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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — skiep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jažwiūskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. | 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — К: T-wa & 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. R; 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Redakcja i Administracja, Wino Zamkowa 4 i: Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

PRENUMERATA — miesięczna z odniesieniem do domu iub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. К 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedy 

onto czekowe P. K. O 
ńczego numeru 20 gr. 

ita pocztowa uiszczona m 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczue 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

FIASCO KONGRESU 
O tem, że centrolew nie lubi obec- 

nego rządu wiedzieliśmy wszyscy. Kil' 
kakrotnie już konferencje stronnictw 
centrolewu ogłaszały rezolucje przec'w 
ko rządowi. Więc nie poto zwolywano 
kongres, aby uchwalić rezolucje lecz 
poto tylko i wyłącznie aby pokazać, że 
za oentrolewem stoją olbrzymie masy 
ludowe, że lud, swoich polityków po- 
prze z wielkim rozmachem i wielką. 
ochotą. Więc liczbowy rezuliat kongre 
su stanowili kwestję istotną i zasadni 
czą. Ten liczbowy rezultat był niepo- 
kaźny. Wieczorem w niedzielę stałem 
na dworcu krakowskim w grup e dz'en 
nikarzy zagranicznych . Żaden z nich 
nie dawał pochodowi, który szedł z ryn 
ku Kleparskiego pod Wawel więcej 
niż 10 tysięcy osób. Obliczenia policyj 
ne dokonane przez specjalnych urzęd- 
ników podawały liczbę uczestników 
pochodu na 5,850 osób. Chętnie w to 
wierzę, gdyż pochód zawsze się wyda- 
je raczej większym. Jeżeli się zważy, 
że socjaliści krakowscy zawsze byli li- 
czni i że oczywiście zjednanie robotni 
ków miejscowych do pochodu było bar 
dzo łatwe, — to jakże nikle wygląda-, 
ją cyfry przyjezdnych chłopów i robot- 
ników z innych miast. 

A przecież o tych przyjezdnych 
chodziło. Niewątpliwie organizatorom 

kongresu Śniła się Alba Julia, gdzie 
przeciwko liberałom zeszło się tysiące 
i tysiące chłopów rumuńskich i ten nie- 
słychany napływ demonstrantów ludo- 
wych przesądził rzeczywiście losy ga- 
binetu Bratianu. Niewątpliwie chodziło 
о to aby z Krakowa w dniu 29-go czer 
wca uczynić polską Albę Juliię. Udało 
się conajwyżej ją skarykaturować! Te 
kilkaset kmiotków z zielanemi papiera 
mi przypiętemi do klap marynarek! 
Kongres krakowski mas nietylko nie ru 
szyt, lecz nawet najbliższych wiosek 
krakowskich, nawet przedmieścia Kra- 
kowa nie zakołysał. Jako odpowiedź 
na wezwanie wszystkich stronnictw lu- 
dowych, robotniczych i centrowych wy 
padł raczej jako wymowne świadectwa 
stronnictw tych słabości  organizacyj- 
nej. Taką jest objektywna prawda, któ 
rą w danej chwili przeinaczają wszyst- 
kie dzienniki opozycyjne. 

' To też zdawało mi się w południe, 
że nawet przywódcy opozycji i posło- 
wie członkowie klubów organizujących 
kongres ulegają swego rodzaju rozcza- 

* rowaniu i depresji. Że się spodziewali 
czego innego, a wypadło zupełnie ina- 
czej niż myśleli. Ale Kraków jest mia- 
stem pięknem. Pogoda była cudna. O 
godz. 3 po poł. wszystko z kongresem 
już było zakończone, włącznie z, 
pobiciem do krwi dwuch uczniaków 
gimnazjalnych, którzy wobec zgroma- 
dzonych demonstrantów na Rynku о- 
śmielili się zawołać: „Niech żyje Józef 
Piłsudski!** Pogoda, — powtarzamy — 
była piękna, a Kraków mieści w swych 
murach wiele kawiarni i rozkoszne lasy 
i laski podkrakowskie kryją w sobie 
wiele ogródków z piwem i innych przy- 
jemności. Wieczorem z Błoń szedł o- 
rzeźwiający wiatr i słychać było strza- 
ły „Obrony Częstochowy“ i widać by- 
ło dużo fajerwerków. Wszystko na- 
strajało na jaknajlepszy humor. I w 
tych mietyle politycznych ile atmosfe- 
rycznych i turystycznych  okolicznoś- 
ciach widzę przyczynę tego, że gdy 
wieczorem 0 12 na dworzec kolejowy 
zeszli się p.p. organizatorzy kongresu, 
to: nietylko świat im się wydawał piękny 
ale byli mocno subjektywnie przekona- 
ni, że ' kongres im się udał... 

STYPA PO „TYGODNIU“. 

„Tydzień* był to organ p. Stanisła- 
wa Thugutta, który miał do centrolewu 
zupełnie specjalne znaczenie. Była to 
jedyna placówka 1ealna wspólnej pra- 
cy centrolewu, ponieważ spotykaliśmy 
tam  ariykuły, członków wszystkich 

- stronnictw w skład tego zespołu wchot 
dzących. Zwykle stronnictwa  ceniro- 
lewu kłócą się, walczą i rywalizują mię 
dzy sobą. W dodatkowych wyborach 
najostrzejsze walki prowadzą między, 
sobą właśnie Stronnictwo Chłopskie i 
Wyzwolenie. Centrolew godzi się tylka 
na chwilkę, gdy trzeba uchwalić rezo- 
lucje przeciw Piłsudskiemu i godził się 
tylko na łamach „Tygodnia*. Nie by- 
ło ważne to, czy „Tydzień' miał dużo 
czy też mało czytelników. Było ważne, 
że był to jedyny sztandar wspólnej pra 
cy całego cenirolewu. 

Otóż „Tydzień* został zamknięty w 
wigilię Fongresu krakowskiego. 

Zamknięcie „Tygodnia* jest pier- 
wszym objawem ideowej bezsilności 
centrolewu, którzy w dniu kongresu 
krakowskiego się uwydatnił. Można 
było zapytać czy ten kongres został 
zwęłany dla zademonstrowania  wiel- 
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kiej siły centrolewu, czy też jako leżą- 
ca w słowiańskich obyczajach po- 
śmiertna stypa po „Tygodniu? 

PANOWIE WALERON I RóG. 

Zamknięcie „Tygodnia* nie było 
jedyną złośliwością którą los zamiast 
kwiatów rzucił krakowskiej procesji 
pod nogi. 

Oto jak wiadomo ze strany Stron 
nictwa Chłopskiego czyniona była pró 
ba połączenia wszystkich stronnictw 
radykalno - ludowych. Sinonnictwo 
Chłopskie i Wyzwolenie reprezentują 
tę samą identycznie klasę naszej lud- 
ności rolniczej, ten sam program. Jed- 
nak Wyzwolenie odmówiło Stronnict- 
wu Chłopskiemu ze względu na niesły-. 
chanie niski poziom moralny tega ugru 
powania. Otóż poseł Waleron przemaż 
wiając imieniem Stronnictwa  Chłop- 
skiego nie chciał zataić tej kłótni intym 
nej i w nieocenzurowanej uprzednio 
przez zgromadzenie augurów części 
swej mowy, którą praktycznie umieścił 
na końcu, wyskoczył z propozycją or- 
ganizacyjnego połączenia radykalnych 
stronniciw ludowych. Na to aż podsko- 
czył przewodniczący kongresu wyzwo- 
leniec poseł Róg. Wśród prezydjum 
kongresu zapanowała widoczna go- 
łem okiem konsternacja. Widać była, 
że wszyscy uważają, że poseł Waleron 
popełnił grubą nielojalność. 

Otóż naprawdę, gdyby  centrolew 
serjo traktował swoją robotę — toby 
zaczął od tego, na czem niema właśnie 
zamiaru skończyć. Na sfuzjowaniu są- 
siadujących ze sobą partij. 

BRAK WODZÓW. 

Przypominam sobie następującą 
scenę z czasów Sejmu Ustawodawcze- 

go. Przemawiał poseł Dymowski, prze- 

rywał mu socjalista Djamand. Dymow- 

ski wtedy powiedział, że ma list kom- 

promitujący Diamanda. Djamand  za- 
czął wołać: „czytaj pan*. Wtedy Dy- 
mowski oświadczył, że składa list w rę 
ce marszałka. Zaczęto domagać się od 

marszałka aby list przeczytał. Trąmp- 

czyński rzucił okiem na wręczone mu 

kartki papieru i powiedział: „Ja tego 

czytać nie będę, niech to sobie pan Dy- 

mówski czyta jeśli chce”. Rzeczywiście 

rzekomy dokument  kompromitujący, 

był listem Diamanda do jego małżonki, 
w którym mówiło się o jakiejś Rozałce 

krewnej tych państwa i o jej fotografii, 

ale gdzie nic nie było, coby mogło ja- 

kąś ujmę przynieść Djamandowi. Nato 

miast uwidoczniło się, „że Dymowski 

kradnie listy prywatne na poczcie. Po- 

wstał niesłychany hałas 1 Dymowski. 

został ośmieszony na całe Życie. 

Jeden z obecnych dziennikarzy mó- 

wił mi w przerwie zarządzonej przez 

marszałka, wtedy list już był przez Dy- 

mowskiego złożony, lecz jeszcze n.e 

odczytany: nai 

— „W liście napewno nic niema, 

Trąmpczyński nie lubi Diamanda, gdy- 

by tam coś było poważnego, napewno- 

by list sam odczytał, lub dał sekreia- 

rzowi do odczytania, a on tylko z 

obrzydzeniem w głosie powiedział: 

„Niech ta sam Dymowski przeczyta 

Scena ta przypominała mi się pod- 

czas obrad kongresu krakowskiego. 
Daszyński nie chciał walki z Piłsud- 

skim ale został "ww nią wepchnięty. 

Dziś jest sztandarowym antypiłsud- 
czykiem i jedynym z polityków centro- 
lewu który, może zresztą dzięk zajmo- 
wanemu Stanowisku wyrasta 0 dwie 
głowy ponad leaderów i pół leaderów 
partyjnych. Gdyby kongres był rzeczą 

serjo, gdyby kongres miałsbyć istotnie 

choćby w przybliżeniu rodzajem polski 

Alba Julia, — Daszyński by się zjawił, 

wystawił, nie potrzebowałby wielkich 
wysiłków, aby kongres, Kleparz po- 
chód — wszystko to obwinęłoby się 
naokoło niego, byłby w tym kongresie . 
figurą centralną. Opozycja miałaby 
swego wodza. 

POSŁOWIE BYLI SAMI. 

Są pozycje uprzywilejowane i obie 

cujące w linji na polowaniu. Są po- 

zycje wygodne w polityce. W Polsce 

pozycja taka umieszczona jest na lewi 
cyl. Zebrane na kongresie stronnictwa 

nie chciałyby wchodzić w sojusz Z 14: 

kąś siłą bardziej od nich na lewo umie- 
szczoną Chciałyby ten przywilej 
skrajnej lewicy dla siebie zachować. I 
dlatego naturalną jest chęć dobudowa- 
nia sobie flanku na prawo, naturalną, 
choć głośno nie wypowiadaną jest chęć 
dobudowania sobie skrzydła w postaci 
sojuszu z tą częścią inteligencji pol- 
skiej, która z takich czy innych przy- 
czyn w BB się nie znalazła. 

I dlatego kongresowi potrzebne by- 
ły nazwiska. Sojusz z inteligencją nie 

jest działaniem na pozyskanie liczby, 
jest działaniem na pozyskanie jakości. 
Kogóż z wybitnych współpracowników 
zademonstrować chcieli  kongresowi- 
cze? Zapowiedzieli — pożal się Boże 
— przyjazd Ponikowskiego. Najnieu- 
dolniejszy z premjerów najnieudolniej- 
szego z rządu. Człowiek reprezentują- 
cy jednocześnie i bezsiłność parlamen- 
tu, który oddał rządy w ręce gabinetu 
pozaparlamentarnego i bezsilność społe 
czeństwa pozaparlamentarnego, gdyż 
jego gabinet literalnie ze strachu przed 
Sejmera bał się oddychać. Ale w końcu 
nawet tego Ponikowskiego nie przy- 
wieźli. Zamiast niego zabrał głos ja- 
kiś wyranżowany staruszek, którego 
zapowiedziano szumnie jako wektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a które 
go przemówienie gdyby nie to, że by- 
fo nastrojone na ton wyraźnie łzawy, 
uszłoby może na aroczystszych chrzci- 
nach, trąciło pewnym anachronizmem 
na chłopsko - robotniczym kongresie 
politycznym. 

Nie było ludu, nie było i inteligen- 
cji. Posłowie opozycji pozostawieni 

Osira. Nsetylko, że rzucają wiecowe 
„precz”, przeciwko człowiskowi  trzy- 
mającemu dziś w ręku polską rzeczy- 
wistość, lecz zwracają się bezpośred- 
nio co zagranicy przeciw  własneniu 
rządcw:, lecz zwraca się przeciw 
Głowie Państwa, dor iąc się usia- 
pień. Z treści rezo.ncyj wynika, że 
kongres centrolewu w Krakowie ma 
wszelkie intencje wywołania chacsu w 
Polsce. Ale treść ta nie potrafi osłonić 
jego bezsilności. Rezolucje powiadają, 
że się oprze zamachowi stanu, ale ani 
słówkiem nie wspominają jak się oprze, 

     
   

jakie to będą środki tego oporu, . czy 
znowu przez przywiezienie sześciuset 
kmiotków z zielonemi papieskami do 
Krakowa? 

Groźba, gdy jest mówiona brzmi 
tem poważniej im bliżej jest związana 
z możliwością wykonania jej przez te- 
go, kto groźbę wypowiada. Człow ek 
silny, wypowiadający grożbę niedużą, 
jest straszniejszy od człowieczka słabe- 
go choćby ci groził karą śmierci. Centro 
lew w Krakowie wykazał raz jeszcze 
swą bezsilność i wezwał obecny  sy- 
stem rządów do ustąpienia, a Prezy- 
denta' Rzeczypospolitej do rezygnacji. 
Otworzył szeroko te nożyce pomiędzy 
ostrzami których leży  dysproporcja 
dzieląca frazes od możliwości wykonar 
nia. 

Potworne nożyce szeroko 

byli sami sobie. 

ZŁOSŁIWE NOŻYCE SIĘ OTWIE- 
RAJĄ. 

Wśród tych objawów bezsilności, 
uchwa'cne rezolucje brzmią bardzo о-) 

PRZEBIEG KONGRESU 
KRAKÓW. (PAT) W niedzielę, dnia 29 bm. odbyło się w Krakowie zgro- 

madzenie zorganizowane przez sześć stronniciw, tworzących t.zw. Centrolew. 
Demonstracje rozpoczęły się o g. 9.30 zgromadzen'em w sali Starego Teatru, 
w którem wzięło udział około 900 osób. Na trybunie przezydjalnej zasiedli po- 
słowie i senatorowie z Centrolewnu. Po zagajeniu przez wicemarszałka posła 
Róga wygłosili przemówienia posłowie; Barlicki (PPS), Maksymljan Malinow- 
ski (Wyzw.), Waleron (Str. Chop.), Witos (Piast), Kuśnierz (Ch.D.), Pok 
piel (NPR prawica), b. poseł Thugutt i senator Marchlewski (Piast). Przed 
przemówieniami odczytano depesze, nadesłane do Prezydjum zebrania przez 
senatora Limanowskiego, marszałka Sejmu Daszyńskiego i grupę posłów z 
ang Izby Gmin, należących do Labour Party. Następnie poseł Chaciński od- 
czytał rezolucje, ogłaszające walkę z marszałkiem Piłsudskim i atakujące bez- 
pośrednio p. Prezydenta Rzeczypospolitej. Zgromadzenie zamknął pos. Nie- 
działkowski. Uczestnicy zgromadzenia udali się na rynek Kleparski, gdzie od- 
bywało się zebranie pod gołem niebem przy udziale okoła 7.000 osób. Na ryn- 
ku wygłosili przemówienia posłowie: Kiernik, Chądzyński, Hoffmokl-Ostrowski 
Putek i Zuławski poczem utworzył się pochód liczący około 5.000 osób, który. 
udał sę pod pomnik Mickiewicza na rynku Głównym. Po przemówieniach po- 
sła Mastka (PPS) i ks. Panasia pochód o godz. 14.20 rozwiązał się. Manife- 
stacje miały przebieg całkowicie spokajny. W kilku miejscach komuniści: usi- 
łowali wprawdzie wywołać incydenty zostały jednak przez władze bezpieczeń 
stwa natychmiast likwidowane. Uczestnicy manifestacji przybyli z poza Kra- 
kowa, zaczęli od godz. 13 opuszczać miasto. 

Wiece BB w Krakowskiem zgromadziły 
więcej uczestników niż kongres Centrolewu 

KRAKÓW. (PAT) W dniu 29 bm. odbyły się w 40tu miejscowościach 
województwa Krakowskiego wiece poselskie posłów Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z rządem. W wiecach tych wzięło udział ogółem ok, 25.000 u- 
czestników. 

Na wiecach wszędzie uchwalano rezolucje, potępiające poniżenie powa- 
g' Najwyższych władz państwowych przez przywódców stronnictw, które obra 
dowały dziś w Krakowie i stwierdzające, że cała ludność Rzeczypospolitej 
pragnie spokoju w wytężonej zgodnej pracy, potrzebnej zwłaszcza dziś w o+ 
kresie walki z trudnościami gospodarczemi, jaką Polska narówni z całym świa 

tem dzisiaj prowadzić musi. Rezolucje nawołują w końcudo zjednoczenia się, 
społeczeństwa w pracy państwowo - twórczej, do skupienia wszystkich wysił- 

ków dla społezeństwa w pracy państwowo twórczej, do skupienia wszystkich 
wysiłków dla polepszenia bytu gospodarczego najszerszych mas ludności i do 
takiej przebudowy ustroju, któraby zapewniła Polsce należną jej potęgę mo- 
Ccarstwową. 

ATEITIS TE NN T A T I AI ITT TIA 

Zgon Juljana Ejsmonda 
ZAKOPANE, 30 VI. PAT. W niedzielę, dnia 29.6., około godziny 

4-€j ppoł. zmarł, nie odzyskawszy przytomności pomimo troskliwej 

opieki lekarskiej, Juljan Ejsmond, znany literat i poeta. „Ekspor- 

tacja zwłok na dworzec kolejowy, a stąd do Warszawy, gdzie na- 

stąpił pogrzeb, odbyła się w poniedziałek o godz. 3-ej ppoł. 

: RES оаач 

Pojednanie prof. Woldemarasa z Tubelisem 
SPRAWY POLSKO - LITEWSKIE NA: KONFERENCJI TAUTININKÓW. 

KOWNO. 30. 6. (PAT) W Kownie odbyła się Konferencja tautininków. 
Z przemówieniami, wystąpili premjeń Tubelisi ii minister sprawi zagranicznych. 
Zaunius. Podczas jego przemówiknia były porurszone stosunki polsko - li- 
tewskie; Konferencja wyfaziła ż, , ażebyi wi razie wznowienia rokowań z 
Polską, rokowania te toczyły się naj płaszczyźnie politycznej, a nie ekonomicz 
nej, jak dotychczas. Poj przemówieniu: min. Zauniusa zabrał, głos minister spr. 
wewnętrznych Arawiczius, który oświadczył że ministęrstwo opracowało sze. 
reg nowych projektów; ustaw, m.in. ustawę, /0/ specjalnejį ochffonik! republiki. — 
Po wprowadzeniu tej ustawy będzie zniesiony, stan wojennyj na. terytocjum li- 
tewskiem. | 

Na konierencjł po przemówieniu kanonika. Ironash ii replice p. Wpldema- 
rasa nastąpiło pojednania pomiędzy tymi dwoma najzaciekiejszymii wrogami 
раг tautininków.: Pojednanie to! wywiołało w Kownie najrozmaitsze komen- 
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otworzone. I na tem polega demagogja 
kongresu krakowskiego. 

CHADECJA. 

Słyszałem jako pogłoskę, jako plot- 
kę „si non e vero'* powtarzam: Me- 
tropolita ks. Sapieha miał zawezwać 
przed kongresem wybitnych chadeków 
do siebie j miał im powiedzieć: „Kiedy 
zobaczę wasze sztandary obok czerwo- 
nych sztandarów na ulicy, to będzie o- 
statni dzień w którym z sobą mówimy, 
lecz nie ostatni, w którym ja o was 
mówić będę'. 

A jednak Chadecy wycyganili so- 
bie wyjście z sytuacji. Nie poszli na 
ulicę bo im ksiądz Arcybiskup tego za- 
bronił, ale przyszli na kongres do Sta- 
rego Teatru, ponieważ ks. Arcybiskup 
przez okno zaglądać nie będzie i dlate- 
go nie dojrzy sztandarów chadeckich 
obok czerwonych. Nie przeszkodziło to 
temu, że ksiądz katolicki, jakiś Gąsio- 
rowski, w sutannie, mając po prawej rę 
ce socjalistę wileńskiego posła Pław- 
skiego, siedział właśnie pod olbrzymim 
czerwonym sztandarem. Widok obrzy- 

dliwy. 5 
Przecież i kongres i manifestacja 

są tylko zapowiedzią wspólnej akcji 
politycznej. Chadecy powinni byli od- 
powiedzieć czy biorą czy też nie bio- 
rą udziału w akcji wspólnej z centrole- 
wem. Biorąc udział w kongresie, dele- 
gując swego członka do: odczytania re- 
zolucji, Chadecy zsolidaryzowali się z 
całym centrolewem. Odmowa ich od u- 
działu w manifestacji była tylko 
wyparciem się nazewnątrz tego, co po- 
litycznie już było faktem dokonanym. 

Z CZEGO CIESZY SIĘ ENDECJA? 

„Gazeta Warszawska*' na końcu 
„wczorajszego swego artykułu wstępne- 
go wypowiada optymistyczny pogląd 
że „kongres krakowski może być nie- 
tylko zerwaniem z Piłsudskim, ale tak- 
że zadatkiem lepszej przyszłości dla 
Polski“. To, že ten „zadatek lepszej 

przyszłości” dojrzeli endecy po uchwa- 
leniu rezolucyj wprost najeżonych naj- 
radykalniejszemi żądaniami w dziedzi- 
nie reform socjalnych, agrarnych i in- 
nych tego: rodzaju — to nas nie dziwi. 
Przywykliśmy do tego, że endecja naj- 
mniejszy interes partyjny stawia wyżej 
od najważniejszych względów  pań- 
stwowych. Kupiła już raz (Witosa zgo- 
dą na antypaństwową reformę rolną, 
dlaczegożby nie miała teraz wraz z so- 
cjalistami i pół - bandytami ze Siron- 
nictwa Chłopskiego nie pójść na refor 
mę rolną bez wywłaszczenia? 

Ale dziwi nas to w jaki sposób łą- 
czy endecja swój interes partyjny z 

kongresem krakowskim? Przecież w 
stosunku do endeków kongres krakow- 
ski oznacza dwie rzeczy: po pierw- 
sze, że endecja wystawiona została z 
niego za drzwi, po drugie, że to co do 
niedawna stanowiło sferę wpływów en- 
decji t.j. Chadecja i Piast zostało naj- 
oficjalniej zahipotekowane na dobro so 
cjalistów i radykalizmu  chłopskiego.. 
Kongres krakowski to izolacja endecji, 
to stworzenie dokoła niej atmosfery 
banicji z życia politycznego Polski, to 
wyrwanie z pod jej wpływów, nawet 
takiej dzierżawy wieczystej, jaką była 
Chadecja. Z czego ci ludzie się cieszą? 
Tylko z tego, że usłyszeli nareszcie 
„precz z Piłsudskim* na otwartej ulicy. 
Rzeczywiście mają nienawiść jako je- 
dyny kompas taktyki, pragmatyki i ide- 
ologji politycznej. I dlatego nigdy do 
niczego nie dojdą. 

KRAKÓW. 

Jeszcze jeden.dowód, że centroiew 
zbierając swój kongres chciał tylko 
bluffować. Oto ten, że zebrał go w 

Krakowie. Poważna walka polityczna, 
taka, której matką jest istotna niena- 

wiść, udręka lub brak chleba, taka wal 

ka która jest, jak burza na morzu, ia- 

le są straszne i groźne, lecz trzeba by 

burza nadeszła sama — nie można mo 

rza rozkołysać ani łyżką, 'ani wiosłem, 
ani nawet mechaniczna sruba okrętu, 

— do rozpoczęcia takiej walki Kraków 
się nie nadaje. Natomiast do pochodu 
spokojnego jaknajbardziej. Przecież to 
miasto, które latami dobrobyt swój 

czerpało z przyjezdnych na obchody, z 

pochodami się zżyło doskonale. I wszy- imperjum angielskiem 

na jest całkowicie 

w kościele, czy też gości u siebie cu- 
dzego męża z cudzą żoną, czy też na 
zachód słońca przez jej okna spoglą- 
dać będzie człowiek, który sobie sło- 
dycz kobiecą wynajął na dni kilka. 
Wszystko jej jedno, oby tylko do niej 
na odpoczynek przyjeżdżali. I Kraków ° 
nie rzuci kamieniem na żaden pochód. 

„PRZEDSWIT“ 

Był zresztą taki dzień, kiedy ka- 
nalje uliczne strzelały do żołnierzy 8 p. 
ułanów. To też zdziwiło nas bardzo, 
kiedy robotniczy „„Przedświt”, pisząc 
przeciw kongresowi krakowskiemu, o 
mal že z jednakową sympatją wyrażał 
się o kampanji kadrowej, która wyru- 
szyła z Krakowa 1914 roku i'o robotni- 
kach, którzy stawili czoło rządowi Wi- 
tosa w listopadzie 1923 r. Widzieliśmy 
tłumy robotnicze, jak szły w Warsza- 
wie w pochodzie  pierwszomajowym 
pod sztandarami „Przedświtu*. Był to 
wszystko robotnik o wyglądzie raczej 
inteligentniejszym, / kulturalniejszym, 
ten właśnie robotnik, o którym stale 
piszemy, że socjalizm drugiej między- 
narodówki go deklasuje, że potrzebuje 
o" jakiejś organizacji, któraby nietylko 
nie czyniła z niego wroga naszej cywi>** 
fizacji i naszego ustroju, lecz przeciw- 
nie, solidaryzowała go z nim, wyrabia- 
ła mu miejsce w ustroju kapitalistycz- 
nym, należne jego pracy, jego kwaliii- 
kacjom, należne zarobkom kióre repre- 
zentuje, a które o tyle są wyższe od 
zarobków niejednego inteligenta. Taką | 
organizacją pożyteczną i dla  robotni. 
ków i dla państwa mogłaby doskonale , 
być, — po pewnym okresie rozwo- * 
ju—grupa „Przedświtu*, ale doprawdy 
nie wtedy, gdy żołnierzy idących na u- 
czciwą wojnę, porównuje do morder- 
ców strzelających na bruku. 

PROBLEM KONSTYTUCYJNY. 

Kongres się centrolewowi nie udał. 
Ale okrzyki nieprzyzwoite i bezczelne, 
zwrócone przeciw głowie państwa, 
przypominają niestety, że w sprawie 
zmiany ustroju, której potrzebę  uwi- 
docznił tak wyraźnie zamach majowy, 
jesteśmy dziś dokładnie w tem samem 
położeniu, co w czerwcu 1926 roku. 

Oburzam się zawsze, jeśli mi ktoś , 
mówi, że Marszałek Piłsudski powinien 
był zmienić konstytucję natychmiast 
po swoim zamachu. W maju 1926 r. 
przyszedł Piłsudski do władzy, lecz nie 
miał jeszcze za sobą całego umiarkowa: 
nego społeczeństwa. Przez dwa lata nie 
tylko pozyskał sobie sfery, które przed 
tem go zwalczały, lecz przewychował 
i zmienił poglądy na sprawy państwo- 
we u własnych swoich zwolenników. 
Hasło silnej władzy, hasło autorytetu 
głowy państwa zdobyło sobie prawdzi- 
we obywatelstwo dopiero po dwuch 
latach rządów majowych. Konstytucja 
napisana w 1926 r. zupełnie inaczej by +< 
wyglądała niż w 1928 r. 

Ale w lipcu roku 1928 opinja pol- 
ska była już przepracowana należycie. 
Nie zdziwiłby nikogo fakt ogłoszenia 
przez Piłsudskiego konstytucji, „zabez- 
pieczającej Polsce mocarstwową przy- 
szłość. Od lipca 1928 roku nic już się 
ńn lepsze w nastrojach zmienić nie mo- 

ło. Uważam więc te dwa lata za stra- 
cone. Gdybyśmy już od 1928 r. mieli 
konstytucję załatwioną dziś możebyśmy 
próbowali już rozwiązać inne proble- 

my, ciążące nad polską rzeczywisioś- 
cią, a których dziś, przy obecnej kon- 

stytucji ruszyć z miejsca nie możemy. 

Nie przywiązujemy wagi do  kon- 

gresu krakowskiego, nie przywiązuje- 
my politycznej wagi do zdrady stanu 

tam popełnionej. Bo zdradą stanu na- 
zywam chwilę, w której po przeczyta- 

niu przez chrześcijańskiego demokratę 
rezolucji przeciw Prezydentowi Rzeczy- 
pospolitej, podskoczył ze swego miejr 
sca poseł Lieberman i zaintonował, bez 

czelny okrzyk. Ale boli mnie to, że na- 

przykład w Anglji byłoby niemożliwe 
to co onegdaj zaszła w Polsce, żeby 
stronnictwa polityczne uchwalały rezo- 

lucje przeciw głowie państwa, a społe- 

czeństwo patrzyło na to z tak przestęp 

ną tolerancyjnością. W Anglj* król nie 
ma woli politycznej, rola jega politycz- 

zautomatyzowana, 
lecz nie znaczy to żeby w olbrzymiem 

nie odęgrywał 

  

on pierwszorzędnej roli. Widzieliśmy | stko i wszyscy którzy dawali mu po- 1 

wód do obchodów i pochodów — byli już potężny ruch Bloku Bezpartyjnego, 

mu jednakowo bliscy. Kraków jest to związany z myślą wywyższenią i u nas 

jakby gospodyni szwajcarska, posiada- autorytetu głowy państwa. I joto ma- 

jąca hotelik na zboczu pięknej góry i z imy po czterech latach od z machu z 

pięknym widokiem przed oknami. Nie echo bezczelnych okrzyków krakow- 

pyta się, czy na odpoczynek doń przy- skich w uszach. Cat. 

jechało małżeństwo pobłogosławione  
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ECHA KRAJOWE 
Ufworzenie Chrześcijańskiego Komitefu wyborczege 
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“| stawicieli Armji , Municypalnošci, 

^ 

w 

Zostały rozpisane wybory do rady miej. 
skiej m. Lidy. W związku z tem powstał ko- 
mitet chrześcijański, który ma zjednoczyć 
wszystkich Polaków wyborców do rady miej 

у 

LIDZIE. 

skiej. Wczora jodbyło się specjalne posiedze 

nie, na któram postanowiono utworzyć je- 

dnolity polski front wyborczy. 

Tragiczny wypadek samochodowy pod Białowieżą 
Onegdai na 15 klm. od Białowieży zda- 

rzyła się sę katastrofa automobilowa, której 
ofiarą padł kpt. Wojtkiewicz, stacjonujący w 
Baranowiczach. Wskutek złamania się  kie- 
RY auto wpadło na słup telegraficzny. 
Kpt Wojtkiewicz wyleciał z auta, uderzając 
głową o słup i ponosząć śmierć ną miejscu. 

LIDA 

— Poświęcenie kamienia 
Niepodległości! 

węgielridgo 
pod „Pomnik , 29 czerwca 
b. r. odbyła się w Lidzie piękna uroczystość 
poświęagnia kamienia Vegiraego į wmuro- 
wznie |aktu erekcyjnego pod „Pomnik  Nie- 
podległości", który stananiem młodzieży gi- 
mnazjum państwowego im. Hetmana Karola 
Chodkiewicza stanie na Placu Chwały. 

Poświęcenia dokonał ks. kanonik Bojaru 
niec w obecności przedstawicieli władz, ar- 
mji, szkół organizącyj P. W. i W. Е. oraz 
bardzo licznie zgromadzonłejj ludności miasta, 
która po sumie udała się z uroczystą pro- 
cesją na miejsce poświęcenia  fńygdamentu, 
w który wmufowano pergeminowy akt enek 
cyjny w cynowej puszce o treści następują 
cej: Działo się dnia 29 czerwca Roku Рай- 
skiego 1930 w Lidzie, starym Grodzła Gedy 
minowym, za Prezydentury Profesora d.ra 
dgnacego Mośdiakiego, gdy Mzrszałkiem Pol 
ski i odzem Duchowym Narodu był Józef 
Piłsudski, Premierem Rządu Putk. / Wialery 
Sławek, zaś Dyrektorem Gimnazjum Pań- 
stwowego im. Hetmana Karola  Chodkiewi- 

| czą w Lidzie Wacław Białokoz. Wi obecno- 
_ ści Starosty Henryka Bogatkowskiego, przed 

Władz, 
Organizacyj P. W. i W. F. oraz wszelkich 
delegacyj, akt ten urekcyjny pod budowę 
i nikej Niepodległości” składamy. Pomnik 

^ sumptem młodzieży szkolnej Gimnajum 
twowego im Hetmana Karola Chodkie- 

'w Lidzie, z dobrawolnych składek 
fjundowany, a pamięci Tych Wszystkich, 

rzy przcy ciężarem ; krwią ofiarną do 
„Wolności nam danej się przyczynił, poświę- 
cony, my miżej podpisani na dowód gorące 
go ukochania Ojczyzny, na wieczną rzeczy 
pamiątkę, dla przykładu potomnym, a  dłą 
wiasnych serc podniesienia wznosimy". 

Po przemówieniach ks. dziekana i p. 
Borząckiego odegrała orkiestra Straży Og- 
niowej hymn narodowy, a zebrani odpśpie- 

wali Wa = O : 
> aznac; należy, że pomnik ów posta 

nowiła irae młodzież gimn. państw. 
Jeszcze przed dwoma łaty, gdy kraj czfy 

4 święcił uroczyście dziesięciolecie odzyskanej 
J. Polski. >. 

Ponieważ, atoli dwa przedstawione p. 
konsdrwatorowi w Wilnie projekty nie znała 
zły jego aprobaty, sprawa uległa _ zwłoce. 
Terez dopiero po zatwierdzeniu projektu st. 
arch. Bronisława Klickiego będzłe nareszcie 
ów piękny ślub naszej młodzieży zrealizowa 
warny. J 

Granitowy pomnik wykonuje p. Tropił 
ło-Borowski z Nowogródka za cenę 4.500 zł. 
Akcja propagandowo finansowa spoczywa w 
energicznych rękach prof. Smotera. X. 

— Straszne skutki burzy nad Lidą. W 
porze obiadowej, 25 czerwca zerwała się 
nad Lidą ogromne, burza w połączeniu z gra 
dobiciem. į 

Zakończenie 
Ni 
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W niedzielę odbył się ostatni etap IX 
Międz: wego Raida Automobilkltubu 

   „Gdynia — Kościorzyna — Grudziądz 
ypin — Sierpc — Płock — Sochaczew— 

Grójec — Raszyn (507 klm.). 
Wszystkie maszyny przybyły na start 

piaskiej próby szybkości pod a aka w 
przepisanym czasie, za wyjątkiem wozu Fiat 
Nr, 12 p. Rulliego, sekretarze: poselstwa wło 

jego w Warszawie, który zarzucił na prze 
jeździe kolejowym koło Sierpca i wywrócił 
się do rowu. Maszyna została przy kraksie 
poważnie uszkodzona, obsada wozu doznizła 
jedynie lekkich potłuczeń i kontuzji, W au- 
cie tem akies się m. in. p. Wacław Bo- 
rowski, znakomity malarz, biorący udział w 
raidzie, w charakterze komisarza sportowe- 
wego. ‚° 

Pod Raszynem odbyła się po południu 
powtórna próba szybkości na dystan 
sie 2 klm. W kategorji wozów popularnych, 

  

OTYLEK 
nę 

Ki mój wuj, Serwacy  Brzusz- 
, właściciel małego folwarczku 

ua prowincji, oznajmił mi swą decy- 
zję poślubieni a wdowy  Jędzonkow- 
skiej, nie potrafiłem ukryć przed nim 
mego przerażenia. 

i „Nie niespokojsia,  kochanieńki! 
— rzekł ów serdeczny człowiek — м 
dząc mą zgryzioną twarz — pani Ję- 
dzonkowska posażna kobieta. To nine 
kiepski interes, jeśli mnie uda się fol- 
wark powiększyć! 2 

— Niech mi wuj pozwoli zauwa- 
żyć, że wdowa  Jędzonkowska ma 
opinję kobiety złośliwej, gwałtownej 
i skąpej do najwyższych granic — 
# [tyle jak mogłem najuprzej- 

  

   

    

W 
Tere fere, kochanieńki! Mało co 

zie gadają! A ot ja tobie powiem, 

   
kt tak mie umie leczyć reumatyz- 

"mów, jak ona. 
° — Będzie wuj nieszczęśliwy W. 

łżeństwie. 
2 — (Obaczym. 
— Spróbujcie no odwieść zakochane- 

go od popełnienia głupstwa! To tak 

    

  

jakbyścje chcieli złapać księżyc z 
nieba włłasnemi zębami! 

Przefwałem dyskusję, która stawa- 
ła się niebezpieczną, ale miałem (od- 
tąd jednj, jedyne pragnienie: za wszel- 
ką cenę kie dopuścić do tęgło szało- 
nego małęeństwa. 

Niełatgvo było zabrać się do tegb. 
; 1ałem sobie głowę, wynaj- 

az to chi jsze__ sposoby: 
    

   

Równocześnie odniosła łekkie rany nad. 
komisarzowa Szpalowa. W. wycieczce tej, 
prócz wymienionych osób, brali jeszcze  u- 
dział pik. Sokół - Szawin, płk. Łabędzki i p. 
Rapacki z żoną, którzy wyszli z katastrofy 
bez szwanku. 

_W. pewnym momencie uderzył  piorin 
w dom przy ul. Postawskiej 33, powodując 
natychmiast groźny pożar. Skutki uderzenia 
piorunu były straszne, albowiem znajdujące 
się podówczas w kuchni Aniela Buturla i jej 
16-letnia córka Janina zostały natychmiast 
zabite. Podczas pożaru znalazła śmierć w 
płomieniach 22 letnia Jadwiga Buturla, umy- 
słowo chora, którę nie zdążyła uciec przed 
pożarem z sąsiedniego pokoju. 

„Na szczególną qwagę zasługuje tutaj 
bohaterski czyn urzędnika pocztowego  Mi- 
chała Lisickiego, który wskoczył do płonące 
go już mieszkania i wydobył już bezwładne 
ciało nieszczęśliwej. Przybyła straż pożarna 
z Lidy zdołala ogień umiejscowić, jednakże 
straty wyrządzone pożarem są bardzo znacz 
ne. Prócz domu mieszkalnego, stodoiy i chle 
wa, spaliły się również dwie krowy i koń. 

W tymże czasie od uderzenia piorunów 
spaliła się jedna stodoła we wsi Dziatki, gm. 

błockiej, na szkodę Stanisława Janowicza 
i jedna stodoła w okolicy Mieciecz, gminy 
Lidzkiej na szkodę Karola Chorużego. 

Tegoż dnia w uroczysku  Zwierganie, 
gminy, Lipniskiej, spaliło się około 2  dzie- 
sięcin młodego lasu sosnowego, na szkodę 
J. Hotwaldowej, właścicielki majątku Lipni- 
szki. 

MEJSZAGOŁA, (p“w. Wil. T:Ocki). 
— Kwesta. Z inicjatywy Stowarzyszeń 

S. M. P. i Komitetu Akcji Katolickiej w Mej 
szagol4 w dniu 24 czerwca r. b. zorganizo 
wano kwestę poza obrębem kościoła na bu 
dowę pomnika Chrystusa.Króle przy koście 
le mejszagolskim. Pomimo napotkanych prze 
szkód ze strony nienależących do Stowarzy- 
szeń, dzielna młodzież uzbierała 93 zł. 31 gr. 

Ofiarodawcom Bóg zapiłać. 
Kom. A. Kat. i Zarządu S. M. P. 

SĄMOCHODY 
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miedzynarodowego raidu 
AUTOMOBILOWEGO 

najlepszy czas uzyskał Ford Nr. 1 p. Pio- 
trowskiego (1:27, 30 sek.), w drugiej grupie 
wozów turystycznych zwyciężył Fiet Nr. 14 
p. Rahnenfelda w czasie 1315,37 sek. 

W kategorji wozów luksusowych  pier- 
wsze miejsce zajął Austro.Daimler Nr. 23 p. 
Liefeldta, uzyskując czas 1:08,60 sek. co 
daje przeciętną szybkość około 105 klm. na 
RE 2) Austro-Daimler Nr. 24 p. Adama 

ir. Potockiego 1:08,75 sek., 3) Voisin Nr. 22 
p. Maurycego hrt Potockiego 1:09.04 sek. 

Po zakończonym wyścigu wozy przede 
filowały przez miasto, poczem na Plac Mar- 
szałka Piłsudskiego i obwieściły publiczności 
rykiem klaksonów zakończenie raidu. 

Wiczoraj wszystkie maszyny zostały pod 
dane szczegółowym oględzinom specjalnej 
komisji technicznej, która określi stan obec- 
UO: Ogłoszenie wyników raidu nastąpi 
dziś, 

żaden z nich po namyśle ni e wyda- 
wał mi się praktycznym i wróżącym 
powodzenie. 

Już miałem zrezygnować i z0- 
stawić ni eszczęsnego wuja jego  lo- 
sowi, gdy właśnie on sam dostarczył 
mi bezwiednie śnodka dla mych .za- 
mierzeń. 

—Kochanieńki! — rzekł do mnie 
— sakrament małżeństwa potrzebuje 
niemało przygotowania i każdy  mu- 
si na to zgodzić się. Ot i mnie trze- 
ba zjechać do miasta za pokupkami. 
I garaków do kuchni przyjdzie się 
kupić, i mebli tfocha i tego i owego. 
Pozostanę musić tygodni _ dwa. Pó- 
ki co ty będziesz patrzeć i domu i 
gospodarki i każdy dzień przejedziesz 
"się z Motylkiem... 

Motylek był najlepszym konikiem 
wuja Serwacegfo. Miał w sobie nieco 
rasy, żywy był jak wiewiórka, chytry 
jak lis, a uparty jak muł. 

Spytałem w sposób niewinny: 
— Dlaczego to mam codzień prze- 

jeżdżać się z Motylkiem? 
— Bo Motylek jeszcze młodzieńki 

i dziki, a mnie trzeba żeby on chodził 
pa drodze jak małe dziecko. Ot co! 

Wuj Serwacy nie dorzucił nic wię- 
cej, ale ja już zrozumiałem jego myśl 
ukrytą. 

— Aha! — 
tylko wróci z 
szek 2 
maszki i į 
wdowy Jędz 

pomyślałem. — Jak 
miasta, kochany wuja- 

Motylka do kala- 
z całą pompą do 

wskiej. Potem рггу- 
wiezie „aby oglądało i po- 
dziwiało jego sprawunki. 

Refleksie moje na ten temat dostar- 

  

  

     

  
   

Niemieckie sny o potędze 
BERLIN. 30. 6. (PAT). Wj Reichstagu odbyła się dziś wobecności członków rządu 

i przedstawicieli krajów związkowych oficjalnaj manifestacja z okazji ewakuacji Nadrenii 

w czasie której prezydent parlamentu Rzeszy Loebe wygłosił okolicznościowki przemówie- 

mie. Ni ujlało się jeszcze zagoić wszystkich ran, zadanych przez wojnę — oświadczył 

Loebe — że tylko wspomnę o Zagłębiu Saary. Niemniej jednak czujemy się związeni po- 

stanowieniem, że dążyć będziemy do wywałczenia Rzeszy niemieckiej wolności i równo- 

uprawnienia we wszystkich dziedzinach. 
Z okazji ewakuacji Nadrenjiogłoszone zostało również dzisiaq orędzie pr zyd. Hin- 

denburga, podpisane przez wszystkich ministrów rządu Rzeszy. Orędzie przypomina obo 

wiązek niewygasłej wdzięczności dla wszystkich Niemców, którzy w latach okupacji z 

życia swego złożyli ofiarę naj rzecz odzyskania obszarów madreńskich. 

Rząd pruski wystosował do ludności nadreńskiej adres powitalny, w którym m. in. 

podkreśla zasługi tych niemieqkich mężów stanu, których polityka przyczyniła się do od 

zyskania Nadrenji i utworzenia Niemcom już dziś drogi do wolności. 

Kongres europejskiej unji celnej 
PARYŻ, 30 VI. PAT. Dziś rano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

otwarty został pierwszy kongres europejskie 
posiedzeniu kongresu w sprawie unji zabierali 
cy, przedstawiający punkty widzenia 14 powstałyc 
mitetów. 

unji celnej i na pierwszem 
tos generalni sprawozdaw- 

dotychczas w Europie ko- 

Katastrofa kolejewa pod Leningradem 
22 OSOBY ZNALAZŁY ŚMIERĆ POD SZCZĄTKAMI WAGONU 
MOSKWA. 30. 6. (PAT), Wskutek złego nastawienia zwrotnicy wykoleit się w 

pobliżu Leningradu pociąg osobowy, zdążający z Ifkutska. Lokomotywa oraz jeden z wa- 

gonów zostały strzaskane. 22 osoby zginęły, 28 zaś odniosło ciężkie rany. 

    
  

Flota duńska w Gdyni 
WARSZAWA, 30 VI. PAT. Dnia 3 lipca przybędzie do Gdyni eskadra 

duńska, rewizytująca marynarkę polską, która w roku ubiegłym bawiła w 
Danji. Przybywa mianowicie krążownik szkolny „Heyndal“ pod dowódz- 
twem kapitana Wolihagena oraz 5 łodzi podwodnych wraz z okrętem war- 
sztatowym, dowodzonym przez kapitana Wernera. Jednocześnie przybywa 
komandor Pontoppidau, szef gabinetu 
toppidan, kawaler orderu 
świecie morskim Danii. 

„Polonia Restituta", 
Komandor Pon- 

jest znaną osobistością w 
ministra marynarki. 

Krwawe zajście w Brzeżanach 
LOTNIK ZASTRZELIŁ KOMENDANTA STRZELCA. 

„ LWÓW. 30. 6. (PAT) (W;-dniu wczorajszym w Brzeżanach po obcho- 
dzie 400 lecia założenia miasta a równocześnie 125 lecia istnienia gimnazjum 
tamtejszego doszło do krwawego zajścia. Po obiedzie wydanym przez miasio 
przez salę przechodził Bronisław Czapliński, komendant obwodu Związku 
Strzeleckiego. W pewnej chwili podszedł da niego kapitan 6 p. lot. we Lwo- 
wie Aleksander Majewski, prosząc go na chwilę do garderoby. Gdy tam weszli, 
kapitan Majewski nic nię mówiąc uderzył dwa razy w twarz Czapliń 
skiego ,a następnie po słowach Czaplińskiego: „jestem bezbronny. Honorudo 
chodzić będę na innej drodze” wyjął z kieszeni brauning i z oddalenia dwóch 
kroków, strzelił do Czaplińskiego. Kula trafiła w lewą pierś i utknęła w kręga 
słupie. Czaplińskiego przewieziono natychmiast do szpitala i dokonano wyję 
cia kuli. Bawiący na mejscu szef żandarmerj wojskowej ppłk. Bałaban i pro 
kurator wojskowy mjr. Urzędowski zarządzili aresztowanie kapitana Majew- 
skiego. Przewieziono go do Lwowa, gdzie osadzono w więzieniu. Tło zajś- 
cia jest narazie nieznane. 

Król Karol a paneuropejski projekt Brianda 
Paneuufopejski projekt Brianda był 

w' dniach ostatnich przedmiotem donio 
stych enuncjacyj ze strony  europej- 
skich wybitnych mężów stanu. Tak 
więc swe uwagi na temat projekiowa”- 
nej federacji europejskiej wypowiedzie 
li w lostatnich dniach: prezydent repu- 
bliki czeshosłowackiej Т. С. Masaryk 
i minister spraw zagranicznych Zaleski: 
(obaj w wywiadzie ze znanym publicy 
sią francusk. Juljuszem Seuerweinem), 
dalej ministrowie spraw zagranicznych 
państw Małej Ententy, zebrani na swej 
dorocznej konferencji w Tatrach Sto- 
wsckich, a rostatnio znów zabrał głos 
w tej sprawie król rumuński Karol w 
rozmowie z przedstawicielami prasy 
zagranicznej. Król Karol 
między innemi, że memorjał Brianda 
uważany być może z całą pewnością 
za wietki krok naprzód w dnodze do 
pacyfikacji powojennej Europy. Pro- 
jekt francuskiego ministra spraw zagra 
nicznych pojmuje król Karol w ten 
sposób, że państwa europejskie płowin- 
ny w pierwszym rzędzie dążyć do wył 
tworzenia ścisłej współpracy na polu 
gospodarczem, kulturalnem i socjal- 
nem. 

czyły mi nagle olśniewającego acz 
nieco szatańskiego pomysłu. 

Projekt ów dojrzewał w mym mó- 
zgu aż do chwili odjazdu mego wuja 
Brzuszkiewicza: jak tylko pociągi 
uniósł gjo w stronę miasta — zabra- 
łem się do wykonania. 

Dalszy cięg tej historji wyjaśni w 
jaki to się działo sposób. Chwilo- 
wo wystarczy tobjašnienie, že Wytrwa- 
le tresowałem Motylka wyłącznie na. 
pewnych dwóch drogach. 

Pierwsza z tych dróg, prowadziła 
poprzez pola od folwarczku mego wuja 
do posiadłości wdowy  Jędzonkow 
skiej. Obfitowała w nagłe skręty, 
strome górki, zawrotne spadki. Jak 
przypuszczałem, mój wuj mógł jechać 
nią tylko w jednym kierunku, ta jest 
do swojej bogdanki. Druga droga na- 
tomiast, jakkolwiek wiele dłuższa, 
była jednak wygodna, Szepoka i 
gładka. Przechodziła przez dwie czy 
trzy większe wsie, z których każ: 
da szczyciła się posiadaniem  nie- 
małej karczmy. „Ludziska w tej okoli- 
cy nadmiernie  wielbili Bachusa). 
Przewidywałem  ź4góry, iż wujaszek 
Serwacy obierze tę drugą drogę, aby 
przewieść w swe progi szanowną pa- j 
nią jędzonkowską. Znałem jego cha- 
rakter, lubujący się w zewnętrznych 
efektach i wiedziałem, że nie omieszka 
przeparadować swym wykwintnym 
ekwipażykiem przed oczyma zachwy- 
conych mieszkańców wiosek, czem 
zaimponuje wielce swej przyszłej mał- 
žonce. 

Po uptywie dwuch 
tylek znał obedwie drogi 
Dodaję, iż doskonale 

tygodni, Mo- 
na' pamięć. 

się przystoso-    

powiedział, , 

Chciałbym podkreślić, — powie- 
dział dziennikarzom zagranicznym król 
„Karol, — że według mego poglądu naj, 
większy postęp w intencjach projektu 
Brianda dałby się osiągnąć w drodze 
kooperacji gospodarczej. Sądzę też, że 
współpraca gospodarcza może być 
uważaną za najszczęśliwszą podstawę 
aljansu gospodarczego . 

Zdaniem króla Karola wzajemna 
współpraca na polu gospodarczem łą- 
czyć powinna nietylko państwa Małej 
Entetny, lecz może obejmować  rów- 
nież państwa z Małą Ententą sąsiadu- 
jące, jako to Piolskę, Węgry i Austrję. 
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wywał dp mych zamiarów | že, pomi- 
jając nieprzewidziane  okłoliczności, 
mogłem być pewny powodzenia... 

Pierwszą troską mego wuja po 
powrocie z miasta było rozpakowanie 
i rozłożenie po całym domu zakupio- 
nych przedmiotów. Potem zapytał o 
konia: 

— A jak się hoduje Motylek? 
—Stat się łagodny jak baranek, 

'a chodzi jak laleczka. : 
Ot jak dobrze. Jutro pojedziem  Z 

nim, poprobujem... 
Nazajutrz rano, wujaszek Serwacy, 

Brzuszkiewicz, świeżo wygplłpny i 
wypomadowany, w garniturku  nie- 
dzielnym, kazał zaprząc  Motylka do 
swej żółtej kałamaszki, usa. dowii się 
wygodnie, strzelił z bata i odjechał 
nie mówiąc mi ni słowa. | 

Zauważyłem, że bierze kierunek na 
tolwark wdowy przez starą drogę. 

<8Z UWorjloiM  aruur Hujodeu ua) Jye] 
dowoleniem i z otuchą oczekiwałem 
godziny wujowego powrotu. 

Gpdzina ta długo dała na 
czekać. Wieczór już zapadał, gdy us- 
4yszałem skrzyp kół kałamaszki i uj- 

» nadjeżdżającego wuja. Ale w 
tanie, o nieba! 
mu wylazły na wierzch, zę- 

by miat zaciśnięte, oblicze czerwone 
jak borak i wykrzywione wściekłością: 
Batem ikladał spienionego _Motylka, 
kióry niósł się jak szalony. Wuj mój 

u do czasu wyrzucał okrzyki: 
1 czort! A cholera! A szatańska 

    

   

  

    
»szcie objechawszy ze trzy ra- 
szałonem tempie wokoło pod- 

a, zatrzymał okrytego pianą Mo-    

, wychodzi spotykać. Ot, siadamy, 

siebie - 

Przed Soborem CerkwiPrawosławnej „Polsce 
NARADA PRZEDSOBO ROWA W WARSZAWIE. 

WARSZAWA PAT. MW niedzielę 
29 ub. m. nastąpiło w Warszawie 
otwarcie obrad narady przesoborowej, 
która ma się zająć sprawą zwołania 
pierwszego Soboru Cerkwii Prawosław 
nej w Polsce. 

Inaugurację narad poprzedziło uro 
czyste nabożeństwo w Cekwi prawo- 
sławnej na Pradze, odprawione przez 

PRZEMÓWIENIE MI 

Na zebraniu p. minister W. R. i O. 
P. Czerwiński wygłosił przemówienie 
powitalne, w iktórem podkreślił, że za- 
daniem zebrania jest należyte przygo- 
wanie i opracowanie tych licznych za- 
gadnień i spraw, w których będzie mu- 
siał się wypowiedzieć Sobór General- 
ny świętego Autokefalicznego: Kościoła 
Prawosławnego w Polsce, pierwszy w 
odrodzonem Państwie,. 

Pragnę gorąco, — oświadczył min. 
Czerwiński — byście szanowni pano- 

ks. metropolitę Dyonizego. Po nabożeń 
stwie przedstawiciele Rządu z p. mi- 
nistrem W. R. i O. P. Czerw'ūskim na 
czele, oraz uczestnicy zebrania, repre- 
zentujący duchowieństwo: i ludność 
prawosławną Rzeczypospolitej, przeszli 
do sali posiedzeń Synodu, jgdzie ks. 
metropolita Dyonizy otworzył narady. 

N. CZERWIŃSKIEGO. 

wie to doniosłe zadanie zdołali wyko- 
nać z powodzeniem zupełnem. Jestem 
przekonany, że jaka ludzie światli i 
doświadczeni, a do Kościoła swego 
szczerze przywiązani, pożraficie unik- 
габ wszystkich tych zasadzek i niebez 
pieczeństw, które na swej drodze spot: 
kać możecie ze strony czynników, pra 
gnących teren kościelny wyzyskać dla 
dążeń i prędów, nic nie mających 
wspólnego z potrzebami wiary, ani z 
pożytkiem samego Kościoła . 

PRZEMÓWIENIE METRO POLITY DYONIZEGO 

W dłuższem przemówieniu  metro- 
polita Dyanizy podkreśl/ł, że jeśli gdzie 
kolwiekbądź w innem miejscu można 
się obecnie obejść bez  soborowości, 
to w Polsce jest to absolutnie niemożli 
we. 

Nie napróżno — oświadczył metropoli- 
ta — jedną z najważniejszych tradycyj hi- 
storycznych naszej Cerkwi w Państwie Pol. 
skiem jest soborowošč. Przecież jeszcze 
przodkowie nasi pojmowali, jak skompliko- 
wane są warunki istnienia prawosławia w 
państwie, gdzie wyznaniem panującem jest 
inna religja i strzeżenie skarbu prziwosławia, 
powierzyli nietylko hierarchom lecz j całemu 
klerowi i ludowi. 

Obecnie nastały czasy szczególnie skom 
plikowane i niezwykle skomplikowane są 
warunki istnienia Ger prawosławnej w 
naszem państwie. Należy nam i wiarę naszą 
świętą zachować i utrzymać dobre stosunki 
z wyznaniem panującem i wznieść się w 
imię prawdy Bożej ponad jnteresy narodo- 
we i jedność Cerkwi naszej umocnić i usta- 
lić takie stosunki z państwem, aby być mu 
pewną podporą i pomocą. Komplikacje nej. 
Szego istnienia zwiększają się jeszcze przez 
to, że należy doprowadzić do końca i spra- 
wę kanonicznego uporządkowania naszej 
Cerkwi w państwie polskiem, a takie zakoń- 
czenie może dać tylko sobór generelny, ja- 
ko trwały dach nad budowlą świętej Cerkwi 
autokefalnej. 

Czy można całą tę pracę i ciężar współ 
czesnych warunków wkładać na ramiona Se, 

mej tylko hierarchji. Rozumie, się, że nie 
można — ich hierarchja pierwsza cieszy się 
i raduje dzisiaj, albowiem jest ona wstępem 
do naszego Soboru Generzinego. Lecz cie- 
sząc się hierarchia lepiej dostrzega niebez- 
pieczeństwa i pokusy naszych czasów i prze- 
jęta potrzebami Cerkwi, pragnęłaby uniknąć 
tych niebezpieczeństw, tych skał podwod- 
nych, grożących statkowi naszej Cerkwi i 
wskazuje w mojej osobie, wszystkim Wam 
nz; słowo Boże i święte, kanony, te jasne 
latarnie w morzu życia, po którem płynie 
nasz święty statek cerkiewny. Jeśli wpatrzy-- 
my się w te latarnie, to możemy się nie 
obawiać i reform, nie będziemy się bali i 
wyników soborowości. Słowo Boże i święte 
Kanony zjednoczą nas i pomogą nam zacho- 
wać jedność, oraz zbąwczy autorytet naszej 
świętej Cerkwi w. Polsce. 

Obecność wśród nas przedstawicieli 
Rządu wyraźnie wskazuje nam, że losy Cer- 
kwi prawoslziwnej nie są obce Państwu, a 
ludność prawosławna jest mu droga. A więc 
przysłuchujmy się bacznie do ich zdań i opi- 
nji, aby prędzej z ich pomocą ustała bez- 
prawna sytuacja neszej Cerkwi i aby uzyska 
ła ona swój statut, być może nawet jeszcze 
przed zwołaniem Soboru. Inaczej nawet być 
nie może, albowiem z reskryptu Pana Pre- 
zydente Rzeczypospolitej  upatrujemy, _ że 
myśl państwowa Polski wymaga, aby Cer- 
kiew prawosławna w Polsce była organizo- 
wana prawidłowo, aby byłą ona otoczona 
ze strony Państwa opieką i szacunkiem i aby 
korzystała ona z RH i zaufanie po- 
śród wszystkich narodów prawosławnych. 

AKTAI TITANO EIKA OS T NTT TEO OT OKT TTD 

0 projektowanej reformie w Indjach 
komisji 

wygłosił 
poświę- 

Przewodniczący _ indyjskiej 
konstytucyjnej sir John Simon 
przez radjo dłuższe przemówienik, 
cone wynikom prac komisji, | 

Mówca podkreślił na wstępi4, że po: 
stanowienia komisji nie wyszły od jednej 
osoby, łecz przyjęte zostały jednomyślnie 
przez wszystkich siedmiu głównych człon- 
ków,  repndzentujących wszystkie trzy 
stronnictwa polityczne obu Izb parlamentu 
biytyjskiego, + 

Žalecenia komisji nie są przypadkowie, 
ani mgliste,  iub niepowiązane ze sobą. 
Traktują onu o wszystkich  zagadnieniac 
przyszłego ustrcju i rządów w Indjach. O- 
parte są na ważkich zasadach, z których 
pierwsza rzuca hasło takiągo ustroju, w 
którym wszelkie komisje okażą się w 
przyszłości niepotrzebne. |Inne stanowią 
podstawę planu, rozstrzygającego  wszyst- 
kie dzisiejsze praktyczne potrzeby  Indjś 
pozostawiając miejsce dla przyszłych / uzu- 
pelnień i poprawek. ; A 

Projekty rządów prawicy i komisyjnego 
wykonywanie rozporządzeń i dekretów eg- 
zdkutywy centralnej są wyrazem metody 
przewidywań przyszłych możliwości roz- 
woju. W przeciwstawieniu do tych — Коп- 
cepcyj projekty indyjskid  przeoczyły ten 
ważny punkt gdyż były Opracowane po- 
śpiesznie i dlatego dość chaotycznie. 

Parlament brytyjski nie może odrazu 
wyrzec się swej odpowiedzialności za up 
działalność centralnego rządu indyjskiego, 
ale rozszerzenie jego uprawnień, jak rów- 
nięż przelanie w przyszłości jego władzy 
usprawiśdltwić może dopiero praktyka i 
rozwój wypadków. 

Przechodząc do konkretnych Spraw, 
Simon wyraził się z wysoką pochwałą O 
policji indyjskiej która, jakkolwiek uważa- 
na jeszcze przez pewnd kofa za widomy 
wyraz biurokracji obecnej, uchroniłą w 
istocie szereg prowincyj od niechybnej 

tylka i wygramolił się z wózkia. 
Pośpieszyłem z troskliwym  wy- 

wiadem: 
— Co się stało, kochany  wujasz- 

— Tfu! Zginota! — zaklął, — W 
Życiu ja nie widział takiego przeklęte 
go konia jak Motylek i takiej wiedźmy 
jak wdowa Jędzonkowska! Tfur 

"Jak tylto złapał trochę oddechu 
potoczyła się opowieść: 

— Patrzaj co mnie wydarzyło się! 
Byłem ja pojechawszy w dobrem zdro 
wiu i wesołości do tej czortowskiej 
wdowy, namierzając się podwieść ją 
tutaj — pokazać moje pokupki. Jadąc 
biorę ja się na starą drogę. Motylek 
jak dziecko, @% patrzeć przyjemno. 
Podjechał ja: do jejnego domu. Sama 

ga- 
wędzim. Ona traktuje mnie naliwe- 
czką i zakąską, że pnoszę siadać. Roz- 
gadawszy się o mieście, o pokupkach 
pytam się, niejużby ona nie była w ży- 
czeniw obaczyć takowe. Wiadpmo, ba- 
ba tylko tego i czekała. Siadamy w ka 
łamaszka — i wio, Motylek!  Jedziem. 
To już biorę się na dobrą droge, wiesz 
przez wioski. Motylek idzie aż dusza 
raduje się. A wdowa tylko mnie i po- 
wiarza: 

— Ot panski konik, panie Brzusz- 
kiewicz, że drugiego takiego nie naj 
dzie w, całym powiecie. 

Wiądomo, mnie aż słodko słuchać. 
Wjeżdżamy my do pierwszej wsi. Pa- 
trzaj a toż co!- Mój Mlotylek  zasta- 
nowił się prosto przed drzw!ami zaja- 
zdu Abramki. Biję ja jego, żeby szedł. 
Ani nie idzie. A wdowa tylko zamru- 
żywszy оКа pyta: : 

anarchji. Ten istniejący jeszcze częściowo 
brak zaufania dla administracji w  Indjach 
usunie całkowicią — zdeniem Simona 
obalenia djarchji i utworzenia rządu central- 
nego, odpowiedzialnego za działalność 
wszystkich departamentów  administracyj- 
nych ze ścisłą kontrolą przestrzegającą nie- 
nadużywania władzy. 

astępnie Simon scharakie go pier 
ny ochrony mniejszości i przeszedł do omó- 
wienia dalszych kroków reformatorskich. 
Przedewszystkiam więc zapowiedział zwoła- 
mine w październiku konferencji /wszech- 
indyjskiej na której prziqdstawiciele wszyst- 
kich kast, grup i prowincyj będą mogli 
wypowiedzieć się swobodnie 0 projekcie, 
zanim ten złożony zostanie w lzbie Gmin. 
Simon wierzy, Że zalecenia jego komisji 
wytrzymają wszystkie próby, zanim  zosta- | 
ną ostatecznie przyjęte. 

Mówca sięga do wzorów innych  do- 
minjonow brytyjskich i wskazuje, że formy 
ostateczne ustroju dominjów były  wyni- 
ktem naturalnego rozwoju. Powstały one 

nie dlatego, że tak, a nie inaczej postanowił 
parlament brytyjski, lecz podyktowało je 
samo życie, z którego dopiero  zaczerpnię- 
to wzory, jako ze źródła nidomylnego. Mów 
ca uważa tę drogę za najwłaściwszą w rzą- 

dzeniu się społeczeństwa uświadomionego i 
wyrobionego obywatelsko. 

TRAORWRERO R COCOS PARYZ S EACPTA OOZPAZEAADOCCZOKAA 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU ÓD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 
ać 

—— 

    

AEK NO IK LA AKTAI 

— A dlaczegož on tak siaje przed 
karczmą? : 

Ja milczę, i nic, tylko batogiem Mo- 
tylka. No, poszedł nakoniec. Jedziem 
dalej. Pomalutku rozmawiamy. Ot i 
druga wieś. Motylek tak i staje jak 
miur przed karczmą, wiesz, ta ao ją 
ten ryży Mowsza trzyma. 3 

Patrzę ja, aż wdowa już wyciągnę- 
ła gębę w ryj i tylko nosem ciąga. 
Zaczynam ja bafożyć Motylka i już 
mnie złość napadła. I słowo niejakie 
brzydkie jedno i drugie powiedział. A 
Motylek jak z kamienia. Musiał ja 
zleść z kałamaszki ! ciągnąć za uz- 
dzienica, żeb go odprowadzić od 
drzwi: karczmy. ! е 

Jedziem dalej, milczym już, nic 

nie gadamy... W trzeciej wsi taka sa- 
ma historyja przed drzwiami! zajazdu. 
Patrzę ja, aż tu moja wdowa skacze 
z wozu i powiada mnie głosem syczą- 
cym jak gadzina: 
— Panie Brzuszkiewicz, dosyć mnie 

tego. Już mnie nie ocyganisz pan. I 
wiedz pan, że ja uczciwa kobieta t 
nigdy nie poślubię takiego hulakę а 
pijaka, jak pan jesteś. | 2 

I nie czekając odpowiedzi zakręci- 
ła ogonem i poooszła, a ja został jak 

durny na drodze. Qt kiedy wiedźma. 
No, i co powiesz kochanieńki? 

— Powiem, że Motylek oddał wu- 

jowi wspaniałą przysługę. : 
W tem miejscu wuj mój Serwacy 

Brzuszkiewicz przymrużył dowcipni :e 
lewe oko: ) 

— Oj, ehitry ty chitry, Коспатей- 
ki, wiadomo warszawskiego duchu na- 
piwszy sie! U. 

а a wii 
TA f    



    

PRZEZ TEREN POW. ŚWIĘCIAŃ- 
SKIEGO. 

"W niedzielę w dalszym ciągu swej 
podróży po Wileńszczyźnie P. Prezy- 
dent Rzplitej przejechał wzdłuż -calej 
ranicy litewskiej. 
Dostojnego gościa witało duchowień 

stwo, nauczycielstwo tłumy zebranej lu 
dności wiejskiej i dziatwa szkolna. 
Wszędzie występowały ze sztandarami |, 
największe stowarzyszenia oświatowe 
litewskie, jak tow. św. Kazimierza i sto 
warzyszenie „Rytas“. 

W Lyngmianach, wsi, przedzielonej 
„zez granicę polsko - litewską na dwie 

ści, P. Prezydent udał się do miej 
scowej szkoły, w której dziatwa zarów 
no: polska, jak i łttewska przygotowa- 
ła na cześć Głowy Państwa piękną uro 
czystość. Dostojnego Gościa powitała 
hymnem państwowym. Imieniem dziat- 
wy przemówiła jedna z uczenic po pol- 
Sku, a zakończyła wyrażeniem w języ 
ku litewskim hołdu P. Prezydentowi 
Ludność wiejska, której nie broniona 
wstępu zapełniła salę szkolną, pragnąc 
zbliska zabaczyć Dostojnego Gościa. 
Wrażenie z tej uroczystości było wiel- 
kie, specjalnie zaś w tych warunkach, 
t.j. o krok od posterunków jgranicznych 
litewskich. W Łyngmianach p. Prezy- 
dent zwiedził również tamtejszą straż- 

icę Kiorpusu Ochrony Pogranicza. 
O godz. 11 przed połudn'em przy- 

był Pan Prezydent Rzplitej do Šwię- 
cian gdzie wysłuchał Mszy św. celebro 
wanej przez JE ks. biskupa Michalkie- 
wicza przybyłego z Wilna. 

Następnie p. Prezydent zwiedził 
pokazy przemysłu ludowego powiatu 
święciańskiego. Następnie udał się p. 
Prezydent do gmachlu państwowego 
seminarjum nauczycielskiego męskiego 
Przed gmachem uformowały się bar- 
dzo lczne organizacje i 
szkolna. P. Prezydent przeszedł wśród 
szpalerów młodzieży szkolnej ii wysłu- 
chał przemówień dziatwy, która wrę- 
czyła mu mnóstwo kwiatów. ||| 

. W POW. WILEŃSKO - TROCKIM 

W Šwirze pan Prezydent Rzeplitej 
wziął udział w.. odsłonięciu pomnika 
na górze Batorego. Zwiedziwszy z ko- 
lei kolumnę przeciwjagliczną w lokalu 
sejmikowej przychodni lekarskiej oraz 
obejrzawszy nowowybudowaną  7-mio 

sową szkołę powszechną, która za 
leniem Dostojnego Gościa przyj 

miano Szkoły imienia Prezyden'a 
ypospolitej, Ignacego Mościckie- 

odjechał pan Prezydent Rzplitej na 
en powiatu wileńsko trockiego. 
Liczne miejscowości tego powiatu 

wystąpiły również z gorącemi! powita- 
niami Głowy Państwa. Przy wjeździe 
do Nowej Wilejki eskortował samo- 
/hód Pana Prezydenta szwadron hono 
rowy 13 puiku ułanów. Koło bramy o- 
witalnej zebrało się duchowieństwo i 
udncść, w której imieniu przemówii 
burm.strz Nowej Wilejki, oraz przetj 
stawiciele organizacyj społecznych. 

Nie dojeżdżaiąc do Nowej Wileiź 
Pan Frezyden: odwiedził posiadłość m 
nistra Pracy i Opieki Społecznej Pry 

    

   
    

            

   

   

  

      

               
   

    

samochód 

Bieżące modele Che 

posiadające ponadto 
> 

la zupełnego zastoso 
tów do polskich wat 

| wych — karoserje w większym 
rze kolorów — gwarancja General Mo- 
tors. 

neral 

   
     

Podróż Prezyd 

młodzież” 

   

  

   

\ nie nowe — z pełnem wyposażeniem — 

AE dodanych ostatnio 

Jest to wyjątkowa sposobność kupna 
słynne, a słynnych fabryk. Ge- 

otors ma ustaloną reputację 
co do solidności i niewzruszonej stało- 
ści swych przedsiębiorstw, tak w Pol- 
sce, jak i na całym świecie. 

s Lowe 
  

jmowany gościnnie przez    

  

   
O god 22 odbył się w pałacu raut 

wydany pfzez Pana Prezydenia Rzeczy 
iteją, który zgromadził blisko 

przedstawicieli całej Wilen 
szczyzny. pk 

Po przedstawieniu Panu Prezyden- 
towi gos i przez wojewodę, Pan Pre- 
zydent o był cercle, ozmawiając z ©0- 
beonymi. W raucie uczestniczyli  naj- 
wybitniejgi dostojnicy kościelni wszyst 
kich wyzglan, konsulowie państw ob- 
cych, geńeralicji, profesorowie U.S.B., 
prezyden miasta, reprezentanc: organi- 
zacyj $p łecznych, sądownictwa, pro- 

kuratufy,j władz państwowych “ samo- 
nis prasy, šwiaia artystyczne- 

go, naukowego i literackiego, słowem 
reprezentanci wszystkich sfer społecz- 

nych. +4 

UROCZYSTOŚĆ W LEGACISZKACH 
Wkzoraj rano Pan Prezydent udał 

się d Legaciszek, kolonji wypoczynka 
wej stłudentów, gdzie w miłym nastroju 
spędząił przeszło godzinę, podejmowa- 
my prize: gospodarzy czarną kawą. 

P. Ięrzydent położył swój podpis w 

księdzś „pamiątkowej i pozwolił się sfo 

tograioWač w otoczeniu młodzieży. 

DŻEGNANIE DOSTOJNEGO 
н GOŚCIA. 
godzinie 3 pp. na podwórku Pa- 

łacu fReprezentacyjnego zebrały się li- 
czne pielegacje organizacyj społecznych 
i młQdzieży szkolnej, jak również re- 
prezgūtanci władz, którzy przybyli po- 
żegnkić P. Prezydenta. Po przejściu 

$rąki szpalerów zgromadzonych Pan 
„dent opuścił Pałac wśród grom- 
łokrzyków zebranych na ulicy fłu- 
W pewnym momencie do orsza 

   

    

   

    

młogy człowiek, którzy wręczyli Panu 
Prezydentowi podania. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej u- 
dał /$ię do Suwałk, gdzie w dniu jutrzej 
szyfi bbecny będzie na uroczystem ob 
chodzie 10 lecia 3 punłku szwoleżerów 
w iSuwałkach odbędzie się poświęce 
nie pomnika Kozietulskiego, którego 
miano, nosi wspomniany wyżej pułk. 
Pofnnik jest dziełem znanego rzeźbia- 
rze Mittiga. 

PRZEMÓWIENIE PŁK. BOCIAŃSKIE 
- G0. 
Wygłoszone podczas powitania Pana 

l a-zydenta Mościckiego; w Małodecznie. 
ajdostojniejszy Panie Prezydencie! 

wrót Bramy Mińskiej, miałem — 22 
złożyć Ci raport i hołd od polegiei. i 

zyj braci żołnierskiej Mińskiego Pułku 
strzeljców, pozwól, że tu, wobec zgromadzo- 
nych4 przedstawicieli wszystkich stanów, któ 

у та zaproszenie swego pułku  przybyłi 
ochołczo z najodleglejszych zakątków, by 

ół z wojskiem pokłonić się Majestatowi 
Najifaśniejszej, _ Rzeczypospolitej będę 
rzedznikiem uczuć wszystkich stanów —dła 
naszej miłej Macierzy i dla Twej, Panie Pre- 

lencie, Najczcigodniejszej Osoby. 

  

    

      

  

      

ania Chevrole- 
nkėw drogo- 

wybo- 

  czas 

odbiegła jakaś kobieta, a następnie. 

„000, RE M 8.000 

Polsce a. 1s6żo, obecne 10.650 

let 6 — zupeł- 

Landau Sedan, dotych- 
czas Zł. 16.500, obecnie Zł. 

Sport Cabriolet, dotych- 
czas Zł. 15.450, obecnie Zł. 

Półiężarówka dotych- 
.7.150, obecnie Zł. 

enta Rzeczypospolitej 
Mimo tylu udręk dziejowych i nawałnic 

wojennych, nigdy nie wygasła na naszej 
ziemi miłość ku Ojczyźnie, czego najlepszym 
dowodem jest napis na naszej chorągwi puł 
kowej w języku, polskim i bieforuskim, po- 
darowanej przez miasto Mińsk w roku 1919, 
świadczący, że ta ziemica na zew Naczelne- 
go Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego 
wystawiła samą 6 pułków piechoty. 

I nie zmieniło się to uczucie do dziś dnia 
choć od czasu do czasu dochodzą Cię z na- 
szych stron wieści, zasmucające Twe о)- 
cowskie serce, że synowie tej ziemicy nasta 
ją nai zagiadę Ojczyzny. To są tylko jedno- 
stki, często nieświadome swych czynów, 
działających pod wpływem płatnych agitato- 
rów obcych. 

Racz przyjął zapewnienie od wszystkich 
tu przedstawicieli, zarówno od tych, którym 
z dziada pradziada przysługiwało prziwo gi- 
nąć za Ojczyznę, a których dworki w czasie 
niewoli stały się ogniskami kultury polskiej, 
promieniującemi na wsze strony, jak również 
od tych, co rozsiani po wioskach naszej 
ziemicy, którzy w pocie czołej orzą tę ziemię 
piaszczystą i biedną, by wydała im ziarno 
na kawałek czarnego chleba — od tych, 
co od rana do późnej nocy siedzą przy 
swych warsztatach, by wyżywić swe liczne 
rodziny i od tych, co po miasteczkach, jako 
kupcy ciułeją grosz do grosza, mnożąc. ma- 
jatek kraju — racz przyjąć to zapewnienie, 
że wszyscy my tu jednacy, że wszyscy my 
tu Twoi. 

Niech mi wolno będzie dać wyraz wspól 
nym uczuciom zebranych tu przedstawicieli 
wszystkich stanów naszej drogiej  ziemicy 
w okrzyku: 

Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Je] Prezy- 
dent Ignacy Mościcki i nasz ukochany Wódz, 
Marszałek Józef Piłsudski — niech żyją! 

PRZEMÓWIENIE P. ZYGMUNTA 
BORTKIEWICZA. 

Mowa wygłoszona przez prezesa Zw. 
Ziemian pow. Święciańskiego Zygmunta 
Bortkiewicza w dniu 28 czerwca w Koziczy» 
nie w czasie obiadu w obecności Pena Pre- 
zydenta R. P. 

Dostojny Panie! 
Nieznane są wyroki Boże. — Dwór, w 

którym w ciągu długich lat wojny, kolejno 
gospodarzyły hordy  najeżdźczych wojsk: 
niemieckich, bolszewickich i litewskich, prze 
trwał — i doczekał chwili kiedy w progi je- 

o wstąpiż najwyższy  Dostojnik Państwa 
Polskiego, kiedy na szczycie jego zawisł 
sztandar Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Są chwiłe w życiu niezapomniane — 
chwile, które w sercach ludzkich pozostaną 
na zawsze. 

Pamiętny jest nam tu wszystkim rok 
1919, kiedyšmy po długich oczekiwaniach i 
chwilach zwątpienia doczekali wojsk na- 
szych, kiedyśmy po raz pierwszy ujrzeli mun 
dur żołnierze polskiego! 

- Wówczas to oni — żołnierze — nam 
znękanym przez koszmar strasznych przeżyć 
— przynieśli wiarę w odradzającą się, Oj- 
czyznę — wiarę w dalsze życie. + 

Pamiętny nam będzie również dzień dzi 
siejszy, bowiem Twoja wśród nas obecność 
Panie Prezydencie, zbliżając nas do Maje- 
statu Najjaśniejszej, krzepi jednocześnie nas 
na duchu i utrwala w wierze, że wielki cud 
zmartwychwstanią Polski, o którym — $пйу 
całe pokolenia, a którego Bóg zezwolił nam 
doczekzió — stał się rzeczywistością niezni» 
szczalną, faktem po wieczne czasy. 

Twoja zaś osoba, Dostojny Panie, jako 
męża pracy i nauki, jest niejako symbolem 
Polski pracującej, Polski idącej naprzód z 
postępem wiedzy. Toteż ten Twój: przykład 
wysoko cenimy, roząmierny bowiem, iż tylko 
ргаса wytężona we Wear dziedzinach 
zapewnić potrafi naszej Ojczyźnie siłę i po 
tęgę mocarstwową, Za te chwile radości i 
głębokiego wzruszenia, jakie daje nam Twój 
pobyt wśród nas, Dostojny Panie, niech mi 
wolno będzie w imieniu własnem i zebra- 
nych tu ziemian neszego powiatu złożyć Ci 
wyrazy hołdu i serdecznego podziękowania, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki niech żyje! 

      

10.650 

10.650 

6.600     

na spłaty. 
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Tylko ograniczona liczba wozów po tak niebywale niskiej cenie. 
Szybka decyzja jest więc konieczna. W każdym przedstawiciel- 
stwie rejonowem 1nożesz obejrzeć wszystkie bieżące modele 
Chevroleta i dowiedzieć się 0 dogodnych warunkach kupna 

CHEVROLET 6 
WYROB GENERAL MOTORS 

     

Aresztowany na granicy w chwili uciecz- 
do Łatwy kupłec łódzki Szlezyngier, jak 

okazuje się jest bohaterem afery wekslowej 
sięgającej 200 tys. zł. 

Przed dwoma tygodniami Szlezyngier 5 
zlikwidował swe interesa w ten sposób, że 
znikł z Łodzi niespodziewanie pozostawiając 

Sprawki ujętego na granicy kupca łódzkiego 
moc niewykupionych weksli pokrycie  któ- 
rych dopiero po zniknięciu Szelezyngiera oka 
zało się sfałszowane. 

Zbieg w chwili zresztowania miał przy 
sobie 50 tys. zł. i jak twierdził miał zamiar 
uruchomić w Kownie handel konfekcyjny. 

  

  

KRONIKA 
WTOREK 

Dziś W. słońca o godz. 3 m. 19 

Teodoryka 
Jutro 

Martyniana 

Z. słońca o godz. 8 m. 00 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 30. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -l- 15 

Temperatura najwyższa -1-19 

Temperatura najniższa -|- 11 

Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr ь Е 
й Północno-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz. 

KOŚCIELNA 

— 4-to rocznicą Korpnacji Obrazu M.B. 
Ostrobramskiej. Wizra, miłość i wdzięczność 
całego narodu w dniu 2 lipca 1927 r. włoży- 
ła na głowę Marji Najśw. Miłosiedzia Matki, 
na Ostrej Bramie królującej, koronę złotą i 
oto odtąd postanowione po wsze czary, ku 
utrzymaniu i ożywieniu czci i wdzięczności 
względem Marji Ostrobrzimskiej, pamiątkę 

ej koronacji uroczyście co roku obchodzić. 
tym bież. roku nabożeństwa rocznicowe 

odbędą się następujące: we wtorek 1 lipca 
(wigilja) litanja uroczysta z nauką o godz. 
6 wiecz; we środę 2 lipca I Msza św. uro- 
czysta o godz. 8 rano, Il Msze, św. o godz. 
11 rano litanja uroczysta z nauką o godz. 
6 wiecz. tem stm porządek nabożeństw bę- 
dzie zachowany i we czwartek i piątek. JE 
ks. arcybiskup metropolita wileński celqbro- 
wać łaskawie będzie 4 nauk.i wygłosi PW. 
ks. kanonik Kapituły Wileńskiej Leon Że- 
browski. 

Idźmy, śpieszmy do Marji Matki, Serca 
Jej swe wdzęczne nieśmy. 

URZĘDOWA 
— Koniiskata za umieszczenie re- 

zylucyj „Centrolewu*. Wczorajsze ga- 
zety żydowskie „Wilner Tog* i „Wil- 
ner Cajt* podały rezolucje, uchwalone 
na zjeździe Centrolewu, ca spowodo- 
wało, że Starostwo Grodzkie przyacesz 
towało nakłady tych pism. 

— Droga Prudy—Lebiedziewo została 
„oddana da pu o. Wobec ukoń 
czenia robót brukarskich na odcinku drogi 
państwowej 3/25 pomiędzy st. Prudy, a m. 
Lebiedziewo, który był zamknięty dla ruchu 
kołowego, Ulrząd Wojewódzki powiadamia, 
iż powyższy odcinek został otwarty z dniem 
22 czerwca r. b. do użytku publicznego. 

SĄDOWA 

je wyjazdowe Sądu Oinegongo 
W okresie od 3—9 b. m. obradować będzie 

„w Postewach i Lidzie sesja wyjazdowa — 
Sądu Okręgowego w Wilnie. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Wydziaż  Нитат- 
styczny. Dziś, dnia 1 lipca r. b. w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu o godz. 13 odbędą 
EP promocje na doktora  filo- 
zofji: 

Walerjana  Charkiewicza, 
Kužniara, Jadwigi Piotrowiczowej z Wokul. 
skich, Ks. Kazimierza Kucharskiego. 

"Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileńskie Towarżystwo Lekarskie: 
We środę dnia 2 lipca r, b. o godz. 20 w 
lokalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie się 
naukowe posiedzenie Wiłeńskiego Towarzy- 
stwa Lekarskiego z następującym  porząd- 
kiem. dziennym: 

‚ 1) odczytanie protokółu z poprzedniego 
posiedzenia; 2) dr. Krotow — z I Kliniki 
Chor, Wewn.: Urografja jejko dalszy postęp 
mó ADA (z pokazami peyelogra- 
mów); 3) dr. de Rosset — w sprawie wpły- 
wu urosefectanu na ustrój ludzki; 4) prof. 
Z. Orłowski i doc. Czarnecki: o wpływie 
uroselestanu na krążenie. 

RÓŻNE 

— Nieprawdziwe pogłoski o niewa 
źności banknotów 5 złotówych. Wczo- 

'raj rozeszła po mieście pogłoska 12 z 
dniem 1 lipca unieważn:a ' się 5 ziota 
we berknoty papierowe, co spowodo 
wało że niektóre skienv i biura odma- 
wiały przyjęcia tych berknotów wzbu 
dzając tem zaniepokojenie wśród posia: 
daczy tych biletów bankowych. W 
związku z tem zwrć *lśmy się z za- 
pytaniem do p. dyvckiora B.P. p. Bia- 
łasa, który kategorycznie zdemeniował; 
te p głoski, bowiem 5 złotówki papie 
rewe nawet za rok ie będą wycofane 
z obiegu i będą wymieniane bez 
żadnych ograniczeń. 

Władysława Cł 

r Podziękowanie. Niniejszem składamy 
wyrazy szczerego podziękowania J.W.P. Ka 
rolowi Wagnerowi za nader gościnne i ser 
deczne przyjęcie dn. 28 b. m. wycieczki gru 
py członków, naszego stowarzyszenia w swo 
im majątku w Solecznikach. 

Wil. żyd. Stow. Oświaty „Wilbig”. 

TEATR I MUZYKA 

— TSatr Miejski w Lutni. Dziś, ukaże 
Się po raz ostatni interesująca sztuka amery 
kańska „Narzeczona z dachu*. Sensącyjna 
ta sztuka, posiadająca przy tem wiele humo 
ru i werwy cieszy się na naszej scenie nie- 
słabnącem powodzeniem. Jutro, we środę z 
powodu próby generalnej przedstawienie za- 
wieszone. We czwajrtek wchodzi na reper- 
tuar Teatru Polskiego głośna komedja Lenza 
„Perfumy mojej żony”. Oryginalną tę sztu 
kę, w której zatrudnione są wybitniejsze si 
ły zespołu z Ejchlerówną, Ceranką, Koziow- 
ską, Wasilewskim, Ciecierskim i Dietrichem 
na czele, reżyseruje Ryszard Wasilewski. 

/— Teatr Letni w gorodzie po-Bernardyń 
skim. Dziś z powodu próby jeneralnej przed 
stawienie zawieszone. Jutro premjera. iskrzą 
cęj się humorem i dowcipem  arcywesołej 
krctochwili Thomasa Brandoma „Ciotka Ka- 
rola", Sztuka ta w opracowaniu  reżyser- 
skiem K. Wyrwicz-Wichrowskiego i w wy 
koraniu czołowych sił zespołu niewątpliwie 
zainteresuje publiczność wiłeńską. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Za czas od dnia 
28 bm. godz. 9 do dnia 30 bm. godz. 9 za- 
notowano ogółem wypadków 118 w tem kra 
dzieży 13, opilstwa 34, przekroczeń  admini- 
stracyjnyc h46. | 

— Złodzieje w mieszkaniu sędzie- 
go S. O. W nocy z soboty, na niedzielę 
do m'eszkania sędziego Sądu Okręgo 
wego Edwarda Góry (Artyleryjska 
20) dostali się złodzieje i korzystając 
z nieobecności domowników wynieśli 
garderobę wartości przeszło tysiąc zł. 

Gdy powiadomiono o tem policję, 
wydział śledczy aresztował kilku zna- 
1ych złodziei którym zapowiedziano że 
będą siedzeli w kryminale jeśli w prze 
ciągu 24 godz'n rzeczy się nie znajdą. 
Na skutek długo nie oczekiwano. bo- 
wiem już wczoraj nad ranem część rze 
czy skradzioriych w mieszkaniu E. Gó- 
ry znaleziono podrzuaone w ogrodzie. 

— Kradzież. Z mieszkania Kundziewi- 
czówny Antoniny Popłdawska 31 w mocy z 
27 na 28 bm. za pomocą wyjęcia szyby w 
oknie dokonano z niezamkniętej szafy zna- 
dującej się w jej, mieszkaniu kradzieży różn. 
rzeczy oraz sztućców ogólnej wartości 437 zł 

kradli Jankowskiemuj 
Felicjanowi Bernardyński zauł. 10 na  jar- 
marku Piotra i Pawła skradziono portfel, za- 
wierający 370 zł. gotówką oraz dolerówkę 
Nr.. 969133. 

Kozyrski juljan zam. we wsi Bobró wiki 
gminy. girwiackiej zameldował, że w nocy z 
28 na 29 bm. na placu Piotra i Pawła skra- 
dziono mu z wozu worek z różnemi wyroba- 
mi domowemi wartości 60 zł. Sprawcą kra- 
dzieży okazał się Kuźmicki Adam, Gedymino 
wska 67, którego wraz z workiem zatrzyma- 
no. 

Zatrzymano złodziei. W dn. 29 bm. Ma- 
słowske, Helena Mickiewicza nr. 60 zameldo 
wała o kradzieży materjału z powórza žeg0t 
domu wartości 45 zł. Kradzieży dokonał Ża- 
borowski Stanistaw Bystrzycka 19, którego 
wraz z materjałem zatrzymano. 
Оюпа gm. rudziskiej na jarmarku Piotra i 

łona gm. rudziskiej na jarmarku Piotra i 
Powła skradziono płaszcz gumowy. Sprawcę 
kradzieży Wiśniewskiego Jana, Czerwony 
Dwór, gm. mickuńskiej zatrzymeno wraz z 
płaszczem. ъ ; 4 

— Zamachy samobójcze. Skietowa Zofja 
Wielka nr. 3 usiłowała pozbawić się życia 
przez wypicie spirytusu skażonego. Le 
karz Pogotowia po udzieleniu pierwszej po- 
mocy odwiózł desperatkę w stanie niezagra 
żającym życiu do szpitala Sawicz. Przyczy- 
na ciężkie warunki materjalne. 

Na letnisku kolonji magistracki-j usiło- 
wała pozbawić się życia przez wypicie su- 
blimatu Szapiro Sonia, Wielka nr. 18. Po- 
gotowie odwiozło desperatkę w stanie nie. 
zagrażającym życiu do szpitala ADA 

Ё Poranieniė awanturnika. W dn. 29 
bm. o godz. 19.30 posterukowy Stefanowicz 
pełniąc służbę przy ul. Beliny około cmenta 
rza prawosławnego zauważy pijanego 0S0- 
bnika, który usiował pobić przejeżdżającego 
dorożkarza. Podczas legitymowania przez po 
sterunkowego Stefanowicza owego osobnika, 
drugi nieznany osobnik zaatakował posterum. 
kowego laską. Broniąc się Stefanowicz wydo 
był bagnet odbijając laskę i zadając awantu- 
rującemu się bagnetem lekką ranę ciętą w 
w łewą rękę powyżej łokcia. Obaj awantur- 
nicy Juściński Józef lat 19 ; Wiećkowski 
Franciszek, lat zamieszkali w Kuprjanisz 
kach zostali zatrzymani. Obaj byli pijani. Po 
nałożeniu opatrunku Juścińskiemu obw osa- 
dzono w areszcie centralnym. 

trzały do złodzieja. W niedzielę o @. 
11 posterunkowy Witkowski Jan z rezerwy 
P.P. m. Wilna odprowadzał do 3 posterunku 
P.P. znanego złodzieja zawodowego Tołke» 
czewskiego Józefa, Subocz nr. 28. oP dro- 
dze Totkaczewski rzucił się do ucieczki ufi- 
cą Kanoniczną w kierunku rzeki Wałji. Poste 
runkowy Witkowski podczas pościgu kilka- 
krotnie ostrzegł Tołkaczewskiego okrzykiem 
„stój'. Gdy ten jednak na wezwanie nie'*za- 

DWUZNACZNA ROLA GAJOWEGO. 
Wczoraj Sąd Okręgowy, któremu pr. wodniczył wiceprezes Kadtszkiewicz, as ave aus nių Józefa i Zofji Leš- 

z mieszkańca Li 
Sadowskiego oskarżonych L 

recz Та o szpiegostwo na 

oprawa rozpoznawana była drzwizch zmaknietych, co nie Genie sa podać przebiegu rozprawy. 
Wszyscy oskarżeni aresztowani byli swego czasu po stwierdzeniu ich działalności movie Leśniewski został rzekomo Ory poza granicę z rozkazu wiz litewskich i w Polsce urządził się na Pm sku gzjowego, natomiast Sadowski, znany był władzom bezpieczeństwa jako szaulis — R wróg Polski. { 
m to przypisywano fakt aresztowani: a następnie rozstrzelania Felii aszki wi. сга ja = Lewanowicza. zad SE a widać władze, z rozka: б zostali oni aresztowani i Sagan kj nie zdołały zgromadzić dostarczającej ilo. ści dowodów stwierdzających winę, gdyż Sąd nie znalazł podstaw do wyniesienia wy- roku, skazującego i uniewinnił wszystkich. a iPo ogłoszeniu wyroku prokurator — p. zaoiajć OCE wniesienie skargi 

Ы Ok ili = 
A do ię wnosili adwokaci: Ney- 

PLAGA LANDWAROWA. 
Następną sprawą, rozpoznan: e; była, z oskarżenia Stusfiwa Teda 4 Jegomość ten przez długi czas był istną plagą mieszkańców  Landwarowa, których mieszkania, Składy j spiżarnie okradał ze wł wa iście złodziejską. 

. Zlapano go wreszcie i wówczas - PNE >. wyszły na jaw.. sk 
„ Sąd skazał go, łącznie za wszystkie winienia, na 4 lata więzienia. MODE Przez ten czas landwarowianie będą mogli spać spokojnie, o ile nie znajdzie się jaki inny spryciarz. 

  

Dla oczyszczenia krwi pijcie rano przez 
"kilka dni z rzędu szklankę ini wód. gorzkiej Franciszką-Józefa. Stosowana przez 
bardzo wielu lekarzy woda Woda Francisz- 

ka-Jozeia wzmiicnia žoladek, reguluje trawie 
mie poprawia stan krwi, uspakaja system 
nerwowy, dając zdrowie całemu organizmo 
wi i jasność umysłu. Żądać w aptekech i drogerjach. ‚ 
OO O 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Upraszam 0 łaskawe umieszczenie w ро- 
a> Pańskiem piśmie poniższej wzmian- 
1. 

„|Wobec ukazania się na półkach księgar 
skich zeszytu (nr 1) „Nasza Forma" wyda- 
wnictwa Stowarzyszenia akademick. Cechu 
Św. Łukasza z inicjałami „USB* (Uniwersy- 
tet Stefanz, Batorego) i „WSP. (Wydział 
Sztuk Pięknych) podaję do wiadomości, że 

ani za treść ani za stronę iłustracyjną Wyda 
wnictwa tego Wydział Sztuk Pięknych nie 
bierze na siebie żadnej odpowiedzialności. 

Z wysokiem poważaniem. 
Dziekan ]. Ruszczyc. 

TOO ZE ZE ЛОУ SZOT ZTOERIEROAOWE 

RADJO 
(WTOREK, DN. 1 LIPCA 1930 R. 

11.58 — Sygnał czasu z Warsz. 
12.10 — 12.40 Muzyke z płyt gramofon. 
13.00 Kom. meteorologiczny. 
1715 — 17.30 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 — Kom. Akad. Aeroklubu 
17.35 — 18.00 Odczyt turyst. - kraio- 

znawczy. 
18.00 — 19.00 Tr. z Ostrej Btamy. Uro- 

czyste doroczne nabożeństwo. 
Pierwsze z cyklu cztercdi »w.g9, 
19.00 — 19.25 Aud. literacka, | 
19,25 — 19.35 Program na środę i roz- 

maitości. 
19.35 — 19.50 — Tr. z Warszawy Przso 

wy dziennik radj. 
19.50 — 20.15 „Regjonaina audycja fran 

cuska. „Piosenki bretonskie“ — odśpiewa 
p. $. Konter przy własnym akominjamencie 

20.15 — Koncert z Warszawy. Po koncer 
cie komunikaty i transmisja z lokalu Automo 
bilklubu polskiego. : 

Mamy do sprzedania 
na bardzo dogodnych warunkach i 
przystępnych cenach większą ilość 
majątków ziemskich i folwarków o 
dobrej glebie z dobremi zabudowania- 
mi i kompletnym inwentarzem. Ajencja 
„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, 
telefon 7—80. 6897—1 

trzymał się, Witkowski oddzį strzai ostrze- 
gawczy w powiktrze. Pomimo to Tołkaczew 
ski nadał uciekał. Przechodzący w tym czasie 
nad Wilją plut. 6 ppleg. Strzelec Stanisław 
zatrzymał uciekającego, który stawiał przy 
tem czynny opór. Następnie Tolkaczewski 
doprowadzony został na posterunek. Z 
wodu oddania strzału żadnego wypadku z 
ludźmi nie było. 

— Między sąsiadkami. Onegdaj przy ul. 
Gedyminowskiej 49 wynikła E pomię 
dzy lokatorkgmi tego domu Dziewnałową i 
Rodziewiczową, która przeistoczyła się  па- 
stępnie w bójkę w trakcie której przyszła w 
sukurs Dziewnatowej jej córka uczenica gi 
mnazjum w N. Wilejce. Rodzikwiczowa z0- 
stała obzłoną na ziemię a panna Dziewnałów 
na zaczęła bić ją garnkiem po głowie powo- 
dując uszkodzenie czaszki. Policja prowadzi 
dochodzenie przeciwko krewkiej zmienoe i jej 
mamusi. х 

— Samobólstwo żołnierza ppdczas warty 
W Mołodecznie popełnił samobójstwo kano- 
nier 19 pap Józef Jasinowicz strzełając do 
siebie z karabina podczas pełnienia warty 
przy objektach wojskowych. 

mierć od alkoholu. Zmarł wskutek 
użycia spirytusu drzewnego Korzeniowski 
Jan, lat 50, mieszkaniec Olechnowicz. 

  

  

(gmach warsztatów Państwowej Szkoły 

(ciągówek rolniczych). 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Holendernia 12, tel. 13-30 

Przyjmuje się zapisy do grup: LII zawodowej i LII amatorskiej, 
które rozpoczną zajęcia w dniu 1 lipca r, b. 

Nauka jazdy na 4 typach nowoczesnych maszyn. Specjal- 
na sala doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie 
urządzone warsztaty reperacyjne dla samochodów i traktorów 

Dorabianie części zamiennych. 

codziennie w godzinach od 10-ej do 18-ej. Dla pp. oficerów i 

Technicznej) 

Rękawiczki 
Polska Składnica Galanferyjna 

FRANCISZKA FRLICZKI 

skórkowe i letnie najmodniej- 

szych odmian poleca 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 
  

  

  

sekretarjat kursów 

0 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy Pieyel, Bechstein etc., takoż   urzędników państwowych specjalnie ulgowe warunki.     

     
      

  

   
  

A. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i: WYNAJĘCIE.     

Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE.   
  

  
 



SŁOWC 
  

m. Ь 
Wyniki Turniej 

   
u Tenisowego 

H. HOHENDLINGERÓWNA I R. JANKOWSKI ZDOBYLI PUHARY. PRZE- 
: GALIŃSKI REWELACJĄ TURNIEJU. 

Jak już podawaliśmy w poprzednim 
numerze, w sobotę, rozpoczął się na 
kortach tenisowych w parku sporto- 
wym im. gen. Żeligowskiego turniej 
tenigowy, do którego programu we- 
szły: gra pojedyńcza pań (z wyrówna 
niem) o puhar firmy J. Nowicki i Syn 
oraz gra pojedyńcza panów (z wyrów- 
naniem) o puhar Redakcji „Słowa”. 

W godzinach porannych odbyły się 
ćwierć-finały  nienozegrane lub niedo- 
grane poprzedniego dnia. 

Ćwierćfinały przynoszą następują- 
cc rezultaty: Weyssenhoff — Bielski 
6:3, 6:1, Gaerle — Dowbor 6:3, 6:4, 
Przegaliński — Desz 6:3, 7:5; Jankow 
ski — Mokrzecki 6:3, 3:6, 6:1. 

Rewelacją turnieju zaczyna być 
Przegaliński, młody zawodnik, ю К№6- 
rym ktoś powiedział następnie, że jest 
„tajemnicą parku sportowego". 

Rzeczywiście, absoluinie nieznany, 
skromny na wygląd, b. opanowany i 
przytem ruchliwy na korcie robi jaknaj 
lepsze wrażenie. 

Daje sobie rady riemal z każdą pił 
ką a r tpuwodzenia przyjmuje bez 
oznak zdenerwowania. 

W półiinałach Gaerle zostaje ph 
ty przez Przegalińskiego 6:3, 6:4, a 
grot. Weyssenhoff w tym samym sto- 
sunku pi.cz Jankowskiego. 

Wynik ostatni był zupełnie nieocze 
kiwany, gdyż ogólnie uważano, że zwy 
cięży prof. Weyssenhoff. Stało się ina 
czej, dlatego, że naogół leader tenisi- 
stów wileńskich grał gorzej niż normal 
nie: Promienie słoneczne, przedziera- 
jące się przez liście drzew tworzyły 

na korcie istną szachownicę i utrudnia- 
ły grę. Słabszy wzrok był w tym wy- 
padku hand'cap'em zbyt wysokim. Ko- 
niec spotkania, za zgodą obu graczy, 
rozegrano na innym korcie. 

Po półgodzinnej przerwie odbyło 
się spotkanie finałowe. Przypuszczano 
początkowo, że zwycięży „nieznany te- 
nisista“ Przegaliński. Zanosiło się na- 
wet na to początkowo, jednak Jankow 
ski, mimo przemęczenia poprzedniemi 
spotkaniami i dopingowany przez sym 
patję znacznej większości. publiczności, 
której jest faworytem, potrafił wybrnąć 
z trudnej sytuacji ii przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją seronę. Wynik 
6:3 i 6:4 dał mu tytuł zwycięzcy turnie 
ju o puhar Redakcji „Słowa*. 

Jednocześnie z panami, panie roze- 
grały dalszy ciąg spotkań. 

Po dogrywce  Siedziukiewiczówna 
pobiła Kwisielewiczównę 6:4, 5:6, 6:3 
kwalifikuje się tem samem do finalu. 

IW drugim półfinale Hohendlinge- 
równa nie bacząc na heroiczne wysiłki 
hr. Łubieńskiej i Dtowborowej, wyelimi 
nowała je z turnieju. 

Finałowe spotkanie pań Hohendlin- 
gerówny i Siedziukiewiczówny dało 
widzom niemało emocji ii w rezultacie 
zakończyło się ciężko wywalczonem 
zwycięstwem Hohendlingerówny 6:0, 
2:0, 6:3. 

Po skończonych zawodach odbyła 
się, nietyle uroczysta, Qo' serdeczna ce- 
remonja wręczenia puharów zwycięz- 
kim uczestnikom 'turnieju jak się już 
rzekło p. p. Halinie Hohendlingerównie 
i Ryszardowi Jankowskiemu. 

Współzawodnicy i publiczność skła 
dali tryumfadorom gratulacje. 

Turniej zakończył się ku ogólnemu 
zadowolenit wszystkich zawodników, 
którzy w rozmowie z delegatem naszej 
Redakcji kolegą W.  Tatarzyńskim 
oświadczyli, że organizacja zawodów, 
spiaczywająca w rękach p. p. J. Grabo- 
wieckiego jako głównego sędziego — 
handicap'era, sekretarza okr. zw. teni- 
sowego kpt. Krydla oraz kierownika 
IParku, p. K. Andrzejewskiego była bez 
zarzutu. 

W następnym roku turniej zgnoma- 
dzi napewno jeszcze większą ilość za- 
wodn'ków, takie bowiem jest jego za- 
danie. Oby tak było Osman. 

* 

Redakcja „Słowa”* tą drogą pozwa 
la sobie złożyć wyrazy. wdzięczności 
wszystkim, kto wziął na siebie trud 
zorganizowania iurnieju, a zwłaszcza 
p. p. J. Grabowieckiemu, kpt. Krydlo- 
w, prokuratorowi B. Dowbonowi i K. 
Andrzejewskiemu. 

BPWWWWYNJAWWUZ 

ĄDAJCIE 
we wszystkich "aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

P:ow. A. PAKA Z 
(V AVATATATATATAI I 

WEZWANIE 

Wobec likwidacji Wojskowszo  Zjedno- 
czenia Spożywczego Spółdziefni z ogr. od- 
pow. w Warszawie i Oddziałów w Wilnie i 
'Poznaniu, wzywamy wszystkich wierzycieli 
tak z rachunków otwartych, jak i akceptów 
bez względu na termin ich pietności, by we 
własnym jnteńesie zgłosili jak nai ychlej swe 
pretensje, gdyż chcemy przystąpić do ich re- 
gulowanie. 

źżgcszenia należy kierować do Wojsko- 
wego Zjednoczenia Spożywczejo w Warsza 
wie, Nowy Świat 69 i do Oddziału w Wilnie 
ul. Mickiewicza 13. 

WOJSKOWE ZJEDNOCZENIE 
SPOŻYWCZE 

Spółdzielnia ogran odp. w likwidacji 
w. Warszawie. 
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W. Grubińskiego: „Co jest 

  

  

    

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„RB 
  Sensacyjny dramat w 2 serjach, 12 aktach. W roli główn 

komedja w 3 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Pocz4i 

Od dnia 1 do 6 lipca 1930 rok   
    

  

KINO-TEATR 

„HELIOS 

Dziś! | Przebój niemy 
oczarowany i olsniony wie 
granym wyłącznie przez Indusów p. t. 
gł. czarująca „Miss Indja* SEETA DEWI. Polowanie na & 
ni, 40 sloni i stado tygrysów. DLA MŁODZIEŻY DOZW 

Wiącznie będą wyświetlane filmy: 

  

e 700 
Iš Marry Peel. Nad program: „BOBUS STRAŽAKIEM“, 
k teansów od g. 6-ej. Następny program: „O MATKO". 
  

Lai 
od godz. 4.30 do 7-ej ceny 

kim filmem, „UbUBIE   
18 М 

rgrysy. Malo 

  

iejsc zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł Cały świat 

RHARADZY” śramać miioswy. w roli 
wWnicze krajobrazy, 20.000 Indusów, 2.000 ko- 

DLONY. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- | DZIŚ! Wielka kreacja 
we Kino śpiewno - dźwiękowa p. 

„HOLLYWOOD:   Mickiewicza 22. 
TY COMPSON i ulubieniec publiczności RYSZARD BA 
MUZYCZNY. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

  

„„LAKLĘT t 

THELMESS. 

  

_ KINO 
„ŚWIATOWID* 

Mickiewicza 9. 

dni 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— świat. Bidżący zeszyt (25) tygodni- 

ka ilustrowanego „,Świat* zawiera wstępny 
artykół Prezesa Izby Polsko - Belgijskiej A. 
Wieniawskiego „Niepodległość Belgii — w 
setną rocznicę*, wrażenia J. Lorentowicza ze 
Zjazdu krakowskiego poświęconego czci 
Kochanowskićgo „Kilka dni w Budzpeszcie'* 
St. Krywoszewskiego, artykuł b. min. inż. 
Cz. Kiarnera o „Kryzysie mieszkaniowym”, 
przegląd sytuacji międzynarodowej „Na 
widnokręgu", głosy prof.  Handelsmana i 
pos. M. Niedziałkowskiego w sprzjwie unji 
państw europejskich, fascynujący  feljeton 

najprzyjemniej- 
szą twoją rozrywką?*, Korespondencja z 
Paryża „Bulwary św. Michała* M. Pawlikow 
skiej, wierszyk żartobliwy J. Ejsmonda 
„Nasi Przyjaciele", oraz szereg wiadomości 
teatralnych, literackich sportowych į t. p. 

Numer urozmaicony rysunkami, oraz fo- 
tografjami aktualnemi i artystycznemi. 

W dziale beletrystycznym „Owiat“ dru- 
kuje dwie powiešci: Andrzeja Struga „Zioty 
Krzyž“ į Claud Anet'a „Mayerling“. 

  

  

PRZETARG 
DYREKCJA LASÓW! PAŃSTWOWYCH W; WILNIE NINIEJSZEM OGŁASZA, ŻE DNIA 8 LIPCA 1930 ROKU, O GODZ, 12-EJ W LOKALU DYREKCJI 

(UL. WIELKA NR. 66) ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIŻEJ WYMIENIONYCH RYBOŁÓSTW: 

  

  

  

            

> Cena wywo- Ž & 8 Wadjum 
а NAZWA OBJEKTU 5 Obszar ha |ław. złotych | * UWAGI 

у с Nadlešnictwo Powiat Gmina w złocie ° złotych 

1 Jeziora Świrki, Pietruszany, Kaczanowszczyzna | 29 Hoduciskie Święciański Twerecka 91,98 500,00 200,00 
2] Jezioro Dzisna 28 > » Duksztańska 2395,50 15,000,00 5000,00 
3 a Baltis — 4 ы Daugieliska 22,26 250,00 80,00 
4| Wstęp do jeziora Narocz B Duniłowickie „Postawski Kobylnicka 8009,00 11,500,00 500,00 
5 st 3, Szwakszty, Duża i Mała © M Święciański Komajska 1093,00 450,00 150,00 
6 я я ы Miastro 51 я Postawski Niekasiecka 1328,00 * 500,00 200,00 
7 Ze. -g > Miadzioł i Szyrmież 52 x ” » 1169,75 450,00 150,00 
8| Rzeki Mereczanka, Rudomianka, Zwigrda 5| Miedzyrzeckie Wil.-Trocki Rudziska 74,50 300,00 100,00 Poławia się pstrąg 

" 9] Jeziora Obstra (Przebrodzkie) 49 Miorskie Brasławski Przedbrodzka 1056,00 10,000,00 2500,00 | Poławiafsię leszcz i stynka 
10| Rzeka Wilja od Lubowa do Santoki 2| Niemeńczyńskie Wil.-Trocki Niemeńczyńska 88,83 650,00 200,00 
11] Wstęp do jeziora Świr A Podbrodzie Święciański Świrska 350,00 350,00 150,00 
12| Rzeka Wilja od Santoki do Michaliszek i je- ' 

ziora įHomel, Stara Pięta, Dzięcioł, Ga- 
„rai, Miadziolski Us 8 у Wil.-Trocki Worniańska 187,00 1820,00 600,00 Tarlisko łososia 

13| Jezioro Dryngis i Dryngiszcze 19 Święciańskie więciański Daugieliska 400,00 4000,00 1500,00 Jez. sielawowe 
14] Jeziora Mejgieżerys, Bierżynka, Podcejkinie, ° 

Podolinka, Markwiany, Markwinajtis 25 » » Zabłociska 72,12 400,00 150,00 
15| Jeziora Siowry, Aszyrynis, Bałtagoła, Lime- : 

. тагк, Lokajka 8 ы > Janiska 90,34 1200,00 400,00 
16| Jeziora Międzyrzeckie, Korwie, Łukno, Bie- 

dugnia, jeziorko Jłkuć, Iłga, Turgojcie 17 Trockie Wil.-Trocki Rudziska 188,87 1600,00 600,00 
17 | Jezioro Błahodatne-Krasne i trzy objekty 

bez nazwy S — 2 у у 31,00 350,00 150,00 
18 | Rzeka Wilja w Zakrecie z odcinkiem w Buchcie | 1 Wileńskie Wilno Wilno 65,00 300,00 100,00 
19| Jeziora Berce, Miedźwiedno, Otużka, Oplesso, 

ы Głuboszcze : › " = Brasławskie Brasławski Słobódzka 140,50 700,00 250,00 
20| Jeziorka Podrojcie, Szaki, Skrzypki — — — Opsa-Rymszanska - 98.40 500,00 200,00 
21 | Jeziora Kamiona, Kruhtoja, Szareniec — — sa Plyska 31,20 255,00 100,00 
22| Snudy (część) i Krewce i] z EK i э » I 1657,25 6100,00 2000,00         

Oferty ha ustalonych formularzach oraz kwity Kasy Skarbowej z wpłaconego wadjum należy składać lub przesyłać do Dyrekcji w zalakowanych ko- 
pertach z nadpisem: „Przetarg na rybołóstwa” do dn. 7 lipca 1930 roku. Oferty złożone na nieustalonych formularzach nie będą brane pod uwagę. Dnia 

8 lipca w obecności przybyłych oferentów w oznaczonej wyżej godzinie odbędzie się ustny przetarg poczem nastąpi otwarcie ofert. Dyrekcja zastrzega So- 

bie prawo zatwierdzenia ofert i wyboru oferenta. Warunki umowy są do przejrzenia w referacie rybactwa Dyrekcji w godz. od 12 do 14 codziennie (uf. 

Wielka nr. 66, pokój nr. 13) tamże też można otrzymać fomularze ofert i wzory umowy. 
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HANTER     

6) 
— A więc w więzieniu dowiedział 

się o istnieniu Domu Gattermana? 
— Tak, wiesz przecież, że w wię- 

zieniu zawsze wiedzą o wszystkiem! 
— Ta — ak! — mruknął przecią- 

gle Mathne Crow, bębniąc po stole 

swemi, podobnemi do łopatek palcami 
i kolejno przyglądając się badawczo 
braciom. 

— Drodzy bracia, podjęliśmy się 
wielkiego i: poważnego dzieła, na które 
go wykonanie patrzę obecnie, jako na 
święty idbowiązek. Gdybyśmy musieli 
ponieść największe nawet ofiiary, cof- 
nąć się już nie możemy. Musimy być 
cierpliwi i bezwzględni. Szczęśliwy ko- 
niec okupi wszystkie trudności. Cel u- 

święca środki, nieprawdaż? Musimy za 

pomnieć na czas jakiś 0, naszych osobi- 
stych sprawach, aż dopóki nie dopro- 

wadzimy do końca rozpaczętego dzi- 
siaj dzieła! 

Morington zachicotał znowu: 
— Oho — hol! Naturalnie! Czy my 

ślisz, że pilna mi zostać powieszonym? 
Oczywiście trzeba io doprowadzić db) 
końca, ale ostrożnie, bardzo ostrożnie! 
Ostrożność, ostrożność przedewszyst- 
kiem! Oto moje zdanie. 

Palce jego sięgnęły znów do taba- 
kierki. 

Mointegue podrapał się w brodę. 
— Morington ma rację, Mathne, 

Musimy działać bardzo ostrożnie. O,— 

dodał śpiesznie, — nie sądź, że chcę u- 
sunąć się od udziału w pracy. Jestem 
niemniej od was zainteresowany w dd: 

prciwadzeniu tej sprawy do szczęśliwe- 
go zakończenia, Tak samo, jak i wy. 
jestem zanteresowany w item, aby na- 
prawić oburzającą niesprawiedliwiość, 
której padliśmy ofiarą. Ale... główną 
naszą zasadą powinna być ostnażność! 

Morrington wmieszał się zmowuż 
chichotem: 

Złote słowa brac'e! Jest to nasz 
święty obowiązek naprawić wołającą o 
Pocadę do nieba niesprawiedliwość... 
a w nagrodę czeka nas... miljon! Czy 
nie mam racji? Miljon to nie żarty, mój 
bracia! 

Mathne stuknął pięścią w stół. 
—Dość tego! — przerwał bez unie- 

sienia. — Dosyć tych słów — © ostroż- 
nościach i pieniądzach. Będziecie słu 
chać i wykonywać moje rozkazy, albo 
zgóry pozbawię was udziału w zdoby- 
czy! 

Oczy dwuch braci spotykały się z lo- 
dołwatem spjórzen'em Mathne i opuści- 
ty bezwiednie. 

— Mówię ppiważnie ii nie myślę żar 
tować, — dodał dobitnie i twardo. Na- 
wet braciom, który ch powinienem ko- 
chać największą miłością, nawet ro- 
dzonym braciom, nie pozwolę stanąć 
pomiędzy mną, a najświętszym obowią 
zkiem. 

Znów zapanowała cisza. W atmosfe 
rze zamarła groźba, którą, dźwięczały 
słowa Mathne, zawisła ciężko nad gło- 
wami: braci. 

— Słuchaj, Mathne, odezwał się 
wreszcie Mprnington, — weź niuch ia- 
baki na zgodę. Nile potrzebujemy prze 
cież kłócić się! 

Ręka, która wyciągnął do brata, 

zRUte DTS 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

drżała mocno. Mathine nie zwrócił u- 
wagi na słowa brata i na podaną taba 
kierkę. Ciągnął dalej, spokłjnie i bez 
pośpiechu: 

— W nieobceności waszej byłem u 
Gattermana. To człowiek interesu, ordy 
narny i oschły, ale szczery. Dplwiady- 
wał się o nasz syndykat, który zlepiśliiś- 
my naprędce, dla kupna Domu Gatter- 
mana i przekonał się o jego nieadpo- 
wiedzialności. Odmówił mi więc kate 
gorycznie ii pożegnał się dosyć niegrze- 
cznie. 

— A niech go djabli porwą! — 
wtrącił żywo Mornington. — Nie bę- 
dziemy przecież chrzcili z nim dzieci! 

Mathne nie. zwrócił i na te słowa 
najmniejszej- uwagi. 

— Potem poszedłem do adwokata 
Steevensa. Na nieszczęście James Ste- 
eęvens był nieobecny, zostawiłem więc 
kartkę do niego z wyjaśnieniem spra- 
wy, w jakiej przychodzę, tłomacząc mu 
przystępnie mój punkt widzenia i pro- 
sząc o szybką odpowiedź. Odpisał mi, 
że zapewnie sam odwiedzi nas dzisiaj 
wieczorem. 

Mornington kręcił się niespokojnie 
w fotelu. 

— Połknął haczyk, co? Żeby go 
tylko nie wyplunął z powrotem! — za 
chichotał znowu, zachwycony swym 
konceptem. 

Montegue wyjął cygaro z eleganc- 
kiego portcygara i niedbale kręcił je w 
palcach. 

— Cóż myślisz o Gattermanie? — 
zapytał starszego brata. — Obawiam 
się, że ze Steevensami nie damy sobie 
rady. Najprawdopodobniej nie dojdzie- 
my do niczego drogą prawa. Trzeba ra 
czej zwrócić uwagę na Gattermana. Za 

"bić go?... 

m 

Montegue zadał ostatnie pytanie z 
głosem niewzruszonym, jakby to cho- 
dziło © kupno pudełka zapałek. Mornin 
gton zachichotał gośniej, ale Mathne 
pozostał niewzruszony. 

Śmierć Gatitermana nie dopomoże 
nam, bracie. W każdym razie nie teraz. 
Nie potrzebujemy przecież jego, tylko 
jego domu. On sam mieszka w wiillli na 
dachu. Pod nim na dziewięciu piętrach 
mieszczą się biura, mieszkania , resta- 
uracje. Proponuję żebyć ty, jako czło- 
wiek którego Gatterman nie zna, od- 
najął w jego domu mieszkanie i pozo- 
stał tam, dopókii to będzie potrzebne. 
Czy możesz to zrobić? 

— Do! czego to.ma prowadzić? 
— O, rezultaty mogą być  doskio! 

nałe! — zapewnił Mathne. — Dom 
Gattermana roi się od ludzi bogatych, 
beztroskich. W restauracji pełno gości, 
w kinie i galerji obrazów, również, 
mieszkania i biura są zajęte a wszyst- 
kiem dyryguje i rządzii energic. zna i 
silna ręka gospodarza. Są tylko dwa 
sposoby wypędzenia stamtąd  ludzi:j 
pierwszy — ta postanowienie samegjo| 
gospodarza, któr y może zamknąć bra- 
my i n'e wpuszczać nikogo. Gdybyśmy 
byli! właścicielami tego. dpimu, uczynili- 
byśmy to. Ale Gatierman, oczywiście, 
nie zrobi tego. A więc pozostaje nam 
drugi sposób — strach. Otoczyč Diom, 
Gattermana oponą strachu, a ani jed- 
na żywa dusza nie zechce przedrzeć 
się przez ten mur. Zaraz wytłomaczę 
wam swójj plan: 

Mówił dalej równie spokojnie, ściś 
le i jasno, 

Montegue słuchał równie spokojnie 
i uważnie. Morinngton chichotał przy 
byle sposobności, bez przerwy wsuwał 
palce do tabakierki. Zaledwie Mathne 

Szampański film z pogodnych 
dawnego Wiednia p. 

Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2. : 

BRZEKĄ“* FRole glėwne odiwa- 

rzają: znakomita BET- 
NAD PROGRAM: DODATEK ŚPIEWNO- 

o godz. 7-ej ceny miejsc: PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 
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Kupno ! $przedaź 
ši Kosmetyka Bi NEBSNEACZZRISZE 

-— Do sprzedania 
B ez A drogą garnitur 
abine mebli saiontzyych (ma- 

Racjonalnej Ko- hoń) Antokolska 61 
smetyki Leczni-_* T. — 

czej. KONTO 
Wilno, Mickiewicza 31 _ Sprzedaję się 

szalik 4, PLAC 1 dzies, | przy ul. 
Urodę kobiecą konser- Kalwaryjskiej, | Dowie- 

odświeża, 
wuje, doskonali, dzieć sie: Foidėka 14 

usuwa jej m, 1, Od 4 jo © wiecz. 
skazy i braki. Масза? Сегавнто\%уща, —0 
twarzy i ciała (panie). —— 
Sztuczne opalenie ce- KAMI 

  

  

  

      

  

ry. Wypadanie włosów CA 
i łupież. Najnowsze] dochodowa, w po- 
zdobycze kosmetyki ra-| bliżu centrs у 

cjonalnej. dobrym piinkkie O 
Codziennie od g. 10—8. | 7 mieszkaniach pqa- 

W, Z. P. 43. | cu 460 sążnił gw, 
sprzedamy pray go- 

Ц @в „KOBiECĄ tówce 7.000] dal. 
FG Ę konserwuje, Dom H.-K. »Złąchę- 

doskonali, odświeża, | ta" Mickiewicza 1, 
usuwa braki i skazy. | tel. 9-05, —0 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- Folwar! 
net Kosmetyki Leczni-| w pobliżu ilna 
czej „CEDIB* J. Hry- | koto st. kol., oysza” 
niewiczowej. Wielka 18| ry około 1 ha 
m. 9 Przyjmuje w g.| sprzedamy za 6,000 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 dolarów | 

Wileńskie Biut$ ko- 
misowo - Handłowe. 
Mickiewicza 2P4 tel, 
152. Jr TTK 

Hkuszertaśmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

  

Parowy, kompletnie 
urządzony, W | do- 
skonałym stanię go 
sprzedania na Ujgo- 
wych waruiikacj z 
powodu likwidacji 
Wileńskie Biuro i<g- 
misowo - Iiantilotge, 
Mickiewicza 21, tej. 

o 
НОО 28 TAI BF   

70 MOICH MARZEŃ: 
uwodzącego moc panien, a w końcu gwałtem ożeniony. 1 adzwyczajnie ciekawa treść. W 
„Słońca* ekranu: jedna z najpiękniejszych 'LILJANNA HAIRVEY, niezró e i KID. Nadprogram: WESOŁA KOMEDJA. IRVEY, niezrównany HARRY LIEDTKE i urocza MARY 

T ааНО ЕЩаЙ 
m Duży młyn si do Działu Pośred- Wileńsko-Trocki, rocz- 

Przemiłe przygo: 
młodego rotmisi 

rolach głównych trzy 

  

   

   
   

    
    

    

   

   

    
    

4.000 — 5.000 dol. Poszukuję 
poszukuję na hipotekę prania bielizny po do- 
omu w Wilnie, W mach. Piwna 11 m. 15, 

sródmieściu. _ Lokata Hryhorowiczowa. 
pewna. Pośrednictwo 
wykluczone. Proszę toby znał miejsce 
zgłaszać się od 2 lipca, K pobytu p. Henry- 
w godz. od S-ej do ka Artura Ciągliń- 
-ej, ul. 3 Maja 1 m.1 skiego, syna Francisz- 

£792—0 ka i Henryki z Wołyń- 
zza ji CH, ZECHCE dać 

bsolwent Państwo- jego adres do Honsy- 
wej Szkoły Tech- storza  Ewangielicko- 
nicznej w Wilnie Reformowanego w Wil- 

przygotowuje do eg22- nie, ul. Zawalna 11. 
iminów wstępnych tej- 
że szkoły. Adres: PO- gpnmuczamum - 
narska 4. A “= 

ZGB   

Kwot ienięžne 
w a walutach 
i dowolnej wyso- gubioną ksiąžkę 
kości lokujemy tyl- wojskową, wydaną 
ko na pewne za- przez P. K. U. 
bezpieczenie,z kom- | Wilno, rocznik 1897, 
pletną gwarancją |na imię Kajetana Gi- 
zwrotu w terminie rucia, unieważnia się. 

2 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe bi książkę woj- 
Mickiewicza 21, tel. Auka eat skową, rocznik 1903,       152. = wyd. przez P: K. U. 

Wilno-Powiat, na imię 
Samochód Pawła Pokinia, unie- 

wykładany skórą w b. ważnia się, —0 
dobrym stanie sprze- 
dam okazyjnie tanio. gubione zaświadcze- 
Ofiarna 4—5, tel. 15-08 1 nie wojskowe wy- 

dane przez Zebr: 
Kto poszukuje nie Kontrolne w Wil 

pieniędzy pod nieru- nie na podstawie książ- 
chomość miejską  wki wojskowej wydanej 
Wilnie, niech się zgło- przez P. K. U. powiat 

nietwa Biura Reklamo- nik 1904, na imię Fe- 
wego, Garbarska 1. liksa Makowskiego, 
Możemy dać 200, 400, unieważnia się. o 
800 dolarów —Į 

LI | I TA A 

Francuzka 
nie bojąca się niewygód mieszkanio-     

  

  

  
ka 

| i 

      

B Posanv; 
ktos = zam wrz. A AT 

Nauczycielka Óóż 
z dużą praktyką przyj- a 
mie na wsi na lato 
obowiązki Lay PE BYAWSA p 
nia dzieci de niższyc 
klas gimnazjum za mi- Pszezędno 
nimalnem wynagrodze- SWoje złote i 
niem. Oferty proszę Ulokuj na 12 
kierować * do admin, rocznie. Gotówk. 
„Słowa* pod A. P. -oja jest zabezpie 

złotem, srebrem il dro 
giemi kamieniami, LIÓOM- 

Poszukuje BARD Plac Katedrąlny, 
posady gońca, woźne- Biskupia 12. Wydaję 
go, lub jakiego innego pożyczki pod zastaw 
zajęcia. Pióromont 11 złota, srebra, bryl 

m. 23, Czesław Cze- tów, futer, mebli, pi 
kołowski, nin, samochodów 
| Eoin | wszelkich towarów.| 

T 

BE LOKALE ® FRaNcuzka 
cenie, dyplom szkoły 

POKÓJ ze wszelkie- wyższej, tylko do star- 
mi wygodami, z tele-szych dzieci, lub jako 
fonem, do wynajęcia. lektorka. Ofiarna 4—ć, 
Antokolska 6|1 m. 1-a. r O 

  

zakończył swój wykład, jak  mziegły 
się ciche pukanie do drzwi i zwiędła kq 
bieta oznajmiła 

— Mr. Antoni 
mówić z panami. 

Do upokoju wszedł Tonny. 
— Stryj mój ppjlecił mi przeprosi 

panów, — rzekł, że nie mógł przyjść 
sobiście, ale jest bardzo zajęty. Ale, ugą 
ważając, że byłoby niegrzecznością 
jego strony ograniczyć się joficjalnym 14, 
stem, prosił mnie, abym go zastąpił. 
Dał mi przytem pelnomicnictwo udzi 
lenia panom żądanych wyjaśnień. 

Brwi Mathne ściągnęły się, Mornq" 
nigton rozsypał na marynarce szczyp 
tę tabaki, patrząc na Tonny'ego, jak 
na potwora nigdy niewidzianego. Tyt 
ko: Montęgue zachował spokój i pogo, 

dę. 8 
Tonny podszedł do stołu i położył na 

nim swoją tekę. 
— Przynio łem param kopie i wy 

pisy. z dokumentów, odnoszących się 
do sprawy o dziedzilktwo Verroia. Ory 
ginały panowie już widzieli i sądziem, 
że byłoby mierozsądnie z mej strony 
przynosić je tutaj. 

Mornington zachichotał. j 
—Niezła uwaga, — zauważ 

stem zachwycony pańską  przeaor 
cią. Afe riiech pan siada! 

Tonny usiadł. | 
Mathne pochylił się nieco naprzód. 
— Kopie i wypisy nie mają nic do 

rzeczy, — burknął chmumnie, ale, jaką 
odpowiedź daje nam pański stryj, na 

naszą piopdzycję? 
— Odmowną sir. › 

Oczy ich spotkały się. Dwie pary tak 
różnych i niepodobnych ocz: zimne i 
złe oczy Mathne i oklważne, szczere 
wejrzenie Tonny'ega. 

      

  

   

Steevens  pragni 

    

  

  

zagraniczne wykształ: 

wych poszukiwana na wyjazd na wieś. 
m Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P. 

Mocnoassnanzaznncananaoci ] 

АРа АЫ в A 
Marianskė Laznė 

(MARIENBAD) Czechostowacja, 

Kąpiele gazowe, borowinowe, że- 
lazne 45 źródeł mineralnych. 

Hydropatja i Elektroterapja 

Sezon maj — wrzesień. 

50 proc. zniżki powrotnej 

na kolejach czeskich. 

Wszelkich informacyj udziela Rządowy 
Zarząd Kąpielowy w Marienbadzie lub 
Biuro Propagandowe 'w Warszawie, 

Niecała 8. Lib lb 

© Ар артр чр та я ур 

POtEZEŃNA warka gay 
nistka do samodzielnej pracy biurowej 
najchętniej z kaucją. Posada do obję- 
cia w pierwszych dniach lipca. Zgło- 
szenia oferty pod „maszynistka* do 
administracji „Słowa*. —t 

  

        
— Nie macie prawa... 

Crow. " 
— Przepraszam pana, prawo įesį 

calkowicie po naszej stronie, — przer 
wat spokojinie Steevens. W testame: 
cie zmarłego Fryderyka Morlaga Ver- 
rola jest wyraźnie zaznaczone, że uskut 
teczniony być może dopiero w rok od 
dnia śmierci piszącego. Tymczasem mi 
nęło tylko sześć miesięcy. My, jaka 
wykonawcy osiatniej woli zmarłego, 
misimy sciśle stosować się do wskazó 
wek, zawartych w testamencie. Mój 
stryj, mr. James Steevens kazał mi za- 
komunikować panom jaknabardziej ka- 
tegorycznie, że nie będzie mógł przed 
sięwziąć co„olwiek w tym  kierunk 
przed upłynięciem wyznaczonego  ter- 
minu. 

Nastąpiła złow'oga cisza. Montegue 
zapytał grzecznie: 

—A jak siq p:rzedstawia sprawa naj 
bliższych krewnych, panie Steevens? 

— Wszystko bez zmian sir. Będę 
zupełnie szczery wobec panów. 

— zaczą 

+ Verrglie pozostawił cały. swój A 
jedynemu swemu dziecku, córce której 
nie widział od wielu, wielu lai, i którą 
stracił z oczu. Usiłowania jego by od- 
najeźć córkę pozostały zupełnie bez 
płodne. Ja sam brałem udział w posz 
kiwaniach a rezultaty tej pracy b 
tak opłakane, że mimowoli nasuwał 4 
wniosek, že corka mr. Verrolla nie 

' Mornington, dysząc ciężko, 
głową potakująco: 

— Naturalnie, ja zawsze to mówi- 
łem. I cóż dalej, Mr. Steevens? 

A 
  

  z


