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obec nowych nieznanych dró0 
I. CERKIEW A UNJA 

Wymówiłem dwa piękne słówka: 
„zgoda braterska *.... Jakżeby się chcia- 
ło zastąpić je jednym wyrazem „Unja' 

Niezawodnie, niema obecnie wśród 
prawosławnych w Polsce mniej popu- 
larnego wyrazu, niż właśnie ten, — z 
drugiej zaś strony rzadka kiedy spra- 
wą zjednoczenia Kościołów była  bar- 
dziej aktualna i konieczna, niż teraz. 

Gdyby można było wyobrazić sobie 
dokonanie w najbliższym czasie unji 
Kościołów wschodniego) i zachodniego 
w Polsce, możnaby było już nie ma- 
rzyć, lecz wierzyć w pozyskanie dla 
katolicyzmu przyszłej Rosji, a co za 
«tem idzie — ' przeistoczenie psychyki 
rosyjskiej, o wydobycie z narodu  ro- 
syjskiego nowych, dotąd drzemiących 
sił i © rozpaczęcie w dziejach ludzko- 
ści świetnej ery. 

Stanelibyśmy wówczas wobec mo- 
żliwości zrealizowania marzeń i: na- 
dziei filozofji polskiej, wskazującej 
niegdyś mna bliskie rozpoczęcie się 
epoki Ducha ii na rolę Słowian, mają- 
cych  stwofzyć syntezę, uzupełnia- 
jąc i doprowadzając do szczytu wy- 
siłek. narodów romańskich i germań- 
skich, które datychczas reprezentowa- 
ły ducha Europy. 

Idea Unji, szeroko pojęta, nabiera 
w świecie katolickim coraz większej 
siły. W ciągu qstatnich dziesięcioleci 
(dd pontyfikatu Leona XIII), a szcze- 
gólnie w ostatnich latach, po Wiel- 
kiej wojnie, wytworzył się w Europie 
wielki ruch, mający ma celu pozna- 
nie Kościoła wschodniego| oraz: uUsu- 
nięcie przeszkód do pajednania 

W całej Europie powstały organi- 
“ zacje, badające ruch religijny na 
Wschodzie zrodziła się obfika litera- 
tura (często naiwna lub bałamutna), 
wyrosły w wżelk'ej ilości czasopisn: 
Nie dość tego: od roku 1907 co! dwa. 
— trzy lata zbierają się międzynarodo+ 
we zjazdy unjonistyczne, ma których 
omawiane są podstawowe zagadnienia 
dotyczące ruchu unijnego w Europie. 
Pierwszy taki zjazd odbył się w 
Warszawie, ostatni, w roku zeszłym — 
w Pradze czeskiej. 

Polska w ruchu unjonistycznym stąi 
na szarym końcu, częstą nie ma głosu 
nawet w kwestjach bezpośrednio ją 
odchodzących jest zwykle traktowana 
zagranicą jak dziecko, nie zdające 
sobie sprawy z pożyteczności smoczka 
i rózgi... 

Połska, w której się zrodziły i zrea- 
zowały najśmielsze i najszczytnieįsze 
koncepcje unijne — polityczne, naro- 
dowe, religijne — jest uważana w sze 
rokim świecie za przeciwniczkę idei 
unijnej, za niedołęgę, niezdolną do) 
czynu. 

W ostatnim sądzie jest wiele racji. 
Jesteśmy niedołęgami. 

Pozwalamy zagranicy nietylko wy- 
przedzić nas w ruchu, nas bezpośred- 
nio abchodzącym, ale godzimy się na 
rolę wykdnawców projektów, zgóry 
narzuconych, często mie przemyśla- 

„nych należycie i zdradzających niezna- 
jomość sytuacji. 

Ruch unjonistyczny zagraniczny po- 
winienby znaleźć mocne echo wPol- 
sce, a szczególnie ma naszych  zie- 
miach. Można być entuzjastą idei 
unijnej lub być względem niej całko- 
wicie obojętnym (wrogiego stosunku: 
nie wyobrażam), ale trzeba pamiętać, 
że to, co w Rzymie, we Francji, w 
Belgji — jest pewną  abstrakcją, tu 

u nas — ma ciało i krew, to, Cd 
tam jest marzeniem, zrealizować się 
może przedewszystkiem na naszych 
ziemiach. 

Ale czy my wiemy, co się dzieje za- 
granicą, co się mówi i pisze w) nas, ja- 
kie Zapadaią decyzje, dotyczące nas?... 

‚ ‚ Gdzie są w Polsce pisma (nie ści: 
>šle teologiczne i nie obliczone na czy 
telników wpółranalfabetów), oświetla 
jące zagadnienia nowego ruchu, gdzie 
w Wilnie (bo Wilno. fmusi mieć głos de 

cydujący) można mówić spokojnie i 
rzeczowo na tematy religijne i gdzie 
przedewszystkiem, na jakim szerszym 
gruncie może spotkać się katolik z pra 
wosławnym?.. 
._ Spotykamy się tylko! na gruncie 
Ściśle prywatnym, prowadzimy rozmo- 
wy poufne, idziemy luzem... 

Mamy w Polsce marzycieli dążą: 
Cych do nawrócenia na wiarę katolic- 
ką wszystkich bez wyjątku  inowier- 
ców, mamy „fachowców, dokonywar 
lących pewnych. czynów podług planu 
nów, opracowywanych przez -dalekich 
wa" teoretyków, nie mamy tyl- 
zi i dobrze się orjentujących w 

gadnieniu, bezwzględnie oddanych 
sprawie i tkwiących korzeniami w miej 
scolwem społeczeństwie. Nie mamy wię 
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kszej ilości odpowiednio  przygotowa- 
nych „laików*. 

„Laicy“ w Polsce naojgół są trakto- 
wani, jako szpetny wybryk natury, ja- 
koi istoty, potrzebne tylko do siaty- 
styki lub, dol organizowania pochodów 
i 'akademij; wskutek tego niektóre 
poczynania religijne, myśli i idee pływa 
ją często jak toaliwa na wodzie, nie się- 
gając wgłąb życia. 

W sprawach religijnych dwa zja- 
wiska są jednakowo niezmiernie szko- 
dliwe: indyferentyzm oraz nierozsądna 
gorliwość. 

W stosunku do zagadnienia Unji w 
iPolsce zarysowują się właśnie te dwa 
zjawiska... I to niezwykle utrudnia po- 
rozumienie się katolików z .prawosław- 
nymi... 

Prawdsławni nie mogą spokojnie 
mówić o Unji. Mają sirach przed nią, 
widząc w niej pierwszy krok do: likwi- 
dacji obrządku greckiego. Tę nieuf- 
ność do Unji przenoszą prawosławni. 
do wszelkich posunięć Kościoła kato- 
lickiego, zawierających wyraźne pier- 
wiastki zgody i miłości. 

W tem braku zaufania do katolików 
posuwają się nieraz prawosławni za 
dalekq. Pamiętamy  niezdecydowaną 
postawę Cerkwi prawosławnej wobec 
powszechnych ' modłów z inicjatywy 
Ojca sw. za ginących chrześcijan w 
Rosji. Jeszcze jaskrawszy fakt zaszedł 
w sijerpniu r. z. na un jonistycznym 
zjeździe w Pradze. 

Podczas obrad zjazdu nadeszła wia 
domość 0 zrujnowaniu w Moskwie 
przez bolszewików słynnej kaplicy 
iwerskiej, która posiadała jeden z 
największych skarbów religijnych, ro 
syjski cudowny obiaz Matki Boskiej. 

Biskup d'Herbigny oznajmił zebra: 
nym jł tym smutnym fakcie i polecił 
odmówić głośno krótką modlitwę do 
Najśw. Panny, aby przebłagać Ją za 
barbarzyńskie czyny współczesnych 
pogan. 

Obecny na zjeździe prof. teologii. 
prawosławnej na Uniwersytecie War- 
szawskim, p. Zyzykin, wzruszony tak 
zgodnem odczuciem przez katolików 
cierpień prawosławnych, zabrał głos, 
tłumacząc, czem była dla Rosjan ka- 
plica Iwerska, oraz dziękniąc za współ 
czucie i szczerą modlitwę. 

Po zjeździe prof. Zyzykin otrzymał 
od swych władz — upomnienie!... 
Za co? 

Nieufność i uprzedzenia prawosław 
nych względem Kościoła katalickiego 
wypływają z dwóch źródeł: ze strachu 
przed ukrytą pod płaszczykiem religii 
wielką grę polityczną oraz z nieznajo- 
mości. przeszłości. 

Postać Possewina, „nawracające- 
go” Iwana Groźnego w celu zorgani- 
zūwania ligi przeciwtureckiej, zanadia 
głęboko tkwi w pamięci prawosław- 
nych. Unją i podstęp — to są w 
pojęciu przeciętnego prawosławnego 
omal nie synonimy, jak zaś są trakto- 
wani jezuici, zawsze chętnie popierają- 
cy Unię, o tem lepiej nie mówić... 

Zarzut nieznajomości historji przez 

prawosł. jest jednak zarzutem względ- 
nym: iddnosj się on i do katolików! 

Istnieje na temat Unji przebogata 
literatura w języku rosyjskim, ale ta 
literatura prawie wyłącznie zajmuje się 
fałszowaniem faktów, istnieje ubożu- 
chna literatura polska, pełna szlachetne 

go sentymentu, ale nie ogarniająca ca - 
łokształt niesłychanie skomplikowane- 
go zjawiska, jakiem była Unja w 
Polsce. Początek į upadek tej Unji 
oświetlają źródiła rosyjskie i pojskie w 

sposób biegunowo przeciwny, ale... je- 
dnakowo nieścisły! 

Jeżeli jednak szczerże pragniemy 
zbliżenia da siebie prawosławnych, 
musimy rozpocząć '0d całkawitego wy- 
jaśnienia przeszłości. Musimy zorgani- 
zować poważne I] systematyczne  ba- 
dania naukowe, musimy  popularyzo- 
wać ich wyniki, musimy stanowczo 
przeciwstawić się  kłamliwej literatu- 
rze rosyjskiej, „nie bojąc się jednak 
podkreślenia rzeczywiście popełnio- 
nych błędów. 

Ogół prawosławnych w. Pqalsce 
składa się qbecni e z dwóch  nierów- 

nych grup: m autochonów (a więc 
prawije wyłącznie potomków  katoli- 
ków) oraz z elementu rdzennie rosyj- 
skiego, z dziada pradziada — prawo- 
sławnego, osiadłego w Polsce w ciągu 
ostatniego wieku. 

Do obu tych grup inaczej trzeba 
przemawiać, ale trzeba przemawiać, a 
nie stawiać je wobec faktów dokona- 
nych. 

Cerkiew prawosławna przeżywa 
obecnie kryzys i jest szczególnie słaba 
Stąd te próby wytworzenia wspólne- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kołeżowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY. — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NOWOGRÓDEK 

PINSK — 

SŁONIM — księj 
STOŁPCE — Ki 
ST. ŚWIĘCIANY 

wo 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40: 

  

       
    
    

    

    

nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniezne 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. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia jaźwińskiego 
— Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Polska -— St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej. 

arnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
T-wa e 

— ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — uł Micziewicza 24, F. Juczewska, 

OWYSK — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

     

    

    

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

ECHA STOLICY PRZYJAZD MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO Z Zakordonów 
AUDJENCJE4PRZY JAZDY, WYJAZDY . 

Dnia 9 lipca przyjęty zOSTAł przez p. pre 
zesa Rady Ministrów J. E. ks. me:rcpolta 
Dyonizy, który wręczył p. prezesowi Rady 
Ministrów rezolucje, uchwalone przez zebra 
nie przedsoborowe oraz złożył pismo, w' któ- 
rem stwierdza, że w trmkcie ostatniego posie 
dzenk zebrania przedsoborowego !iczni człon 
kowie zebraniki złożyli oświadczenie, že res 
skrypt- Pan4 . Prezydenta Rzeczypospolitej 
o zwołaniu zebrania przedsoborowego i So0- 
boru generalnego zostkł wszędzie przyjęty 
przez Iwdność prawosławną ze szczerym en- 
tuzjazmem. 

Słowa Głowy Państwa wywołały póW- 
szechne przeświadczenie o przychylnym sto 
sunku władz Rzeczypospolitej do spraw i :nte 
resów Kościoik prawosiawnego. Wobec tego 
ogólnie wypowiadana jest nadzieja, że  dal- 
szym dowodem przychylności rządu będzie 
zachowanie obecnego status quo w dziedzi 
nie Kościoła prawoskwnego w Polsce. 

* 

Pan prezes Rady Ministrów Sławek przy 
jął w dniu dzisiejszym p. Szwejcera i inż. 
Rujizińskiego, przedstawicieli komitetu uczcze 
nia pamięci ś.p. mjr. Idzikowskiego, prezesa 
inż. Eberhardtk, dyr. Balińskiego z L.O.P.P., 
wiceprezydenta m. st. Warszawy p. Szpo- 
tańskiego i dyr. Śliwińskiego, metropolitę 
Dyonizego, z kolei zaś kierownika Min. Skar 
bu p. Matuszewskiego. — Po południu p. 
premjer odbył konferencję z ministrem prze 
mysłu i handlu p. Kwiatkowskim. 

* i 
P. minister Kwiatkowski odbył w dniu 

dzisiejszym w Ministerstwie Przem. i Handlu 
konferencję z p. ministrem rolnictwa  Janta+ 
Połczyńskim. 

W dniu nA przybył do Warsza- 
wy z Gdyni wiceminister kolei włoskich p. 
Pennzvaria wraz z małżonką. 

Na dworcu głównym witali gości zagra 
nicznych wyżsi urzędnicy Ministerstwa Komu 
nikpcji z podsekretarzem stanu p. Czapskim 
na czele, prezesem dyrekcji yp.  Bienieckim 
oraz szefem sekretarjatu p. ministrą komuni- 
kacji Dobruckim na czele. 

7 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie spr. 

zagranicznych p. Alfred Wysocki przyjął w 
dniu dzisiejszym bawiącego w Warsztiwie wi 
ceministra kolei włoskich p. Pennzvaria w 
towarzystwie ambasadora włoskiego w: War- 
szawie p. Franklin Mia 

W dniu dzisiejszym przybył do Warsza” 
wy generalny dyrektor kolei bułgarskich p. 
Boszkow. Wi godzinach popołudniowych 
gość bułgarski zwiedził wytwórnię Lilpogk i 
Rau. W dniu jutrzejszym dyr. Boszkow udzje 
się do Chrzanowa, celem zwiedzenia: tamtej- 
szych zakładów. 

DEPESZA HOŁDOWNICZA. 

WARSZAWA. PAT. — Do Belwe- 
deru na ręce p. Marszałka Piłsudskiego 
nadeszła depesza następującej treści: 

Walny zjazd delegatów wojewódz- 
kich Centralnego Związku Młodzieży, 
Wiejskiej składa Ci, Panie Marszałku, 
jako swemu protektorowi, wyrazy naj- 
głębszego uszanowania dla Twej pracy 
dla Polski i zapewnia iż mto.la wieś 
wprowadza w czyn swoje nastn wyści 
gu pracy na terenie całego «raju. 

Prócz tego nadeszła depesza z Po 
znania od walnego zjazdu delegatów 
pracowników kolejowych „Praca, w 
której zgromadzeni: ślą Panu Marszałko 
wi wyrazy hołdu, widząc w jego owoc 
nej pracy mocne podwaliny wielkości 
naszego narodu ii państwa. 

TYDZIEŃ BIAŁEGO KRZYŻA. 

WARSZAWA. '* (PA). Zgodnie 
z propozycją nowego zarządu Polskie- 
go Białego Krzyża z siedzibą w War- 
szawie Ministerstwo Spraw Wewnętrz 
nych udzieliło pozwolenia wyżei wymie 
nionemu zarządowii na urządzeńfe tygo: 
dnia Polskiego Białego Krzyża w okre- 
sie od dnia 4 października do 11 paź- 
dziernika br. na obszarze Rzeczypospoa 
litej Polskiej, z wyjątkiem województ4 
wa: śląskiego. 

NA OJCZYZNY ŁONO. 

;  WIARSZAWA. PAT. Jak podają 
dzienniki, przybyły R» =:* z Gdyni z wy- 
cieczką Polaków z Ameryki znany powie- 
ściopiskrz Wacław Gąsiorowski postanowi 
osiedlić się z powrotem na stałe w Warsza- 
wie, którą opuścił przed laty 30, Gąsiorow 
ski wezmie udział w zjezdzie armii błękitnej, 
jako zasłużony organizator szeregów: polskich 
w Ameryce. 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

go frontu z protestantami i stąd 
nieufność do Kościoła, który może dać 
Cerkwi mac niewyczerpaną, ale jedno- 
cześnie zanadto zbl'żyć ją do siebie, a 
z czasem ——całkąwicie wchłonąć. 

Łatwo zrozumieć obawy prawosław 
nych. Tem bardziej więc jest potrzeb- 
ne wzajemne zbliżenie się. 

Żandarm rosyjski, przedzielający 
katolików i prawosławnych w Polsce, 
odszedł i nie wróci. Droga do porozu- 
mienia się jest otwarta i. porozumieć się 
potrafimy. Ale tylko my — „tutejsi“ — 
z tej i tamtej strony. W. Ch. 

Dziś w południe przyjechał samochodem z Druskienik do 

Wilna Marszałek Józef Piłsudski. Marszałek Piłsudski zatrzymał 

się na kilka godzin u brata swego Adama Piłsudskiego, a w go- 

dzinach poobiednich odjechał do Pikiliszek, gdzie już bawi od 

wczoraj p. Marszałkowa Piłsudska. 

  

  

Wykrycie sprawcy zamachu na poselstwo 
sowieckie w Warszawie 

WARSZAWA, 9 VIi. (tel. wł. „Słowa') Z niepotwierdzonych 

dotychczas urzędowo, ale pochodzących ze źródeł miarodajnych 
pogłosek, polskie władze sądowe i policyjne zdołały wykryć 
osobę organizatora zamachu bombowego na poselstwo sowieckie 

w Warszawie przed dwoma miesiącami. 

Pierwsze ślady zaprowadziły władze śledcze do Wilna, 
a stamtąd aż do Belgradu. W następstwie tego odkrycia wyjechał 

do Jugosławii sędzia śledczy p. Skórzyński w towarzystwie dwóch 

urzędników policji śledczej i zdołał doprowadzić tam do areszto- 

wania przez policję jugosłowiańską sprawcę zamachu, którego 

nazwisko trzymane jest narazie w tajemnicy. 

Jest to Rosjanin, członek organizacji monarchistycznej mają- 

cej.siedzibę w Jugosławii. Był on w Rosji Sowieckiej przez dwa 

lata, a następnie przebywał w Polsce, gdzie zorganizował ów 

nieudany zamach na gmach poselstwa sowieckiego. 

Obecnie toczą się w drodze dyplomatycznej rokowania po- 

między rządem polskim a jugosłowiańskim o wydanie areszto- 

wanego sądom polskim. Rząd jugosłowiański ma czynić podoh- 

no w tej mierze trudności twierdząc, że aresztowany jest. prze- 

stępcą politycznym i może korzystać z prawa azylu. .„. 

Poselstwo sowieckie w Warszawie zostało zawiadomione 

6 rezultatach śledztwa w Sprawie zamachu specjalną notą, którą 

poseł Antonow-Owsiejenko już przesłał do Moskwy. 

Wykluczenie posła Krysy z klubu B. B. 
WARSZAWA, 9. 7. (tel. wł. „Słowa*) Dziś został wykluczony z klu- 

bu B. B. poseł Jan Krysa za nielojalność organizacyjną w stosunku do 
klubu. Poseł Krysa należał niegdyś do PSL Piasta i stosunki z tą organi- 
zacją łączyły go podobno aż do ostatniej chwili. 

  

  

Echa memoriału Briadna 
NIEPRZYCHYLNA OPINJA EMILA BURE- 

PARYŻ. PAT. W. dzienniku „L*Ordre'* Emil Burć oświadcza, że nastąpił 
zmierzch pdlityki Brianda. Mimd usiłowań oddanej mu prasy, prawda zaczyna 
wychodzić na jaw. Odpowiedzi, które dotąd nadeszły na memorjał Brianda o 
federacji europejskiej, Izawierają poważne zastrzeżenia. 

W Senacįie i w Izbie "eputowanych komisja spraw zagranicznych coraz 
szczegółowsze i coraz dłuższe stawiają mu pytariia, które stanojwią nieram 
prawdziwe akty oskarżenia. Niepokofć to zaczyna nawet radę ministrów, której; nież ażeby awengelja nie była 
ostatnie posiedzenia były bardzo burzliwe. Nadomiar w Nłemczech i Italji uwa 
żają obecnie francuskiego| ministra spraw zagranijkznych za imperjalisię, który 
dotychczas ukrywał starannie swą grę. Briand popełnił dwa kapitalne błędy. 
Przypuszczał on, że wystarczy wierzyć. w jutrzenkę, aby ona słę narodziła, a 
pozatem nie usłuchał rad tych, którzy uprzedzali go o tem, że przed nawiąza 
niem rokowań z przedstawicielami Niemiec należało przestudjować dobrze hi 
storję tego kraju i poznać jego psychikę. 

RZĄD NIEMIECKI ODRZUCI PROJEKT UNJI. 

BERLIN. PAT. „Vorwaerts' donosi, że odpowiedź. rządu niemieckiego 

na memorjał Brianda wyrażać będzie naogół gotowość Niemiec wzięcia udzia 
łu w zapawiedzanych na wrzesfeń b. r. rokowaniach w Genewie. 

Witając zasadniczo inicjatywę ministra irancuskłego, rząd niemiecki unj 
kać będzie narazie bliższego zajmowania się ideą pakiu między państwami eu 

ropejskiemi. Rząd niemiecki — podkreśla dziennik — odrzuca projekt unji, któ 
rej celem ma być stabilizacja stosunków, stworzonych przez traktaty pokojo 
we. Domaga się on natomiast udzielenia: gwarancyj, które umożliwić mają re 
wicję traktatów pokojowych i, to gwarańcyj, wychądzących poza ramy posta 
nowień 'artykułów Paktu Ligi Narodów. W kołach niemieckich liczą się z tem, 
że w wyniku rokowań genewskich, które odbędą się z kadńcem września b. r., 
wybrana będzie komisja studjów, której zadaniem będzie szczegółowe zbada 
nie planu. 

PAŃSTWA MAŁEJ ENTENTY POPRZE PROJEKT. 

PRAGA. PAT. Według doniesień prasy tutejszej, państwa Małej Ententy 
wręczą w najbliższych dniach swoją odpowiedź na memorjał Brianda w spra 
wie unji eunopejskiej. Noty mają być krótkie w zasadniczych zarysach zgodne. 
Ma być w nich wyrażona zgoda na projekt Brianda. Nie będą zawierały 2а@ 
nych spęcjanylch zastrzeżeń, gdyż zastrzeżenia, jakie państwa Małej Ententy 
uważają za patrzebne, zawarte są już w samym memorjale. Tekst odpowiedzi| 
Czechosłowacji jest już gotów. Wymaga tylko aprobaty ministra Benesza. 

CO MÓWIĄ „IZWIESTJA* © ODPOWIEDZI NIEMIEC. 

MOSKWA, PAT. „Izwiestja* omawiają w dzisiejszym numerze odpo 
wijedź niemiecką na projekt Brianda w sprawie federacji państw europejskich. 

„Izwiestja“ sądzą, że początkowy punkt widzenia projektów. niemieckich uległ 

dużym zmianom. Sądząc z całego! szeregu oświadczeń oficjalnych działaczy 
niemieckich — pisze gazeta — można się było spodziewać znacznie bardziej 

samodzielnego stanowska Nemiec w stosunku do planu Paneuropy, w którym 

Nemcom wyznaczona zaledwie podrzędne miiejsce. Odpowiedź rządu niemiec 

kiego, jeżeli nie zostanie w ostatniej chwiilii zmieniona — pisze dalej dzennijk 

— Briand będzie mógł uważać za swe zwycięstwo. „Izwiestja“ Z uznaniem 

natomiast wyrażają się o pllpowiedzf rządu włoskiego. Odpowiedź włoska — 

według opinii dziennka sowieckiego — odznacza się zajęcjem wyraźnego stano 

wiska właśnie w tych punktach, które w płerwszym rzędzie powinny były za 

interesować rząd niemiecki, jak np. kwestja zupełnej równości członków 

paneuropejskiego związku. 

Zgon Kardynała Vannutelli 
RZYM. PAT. Dziekan świętego kolegjum kardynał Vannutelli zmarł 

opatrzony Swiętemi Sakramentami. 

, Prasa sowie: 

REPRESJE PRZECIWKO VOLDEMA- 
RASOWI. 

W przededniu aresztowania 

KOWNO. PAT. — Krążą tu poglo- 
ski, że w najbliższych dniac rząd ma 
powziąć decyzję co do p. Voldemorasa. 
W każdym razie kóestja ta zostanie 
dsozstrzygnięta do powrotu prezydenta 
Smetony z zagranicy. W pierwszym rzę 
dzie Voldemaras zostanie nusunięty z 
rządowego mieszkania, a potem nastą- 
pi jego aresztowanie, .przyczem zosta- 
nie on osadzony w więzieniu, względ- 
nie deportowany do obpzu koncentra- 
cyjnego. Rząd chce przerwać pracę Vol 
dermnarasa. kfóra została uznana za szko 
dliwą dła państwa. 

JESZCZE JEDNA SPRAWA KARNA. 

KOWNO. PAT. — Generalny sekre 
< rz ministerstwa spraw wewnętrznych 
płk. Sztencel(s wszczął sprawę przeciw 
ko p. Voldemarasdwii zła jego antypań- 
stwowe wystąpienia w: pismach. 

WSZĘDZIE WIDZĄ RĘKĘ POLAKÓW 

Onegdaj spalił się w Kownie skład 
książek p. t. „Szvituńrs* przy ul. Kej- 
stuta 34. W związku z tem „Rytas'* po 
daje następujące szczegóły pożaru. 
„Jak się okazuje, w składzie były złc- 
żone wydawnictwa Związku Odzyska- 
nia Wilna, w tem kilka tysięcy egzem- 
plarzy „Gołgoty wileńskiej". Wszyst 
kie te wydawnictwa stały się pastwą 
płomieni. Ponieważ pierwsze plbinien:e 
ukazaiy się właśnie nad tym składem, 
„Rytas“ ošwiadcza, iż jest pods'awa 
dc myślenia, że skład został pudpaio- 
ny pizez agentów polskich. Tax też 
twierczi, według pisma, dy.estor 
„Sżw turysa' 1. Rinkiewicz. 

Opiócz wydawnictw związku odzy 
skaaia Wilna w składzie były przecho: 
wywane podręczniki, książki, bsietrysty 
сспе, naukowe i t.d. M. in. zna'dował 
się tam wzięty na komis nakład książki 
J. A. Herbaczewskiego „Uśmi:*hy Be 
ga*, który spłonął całkowicie.  Straty 
wynoszą ogółem pół miljona tów. 
Mienie spółki nie było! ubezpieczone". 

TAUTININKI ZABIEGAJĄ O ZNIESIE 
NIE _ KAZAŃ W JĘZYKU POLSKIM. 
RAE Bia z Na konferencji tauti- 

ninków prezes tego stronnictwa p. Lapknas 
który powrócił z Italji, zreferował sprawę 

organizacji milicji faszystowskiej. 
nni mówcy w swoi fzemowieniach 

podkreślali, že Idpį AA 
coraz więcej zwolenników, zarówno wśród 
ludności miejskiej jak i wiejskiej. Na konfe 
rencji wyrażono życzenie, ażeby na prowincji 
zniesiono w języku polskim, jak rów 

czytana w tym 
języku. 

ROKOWANIA W SPRAWIE UTWO- 
RZENIA NOWEGO DYREKTORJUM, 

Gubernator kraju kłajpedzkiego pro- 
wadzi obecnie narady z marszałkiem 
sejmiku kłajpedzkiego Dressierem w 
sprawie utworzenia nowego dyrektor- 
jum krajowego. 

PRZYGOTOWANIE DO WYSTĄPIEŃ 
ANTYPOLSKICH. 

a Po zakończeniu XIII zjazdu ko- 
munistycznej partji Białorusi, uwagę kół ko 
munistycznych i sowgeckich czynników rządo 
wych skupiają przygotowanłąa do obchodu 
10 rocznicy „wyzwolenia Białorusi od biafo- 
polaków*. Przygotowania, o których donosi 
liśmy, czynione są ta wielką skalę. Celem 
obchodu jest z jednej strony  zatuszowanie 
ujemnego wrażenie, jakie wywołały ostatnie 
r sowieckie wobec inteligencji biało 
skiej z araki zaś demonstracja antypolska. 

a ogłasza odzzwę C. K. partji 
komunistycznej, w której Polska nazwana 
jest „agentem światowego  imperjalizmu', 
przygotowującym riapad na Związek sowiec 
ki a w płęrwszym rzędzie na Białoruś so- 
wiecką . Odezwa, po wymienienia wszyst- 
kich „dobrodzieįstw“, któremi rzekomo  So- 

i ły Białoruś, śle „powitanie ko- 
munistyczskej partji qachodn. Białorusi, akty 
wnemu bojownikówi z imperjalizmem  pol- 
skim! 

Obchód 11 lipca będzie punktem central 
nym prowadzonej od dłuższego czasu syste 
matycznej kampanji antypolskiej. 

ZNOWU UCIEKAJĄ PRZED KOLE- 
KTYWIZACJĄ I ZESŁANIEM. 
Wskutek stosowania w dalszym cią 

gu masowego teroru na tle kolektywiza 
w Rosji| Solwieckiej, w pasie pogranicz 
nym, na terenie powiatu Nieświeskiego 
wzmógł się znowu znacznie ruch 
uchodźczy z Rosji sowijeckiej. Ostatnia 
na terenie tego powiatu przekroczyło 
granicę kilkanaście osób, przeważnie 
„Średniaków'', którzy uciekli do Polski, 
ratując się przed deportowaniem ich do 
obozów koncentracyjnych w okolicy 
Archangielska. Uciekinierzy opowiada” 
ją o straszliwych warunkach, panują 
cych w tych obozach, piodkreślając, ° @ 
otrzymali wiadomości, że ostatnia wy- 
buchła tam epidemja tyfusu brzuszne- 
go, która pochłania codziennie 100 — 
200 lasób. :
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ECHA KRAJOWE 
Praca społeczna i uniemo- 

żliwianie pracy. 

idąc za wzorem innych młodzież kobylnicka 
postanowiła zorganizować w swej parafji Sto 

ZE Młodzieży Polskiej męskiej i żeń 
iej. ' 

Ż chwiłą kiedy ksiądz proboszcz zwrócił 
się da nas z.kipelem, jako stróż Kościoła byś- 
my przybyli na zebranie na które przyjechał 
p. instruktor Skupiqński, młodzież tak licznie 
stawiła się do sali by posłuchać odczytu o 
stowarzyszeniąch. Sala nie mogła pomieścić 
fak że słuchano wzniostego przemówienia po 
za domem przez okna otwarte. 

Jednog iośnie po wysłuchaniu odczytu i 
zaznajomieniem się z regulaminem w dniu 18 
maja rb. postanowiono zorganizować Stowa- 
rzyszenie Młodzieży Polskiej im. H. Sienkiewi 
czh! do,( którego zapisało się 47 osób i Stowa 
rzyszenie Młodych Polek liczące 85 dziewcząt 
Pomni na hasło „„Sprawie służ i gotów" roz- 
poczęliśmy odrazu pracę. Zebranie, uchwalo- 
no odbywać dwa razy na miesiąc nk których 
wygłaszane będą pogadanki ; z różnych dzie 
dzin życia. Zorganizowano przysposobienie 
rolnicze i przysposobienie wojskowe w myśl 
wskazpkłń Marszałka Piłsudskiego. Zaprenyme 
rowano 10 egzemplarzy „Przyjaciela Młodzie 
ży dla druhów i 10 „Młodej Polki'1 dla dru- 
hen ześ „Kierownika dla zarządu oraz 
„Przewodnik gospodarski*, sprowadzono pie 
czątki, każdy druh zakupił czapkę Stowarży 
szeniową i krzyż organizacyjny, kupiliśmy pił 
ki do koszykówki i siatkówki oraz ubranie 
sportowe diz, druhów, mamy nttdzieję, że p. 
wójt obiecane nam boisko udzieli, byśmy 
mogli gdzie powyższe gry urządzać. 3 

ocieszającą jest rzeczą, że nasze zamie- 
rzenia poparło starsze. społeczeństwo licznie 
wstępujące do patronntu by nam nieść po- 
moc meterjalną, moralną i oświatową, sze- 
rzyć wśród starszych ideologję Stowarzysze 
niową. Zgóry niech mi wolno wam państwo 
złożyć serdeczne „Bóg zapłać i zarazem za- 
pewnienie, że dla zmartwychwstafej ojczyz- 
ny i Kościoła gotowi jesteśmy prącować i 
gdy RZ tego potrzeba złożyć życik: w 
ofierze. Nie pozwolimy wydrzeć Boga į Oj- 
czyzny z serc swoich wrogom i bronić będzie 
my tak jak wyżeście bronili przez dłjgą nie- 
wolę wywalczając nam tę jutrzenkę wolności 

Na zebikiniupienarnem na którem był p. 
instruktor Skupieński, uchwalono jak najuro- 
czyściej powitąć Włodarza państwa, który do 
Kobylnika zawita 24. 6. br. Druhowie zobo- 
wiązali się wszyscy zakupić sobie czapki, 
jek również i druhenki wystąpić jak najokaza 
lej. Ucswałono wybudować na ulicy Postaw 
skiej, bramę oddzietną, jak również rozpo- 
cząć ćwiczenia wojskowe i w tymi celu skie 
rować pismo do kadry instruktorskiej prosząc 
o przyjazd do nas p. dowódcy, lub skidrowa 
nie pisma do kaprahi rezerwy, który do tej 
pracy jest zaangażowany by u nas tę pracę 
Ch 

ie tylko nam nie ufatwiono w tej pracy 
lecz uznano poczy: naszky za szkodliwe, 
gdyż roZbijamy pracę innym i lepiej będzie 
wstąpić do „Strzełca'* i tam się ćwiczyć, a 
jak nie to od września dopiero rozpocznie się P 
pracę. Przez stworzenie organizacji naszej 
czyż nie można nazwkić rozbijaniem innych 
organizacyj. Gdyby S.M.P. nie miały PE 
prowadzenia u siebie pracy P. W. į W. F. 
ao może by to uczyniło, ale mając prawo ną 
prowkdzenie tej pracy niema racji, bo jeśli 
idzie o szkolenie wojskowe, możemy otrzymać 
to samo w Stowarzyszniu więc pocóż się roz 
bijać. Chcieliśmy by nas razem ćwiczono i 
ną to nie pozwolono. ; į 

Dziwi nes bardzo postępowanie z nami 
góry.Czy to jest szlachetnki robota? Nie wiem 
Wątpię czy przekonanie czyjeś zdobyć mo- 
żna Redzie zm czapkę. kóry się przysyła cząp- 
ki to należy to uczynić dla innych organiza 
cyj, my sobie sami kupiliśmy, bo rozumiemy 
że na to każdego stąć i nie chcemy by za 
skarbu na te sprawy brano pieniądze. Nie 
wiemy tylko kto ta czapki zamówił, biirdziej 
byłoby boląqe, gdyby to gmina uczyniła. 

"naszym Nietylko nas to bolało, 

rodowych na której 

Więc widzimy, że celowo nam p.w. Uu 
niemożliwiono, byśmy z karabinami nie wy- 
stąpili podczas pobytlu Głowy Państwa. Za- 
dowoliliśmy się tem, że z nowym rokiem 
szkolynm t.j. od 1 września pracę p.w. i w.f, 
rozpoczniemy. Tylko kkldra wojskowa jest 
dola wszystkich organizacyj, więc dziwi nas 
bardzo podobne postępowanie. Nie trudno by 
ło p. dowódcy napisać pisemko do kaprala 
rezerwy by rozpoczął ćwiczenia z hufcem 

ale i człon 
kowie patronatu nie mogli tego zrozumieć, 
Jeśli ze „Strzelca* niektórzy do nas przystąpi 
li tośmy ich celowo nie zapraszali. 

A teraz jak witaliśmy głowę państwa p. 
Prezydenft Rzeczypospolitej. 

ruhny j druhowie ustawili się przed bra- 
mą ogólną którą wzniosła gmina i tam w 
imieniu gminy powitał dostojnego gościa p. 
wójt, ks. proboszcz i w jmieniu organizźcji p. 
"Robaczewski wybitny działacz społeczny na 
terenie naszym. Na ulicy Postawskiej SMP 
wzniosło specjalną swoją bramę, pięknie u- 
braną zielenią i chorągwiami o barwach na 

widniało godło państwa 
portret p. Prezydenta i u dołu zwieszaia się 
Sghirfa z napisem „Stowarzyszenie Młodz'eży 
Polskiej Swemu Wiodarzowi“. Przy brzmie 
pełniło dwóch druhów i dwie druhny wartę 
honorową, którzy w imieniu Stowarzyszenia 
ostatni żegnali majestat państwa. Postać Wło 
darza Państwji pozostemie nam długo w par 
mięci ufając, że Sy się z naszą 
ciężką pracą i przeszkodami dołoży starań by 
nas qednakowo traktowzmo.  Słowki głowy 
państwa, który przy bramie przemówił pobu 
dza nas do intensywniejszej pracy dla dobra 
kochanej Ojczyzny. Nie zlękniemy się „udzi 
„którzy będą starali się nam przeszkadzac. 
wiedząc, Że z nami Bóg przeciw nam któż? 
On jest największą siłą. Ojczyźnie spłacim 
święty dług tak nam dopomóż Bóg. 

  

KOBYLNIK (pow. Postawski) 

— Rolnicy ni£ mogą budować się. Przed 
paru miesiącami m-ko Kobylnik nawiedził o- 
kronpy pożkir. Zdawało się, iż nieszczęśliwym 
pogorzelcom ułatwi się ich gorzki byt i za- 
bezpieczy się jak najdzlej idącą pomoc. Ale 
gdzie tam lud 4zraela cieszy się jakoś uzna- 
niem, oto gminne place już otrzymali į po- 
zwolenie na budowę i zakładhją fundamentą 
pod kzmiennice, a biedni rolnicy pomimo, że 
żyto już bieleje nie mogą otrzymąć zezwole 
nia: na postawienie szop na swoich własnych 
gruntach. Co dzień z rozpaczą i łzami w o- 
czach przychodzą do gminy oczekując zł- 
twierdzenia planu regulacyjnego m-ka. Nie 
wiem jaka jest przyczyna że żydom jest po 
zwolone budowkić się i to na placach wydzier 
żawionych, do tego w najlepszem miejscu bo 
wzdłuż ulicy kościelnej aż do gminy, $! chrze 
ścijanom trzeba czekać planu regulacyjnego. 

Uważam, że powinien tą sprzwą zaintere 
sować się p. starosta a i p. wojewodą. 

Mieszkpniec pogorzelec. 

ŚWIĘCIANY 

— Koszenie łąk. Prace na iąkach w pow. 
Święciańskim zostały rozpoczęte w ub. ty- 
godniu. B. rzadko porosła trawa, jak stwier 
dzpją rolnicy, nie da zbiorów zeszłorocznych. 

— Agitacja przedwyborcza. W związku 
z ogłoszeniem uzupełniających wyborów do 
sejmu w okręgy Nr. 64 Święciany — Posta- 
wy — Dzisna — Brasłąw, które odbędą się 
13 b. m. usilną agitację przedwyborczą pro- 
wadzą P. F.S. (Nr 2), Stronniciwo  Chlo 
skie (Nr. 10) Blok mniejszości (Nr. 18) oraz 
Klub Narodowy (Nr. 24). B. poseł Szapie, 
pomimio giośnych listów otwartych do R<dax 
cyj pism wileńskich stanął na czele stronni 
ctwa chłopskiego. B.B.W.R. udziału w wybo 
rach nie bierze. Niesmacznel wrażenie wywar 
ło wystąpienie p. Krasickiego — kier, sejmiku 
który w ub. środę wygiosił przemówienie na, 
rynku. (j t b.) 

POKAZ PRZEMYSŁU LUDOWEGO 

W ŚWIĘCIANACH 

„Cudze chwalicte swego nie znacie 
sami nie wiechj co posiadacie*. 

Zorganizowany w dn. 29 i 30 ub. m. Po- 
kaz Przemysłu Ludowego w Święcianach, 
ktróy zaszczycił swą obecnością Najdostoj 
niejszy Gość Płin Prezydent Rzeczypospolitej 
aczkolwiek miał objąć wiele dziedzin wytwór 
czości ludowej tutejszego powiatu, był jed 
nak ściśle, mówiąc pokazem wyłącznie dekora 
cyjnego tkactwa o motywach swojskich, 

Krótki okres przygotowawczy i niezwykle 
ciężka sytuacja gospodarcza ludności powia- 
biu, a tem samem j samorządów, nie pozwo 
Lily wydziałowi sejm'ku święc.an 
skiego, który na czele ż carem 
p. starostą Mydlarzem. był organizoatorem 
okazu — szeroko ująć wszelkie dziedziny 

miejscowej wytwórczości wykonywanej prze 
ważnie z włókną, drzewki, metalu, gliny i 
skóry. Dlatego też Pokaz chociaż przedsta- 
wa! się ckazale i efektownie pod w-q!edem 
jednak ilości eksponatów oraz ich różnorod- 
ności był skromnym pokazem naszego prze 
mysłu ludowego. czterech spilach i koryta 
rzu sejmikowym porozwieszane na ścianach 
dywany, dymki, ręczniki, obrusy, kilimy, chu 

stki, kap, makatki, serwetki i t. p. poprostu 
raziły mile wzrok widza, czyniąc ZO di 
sympatyczne wikżenie. Moc różnorodnych 
kolorów rzucało się w oczy BE 
niezliczonych rzesz w dniu l-ym (29, 1) 

pokezu. WI dziale tym najefektowniej przed- 
gtawiał się pokój Stowarzyszenia „Rodziny 
policyjnej”, gdzie znalazły się roboty p. p. 
członkiń z dziedziny haftu, szychi i tkactwa 
wraz roboty z drzewa. Pokoje inne dały nam 
nadzwyczaj piękne A tkacko-ręczne: p. 
p. Snzewskiej Heleny z Giłut (dywa:. dym 
ka granatowo-czerwona w krmitki z bawełny 
i wełny), Meczkienisowej Walentyny z Giłut 
(dywan, dymka bordo -żółto—gzielona prze 
bierana buraczk. z wełny i bRiwełny), Wiecze 
ro Stanisławy z Babian (dywan'dymką prze 
bierana kolorem białym i niebieskim z wełny 
i błiwełny(, Krasowskiej Heleny z N. Daugie 
liszek (dywan—dymk4  przebierana na czar 
nem tle kolorową wełną), Kisielowej Janiny 
ze Świrek (dywan nad łóżkiem z nadpisem, 
„Gdzie zogda, tam Prin Bóg mieszka”), Wi 
lejto Heleny (dywan), Kajrukowiej M. z Bo 
jar (kilim wełnigęny), Malinowskiej M. z maj. 
N. Dział (3 kilimy wełniane strzyżone), i wie 
le, wield innych, których wyroby mile były , 
oglądane przez zwiedzających, W których ze 
względu na szczupłe ramy niniejszej  korer 
spondencji nie sposób wymienić. 

Niebogaty ilościowo dział wyrobów 
drzewnych dat przepiękny krejdens-szafe wy 
konany przez p. Tracewicza Andrzej z Ta- 
taryszek oraz rzeźby p. Szymanowicza Bole 
sława z zaśc. Rudniszek, pozatem zauważy- 
liśmy powóz, koła drewniane do wozu, prze 
tiki, dzieza:, żeski, dejnicc, ceberkr masło 
bojki, kołowrotek, krzyż i koszyki. Z małych 
koszyczków wikliniarskich wyróżniał się ko- 
szyczek—kobiałka p. Weroniki Polakówny z 
gm. Podbrodzkiej. ; 

Skromny nieco dzieł instrumentów mu- 
zycznych z wiołonczelą, .2 harmonjami, 2 
skrzypcami, gitarą i bałałajką przedstawił 
się dosyć efektownie, szczególnie górowały 
tą gitara j bałałajka wyrobu p. Jakucia Michki 
ła z Rogówki. 

Wyroby garncarskie , gdzie widniały 
garki, dzbany i miski przedstawiwły się chyba 

najskromniej. , 
Wyroby 1 cowe zaw erały 16 par wojiaków 
zaś wyroby, kowalskie tylko pług oraz efek 

Wspomnienie o dr. profesorze Noiszewskim 
Doktór profesor Noiszewski nie ży- 

je. Jeszcze przed paru miesiącami czy 
tał mii usiępy Swego traktatu filozofi- 
cznego. Przed kilkoma miesiącami pok 

_ rzucił katedrę okulistyki, na Uniwersy 
tecie Warszawskijm z powodu preklu 

 zyjnego wieku, lecz był pełen  energji 
umysłowej. Ostatnie lata swego życia 

mógłby z pożytkiem poświęcić syntety- 
zowaniu swej rozległej wiedzy, którą 
zdobywał wysiłkiem całego życia. 

Dr. profesor Kazimierz Noiszewski 
by człowiekiem niepospolitym. Przy- 
jaźń, która mnie z nim łączyła przed 
bardzo wielu łaty, dała mi możność po, 
znania historji jego życia. Syn po- 
wstańca zesłanego do! Rosji, wychowy 

wał się w Tule, tam uczęszczał do gi- 
-" mnazjum, Ulubioną jego książką, gdy 

miał lat 13 były pamiętniki Paska, kla- 
syczne pomniki literatury polskiej były 
jego ulubioną lekturą. Ucząc się w ję- 

_zyku rosyjskim wśród rosyjskiego| otor 

czenia każdą lekcję z każdego przed 
miotu przekładał na język polski. W 
ginmazjum zaznaczył się niepospolite- 
mi zdolnościami i dyrektor rusyfikator 
wywierał na niegonacisk, byprzyją pra- 
wosławje i stał się Rosjaninem. Spot- 
kawszy mocny narodowy ©odpór u Noi- 

szewskiego robił mu szykany, co zmusi 
ło młodego chłopca dą przeniesienia się 
do gimnazjum do Orła, które tam ukoń 
czył, następnie studjował medycynę w, 
Uniwersytecie w Mqskwie. Po ukończe 
niu studjów medycznych w Moskwie 
pojechał do Krakowa. Noiszewski 
wielokrotnie mówił, że studja medycz- 
ne krakowskie były dla przygotowywa 
nia praktycznych medyków znacznie łe 
piej postawione niż w Moskwie, następ 
nie uzupeniał swe studja okulistyczne 
w Wijedniu. 3 

Poza okulistyką w medycynie inte- 
resowała goi bardzo psychjatrja i neuro 
logja. Skłonny do syntentycznegą my- 

ВЕО СМО 

Tłum znęca się nad separatystami 
BERLIN. PAT. Z Trewiru donoszą: Ubiegłej nocy doszło ponownie 

do burzliwych manifestacyj i napadów na mieszkania byłych separatystów. 
Tłum zajął tak groźną postawę, że oddziały pogotowia policyjnego zmu- 
szone były przejść do ataku. W czasie awantur demonstranci splądrowali 
jeden sklep z tytoniem, wybili szyby w dwóch domach i zdemolowali do- 
szczętnie znajdującą się na terenie miasta willę jednego z separatystów. 
Przez cały dzień-po mieście krążyły w pogotowiu alarmowem oddziały 
policji, uzbrojone w karabiny i bomby z gazami łzawiącemi. W kilku 
miejscach doszło do starć z policjantami. Z powodu groźnej sytuacji pre- 
zydent policji w Trewirze zwrócił do pruskiego ministra spraw wewnętrz- 
nych z zawiadomieniem, że siły policji miejscowej nie wystarczą dla utrzy- 
mania spokoju, wobec czego ministerstwo spraw wewnętrznych poleciło 
Ry niezwłocznie posiłki, które dziś odeszły do Trewiru, Koblencji 
i Badenu. 

Konferencja w sprawie zagłębia Saary 
PARYŻ. PAT. Senacka komisja spraw zagranicznych wysłuchała 

Tardieu i Brianda, którzy poruszyli różne zagadnienia, związane z kwestją 
zagłębia Saary. 

Ważne oświadczenie wice-króla Indji 
SIMLAH. PAT. Wice-król lord Irvin złożył w parlamencie indyjskim 

ważne oświadczenie. Wice-król podkreślił ponownie, iż rząd angielski po 
skrupulatnem rozważeniu sprawy postanowił, że konierencja „okrągłego 
stołu*, mająca się odbyć w Londynie na jesieni, w sprawie rozszerzenia 
autonomji przyznanej Indjom, będzie cieszyła się całkowitą swobodą. 

Swoboda obrad będzie nienaruszona, a jednocześnie ułatwiona w zna- 
cznym stopniu dzięki ostatniemu sprawozdaniu Simona. Rząd wierzy — 
oświadczył Irvin—że konierencja ta przyczyni się do osiągnięcia rozstrzyg- 
nięć, które oba kraje będą mogły przyjąć bez uszczerbku dla swego hono- 

p ru, a układ zawarty w tym sensie będzie stanowił podstawę propozycyj, 
jakie rząd angielski przedstawi w późniejszym czasie parlamentowi w West- 
minsterze.fį 

Rząd angielski spodziewa się pozatem, że ludność indyjska bez róż- 
nicy poglądow będzie gotowa wziąć udział w tem dziele konstruktywnem. 
W zakończeniu wice-król oświadczył, że jego 'deklaracja, złożona ubiegłego 
roku, stwierdzająca, iż statut dominjalny był naturalnym wynikiem rozwo- 
ju konstytucyjnego Indyj, zachowuje swoją moc. 

Ambasador Herbette powraca do Moskwy 
MOSKWA. PAT. Dotychczasowy ambasador Francji w Moskwie 

p. Herbette powraca na swe dotychczasowe stanowisko. Zapowiedź powro- 
tu ambasadora Herbette'a tutejsze koła polityczne komentują jako objaw, 
świadczący o tem, że w stosunkach francusko - sowieckich nastąpiło od- 
prężenie. 

- Wezuwiusz zagraża 
Wybuchy Wezuwiusza trwają w dalszym ciągu przez 

jeden z kraterów, którego szerokość doszła do 12 mtr. 
średnicy 

Szczegóły katastrofy samolotu 
BERLIN, PAT. — O wypadku z samolotem pasażerskim na morzu Bał 

tyckiem nadeszły następujące szczegóły: 
'Samoflot Hanzy napowietrznej, litrzymujący komunikację pomiędzy 

Szczecinem a Stokholmem przy pomocy hydroplanów, musiał w odległości 20 
klm. od południowego cypła Bornholmu opuścić się na wdę z powodu uszko 
dzenia motoru, co uniemożliwiło dalszy lot. Stąd został on zabrany przez prze, 
jeżdżający hqlownik matorowy, który próbował go przyciągnąć do Bornholmu. 
W wodległości 10 mil od Bornholmu przód samolotu nagle zanurzył się w wodę. 
Załoga holawnika przystąpiła natychmiast do ratowania osób, znajdujących 
się w samolocie. Udało się holownikowi przyjąć na: swój pokład pildta kapita 
na Kuhringa mechanika Friedricha oraz jednego z pasażerów nazwiskiem 
Erickson. Po przewróceniu się samolotu pośpieszył mu również z pomocą 
jeden z parowców, którego załodze udało się uratować jeszcze dalszych 
dwóch pasażerów, których nazwiska nie są jeszcze znane. Dalsi parażerowie, 
a mianowicie jedna kobieta i radjdtelegraistka nie zostali dotychczas wydo 
byci tak, ż zachodzi przypuszczenie, że znaleźli śmierć w falach morskich. 

  

Samolot znajduje się obecnie w pobliżu Bornhoknu. 

14 a ai Pa Bi kn sė bo ios «| ZBP "M 

oszukujemy 
lub sublokatorów 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, okna na plac 

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 

sullokaiora 

towny krzyž želazny kuty i jaszczurkę kutą 
przez p. Ignatowicza Bolesława. 

Poztttem były wyroby ślusarskie i tokar 
skie szkoły powszechnej z  Nowo-Šwigcian; 
— zabawki, roboty krzywieckie i ręczne szko 
ły powszechnej w Podbrodziu i wyroby wy- 
ziału 

tkackie 
zwyczaj okazałych mebli wiklinfarskich, 
sztuk dymek, 2 portjery, pustaki, 
РРр Jj. To 

jeg fa (schroniska, warsztatów 
oraz cementowych), komplet nad- 

10 
dzchówki 

  

      
ślenia umiał znajdować związek między 
różnemi objawanyj chorobowemi. Zna- 
komity medyk posiadał duże zamiłowa- 
nie z zakresu lingwistyki. Posiadał też 
duży talent literacki. W młodości na 
ławach uniwersyteckich napisał dwa 
dramaty. Jeden z tych dramatów przed 
40 laty dawałem do oceny Kotarbińskie 
mu, który znalazł, że dramat jest niedo 
statecznie sceniczny, lecz w wielu ustę- 
pach przejawija niepospolit y talent. Ra 
dził by autor zajął się studjami estetycz 
nemi j często bywał w teatrze. Rada by 
ła wówczas niewykonalną. Dr. Noisze- 
wskii po ukończeniu swych studjów me 
dycznych, w których zbiera wiedzę z 
trzech uniwersytetów zamieszkał naj- 
pierw w małej mieścjinie Drui pow. Dzi 
śnieńskiego, następnie przeniósł się do. 
Dyneburga, gdzie odrazu posiadł  ol- 
brzymią praktykę okulistyczną, zasły- 
nąwszy wkrótce jako doskonały okuli- 
sta i znakomity operator oczny. Z Wil 
na, Mińska a nawet z Petersburga przy- 
jeżdżali chorzy do| Noiszewskiego. Zna- 
komity operator, bystry medyk odzna - 
czał się też dobrocią i bezinteresownoś- 

PODZIĘKOWANIE. 

Koleżeństwu nauczycielskiemu gm. Mej- 
szagolskiej dziękuję za ofiarę z racji moic 

imienin 75 zł. na potrzeby komitetu pracy . 
społeczno - oświatowej. w Mejsztygole. 1 

Jednocześnie prostuję — ofiara była nie 
zamiast daru imieninowego, lecz obok niego, 
gdyż takowy od koleżeństwa otrzymała jax 
zwykłe, za co również najuprzejmiej dziękuję 
kierowcznika szkoły w Mejszagole 

Z. Spkowiczówna. 

Ufa 

cią wyzględem pacjentów. Wkrótce No 
iszewski w okolicach Dyneburga na let, 
nisku, zorgańizowanem przez Platera, 
Pohulance otworzył dużą klinikę oczną, 
klinikę też posiadał w Dyneburgu. Ol- 
brzymia praktyka nie odciągnęła go od 
studjów naukowych o dokonywaniu 'wy 
nalazków, obmyślany przez niego Op- 
toil - moskop mający (orjentować śle 
pych odnośnie przedmyjotów otoczenia 
nie został dokonany ze względu na tru- 
dności techniczne, lecz był pomysłem, 
który zostawił ślad w nauce i będzie to 
rąwał drogę do analogicznych wynalaz 
ków. 

Mieszkając w Dyneburgu Noiszew- 
sk ciążył do Warszawy: w towarzyst- 
wie lekarskiem warszawskijem  wygła- 
szał od czasu do czasu wykłady. Marze 
niem jega była katedra we Lwo: 
wie lub Krakowie. Marze- 
nie to niezostało zrealizowane. Noiszew 
ski! otrzymał docenturę okulistyki w 
Akademii Medycznej Wojeniiej w Peter 
sburgu. Pół roku spędzał w Petersbur ° 
gu, pół roku w Dyneburgu. 

Śp. Kazimierz Noiszewski ożenił się 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
10 LIPCA. 

Front południoworwschodni. Stoją- 
ce na prawem skrzydle naszej 6 armji 
oddziały ukraińskie gen. Pawlenki zar 
bezp eczają ewakuację Kamieńca. Na- 
sze dywizje 12 i 13 osiągnęły nakaza 
ną linję Zbrucza. 18 dywizja w rejonie 
Krzemieńca. 2-ga armja w marszu do 
rejanu Łucka, wśród 'walk straży tyl- 
nych z jazdą nieprzyjacielską. 3-cia ar- 
mja w: następstwie sforosowania Hory 
nia przez kawalerję nieprzyjacielską i 
piechotę w odwrocie na rzekę Styr. 

Front półnącno-wschodni. W czwar 
tej armji gwałtowne walki na Prypecij 

oraz w przedmościw Ptyczy. Na prar 
wem skrzydle silne oddziały nieprzyja 
sjelskie atakują wzdłuż szosy Borysów 
— Mińsk. 1-sza armja: szczególnie 
krwawe walki toczą się na ojdcinku 17 
dywizji) piechoty na zachód tod Moło- 
deczna. Nieprzyjaciel dąży za wszelką 
cenę do opanowania tego węzła. W od- 
wrokcie: na linję starych okopów nie 
mieckich, oddziały 1-ej armji ppuściły 
dzisiaj linę rzeki Wilji. Między Wilnem 
a Święcianami walki grupy gen. Boru- 
szczaka z oddziałami kawalerji| korpu* 
su Gaja. 

  

  

Odpowiedź Włoch na 
Ostatnia toddpowiedź włoska na me- 

morandum francuskie w sprawł(e federa 
cji europejskiej przedłożona została w 
sobotę wieczorem francuskiemu charge 
d'affaires w Rzymie, w celu przekazar 
nia rządową francuskiemu. Odpowiedź 
zawiera szereg uwag w Sprawie pojd- 
staw, na jakich rząd francuski oparł 
swój projekt. Uwagi te zgrupowane są 
w trzech częściach. (W pijerwszej części: 
rząd faszystojwski przyjmuje do wiado- 
mości, iż chojdzi tu tylko o system 
współpracy, topariej na fdeżj unji, nie 
zaś na idei zjednoczenia, i że należy 
uszanować całkowtą suwerenność i nie- 
podległość _ polityczną _ wszystkich 
państw. Tej zasadzie rząd faszystowskii 
pragnie dać interpretację dość obszer- 
ną, pragnąc, aby została wyzyskana w 
kierunku zapewnienia praw małych 
państw, oraz zmazanija jakiejkolwiek 
istniejącej jeszcze lnłji demarkacyjnej 
między narodami pokonanemi || zwycię 
skiiemi. Rząd faszystowski proponuje 
następnie, aby do wzięcia udziału w 
prokedurze utwiąrzenia: unii, zaproszone 
zostały także Rosja i Turcja, ponieważ 
niezaproszenie tych państw, byłoby 
sprzeczne z celamfi solidarności: europej, 
skiej, jaką się pragnie osiągnąć. Niezar 
proszenie Rasji ij Turcji — zdaniem rzą 
du włoskiego — przesądziłoby przystą 
pienie tych dwóch krajów do unji. Rząd 
faszystowski łjnterpretuje zasadę soli: 
darności europejskiej w tym sensie, że 
unja federalna winna objąć wszystkie 
najwiiększe państwa Eurojpy, gdyż w 
przeciwnym razje stworzy nie wielki 
ikompleks państw, lecz podział Europy 
na wrogie sobie ugrupowania. 

W drugiej części odpowiedzi| rząd 
faszystowski: rozpatruje kwestje stošun 
ku między projektowaną unją federalną 
a Ligą Narodów, wyrażając opinję, iż 
we wszystkich wypadkach winno się 
czuwać nad miedopuszczeniem da osła- 
bienia idei! sojidarności mijędzy naroda 
m, na której oparta jest instytucja Ligł| 
Narodów. Na niebezpieczeūstwo to 
wskazuje szczególnie fakt, że. powsta- 
nie jednega ugrupowania kontynental- 
nego, jak toj które określa memorjałi 
francuski, mogłoby zdecydować o paw 
stantu innych ugrupowań, narażając w 
ten sposób na szwank jedność iorganicz 
ną Ligi Narodów. W każdym razie rząd 
faszystowski sprzeciwia się projektowi) 
odtworzenia w unji federalnej Eurspy 
organizmu Lig; Narodów z jej plenar- 
nem zgromadzeniem, oraz Radą, złożs- 
ną z kilku państw. Zdaneim rządu włoj 
skiego wszystkie państwa największe 'i 
najmniejsze winny przyjmować iden- 
tyczny udział w funkcjonowaniu Unji i 
winne im przysługiwać stałe miejsce 
w Radzie. 

Odpowiedź włoska w częścił ostat 
nej kwestjonuje celowość stawia 
pojęcia bezpieczeństwa u podstawy ia: 
kiegcko'wiek projektu Unji!  «urovej- 

skiej. Zdaniem rządu faszystowsk ego 
Urja curopejska, aby mogła być «b'ęta 
w ramach Ligi Narodów, w:ana DOS.a* 
dać te same przesłanki polit/cziie, co 
pakr L'gi, to znaczy ograniczenie zbro. 
jeń gwarancje przeciwko  najeźdzcy, 
oraz jckojowe załatwienie sporów mię 
dzynaroklowych. System ten winien 
być wprowadzony w spsób harmonij- 
ny. Bezpieczeństwm bez rozbrojenia nie 

  

jest oparte na trwałych podstawach. 
W chw li obecnej system  bezpieczeń- 
stwa opiera się na potrójny n syste:nie 
gwuiawji, a mianowicie na pakce w 

Lig; „ Narodów, na pakcdje w 
> sprawie wyrzeczenia się wsyny, jako 

w młodym wjieku, zaraz: po| ukończeniu 
Uniwersytetu w Moskwie z panną, któ- 
rą znał gdy miała lat 12 i po ośmiole- 
tniem niewijizeniu pojechał do Tyflisu, 
gdze mieszkała z rodzicami przyszła pa 
ni Noiszewska i ją nilezwłocznie poślu 
bił. Małżeństwo obfitowało! w liczne po- 
tomstwo przeważnie płci żeńskiej. Naj 
starsza jego córka Bogumiła pó! ukoń- 
czeniu medycyny wstąpiła do klasztoru 
Niepokalanek, gdzie zajmuje silę dzia- 
łalnością wychowawczą medyczną. Dru 

ga córka Wanda była czynną w oldra- 
dzaniu się szkolnictwa polskiego! w Dy 
neburgu w okresje wojny Światowej, 
wyszła następnie zamąż za dobrze zna 
nego) w Wilnie, byłego wojewodę p. 
Malinowskiego. Trzecia Jadwiga prze 
jawia duże zdolności literackke. Pozo- 
stałe trzy mało! znam. Syn Noiszewskie- 
go był oficerem w wojsku pólski:em, 
pracował 'w dziedzinije kolonizacji woj- 
skowej, badał tereny emigracyjne w A- 
fryce. 

Nie czuję się kompetentnym do oce 
nianija spuścizny naukowej po Noiszew 
skijm w dziedzinie medycyny. Od 1919 

memorandum Brianda 
środka likiwidowania sporów międzyna: 
rodowych i wreszcie na traktacie locar 
neńskim. Aby osiągnąć postęp, nie jest 
koniecznem wzmacnienie tego systemu 
gwarancji, lecz jest niezbędnem  prze- 
prowadzenie rozbrojenia. Odpowiedź 
włoska kończy się słowami, rozbroje- 
nie, ta poklstawowa zasada, która w 
memorandum rządu francuskiego nie 
została wyraźnie sformułowana, stana 
wi. — zdaniem rządu faszystowskiego 
— piojddstawowy punkt wyjśca dla dzie 
ła łącznaści moralnej między narodami 
dla postępu ogólnego zagadnienia bez 
pieczeństwa, dla dania praktycznej tre- 
Ści oraz elementarnej racji] bytu projek 
tow* europejskiej unji federalnej. 

MT ITL ASSR YR ATIKA IEA TS LITUS 

Ćwiczenia duchowne 
księży Archidiecezji 
Mohylowskiei w Lublinie 

Wśród gwaru zjazdów, wieców 
wycieczek widzimy. skromny  strumy- 

czek księży Arch. Mohylewskiej dążą- 
cych do Lublina na wspólne ćwiczenia 

duchowne. Myśl tega zjazdu wypłynęła 

z serca Arcyb. Roppa, metropolity Mo- 

hylewskiegią, który wszelkich dokłada 

starań ażeby rozpnaszonych swoich ka 

płanów utrzymać: 'w jedności. Zgóry 

można było przewidzieć, że nie wszy- 

scy będą mogli przybyć do Lublina, bo 

nie łatwo, rozsianym na obszarach ziem 

polskich, łotewskich i litewskich, oder 

wać się od obowiązków i d. d. 1 —5 
lipca stanąć pod dachem Instytutu Mi- 

syjaego. Zebrało się wszelako 30 księ 
Žy. 

był JE biskup Zygmunt Loziūski, ra- 

sterz Piński. Prawie wszyscy uczzstni- 

cy rekolekcyj byli uczniami Jego Dostoi 

ności, alba dobrymi, starymi znajomy- 
mi. 

Fasterz Piūski utožyt plan 6wiczei 
duchownych z wielką subtelnością asce 
tyczną — fortiter in re, suaviter in mo 

de P'smo Św. i mszał rzymski stanowi- 
ły tło rozmyślań i nauk ze słów żywo 
ta w ecznega zbudowanych: przy roz- 
myślaniach rozum szukał modlitwy, a 

podczas modlitwy serca rozumiały, że 

„kia zna prawdę, zna tę światłs:ść, a 
kte ją zna, zna wieczność* (S. Aug. 
Wyznania, XII, 10). , 

ćwiczenia, jak wspomniałem, odby- 
waty się w Instytucie Misyjnym. P:zy 
tym zekładzie ist nieje kościół łac.ćcki 
i malutka kaplica obrządku wsca»*nie- 

go ze stylizowanemi ikonami porządku 

bizantyjskiego. W kościołku ujmuje wj 
dza piękńd liturgiczne, nile zupełnie je 
szcze wykończone, ale już zarysowane 
wyraźnie i stanowczą. 

Rzewne przemówienie sędziwego 

Arcypasterza zakończyło naszą pracę 
duchowną. Wracamy do swoch zajęć 

dnszpasterskich, nie zawsze  słodkicn, 
bo słusznie powiedziano: 
„Poznasz następnie, jakie gorzkie gody 

Spożywać cudzy chleb; jak uciążliwa 
Droga wstępować na nieswoje schody** 

(Dante, Raj, XVII, 58 — 60) 
X. Michał Rutkowski. 

zajmował on z powodzeniem katedrę о- 
kulistyki na uniwersytecie warszaw- 
skim,, zrealizowało! się marzentie Noisze 
wskiego wykładania w Pqlskiej Uczekni 
zrealizowały się też nadzieje, jakie ży- 
wił całe życie doczekania się niepodle 
głego, Państ. Polskiego. Ndiszewski wy 
bornie rozumiał że łatwiej jest wyma- 
rzyć doskonałe państwo, niż je stwo 
rzyć, stąd z wyjątkową pobłażliwością 
odnogił się do błędów i usterek naszego 
życia państwowego. 

Dziennik, który spłsywał Noiszew- 
ski w okresie młodocianym, jego dra- 
maty, jego dzieła treści filozoficznej 
zdaje się niedokończone winny być wy- 
dane jako! cenny materjał do psycholo- 
gji wielkiego człowieka, dobitnie zary 
sowując to, co słabiej tkwi w duszach 
przeciętnych ludzi. 

Władysław Studnicki. 

DAE 

Kierownikiem ćwiczeń duchownych. 

  

   



  

SUB 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Koleje a samochody 

Na XI Międzynarodowym Kongresie 
Kolejowym, który odbył się w ubieg 
łym miesiącu w Madrycie, prof. A. Wa- 
siutyński , w charakterze referenta ge- 
nieralnego, zreferował sprawę współza 
wodnictwa ruchu samochodowego z, ko 
leją według stanu, jaki odzwierciedliła 

cjalna ankieta, zebrana w kilkudzie- 
sięciu krajach wszystkich 5 części świa 
ta. 

Referat prof. Wasiutyńskiego: był rop 
patrzony na dwóch posiedzeniach 3 po- 
łączonych sekcyj Kongresu, gdzie wy- 
wołał ożywioną dyskusję, zakończoną 
przyjęciem wszystkich wniosków refe- 
renia z niewielkiemi uzupełnieniami. 

Z uwagi na aktualość u nas sprawy 
wsp;ółzawodnictwa kolei z ruchem. sa- 
mochodowym, podajemy w streszcze- 
niu uchwały Międzynarodowego Kon - 
gresu Kolei żelaznych jako opinję sfer 
kojejowych całego niemal świata. 

1. Wzrasiające znaczenie przewozów 
samochodowych i ich współzawodnict- 
wo z przewozami kalejawemi wymaga- 
ja we wspólnym interesie tych dwóch 
środków przewozu, jak i w interesie ok 
gółu, słusznego ocenienia ich względ- 
nej wartości w całokształcie komunijka 
cji i skaordynowania ich usług. 

Dla osągniięcia tego celu niezbęd- 
ne jest, aby obecny stan prawny przed 
sębiorstw samochodowych, który w 
większości krajów prowadzi do uprzy 
wiłejowanego ich położeiia w stosunku 
do dróg żelaznych, został zmieniony, 
aby samochody ponosiły w całości te 
wydatki dnojgolwe, których są przyczy- 
ną, odpowąedzialność cywilną i handlo: 
wą, podlegały purzepisom co, do czasu 
pracy aby świadczenia publiczne obu 
tych środków przewozu były na nie ró 
wnomiernije rozłożone. . 

2. — System wolnej konkurencji, 
przyjęty w niektórych krajach, lub czy- 
sto formalne udzielanie zezwoleń na re- 

larne linje samochodowe, bez uwzglę 
drijenia istniejących komunikacyj 4 bez 
dostatecznej gwarancji odpowedzal- 
ności cywilnej wykon ywujących prze- 
wóz nie daje żadnych korzyść. z punk- 
tu widzenia interesu publicznego. 

Udzelanije koncesyj regularnym lin- 
jom samochodowym, konkurującym z 
drogami żelaznemii lub z innemi stnieją 
cemi już komunikacjami, lecz nlje mogą- 
cym zapewnć ogółowi innych korzyści 

/ /ponad te, których dostarczają istniejące 

  

przedsiębiorstwa komunikacyjne winno 
być zabronione. Władze, którym przy- 
sługuje prawo udzielania koncesyj, po- 
winny być zobowiązane do zasięganiia 
opinji miłej scowych zarządów kolejor 
„wych przed udzieleniem koncesji na ka 
24а regularną linję samochodową ii do 
brania pod uwagę potrzeb tych zarzą: 
dów. 

3. — Zalety niezaprzeczalne komu- 
nikacjł samochodowej, jak to: przewóz 
bezpośredni z domu do: domu, stosowa 
nie jednąstek przewozowych, bsługa 
przewozu słabego bez wielkiego nakłar 
du kapitału, organizowanie przewozów 
pomiędzy stacjamį kolejiowemi tego sa 
mego węzła, obsługa turystyki i. t.p. czy 
nią zeń w wielu przypadkach nader cen 
nego pomocnika, którego współdziała” 
nie z kojeją jest tak najbardziiej wskaza- 
ne. Z tego też względu koleje powinny 
mięć pierwszeństwo w otrzymywaniu 
koncesyj na regularne linje samochodot 
we, jeżeli uruchomienia ich potrzebują. 

4. — Współzawodnictwo samoch 
głów ujawnia się głównie fia krótkich od 
ległościach (od 50 do 100 km.) i| wy- 
wołuje zmniejszenie na kojejach, osią- 
gające 24 proc. dochodu w ruchu osor 
bowym i do 10 proc. w ruchu towaror 
wym. Ruch regularnych linij samochor 

„dowych jest przytem w niektórych kra 
jach z silnije rozwiniętym automobiliz- 
imem, np. w Niemczech, mniej, dla koleii 
szkodliwy, niż ruch samochodów рг 
watnych lub publicznych  nieregular- 
nych. 

5. — Ceny przewozu podróżnych 
na ipjach regularnych są w ruchu sa- 

mochodywym zbliżone naogół do cen 
przejazdu klasą II na kolejach, aczkol- 
wiek w niektórych krajach są one bądź 

wyższe, bądź niższe od cen biletów kl. 
Fgiej. 

Toż samo da się powiedzieć o tary 
fach towarawych na knjach samocho- 
dowych. Naogół dostosowane są one 
do poziomu taryf kolejowych, ale į tu 
widzimy odstępstwa zarówno w sironę 
zwyżki, jak i zniżki. Świadczy to, iż na 
wybór przewozu samochodem wywiera 
R wpływ inne przyczyny, niż tanfość 
TZEWOZU. 

6. — О1а złagodzenia  kokurencji 
samochodowej w krajach badanych sto 
sowano z powodzeniem następujące u- 
lepszenia w komunikacji. kolejowej: 

| a) w ruchu osobowym: 
,__ zaprowadzenie na linjach o słabym 
„tuchu — lekkich i częstych pociągów 
w postąci wagonów silnikowych, z czę: 
stemi przystankami na stacjach; zaprer 
wadzenie pocjągów bezpośrednich ko 
munikacji na odgałęzieniach linij pier 

wę zorzędnych; zaprowadzenije  postą- 
£ów świątecznych z taryfą zniżoną; ule 
m połączeń pociągów na stacjacii 
zły ch i ulepszenie rozkładów ia' 
9 У, japrowadzenie wagonów  sypial- 

Le daga p siedzeń wyściełanych; 
8 ja až P mieszkania ; 2 z mieszkania do 

4 ruchu towarowym: 
Pieszenie przewozu przez wpro 

wadzenie pociągów bezpośrednich : 

doczepianie wagonów ładowanych do 
pociągów osobowych ;uproszczenie w 
nadawaniu i w odbiorze drobnicy; przy 
śpieszenie przeekspedjowania na  sta- 
cjach przeładunkowych; (organizacja 
składów i 4ch odnajem klienteli :.d. 

7. — W tym samym kierunku idzie 
zorganizowanie przez samą kojlej prze- 
wozu osób i towarów z mieszkania do 
kolei i z kolei da mieszkania, braz za 
stosowanie skrzyń zbiorczych  (con- 
tainers) załadowywanych bądź na we 
gony, bądź na samiojchody i ułatwiają- 
cych bezpośredni przewóz przesyłek 
drobnicowych. 

8. — Pewna flość zarządów kolejo 
wych zorganizójwała własne regularne 
linje samochodowe, mające służyć jako 
linie dojazdowe lub pomagać linjom a 
ruchu natężonym. Inne zarządy (koleje 
francuskie, szwajcarskie, włoskie) po- 
wierzyły eksploatację swiloch  regular- 
nych linij samochodowych spółkom ak 
cyjnym, dostarczając im potrzebnego 
kapitału. w obu wypadkach wyniki 
okazały się zupełnie pomyślne. 

9. — Mieszana obsługa przewozu 
koleją i samochodamii, należącemi bądź 
doi kolei, bądź do przedsiębiorstw pry- 
watnych, zorganizowana została z po- 
myślnym wynikiem w Stanach Ziedno- 
czonych A.P. oraz na niektórych linjach 
europejskich. 

10. — W celu współzawodnictwa z 
samochodami niektóre kojeje stosowały 
zniżki taryfowe, inne zaś (Szwajcarja: 

Włochy, Rumunja, Czechosłowacja i im 
ne) zawierały osabne umowy z klienta- 
mi ma przewóz pia zniżonej cenie w o- 
'znaczonym okresie umówionej ilości to 
warów. 

11. — W końcu Kongres stwierdzia 
że kolei szynowa piązostaje najtańszym 
pod względem kosztów własnych środ- 
kiem przewozu pomiędzy punktami, 
które łączy, i że wobec tego! interes spi 
łeczny wymaga, aby kolej machowała 
swoje przewozy. Jeżeli kolej napotyka 
przytem trudności, fo! przyczyną ego 
jest: 

a) że podlega bardzo ciężkim zobo 
wiązaniom prawnym lub ustawowym, 

b) że ponosi w wielu krajach cięża- 
ry finansojwe li fiskalne, większe niż ja 
kikątwiek inny środek przewozu. 

Należy tym dwom przyczynom nie- 
równości zaradzić, jeżeli się nije chce, 
aby doprowadziły one do diężkich skui 
ków gospodarczych i finansowych. 

(wg. „Polski Gospodarczej”) 
— 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Kwalifikacja i rejestrAcla nasion. Kwa 
lifikacja i rejestracja  materjatu  nasiennego 
przez sekcję nasienną Wileńskiego Tow. Or 
głnizacyj i Kółek Rolniczyc.h 

Sekcja nasienna Wil. Tow. O. i K. Roln. 
dokonuje odsiewu włącznie, według przepi- 
sów sekcji centralnej do spraw nesiennictwa. 
Prócz tego sekcja nasienna przeprowadzpi re 
jestrację materjału nasiennego dle, odsiewów 
dalszych niż Il członkowie sekcji nasiennej 
korzysthją dla badań na stacji nasion swego 
kwalifikowamegi i rejestrowanego materjału 
"nasiennego ze zniżki 25 proc. 10 szczegółowe 
informacje należy się zwracać — Wilno, Sie 
„rakowskiego 4. 

  
  

Szei misji francuskiej w Wilnie 
Wczoraj w godzinach popołudniowych 

szef wojskowej misji francuskiej w Polsce, ge: 

Gość francuski zamieszkał chwilowo w 

udaje się samochodem do pasa granicznego w 

przybył do Wilna samochodem z Warszawy 

nerał Denain. 

hotelu „St. Georges“ 

rejonie Trok. 
i w dniu dzisiejszym 

  
  

KRONIKA 
CZWARTEK 

10 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 26 

= JE 1 słońca o godz. 7 m. 55 
Pelagji P. M. 

  

Spostrzeżenia Zakładu _ Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 9. VII. 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 751 

Temperatura średnia -l- 16 

Temperatura najwyższa -|-20 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w milimetrach: 0,10 

Wiatr 

przeważający 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: półpochm., przelot. op. 

( Poł.-zachodni 

  

URZĘDOWA 

— Władze wojewódzkie poleciły Magi- 
stratowi nasilić akcję sanitarrigą. W/ związku 
z lustracją zakładów użyteczności publicznej 
w Wilnie, przeprowadzonej przez naczelnika 
wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego dr. 
Rudzińskiego, w dniach 28 czerwca i 3 lipca 
p. wojewodzj wileński wystosował pismo do 
p. prezydenta miasta Wilna, w którem zale 
©Ё masilić w mieście akcję sanitarno-porząd 
kową wogóle, zwraczjąc szczególną uwagę 
dozoru sanitarnego na stan zakładów  užy- 
teczności publicznej. 

,  — Półroczniy patent. Często zdarza się, 
że przedsiębiorstwa powstałe w drugiej poło 
wie A, wykupują świkdectw przemysło 
wyć adając nabycie patentu na poc: 
tek roku następnego. : о 

Władze skarbowe wydeły rozporządze- 
mie aby wypadki takie rejestrowpć dla po- 
ciągnięcia winnych do odpowiedzialnošci. 

WOJSKOWA 
— Ze związku Legjonistów. Zarząd okrę 

gu związku legjonistów polskich w Wilnie, 
powiadamia swych członków, iż doroczny 
zjazd a odbędzie się w bieżącym 
roku w Radomiu, w dniu 10 sierpnia. 

„Ze względu na to, że Komitet w Rado- 
miu musi przyszykować kwkttery dla przyjez 
dnych, odpowiednią ilość wyżywienia, zare- 
zerwować miejsca na odczyt i t. p. zarząd 
okręgu musi wcześniej powiadomić Komitet 
w Radomity o ilości uczestników zjazdu. 

Wobec czego prosimy wszystkich człon 
ków i sympatyków, którzy wybierają się na 
zjazd, o zkirejestrowanie się \№ sekretarjacie 
do dnia 25 b. m. Zapisy przyjmuje kolega 
sekretarz codziennie od godz. 17—18 w lo 
kalu związku przy ul. Uniwersyteckiej 6—8. 

Uczestnicy zjazdu będą korzystać z 66 
proc. zniżki. 

Program obchodu następujący: © sier- 
pień godz. 7.30 capstrzyk orkiestr. 8 mieczór 
uroczyste otwarcie lokalu Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny — przemó- 
wienie gen. Góreckiego. 10 sierpień, godz. 9 
о: złożenie wieńców przez delegacje na 
grobach Nieznanego Żołnierza i L gjoiistów. 
10 Tano: a) mszą polowa, kazanie biskupa 
Bandurskiego, b) poświęcenie, wbijanie gwo 
2421 i doręczenie sztandarów  inwklidom 
wojennym i Okręgowemu Związkowi Legjo- 
nistów w Radomiu, c) odsłonięcie pomnika 
„Czynu Legionów" d) defilada. 1-sza po po 
iudniuz wspólny obiad legjonowy. 4-ta po 
potudniu: Akzdemja, a) słowo wstępne preze 
sa związku legjonistów płk. Sławkk, b) od- 
czyt Komendanta Piłsudskiego — ewentual- 
mie gen. Rydza-Śmigłego. 7 wieczór: kolacja. 
8 wieczór: wieczornica dla członków zjazdu. 

Oraz9 wieczór: rąut. 

KOLEJOWA 

— Woda na stacjach ku . Wła- 
dze kolejowe wydały wokólnik w sprawie do- 
sjirczania podróżnym w okresie upałów 

=: wody na stacjach. ‚ в Н 
Wizdze stacyįne muszą urządzić na sta 

cjach krany z wodą, w miejscach zaś, gdzie 
niema kikinów musi być przygotowana woda 
w zamkniętych naczyniach. 

Włda ma być zmieniana przed przyby- 
ciem każdego pociągu. 

RÓŻNE 

— Estonja wezmie udział: w wystawie wi- 
leńskiej. Jak się dowiadujemy, zainteresowa- 
ne sfery estonskie zadecydowały wzięcie 
udzięiu estońskiego muzeum etnograficznega 
Tallina i Dorpatu w wystawie sztuki ludowej, 
i przemysłur ludowego w Wilnie. 

Na wystawie zaprodukuje Estonja i rze- 
czy oryginalne z dalszej i bliższej przeszłości 
dzięki udziałowi muzeum "etnograficznemu 
jak również dzięki udziałowi „Kodukłusitóó* 
rzeczy nowsze oparte na motywach  ludo- 
wych, ale niestety, jedyn'e w tym rodzaju. 

ursy dla wychowjawczyń w Zakła,- 
dach opiekuńczych, mające wkrótce uzyskać 
koncesję jako szkoła wychowawczo-społecz 
na w Czarnym Borze, rozpoczną się w pierw 
szych dniach września b. r. Bliższe informa- 
cje — Czhrny Bór pod Wilnem, Zakład Wy 
chowawczy S. S. Urszulanek S. J. K. 

— Z działalności związku straży požar- 
nych województwa wileńskiego. Ostatnio od 
było się posiedzenie zarządu związku. Po 
wygłoszeniu sprawozdania za ostbitni okres 
postanowiono w myśl przedsteiwionego przez 

, inspektora związku planu pracy, wydelego- 
wać instruktorów do poszczególnych straży 
na dwų i czterotygodniowy okres w celu 
dokontinia gruntowniejszego przeszkolenia. 

W czasie swobodnym od zajęć w strai- 
żach, instruktorzy obowiązani będa do współ 
działania z władzami gminnemi przy organi 
zacji obrony przeciwpożkirowej w tych miej- 
scowościajch, gdzie straże jeszcze nie istnieją. 
W wyniku treści, z'ożonego sprawozdania 
2 instruktora związku zwolniono jednego 

struktora niezwłocznie z zajmowanego sta 
nowiskłi za nieodpowiednie zachowznie się, 
postanawiając jednocześnie przyjąć na okres 
próbny p. 0. instruktora kpt. rezerwy A. Wo 
jewódzkiego. ` 

Naczelnikiem VI okręgu mianowkno 
A. Czechowicza, kierownikaj wydziału powia 
towego w Postawach, a odkładając na wnio 
sek wiceprezesa O. Rackiewiczł, mianowanie 

o w o 

Walne Zgromadzenie 
PrzedstawicieliDddziałów 
Kresow. Związku Ziemian 

W dniu 3 lipca rb. w Wilnie odbyło 
się pod przewodnictwem ks. K. Cze- 
twertyńskiego Walne . Zgromadzenie 
Przedstawicieli Oddziałów Kresowego 
Zwiłązku Ziemian, obejmującego 3 wot 
jewództwa: Wileńskie, Nowogródzkie „ 
Poleskie oraz 2 powiaty: Grodzeńskii i 
Wołkotwyski, Pol wysłuchaniu sprawo- 
zdania Rady Nadzorczej ii zarządu głó- 
wnegd—Walne Zgnąmadzenie omówi- 
ło sprawy dotyczące reorganizacji R. N. 
O. Z. w związku z ujednostajnieniem 
statutów poszczególnych Związków 
Dzielnicowych, oraz dokonało wybor 

rów delegatów w liczbie 7 do RNOZ. 
Jednomyślnie zostali wybranij do Rady 
Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich na 
stępujące delegaci; 

a) z wojew. Wileńskiego — Z. Ru- 
szczyc i Z. Bortkiewicz, 

b) z woj. Nowogródzkiego — sen. 
St. Wańkowicz i E. hr. Czapski. 

c) z woj. Pojleskijego) — Wł. Gutow 
ski i A. Bobiński, 

d) z powiatów: Grodzieńskiego i 
Wołkowyskijego — O. Meysztowicz. 
Oprócz tego został zreferowany pror 
jekt ustawy o drobnych dzierżawcach, 
który jak niejednokrotnie w poszcze- 
gólnych pismach było zaznaczone, zo- 
stał zaakceptąwany przez Sejm i dot 
szedł do Senatu. Projekt ten rozszerza 
jący pojęcie drobnych dzierżawców, 
wbrew wszelkim podstawom prawnym 
dąży ku ograni(czeniu praw własności i 
ku wywłaszczeniu. 

Wobec tega, iż w kwietniu 1931 r. 
następuje 10 letni jubileusz Związku, 
został wybrany komitet jubileuszowy 
pod przewodnictwem ks. K. Czetwer- 
tyńskiego w następującym składzie: hr. 
A. Jundziłł, H. Gieczewicz, hr. M. Kra: 
siński, Wł. Gutowski, sen. St. Wańko- 
wicz i A. Sołtan. 

Jednocześnie została powzięta decy 
zja, dotycząca wydania broszury o dzie 

_sięcioletniej działalności, Związku. 
  

Niebezpieczeństwa 
lata 

ażda pora roku ma specyficzne niebez- 
oRalikia, owe złe i dobre strony dla czło 
wieka. S у 

Weźmy np. lato. W lecie przejawia czło- 
wiek większą ruchliwość. Urlop, wycieczki, 
turystyka, sport. Więcej jeżdzimy kołejami-— 
stąd zwiększa się możliwość wypadku. Jež- 
dzimy skimochodzmi, na motocyklach, na ro 
werach — znowu szanse wypadku większe. 

Wycieczki w góry — ileż to było wypad 
ków! Kąpiele morskie i rzeczne — i znowu 
złe nie špi... Upały, porażenia słoneczne, spe 
cyficzne choroby lata, dezynterja. Wreszcie 
— burze, pioruny, pożary. Rzeczywiście łato 
niesie ze sobą pełno niebezpieczeństw — za 
równo w mieście jak i na wsi. Albo np. iado 
wite ukąszenia žmij, albo — grzyby trujące 
— to wszystko „dary” lata. ' 

Ponieważ więc możemy ZE s za 
najmniej bez” pieczną porę roku — zabezpie 
CY się od E Eidos możliwego RO” 
Zpgwrzyjmy ubezpieczenie życiowe w PKO. 
Za niewielką opłatą miesięczną będziemy spe 
kojni o los rodziny wrazie wypadku z nami, 
a przytem, w razie śmierci ubezpieczonego 
wskutek śmiertelnego wypadku — rodzina 
jego otrzyma podwójną premię ubezpieczoną. 

Lato jest sezonem ubezpieczeń. Nie zwłe 
kajcie. Lubicz. 

— Teatr Miejski w ogrodzie po-Bernar 
dyūsim. Ciesząca się nadzwyczajnem powo 
dzeniem doskonała krotochwilą Thomasa 
Brandork „Ciotka Karola" graną będzie tyl- 
ko dziś i jutro, poczem schodzi zupełnie z 
repertuaru z powodu wyjazdu niektórych ar- 
tystów ną urlopy. Codziennie widownia roz 
brzmiewa homerycznym śmiechem,  publicz- 
ność zaś darzy wszystkich wykonawców z 
K. Wyrwicz-Wichrowskim na czele rzęsiste 
mi okip'skami. 

— Rewja „Warszawa — Wilno — New- 
York'. Zespół zrtystów stołecznych pod kie 
rownictwem E. Czermańskiego wystawia w 
sobotę najbliższą 12 b. m. w Teatrze Letnim 
(ogród po-Bernardyński) senshcyjną  rewję 
w: 18 obrazach „Warszaweł — Wilno — New 

Groźny pożar m. Różonki 
SIEDEMDZIESIĄT DOMOSTW SPŁONĘŁO.—WYBUCH GRANATU 

RANIŁ CZŁOWIEKA. 

(Telefonem od własnego. korespandenta) 

Wczoraj, o godz. 1 po poł. mieszkańcy miasteczka Różanka 
pow. szczuczyńskiego zaalarmowani zostali wiadomością o poża- 

rze, jaki powstał w Zabudowaniach niejakiegoś Kuczyńskiego— 

w zachodniej stronie miasteczka. 

Zanim zdołano pomyśleć o akcji ratunkowej, ogień rozsze- 

rzył się znacznie, obejmując szereg sąsiadujących” domostw sta- 

nowiących obecnie, z racji posuchy, materjał łatwopalny. W oka 

" mgnieniu całe niemal miasteczko stanęło w płomieniach, gdyż 

na nieszczęście wiatr wiał w stronę miasteczka. 

Przybyłe na pomoc nieszczęśliwym mieszkańcom straże 

ogniowe ze Szczuczyna i Lidy nie mogły rozwinąć należytej akcji 

z powodu braku wody w całem miasteczku. 

W przeciągu czterech godzin spłonęło ponad siedemdziesiąt 

domów oraz zabudowania gospodarcze, 

ocalał natomiast kościół, zarząd gminny oraz posterunku P. P., 
m. in. gmachy: poczty, 

kilkanaście budynków od strony południowej. 
W czasie pożaru, w jednym z domów wybuchł przechowy- 

wany tam granat, raniąc ciężko 
dziewicza. 

mieszkańca Różanki Pawła Ro- 

Pozatem, na szczęście, wypadku z ludźmi nie było. 
Do godziny szóstej pożar zdołano ziokalizować.* 

Przyczyną pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem 

przez wspomnianego Kuczyńskiego. 

Na miejsce okropnego wypadku przybyli natychmiast przed- 

stawiciele władz. 
* * * 

W dalszym ciągu komunikują nam, że oddziały straży zaję- 

te są dogaszaniem tlejących pogorzelisk. Ludność miasteczka po- 

zbawiona dachu nad głową schroniła się do pozostałych domostw 

i zabudowań gospodarczych. Całość przedstawia okropny widok. 

Co krok można obserwować wstrząsające sceny rozgrywające się 

na gruzach dorobku całego życia mieszkańców, 

całych pokoleń. 
a nieraz życia 

Zanotowano kilkanaście wypadków wstrząsu nerwowego 

wywołanego przestrachem lub rozpaczą. 
Straty, 

miljona złotych. 

według prowizorycznych obliczeń wynoszą około 

Sprawki eks-policjanta Rotkiewicza 
i jego 

W dniach od 3 do 7 b. m. policja prze 
prowadziła dochodzenie w sprawie kradzieży 
u p. Mieczysława Bohdanowicza, Mickiewi- 
cza Nr. 12. Ogółem zamieszanych w systema 
tycznej kradzieży pieniędzy i kosztowności 
zaairesztowano 7 osób, a mianowicie: Para- 
dowską Helenę, służącą Bohdanowicza oraz 
jej 2 synów Antoniego i Jana, następnie Rot 
kiewicza Tadeusza, Romanowskiego Konstan 
tego (pseudonim „Fiodorowicz Jan''), Ciecha 
nowicza Wacława i Plisko Edwarda. W toku 
dochodzenia ujawniono kradzież 2.800 dola- 
rów w banknotach, 3 monet złotych po 20 
dolarów, 2 zegarków: złotych, sygnetu złote 
go, aparatu fotograficznego j złotego łańcusz 
ka. Wszystkie wyżej wymienione kosztowno 
ści oraz 1100 dolerów odnaleziono. Pozosta 
łe 1700 dolarów sprawcy kradzieży roztrwo 
nili. Poszkodowany poza odnalezionemi pie- 
niędzmi i kosztownościami obliczej swe stra 
ty jeszcze na 19.000 zł. W czasie badania 
Paradowski przyznał się do kilkakrotnych 

bandy 
kradzieży pieniędzy w mońetach złotych. © 
kradzieży dolarów przez Paradowskiego do- 
wiadują się jego koledzy. Jeden z nich do- 
radza zorganizowanie napadu na dom Bohda 
nowicz4 i zwerbował niejakiego Romanow- 
skiego Konstantego, zam. w Pórubanku, któ 
ry podjął się zorganizować napad. Finansowa 
strona przy organizowaniu npadu była za- 
łatwiana przez Paradowską, którzj na ten cel 
wykrądła pieniądze z kasy Bohdynowicza. 

Jak już donosiliśmy zemiary bandy zo- 
stały pokrzyżowane przez jednego z funkcjo 
narjuszy policji, który przypadkowo dowie- 
dzipł się o okradzeniu p. Bohdanowicza j gdy 
sprawdził otrzymane wiadomości aresztował 
złodziei w chwilę gdy najmniej się tego spo 
dziewali. Inicjatorem napaduj był b. policjant 
komendy policji i III komisarjatu p. p. Rot- 
kiewicz, który działał w porozumieniu z mat 
ką swoją i Romenowskim, typem z pod ciem 
nej gwiazdy znanego kryminalisty. 

Aresztowanie emisarjusza kominternu 
Przedwczoraj wieczorem, na dworcu ko- 

lejowym w Wilnie, w chwili| odejścia pociągu 
do Warszawy, ujęto pewnego osobnika, w 

którym nano wybitnego agenta Komin 
ternu, Komunistę zdradził paszport, który na 
pierwszy rzut oka poznany został jako siał- 
szowany. Aresztowany zeznał, że przybył nie 
dawno z, Rosji sowieckiej i że delegoweny 
został dla uzupełnienia skłądu Cantr. Konuite 
tu K. P. Z. B., siedziba którego mieści się 
w Warszawie. 

Będąc przez pewien czas w Wilnie, był 
on w bezpośrednim kontakcie z „bia oru- 
skim* Robotn.-Włośc. Klubem poselskim, któ 
ry czyrłi gorączkowe przygotowania do wy 
stąpłeń w dniach 12 i 13 b. m. t. j. w 10 rocz 
nicę ofensywy Tuchaczewskiego i w dniu 
1 sierpnia „Międzynarodowego dnia walki”, 

Specjalną uwagę klub białoruski — та 

York“. Rewja ta składa: się z szeregu nowo | 
ści muzycznych, tak kikjowych jak i zagra 
nicznych. Wśród zespołu widzimy nazwiska: 
M. Czerniawskiej primadonny operetki sto- 
łecznej i Z. Malinowskiego tenora opery par 
znańskiej, H. Żmichorowską, wybitną wyko- 
nkiwczynię lekkich piosenek, H. . Rydz ewi- 
czownę znakomitą pieśniarkę, Z. Duranow 
ską uroczą wodewilistkę, A. Gronowskiego 
wykonawcę piosenek a la Krukowski. B. Cho 
mętowskiego minjaturowego pupilka teatru 
Qui pro Quo. Balet K. Ostrowskiego z prima 
donną Topolnicką ma czele. Kierownikiem 
muzycznym rewji jest znany kompozytor A. 

p. Piotrowski, Bilety w cenie od 50 gr. są już 
do nabycji w kasie Teatru Lutni codziennie 
od 11 do 9 w. bez przerwy. Bilety zniżkowe 
i kredytowane nieważne. Początek o . godz. 

naczelnika VII okręgu do następn go zebra- 8.30 
Ząd nia. Zgodnie z wnioskiem inspektora związ 

ku postanowiono wezwać powtórnie zarząd 
oshotniczej strkiży pożarnej w Nowych Tro- 
kach do zwołania walnego zebrznia w celu 
reorganizacji straży. Z uwagi na to, iż szereg 
działaczy strzżackich jest przeładowkiny pracą 
w innych orgnizacjach, co ujemnie odbija się 
na ich działalności w strażach, postanowiono 
w przyszłości zatwierdzać nk! kierownicze! 
stanowiska, tylko te jednostki, które mie są 
zbyt obciążone pracą w innych miejscowych 
organizkicjach, po uprzedniem porozumieniu 
się z władzami tych organizącyj. Projektowa 
ny w tegorocznym programie „Tydzień Stiki 
žacki“, zdecydowano urządzič od dniz, 21 do 
28 wrześn. r. b. przystępuje się niezwłocznie 
do prac organizhcyjnych. 

TEATR I MUZYKA 

r— Teatr Miejską w Lutni. Dziś i jutro 
ostatnie dwa przedstawienia wybornej. kome! 
dji Lenza „Perfumy mojej żony”, obfitującej 
w sceny pełne humoru i dowcipu. W rolach 
głównych zbierają zasłużone oklaski Cerznka, 
Ejchlerówni: i Wasilewski. 

W. sobotę wchodzi na repertuar Teatru 
Miejskiego w Lutni arcywesoła krotochwila 
Jerzego Feydezu „„Dudek*, W wykonaniu tej 
krotochwili bierze udział cały niemal zespół 
Nrtystyczny pod reżyserją K. Wyrwicz-Wi 
chrowskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Za czes od 
8 b. m. do godz. 9 do 9 b. m. do godz. 9 
zanotowano ogółem 45 wypadków, w tem 
kradzieży 7, opilstwa 6, przekroczeń admini- 
stracyjnych 17. : 

‚ — Samobójstwo nerwowo L W 
dniu 9 b. m. o godz. 1 w nocy powiesił się 
na drzwiach domu Nr. 15 przy ul. Ponarskiej 
Kulesza Piotr, lat 39 z zawodu  ekspedytor 
handlowy. Lekarz Pogotowia Ratunkowego 
stwierdził zgon. Przyczynki samobójstwa roz 
strój nerwowy, z. powody nadmiernego uży 
wania alkoholu. 

„ — Złodziej w roli zbieraczą fantów. Do 
mieszkań całego szeregu osób, zachodzi ostat 
nio jhkiś osobnik, podający się za delegata 
żyd. centr. kom. oświatowego i prosi o fanty 
na loterję, jaką urządza komitet. Po wyjściu 
tego osobnika zauważono już kilkakrotnie 
brak różnych ; przedmiotów, które zostały 
skradzione przez „delegata“ korzystłijącego 
z chwiłowej nieuwagi domowników. 

— Tragiczne chrzciny. Na chrzci 
nach u mieszkańca wsi Olechnowicze, 
gm. Kraśnieńskiej Guleckiego. Wiktora, 
który częstował swych gości spirytu 

  

zwrócić na miłtjscowościj iczne, 
zorganizować demonstrącje chfopskie w po- 
bliżu granicy sowieckiej i doprowadzić do 
„zbratania* z demonstrantami z za kordonu. 

Posłowie z tego klubu, którzy maj. le 
s. S A w Wilnie a 

obecnie specjalny iał bojowy, ktėi 
dzie ochrtaniał na wypadek samorzitn. BS 
publiczności, jak to miało miejsce prz A 

kiej, Boze na M Lukiskim i ulicy Wiel 
Ь 0 itO i jajami 

dwóch Dido asas 2% 

Z dalszych zeznań aresztowanego bolsze 
wika wynika, że w związku z iiskierni wy- 
borami w okręgu święciańskim,  komumści 
prowadzą wytężoną agitację głosowania ua 
ne listę komunistyczną  „Zmaha- 

"POZT 
PIŁKARSKI MISTRZ POLSKI W WILNIE. 

‚ Jak już podewkliśmy w nadchodzącą 
niedzielę Ognisko zmierzy swoje siły na boi- 
sku _piłkarskiem z drużyną Warty poznań- 
skiej, która jak wiadomo zdobyła zaszczytne 
mie,o — mistrzą Polski. , „M 

Jakkolwiek osiktnio drużynzj Warty spa 
dła nieco w formie, to jednak ze względu na 
kolosalną różnicę poziomu, gdy: drużyn ligo 
wych, a naszych, spotkanie Warta — Ogni 
sko będzie widowiskiem niecodziennem i za 
pewne zgromadzi na trybunach chłe piłkar- 
skie Wilno. 

Mecz odbędzie się na 
łeg. o godz. 17.30. i 

Warta powiadomiła zarząd Ogniska, że 
przybywa do Wilna w najlepszym ligowym 
składzie. 

boisku 6 p. p. 

Z Wilnm' wyruszają goście do Łotwy i 
Estonji. ! 

SANKCJE KARNE DLA NIESFORNYCH 
SPORTOWCÓW. 

Dowiadujemy się, że władze sportowe 
zawiesiły dwóch graczy: Pawląka (Ognisko) 
i Rywkinda (Makabi). Zawieszenie to. wywo 
łane zostało niesportowem zechowkniem się 
obu wymienionych graczy i trwać będzie aż 
do chwili wyjaśnienia całej sprawy. 

fNie wnikając w to czy przewinienie Pa- 
wlaka i Rywkindh było G dobrze by- 
łoby, gdyby Wydział Gier į Dyscypliny nieco 
energiczniej występował w stosunku do nie- 
odpowiednio zachowujących się sportowców. 

„AI TITAN OKI 

sem skażonym nazcieńczdnym lemonia 
dą wskutek zażrucija się zmarli: Foza- 
ryn Stefan, lat 65, mieszkaniec wsi Oie 
chnowicze i Ponański Piotr lat 35, 
mieszkaniec wsi Chutor-Zalesie, gm. 
Radzkowickiej. 

— Zhginięcie uczniów. Przed kilku dnią 
mi zaginęli w dość zagidkowych okoliczno- 
ściach dwaj uczniowie żydowskiej szkoły reli 
gijnej przy ulicy Gdańskiej — 11-letni Zbar 
i 14 letni Wapner. 

— Kradzież w kuźni. Marcinejtisowi W 
cławowi, Nowogródzka 35 nieznani spraw- 
cy skradli z kuźni jego mieszczącej się przy 
ul. Kijowskiej Nr. 64, 2 osie od dorożki pół- 
patentowane i 2 sznajdyty do gwintowan:a 
śrub, ogólnej wartości 320 zł. 

>— Pożary. Na szkodę mieszkańca wsi 
Dubrowo, gminy Rakowskiej, Soroko Edwar 
da wskutek uderzenia piorunu spalił się dom 
mieszkalny, chłew, spichrz, wozownia, 2 ko 
nie, 2 cieląt, 1 wieprz orkz nerzędzia rołni- 
cze. Straty. 20.000 zł. . 

Rėwniež w nocy z 7 na 8 b.m. na szko 
dę Mackiewicza Antoniego, mieszkańca wsi 
Badziurny, gm. kiemieliskiej spaiła się stodo 
ła Straty wynoszą 2500 zł. 

— Pożar. Ne, szkodę Szukiewicza Anto 
niego m-ca wsi Wirbiliszki, gm. Polańskiej 
spaliła się stodoła z sianem. Straty wyno- 
szą 2.000 zł. Pożar powstał wskutek  rie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
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niem. łodzi podwodnej | 58 — Эка оо ) dysl - i i im @ 66 ° а : GER — 1240: Muzyka z plyt gremo- świata MIEJSKIE a Ża A jego OOINI 
o : 

„UI 29 "13.00 Kom. meteorologiczny. SALA MIEJSKA o 33 : оТиЗ mi. : : . > 
: AS Ž owiešč o mistycznyc jach. ы actwo i okrucień: „Aktów 10. W lach gł 2 WYJAŚNIŁA PO 15 LATACH ADMI- ca aa It ML G . Kilku tygodni temu w: Londynie zdarzył si. Ostrobramska 3. Alice loyce i a Arliss. Nad osama TYGÓDNIK ECLAIG Ne 42 sw Bad RE Bd о A 5 = 

RALICJA ANGIELSKA, 1715 — 1720: Program dzienny. się wypadek, nasuwający poważne refleksje Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „KAPITAN GWARDJI KRÓLEWSKIEJ". 

Kim był Weddingen? 
iBył 404 dowódca słynnej niemieckiej 

łądzą podwodnej „U. 29*, która już w 
trzy miesiące po rozpoczęciu wojny za 
topiła klika angielskich okrętów wojen 
nych, co decydująco| wpłynęły na dal- 
szy rozwój floty podwodnej. 

Weddingen zginął 18 marca 1915 
r. pogrążając się w falach morza, zam- 
knięty w łodzi podwodnej „U 29*, któ- 
rą wówczas dojwrdził. 

Łódź ta zatonęła w tajemniczych 
okoilcznościach. Niemcy o zatopieniu 
jej dowiedzieli się z pism  angiel 
skich. 

Obecnie, po 15 latach, admiralicja 
angielska piołdała doi publicznej wiador 
mośli szczegółowy przebieg zatopienia 
0.29, 

10 marca wypłynęła „U 29* z Osten 
dy i skłerowała się do południowych 
brzegów Anglji, zatapiając po drodze 
kilka parowców. Zapas torped był nie- 
wielki, przetą „U 29" wybrała sobie 
kurs koło wysp angielskich, by móc 
przez mońze Północne wrócić do Nie- 
miec. 

18. marca, w okolicy Pentland Firtch 
trafiła na poważną część floty angiei- 
skiej — trzy eskadry bojowe, łoddbywa 
jące pod dowództwem admirała  Jel- 
licoe ćwiczenia praktyczne. 

O godz. 13.15 czołowy okręt an- 
gielski „Malbonqugh* |zauw ważył na 
morzu peryskop. Za chwilę obok, okrę- 
tu „Neptun“ przemknęła *rpeda. 

Pierwsza i druga eskadra natych- 
miast skręcały w prawo zwiększając 
szybkość do 17 i pół mił. 

Jednocześnie zawiadomiono czwar- 
tą eskadrę, płynącą nieco w tyle, że w 
pobliżu iznajduje się łódź podwodna. 

Po ośmiu minutach lewoskrzydłowy 
okręt czwartej eskadry „,Dreadmoght:* 
zauwżaył peryskąp o 1.000 metrów w 
lewa. „Deaduonglit* dał maksymalną 
szybkość Ii wjechał [w peryskop. 

W chwilę później zauważono za 
okrętem wynurzający! się z morza dziób 
łodzi podwiądnej z napisem „U. 29“. 
Jeden moment — i dziób zn$knął w mo 
Tzu. 

Mały krążownik „Blandu'* pozostał 
obok tego miejsca jeszcze dwie godzi 

nyń 
'Na poiwierzchni morza pozostały tyl 

ko tłuste plamy i| pływające odpadki. 
Dlaczego Weddingen, który miał 

opinję jednęgo z naj lepszych oficerów 
floty podwodnej, dopuścił @0 tak strasz 
liwego zwycięstwa. 

Możliwe jest, że po zmarnowaniu 
torpedy chciał jzaatakować czwartą 
eskadrę i skręcąjący nan „Rradnoght“ 
uszedł jego uwagi. 

Również możliwe jest, że  Weddin- 
gen, mając zwróconą wwagę na dwie 
pierwsze eskadry nie spostrzegł . eskar 
dry czwartej, idącej pod losłoną dymów! 

"Wśród załogi „U. 29** znajdowało: 
się czterech Polaków: inż. Górnik oraz 
czierech palaczów: Brzęk, Michalski, 
i Śliwiński, wcielonych do armji nie 
mieckiej. 

  

Prosimy się przekonać 
że jedwabie, jedwabie sztuczne, mory, 

satyny deseniowe, perkale oraz poń- 

czochy i skarpetki sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27.       
  

   
    

  

JOHN 

HANTER 
   

  
13) 
Wszystko to wyglądało 

chęcająco, że prawie równie zachęca- 
jąco, jak posiadanie ustronnego dom- 
ku pod miastem, o którym marzył tak 

tak za- 

często, gdy myślał . 6 wspėlnem žy- 
ciu z tą czarującą blondynką z tenisa! 
Jakże była miłą i jak dobrze się ror 
zumieli! Porozumienie to polegało na 
tem, że blondynka nie sprzeciwiała się 
nigdy, gdy Tom krytykował jakieś po- 
czynania rządu, lub wypowiadał swój 
sąd o dobrej rakięc'e. 

Niepewnym krokiem skierował się 
Tom do drzwi kinematografu Gatter- 
mana, w którym nie był nigdy dotąd. 
Dawnd obiecał sobie, że przy pierw- 
szej okazjii odwiedzi ten przybytek pię- 
kna i komfortu, ale dotąd nie miał ni- 
gdy pieniędzy. Dzisiaj, wobec obietni- 
cy podwyżki, mógł sobie na to pozwo- 
Jić, tembardziej, że wyjątkowo, na je- 
go szczęście, jak przypuszczał, nie 

było kolejki przed kasą i tłumów w 
poczekalni. Automaiy wskazywały, że 
były wolne miejsca we wszystkich rzę- 

dach. Tom wiedział, że dają film, który 

stanowi prawdziwy „przebój sezonu 
i że krytycy, chwalili go bardzo. Po- 
kusa więc była zbyt silna! 

Zapłacił dwa szylingi i dziesięć 

pensów za bilet, (zwykle wydawał na 

tego rodzaju przyjemności tylko| jedne- 

17.20 — 17.35: Kom. organ. społecz. 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Feljeton: 

„Przechadzki artystyczne po Warszawie* i 
koncert. 

19.00 — 19.25: Opowiadanie dja dzie- 
ci wygłosi Ciocia Heja. 

19.25 — 19.50: Pogadanka radjotech- 
niczna. 

19.50 — 20.00: Program na piątek i 
rozmaitości. 

20.00 — 20.15: Tr. z Warsz. Pihisowy 
dziennik radjowy. 

20.15 — 20.30: Odcinek  powieściowy. 
20.30: Tr. koncertu z ogrodu Bernardyń-* 

skiego w Wilnie, Po transmisji komunik. 
23.00 — 24.00: Muzyke, taneczna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 9 lipca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
iIDolary 8.88. ;j 3/4 — 8.90 i 3/4 — 8.86 

1 3/4. Belgja 19457 — 12488 — 12426 
Gdhińsk 173.40 — 173.83 — 172.97. Londyn 
43.38 — 43.49 — 43.27. Nowy York 8.905 
— 8.925 — 8.885. Paryż 35.08 — 35.17 
34.99. Przga 26,45 i 1/2 — 26.52 — 26.39. 
Nowy York kabel 8.917 — 8.937 — 8.897. 
Szwajcarja 173.20 — 173.53 — 172.77. Wie 
deń 125.92 — 126.23 — 125.61. Berlin w 
obrotach prywatnych 212,66. 

o życiu, śmierci, smutku pozostałej rodziny. 
o neszych wobec miej obowiązkach... 

Z powodu oberwania się chmury wieczo 
rem wpobliżu podmiejskiej stacji kolejowej. 
zalarij zostały cztery długie tunele kolejowe, 
pk żę nagle musiała stanąć komunikacja ko 
łejowa. 4 

Pięćdziesiąt pociągów kolejowych w  0- 
wych mrocznych tunelach zostało  uwięzio- 
nych, a 80.000 osób w: tych pociągach zosta 
ło odciętych od świata. Początkowo ludzie 
zaczęli się tylko denkirwować, ale kiedy w 
ciemnościach mijały godzina za godziną — W 
pomocy nie było widąć — zamknięcie w tu- 
nelach ludzie wpadli w głuchą rozpacz. Co 
robić? Czy to ostatnia godzina? Czy już je- 
steśmy w czarnej czeluści grobu? Ktoś miał 
szczęśliwy pomysł i zaczął śpiewać pieśni, 
pochwycili je inni w krótce we wszystkich 
pociągach rozbrzmiał potężny śpiew, chór 
80.000 osób. Zapomniano o niebezpieczeńst- 
wie i tak spędzono 6 długich godzin, zk wo 
dy p i uwięzione pociągi mogły rur 
szyć. ' 

Kiedy potem pytano tych ludzi o czem 
wśród niebezpieczeństwa myśleli — więk- 
szość odpowiadała, że największą męką była 
myśl, co sfnnie się z rodzinami wrazie, je- 
żeli my zginiemy... 

Cóż dodać do tego ciekawego spostrzeże 
nia w chwili trwogi o życie Troske, o rodzi 
nę dominuje nad innemi, zwłaszcza u ludzi, 
którym los powikrzył rodziny. To samo jest 
w Londynie, w Warszawie i wszędzie, gdzie 
człowiek rodzinny ma poczucie obowiązku 

- wobec swojej rodziny. 
Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 110,25 — 110.75 
Premjowa dolarowki 60.75 — 61.40. 5 proc. 
konwersyjna 55.75. 6 proc. dolarową 72. 
10 proc. kolejowa 102.50 8 proc. L.B.B.G.K. 
i B.R, obligacje B.G.K. 94, te same 7 proc. 
83.25. 8 proc. L. Z. T. K. Prezm. Polskiego 
87. 7 proc ziemskie dołarowe 76. 4 i pół proc. 
ziemskie 56. 5 proc. warszawskie 59.75 — 
59,60. 8 proc. warszawskie 77 —=-76.50 8 
proc. Częstochowy 69. 8 próc. Łodzi 71.75. 
8 proc. Piotrkow 69.25. 10 proc. Siedlec 
182.75. 

Akcje: 

Bank Handlowy 110. iBznk Polski 168.50 
Cukier 30.50. Lilpop 25. Ostrowiec s. B. 54. 
Starachowice 15.60. 

  

objektu rolnego 
Poszukujemy z zabudowania- 
mi na parcelacje. Możemy udzielić do 
25.000 zł. zaliczki. Zgłosz.: Ajencja 
„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, 
tel. 17-80. —Į 
  

  

! CZEKOLADA z orzechumi 
siekanemi 

FABRYKI 

A,PIA$ECKI 

' 

   

p
 

w KRAKOWIE. 
Smaczna, pożywna i niedroga. 

Żądać wszędzie. s 
| 

  

W prędkim czasie 
bądzie otwarty nowourochomiony młyn 
w maj. Przyjaźni (Widziszki) gminy 
Daugeliskiej, koło st. Jgnalino, posia- 
dający pytel, krupernię i t. p. O dniu 
otwarcia będzie osobne ogłoszenie.     

Winiosek stąd oczywisty:  zabezpieczcie 
swoje rodziny w PKO od katastrofjlnych 
skutków waszej przedwczesnej, nieoczekiwą 
nej śmierci. Za onę kilkunastu złotych skład- 
ki — wypełnijcie obowiązek dobrego męża i 

ojca. M. Cz. 
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Międzynarodowa wysfawa 
Komunikacji i Turystyki 

w POZNANIU 
W Wystawie 
bierze udział 

30 
państw 

z pięciu 
kontynentów 

Dfwarcie 6 lipca 19380 г 

+         
  

  

| ŽNIMIARKI | 
szwedzkie i amerykańskie na wypłatę B 

® do marca 1932 r. poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
WILNO, ZAWALNA 11-a. — —& 

  

D.-H. BRACIA CHOLEM 
Wilno, ul. Kwiatowa 5. Telet. 353, 919 i 17-94. 

(Założ. w roku 1846) 

POLECA ZE SKŁADÓW I WPROST Z HUT 

ŻELAZO, BELKI, BLACHY, GWOŹDZIE, 
OKUCIA, 
ARMATURY, 

PAPĘ, 

CEMENT, mrzeęczu, 
ARTYKUŁY TECHNICZNE i t. p. 

Ceny fabryczne! Dostawa natychmiastował 

  

go szylinga) i pewnym krokiem wszedł 
do ciemnej sali. 

W ręku panienki, która go wpro- 
wadziła, błyszczała elektryczna latar- 
ka i Tom, któregą wzrok nie przyzwy- 
czaił się jeszcze doi ciemności i ruchy 
były wskutek tego niepewne, usiadł 
wreszcie na jakiemś krześle w nawpół- 
pustem kinie. 

Panienka nie zauważyła, że jedno- 
cześnie prawie weszła jakaś stara la- 
dy i, obejrzawszy się jastrzębiemi oczy 
ma po sali, usiadła na jednem z naj- 
bliższych krzeseł. Gdy panienka wy- 
szła, stara lady szybko zmieniła miej- 
sce, siadając za Tomem. 

Tak przesiedziała do końca obrazu, 
wąchając od czasu do czasu tabakę. 

Film był rzeczywiście doskonały, 
miał piętno artystycznego rozmachu. 
Tom śmiał się serdecznie. Sceny były 
najzupełniej naturalne, a sytuacje boha 
terów śmieszyły do łez. Tom. nie żało- 
wał że skusił się na ten wydatek. 

Ale w tem śmiech jego zamarł 
gwałtownie. Głąwa opadła na pierś i, 
zdawaćby się mogło, przestał liniereso- 
wać się tem, co się działo na ekranie. 

Stara lady opuściła salę przed os- 
tatnim obrazem. Szybko  wyśliznęła 
się na ulicę i wsiadła, do! oczekującego 
ją auta, które momentalnie pomknęło 
przed sieblje. Gdy szofer zatrzymał się 
przed jakimś domem, z samochodu wy- 
szedł Mornington Crow, jak zwykle ub- 
rany niedbale i z resztkami. tabaki na 
klapach surduta. 
„W domu, Mornington Crow, zabrał 

się przedewszystkiem do spalenia ub- 
rań starej lady. 

Tymczasem film skończył się i sa- 
Ta została oświetlona. Widzowie  za- 

częli wychodzić tłumnie i tylko Tom 
siedział dalej w fotelu, z nisko spusz- 
czoną głową. 

— Zasnął, biedaczek, — zauważył , 
ktoś z przechodzących. : 

— Pijany, jak szewc! — tłomaczył 
inny, bardziej daświadczony i mniej 
syntementalnie usposobiony. 

Jeden z bileterów prześliznął się 
między kresłami, aż do siedzącego To- 
ma i położył mu rękę na ramienin,, 
wstrząsnął nim nagle... Tom zesunął 
się z fotela i bileter ujrzał trupio bladą 
twarz i szklane, nieruchome oczy. 

Krzyk przerażonego  biletera  za- 
trzymał potok płynący ku drzwiiojm. Na 
chwilę ludzie osłupieli, lecz zaraz rzu- 
cili sie, ku leżącemu na podłodze ciału. 
Niektórzy bez  cerem onji  przełazili 
przez krzesła. 

Znów w Domu Gattermana zjawiła 

się policja. Wezwany doktór stwier- 
dził, że młody człowiek został zamor- 
dowany przed dwudziestu minutami, 
gęboka rana w plecach świadczyła aż 
nadto dobitnie, w jaki sposób doko- 

nano zbrodni. Wąskie ostrze sztyletu 
przeszło pomiędzy żebrami i przeszy- 
ło serce. Doktór oświadczył, iż był to 
cios mistrzowski, który mogła zadać 
bardzo pewna ręka specjalisty. 

Śmierć nastąpiła momentalnie, a 
jęk czy westchnienie konającego mu- 
siał zagłuszyć śmiech rozbawionej pu- 
bliczności. 

O całym tym tragicznym wypadku 
Zawiadomiono natychmiast Gatterma- 
na, który przybiegł, ogarnięty panicz- 
nem przerażeniem. Na ulicy zebrał 
się olbrzymi tłum gapiów. . Wieść o 
nowej zbrodni podawano sobie z ust 
do ust, nie szczędząc kojmentarzy. Po- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto. 

  

  
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

dźwiękowym 

psio 

Ceny miejsc do godz. 7-ej 

NAD 

zyczn; 
PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

wykona szereg najmodniejszych 

DZIŚ! Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją uroczą partnerką ANITĄ PAGE w obrazie Śpiewno- 

„„BICZ BOŻY 
PROGRAM: Słynna orkiestra Clyde Dorrća 

szlagierów mu- 
ych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 40.30. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ erotycznym   
PREMJERA! Od godz. 4.30 do 7-ej — BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 
dramatyczne. Czarująca ulubienica ttumów LYA DE PUTTI 
w fascynującym dramacie 

„W NOC PO 

| Przebój niemy Wielkie arcydzieło 
i jej partner ulubieniec kobiet LARS HANSON 

ZBRĄDZIE 
Koncert gry aktorskiej. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
  

  

  

światowej sławy Pleyel, 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

„ PIANINA I FORTEPIANY 
Bechstein etc., takoż 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

fpsacżiy 
BE Kósmolyka GB 

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

wie w 1929 1. Gabinet 
Racjonalnej Ko- 

* WILNO, smetyki Leczni-   czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

  

  
m. 4 

Urodę   

Rękawiczki 

  
skórkowe i letnie najmod- 

niejszych odmian poleca 

kobiecą konser- 
wuje, doskonali, 

odświeża, 
skazy i 

usuwa jej 
braki. Masaż 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 

Polska Składnica Galanferyjna Pele nato 1 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46 

zdobycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8.     

       

         

SMAKOSZE PIWA! 

jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

  

   

     

    

UWAGA! * 

Piwe Żywieckie 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrój Żywiecki*, „Marcowe*, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 
WILNO, ZARZECZNA 19. 
  

W, Z. P. 43. 

m" 

za AKOSZERKŲ 
EEE varoma ua zma 

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

GERE REZPRKAW WYR 

I POSADY | 
ERA O RAMAN RZE 

Młody, ziny” ka. 

"> 

  

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 

Hajiepsze 

istramenty 

(EODEŻYJAŻ. 

1 PRZYBORY 

  
ч 

таппе 
światu! 

Tajemnicza śmierć znów odkryła 
swe groźne oblicze nad Domem Gat- 
termana. 4 

gazety głosiły o niej całemu 

ROZDZIAŁ XI 

Jeszcze nie ostygł trup nieszczę- 
snegoą Toma, a trójka zbrodniarzy knu- 
ła dalsze plany. 

Policja podwoiła czujność i skiero- 
wała wszystkie wysiłki odszukania 
złoczyńcy, ale rezultaty były żałośne. 
Tak samo jak nieboszczyk Kryle, Tdm 
nie posiadał wrogów, a w każdym ra- 
zie takich wrogów, których nienawiść 
mogłaby pchnąć do zbrodni. Szef jego 
wydał 6 nim jaknajlepszą opinję, a 
zalana łzami gospodyni, u której miesz- 
kał, nie miała słów zachwytu ii żalu. 
Blondyneczka, z którą Tom grywał w 
tenisa mogła dać zaledwie  bardze 
skąpe informację, ale i te przedstawiały 
zmarłego. w najlepszem świetle. 

Morderca był: jakimś bezlitošnym i 
wściekłym potworem. Gazety rozpo- 
częły dokoła tej sprawy niebywały 
hałas. Jakiś czarny cień okrył Pałac 
Gattermana! Gdzie tkwi tajemnica? 
Czem należy tłumaczyć fakt, że cisi i 
szanowni obywatele giną w białych 
ścianach olbrzymiego grobowca? 

Opinja społeczna była poważnie po- 
ruszojna tem, co się stało i ludzie, któ 
rzy spotykali się z Gatter.nanem, ucie- 
kali od niego jak od zarazy. Wspania- 
le rauty i obiady, które miały się od- 
bvć w jego pałacu zostały odwołane 
D'wa biura opuściły lokale, zajmowar.e 
w „przeklętym domu*, powodując się 
tem, że personel nie chciał wchodzić 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

wielkim | шш medalem 

  

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

(staw HYDE, DreZno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 

KREŚLARSKIE 
w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN" ww. 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

waler z wykształceniem 
(5 kl. gimnazjum), po- 
szukuje jakiejkolwiek 
pracy biurowej, naj- 
chętniej w majątku 
jako pisarz. Wymaga- 
1ia nadzwyczaj skrom- 
ne, względnie za utrzy- 
manie i minimalną do- 
płatą. Laskawe zgłosze- 
та Zz wyszczególnie- 
niem warunków kiero- 
wać do adm. „Słowa* 
Zamkowa 2, pod „Chce 

   
    

     
    
   

— 1928 г. — 

Teadolit, 
niwelatory, 

astralabje, 

gocjomelry, 
CH Ziemia: 

planinaty ją > 

> Nauczycielka 
francuskiego wyjedzie 
na lato na wieś. Adres: 
Zauł. Dobroczynny 3 
pokój 1, od 3 do 4 p.p. 

$vLG—0 

Poszukuję 
prania bielizny po do- 
urach. Piwna 11 m. 15, 
Hryhorowiczowa. 
  

m 

L LOKALE 

Poszukuję 
mieszkania, składające- 
go się z 2 lub 3 pokoi 
na parterze. Oferty 
składać do adm. „Sło- 
wa* pod C. A. =0 

do tych Ścian, nawiedzauy.1 przez 
zbrodnię. Opustoszało pięć najwspa- 
nialszych mieszkań. Kineinatograi trze 
ba było zamknąć, gdyż publiczność 
się nie zjawiała. Policja rozpędzała 
stale tłumy gapiów, otaczające dom. 
A wśród nich błądził sam Gatterman, 

blady, straszny w swej rozpaczy, pa- 

trząc błędnemi oczyma na nielicznie 
oświecane okna swego kamiennego 
dziecięcia. 
— Jakie ta pądobne do olbrzymiego 

grobowca, zauważyła w tłumie jakaś 
melancholijna niewiasta, — białego i 
strasznego! 

Ktoś spojrzał na nią i powtórzył 
jej słowa. : 
Zdanie to) przeleciała z ust do ust. 
Rozeszło się z szybkością błyskawicy, 
właściwą tego rodzaju powiedzeniom, 
i nabrało znaczenia dziwnej grozy. 

Od tej chwili Dom Gattermana stał 

się rzeczywiście „białym i strasznym 

grobowcem”. 
'Gatterman szalał w początku w roz- 

paczy. Potem stał się ponurym, jak 

chmura, z tłumionego gniewu. W OSt- 

rych słowach wyraził przedstawicielom 
władzy swe zdanie o zbroldniarzach i 

celowości ich napaści na jego dom. 
Policja wypytywała go o podejrze- 

nia, jakie żywił, ale Gatterman wie- 
dział, že tą, co mógł powiedzieć nie 

było wystarczające, zdecydował więc 
milczeć o tem, i nie wspominać w 
o rozmowie z czarnym jegomościem i 
Samem Trantchem. 

Policjanci byli dla niego bardzo, 
grzeczni, uprzejmi, ale do słów jego 
odnosili się dosyć sceptycznie. 

Kręcili się koło domu i badali bez 
końca wszystkich, przedstawicieli 

Drukarnia Wy 

    

  

za do wy- przedaje się  po- 
0 10] najęcia siadłość w cent- 

przy ul. rum Wilna za 4.000 
Uniwersyteckiej 9—15. dolarów, trzy domy 
—————-——ltewiiane z ogrodem 

owocowym. Informacje, 
poczynając od 10 lipca 
—Wilno, ul. Mickiewi- 
cza 24 m. 6, w godzi- 
nach 5—7 po południu 
(w dnie powszednie). 

  

Osobniak 
murowany w dob- 
rym stanie z wol- 
nem 38 pokojowem 
mieszkaniem,  la- 9k1z—0 
zienką, „ pa 
giem. elektrycz- 
nością, _ garażem. Sprzedaje się 

PLAC 1 dzies. przy uł. 
Kalwaryjskiej. Dowie- 
dzieć się: Połocka 14 
m, 1, od 4 do 7 wiecz. 
Gierasimowówna. —o 

MAVAGAG 
KBANA' UOKĄSGAE 

Kupno l sprzedaż R ÓŻNE 
zusanacznasoze HF Ą WA WE 

W. Wilenkia I $-ka | Pensjonat (ywiśctiej 
Spółka z ogr. odp. | Benedyktyńska 2, m. 5, 
Wilno, ul. Tatarska | tel. 17-03, wydaje obia- 
20, dom własny. |dy. przychodzącym i 
Istnieje od 1843 r. | na miasto. 8917—0 

Placu 326 sąż. kw., 
sprzedamy za 3.000 

dolarów 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0       

  Fabryka i skład 
mebli: 2 

jadalnie, sypialnie, 2.000 dolarów 
salony, gabinety, potrzebne pod hipote- 

kę majątku ziemskiego 
w pobliżu Wilna. Adres 
w adm. „Słowa* —o 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła dę- 
bowe i t p. Do- 
godne warunki i na 

raty. 

ESTE + SUB: 3 WiÓża 

ZGUBY 
RRESEER I WREZÓK E 086 

  
PIANINA  najsłynniej. gubioną książkę 
szej  wszechświatowej Z wojskową, wydaną 
firmy „Erard“ oraz Bet- przez P. K. U. Wil- 
tinga i K. A. Fibi-no, na imię Bronistawa 
gera, uznane za naj- Mackiewicza, zam. we 
lepsze w kraju, sprze- wsi Puciąki, unieważ- 
daję na dogodnych wa-nia się” — 
runkach Kijowska 4 

m. 10. 

BARZWAWYRZAWZWWNZ TAM 
tą tezą = ŁĄDAJCIE 2 
= we wszystkich „aptekach { = 

składach aptecznych znanego tą 

ga środka od odcisków 1 

= Pow. A PAKA = 
EBR/RZRZRZRZRJNE ŁZE 
  

11 kilometrów od Wilna, przy 

samej szosie Wilno - Mejszagoły 

sprzedaje się działka ziemi 
bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 
Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 

17—18. Stelmakowówna. r 

p "R Erikai 

| Do wynajecia | 
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2 pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- 
godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 

od 12 — 1. 

si si i i is R P 
ma 

zbrodniczego świata stolicy, ale bez 
rezultatu. Podejrzani z łatwością do- 
wodzili swegą alibi. W całym krajm 
policja przetrzęsła wszystkie podejrza- 
ne kryjówki ii wybitnyci przedstawicie 
li zbrodni ale z równym skutkiem. 

Ci nieszczęśliwcy, wyklęci ze spo- 
łeczeństwa nie wiedzieli nic o zbrodni 
w Domu  Gatiermana, chokiaż - nie 
myśleli ukrywać, że zręczność, z jaką 
została dokonana wzbudziła w nich, 
jako w zawodowych, szczery zachwyt 
i uznanie. 

Zwykły sposób prowadzenia śledz- 
twa, nie był widocznie właściwy tutaj. 

Nie były to morderstwa w celach zy 
sku. Śladów żadnych nie znaleziono. 

Jasnem było, że pobudki musiały 
być jakieś niezwykłe. Ktoś przedostał 
się do domu j niewiadomo poco i dła 
czego zamordował dwóch niewinnych 
ludzi. 

Znano wypadki, gdy mordercy za- 
bijali swe ofiary jedynie dla przyjem- - 
ności zadawania Śmierci, 
zawsze bez śladu, jak dym. 

Scotland - Yard nie dawał żadnych 
komunikatów do. gazet, razsnuwał sieci 
swe szeroko, lecz niestety, na nic się 
nie zdało. 

Gatterman patrzał z rozpaczą, jak 
jego duma, jego pałac, ginie. Przy po- 
mócy olbrzymich kapitałów, o pochd 
dzeniu których milczał uparcie, wybu- 
dował ten gmach, zaciągając przytem 
olbrzymie długi ma jego hipotekę. 
Chciał by dom ten był, kamieniem wę- 
gielnym w przedsiębiorstwie, które pra 
$nął założyć, a które miała mu przy- 
nieść uczciwie zdobyte bogactwo. 

tacy znikali 

dawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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