pełnie nie myślał. 

Korespondent jednego z najpięk- 
iejszych pism angielskich o wizycie 

u gen. Obregona w jego biurze par- 
styjnem po zamachu -Hstopadowym w 

„ 'en sposób opowiada: 
'. — Po sześciu bezskutecznych py- 
"niach, gdy wszyscy wymawiali się, 
ż nie wiedzą, gdzie można znaleźć 
„generała, dozorca ostatecznie przeko- 
nał się, że ma do czynienia z nie- 

„szkodliwym cudzoziemcem i zadzwo- 
nił do sekretarjatu generała. Po 

litewskiej. 
Rząd litewski zawsze jednak uwiadamiał o tem rząd 

polski, aby uprzedić wszelkie możliwe różnice poglądów. 
Artylerja polska odbywa również ćwiczenia strzeleckie 
między Święcianami a Podbrodziem na linji demarkacyj- 
nej, Cwiczenia te nigdy jednak nie wywoływały żadnych 
incydentów ze strony polskiej i litewskiej. Inaczej rzecz 
się przedstawia w sprawie manewrów wojskowych w po- 
bliżu linji demarkacyjnej. Skoncentrowanie wojsk polskich 
w większej liczbie stanowiłoby dla Litwy takie niebez- 
pieczeństwo, że rząd litewski musiałby się widzieć zmu- 
szonym dla bezpieczeństwa wzmocnić litewskie punkty 
wojskowe. W tych warunkach może dojść do incydentów, 
które mogą spowodować sagrożenie pokoju. 

Podając powyższe do Pańskiej wiadomości, mam zaszczyt 

zwrócić się do Wasżej Ekscelencji z prośbą, aby zechciał spra- 
wdzić te fakty i w razie pozytywnego wyniku powołać dla uni- 

knięcia grożących incydentów pogranicznych organy przewidzia- 

ne w rezolucji Rady Ligi Narodów z dn. 10 grudnia 1927 roku. 

Zaprzeczenie litewskie © zarządzeniach 
wojskowych. 

PRAGA, 24. VII. Pat. Poselstwo litewskie w Pradze zaprzecza wiadomości o 
zarządzeniach wojskowych, które miały być jakoby przedsięwzięte wzdłuż linji de- 

markacyjnej polsko-litewskiej. ; : 

Gabinet Rzeszy rozpatrywał konflikt polsko- 
lifgwski. -- 

BERLIN, 24. VII. Pat. Jak donosi „Vossische Ztg*, na posiedzeniu gabinetu, 

które odbyło się w dniu wczorajszym, miała być również omawiana sprawa maso- 
wego demarche, dotyczącego koniliktu polsko-litewskiego. 

Nawet Niemcy nie aprohują noty lifewskiej. 
BERLIN, 24 VII. PAT. „Vossische Ztg.* nazywa notę litewską do General- 

nego Sekretarjatu Ligi Narodów dziwnem posunięcjem na szachownicy, wy- 
wołanem ostatnim memorjałem Polski w sprawie konfliktu polsko-litewskiego, 
a prawdopodobnie w większym stopniu nieprzychylnemi: dla Litwy komienta- 

1а '„ uplywie godziny wprowadzono mię rzami, jakiemi większa część prasy Światowej powitała memorjał polski. Dzien- 

  

mr z generałem. Powinszowałem mu po 
gre myślnego wyniku zamachu i 
[uj łem, 

do pokoju. Sekretarz i policjant ob- 
„macali mię, poszukując oręża, i zapy- 
stali o cel wizyty i moje przekonania 
polityczne. Jeszcze po pół godzinie 
miałem możność pomówić kilka chwil 

zapyta- 
czy nie ma zamiaru przedsię- 

nik pisze: Fakt, że nota litewska wspomina z naciskiem o linji demarkacyjnej 
nigdzie już nie może wywołać zaziwienia, jeśli uwzględni się emanacje ko- 
wieńskiej sztuki dyplomatycznej, które znalazły swój wyraz w dekrecie kon- 
stytucyjnym p. Woldemarasa. 

Pesymistyczne horoskopy 60 do sporu polsko- 
lifewskiego. 

GDAŃSK, 24. VII. Pat. Tntejsza prasa, omawiając przygotowujące się — ‚ wzięcia specjalnych Środków celem rozstrzygnięcia w sprawie sporu polsko-litewskiego podkreśla zgóry, że decy- 
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ochrony swej osoby. 

Generał zaprzeczył ruchem głowy. 
— Na swoich przyjacielach mogę 

zawsze polegać. Zresztą, zawsze je- 
stem gotów na wszystko. 

| Niemey chcą manewrów wajsko- 
wych. 

BERLIN, 24 VII. PAT. Minister- 
stwo Reichswehry donosi o komuni- 
kacie oficjalnym, że zapowiedziane 

| wspólne ćwiczenia armji i floty na 
wybrzeżu „w tym roku wskutek tru- 
„dności natury finansowej nie odbędą 
się. 

Prasa prawicowa występuje z za- 
rzutem przeciwko rządowi kanclerza 
Millera, twierdząc, że względy oszczę- 

„a: dnošciowe są tylko pozorem, w rze- 
jeg „czywistości bowiem rząd Rzeszy w 

  

isprawie tej kieruje się temi samemi 
ki motywami natury politycznej, które 

  

    

  

/zdecydowały o stanowisku socjalistów 
"w sprawie budowy nowego pancer- 
"ika. 

v. Stresemann inkagnifo w Czechach. 
PRAGA, 24:VII. Pat. W. związku z 

przybyciem do Karlawych Varów niemiec- 
kiego ministra spraw zagranicznych Stre- 
emanna „Bohemia* dowiaduje się, że wia- 
omość, jakoby Stresemana miał w osta- 
nią niedzielę złożyć wizytę Prezydentowi 
zechosłowacji Massarykowi jest nieścisła. 

Nie podjęto również żadnych zarządzeń 
"+ sprawie spotkania mięczy Stresemaaem 

Ъ 

b 

ar“. 4 min. Beneszem. „Bohemja“.podkrešla, že 
/, e raz pierwszy od czasów wojny minister 
A; raw zagranicznych Niemiec stanął na 

4 4 

CY 

imi czeskiej w przeciwieństwie do kanc- 
*'zą Rzeszy Luthra, który w czasie swe- 
o kanclerstwa zwiedził incognito pole 
itwy pod Sądową w celu zapoznania się 
krajem czeskim i ludnością. Dziennik 

aznaczą wreszcie, że podróż Stresemanna 
o Czechosłowacji stała się możliwą dzię- 
i Beneszowi, który uprawia politukę ana- 
ogiczną do polityki Brianda i Strese- 
anna. 

2 tepi radykalnie muchy, komary, i 
'" mole, pluskwy, karaluchy, prusa- 

ki i wszelkie inne owady. į OE CE 
= . 

A 

zje, które zapadną w tej sprawie, konfliktu nie zaxończą, lecz raczej go zaostrzą. 

Rokowania polsko-lifewskie w Królewcu w poło- 
wie sierpnia, 

Z Kowna donoszą: Wczoraj rząd litewski wystosował do: rządu polskie- 
“o notę, proponując zwołanie polsko-litewskiej konferencji w Krótewcu 
15—20 sierpnia. 

Termin nodpisania pakiu Kelloga jeszcze 
nieusfalony. 

WIEDEŃ 24 VII PAT. Według doniesień dzienników z Londynu, wbrew dotych- 
czasowym danym, według których pakt Kelloga miał być podpisany w końcu sierpnia 
w Paryżu, korespondent „Daily Telegraphu* dowiaduje się, że w Waszyngtonie nie 
zapadła jeszcze w tej kwestji ostateczna decyzja. 

< Przypuszcza się, że uroczyste podpisanie nie nastąpi przed październikiem. Rów- 
nież miejsce podpisania paktu nie jest jeszcze ustalone. 

Senaf amerykański za obecną formą pakfu. 
WIEDEN 24 VII PAT. Według doniesienia „Chicago Tribune" z Waszyngtonu 

osoby, stojące blisko Białego Domu, oświadczają, że senat wyraził zgodę ną projekt, 
przeciw wojnie w jego obecnej formie. 

Nofa japońska w sprawie układu handlowego 
z. Ghinami. 

WIEDEŃ 24 VII PAT. Dzienniki wiedeńskie zamieszczają treść noty, wysłanej 
przez rząd japoński do rządu nankińskiego z powodu jednostronnego wypowiedzenia 
japońsko-chińskiego układu handlowego przez Chiny. 

Nota japońska powiada, że ponieważ Chiny nie wypowiedziały układu w ter- 
minie przewidzianym umową, więc układ ten pozostaje w mocy na dalszych lo lat, 
powtóre jednostronne wypowiedzenie układu jest naruszeniem międzynarodowych zo- 
bowiązań i obrazą. | 

. Ponieważ Japonja odnosi się do Chin z sympatją, gotowa jest zaproponować 
przyjazną wymianę zdań w tej sprawie, jeżeli do tego czasu rząd nąnkiński stosować 
będzie wobec Japonji takie same postępowanie. Jeżeli układ obecny nie będzie uwa- 
żany za nadal obowiązujący, japonja jest zdecydowana do przedsięwzięcia wszelkich 
gospodarczych zarządzeń celem ochrony swych praw. 

Przesilenie rządowe w Jugosławji. 
WIEDEŃ 24 VII PAT. Według doniesień dzienników z Zagrzebia, w tamtejszych 

kołach politycznych przypuszczą się, że rząd, utworzony przez Słoweńca Koroszeca, 
mógłby ewentualnie pracować także i bez parlamentu. Konsolidacja stosunków na- 
stąpi dopiero w jesieni po przeprowadzeniu nowych wyborów. 

Wybuch amunicji w Jugosławii. 
„ WIEDEŃ 24 VII PAT. Do „Die Stunde* donoszą z Kotoru, że wyleciał tam w 

powietrze jugosłowiański magazyn amunicyjny, przyczem zabitych zostało kilku żoł- 
nierzy. Przypuszczają, że chodzi o zamach. 

Ewakuacja żołnierzy amerykańskich z Ghin. 
WASZYNGTON, 24. Vil. PAT, Wobec tego, że amerykańskie woj- 

skowe władze morskie w Chinach donoszą o ogólnem polepszeniu się 
sytuacji departament stanu rozważa sprawę powrotu do kraju strzelców 
morskich, przebywających w Chinach z wyjątkiem 1.500, którzy tam mają 
pozostać nadal. 

p W O 
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Cyłaty z mowy Bucharina. 
W Moskwie zasiada V] kongres 

„Kominternu* międzynarodówki ko- 

munistycznej. Kongres obraduje pod 

znakiem s:mokrvtyki. Niedomagania 

partyj komunistycznych w krajach 

europejskich i pozaeuropejskich są 

wykazywane Śmiało, głośno i szcze- 

rze. Niedomagania komunizmu w sa- 

mej bołszewji o wiele ciszej lub wca- 

le. Dlaczego? Bo tamte partje, for- 

poczty bolszewickiego szczęścia, dzia- 

łają jednak pod kontrolą opinji. Do 

bołszewji ta kontrola Światowej opinii 

prawie że niema dostępu. 

Lecz jednak z tej samokrytyki 
bolszewickiej bardzo wiele można się 

nauczyć. Wróg mówi, gdzie chce ata- 

kować i czem atakować. Wróg powia- 

da głośno, które miejsce w murach 

Świata cywilizowanego uważa za sła- 

be, na czem największe swoje pokła- 

da nadzieje. | dlatego damy ten po- 

bieżny, luźny, fragmentaryczny prze- 

gląd tego, co na tym kongresie mó- 

wił Bucharin. A 
A mówił on dużo rzeczy, którym 

jeśli nie przyznamy może racji, to 

jednak zastanowić się można poważ- 

nie. Tylko tam, gdzie nomenklatura 

sowiecka powiada „Świat kapitalisty- 

czny'* warto jest myśleć „Świat cywi- 

lizowany“ lub „šwiat uznający cywi- 

lizację duchową“ — wtedy będą my- 

šli tow. Bucharina dla nas jašniejsze, 

a nawet czasami będziemy z nim 

zgodni, gdy np. powiada: › 

„Weźmy ' naprzykład taki fakt, 

jak istnienie SSSR. Co on oznacza? 
Jest to po-pierwsze rezultat Świa- 

„towego kryzysu kapitalizmu po- 

wojennego, po-drugie wyraz tego, 

że się ten kryzys przedłuża. 

Zupełnie słuszna, a nawet dość 

optymistycznie dla tego Świata cywi- 

lizowanego sformułowana :nyśl. 

Potem także słuszne, choć banalne 
twierdzenie: 

„Kapitalizm dziś nie może  pra- 
cować, ignorując istnienie Rosji 

sowieckiej, ignorując rewolucję 

chińską"... 

Kapitalizm, zdaniem p. Bucharina, 

osłabia się walką wewnętrzną. A te- 

raz Świetny, zdaniem naszem, rzut oka 

na antagonizmy, działające w skali 

globalnej. 

Przy rozpatrywaniu ogółu anta- 

gonizmów pomiędzy  państwam; 
rzucają się w Oczyć trzy antagoni 
zmy pomiędzy różnemi grupami 

państw: 1) antagonizm pomiędzy 
państwami _kapitalistycznemi a 

ich kolonjami, a przedewszystkiem 

Chinami 2) antagonizm pomiędzy 

państwami  kapitalistycznemi a 

SSSR, wreszcie 3) antagonizm po- 

między Europą, a zwłaszcza Wiel- 

kobrytanją a Stanami Zjednoczo- 

nemi Am. Półn. 

„.Brytańsko: amerykański anta- 

gonizm jest dziś osią wszystkich 

antagonizmów wewnątrz Świata 

kapitalistycznego". 

Gotowi jesteśmy się przyłączyć 

„do tej definicji p. Bucharina z temi 
jednak uwagami: SSSR robi wszystko 

co może, aby antagonizm „Kolonij i 

Chin* do tego „Świata kapitalistycz- 

nego" zsolidaryzować z własną po- 

lityką. Udaje się mu to ze zmiennem 

szczęściem, jak to zresztą widać z tej 

samej mowy Bucharina, który szcze- 
rze przyznaje, że się w Chinach SSSR. 
nie udało, 

Antagonizm  europejsko - amery- 
kański, zdaniem naszem, rość będzie z 
roku na rok. Głównym czynnikiem 
wzrostu tego antagonizmu będą czyn- 
niki natury moralnej—obrona staro- 
europejskiej kultury przed jej niewo- 
lą u barbarzyńskiej i prymitywnej 
Ameryki. 

Kiedy p. Bucharin mówi o socjal- 
demokracji, stawia ją narówni z ban- 
kierem i Ligą Narodów. Według po- 
jęcia komunistów terno „Świata kapi- 
tału" są te trzy formacje: bankier, Li- 
ga Narodów i socjal-demokracja, któ- 
rą oni nazywają socjal-zdrajcami. Kry- 
tykując ostro błędną politykę i SSSR, 

partje i nawet przedstawiciela SSSR, 

w Chinach, uważając, że ta polityka 

dała rezultaty opłakane, p. Bucharin 

powiada: 

„Ogólnie rzecz biorąc, w Auglji 

i Francjj mamy zwrot na lewo, 

w Chinach zwrot na prawo". 

Bardzo ciekawe dla nas akty bol- 

szewików i dla nas, narażonych naj- 

bardziej na niebezpieczeństwo komu- 

nistyczne, są krytyki Bucharina o ro- 

bocie wśród związków zawodowych i 

robocie wśród młodzieży. Praca wśród 

związków zawodowych—to dla Bucha- 

rina front najważniejszy. Jak to 

wzmacnia mój artykuł „O fundament 

konstytucji'! Praca wśród młodzieży, 

to, zdaniem Bucharina, zagrożony 

front komunizmu. Mówi on: 

' „Młodzież jest zorganizowana 
znacznie gorzej, niż proletarjat do- 

rosły i tak samo. w naszych szere- 

gach, jak u socjal-demokratów. 

Burżuazja robi co może, a pa- 

miętać należy, że jeśli burżuazji uda 

się zneutralizować młodzież, to 

wtedy koniec z nami. 

Młodzieniec — robotnik przycho- 

dzi i z entuzjazmem opowiada, jak 

on dobrze gra w piłkę nożną, i 

nie rozumie, że przez związki spor- 

towe został on wciągnięty w sieć 

buržuazyjną. 

Specjalnie co do Polski Bucharin 

wskazuje na wielkie antykomunistycz- 

ne znaczenie organizacji „Strzelec'”. 

O Polsce i partji komunistycznej 
w Polsce Bucharin powiada: 

Stoimy teraz wobec wielkiego 

niebezpieczeństwa, jakie zagraża 

jednej z naszych pźrtyj, "mianowi- 
cie: polskiej partii komunistycznej. 

Jasne jest, że w razie wojny par- 
tji tej razem z jej bratniemi or- 

ganizacjami wypadnie odegrać 

pierwszorzędna rolę. Na ostatnim 

zjeździe tej partji, który trwał prze- 

szło trzy miesiące, ciągle wybucha- 

ły kłótnie i konflikty. Gdybyśmy 

się w to nie wmieszali, to w pol- 

skim ruchu komunistycznym by- 

łyby już dziś dwie partje. I tak się 

dzieje w chwili, kiedy Piłsudczyzna 

przygotowuje wojnę, kiedy rozu- 

miemy, że te wszystkie wypady 

przeciw Sejmowi etc. w pierwszej 

linji są zwrócone przeciw komu- 

nizmowi, i że ta cała cesarystycz- 

na polityka Piłsudskiego jest nie- 

zwykle zręczna i mądra. W stosun- 

kach międzynarodowych Piłsud- 

czyzna potrafiła zachować się 

zręcznie, udało się jej także prze- 

niknąć do klasy robotniczej. W 

rzeczywistości nietylko my zwy- 

ciężyliśmy w Polsce, gdyż mnó- 

stwo robotników. głosowało za 

Piłsudskim. | potem, jak przy wy- 
borach mieliśmy tak duże powo- 

dzenie, uzy dni temu otrzy- 

małem raport, że w Warszawie 

znowu działają dwa komitety! To 

świadczy niepochlebnie nietylko o 

polskich komunistach, lecz o ca- 

łym internacjonale! (oklaski). To- 

warzysze, ja myślę, że ten kongres 

upoważni ispołkom zrobić wszyst- 

ko dla zabezpieczenia jednośc, 

(gromkie oklaski) Lepiej będzie 

jeśli będziemy mieli jedną partję, 

ze zwykłymi robotnikami na czele, 
którzy będą podczas wojny Śmiało 
walczyć jak żołnierze rewolucji, 

niż organizacje stale kłócących się 

między sobą wodzów, którzy, gdy 

przyjdzie moment decydujący, to 

zgubią naszą partję". 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk į 
BRASŁAW—Księg. T-wa „LŁot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28, 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego 
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Przyjazd prezydenfa do Poznania, 

POZNAN, 24-VII. PAT. Dziś oko- 
ło godz. 5-ej poipołudniu powrócił 
po trzydniowej podróży do Gdyni 
Pan Prezydent ; Rzeczypospolitej. 
O godz. 6 wiecz. Pan Prezydent obe- 
cny był na odczycie wygłoszonym 
przez ministra przemysłu i handlu 
inż. Kwiatkowskiego p. t.: „Współ- 
czesne zagadnienia ekonomiczne na 
tle zagadnień politycznych*. O godz. 
9-ej Pan Prezydent zaszczycił swą 
obecnością zebranie towarzyskie urzą- 
dzone przez lzbę przemystowo-han- 
dlową w Polsce. 

Wypadek tofniczy, 

NOWOGRODEK, 24 VII. PAT, 
Wczoraj wieczorem między wsią Ku- 
pry a maj. Sołowszczyzna pow. Lidz- 
kiego spadł samolot 5 p. lotniczego. 
Aparat został całkowicie zdruzgotany. | 
Pilot plut. Orlik i obserwator por. 
Nowicki ciężko ranni. Przyczyną ka- 
tastrofy był deiekt motoru. 

Rezprawa przeciwko sprawgam 
nagadu na pocztę. 

LWÓW, 24.VII Pat. W dalszym 
ciągu rozprawy w trybie doraźnym 
przeciwko sprawcom napadu na 
pocztę przy ul. Głębokiej po wczo- 
rajszem . przemówieniu prokuratora 
rozpoczęły się przemówienia obroń- 
ców. Charakterystyczną cechą WSZYS- 
kich wypowiedzianych w ciągu dnia 
wczorajszego i dzisiejszego przemó- 
wień obrońców było, że oskarżeni 
dokonali napadu z pobudek ideowo- 
politycznych, jako członkowie ukraiń- 
skiej organizacji, której nakazom mu- 
sieli być posłuszni. Ч 

Wszyscy. obrońcy zakończyli swe 
przemówienia wnioskami o przekaza- 
nie sprawy sądowi  zwyczajnemu. 
Dziś o godz. min. 15 przewodniczący 
zamknął rozprawę. 

Wyrok będzie ogłeszony jutro o 
godz. 10 minut 30. 

  

G Egipcie spokój. 
ALEKSANDRJA, 24 Vil. PAT. 

Nahaz-basza powrócił wczoraj wie- 
czorem z prowincji de Kairu. Dwo- 
rzec Tanta jest obstawiony przez od- 
działy żołnierzy egipskich; tylko go- 
dni zauiania podróżni dopuszczani są 
na peron. W Aleksandrji aresztowa- 
no ogółem 50 osób. Dziś panuje 
tam spokój. 

Pogrzek hogwznsfeina. 

WIEDEŃ, 23. VII. Pat. Wedle donie- 
sień dzienników z Brukseli nadeszły tam 
zwłoki bankiera Loewensteina. Tego same- 
go dnia zwłoki zostały złożone do gro- 
bowca znajdującego się na przedmieściu 
Evere. й 

Poniewaž termin pogrzebu trzymany 
był w ścisłej tajemnicy, przeto w pogrze- 
bie brała udział tylko rodzina i przyjaciele 
zmarłego w liczbie 17 osób. 

Rozprawy prezydjum kongresu 
trzeciej międzynarodówki. 
MOSKWA, 24. VII. Pat. Wczoraj pre- 

zydjum kongresu trzeciej międzynarodówki 
zwołało nadzwyczajne posiedzenie, na któ- 
rem rozpatrywane były Sprawy polskiej 
partji komunistycznej oraz partjj komuni- 
styczne; Zachodniej Białorusi, t.j. tere- 
nów białoruskich, które wchodzą w skład 
terytorium państwa polskiego. Szczegóły 
obrad trzymane są w tajemnicy. 

0 frakfaf handlowy sowiecko- 
afgański. 

MOSKWA, 24. VII. PAT. Jak 
wiadomo podczas pobytu króla Ama- 
nullaha w Moskwie odbyły się roz- 
mowy na temat sowiecko-aigańskiego 
traktatu handlowego celem ożywienia 
stosunków handlowych między obu 
krajami, które według słów ministra 
spraw zagranicznych nie osiągnęły 

dotąd normy przedwojennej. Jeszcze 
w maju, podczas wizyty króla, przy- 
był z Kabulu do Moskwy aigański 
minister handlu, który pozostaje do- 
tąd w Moskwie, gdzie prowadzi per- 
traktacje handlowe z Sowietami. 

Podczas obrad okazało się, że 
warunki dła zawarcia traktatu posta- 
wione przez stronę aigańską, są da- 

Wypisywałem te cyfry ze 169 nu- leko cięższe, aniżeli się tego spodzie- 

meru Prawdy z niedzieli 22 lipca. 

Wypisywałem je z uczuciem, że czy- 

nię dla polskiej otuchy i chluby. 
Cat. 
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PidgGGki w krowie 
jest bardzo smaczna 

wali przedstawiciele sowieccy. 

W kołach politycznych utrzymują 
jednakże, że traktat prędzej czy póź- 
niej dojdzie do skutku, gdyż Sowie- 
tom na tem bardzo zależy zarówno 
ze względów na potrzeby rynku zby- 
tu dla swych towarów, jak i na ko- 
nieczność utrzymania swych wpływów 
w Afganistanie, który się tutaj traktu: 
je jako bazę przeciwko posiadłościom 
Wielkiej Brytanii. 

Warto przytem zaznaczyć, że 
aigański minister handlu należy do 1. 
zw. polityków dążących do wyzwole 
nia od sowieckich wpływów.



ECHA KRAJOWE 
  

— Marsz szlakiem Switezianki, Na 
:ługo przed godziną 4 rano (godziną wy- 
marSzu) przed Pomnikiem Nieznanego Żoł- 
nierzą zbierą się publiczność, by uczcić to 
święto Ziemi Nowogródzkiej. 

Na miejscu widzimy już Burmistrza 
miasta p. Dembińskiego, vice-burmistrza 
p. Winnikowa, dowódcę 78 p. piechoty 
pułkow. Sokół-Szahina, Komendanta Po- 
licji nadkomisarza Szpale, jeszcze przed 
przybyciem na miejsce drużyn nadszedł. p. 
Starosta Kulwieć, vice-starosta Lubański i 
zastępca Dowódcy Dywizji pułkownik 
Dzierżykraj-Stokowski. 

‚ Porządek utrzymuje miejscowa poli- 
cja. 

Zdaleka słychać dźwięki marsza Pier- 
wszej Brygady. 

To nadchodzą drużyny. W parę minut 
nadchodzą pewnym miarowym krokiem 
drużyny zawodników, prowadzi komendant 
obwodu strzeleckiego Stołpce porucznik 
rezerwy Kuźmiński. 

Drużyny stają frontem przed Pomni- 
kiem Nieznanego Żołnierza, pada komenda 
„baczność*, przed front wychodzi porucznik 
Kuźmiński i odczytuje historyczny rozkaz 
Marszałka Piłsudskiego z roku 1914, na- 
stępnie rozkaz Dowódcy Komendy okrę- 
gowej strzelców Województwa Nowogródz- 
kiego por. Fijołkowskiego; następnie za- 
stępca dowódcy Dywizji pułkownik Dzier- 
żykraj-Stokowski i krótko po żołniersku 
życząc powodzenia wzniósł okrzyk: „Mar- 
szałek Piłsudski niech żyje”. 

Okrzyk ten podchwycony z  entuzja- 
zmem przy dźwiękach orkiestry długo nie 

. umilka i podtrzymywany jest nietylko przez 
wojsko, ale i przez ludność cywilną. 

Po tej ceremonji drużyny wyruszyły do 
miejsca startu. 

Wszystkiego do zawodu stanęło 23 
drużyny, które idą kolejno stosownie do 
uzyskanych miejsc przy losowaniu. | 

Godzina 4 min. 29 zawodnicy stoją na 
starcie, muzyka gra. Na pierwszem miejscu 
staje straż pożarna Nowogródek, która 
rusza o godzinie 4 min. 30, następnie dru- 
żyny wyruszają co minuta w porządku na- 
stępującym: 

2) Strzelec Słonim. 
З) - » Baranowicze. 
4) = Szczuczyn. 
5) » Stołpce. 
6) 77 pułk piechoty Lida. 
7) Strzelec Nowojelnia. 
8) 42 p. p. Białystok. 
9) Straż Ogniowa Pierszaje. 

10) Strzelec Burdykowszczyzna. 
11) » Albertyn. 
12) » Stotowicze- 
13) I družyna 8 Baonu KOP-u. 
14) 79 pułk piechoty Stonim. 
15) 2-a drużyna 8 Baonu KOP-u. 
16) 78 p. piechoty Baranowicze. 
17) Policja Nowogródek. 
18) Strzelec Zdzięcioł. 
19) Straż pożarna Berdówka. 
20) Strzelec Lida. 
21) 2 drużyna 78 p. piechoty. 
22) Strzelec Nowogródek. | 
23) Straż pożarna Mikołajewszczyzna. 

Obok każdej drużyny jadą kolarze So- 
koła, wojskowi i policji państw. 

Na twarzach zawodników widać radość, 
chęć do zwycięstwa. Między drużynami 
jest drużyna 42 pułku, kióra w ubiegłym 
roku wygrała marsz szlakiem Kadrówki. 
Nie brak i zachęcań np., kiedy ruszała 
dziarska drużyna KOP-u (chłopy jak dęby) 
prowadzący sierżant podał komendę: „marsz 
zwycięzka družyna“. й 

Po wymarszu ostatniej družyny publi- 
czność długo jeszcze stoi, dzieląc się wspo- 
mnieniami z 1914 r. 

Za drużynami w autach podążyli sę- 
dziowie, lekarz i na ciężarowym aucie rze- 
czy zawodników. Marsz Baranowicze —No- 
wogródek odbędzie się w dwóch etapach. 

Pierwszy etap Baranowicze — Walówka, 
gdzie drużyny zanocowały, i drugi etap 
Walėwka — Nowogródek. 

Pierwszy etap wskazał Odrazu na ko- 

losaine podniesienie się poziomu drużyn 
w porównaniu z zeszłym rokiem. Miast 
ludzi, idących spokojnym, miarowym kro- 
czkiem „spacerkiem“ po szosie — widziało 
się spoconych, zziajanych, goniących osta- 

tkiem tchu — zawodników, dających z sie- 
bie wszystko byle zdystansować przęciwni- 

ków, byle prędzej dojść do mety. jest to 
w lwiej mierze zasługa 42 p. p. z Białego- 
stoku. Zaprawiona w licznych marszach, 
posiadając wielką rutynę, ufając we wła- 

sne siły — drużyna ta nadała z miejsca 
tak szalone termpo, iż pozostali zawodnicy 
volens,-nolens musieli wyciągać nogi by 
nie pozostać zanadto w tyle. Ambicja i sil- 

na wola zdołały zastąpić w większości dru- 

žyn racjonalny trening, tąk, iż, mimo for- 

sownego, zgoła niespodziewanie męczące- 

go, marszu, niemal wszystkie drużyny do- 

tarły do Walówki. Zdyskwalifikowano tylko 
trzy drużyny (już w Horydyszczu) za zde- 

kompletowanie. Natomiast w samej Wa- 

łówce dr. Maciulewicz musiał zakasać rę- 
kawy i ciężko pracować, opatrując pood- 

parzane nogi i dodając otuchy zawodni- 

kom walerjanką i jodyną. Nieszczęśników 
tych było przeszło 200, t. į. około połowy 
całego stanu maszerujących, poważnych 

PAUL GRZIK w WILNIE. 
„Je le jure... par les belles 

Muses de France auxquelles 

į'ai consacrė ma vie“. 

emi słowy kończy Paul Ca- 

zin aj kobra (boutade) nole- 

miczny zatytułowany „Le Siege 

d'Autun“ (1925). 

W ciągu ostatnich kilku dni bawił 

w Wilnie pardon! — zwiedzał 

Wilno bawiąc w gościnie u hr. Jana 

Tyszkiewicza w Wace podwileńskiej, 

gość z Francji nad wyraz miły, pożą- 

dany i niepospolity: Paul Cazin. | 

Nie po raz pierwszy w życiu jest 

w Polsce, którą zna wybornie; po 

raz tylko pierwszy oglądał własnemi 

oczyma Wilno, którego dzieje, Od za- 

mierzchłei przeszłości do dzisiejszego 

dnia, tajemnic żadnych dlań nie mają.Od 

dawna juž pisarz irancuski, naležący 

do najświetniejszych stylistów  litera- 

tury wogóle, interesuje się żywo na- 

rodem naszym i jego ojczyzną. By- 

najmniej nie z tych lub owych wzglę- 

dów utylitarno-oportunistycznych. Pan 

Paul Cazin nie jest żadnym  polity- 

kiem; ani teoretycznym ani aktywnym. 

Upodobał sobie Polskę z jej burzliwą 

i tragiczną, a zarazem pełną intrygu- 

jącego blasku historją; upodobał 50- 

bie naród polski, z jego rzutkościę i 

łotnością, buńczucznością |! Sensy- 

tywnością, nawet Z, jego. wadami, o 

wiele ciekawszemi niż niejedna cnota... 

. Afq mite ćlecttue? Niewątpliwie. Może 

nawet nie „z wyboru”. Tylko, ot, ta- 

wypadków jednakże nie było, co dowodzi 
ogólnego przygotowania do marszu, ale 
braku doświadczenia. 

A teraz przejdźmy do cyfr: w ubiegłym 
roku na pierwszym etapie najlepszy czas 
wynosił 5 godz. 33 min. 57 sek. (78 p. p: 
z Baranowicz), najgorszy czas 9 godz. 47 
min. 53 sek. (Straż Pożarna z Nowogród- 
ka), najlepszy wynosił 4 godz. 35 min, 7 
sek. (42 pp. z Białegostoku), najgorszy czas 
1 godz. 29 min. 15 sek. (drużyna strzelecka 
ze Stołowicz); nałeży zaznaczyć, iż prawie 
wszystkie drużyny (z wyjątkiem drużyny 
strzeleckiej ze Stołowicz) uzyskały w b. r. 
dużo lepsze czasy i tak 78 p. p. о 1 
dzinę; 79 p. p. o półtorej godziny, Ź 
Strzelecki z Nowogródka o pół godziny, 
8 baon KOP o 2 godziny, Zw. Strzelecki 
z Baranowicz o | godz. 20 min., Straż Po- 
żarna z Nowogródka o 2 godz. 20 min. 
it @; 

Ogółem zeszłoroczny rekord pobito 7 
drużyn. 

Na tym etapie zdobyły nagrody: dru- 
żyna 42 pp., drużyna 78 pp., Związek Strze- 
lecki z Lidy, Związek Strzelecki z Nowo- 
gródka i drużyna Policji Państwowej. 

* 

Drugi etap jest rozegrywany w dwóch 
konkurencjach: drużynowej i inaywidualnej. 
Drużyny startujące w konkurencji druży- 
nowej zdobywają nagrody za ogólny czas 
na całym dystansię. Tylko osiem drużyn 
stanęło do trudniejszej, lecz bardziej za- 
szczytnej konkurencji zespołowej. Wszyscy 
„zawzięji się* na 42 p. p. i za wszelką ce- 
nę chcieli mu „wydrzeć* zwycięstwo -- na 
tym przynajmniej etapie. : 

I rzeczywiście „wydarli*. Przyczynił się 
też trochę pech białostoczan, gdyż jeden 
z ich zawodników (zapasowy) zasłabł i 
koledzy musieli go nieść blisko cztery Ki- 
lometry, nadomiar sam dowódca upadł i 
potłukł się dotkliwie. Bądź co bąóź pierw- 
szą stanęła do mety drużyna 77 p. p. Z 

Lidy, co jednak nie przeszkodziło, iż zwy- 
cięstwo na całym dystansie (suma cząsów 
pierwszego i drugiego etapu) odniosła dru- 
żyna 42 pp. 

Wyniki drugiego etapu były następu- 
jące: i-sza drużyna 77 pp. z Lidy w czasie 

1 godz. 40 min. 35 sek.,2-ga drużyna 19 
p. p. ze Słonima 1 godz. 47 min. 19 sek. 

3-a drużyna 42 pp. z Białegostoku | godz. 
48 m. 14 sek., 4-ta drużyna 78 pp. z Ba- 
ranowicz 1 godz. 53 min. 19 sek. (wszyst 
kie te drużyny pobiły rekord zeszłoroczny 

wynoszący 1 godz. 46 min. 38 sek.), a na- 

leżący do drużyny 79 pp., 5-ta drużyna 8 

baonu KOP 2 godz. 44 sek.,6-tą Straż Po- 

żarna z Berdówki 2 godz. lo min. 11 sek. 
7-ma Zw. Strzelecki z Berdykowszczyzny 
2 godz. 12 min. 32 sek. i 8-ma Zw. Strze- 
lecki ze Szczuczyna 2 godz. 17 min. 39 sek. 

Zaznaczyć należy, że ostatnia drużyna 
miała czas lepszy o 45 min. od ostatniej 

W konkurencji indywidualnej wyniki 
były następujące: I-szy Stanisław Urbano- 
wicz, strzelec z Lidy w 1 g. 32 min. 45 
sek. 2-gi Józef Dzierżyn, strzelec z Lidy, 
w 1 godz. 32 min. 5o sek., 3-ci Wł. Kipiel 
strzelec z Słonima w 1 godz. 34 min. 4-ty 
Naumowicz 1 g. 37 m. 25 sek. 5-ty Miko- 
łajewski, 6-ty Cymanow. Czas ostatniego 
1 g. 43 m. 42 sek. 

Na całej trasie pierwsze trzy drużyny 

osiągnęły następujące czasy: l-sza druży- 
na 42 p. p. 6 godz. 23 m. 21 sek, bijąc 
rekord zeszłoroczny (7 godz. 31 m. 56 sek. 
78 p. p.) o l godz. 8 m.37 sek., druga dru- 
żyna 78 pp. w 6 godz. 45 m. 4 sek., 3-cia 
drużyna 77 pp. w 6 godz. 45 m. 4 sek. 

Ogółem zeszłoroczny rekord pobiło 4-ry 

drużyny. 

* 

Popołudniu na rynku odbyło się uro- 
czyste wręczenie nagród. 

P. Wojewoda, przyjąwszy raport od 
por. Krasickiego (dowódcy zwycięskiej dru- 
żyny 42 pp.), przemówił do zawodników, 
podkreślając znaczenie ich wyczynu spor- 

towego oraz zachęcając do dalszej owoc- 
nej pracy na tem polu. 

Nagrody — przeważnie praktyczne; ka- 
rabinki, zegarki, puhary zostały rozdane 
rozradowanym zawodnikom osobiście przez 
p. Wojewodę. ZONE 

Obdarowane zostały zwycięskie druży- 
ny oraz zawodnicy indywidualni. 

Po rozdaniu nagród odbyła się defila-' 
da drużyn. 
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racowniczkę 
Szkoły Przemysłowo—Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki upraszą się 
skłądać do adm: „Słowa* dla b. 
WOK Szkoły. 
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kie powinowactwo duchowe. 
Trzeba słyszeć jak mówi Paul 

Cazin o Ostrejbramie, o Ostrobram- 
skiej Matce Boskiej. Cały jego esprit 

nawskroś francuski, cały jego najwyż- 
szej próby intelekt galicki klęka z ja- 

kąś dziwnie sarmacką pokorą przed 
cudownym zaszym Obrazem, jakby 
się doprawdy, jaki husarz z pod Kir- 
cholmu lub Wiednia zwalił na kolana 
bijąc się w piersi dłonią w stal za- 
kutą. 

Trzeba ponadto wiedzieć, że p. 
Cązin był za młodu klerykiem zakon- 
nym, że za pozwoleniem papieża, ha- 
bit porzucił lecz że w całkowicie 
Świeckiem odtąd życiu swojem nie 
przestał być oświeconym katolikiem, 
pełnym wrażliwości dla rzeczy wiary 

i tradycyj kościelnych. Jakże jednak 
inaczej zgoła inaczej odczuwa Paul 

Cazin np. Lourdes, a inaczej 

Częstochowę lub Ostrąbramę! Wcho- 

dząc z nim do kaplicy Ostrobram- 

skiej nię trzeba mu niczego tłuma, 

czyć. Jego samego wnet ogarnia i 

przepaja „rodzima”* (aby się tak wy- 

razić) atmosiera, tego przedziwnego 

miejsca. Jeżeli kto potrafiłby powtó- 

rzyć słowo do słowa modlitwę Mic- 

kiewicza przed obrazem Ostrobram- 

skiej Najświętszej Maryi Panny — to 
Paul Cazin. 

Zwiedził, jak się rzekło, całą Pol- 
skę. Zna jej miasta i grody, zapadłe 
kąty, wioski najcichsze i magnackie 
dwory... Stał na okopach św. Trójcy 
i z pewnością lepiej zna ich historię 

оО ti 

Włosi chcą odnaleźć reszfki „Ifalii“. 
MOSKWA, 24. VII. Pat Rząd włoski zwrócił się do komitetu pomocy ekspe- 

dycji gen. Nobile z prośbą, aby „Kiasin* rozpoczął poszukiwania szczątków „Italji“. 

Przed powrofem zalogi „Italii“. 
BERLIN, 24. Vil. Pat. Poselstwo włoskie w Berlinie zamėwito u dyrekcii kolei 

Rzeszy w Schwerinie wagon sypialny, w którym 
przy życiu członkowie ekspedycji „ltalji* wraz z gen. Nobile. Transport 

mają być przewiezieni pozostali 
wyjedzie z 

Warnemiinde na Magdeburg do Monachium, stamtąd zaś do Werony, nie zatrzymu- 
jąc się w Berlinie. 

Przyjęcie dia śpiewaków niemieckich. 
BUDAPESZT, 24. VII. PAT.- W parlamencie węgierskim odbyło się 

przyjęcie dla śpiewaków niemieckich. W wygłoszonych z tej okazji prze- 
Ža mówieniach podkreślono, że Węgry i Niemcy, jako kraje uciśnione powin- 
M ny wspierać się aż do osiągnięcia wyzwolenia co niebawem winno na- 

stąpić. 
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NAJLEPSZY ŚRODEK NISZCZĄC 

NIEZAWODNIE: MUCHY, KOMARY, 

PLUSKWY, MOLE, ORAZ wSZEL= 
KIE INNE SZKODLIWE LUB DOS* 
KUCZLIWE OWADY i ROBACTWO. 
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Gdansk. 
dostarczą wobec dużego zbytu po cenach najniższych udzielając najwyż- 

szego rabatu SIINiKi EIeKfTYEZNE prądu stałego i trójfazowego. 

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO. 

TRANSFORMATORY. 

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99 
Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30. ` 

lub bezpośrednio: STOCZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK. 
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niż znał ją sam Krasiński. 
Poliglota zawołany, posiadł język 

polski w mowie i pismie, jak mało 
który cudzoziemiec. Gdy mówi po 
polsku - a płynnie i nawet bez cie- 
nia błędu — używa zwrotów rdzennie 
polskich, wyraziście polskich, dosad- 
nych i kolorowych... Dodajmy szczy- 
ptę cudzoziemskiego akcentu, a ude- 
rzy każdego ogromnie miła „pikan- 
tnošč“ tak iście wirtuozowskiego po- 
sługiwania się mową polską, przez 
obcokrajowca. 

Nikt też bardziej niż p. Cazia nie był 
powołany do tłumaczenia choćby ar- 
cydzieł naszej literackiej prozy. Aka- 
demja Francuska nie zawahała się 
wysokie przyznać odznaczenie jego 
przekładowi „Pamiętników  Paska“, 
a niktby z większą finezją nie potraiił 
przetłumaczyć na język irancuski „Pod- 
filipskiego'* Józefa Weyssenhoffa. Nie- 
mniej znakomitemi są przekłady Ca- 
zin'a utworów belletrystycznych Rey- 
monta, Sienkiewicza, Zapolskiej. 

A oryginalna twórczość literacka 
Cazin'a jakaż jest? Czyjeż to oczy 
przyglądały się nam i miastu nasze- 
mu przez ostatnich dni kilka? Pod ja- 
kiemże to piórem znajdziemy * się 
my niebawem, znajdą się wspomnie- 
nia turystyczne z Polski wytworne- 
go europejczyka, który posiadł wszy- 
stko, co dać może Kultura i Piękno 
a posiada wrodzony dar bystrego i 
niezawodnego orjentowania się nie- 
tylko po najdziwniejszych duszach 
ludzkich, nietylko po najbardziej egzo- 

tycznych (dla Francuza) obyczajach i 
tradycjach lecz nawet po notorycznych 
barbarjach? 

Paul Cazin — o ile dał nam siebie 
przeniknąć w ciągu krótkiego, nazbyt 
krótkiego z nami obcowania—jest par 
excellence z ludzi, dla których nic 
nie jest obce (nil humani alie- 
num) i przeto zdolnych: wszystko 
zrozumieć. A czegoż więcej potrzeba? 

E 

Poprzedziła przybycie tu do nas 
p. Cazin wydana Świeżo książka o 
nim józeia Weysenhoifa, rozrzucona 
po wystawach wszystkich naszych 
księgarń. 

Wątpię aby był w chwili 
w Polsce ktoś lepiej znający 
literacką” autora rozkosznych opo- 
wiadań quasi historycznych, Śre- 
dniowiecznych, i przesubtelnych q u a- 
si wspomnień chłopięcych niż 
Weysenhoff... Można bez zastrzeżeń 
zaufać jego opinii, jego sądowi, jego 
wyczuciu istoty wielkiego pisar- 
skiego talentu. 

Wpierw jednak -- słów kilka pre- 
zentacji. Paul Cazin liczy obecnie za- 
ledwie 45 lat; jako pisarz jest jeszcze 
młodszy gdyż' pierwszą książkę wydał 
w powojennym już czasie, 1920 tym. 
Z Burgundji jest rodem. Pierwszych 
wrażeń zaznał w atmosierze mało- 
miasteczkowej a w środowisku ro- 
dzinnem, przepojonem patrjarchalno- 
ścią i pobożnością. Następują lata 
Szkolne... i' nowicjat zakonny. W 

obecnej 
„duszę 

Sprawa o zamach w Taurogach. 
_ Sędzia dla spraw szczególnej wa- 

gi przy sądzie wojennym zakończył 
już dochodzenie w sprawie rozruchów 
w Taurogach. Sprawę przekazano Są- 
dowi wojennemu. Ogółem na ławie 
oskarżonych zasiędzie 120 osób. Do 
chodzenie ustaliło co następuje: 9 
września organizacja wywrotowa na 
czele z Feliksem Sołtanem . b. po- 
słem na Sejm socjald.  Mikulskisem, 
który został zastrzelony, gdy stawiał 
opór podczas zaaresztowania, opano- 
wali miasto Taurogi wraz ze wszyst- 
kiemi instytucjami, obrabowali miej- 
scowy oddział banku państwowego, 
zabierając z kasy banku 220 tys. lit., 
rozbroili policję i zaaresztowali sze- 
reg osób. Zamachowcy trzymali mia- 
sto w swem ręku do 4-ej pp. Przy- 
byłe w owym czasie woska powsta- 
nie stłumiły. Dwóch czynnych zama- 
chowców rozstrzelano na mocy wyroku 
sądu doraźnego, część zaaresztowano 
wielu zbiegło. Z  zaresztowanych 60 
odsiaduje obecnie areszt zapobiegaw- 
czy w zakładach karnych w Kownie, 
Szawlach i Poniewierzu, inni zostali 
zwolnieni za kaucją. Za zamachowca- 
mi, którzy zbiegli, wdrożono poszu- 
kiwanie. Zamachowcy zostają pocią- 
gnięci z artykułów kodeksu karnego 
i specjalnej ustawy o ochronie pań- 
stwa, przewidujących jako sankcję 
karną karę Śmierci. Przypuszcza się, 
iż sprawa zostanie rozważona we 
wrześniu lub październiku. Oskarżo- 
nych będzie broniło 6— 1 wybitnych 
adwokatów. Sprawa ma się toczyć 
przy drzwiach zamkniętych. 

  

ZAŁOŻONA W 

pierwsza © kraju 

ne marmelądą, masami 

biszkopty, ciastka, wafle i torciki 

  

E. WEDEL 
ma zaszczyt zawiadomić swych Szanownych Odbiorców, 

ZE 

został otwarty sklep PRZY UL. MIGKIEGICZA Nr 5 
który poleca łaskawym względom Szanownej Publiczności. 

Sklep nasz będzie stale zaopatrzony we wszystkie znąne ze swojej do. 

broci wyroby fabryki, jako to: czekoladki, czekoladę tabliczkową, dese- 

rową i mleczną, karmelki w kilkudziesięciu odmianach pełne i nadziewa- 

grylażowemi i 

oraz kakąo w proszku higjeniczne : 

* owsiane specjalnie dia dzieci. 

Igi Zjazd więźniów ideowych 
z lat 1914 —1921. 

* 

W listopadzie r. b. odbędzie się! 
w Warszawie Il-gi zjazd byłych wię-. 
źniów ideowych z okresu walk o nie- 
podległość i całość Ojczyzny t. j, z 
1914 - 1921 r. 

Komitet organizacyjny, wyłoniony 
przez zjazd zeszłoroczny, opracował 
już szczegółowy program  uroczysto- 
Ści, które będą miały na celu nietyl- 
ko uczczenie Więźnia Magdeburskie- 
go Marszałka  Józeia Piłsudskiego— 
Twórcy Niepodległej Polski—ale rów , 
nież zespolenie wszystkich tych, któ* 
rzy ofiarnym fondem przyczynili się 
do odrodzenia Narodu i którym Pol- , 
ska nie przyszła za darmo. s 

Z II Zjazdem b. więźniów ideo-f 
wych połączona będzie wystawa pa- 
miątek więziennych. 

Wszyscy ci, którzy posiadają ma- 
terjały eksponatowe, jak korespon- 
dencję, druki notatki, odezwy i t. p., 
wydawane w poszczególnych obwo- 
dach i więzieniach obcych w latach 
1914—1921, proszeni są o zadekla- 
rowanie ich pod adresem: Kancelarja 
Wojskowa P. Prezydenta Rzplitej. Za- 
mek-Warszawa. Kpt. Caspaeri Chrzą- 
szczewski. 

Tam równieź należy zgłaszać u- 
dział w Zjeździe i nadsyłać rękopisy 
do drugiego tomu wydawnictwa „Za 
krataml więzień i drutami obozów*. 

Pracom organizacyjnym Il Zjazdu 
b. więźniów ideowych patronuje gen. 
dyw. Kazimierz Sosnkowski. (r.) 

1851 ROKU 

fabryka czekolądy 

marcepanowemi. Marmeladki, 

o S6ólę 
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Pudry 
ošė! 

w pudelkach-sitkach 

Nildė 
PARIS. 

Cena pudełka metalowego Zi. 7.50 

5 “ tekturowego Zi. 2.50 

WSZĘDZIE. — — — 

Parfumerie „NILDĖ“ 
22 Rue de Longchamp, 

NEUILLY — PARIS. 

  

świat zgoła inny przenoszą go grun- 
towne studja odbyte w Sorbonie pa- 
ryskiej oraz podróże zagranicę. Wy- 
bucha wojna. Cazin spłaca z bronią 
w ręku dług ojczyźnie — lecz w po- 
wojennym Paryżu miejsca już dla 
siebie znaleźć nie może. 

Przenosi się na stałe — w 1923 r. 
do nawpół rodzinnego swego mia- 

sta, do Autun. Bez mała czterysta 
kilometrów od Paryża. Środkowa 
Francja; z piętnaście tysięcy mieszkań - 
ców; mnóstwo niezrównanych zabyt- 
ków z czasów kiedy Autun było 
rzymskiem, słynnem Augustodunum; 
katedra stawiana jeszcze przez  ksią- 
żąt Burguńskich ośmset albo i więcej 
lat temu, ze szczytem strzelistym wie- 
ży będącym istnym cudem budowni- 
ctwa — ciche, spokojne, śliczne miasto... 
w Sam raz dla humanisty, rozkocha- 
nego w jubilerstwie stylowem... 

I tak się Paul Cazin zżył z tem 
„swojem* miastem, tak cały poświęcił 
się jego apologji, tak wżył się w 
jego życie, że nazwać Cazina „Cazin 
I'Autunois“ nie będzie najmniejszą 
przesadą lub niewłaściwością. 

Pierwszą książkę, którą wydał, i 
która odrazu zwróciła uwagę na nad- 
zwyczajne przymioty n o we go pióra, 
był zbiór—listów, pisanych do żony 
z frontu wojennego, z postojów, z 
okopów, podczas marszów, w inter- 
walach między jednym „ogniem hura- 
ganowym* a drugim. „Nie spotkałem 
—pisze Weyssenhofi —książki o wiel- 
kiej wojnie, którejby obrazy powsta- 

wały tak jasno w wyobraźni i więzły 
w pamięci tak mocno”. Dużo powie* 
dziane! 

Po „L'Humaniste A la Guerre" 
(uwieńczonym przez Akademję Fran- 
cuską, która chyba zna się na rzeczy) 
ukazał się rodzaj pamiętnika autora z 
łat dziecięcych. („Dėcadi. Histoire 
d'un petit enfant du diocćse d'Autun". 
1921). Sceny, scenki, epizody, sylwet- 
ki i profile; mnóstwo typów, z które- 
mi dziecko się spotyka. Wszystko 
iskrzy się cyzelersko . obrobione. 
oto i coś w rodzaju powieści 
rycznej, sięgającej w rok aż 
rozgrywającej się w. Autun (L'Hótel- 
lerie du Bachus sans Tóte"). Podob- 
nie jak tytuł, tak i naracja przypo- 
mina Anatola France. Same szczere 
złoto galickiego ósprit! Attycko-fran- 
cuski dowcip na każdym kroku. 
Wręcz odraza do patosu, samochwal- 
stwa, do szablonu. Smak, przedziwny; 
pełno śmiechu; olbrzymia erudycja; 
pamięć niesłychana; rzeczy w treści 
niby błahe a pełno blasku i orygi-; 
nalnošci; rzetelne „wywczasy* huma- 
nisty; mistrzowskie znawstwo rodzin- 
nej mowy; wszędzie umiar  nieskazi- 
telny przy celowości wytrawnego ar- 
tysty. Wszystko to znajdziemy w na4 
stępnych i w dalszych książkach Ca* 
zina, w „Skowronku wielkanocnym*, 
w „Zachciankach“ (Lubies), w zesz- 
łorocznym „Zwierzyńcu”. 

Styl Cazina—wyraża się Weyssen- 
hofi — posiada iście klasyczne: zwię- 
złość, jasność, dosadność. Sztuka 
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Rozpowszechnienie upra- 
wy Inu w w-wie Wileń- 

skiem. 
Celowe i należyte rozwiązanie spra- 

wy Iniarskiej dotychczas napotykało 
-na znaczne trudności z braku jakich- 
koiwiek, zasługujących na zaufanie, 
danych statystycznych 0 przestrzeni 
updawnej, wydajności, eksporcie i t. 

"p. Wychodzono naprzykład z błęd- 
nego założenia, że obszar pod lnem 
w województwie Wileńskiem wynosi 
koło 15 tysięcy ha, wówczas gdy 
tystyka ad hoc przeprowadzona 

przez gminy, wykazała przeszło 29 
tysięcy ha. 

А Rozpowszechnienie uprawy łnu w 
województwie Wileńskiem w 1927 by- 
ło następujące: 

  

Powiaty Obszar 
w ha 

Brasławski 5400 
Dzisnieński 6900 
Mołodeczański 1200 
Oszmiański 3900 
Postawski 3400 
Swięciański 6100 
Wilejski 1900 

: Wilerisko-Troc. 1300 

| Razėm 20700 
Celem zobrazowania, w których 

mianowicie miejscowościach uprawa 
„Inu jest mniej lub więcej rozpowsze- 

iona, wymieniam poniżej poszcze- 
gólne gminy, w których uprawa Inu 
w stosunku do innych upraw wyno- 
si ten lub inny procent; 

Powiat Brasławski. Do 5 proc. 
w stosunku do ogólnego obszaru 
gruntów ornych uprawia się len w 
następujących gminach: Widzka, Opes- 
ka, Miorska, Smołweńska, Dryświac- 
ka, Przebrodzka, Brasławska, Pliska, 
Jodzka, Rymszańska i Bohińska. Od 
5 do 10 proc—gminy Leonpolska 
(8.9), Drujska (6.7), Nowopohoska 
(6.6). Najwięcej rozpowszechniona u- 
prawa Inu jest w gminie Słobódzkiej 
(10.4 proc.). 

Powiat Dzisnieński. Ponad 5 
Proc. mają gminy: Jaźwieńska (5.4), 
Szarkowska (6.6), Hermanowicka 
(9.0). Gmina Mikołajewska pod Inem 
wykazuje 14 proc. ogólnego obszaru 
©rnego. W pozostałych gminach len 

jmuje od 1.6 do 4.6 proc. 

Powiat Mołodeczański. Najwięk- 
sze rozpowszechnienie lnu wykazuje 
gmina Grodecka (3.1 proc.), naj- 
mniejsze Radoszkowicka (0.4 proc.). 

Powiat Oszmiański. W gminie 
Graużyskiej pod lnem znajduje się 
9.1 proc. obszaru ornego. W innych 
gminach od 1.9 do 4.1 proc. 

Powiat Postawski. Ponad 5 
proc. - gmina Łuczajska (5.2) i Po- 
stawska (8.4). W powstałych gminach 
obszar pod Inem—od 1.4 proc. do 

+4.2 proc. 

) Powiat Swięciański. Największe 
zastosowanie uprawa Inu znajduje w 
gminach: Hoduciskiej (8.1  proc.), 
Szemietowskiej (6.3) i zwłaszcza Ko- 
majskiej (13 proc.) W «pozostałych 
gminach obszar pod lnem waha się 

| od 0.3 proc. gm. Michałowska) od 
/ 4.5 (gm. Melegiańska). 

Powiat Wilejski. Największy 
proc., mianowicie 4.5 wykazuje gm. 
Dołhinowska. W innych gminach 
przeważa 1 do 3. Najmniej wysiewa 
5 Inu w gm. Ilskiej (0.6 proc.). 

Powiat Wileńsko-Trocki pod 
względem uprawy lnu stoi na ostat- 
niem miejscu. 

Największe zastosowanie Inu wy- 
raża się w procentach cyirą 1.8 (gm. 
Worn,ańska). W pozostałych gminach 
przeważa 0.5 proc. Najmniejsze sto- 
sowanie uprawy Inu notuje się w 
gminie Turgielskiej. (0.1 proc.). H. 

-- KURIER GOSPODARCZY ZEK 
300. 

SCHOOL. 
90—100, 000 80—90, žytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 75— 78, razowa 60—65, kar- 
toilana 85—95, gryczana 75--85, įęczmien- 
na 60—65. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr. 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
100-120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—200, baranie 260—280, wieprzo- 
we 300—350, schab 360—370, boczek 360 
— 370, szynka świeża 80—300, szynka wę- 
dzona 420—450. 

Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 380— 
380, szmalec amerykański | gat. 400—450, 
400, II gat. 320—380, amerykańska 350— 

INFORMACJE. 
formowanie rynku ceglanego. 

Założone przy Banku Giospodar- 
stwa Krajowego z inicjatywy Komite- 
tu Ekonomicznego$ Ministrów Biuro 
Komisowe Pośrednictwa w Zakupie 
Cegły, mające na celu, drogą zebrania 
i zorganizowania konsumentów, prze- 
ciwdziałanie spekulacyjiemu podwyż- 
szeniu ceny cegły przez pośredników, 
rozwija coraz intensywniej swą dzia- 
łalność. . 

Z uwagi na korzystną konjunktu- I! gat. 380—400,.sadło 380—400, olej ro- 
i dzięki temu, że w większości Ślinny 240—260. E : AISE R SE Nabiał mieko 30 — 35 gr. za 1 litr, 

wypadków wypłaca Biuro dOStawCY smietana 220—250, twaróg 80 — 100 za 1 
zaliczkę, opłacając każdą dostawę na- 
tychmiast po jej wysłaniu, potraiito 
Biuro osiągnąć wybitną zniżkę ceny 
cegły i przeprowadza Obecnie tran- 
zakcje przy cegle normalnego wy- 
miaru 27x13x6 cm. po cenach prze- 
ciętnie Z 95 za 1.000 sztuk loco wa- 
gon stacja Warszawa. 

Na podstawie uchwały Dyrekcji 
Banku Ciospodarstwa Krajowego z 
dn. 14 czerwca r. b. akcja Biura Ko- 
misowego, ograniczona pierwotnie do 
m. st. Warszawy i okręgu katowic- 
kiego, została obecnie ro.szerzona 
na całe państwo. 

Akcja ta jest pierwszą próbą zrze- 
szenia konsumentów w celu przeciw- 
stawienia się zorganizowanemu pośred- 
nictwu i skartelizowanej produkcji. 

Biuro Komisowe, działając w opar- 
ciu o Komitet dla spraw obrotu i ceny 
cegły, złożony z przedstawicieli władz 
centralnych i zainteresowanych czyn- 
ników, mając na oku obniżenie ceny 
cegły i zapewnienie konsumentowi jej 
dostawy w potrzebnej ilościi we wia- 
ściwym czasie, ma równocześnie na 
względzie zapewnienie producentom 
pewności zbytu i ochrony ich przed 
stratami, wynikającemi z nadprodukcji. 
To ostatnie zadanie może Biuro speł- 
nić tem łatwiej, że, skupiając w swem 

kg. ser twarogowy 12) — 150, masło nie- 
solone 450 — 500, solone 400 — 450, de- 
serowe 500 — 650. 

J.ja: 180-200 za 1 dziesiątek. 

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 
detalu), kostka 1 gat. 180 -190, II gat. — 

Warzywa: kartofle 15 — 18 gr. młode 
25-30 za | kg., cebula 80—100, młoda 
10—15 (pęczek) marchew 25—30, pietrusz- 
ka 5—10 (pęczek), szczaw 15 20, sałata 5— 
10 (pęczek), ogórki 20—25 gr. zą sztukę, 
groch 80 100, fasola 80 90, kapusta 
świeżą 100—120, kwaszona 45—50, grzyby 
suszone 18—20 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 140 200, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 460 600, młode 3.00 - 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00 bite 7.00 —10.00, indyki żywe 
15.00 - 1800, bite 12.00 — 15.00 zł, młode 
8.00 -1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 — 400, śnięte 
280 — 300, szczupaki żywe 350 — 38, 
snięte 200 250, okonie żywe 380 -- 400, 
Śnięte 240 - 280, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 320—400, śnięte 
180—220, leszcze żywe 380—400, śnięte 
250-280, sielawa 150—180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak), 
sumy 209 —250, miętusy 120 _ 150, jazie 
żywe 350 38, Ośnięte A 220, stynka 
(brak), płocie 120 150, drobne 40 - 60. 

Jubileuszowe święfo 18 
Pierwszy dzień uroczystości, poświęcony pamięci poległych bo- 

w O 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Subsydja Ministerstwa P, i O. 
5. dla instytucji w Wilnie. Ministerstwo 
pracy i Opieki Społecznej wyasygnowało 
na ręce Pana wojewody [1.315 złotych 
tytułem miesięcznej zapomogi dla Instytu- 
cyj Opiekuńczych nad dziećmi w Wilnie. 

robocie materjałem budowlanym ana- 
„logicznego rodzaju z resztą chodnika, 
w tem miejscu widzimy na ulicach 
coś wręcz przeciwnego! 

В. Wojewoda na terenie targów inte 
reseje się postępem prat 

P. wojewoda Wł. Raczkiewicz, je- Z wviatki i i T у ) wyjątkiem tych odcinków, gdzie 
den z inicjatorów i gorących propa- chodniki były Ao, z płyt at 
gatorów Targów-Wystawy w Wilnie, wych, ulice, na których układano ka- 
korzystając z pobytu w czasie urlo- r : aštrias 
pu w Wilnie, w poniedziałek iłw go- bel, wyglądają jak pacjent po ciężkiej i с operacji: środki i iegnie j: — (x) W sprawie udzielenia pomo- 
dzinach południowych przybył na te- ŻW -Śiieg 2 lina se cy poszkodowanym na skutek kląsk ży- 
ren targów celem zbadania posuwają- AAB > wiełowych. Ministerstwo Pracy i Opieki 

y: Społecznej opracowało szczegółową cych się prac. 
Niebawem na miejscu zjawili się: 

zastępca wojewody p. Dworakowski, 
prezydent miasta p. Folejewski, inż. 

instrukcję o udzielaniu pomocy poszkodo- 
wanym na skutek klęsk żywiołowych. Ро- 
moc może być udzielana czasowo do 
trzech miesięcy małorolnym, posiadającym 
do 6-h użytków i obarczonym rodziną, 

Geneza tego szwu jest następują- 
ca: jakgdyby pragnąc zadrwić ze zdro- 
wego rozsądku i urągając elementar- 
nym wymogom estetyki i porządku 

rę, kort BE zii i pod YNOWICZ. kierownicy robót na Odcinkach, gdzie którzy wymagają opieki w myśl art. 3 
. wojewoda zwiedził teren, inte- chodnik zrobiony był z jednolitej Ustawy © opiece społecznej, Pomoc z 

resował się szczegółowo poszczegól- kredytów tego Ministerstwa udzielana masy betonowej, zamiast tego, by tą 
samą masą zasmarować wyłom w 
chodniku, załatali lukę na całej jej 
długości płytami betonowemi. 

Jeszcze gorzej przedstawia się 
sprawa w tych miejscach, gdzie po- 
dobna operacja dokonaną została na 
terenie chodników asfaltowych, gdzie 
jasne płyty jaskrawo odbijają na tle 
ciemnej reszty chodnika, tworząc nie- 
miłą pstrokaciznę. 

Gdy naostatek jeszcze dodamy, 
że szczeliny między „wkładką* pły- 
tową a resztą chodnika nie zostały 

będzie w wypadkach klęsk, dotykających 
ludność zbiorowo, i nie może być uważana 
jako zwrot poniesionych strat oraz jako 
zasiłki ną odbudowę. 

— (x) Strajk czeladników piekar- 
skich w Wilnie. Czeladnicy piekarscy w 
Wilnie przynależni do związku chrześci- 
jańskiego ogłosili w dniu onegdajszym 
strajk na tle ekonomicznem. 

Ostatni żądają podwyżki dotychczaso- 
wych płac o 20 proc- oraz nieprzyjmowa- 
nią do pracy piekarzy nienależących do 
tego związku. › 

„ Podkreślić należy, iż na loo przedsię- 
biorstw piekarskich w Wilnie żądane przez 
strajkujących warunki uwzględniło tylko 
30 przedsiębiorstw, pozostałe zaś nie uzna- 
ją żądań czeladników. 

‚ Wobec tego też strajk piekarzy przy- 
biera coraz większe rozmiary. 

SĄDOWA. 
— (0) Wykroczenia administracyjne 

a amnestja. W związku z wejściem w ży- 
1 nie cie ustawy o amnestji, władze administra- 

następujące „zaczarowane koło* wy- cyine otrzymały z Min. spr. wewnętrznych 

nemi działami wystawy i ich rozmie- 
szczeniem, a głównie pracami inwe- 
stycyjnemi. 

Główny kierownik robót inwesty- 
cyjno-budowlanych p. inż. Łuczkow- 
ski pokazał p. wojewodzie plany nie- 
których pawilonów, a między innemi 
teatru, który ma być przebudowany 
na pomieszczenie dorobku paristwo- 
wego t.j. monopoli, oraz nowej i eie- 
ktownej bramy wjazdowej. 

P. wojewoda, po 'zaznajomieniu 
się ze szczegółami, wyraził organiza- dar Е a 
torom swe zadowolenie z ich prac do zacementowane, a tylko „przyprószo- 

įychozėšOwych. (t) ne“ piaseczkiem, którego ubicie po- 
REKE CENEO RZY WSZERZ ZzOStawiono pracowitym nogom prze- 

chodniów,-- obrazek będzie kompletny! 
GIEŁDA WARSZAWSKA (p.) 

24 lipca 1928 r. — Tradycyjny remont. Już od 
Dewizy i waluty: lat kilku można zauważyć w Wilnie 

Tranz. Sprz. Kupno Žaga i i dkėw“. W okresi i desz- "owy okólnik, w myśl którego władze te 
Belgja 124.20 124.51 123,89 p kratosi dev. są pak rss winny darować wszelkie wykroczenia ad- 
Holandja 358.70 359.60 357.80 N P PIEZO ministracyjne łącznie z porządkowemi bez 
Londyn 43,34 43,33 43,23 od strony placu Napoleona „zacieka- względu na rodzaj i wymiar kary, o ile 

= G E a“ ją“ na skutek wadliwie urządzonych popełnione zostały do dnia 3 maja rb. choć- 
Rz S 2656 Ścieków, na murach tworzą się wil- y, sę a a sias 
Szwajcaria | 171675 17210. 17125 gotne plamy, tynk zaczyna opadać i przemytnictwo | sta czy amnestja Каг за ajcary: * d. Z ь Tafa' doli „„ Przemytnictwo i stręczycielstwo do nierządu 
Stokholm 238,65 239,25 23805 t. d. nastaniem lata dokonywa się i innych wypadkach ciągnięcia zysków z 
we > as i AE dy uszkodzonych  kružgankow, miki oz so: Nie koteystjų z т ‚ , a zaś z jesienią zaczyna się historja amnestji właściciele hoteli, którzy zostali 
Marka niem. 212,80 1 RZ © P ukarani za dopuszczenie do uprawiania nie- da copo. Tymczasem jednak dokony- 

wa się remont kapitalny, tak że jest 
nadzieja, że naprawa krużganków we- 
szła na pomyślne tory. 

WOJSKOWA. 

Funty angielskie 43,325 43,435 43,215 rządu w hotelach. 
. Władze administracyjne winny natych- 

miast rozpatrzyć wszystkie sprawy karno- 
administracyjne i wstrzymać bieg tych, któ- 
re podpadają amnestji, przyczem o ile na- 
stąpiło zarządzenie przekazania sprawy do 
sądu, to spraw tych do już nie należy 

p. ułanów wileńskich. 

ręku—w myśl uchwały Komitetu do sądu posyłać. Również zarządzone zo- 
Ekonomicznego Ministrów—całość za- haterów. SA O oz A stanie as wykonania R: To sa- 
potrzebowania cegły do budowli, wzno- _ Wczoraj, jak już „Słowo* dono- poległych bohaterów pułku celebro- zo”w ostatnich dniach na terenie pow. 02 wstrzymania zasądzonej grzy- 
szonych przez instytucje rządowe i 
przedsiębiorstwa państwowe, tudzież 
przez osoby i instytucje, korzystające 
z kredytów budowlanych, wypłaca- 
nych przez B. G. K., ma jedyną w 
państwie ewidencję wysokości tego 
zaopatrzenia. Gdy zaś obecnie 80 proc. 
budowli w Polsce wznoszonych stawia 
się z kredytów rządowych lub przy 
ich pomocy, ma Biuro Komisowe w 
ten sposób dokładne wiadomości o 
wysokości zapotrzebowania. Działając. 
w porozumieniu z producentami cegły, 
może Biuro Komisowe podać im fak- 
tyczną wysokość zapotrzebowania, co 
ochroni ich od nadprodukcji, a z dru- 
giej strony zapewni konsumentom 
dostawę potrzebnej im cegły. 

Ponieważ Biuro, przeprowadzając 

rozpoczęły 
z racji 

siło przed kilku dniami, 
się trzydniowe uroczystości 
przypadającego na 25 m.b. Święta 
pułkowego, w roku bieżącym tym 
uroczyściej obchodzonego, gdyż zbie- 
ga się z dziesięcioleciem utworzenia 
pułku oraz 8-mą rocznicą chwalebnej 
bitwy, stoczonej zwycięsko w 1920 r. 
całym szeregiem brawurowych szarž 
na atakujące po dziesięćkroć silniejsze 
hordy bolszewickie. 

Historję powstania pułku, jego 
chwalebne dzieje opiszemy szczegóło- 
wo w jutrzejszym specjalnie zwięk- 
szonym w tym ceiu numerze. 

Dziś podajemy pokrótce sprawo- 
zdanie z uroczystego obchodu pierw- 
szego dnia Święta, poświęconego wy- 

е а łącznie pamięci poległych w bojach 
tranzakcję, sprawdza kalkulacje ko- oficerów, podoficerów i ułanów 
sztów własnych i przyjmuje ceny nie pułku. 
niższe, niż 20 do 30 0/0 ponad koszty 
własne produkcji, przyczem zupełnie 
wyłącza drogie pośrednictwo prywatne, 
przeto w interesie wszystkich kupują- 
cych leży zaopatrywanie się w cegłę 
wyłącznie przez Biuro Komisowe B. 
G. K., a w interesie producentów oie- 
rowanie swej cegły do sprzedaży 
również wyłącznie tą drogą. 

Biuro Komisowe . pośrednictwa w 
zakupie cegły przy B. G. K. mieści 
się w Warszawie, ul. Królewska 5, 
tel. 62-58. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 24-go 

lipca r. b. 
Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 51- 52, owies 54—, jęczmień bro- 
warowy56—, na kaszę 53— , otręby Ży- 
tnie 34 -, pszenne 34 — , makuchy 
S3. Ceny rynkowe: słoma żytnia 8 - 10, 
siano 10—12, ziemniaki 13—15.  Tenden- 
cja spokojna. Dowóz wystarczający. 

Maka pszenna YA I gat. 0000 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 

Do godz. 9 rano specjalnie ude- 
korowana purpurą i kirem Bazylika 
Mniejsza wypełniona została uczestni- 
kami uroczystości. 

Do świątyni wprowadzono pluton 
honorowy ze sztandarem, który ota- 
czał korpus oficerów czynnych i bę- 
dących w rezerwie na czele z obecnvm 
dowódcą płk. szt. gen. Adamem Ко- 
rytowskim. 

Na nabożeństwo przybyli: inspek- 
tor armji Burhardt-Bukacki, gen. Mo- 
krzecki, b. szei rządu b. Litwy Śr., 
zastępca wojewody p. Wł. Dwora- 
kowski, dowódca samodzielnej bryga- 
dy jazdy płk. Szewłocki, prezydjum 
miasta w osobach pp. Folejewskiego 
i Czyża, delegacje od wszystkich puł- 
ków garnizonu wileńskiego na czele 
z płk. Krok-Paszkowskim, jako ko 
mendantem garnizonu i ppłk. Iwo 
Giżyckim, jako komendantem. placu. 

Symboliczny katafalk otoczony zo- 
stał wartą honorową, złożoną z oii- 
cerów, podoficerów i ułanów pułku. 

Nabożeństwo żałobne za dusze 

  

jego polega na niesłychanie trafnym 
, wyborze wyrazów z ogromnie roz- 
Szerzonego słownika... Po naczytaniu 
ię dzieł Cazin'a nabiera się oprócz 
Podziwu dla jego dyktatorskiej bieg- 
łości w szykowaniu ogromnej armji 

razów, jeszcze wzmożonego zapału 
(© wspaniałości mowy francuskiej. (*) 

      

   

   

   

    
    
   
    

3: 

|. Taki oto człowiek, który życie 
Oświęcił pięknej nad pięknemi „Mu- 

Francji", niewątpliwie przyszły 
mik, jeden z „czterdziestu nie- 

Šmiertelnych“, będzie o nas pisał, o 
lsce najpierw, a potem o Wilnie... 
Jak będzie pisał? Js 
Po swojemu. Własnym swoim 

| Stylem, w „rodzaju* swoim własnym. 
pewnością nie napisze... powieści 

»Osnutej na polskich motywach”, na 
uWileńskich** motywach, jak to uczy- 

„it p, Jean Mauclėre. 
Nie napisze też z pewnością bro- 

Szury politycznej. Ani też... jeszcze 
nej francuskiej książki „O Polsce". 

apisze garść imp resyj,. prze- 
Subttelnych, misternych, głębokich, bły- 
Skających tu i owdzie niemniej wyra- 
 „iOWwanym, subtelnym, zaledwie u- 

wytnym dowcipem, jak czarny dżet 
a czarnym tiulu. Anatole France... 

*) Książka Weyssenhoffa „O sztuce 
kiej Pawła Cazina" zawiera też prze- 

d, oczywiście znakomity, czterech jego 
el. (Warszawa. Gebethner i Wolif. 

4 rebours. Nic dla frazesu; wszy- 
stko dla wewnętrznej treści. 

Będzie to może nowy „Bestiaire des 
deux Testaments" (Zwierzyniec Starego 
i Nowego Testamentu), gdzie cała Pol- 

  

ska paść się, hopkać i podrygiwać bę- 

dzie od regli tatrzańskich po Wilji ;/ "SRODA 
brzegi, _ po piaskach mazowieckich i 25 = 
własnych wydmach pomorskich... Ale Dziś schód sł. g. 3 m. 44 
nic to! Zaszczytniej być nawet roz- Jakóba Zach. sł. o g. 19 m. 47 

szarpanym przez pióro Cazin'a niż jutro | 

kiepanym  przyjacielsko i SĘ Anny Matki 
przez jaką ciężką łapę lub chłodną, Spos nią | melėbkolnyininė 

arogancko wymanikiurowaną rękę. 
A  przedewszystkiem: kompletne 

zaufanie trzeba mieć i można 
Śmiało mieć do dobrowolnego ere- 
mity z Autun. Mamy w nim szczerego, 
wiernego, a wysokiej marki przyja- 
cieła. 

O mały włos, że mi się nie wy- 

Zakładu Meteorologii 0. 5. В. 
z dnia — 24-Vil 1928 r. 

Ciśnienie J 7 
srednie w m. | > 

A J + 160C. 

mknęło z pod pióra: wz ajemnego 
przyjaciela. Czy mówi się: paka pa za do- | 
przyjaciel? Myślę, że wszystko to PSY T] 
można Śmiało powiedzieć, co primo 
ma sens, dla każdego pochwytny, i 
secundo, co jest najrzetelniejszą 
prawdą. 

Tedy niech określenie „wzajemny* 

Wiatr 
przeważający 

Uwagi: pół-pochmurno. 
Minimum za dobę — °С. 
Maximum na dobę 20°С. 

| Połaocno -zachodni 

przyjaciel zostanie. Francuzi w ta- Tendencja barometryczna: ай 

kich wypadkach cytują swoje stare SlŚnienia. 

przysłowie: A bon entendeur, URZĘDOWA. 
— Naczelnik Wydziału Wschodnie- 

2 Minist. Spr. Zagr. ołówko w 
ilnie. Naczelnik Wydziału Wschodniego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. Ho- 
łówko przybył w dniu wczorajszym w 
Sprawach službowych na kilkudniowy 
pobyt w Wilnie. 

lut! 
ее Cz. J. 

  

"KROŃ 

wał ks. biskup Wł. „Bandurski, który Wileńsko-Trockiego i  Mołodeczańskiego 
następnie wygłosił, jak zwykle, na- ukonstytuowały się zarządy powiatowych 

i ie, biorąc za motto związków organizacyj wojskowych. 
Thaione  Paree. : W skład zarządu na pow. Wil. Trocki 

O ile skazany złożył zażalenie do u- 
rzędu wojewódzkiego, to urząd ten zwróci 
akta do władzy administracyjnej I instancji 
2 poleceniem umorzenia sprawy. słowa: „Lepiej jest umrzeć w wojni, Sol J 

о Ž ‚ = jący р.р. por. rez. inž. G. 
niźli patrzeć na pohańbienie Oj- Kedzierski jako prezes, członkowie: por. KOMUNIKATY. 
czyzny", rez. sędzia śledczy Żabanos, por. rez. ® 

przeniesiono Franciszek Pawelik i por. rez. Alfred Daina, — Pielgrzymka do Kalwarji. Soda- 
licja św. Piotra Klawera podaje do wiado- 
mości członkom i zelatorom, iż w dniu 
29 lipca rb. odbędzie się pielgrzymka do 
Kalwarii. 

Dalsze uroczystości 

do miejsca postoju pułku, t.j. do Na powiat Mołodeczański p. p. Alfred 
Nowej Wilejki. 2 . ,., Urbański, kapitan rez. Bronisław Kuge- 

O godz. 9-ej wieczór na dziedziń- kencz, Witold Kanufayski, Kazimierz Jobel 
cu koszarowym przy płonących po- i Henryk Sylwestrowicz. ZE należy, 

chodniach w obecności uszeregowa: 20, fajy wszystkie gminy tychże powiatów. nego pułku dowódca jego płk. szt. saa ; 
= I Pozatem z ramienia Z. O. W. na te- 

gen. Korytowski odebrał raport, a renie pow. Święciańskiego weszli do Ko- 
następnie odbyto uroczysty apel, któ- mitetów przysposobienia wojskowego pp.: 
ry tem się różnił od codziennych, że > NO ZOE eta PZ? > Jerzy 

) i . Suchowski, do miejscowego w N-Święcia- 
dowódca wywoływał A poleg nach Henryk Hojecki, do Komitetu gmin- 
łych w boju oficerów, a adjutant puł- nego w Kiemieliszkach Kazimierz Grejlich, 
ku odpowiadał „Poległ na Polu w janiszkach jan Sienkiewicz, w Hoduci- 
Chwały". : 52!‹?]‹:{124116?11_{ Мащосцпзкзі‚ W z WE: 

i i i pac алаг itorowicz, w wirze ole- 

у z ł O AS sław Habdank, w Żukojnach Józef Łuka- 
wywoływał właściwy dowód: szewicz, w Szemietowszczyźnie Bolesław 
ronu, a odpowiadał wachmistrz. Siekcic, w Melegjanach Edward Bielako- 

Po zakończeniu apelu płk. Kory- wicz, w Święcianach Józei Wieliczko, w : 
towski przyjął defiladę całego pułku, Zabłociu Aleksander Bukowski, w Daugie- nie. Na wileńskim rynku zbożowym w ty- 

с Iki liszkach Henryk Matejko, w Żyngmianach godniu ubiegłym panowała sytuacja wybi- 
poczem przed uszykowanym pułkiem pioir Szermirski, w Michałowie Jan Wa- tnie spokojna. Poszczególne gatunki zboża 
podniesiono chorągiew na znak, 2е silewski i w Duksztach Tomasz Zan. ulegały poważnej zniżce, a to dzieki 
Święto pułku rozpoczęło sie. Jak widzimy, na o P> Świę- tia agi podaży. Zniżka ta specjalnie 

Į ias ia; ciańskiego organizacje Z. O. W. istnieją dotyczyła Żyta. 
p ai ża uszył oddział we wszystkich gminąch i większych ośrod= Jakkolwiek przypuszczano ogólnie, że 

z pochodniami i orkiestrą. grającą kach. bezpośrednio przed żniwami, jak to zresz- 
marsza żałobnego. 

‚ POCZTOWA 

tę bywa rok rocznie, na rynku zbożowym 
nastąpi tendencją mocniejsza, to jednak w 

* istocie zapanowała tutaj tendencja słaba. 
8 На 3 = Przyjmowanie kandydatów do 

sł Dziś o godz. 9-ej rano ks. arcy Szkoły Technicińej melectėticrno Te: TEATRY i MUZYKA, 
biskup metropolita Jałbrzykowski Od- jejonicznej przy Dyrekcji Poczt i Tele- Polski (sala „Lutniat 
prawi na intencję pułku uroczyste grafów w Warszawie. Z dniem 1 paździer- “ тс"Ё"0°; (sala sale ) Wy- 
nabożeństwo w kaplicy Ostrobram- nika b. r. rozpoczyna się 2 letni kurs w St£PY Zofji Zi owskiej. @ a Giabow- 
Só Szkole Technicznej Telegraficzno-Telefo- SKA, Która codziennie z wielklem powo+ 

P, dł i becnych ficznei przy Dyrekcji Poczt i Telegrafów dzeniem występuje Roscinnic np Sooo 
o modłach najstarszy z obecnych w Warszawie dlą kandydatów, chcących po- Sz€j; posiada ten sam czar i urok, którym 

rangą odbierze defiladę pułku. święcić się służbie techuiczno-pocztowej rozkoszowali RE teatralni przed 
O godz. 2 pp. w koszarach pułku Warunki przyjęcia na ten kurs są nastę- ta sił wał "A ei 2. „Her 

< i z i į ujące: у TRE 
zostanie wydany specjalny obiad dla P kanada winni mieć 18 do 30 lat ży- NY goŚĆ Sceny poznańskiei, obok dawnych 

szeregowych. : й cią (wiek kandydatów z nieodbytą wzglę- walorów posiada zdecydowany, a jej tylko 
Wieczorem zaś korpus podolicer- dnie nieząłatwioną jeszcze służbą wojsko- mo Rik ask: się SE : 3 я mog i ъ ski podejmowany będzie kolacją. „Panna Flute“ z udziałem Żotji Gra- wą nie powinien przekraczać 20 lat), wy- 

Kos. bowskiej jest widowiskiem niezwykle we- 
kształcenie 6 klasowe szkoły średniej; 
przyczem pierwszeństwo mają kandydaci z sołem i oryginalnem, to też pnbliczność 

na tej komedji bawi się wybornie. 

(x) Powrót naczelnika majora 
Kirtiklisa z inspekcji. Naczelnik woje- 

przygotowaniem technicznem. Przed wstą- 
pieniem do szkoły kandydaci winni odbyć 
conajmniej miesięczną praktykę przy bu- 
dowie i remoncie linji telegraficzno-telefo- 
nicznej, jako zwykli robotnicy, z płacą 2/3 

wódzkiego odziału bezpieczeństwa publicz- 

nego p. major Kirtiklis po kilkudniowym nej oceny zachowania się i wykazanych 
pobycie na inspekcji w pow. Wilejskim zdolności podczas praktyki uzajeżnia się 
powrócił w dniu wczorajszym do Wilna i przyjęcie kandydata do Szkoły Technicznej, 
objął urzędowanie. której kurs trwa 2 lata z przerwą w cza- 

Program: 
o g. 6,15. Zbiórka uczestników w loka- 

lu Sodalicjj przy ul Zamkowej 19, 
o g. 6,45. Wymarsz RZ ze sztan- 

darem Sodalicjj do kościoła Dominikań- 
skiego, 

o g. 7,00. Początek Mszy św. 
zaniem, 

. 0 g.8,00. Pielgrzymka wyruszy z Ka- 
ścioła do Kalwarii. 

Zelatorzy i członkowie, biorący udział 
w pielgrzymce, winni się zgłosić w ciągu 
tygodnia do biura Sodalicji w celu zasięg- 
nięcia bliższych informacyj. 

z ka- 

RÓŻNE 
— (0) Z rynku zbożowego w Wil- 

„— Piatkowa premjera. W piątek z 
udziążem Zofji Grabowskiej i Marjana God- 
lewskiego po raz pierwszy grana będzie 
„Tajemnica Makropulos*- Capka. Jest to 
nowość teatrów czeskich, wystawieniem 
zaś jej w Wilnie wyprzedzamy Warszawę, 
gdzie „Tajemnica Makropulos* ma być gra- 
na w sezonie zimowym dopiero. Obok wy- 
mienionych gości w „Tajemnicy* wystąpią 
reżyser Stanisław Dąbrowski i po raz 
pierwszy po powrocie z urlopu reżyser 
Karol Wyrwicz-Wichrowski. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

dniówki robotnika niewykwalifikowanego. 
Po odbyciu praktyki kandydaci nie- 

zależnie od posiadanych świadectw szkol- 
nych poddani będą wstępnemu egzamino- 
wi z matematyki z zakresu 6 klas gimna- 
zjalnych. 

Od wyniku tego egzaminu oraz ogól- 

MIEJSKA. sie letnich miesięcy. ; 
— (x) Gruntowny remont sali miej. , Słuchacze, którzy wykążą zadawalnia- — (r) Przy wypalaniu. pasieki spło- 

skiej. Magistrat m. Wilna przystąpił jące postępy w nauce, otrzymają wynagro- nął las. Gospodarz ze wsi Misiuczany, gm. 
turgielskiej w czasie wypalania pasieki przez 
nieostrożność dopuścił do rozszerzenia się 
ognia, który objął las, należący do właści- 
ciela Misiuczan p. Roberta Rojcewicza. 

Ogień strawił 2 ha, wartości 1560 zł. 
— (r) Nie udało się. W poniedziałek, 

korzystając z chwilowej nieobecności w 
mieszkaniu, właściciela Lejby Goldsztejna 
(Końska 26) z przedpokoju skradziono 
wiele bielizny. 

: Uwiadomiona o wypadku policja w 
ciągu kilku godzin ujęła sprawców kradzie= 
ży na podwórzu domu Nr 13 przy ulicy 
Klaczki. 

Jak się okazato, bylo to oddana sobie 
para Antoni Butrymowicz (ul. Syberyjska 
17) i Michalina Skiczeń (ul. Syberyjska 13). 

: Jo: nie Zėrowia i dowodu wojįskowego (dla PR 
kontynuowanych obecnie, dzięki nie- kandydatów, którzy odbyli już służbę any wdowi re yny 
dbałemu ich wykonaniu zostały grun- wojskową). ‚ — czem 

i i iki Termin składania podań upływa z dniem у townie zeszpecone i popsute chodniki Ttzednia 1008 1. P (G Poblemka gain a а2 : 1 r. PoE, NOSZE —(г otajemn: orzelnia w Szwal- 

W. SZOTESU LDNIEJSC na rozmaitych uli Celem odbycia praktyki linjowej winni niszkach. Komendant posterunku policji w 
cach, nie wykluczając nawet ul. Mic- kandydaci zgłosić się do odnośnego Zarzą- Ławaąryszkach ujawnił tajną czynną gorzel- 
kiewicza. Mianowicie miast tego—jak- du Technicznego, powołując się na niniej- nię, prowadzoną przez kWacława klzowie 
by się można było spodziewać—by Sze zawiadomienie. 3 cza w zaśc. Szwalniszki, gminy Mickuń- 
zburzone dla przekopania kanału pa- Zarządy Techniczne Telegrafów i Tele-- skiej. 3 hodnik KE Up fonów są: w Wilnie, Grodnie, Brześci., Ba- Aparaty skonfiskowano, a niepowoła- 
smo chodnika pokryć po ukończone! ranowiczach i Lidzie. nego gorzelanego aresztowano. 

ostatnio do robót gruntownego odremon- dzenie według XII st. sł. urzędników pań- 
towania sali miejskiej. Koszta remontu stwowych. Nauka na kursie bezpłatna, dlą 
który potrwa do dnia 28 b. m., wyniosą kandydatów z prowincji bezpłatna bursa. 
kilka tysięcy złotych. Po ukończeniu kursu i złożeniu Z do- 

W związku z tem miejski Kinemąto- datnim wynikiem egzaminu słuchacze otrzy- 
graf Kulturalno-Oświatowy będzie nie- maią stanowiska urzędników technicznych 
czynny do czasu zakofczenią remontu. XI st. sł. państwowego telegrafu i telefonu, 

a później w zależności od zdolności i su- 
mienności w pełnieniu obowiązków służbo- 
wych stopniowo awansują. 4 

Kandydaci na ten kurs winni złożyć 
podania do Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 

— (0) Pósiedzenie miejskiej komisji 
rewizyjnej. We czwartek, dnia 26 lipca; 
odbędzie EŃ posiedzenie miejskiej komisji 

Nee ODAS Warszawie, Wydział Telegraficzno-Telefo- 

i niczny, z dołączeniem świadectwa szkolne- 
Partacka robota. Fodczas ro- go, metryki urodzenia, świadectwa morał 

bót z zakładaniem kablą elektryczne- ności, poświadczenia obywatelstwa polskie- 
go, rozpoczętych w zeszłym roku i go, Świadectwa rządowego lekarza o Sta
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Siatki upadku cał. 
W związku z tragicznym  wypad- 

kiem bankiera be gijskiego Loewen- 
steina, pisze p. Charles Nordmann w 
paryskim Matin z dnia 17 b.m. 

Zastanawiano się teraz ogólnie 
nad szybkością, jaką osiąga spaeają- 
ce ciało ludzkie z pewnej wysokości, 
przy zetknięciu z powierzchnią wody 
i nad skutkami tego zderzenia i tej 
szybkości. Są to problemy bardzo 
proste. Prawa upadku ciał są znane 
i są te same dla ciał martwych, czy 

żyjących. ‚ 
W chwili wypadnięcia w morze 

p. Loewensteina aeroplan jego leciał 
na wysokości 1300 mtr. Aby przebyć 
tę przestrzeń spadając, potrzebaby w 
próżni 16 sekund. Szybkość upadku 
osłabia jednak opór powietrza. 

Bez tego oporu szybkość, osiąg- 
nięta przez ciało spadające z tej wy- 
sokości, wynosiłaby w chwili zetknię- 
cia się z powierzchnią morza około 
160 mtr. na sekundę co czyni 576 
kl. na godzinę. Jest rzeczą jasną, że 
przy tej szybkości ciało ludzkie roz- 
bite zostałoby w miazgi przy zderze- 
niu z powierzchnią wody. 

Lecz jest opór powietrza. Opór 
ten wzrasta gwałtownie w miarę po- 
większenia się szybkości spadku i 
nadchodzi chwila, gdy staje się wy- 
stąrczający dla przeszkodzenia dal- 
szego zwiększenia szybkości. jest 
więc pewna granica szybkości, której 
spadające ciało w powietrzu przekro- 
czyć nie może. Ażeby ją dokładnie 
obliczyć, trzeba znać ciężar ciała Loe- 
wenstejna. 

W każdym razie opór powietrza 
nie mógł zmniejszyć bardziej szyb- 
kości w chwili zderzenia, jak do 50 
mtr. na sekundę. To czyni 180 klm. 
na godzinę. Nawet przy tej szybko- 
ści zderzenie było wystarczające, aby 
rozbić ciało na miazgi, tak, że niema 
żadnej nadziei na odnalezienie jakich 
śladów. 

Cyiry te są wystarczające, aby 
dowieść, że niema żadnej możności 
uniknięcia śmierci dla kogoś, który 
spada z wysokości przeszło jednego 
kiłometra, choćby nawet do wody. 

Z całej Polski. 
Ojciec katem własnego sy- 

na W Grodźcu pod Sosnowcem za- 
szedł mrożący krew w żyłach wypa- 
dek, świadczący o niesłychanem roz- 
pasania się okrutnych instynktów i o 
zęzwierzęceniu do jakiego moż dojść 
człowiek. 

Na posterunek w miejscowej po- 
licji przyczołgał się 12-letni chłopak, 
niejaki Nowak, z poparzonemi i spa- 
lonemi do kości kolanami i opowie- 
dział historję, wyjętą jakby z mro- 
ków średniowiecznych tortur. 

Nowak został schwytany przez oj- 
ca na kradzieży owoców. Zwyrodnia- 
ły ojciec polecił żonie rozpalić ogień 
pod piecem, a kiedy blacha rozpaliła 
się do czerwoności, kazał na niej u- 
kięknąć chłopcu i trzymał go w tej 
pozycji dotąd, aż zupełnie spaliła się 
skóra na kolanach. 

Nieszczęśliwe dziecko przewiezio- 
no do szpitala w Sosnowcu, a ze- 
zwierzęconym ojcem zajęły się władze 
policyjne. 

  

"MALKA 0 DOKUMENTŲ 
Zamilkł nagle i odwrócił się ku 

oknu... lill pobladła i wpatrywała się 
w Jacka, który z zaciśniętemi ustami 

czytał artykuł. 
Ned odwrócił się. 
— Nie może przecież żyć po sto- 

czeniu się z takiej skały na kamienne 

wybrzeże! 
— Nie wierzę w to wcale,—odrzekł 

Jack, odrzucając gazetę. — Fairleigh 

nie zadowolniłby się zamordowaniem 

jej. Zapewne zaczął ją podejrzewać i 

chciał wybadać. Jeśli nie uzyskał od 

niej informacyj, których się spodziewał 
zatrzymał ją w więzieniu, w nadziei, 
že przęłamie jej upór. W przeciwnym 
razie jużby go tutaj nie było, umknął- 
by niezawodnie! 

— Mam głębokie przekonanie, że 

masz rację,—wtrącił Ned,—ale dlacze- 
go on wyjechał do Londynu? 

— Wiem dobrze, przecież to ja go 
zmusiłem. 

— W jaki sposób? 
— Czy nie czytałeś dzisiejszych ga 

zet londyńskich? 
— Nie. 
Jack podał mu jedną z nich, wskazu 

jąc wzmiankę, którą sam podyktował. 
— Mój Boże, co się tam działo? 

—zawołał Ned. 
— Opowiem ci wszystko za chwilę 

ale najpierw muszę się dowiedzieć 

wszystkiego, co wyście tu odkryli. 

Czy wiadomo wam, że kupując samochód 

„„GHEVROLET““ 
wyrobu „General Motors w Pols 
trudnienia i wyspecjalizowania pols 

przemysłu samochodowego? S 

Przyjdžcie do autoryzowanego przedstawicielstwa 

šoki „Auto-GaraŽe“ Viu 
a sami się przekonacie o licznych zaletach tego doskonałego 

i taniego samochodu. 

RADJO. 

Środa 25 lipca 1928 r. 

13,00-: Transmisja z Warszawy: sygnał 
CZĄSU. 

17,00 -17,25: Muzyka z płyt gramofo= 
nowych. 

17,25—17,50: Transmisja z Warszawy 
odczyt pt. „Z tajemnic krwiobiegu*. 

17,50—18,15: „Marja Rodziewiczówna" 
odczyt. 

18,15—19,00: Transmisja muzyki 
pułarnej z ogrodu cukierni B. Sztralla. 

19,00 - 19,25: Audycja dia dzieci. 
19.20 19.55: Transmisja z Warszawy. 
19.55 -20.10: Chwilka litewską. 
20.10— : Komunikaty. 
20,30 - 22,00: Transmisja z Warszawy: 

koncert kameralny. 
22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 

sygnał czasu, komunikaty: P. A.T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

Wydział  Powiafowy Sejmiku śe Rós A 
Dziśnieńskiego w Elębokioim 

ogłasza na dzień 2-go sierpnia r. b. o 
godzinie 12 nieograniczony pisemny prze- 
targ z dodatkowym ustnym na wykonanie 
na drogach powiatowych robót ziemnych 
w iiości do 10.000 mś oraz brukarskich w 
ilości do 13.000 m2. 

Informacje o warunkach przetargu, 
ślepe kosztorysy Oraz warunki techniczne 
można otrzymać w godzinach urzędowych 
w Wydziale Powiatowym. 

Przed rozpoczęciem przetargu oferenci 
powinni złożyć na ręce Przewodniczącego 
Kom. Przetargowej wadjum w wysokości 
3 proc. zaoferowanej sumy. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo dowolnego wyboru „oferenta, uza- 
leżniając to od fachowej i finansowej 

po- 

zdolności oferenta, zmniejszenia ilości re- 
bót, jak również unieważnienia przetargu. 

# M, JANKOWSKI 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

1 Starosta. 

  

       

  

Usica DOBRA 63 
KOPIOWANIE 
PLANOW. 

SWIĄTŁODRUKI 
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8 Całe ciało ludzkie oddy- g 
= cha porami, a szczegė!- 

nie po zmyciu, Przemy- 
sławką*. Krem _udeli- 

EA RWIE A RAGAZZO 

SKÓRA ODDYCHA 

katniający „Miaflor* 
Henryka Żaka nie zaty- 
ka pory skóry, wygładza 

1 ą i zapobiega tworzeniu 
się zgrubień !1! 

ETO     

ce* przyczyniacie się do za- 

kiego robotnika w dziedzinie 
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Ale, ale, gdzie jest — Dobrze. 

Binks? : 

— Poleciłem mu pewną poważną 

misję, która zapełni mu dostatecznie 

czas, by nie przeszkadzał nam w pracy. 

A teraz słucham. : : 

— Wszystko co ci opowiem, wiem 

od Molly, oto co zawierał jej list... 

Jack z zaciekawieniem przeczytał 

list Molly. ; 

— To nadzwyczajne—rzekt w kon 

cu. Zawsze podejrzewałem, że jest tam 

coś takiego, ale teraz zyskujemy na cza 
sie. Zuch Molly! Czy myślisz, że Bill 

znajduje się naprawdę tam, gdzie przy- 

puszcza Molly? ' 

— Nie wydaje mi się to možliwem- 
Ale, Jacku opowiedz mi teraz, co się 

działo. w Londynie. 
Strickland opowiedział pokrótce 

dzieje ostatnich dni po Bożem Narodze 

niu! Gdy doszedł do tego, jak znalazł 

papiery, Ned przerwał mu: 
— I pomyśleć, że były prawie pod 

ręką! Co one zawierały Jackui 

t  — Dowody wystarczające, dla osta 

tecznego uregulowania porachunków z 

Fairleighem. Nie czuję się jednak upra- 

wnionym do opowiadania ci tego wszy 

stkiego, bez zezwolenia Billa. . 

— Teraz musimy się zastanowić, co 

nam dalej czynić wypada? zamyślił 

się Jack.—A będzie to sprawa najtrud 

niejsza. Rzecz oczywista, posiadam te- 

raz więcej dowodów obciążających 

Fairleigha, niż trzeba, by go areszto- 

wać. Ale gdy to uczynię, będziemy mieli 

dużo więcej szans przeciw jednej, że nie 

powie nam gdzie został uwięziony Boyd 

E Itupujemy antyki 

  

  

zachowają schludny wygląd, 
wane Vim'em. Czyni się tt 

pudeiko z sitkiem pozwala 

wyczyści malowane drzwi, sc) 

(I M B       

  

Zodłaśi KAMILO LAEEWIMANME 

dokładnie zwilżone miejsce wsypuje się nieco Vim'u, na- 
stępnie szoruje szczotką i spłókuje czystą wodą. Wygodne 

Vim nie zawiera kwasów i nie nagryza metali, etc. 

Posypany na dobrze wilgotną ściereczkę, po łekkiem tarciu 

Lever Brothers Limited, Anglja. 

EB 
y 

jeśli będą co tydzień szoro- 
o tak małym wysiłkiem : na 

na bardzo oszczędne użycie. 

hody, okna, szkło i porcelanę. 
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"Li у ВН Oszczędności 
| swoje ulokuj 
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Potrzebna Lonińd 
uczenica do krawco-pia 12, 
wej, Wielka 
lanka 19—15. 
GROTRUA A ZZWEM PECEBESM futer i 

RÓŻ ej E warów. 
różnych 

  

—— 

- przepisywani 
na maszynach ta- SAD 
nio, szybko i fa- 
chowo załatwia fowocowy 160 drzew 
Wil. Biuro Komi- | wydzierżawi folwark 
sowo - Henao |Markucie Wilno. 1 

у 
„_„JBBBABBAA 

Mickiewicza 
tel. 152. 
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® Dom Kandowy K. RYKAEWZ & 
E Wilno, ul. A. Mickiewicza 9 u 
E Skład obić papierowych (tapety) s 
= Najnowsze rysunki z fabryk krajo- 5 

B wych i zagranicznych. Wielka wy- 
przedaž obič. Rabat od 5 do 25 proc: g 

Resztki niżej własnego kosztu. -] z 

о 

BILANS SUROWY 
Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 

       
    

  

    

porzeczki, agrest, $ į 
> wiśnie i maliny w Di. Zeldowiczowa _STAR BZYNNY. na dzień 30 czerwca 1928 roku. STBA BIERNY. kazdej ilości. ži KOBIECE, WENE- 

Ga ERODZICE ORA ТРОЕ m BIS EEESAS ‘Б S ul. Straszuna 13 m. 1,į RYCZNE, NARZĄ» с 
Grynhaus. | — | DOW OW 

asa i sumy do dyspozycji w B-ku Kapitały własne: й R: od 12--21 od 4-6, 
: taje-| uj. Mickiewi „., Polskim i P. K. O. — 231.533.02 a) zakladowy 1.000 000. „Amerykalsk mnicz | UE BG, Waluty zagraniczne — 429.843.68 b) zapasowy 19.116.35 bogactwa i SZCZĘŚCIA" pom nm 

Papiery wartościowe własne c) inne rezerwy = broszura 2а 5 zł - Zdr. Nr. 152 & 
a) pożyczki państwowe 511739 d) fundusz amortyzacyjny — _ | 101911685 uczyni każdego bo- 
b) papiery hipoteczne 239.050.93 Wkłady gatym i. szczęśliwym DOKTOR 
c) akcje _ 174.375.32) — 418.552.64 a) terminowe BO za salsa gpu b. GINSBERG 

Udziały i akcje w przedsiębiorstwach b) Avista OK 131.011.56 drożej! Pr. Biuro Ko-choroby weneryczne 
konsorcjałnych. — — Rachunki biežące (salda kredyt.) т 48.160.22 Гезропб., — ${агорага ЗуПШ5 Г skėrne, „Wił 

Towary zę Zobowiązania inkasowe ER 1.798.332.79 (79m), ul. Owidzką 8 no, ul. Wileńska 3, e 
Banki krajowe = 71.488.53 | Redyskonto weksii е 6204 9 1 p. — o lefon '567. Przyjmuj 
Banki zagraniczne z 110.484.92 | Banki krajowe 8 20.023538 — - ой 8 40 1 гой 4 д0 
Weksle zdyskontowane — 3.393.656.60 | Banki zagraniczne 2 е Sprzedaje 
Weksle protestowane — 25.959.67 A = SE 12500 ae ) ię — 

£* bież ne rachunki > dia anapa antyk. Rachunki bieżące (saldo debetowe) > Procenty, prowizje i różne zyski — 4:3.310.36 Oglądać od 4 — ei EN 

5) m eiąwwik A aaa 3.321.307.76 Oddziały ) Z | 501 oma s : SZA ik Listy zastawne (obligacje = R go 10— o 
Pożyczki terminowe = 366957.10 3 BR ANOSZERKI GE 
ieruchomości — „000. <— — B 7 

Różne rachunki — AS EDo 30 ha folwarkE Tiu 
Koszty, rėžnice kursowe i t. p. — 291.083.09 z zabudowaniami, AKUSZERKA 

Da akiai pożyczki hipoteczne. Е AA i Suma bilansowa : 10:090.451.15 PRA S 1 W. Smiałowska 
Suma bi lansowa — 10.090.49 1.19 ЪОЬОЧЁЁЁШ z tytułu udziel. gwa” 13.600. - ki. rams i lasem po muje e E 5 4 

Jdzi i ŻĘ 73.600.— mać 11379 na własny użytek, do /. ickiewicza, 
Joe gwarancje ky REA IRóżni za inkasso „2.388.328.58 sprzedamy zaraz | 46 m. 6. Neza х 

. 12.552.419.77 12.552.419.77 | Wil. Biuro Komi- nym ustępstwa. .552.419. : į s0wo = Handlowe, ; Z: P. Nr 63 
: Mickiewicza _ 21, Rain eko iais 
S NS f 

: ch GRETA BI TSR E GRU 
SRT RTN ROS APART O EA RASA Е 3 g man a ORYGINALNE 

i Spółdzielcza Kasa Kredytowa Dom Handłowy iš 
3 z ogr. odp. w Wilnie, ul. Wileńska 15, g # pada, 

b gody Ba Un, omuę PA BŁAWAT WILEŃSKI £| ZUIO sieone WIETZEIEŃSNIO oszczędności ną rachunki ieżące + iš = 

wkłady udziela, swoim członkom į ū : Bl odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze gleby. ZEE ELSE 
| pożyczki, za opłatą ratami miesięcz” A g Wilenska 31, tel. 382. ее В | rear | azer dY SI DA Sass 1904; | 

i od 12 t Ww ž. Wszelkic = 2 2 Е iątecki, Biuro „Lechia“ b e, ilno. stro- Z ” 
ai Alias ai godzinach i H Wyprzedaż wszystkich letnich B | F"- Światecki 3 bramska 20, tel 13-10. й Wo Ee WIE | 

urzędowania, na prowincję po A | towarów z rabatem od 10—200/0 B ° dysława Hira, unie= 

žin ERY аы . `------------’ №№’%/“%м wažnia się. 28 otr 
        
  

  

stare meble, obrazy, dywa- 

ny, polską porcelanę, pasy. 

OFERTY: 1-191 

WARSZAWA, 

ul. Chmielna 5. 

a poszukiwania nasze mogą osiągnąć 

cel zbyt późno. żę 

Musimy więc odnaleźć więźni dziś 

jeszcze, podczas nieobecności pana Co- 

ombe. Będzie to nasza ostatnia deska 

ratunku, bo jeśli mu się uda wejść do 

domu przy Grass street, wówczas zro 

zumie, że został wyprowadzony w pole 

skoro nie znajdzie papierów w ognio- 

trwałej kasie. 
— Może przypuszczać, 

je stamtąd zabrał? 
— Być może, jednak wolałbym, że- 

by go tam nie wpuszczono. Agenci, któ 

rych zostawiłem w tym domu, mają roz 

kaz niewpuszczania nikogo, a w Mi- 
nisterstwie uzyskałem obietnicę nie 

udzielania żadnych przepustek. 
— Co będzie, jeżeli nie znajdziemy 

Billa? 
— Naten wypadek uplanowałem 

sobie coś również, ale mam nadzieję, 

że nie będziemy zmuszeni do tego kro- 

ku. Przedewszystkiem , musielibyśmy 

wówczas zaczekać na przyjazd Izabelli 

do której depeszowałem. 

— Depeszowałeś do niej?— zapy- 
tał Ned.—Ona wraca dziś wieczór! 

— Dziś wieczór? Czemu mi tego 
odrazu nie powiedziałeś? 

— Nie zdążyłem jeszcze. Kiedy wy 

słałeś depeszę? 
— Wczoraj. Zredagowałem ją tak: 

„Wracaj jaknajprędzej!*, podpisałem 
się za ciebie. 

Doprawdy? Jaki mogłeś mieć w 

tem cel? ; 

— Pomówimy o tem później, jeśli 

będziemy zmuszeni do wykonania tego 

że Holtz 

Wydawca Sżuaisław Mackiewicz. Redaktor cdpowiedziałny Witold Woydyłło. 

   

  

    

    

  

    

    

na 1l2ukończyć kursa fa-i 
proc. rocznie. Gotów-chowe koresponden- 
ka twoja jest zabez-cyjne prof. 
pieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi ka-rawia 42. 

niami. 
Plac Kated- 
ralny,Bisku- 

wydaje po- 
Pohu- žyczki na zastaw zło- wej, stenografji, nauki '. 

— Ota, srebra, brylantów, handlu, prawa, 
to- 

I — 100£ szynach, towaroznaw- 

hcesz otrzymać g—_|.--, 
- olwark odległy 

pasads? > Musisz, od st. kol. 3 
klm. Obszar około 
61 ha. Ziemia do- 
bra. Zabudowanj 
kompletne. Sprži = 
damy natychmiast ' 1 
za 5.000 dolarów | 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. __—ol 

1 

Sekuło- i 
wicza, Warszawa, Żó- 

Kursa wy- 

i 

  

     

uczają listownie: bu- 
chalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- ] 
respondencji handlo- 

kali- | 
grafji, pisania na ma- zm ma p 

$ LOKALE 6 
, POTRZEBNE ! 

mieszkanie 3 pokojo- 
we z kuchnią, pożą- 
dane na Antokolu. 
Zgloszenia do „Sło” 
wa* pod „Mieszkanie 

    

stwa; angjelskiego, 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni (orto- 
grafji. Po ukończe- 
niu świadectwo. Żą- 
dajcie prospektów. 

3116- 9 

  

  

AŻNE dla osób 
urządzających 

wystawę, dla obywa- 5 
teli i dla wojska. Poszukuję | 
Najrozmaitsze roboty mieszkania od 1 Si 
plastyczne z papier- nnią, 2 duże 
machć: plany pla-lup 3 
styczne (reljetne) te- kuchnią. 
renów miejscowości po „Słowa 
według map lub pła- | 
nów w warstwicach, "_ е 
majątków, terenów Ma wynajęcia 

historycznych iinnychsklep, 2 pokoje z 
urządzeń budowla' kuchnią i  suterena 
nych, różne modeleduża, nadająca sie na 
plastyczne wykonywaskład. Adres: ul. Sa. 
A. Buturlin Wilno; wicz 16—10, —@ 
Rzeczna 11 m. 3. —o r 

KUPIO | SPRIEDŃA J ŁEKARZE $ 
SAWAAWAZŻAWAWAE 
KOPE CZARNICE 

(jagode czarne),ą 

mniejsze Z 
Zgłoszenia 

« pod M.P. 

  

Kobieta-Lekarz A 
    
     

      

     

        

  

  

  

„ Miejski: Kizematograt 
| Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA d g. 3 m. 
uL Ostrobramska 5. SS 

Od ania 21 do 23 lipca 1928 roku 

włącznie będą w e 
MOROŚLI TURY CI 

„iiithareczka” yświetlane filmy: 
komedja w 6 aktach. W roli głównej gwiazda 
ekranu Mary Pickford. Nad program: 1) „DO- 

komedja w 2 aktach. aaa 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta 
: рзо. Początek seansów od g. 6-ej, w niedzielę i święta odg. 4-ej. Od dnia 24 do 28 

lipca r. b. włącznie kinematograf z powodu remontu nie czynny. 

ZBÓJE* komedja w 2 aktach. 

  

  

Parter od | za., Balkon 70 gr. Dziś! Aiao- eli K О | 1 
Teati „ BII0Ś Ulubienica publiczności, 
Wileńska _38. miłości. Nad program: | 

czarująca Mia Mara NE 
KOMEDJA, Seansy © godz. 6, 8 i 10.15. _ 

w dramacie życiowym p. t. „OFIARY PIEKIEL- 
J INTRYGI* osnutym na tle małżeństwa bez 

  

  

  

  

į - 6 

Teatr „ANA | 
Wielka 30. 

   

planu. Jakim pociągiem przyjeżdża lza- 
bella? 

— Nie wiem. Miała zadepeszować. 
— Do kogo? Do ojca? Czy do 

ciebie? 
— Do nas obu, jak sądzę. Gdyż 

myśli, że jeszcze jestem w Crawley. 
— Więc zatelefonuj do Crawley i 

zapytaj, czy nie było do ciebie de- 
peszy. 

Ned posłusznie wyszedł z pokoju. 
— Będziesz musiała pojechać 

na spotkanie Izabelli, Droga lili, cho- 
ciażby do Exeter, — rzekł Jack do 
siostry. 

Dziewczyna westchnęła. 
— Jestem bardzo zmartwiony,że 

muszę ci polecić tak przykrą misję. 
— |Jednak myślę, że potrafię ją wy- 

konać' jacku. Nie martw się. Rolamoja 
istotnie nie będzie przyjemna, ale na- 
wet ze względu na lzabelę lepiej bę- 
dzie, gdy ja ją spotkam, a nie ktoś 
inny. 

AA Nie mów jej jednak o „pamię- 
tniku* ojca Billa, gdyż wolałbym, by o 
tem nie wiedziała. 

Drzwi się otworzyły i Ned wszedł 
do paiarni. 

— Przyszła do mnie depesza przed 

pół godziną, —rzekł — Izabella przyje- 

chała dziś rano i o óśmej będzie w Il- 

irakombe. 3 : 

— Doskonale, pociąg, którym wyje 

chat Fairleigh będzie w Londynie do- 

piero o siódmej, nie będzie więc mógł 

wrócić wcześniej, niż tym który  od- 

chodzi z Londynu o dziesiątej, jest to 

póciąg pasażerski, który będzie tu do- 

Alio ią“ | Parter od 80 gr. 
Teatr „Polonia | aktach. Karjera tancerki, 
A.Mickiewicza 22. $ Tom Moor i jack Egan. 

  

Nad program: 

Dziś rzut oka na kulisy teatrzyku-dancingu p. t. „ZA KU ISAMI DAŃCINGU" dramat w 10 

konkurs taneczny. W rolach głównych: Tworczyni black-bottoma Gilda Gray oraz 
Pikantna farsa w 2 aktach p. 

Początek o godz. 5,30, ostatni 10.25, 
tt „POLOWANIE NA MĘŻA”. 

  

Dzisi Najnowsza sensacja, |-szy raz w Wilnie! Oszołomiający rozmach! Emocyjną tresc! Olsniewający prze- 
pych wystawy! Brawurowe tempo! EDDIE POLLO i OS5! OSWALDA dokonali przewrotu w kinematografii, 
występując wspólnie w jednym filmie „TAJEMNICZY ZAMEK czyli BOHATER PAMPASÓW"*. Przejmujący 
miłosny dramat w 12 aktach (całość) na autentyczaem tle Ameryki Połnocznej. Komentarze zbyteczne! 

    

piero o dziesiątej rano. Mamy więc 
przed sobą całą noc. Najpierw musi- 
my się pozbyć Osborna. Nedzie, w 
drogę! в 

Jack spojrzał porozumićwawczo na 
siostrę, poczem wyszedł z Nedem i skie 
rował się ku ścieżce wśród skał, na 
której miała zginąć Molly. W drodze 
zdecydowanem zostało, że steroryzują 
Osborna przy pomocy rewolwerbw, a 
potem zwiążą go mocno. 

Na miejscu, w którem miała Molly 
pośliznąć się i upaść, obaj przyjaciele 
zatrzymali się. 

— Nabieram coraz większego prze 

konania, że została ona wciągnięta w 
zasadzkę i uwięziona, —rzekł Jack— 

Idealne miejsce na zasadzkę, człowiek 

może się nawet w biały dzień ukryć za 

tą skałą. 
To mówiąc, Jack wskazywał laską 

skałę, gdy nagle, jakby dla potwierdze 
nia jego słów, na zrębie ukazała się 

czarna twarz. 
N ten widok, drgnęli, lecz w tej że 

chwili Jack wybuchnął śmiechem, a 
Ned zawołał: 

— (Co robiłeś Jonahu, 
gdy wyszedłem z domu? 

— Kiedy pan wyjść dziś popołud- 
niu, Osborne pójść za panem, a ja za 
nim. Kiedy on przyjść tutaj, zatrzymać 
się, a ja nie zauważyć i wpaść na nie- 

go. On powiedzieć: 
— Naco to za mną iść? 
— Żeby widzieć naco pan iść za 

massa Ned. 
— To nie być twoja sprawa, ty 

odejść, łotrze, albo ja ciebie nauczyć... 

od chwili, 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie"* ul. Kwaszelna 23. 

PZA ACK оС YPRPAŁOCA I CZAI TZ 

— Wtedy ja rozgniewać się i zro- 
bić „Knock—wvut* ale ja jego nie zabić, 
ja jego przywiązać i zanieść biegiem 
w dolinę. Ja mieć nadzieję, że pan nie 
gniewać się, massa Ned? 

— Skądże znowu!—zaprotestował 
Jack.—Wróć prędko do swego więźnia 
by go zrewidować, i sprawdzić, czy 
nie ma jakich kluczy w kieszeni. Jeśli 
znajdziesz, przynieś mi, ale nie mów mu 
że mnie widziałeś! 

— To nie potrzeba!—odrzekł mu- 
rzyn wesoło. — Otcobyć w kiesze- 
niach!-—Tu Jonah wyjął ze swej kiesze 
ni kilkanaście rozmaitych przedmiotów 
wśród których znalazły się dwa klucze. 
Jack wziął je natychmiast. 

— Świetnie się spisałeś, Jonahu, 
zawołał. — Zatrzymaj sobie rewob 
kamerdynera, a teraz posłuchaj mnie t 
ważnie: Czy znasz ten mały dome 
nawpół zrujnowany, który znajduje Ś! 
w dolinie u stóp Coombe? 

— Tak, massa. 
— A wiec, gdy się ściemni, zapr 

wadzisz tam Osborna i przywiążes 
mocno, żeby nie mógł uciec. Potem wr 
cisz tutaj i poczekasz na mnie. 

— Dobrze, massa. Co chcesz zro4 
bić?— dopytywał się Ned, gdy poszli 
dalej. 

— Muszę zachować pewne ostró 
ności i zabezpieczyć się!—odrzekł JaC 
i zmienił temat rozmowy. В 
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