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Wobec nowych nieznanych lróg 
IM. OBRZĄDEK WSCHODNI. 

Wspaniała, porywająca, święta idea 
unji Kościołów wschodniego i zachod- 
niego została przed kiku laty częścio- 
wo zrealizowana na naszych ziemiach 
w postaci t. zw. „obrządku wschodnie- 
e” 

н Czem jest ten obrządek?... — Prze 
dewszystkiem: nie Unją, jaka tkwi w 
naszej pamięci, nie Kościołem greckor 
katolickim posiadającym własnią hierar- 
chję odrębny ustrój wewnętrzny, wła- 
sne kapituły, klasztory, szkoły duchow- 
ne i t.p. Obrządek wschodni jest ściśle 
związany z. Kościołem rzymsk., kapłani 
*są podporządkowani biskupom  łaciń- 
skim, odrębności hierachicanej niema. 

Taki stan ma strony dodatnie i uje- 
mne. Do minusów zaliczyć należy pew- 
ne skrępowanie brak całkowitej niezale, 
żności, kióra jest udziałem Kościołów. 
Obrządek nie może mieć nazewnątrz tej 
siły i powagi, co Kościół. Plusem jed+ 
nak jest pewniejsza pozycja kapłanów. 
Wiemy, że wyznawcy Kościoła grecka 
katolickiego byli ozęsto traktowani jaw 
ko katolicy drugiej kategorji, że nawet 
biskupów unickich usuwano w cień wo- 
bec dostojników Kiościoła łacińskiego i 
że takie stosunki utrudniały rozwój U- 
nji. Kapłani obrządku wschodniego pod 
względem praw i przywilejów nietylko 
niczem się nie różnią od kapłanów ła- 
cińskich, lecz raczej mogą myśleć a 
wyróżnfaniu: przecież są oni najbar* 
dziej odpowiedzialnymi reprezentanta+ 
mi Kościoła, misjonarzami, mającymi: 
za zadanie zbliżenie do Kościoła pra- 
wosławnych, awangardą i gwardją Ko 

;ścioła katolickiego. Nic też dziwnego, 
iż znajdują się oni nieraz w warunkach 
uprzywilejowanych pod względem ma- 
terjalnym i moralnym. 

Zorganiaowanie obrządku wschodnie 
go na naszych ziemiach jest dowodem. 

, tego, że świat katolicki szczerze prag- 
nie powrotu do stanu z przed r. 1054, 
do zapomnianej jedności, — i że rado- 
sną chwilę pojednania chciałby przyšs 
pieszyć za wszelką cenę, — że się już, 
niecierpliwi. 

Droga do Ungi w rodzaju Brzeskiej 
jest jednak bardzo, bardzo daleka... W 
obecnych warunkach nawet marzyć nie 
można, aby Cerkiew prawosławna, jak 

, w r.1596 z prawie wszystkimi swymi 
, wyznawcami, z kapłanami, biskupami i 

metropolitą, połączyła się z Kościołem 
, zachowując odrębny obrządek i saino- 
, dzielą 'organizację. Na przeszkodzie 

temu stoi nietylko to, że najwyższymi 
/ dosiojnikami Cerkwi są przeważnie lu- 
| dzie, którym tradycje Unji są całkowi- 

cie lobce, ale i to, że ogół prawosław- 
nych żywi do unji pewne uprzedzenie, 
ma wielkie zastrzeżenia, obawy i wąt- 

,_ pliiwości, ozęsto uzasadnione. 

| Wskutek tych trudności obrządek 
| wschodni na naszych ziemiach, teorety 

cznie przynajmniej, ma rację bytu. Za- 
daniem jego byłaby walka z uprzedze- 
niami ze strony prawosławnych, walka 

Ja pomocą słowa mówione- 

stkiem za pomocą żywych przykładów. 
Trzeba było wytworzyć takie formy, 
życia religijnego, któreby wymownie 
świadczyły, iż Unja a likwidacja Cer- 
kwi to nie są synonimy, że prawosłaj 
wni, zbliżając się do Kościoła, mogą 
być pewni bezwzględnego poszanowa: 
nia swegło obrządku, że wreszcie takie 
zbliżenie się będzie dla nich korzystne: 
da im nową siłę, otworzy szerokie ho- 
lyzonty. Słowem, trzeba było rozpalić niezwykle jasne ognisko ducha, które- 

by zwracało na siebie uwagę, nawet lu- 
dzi dotychczas indyferentnych, któreby 
przyciągało do. siebie, zachwycało, та 
palało do czynów jednostki głębsze i 
bardziej wrażliwe... 

Obrządek wschodni musiałby łączyć 
„ w sobie całą potęgę ducha katolicyzmu 

z głębią liturgicznych form greckich. 
Olbrzymia praca czekała — Кар 

| nów obrźądku wschodniego, — Кар а- 
nów przedewszystkiem i prawie wyłącz 
nie. Wiemy przecież, że tragedją Ko- 
cioa unickiego był stały brak uświado 

| mionych religijnie, inteligentniejszych i 
cnergiczniejszych wyznawców. W. cią- 
8u pierwszych trzech dziesięcioleci ist- 
nienia Unji prawie cała szlachta opuści 
i. Szeregi wyznawców Kościoła grecko- katolickiego i przeszła na obrządek ła- 
ciński, co więcej: nawet zakonnicy, ba 
Zyljanie zaczęli masowo _ przechodzić 

o_ zakonu franciszkańskiego i w r. 
i 4 pozostała przy Unji tylko setka 4 azyljanów. Żeby utrzymać Kościół ur 

* "‘Ё‘*}‘_" Przy žyciu, na prošbę — буусле$- 
zakaz jo OC wydał Rzym surowy ы e ; K mk żali enia unitów na obrząr 

W krótkim czasie dwa raz Owta- 
rzą się ten zakaz: 10. XII. 1615 przez 
Papieża Pawła V, 7. II. 1624 — przez   

papieża Urbana VIII. Wytworzyła się 
dziwaczna sytuacja cywilnorprawna; u- 
nijna mógł przejść na kalwinizm, arja- 
niam i t.p., nie miał tylko prawa być ła- 
cinnikiem!.. Protestawała szlachta, kler 
łaciński król... Surowe zakazy były omi 
jane. Wówczas Stólica Apostolska mo- 
dyfikowała zakaz (szlachty już nie po- 
zostało!) i odniosła go tylka do ducho 
wnych unickich, pozwalając iednocze- 
śnie łacinnikom na wstępowanie do za- 
konu bazyljańskiego. Zasiłony łacinni- 
kami zakon dźwignął chylącą się ku 
upadkowi unję i stał się główną ostoją 
wyznania... 

Tak było kiedyś. 
W obecnych warunkach tem 

niej można było liczyć na wytworzenie 
inteligencji świeckiej obrządku wschod 
niego, dlatego cały ciężar akcji i cała 
odpowiedzialność musiała spaść na ka- 
płanów. 

Jacyż więc kapłani mogliby sprostać 
tym niezwykle ciężkim zadaniom? Ja: 
kim powinniby byli oni odpowiedzieć 
wymaganiom? 

Przedewszystkiem trzebaby było od 
nich żądać (bo to wymaganie nie naj- 
większe!) gruntownego wykształcenia 
teologicznego. Musieliby oni być przy- 
gotowani do dysput nawet z uczonymi 
teologami prawosławnymi i mieć bez- 
względną przewagę intelektuolną nad 
przeciętnym ducha wnym prawosław- 
nym. Drugie wymaganie dotyczyłoby 
kryształowej czystości f prawitośi chra- 
rakteru, ułatwiających bezpośrednie od 
działywanie na ludzi. Trzecie — 
4. zapału i natchnienia iście apostol- 
skiego zdolności do porywania ludzi. I 
wreszcie czwartym, bezwzględnym wa- 
runkiem byłoby zrosnięcie się z ziemią, 
na której mają działać, odczuwanie ka- 
żdego jej drgnienia, znajomość — głę- 
boka i serdeczna — ludzi „tuiejszych*, 
ich dusz, języka, zwyczajów i obycza- 
jów... 
2 Nie wiemy, czy wiele znalazłoby się 
kapłanów, odpowiadających podobnym 
wardnkom, twierdzić jednak można, iż 
bez posiadania przynajmniej kilku tar 
kich kapłanów tworzenie obrządku by- 
łoby bezcelowe. 

Jakże wygłądają iobecni kapłani ob 
rządku wschodniego, czyli ludzie, któ- 
rzy się podjęli historycznej misji repre- 

zentowania wobec prawosławnych miło 

ści, mądrości i potęgi Kościoła katolic- 
kiego, — demonstrowania zaś wobec 
katolików—dostojniośći, powagi i pięk 
na form liturgicznych Cerkwi grec 
kiej?... 

Nie chcąc wypowiadać na ten te- 
mat własnego sądu, sięgnę do poważne 
go źródła, do wydanej w Wilnie w ro- 
ku zeszłym książki p.t. „Z zagadnień 
wyznaniowych w Polsce* p. Piotrowi: 
cza. е 

Ze wstępu i uwag zawartych w ksią 
żce o wyznaniach, każdy może się do" 
wiedzieć, iż p. Piotrowicz jest radcą 
wojewódzkim, kierownikiem Oddziału 
Wyznań, iž był przez pewien czas kie 
rownikiem Działu Prawosławnego w 
M.WR i O.P., że w pracy swej korzy- 

stał ze światłych wskazówek Dyrekto- 
ra Departamentu Wyznań w ministerst- 
wie oraz a pomocy kolegów — radców 
ministerjalnych i wojewódzkich. 

Cóż mówi autor © kapłanach obrząd 
ku wschodniego? 

Na str. 38 mamy wymowną klasyfi 

kację tych kapłanów, podzielonych na 
trzy następujące grupy: 

„Przedewszystkiem (jednostki) u- 
padłe moralnie. Dalej: z przeszłością 
kryminalną. Następnie: bea żadnej ide- 
owości i opanowane żądzą Karjery OSO- 

bistej oraz dóbr doczesnych... 
Ze zgrozą i rozpaczą patrzymy na 

równe szeregi spokojnych czarnych li 
terek, zawierających straszną treść... 

Nie chce się wierzyć... Lecz autor na 

str. 39, w konkluzji powtarza swój sąd: 
„Jeśli Kościół katolicki ma przepro 

wadzić unję, -niech to robi przez peł. 
nych ideowej wzniosłości i kryształowo 
czystych misjonarzy, a nie przez niepe- 

wnych lub upadłych moralnie, ideowo i 

etycznie (z małemi wyjątkami) nerwo- 
wych w swej akcji: „pierekińczyków *... 

Więc tacy ludzie uzupełniają szere- 
gi kapłanów katolickich?! Tacy mają 
być czołowymi reprezentantami Kościo 
ła wobec szerokich mas wyznawców 
Cerkwi?... Tacy gą następcami Poc.e- 

jów, Terleckich, Rutskich?!... 
P. Piotrowicz nie może się mylić w 

ocenie sytuacji: za dobrze zna sprawy 
obrządku wschodniego; może iednak 
przesadza? 

Z uwagą przysłuchiwałem się po- 
chlebnym głosom prasy, które zbudziła 
książka p. Piotrowicza. 

W „Przeglądzie Powszechnym“ 
(Nr. 550) ks. Jan Urban stwierdza: 

Ferje letnie Centrolewu 
WARSZAWA, 11 VII. (tol. wł. „Słowa*) Centrolew zakończył dziś se- 

zon polityczny odbyciem ostatniego posiedzenia przywódców. 
Na posiedzeniu tem rozpatrzono raz jeszcze—jak powiada komunikat 

rezultaty kongresu krakowskiego i lubowano się uchwalonemi tam rezo- 
lucjami. Pozatem postanowiono wystąpić z żąoaniem zwołania sesji Sejmu 
i Senatu, ale postangwiono to tylko platonicznie. Samego wniosku nie przy- 
gotowano i nie określono również terminu, kiedy będzie on przedstawiony 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Ogłoszono tylko, że „we właściwym 
czasie* będzie termin ustalony i podany do wiadomości publicznej. W tło- 
maczeniu na język potoczny oznacza to zawieszenie broni pomiędzy Cen- 

trolewem i Rządem na okres letni, gdyż zapał do odbywania letniej sesji 

parlamentu wygasł w łonie Centrolewu. 
Wniosku o zwołanie sesji spodziewać się można dopiero na początku 

jesieni. 

Echa memorandum Brianda 
TEKST ODPOWIEDZI NIEMIECKIEJ ZOSTAŁ USTALONY 
BERLIN. Pat. Rada ministrów zebrała sią wczoraj na posiedzenie, na któ- 

rem ostatecznie został ustalony tekst odpowiedzi niemieckiej na memorandum 
min. Brianda w sprawie unji paneuropejskiej. , 

Według informacyj „„Tagu'* odpowiedź niemiecka, wyrażając zasadniczo 
zgodę na podjęcie rokowań w sprawie unji europejskiej, wysuwa równocze- 
śnie szereg warunków, a specjalnie warunki natury gospodarczej, od których 
wykonania uzależnia powodzenie planu francuskiego. 

ŁOTWA WYPOWIADA SIĘ ZA UDZIAŁEM WSZYSTKICH 
PAŃSTW 

iż łotewski gabinet ministrów przyjął tekst odpo- 
wiedzi. Łotwy na memorjał Brianda. Odpowiedź wita inicjatywę Brianda 
i rozważa wszystkie wysunięte przezeń zagadnienia. Odpowiedź zaznacza, 
iż współpraca państw europejskich może tylko wtedy wydać dodatnie 
owoce, jeśli żadne państwo nie zostanie z tej współpracy wyłączone. Da- 
lej Łotwa uważa, iż Stany Zjednoczone Europy nie powinny zmniejszyć 
powagi Ligi Narodów i przejąć od niej część funkcji. Dla zapobiegnięcia 
podobnych możliwości Łotwa sądzi, iż nowa organizacja nie powinna mieć 
analogicznych z Ligą Narodów organów. Zdaniem Łotwy, na początku 
możnaby się zadowolić „Konferencją europejską*, jako jedynym organem 
unji europejskiej oraz wyłonionem przezeń biurem, które spełniałoby funk- 
cje administracyjne. Punkt memorjału omawiający stosunki gospodarcze nie 
spotyka ze strony rządu łotewskiego sprzeciwu. 

  

Z Rygi donoszą, 

Profesorowie Uniwersytetu Kowieńskiego 
nie sprzyjają Voldemarasowi 

W związku z oświadczeniem prof. Voldemarasa, iż delegacja profesorów 
Uniwersytetu kowieńskiego zamierzała w swoim ozasie zaprosić go na kate- 
drę, i że zaproszenie to nie doszło do skutku z powodu presji z góry, korespon 
dent „Liet. Aidasa“ odwiedził dziekana wydziału humanistycznego prof. Krewe 
Mickiewicziusa, który oświadczył co następuje: 

„O delegacji profesorów, wspomnianej przez prof. Voldemarasa w roz- 
mowie z przedstawicielami centrali awiązku narodowców, nic dogąd nie słysza 
łem. Sądzę, iż podobna delegacja nie mogła istnieć. Przecie ogólnie jest wia 
domo, że stosunki profesorów Uniwersytetu z prof. Voldemarasem były b. złe 
już nawet w tych czasach, gdy był on profesorem w Uniwersytecie. Nie sądzę, 
aby stosunki te mogły ulec naprawie za czasów sprawowania przezeń obowiąz 
ków permjera. Przecież profesorowie wiedzą o tem doskonale, jak prof. Vol 
demaras w Genewie, wobec Ligi Narodów poniżał publicznie nasz uniwersy 
tet i wyrażał radość, że nie wypadło mu w udziale studjować w tej uczelni. 
Profesorom wiadome są również i inne niepochlebne opinie prof. Voldemara 
sa o naszym Uniwersytecie. To też jasnem jest, pośród profesury trudno mu 
o stronników. : 

  

Sensacyjne rezultaty śledztwa 
W SPRAWIE SKŁADÓW BRONI HITTLEROWCÓW 

BERLIN. Pat. Wyniki śledztwa policyjnego, prowadzonego w związku ze sprawą 
wykrycia tajnych składów broni w mieszkaniach hittlerowców, uały nieoczekiwane rezul- 
taty. Zabity w czasie onegdajszej katastrofy samochodowej na szosie poczdamskiej hittle- 
rowiec Geltow, u którego znaleziono spis magazynów kompanij szturmowych Berlina, był 
przez lat 12 urzędnikiem policji poczdamskiej, 

W policji zatrzymana była towarzyszka jego Handte, która padła ofiarą katastrofy. 
Handte pracowała w oddziale, w który napływały zgłoszenia kandydatów o przyjęcie do 
służby policyjnej. Handte informowała szczegółowo o tych zgłoszeniach hitlerowską kóm- 
panję szturmową. : 

Organizacja hittlerowska w ten sposób posiadała szczegóły, dotyczące kandydatów 
na stanowiska policyjne i mogła przed ich wstąpieniem na isłużbę pozyskać ich dla swo- 
ich celów i tworzyć w łonie policji jaczejki hittlerowskie. Dochodzenia są prowadzone w 
dalszym ciągu celem ustalenia, czy Handte i Geltow doręczyli organizacji hitlerowskiej 
jakieś ważniejsze dokumenty, dotyczące organizacji policji. 

Śniadanie na cześć księstwa Akamatsu 
LONDYN. Pat. Dziś w pałacu Buckinghamskim para królewska wy- 

dała śniadanie na cześć księcia i księżnej Akamatsu, którzy wyjeżdżają ju- 
tro do Paryża. 

Pani Lupescu nie wraca do Rumunji 
WIEDEŃ. Pat. Biuro prasowe poselstwa rumuńskiego w Wiedniu za- 

przecza kategorycznie pogłoskom o rzekomem powrocie p. Lupescu do 
Rumunji. 
KTE PSAS DT TT A TEA TAIP TA PTS TTK TTK 

„Książka p. P... jest pożyteczna z wanie się ideą wywrotową, antipań; 
tego względu, że porusza problemy, na 
leżące do najważniejszych w życiu po- 
litycznem odrodzonej Polski i Kościo 
ła”. 

Głos ks. Urbana, doskonałego zna- 
wcy obrządku wschodniego, jest szcze 
gólnie ważki i znamienny. 

Mimowoli nasuwa się pewne zesta- 
wienie. Ta pochlebna recenzja o książ- 
ce p. Piotrowioza, milcząco potwierdza 
jąca prawdziwość miaždžących  zarzu- 
tów pod adresem przedstawicieli ob- 
rządku wschodniego, oraz pełne tempe 
ramentu i werwy cięgi, dane tajemni- 
czemu p. ]. K., który się ośmielił posą- 
dzić tychże kapłanów omal nie o kier0- 

stwową („Stowo“ Z dn. 1. 5. r. b.) 

Ks. Urban miał cafkowiią  stusz4 
ność, gniewając się na tak lekkomyślne 
posądzenie, — przecież jednostki „upa- 
die moralnie, ideowo i etycznie“ żadną 
ideą, nawet opaczną, kierować się nie 

potrafią!.. W. Ch. 

Sprostowanie najbkirdziej efektownych 
biędów w poprzednich artykułach: 

W art. I — tajemniczy wyraz  „sekra- 
cja“ znaczy tyle tylko co „sensacja“. Nazwi- 
sko pierwszega ober-prokurztora św. Synodu 
— Bołtin. W mrt. Il — Pierwszy zjazd unjo 
nistyczny w r. 1907 odbył się nie w Warsza 
wie (oczywista niemożliwość) lecz w Wie 

  

„lehradzie, w Czechach. Nieuniknione drobne PCM EA * 
W.Ch. gję f zapał wszystkich swych  ozton4 przez glošnik i radjo. błędy sensu nie zmieniają. 

0 ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY 
iNe sztuka, gdy keżą, żołnierskie 

nieść znoje, 
сг chluba iść w pierwszym szere- 

gu na boje 
z odwagą wrogowi dkć odpór na 

szczerbie... 
Toś winien ojczyżnie za miecz twój, 

na herbie! 
(Antoni Boguskiwski „Dwór'”) 

Artykuł nasz spóznia się o cały mie 
siąc. O miesiąc wcześniej trafiłby na 
Ogólno - Polski Zjazd Oficerów Rezer 
wy, który odbył się w Wilnie — a 
wtedy, być może, poruszane sprawy by- 
łyby żywiej przez ogół przyjęte. Takim 
już bowiem jest charakter tegoczes- 
nych ludzi, iż żywsze poruszenie umy- 
słów wywołuje wszelkiego rodzaju ur 
roczystości do liczby których i zjazdy 
ogóino - polskie zaliczyć należy. Na- 
stroje jednak zjazdowe mają i swoją 
złą sironę, — o ile bowiem dość mw 
cno uderzają w serca polskie, o tyle 
mu'cj utrwalają się w umysłach, gdy 
właśnie żywotna strona poruszanej 
przez nas sprawy wymaga spokojaega i 
głęb''kiego przemyślenia. 

Umieszczając nasz artykuł w co 
czienaem piśmie polityczno - społecz 
nem, czynimy to świadomie. Porusza: 
my towiem sprawę od strony sporecz- 
no - państwowej, a nie fachowej, i ce- 
lem naszym jest trafienie do rąk ofice- 
rów tezżrwy, czytających w wyjątkor 
węch wypadkach fachowe pism w0;- 
skówe — natomiast stanowrących с> 
groimiy procent czytelnik“w prasy Cor 
с2Ег ). 

Mamy w Polsce dużo związków, 
bądź to zawodowych, bądź — ideo- 
wych. zeden z tych związkiw ;e wzglę 
du ra swą treść i potrzebe państwową 
nie może dorównać związkowi ofice- 
rów rezerwy. Każdy z tamtych—ma na 
oku cele chwili bieżącej, a tylko zwią: 
mek oficerów rezerwy łączy niemundu- 
rową brać wojskową dla celów dal- 
szych w codziennem życiu niewidocz- 
nych, jednak tak zasadniczych i waży 
kich, iż o wszelkich innych da się por 
wiedzieć: vanitas vanitatum et omnia 
vanitas 

Bo pnzecież nikogo z inteligencji w 
Polsce przekonywać nie trzeba o gro- 
żącem państwu naszemu ze  wszyst- 
kich stron niebezpieczeństwu. I jeżeli 
rewje wojskowe napełniają dumląi otu- 
chą wszystkich: ziemianina, urzędnika, 
przemysłowca i kupca, to ta sama ser 
deczna duma przemyślana musi nasu- 
nąć inne pytanie: czy wypełniamy w, 
dostatecznej mierze należne aadanie w 
stosunku do niemundurowej armji re- 
zerwowej? 

A więc w pierwszym rzędzie. Czy 
jako oficerowie rezerwy należymy do 
Związku? I czy należąc, po za oplaca- 
niem miesięcznej składki interesujemy 
się sprawami związku i jego pracą? 
Czy wreszcie wkładamy swą pracę w 

ten związek, czy jesteśmy tylko kryty 
kującymi obserwatorami? 

W dawnej Polsce, powracający z 
wojmy; szlachcic, zawieszając nad łóż- 
kiem obok ryngrafu z MatkąBoską swą 
wierną Saracenkę, miał na codzień 

przed oczami swój dług państwowy, i 
wiedział, że w każdej chwili Ojczyzna 
powołać ga może. 

A czyż w nowoczesnej odrodzonej 
Polsce ten codzienny dług państwowy 
wskutek obowiązkowej służby wojsko- 
wej stracił cokolwiek na aktualności? 

Ani trochę! — Tylko sama służba, 
tracąc swój dawny szlachecki dobro" 
wolny charakter z każdym rokiem co-- 
raz więcej traktowaną jest jako obo 
wiązujący nakaz urzędowy. A tego być 
nie powinno i tu właśnie zaczyna się 
rola oficera rezerwy, reprezentującego 
w cywilnem ubraniu państwowe walory 
munduru wojskowega wśród szerokich 
warstw społeczeństwa. 

Wiemy ozem są rodzinne zwijązki 
krwi. A cóż może silniej i znakomiciej 
wpłynąć na zaciśnienie więzów rodzi- 
ny wojskowej, jak krew przelana na po 
łu walki. A jednak tej pokrewności w 
rodzinie oficerów rezerwy nie potrafi- 
liśmy dotąd należycie kultywować i wy 
chować. Łączność rodzinna jest niedo- 
stateczna i w razie powołania pod broń 
może wykazać duże braki ze szkodą 
dla sprawy obrony państwowej. 

Mówi się i pisze dużo o przysposo 
bieniu wojskowem wśród młodzieży, 
związków * sportowych: i gimnastycz- 
nych. A któż jest bardziej od związku 
oficerów rezerwy powołany do tej pra- 
cy? Samo codzienne stykanie się ofice 
ra rezerwy, jako równorzędnego człon 
ka w środowisku cywilnem, daje najlep 
sze możności pracy propagandowej. 

Naturalnie, na to by propaganda ofi 
cera rezerwy była produkcyjnie - pafi- 
stwową, musi opierać się © własny 
związek, świadomy swych celów i misji. 
państwowej. By zaś związek ową misję 
pełnił, musi w wewnątrz skupić .ener- 

* pporucznikiem I-sczj Br: 

ków. A niema w całej Polsce — jak 
długa i szeroka — związku, któryby. 
miał większe dane do skupiena w prar 
cy tej skali intelektu jaką rozporzą- 
dzać może awiązek oficerów rezerwy! 

Dotychczas jednak w prawjyce wi- 
leńskiej praca w związku nie nabrałą 
cech powszechności. Prowadzi się 
przez niewielkie grono zarzłądu, — 0- 
gół oficerów w trzech czwartych do 
związku zupełnie nie należy, reszta zaś 
członków, iopłacających składki, pracą 
się nie interesuje. W takich warunkach 
prawdziwie owocna praca państwowa 
nie może się rozwijać. Będą to tylko pa 
żory — szyld gwiązku i nic więcej. 
Twórczej promieniującej na szeroki 0- 
gół społeczeństwa propagandy obrony 
państwowej nie będzie. 

Propaganda wszelkich lig, czy to or 
brony powietrznej, czy morskiej póty 
nie ogarnie całego społeczeństwa, póty 
nie przeniknie ogółu, poki oficer rezer- 
wy nie zacznie wśród ludności cywil- 
nej wypełniać należnej mu roli, jako co- 
dzienny żywy pnaykład przyszłej obror 
ny państwowej i przyszłych możliwości 
wojennych. 

Nieumundurowana, a przez to nie- 
widoczna dla oka rezerwa wojskowa, 
musi stać się codziennym momento na- 
rodu narównie z. mundurową armją 
czynną. 

A no to, by słowa stały się czynem, 
nie dość o obowiązkach i zadaniach 
Związku Oficerów Rezerwy  mėwičį 
wśród rezerwistów lub pisać w  pis- 
mach fachowych. Trzeba rozpocząć ta 
koż i propagandę w prasie codzien 

nej — zapytując: 
Czy jesteś członkiem Związku Ofi- 

cerów Rezerwy? 
Michał Obiezierski. 

ECHA STOLICY 
WOJEWODA MARJAN ZYNDRAM 

KOŚCIAŁKOWSKI. 
WARSZAWA, 11.VII (tel. wł. „Sło 

wa”). Nowomianowany wojewoda bia 
łostocki p. Marjan Kościałkowski zło-. 
żył dziś mandat poselski i w  najbliż- 
szych dniach obejmie urzędowanie w 
Białymstoku. Na jego miejsce do Sej- 
mu wchodzi rodnik p. Michał Krukow- 
ski. 

Dziś, w godzinach popołudniowych 
p. Marjan Kościałkowski przedstawił 
się w nowym charakterze  nitnistrowi 
Składkowskiemu i złożył przysięgę 

* 

  
  

Marjan Zyndrzm Kościałkowski, major 
W. P. rolnik, b. poseł na Sejm, urodził się w 
Ponedelu Ziemi Kowieńskiej w roku 1892. Po 
ukończeniu szkoły średniej studjował w psy» 
cho-aeurologicznym instytucie w  Petersbur- 

SU, rolnictwo w Politeichnice w Rydzei w 
zkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. 
_ Mając Mt czternaście rozpoczął pracę w 

tajnych związkach młodzieży szkolnej. W ro 
ku 1911 jest współzałożycielem pierwszej se- 
kcji Związku Walki Czynnej w Petersburgu, 
mającego na celu walkę z caratem o niepodle 
głość założonego z polecenia Józefi Piłsud- 
skiego. W roku 1912 zostaje mianówźny ko 
mendantem okręgu nadbałtyckiego tej orga- 
nizacji. Gdy wybuchła wojna u i do 
Legjonów. Zatrzymany rozkezem Piłsudskie- 
go w Warszawie organizuje P.O.W. następ- 
nei oddziały łotne wojsk polskich. Za czyn- 
ność bojową w oddzjiie lotnym na: tyłach 
armji rosyjskiej EO A | w r. 1915 

gady. * 
W roku 1918 w dniach 10i11 A 

jako zastępca Komendant! Naczelnego P.O. 
W., kieruje rozbrojeniem Niemców w całej 
okupzcji. Po wypędzeniu okupantów przy- 
dzielony zostaje do sztabu generalnego. | 
kwietniu 1919 bierze udział w wyprawie*wi- 
leńskiej, W roku 1920 orgtinizuje w Wilnie 
oddziały ochotnicze. Po walkach pod Grod- 
nem, Kużnicą przez SR: Czarną Wieś 
i Białystok dociera do Mzfkini, Stąd powoła- 
ny rozkazem Naczelnego Wodza do War- 
szakiy obejmuje komerię Związkuj Ubrón 
Ojczyzny. W marszu na Wilno, mjr. kościśł. 
kowski dowodzi gn swego Tmienia, z ktė- 
rą wkraczai do Wilna, a następnie prowadzi 
obronę *miasta przed kontihikcją **ewską. 

W roku 1922 wybrany zostaje mjr. 
Kościałkowski z listy „Wyzwolenie” na po- 
sła do Sejmu. W Sejmie zostaje wicepreze- 
sem Klubu Wyzwolenia, wiocprezesem komi 
sji wojskowej, członkiem komisji budżetowej. 
Po wyjściu z Wyzwolenia, z którego demzr 
gogiczną polityką nie zgadzkł się, zakłada z 
prof, Bartlem klub pracy. Po wypadkach ma* 
jowych jest łącznikidm pomiędzy  Marszet- 
kiem Piłsudskim a Sejmem, współdziała przy 
utworzeniu rządu prof. Bhitla. 

Za czyny bojowe odznaczony został 
krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie Krży- 
żem Wiłecznych orz Krzyżem Zasługi Lit- 
wy Środkoweg. 

La L i 

UROCZYSTOŚCI  GRUNWALDZKIE. 

Uroczysty obchód rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem odbędzie się nie 10 
lipca, jak podawał „Liet. Aidas*, lecz 
15 lipca. Podzątek uroczystości 1% godz. 
6 p. p. w ogródku Muzeum Wojennego: 
lub — w razie niepogody — wewnątrz 
Muzeum. Program przewiduje m. in. 
odczyty prof. Joninasa i pułk. Zaskie- 
wączusa. Uroczystości będą nadawane 

       



ECHA KRAJOWE 
SZARKOWSKI „KANFUZ“ 

Wczoraj w miesteczku spotkałem znajo- 

mego kupca lnianego. Siedział przed domem 

; z wielkiem zainteresowaniem  czytfł ga- 

zetę. 

: — Co słychać dobrego panie Izrol? 
— Aj, panie dobrodzieju! — odkłada- 

jąc gazetę zaczął swoje rozumowanie Izrot. 

Czytam w naszej gazecie opisanie wysta- 

"wy komunigkicyjn=j w Poznaniu. Jak tam 

było ładnie, gdy panu ministrowi komuni- 

kacji od 9 okręgów kolejowych  składzno 

podarki. 
Ofiarowano mu pszenicę, węgiel, drzewo, 

minerały, sół, wosk. 

— Nu a gdzie nasz len szarkowski?— 

gdzie pytam się len, który nasz powiat 

Dziśnieński np całą Polskę / produkuje 

Czemu nikt, panu ministrowi nie ofierował 

Inu? 
A gdy milczaiem 

mu chodzi, mówił dalej. 

— A ja powiem panu. dobrodziejowi 

czemu nie było nu, bo nikt nie chciał na 

wystawie komunikacyjnej mówić o naszej 

kolei z Woropajewa do Drui. 
— Bo co by taki delegat od naszego 

siemienia i włókna panu ministrowi musiał 

powiedzieć. „On by mu powiedział: — panie 

munistrze, jest kraj co na całą Polskę pro- 

dukuje len. Ale ten kraj nie ma kolei. 

Jemu kolej przyobiechili i ciągle przyobiecują 

ale czy się kto jej doczeka to niewiadomo 

ani nam, ani nawet samemu p. Roppowi, 

który tę wystawę w Poznaniu organizował. 

Już od trzech lat koło tej neszej kolei się 

dłupią, X co w przeszłym roku zrobili, to już, 

się z dtszczem rozpłynęło się w tym roku. To 

nię komunikacja nazywa a jedno męczeństwo 

l za co nas tak męczą, na co się nad nami 

tak żdziechzją? Czy my już takie ostpitnie 
ludzie. 

— Nu, co pan myśli, czy to przyjem- 
nie by było. 

„Kanfuz* 

t4go naszego delegata tam nie prosili, 

"ie rozumiejąc 0 co 

i nic więcej. — Nu to i dla 
bo 

powiadają że nasz naród  grubjński i niej 

umie prowadzić polityki. 
Pożegnzłem p. lzrola, nic nie mówiąć 

i długo mi w uszach brzmiał wyraz: 
„Kaniuz“. 

PrZzygodny 

Szarkowszczyzna 

POKAZ ROLNICZO-BUDOWLA- 

NY w MOŁODECZNIE 
w czasie Pobytu Pana Piezydenta Rz czypo 

spolitej. 
Mołodeczańskie Towarzystwo org. i kółek 

rolniczych w roku bieżącym planowało urzą- 
dzenie poktizu hodowlanego w Kraśnem. W 
związku zaś z przyjazdem Pana Prezyd:nta 
Rzeczypospolitej Komitet Obywatelski przyję 
cia tojnego Gościa w porozumieniu z 
Tow. O. ; K. R. zdecydował przenieść 
wyżej wymieniqny pokaz do 
Mołod<czna i przystosować go do dnia po- 
bytu Najjaśniijszego  Dostojnika Państwa. 

i/Zawdzięczając wspólnemu wysżkowi człon 
ków TO i KR jego personelu agronomiczne- 
go, na czele z <ggronomami panem Żudzielejm 
oraz lud: chochiż nie 
mających nic wspólnego z rolnictwem, lecz 
wykazujących dość dobrej woli przy wy- 
datnym poparciu p. Wojewody  Raczkiewi- 
wicze i starosty mołodeczańskiego de Tra- 
mcourik, pokaz udzł się nadspodziewanie 
dob:zt. 

Pisty į poryty plac pod  kięrunnkiem 
sekcji, gospodarczej i dekoracyjnej, na czeje 
których stemął Pan Sobieszczkinski prędko się 
zmienił w równy teren wystawowy z pię- 
knie urządzonemi klombami kwiatów, alia- 
nami, alejami — pawilonami udekorowanemi 
w zieleń i wieńce. Po środku płacu wyscko 
wznosiła się widocznki z odległości kilku 
kilometrów chorągiew biało - <marantowa 
i jakby wzywająca wszystkich na mającą się 
tu odbyć rzadką i wielką uroczystość 

Dziat hodowlany zajmownł więcej niż 
połowę terenu pokazu. Mocne stoiska z 
pięknie sporządzonemi napisami wieku i 
pochodzenia eksponatu. Bydło zgrupowane 
było według ras.  Reprezentowaną była 

W GOŚCINIE 
Korzystając '« uprzejmego zaproszej 

nia komendanta korpusu kadetów lwow 
skich p. pułk. Florka wy- 
brałem się do obozu letniego 
w Nowych Trokach na uroczystość zor 
garmizowaną z okazji zakończenia obo- 
zu oraz zapowiedzianej wizyty JE ks. 

  

rasa czerwona - polskki, oraz ninz.nna, trze- 
cia grupa stanowiła rasę miejscową. Przy- 
prowadzono bydła 124 sztuki w tem 22 

buhzje. 
Na największą uwagę zasługiwkiy bu- 

haje sprowadzone na teren mołodeczańskie- 
go powiatu przed paru laty staraniem T-wa 

Rolnicz. 
Rozdano 38 pieniężnych  nbigród — па 

sumę 917 zł., dwie pr.mje po 300 zł., 6 li- 
stów pochwalnych, 4 dyplomy, na medałe 
bronzow. i 1 dyplom na medal srebrny, 
tym ostatnim został nagrodzony piękny bu- 
haj  „Czarodziej*, własność p. Janki Pu- 

ciaty z maj. Porzecze 
Wielką niespodziankę zrobił dział koń- 

ski, gdyż wbrew  dotychczasowemuj mnie- 
maniu, że p. Mołodeczański nie posiada du- 
żej ilości dobrych koni  jedntik dziai tón 
był przepełniony pięknemi eksponatami, do- 
starczonemi tak przez większą własność 
jak i przez drobnych rolników. 

Nagród pieniężnych rozdane 38 na 
sumę 970 zł. 6 listów pochwalnych, 1 dy- 
plom W. medal bronzowy i 2 na medale 
srebrne. Temi ostatniemi nagrodzone  zo- 
stały ogier pana J. Pileckiego z Wierzchówki, 
i ogier pana Puciaty z maj, Porzecze i znany 
już na terenie Mołodeczańskim ogier park 
Cz. Odyńca z maj. Wiązawiec „Doląr”. 

Zostały również nagrodzone listami po- 

chwalnemi niektóre okazy owisc, drobiu i 
królików. : 

Nierogacizny wchle nie było na poka- 
zie, wskutek zakzzzu przepędzania. 

W dziale rolnym oglądać można było 
mnóstwo wykresów,  lustrujących — ргасе 
Stow. Or. i K. Roln. na teremie p Mołode- 
czno, także eksponaty z próbnych poletr 
ków zbóż gatunkowych, orRz nawozów 
sztucznych ' 

Wielkie zainteresowanie budzi'y ekspona 
ty i uprawa torfowisk p. Osiecimskiego Z 
Koszewnik, także sztuczne nawożenie łąk 

p. Sidorowiczw. Pierwszy został nagro- 

dzony małym złotym medalem, drugi listem 
pochwejnym. ' 

Zachwyt wśród zwicdzających | wywo- 

łał swoim  urządzaniem pawilon robót 
ręcznych. Z talentem gustownie rozmiesz- 
czone eksponaty tworzyły pyszny przybytek 
sztuki ludowej. Dużo tu pracy położyły pa- 
nie starošcina de Tram<courtowa i wice- 
stłirościna Sylwsstrowiczowa, kompletując i 
rozkłzidając dostarczone przez pań ziemia- 
nek z różnych zakątków powiatu  €kr 
sponaty 

Przeważnie były wyroby tkackie, КН- 
my, obrusy, ręczniki, wszystko to w stylu 

rogjonalnym. A było tego przeszło 600 

sztuk. 
Naogół rozdano nagród 55 na sumę 

310 zł., dwie po 30 zł., dwie po 20 zł, je- 
drw 15 zł, dziesięć po 10 zł, resztę po 5 
zł, Artystyczne koronki Sierocinca, sejmiko- 
wego w Rakowis, prowadzonego przez Zar 
konn'ce z zakładu Zrzeszenia Sióstr im. Ma- 
rji ze lLwowa, paskiki łowickie p. Reutowej 
z Malaszek, obrusy mereszkowdine p. Gali- 
jewskiej z Rakowa, teneryty p. Siemaszkie- 
wiczowej z Łotaczówki,  garnczarskie wy- 
roby Krużnickiego pidściły wzrok zwiedzają 
cych, to też rmienapróżno zostały odzna- 
czone listami pochwalnemi. 

Frwiljon robót ręcznych szkół pow- 
szechnych, pod umiejętnym zarządem  In- 
spektora szkolnego p. Kuczkowskiego wy- 
głądał efektownie. Reprodukcje obrazów, 
malowane prze 11-to letniego chłopca, oraz 
roboty piłkowe zwracały powszechną uwa- 
gę a model dworku z ogrodem i wodotry- 

* skiem, wykonkiny z tdktury przez 17-to łetnie- 
go chłopca Michała Żabińskiego  zasługi- 
wał na specjalne wyróżnienie. 

Dział narzędzi rolniczych sporządzony 
był staremniem miejscowego  współdzielcze- 
go syndykatu rolnego. 

Przejważnie gromadził on rbrzędzia i 
maszyny, interesujące mniejszą własność — 
mając w tem cel propagandowy. 

Widziało się tu mniejszych 
pługi, brony,  kultywatory, | sprężynówki, 
narzędzie do uprziwy łąk,  siewniczki do 
nawozów sztucznych, s'ćwniki rzutowe, rzę- 
dowe, naczynia mleczbirskie, mały  kilko 
silny motorek poruszający małą sieczkariię i 
młocarnię. Wszystko to poustawiane pla- 
nowo, we wzorowym porządku. Sam pein 
kierownik chętnie tłumaczył każdemu i 
udz'elet różnych prłłktycznych wskazówek, 
to też nic. dziwnego, że zaroiło się tam od 
przyjezdnycąh włościan i gwkir zagłuszeł 
przygrywającą orkiestrę. 

Nie mniej od innych działów wyróżniał 
się też dział betaniarnni s<jmikowej. Tu 
gdzie wojna śwłitowa kilkakrotną falą po- 
wrotną zalewała tan teren — niszcząc lasy 
i osiedła, tu pustaki, dachówiki,  cembro- 
winy, przepusty i t. p. mają wielkie zna- 
czenie dla powiatu. 

Eksponaty tego dzfnłu 

rozmiarów 

odznaczały się 

U KADETÓW 
cze wyspy oraz brzegi jeziora trockie- 

0. 
Dobry los zsyła mi przewodnika w 

postaci sprytnego chłopczyka ze szkoły 
powszechnej. 

Po drodze udziela mi wyjaśnień: 
to jest, proszą pana zatroazański pałac 

  

Obóz 

biskupa Władysława Bandurskiego. 

Wyjeżdżam rano autobusem, przyby- 

wam do Trok (a dziwo!) be zkatastro- 

fy f po rozejrzeniu się w sytuacji ru 

szam dalej per pede” 
Mijam opłotki Trok, wkraczam na 

ścieżkę ciągnądą się wzdłuż błękitnej 
ton: jeziora i idę obserwując malowni 

kadetów. 

pani grafini (ma na myśli 'hr. Tyszkie- 
wiczową), muzyka już pojechała do o- 
bozu i harcerze z Wołgi (tak się po: 
dobno nazywa jedna z wysp zamieszka 
na chwilowo przez harcerzy). Nieco da 
lej tuż przy drodze stoi krzyż. Podcha 
dzimy bliżej. Cmentarzysko wojenne о- 
kolone drutem kolczasym, zachwaszczo 

84/0 W 0 

Burcew zapowiada zdemasko- 
„ wanie zabójców Kutiepowa 

PARYŻ. Pat. Dawniejszy rewolucjonista rosyjski Burcew, który wy- 
specjalizował się w wykrywaniu tajemnic natury politycznej i który zdema- 
skował swego czasu znanego prowokatora Azefa, zajął się obecnie sprawą 
gen. Kutiepowa. Sensacyjne jego rewelacje w tej sprawie zwróciły na sie- 
bie uwagę władz śledczych francuskich, które wezwały wczoraj Burcewa, 
prosząc o sprecyzowanie danych, na mocy których twierdzi on, iż generał 
Kutiepow po swem porwaniu został zamordowany przez bolszewików na 
terytorjum francuskiem. Burcew odmówił narazie zakomunikowania tych 
danych, obawia się bowiem, że przedwczesne ich ogłoszenie może zaszko- 
dzić jego ankiecie. Burcew spodziewa się zakończyć swoją ankietę w cią- 
gu bieżącego miesiąca i obiecuje wówczas zdemaskować w prasie wino- 
wajców i wyjaśnić okoliczności porwania gen. Kutiepowa. 

Dyplomatyczne posunięcie Kominternu 
CELEM POZYSKANIA NIEMIECKICH NACJONALISTÓW 

BERLIN. PAT. — Prasa niemiecka ogłasza protokuł tajnego posiedze 

nia egzekutywy Kominternu z dnia I lipca b. r. Z protokułu tego wynika, że 

na wspomnianem tajnem posiedzeniu przyjęto rezolucję, zawierającą między 

innemi żądanie, aby władze sowieckie pozwoliły emigrować z Rosji koloni 

stom niemieckim, będącym obywatelami Rzeszy. 

Rezolucja zaleca prasie sowieckiej występować na przyszłość w tonie 

bardziej umiarkowanym, celem osłabienia nieufności, z jaką opinja niemiecka 

odnosi się dc Z.S.S.R. Celem pozyskania niemieckich kół nacjonalistycznych 

oficjalna polityka rządu sowieckiego musi się stać dla Niemiec bardziej przy 

jazna. Dotychczasowe próby współpracy z nacjonalistycznemi kołami niemiec 

kiemi powinny być kontynuowane. 

Dla prowadzenia planowej polityki wobec Rzeszy niemieckiej, w duchu 

tych wskazówek wybrana została specjalna komisja, w skład której wchodzą: 

Stalin, Woroszyłow, Litwinow i Narymanow. Komisja ta ma 

pełnomocnictwa. 

nieograniczone 

Dalsze szczegóły o katastrofie w Neurode 
BERLIN. Pat. Według komunikatu oficjalnego, w szybie Neurode, w którym nastą- 

ru katastrofa wybuchu gazów, ogólna liczba osób, znajdujących się w kopalni, wynosiła 
124 osoby. Z tego 14 osób natychmiast po wybuchu udało się wydostać z szybu. Z licz- 

by pozostałych 210 wydostano potem jeszcze żywych 49 osób, które odwieziono do szpi- 
tala. Z pozostałych 161 wydostano nieżywych 62 osoby, 
jeszcze w sztolni. 

zaś 79 osób zamkniętych jest 

Popierajci 
akuratnością i starannością w wykonaniu. 

Były też wystawione eksponaty  prze- 
mysłu miejscowego, jak przemysł  torfo- 
wy pana E. Chełchowskiego z maj. „Cho- 
row“, z tegoż Chorowa cegła; kafle, not 
by ghrnc arskie B-ci Swolinskich z Krošme- 
go; wozy, bryczki i t. p. # 

Zainteresowanie ludności było ogrom- 
ne. Według obliczeń Komitetu wystawowe- 
go zwiedziio wystawę 5 tysięcy osób, 

Zainteresowanie ludności było ogromne 
Pogoda piękna, słoneczna dopisywała cały 
czas. 

Już „M parę godzin przed przyjazdem 
Pana Prezydentao zaczęły powoli gromadzić 
się tłumy z dalszych i bliższych okolic. 

A niezadługo do przyjazdu Pana Prezyden- 
ta przybywają prezes Wojew. Związku Zie- 
mbin pzm Hipolit Gisczewicz, prezes Wil. 
Tow. Org. i Kółek Roln. pan Karci Wagner, 
naczelnik wydziału Rolnictwa i Weteryna- 
rjii pan Szaniawski, także gromadzą się 
u wrót wysbiwy członkowie zarządu i rady 
Mołod. Tow. Org. i Kół. Rol. naczele z 
prezesem p. J. Puciatą. 

  

„ 

Punktualnie o godz. 4.ej wśród okrzy- 
ków „Niech żyje” i przy dźwiękach hymnu 
narodowego, wykonźmega przez orkiestrę 
kompanji honorowej 86 p. p., zajechał sa- 
mochód Pana Prezydślnth, który ze swoją 
świtą staje u pięknie udekorowanej w zieleń 
sierpy i kosy bramę pokazu rolniczo - ho- 
dewlenego. ё 

Tu spotyka Dostoinago  Gošcia prezes 
p. Pucikta, witając w imieniu  zrzeszonego 
rolnictwa następującem przemówieniem: 

Czcigodny Panie Prezydencie. Spotyka 
nas wielkie szczęście i wysoki zaszczyt po- 
witać Cię  Dostojny Panie, i jednocześnie 

ne,, (biedacy nie ominął ich drut kol 
czasty i po wojnie). 

Tabliczka. Lakoniczny nadpis: Hier 
ruhen! 33 unbekamte russiche Krieger. 

Niewiadomo kto — ot nieznani żoł- 
nierze, bohaterzy. Aż szkoda że nikt nie 
zajmie się ich grobem. Choćby c sami 
kadeci lub harcerze obozujący niedale- 
ko. 

Nieca dalej widnieje brama tryum- 
falna — wejście do obozu. Słychać we 
soły gwar, nawoływanie. Jeszcze: tro 
chęl i jesteśmy w obozie. 

Tu grupa kadetów szykuje się z me- 
nażkami po obiad, nieco: dalej malowni- 
cza grupa harcerek (lwowianki, przy- 
były aby złożyć wizytę „swoim* ka- 
detom) tam znów harcerze zgromadze- 
ni koło swego dyrygenta spiewają ucie 
szne piosenki ku radości słuchaczy. 

Witam sie a gospodarzem terenu p. 
płk. Florkiem, JE ks. biskupem Bandur 
skim oraz całym towarzystwem (nie 
brak miłych znajomych z Wilna i“ 
Trok) i z ciekawością rozglądam się 
dookoła. 

Obóz ulokowano na pięknie położo 
nem wzgórzu nad bregiem jeziora Ok- 
miany. Pięknie tu jest. Stare sosny szu- 
mą żałośnie jak gdyby skarżyły się na, 
słońce prażące bez umiaru, sine tale je- 
ziora pluszczą o brzegi kusząc przemę- 
czonych, przepalonych słońcem. 

Nic dziwnego, że wszystkie twarze 
uśmiechnięte, oderstwe (za wyjątkiem 
przybyłych z miasta) wypoczęte. Aż 
szkoda, że nie jestem kadetem, albo na, 
ten przykład harcerką. 

Jedzą obiad. Co za apetyt. Miło 
spojrzeć, to też p. R. Kawalec, pod któ 
rego kierownictwem dokonywane są 
zdjęcia kinematograficzne 

e L0.P.P. 
podziękować Ci, żeś zechciał 
Swej podróży gościć wśród > 

Witam Cię i dziękuję z całego sercei 
mieniu Mołodeckiego Okręgowego Towa- 
rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 

Po doniosłym dla całego naszego rol- 
mia ctwa momencie zjednoczenia się wszy- 
stkich organizkcyj rolniczych, Towarzystwo 
nasze,  zrzeszając w sobie rolników  róż- 
nych warstw społecznych, różnych  prze- 
konań i poglądów w zrozumieniu  doniosło- 
ści sprawy zgodnie pracuje według  opra- 
cowanego programy, wespół z czynnikami 
rządowemi i samorządowemi, ciesząc się 
u nich stełym zrozumieniem. Pikcujemy z 
pełną świadomością obowiązku potrzeby 
swego wysiłku, wyniki pracy swej lustru- 
jąc od czasu do czasu też przez pokazy rol- 
niczo - hodowlane. 

Racz Panie Prezydencie, taki pokkz, 
który wypadł w dniu dzisiejszym  taskawie 
otworzyć i zwiedzić go. 

. Zobaczysz wprawdzie jak dałecy jeste 
śmy pod względem kultury rolnej od za- 
chodnich naszych dzielnic, jednak wyniki 
naszej piNcy nad podniesieniem rolnictwa na- 
sztjgo za ostatnie lata są bardzo duże. 

Polityka rządów moskiewskich, w — га- 
rodku niszcząca wszelką myśl społeczną, 
wojna światowa z trzechletnim postojem na 
naszym terenie tyłów Wrmji carskiej, oku“ 
pacja niemiecka, wreszcie najazd hord 
bolszewickich, a jako rezultat — ogólna de- 
moralizbicja,  epidemje, ruina domostw, 
zgliszcze, setki kilometrów rowów strzelec- 
kich, i drutów kolczastych, pokrywające na- 
sze zagony —to były warunki przy któ- 
rych rozpoczęliśmy pracę. Ale, odzyskan a 
niepodległość, wysokie przywiązanie do oj- 
czystego zagonu, a wdzięczność niektórych 

na szlęku 

(aptetyty) na taśmie, filmując moment 
posiłku. 3 

Korzystając z odpoczynku, prosimy 
p. Kwiatkowskiego, polonistę korpusu, 
© informacje o korpusie, programie 
dnia kadetów podczas obozu i t.p. 

— Korpus nasz, mówi p. Kwiatkor 
wski istnieje już od 12 lat kształcą 
przeważnie młodzież z Kresów Wscho 
dnich. Ma on za sobą piękne tradycje 
bojowe, gdyż już w sierpniu 1920 r. ka 
deci Iwowscy bronili Ojczyzny przed 
najazdem bolszewickim, a w maju 1921 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
12-GO LIPCA. | 

Front południowo-wschOdni. Nad 
Zbruczem oddziały 6 armji wszędzie w 
kontakcie z nieprzyjacielem. Ataki na 
Wołoczyska odparto. 42 pułk piechoty 
z 18 dywizji generała Krajewskiego roz 
bił na wschód od Krzemieńca trzy puł 
ki sowieckie: 403, 404 i 405-ty, które 
w popłochu opuściły plac boju. Miasto 
Dubno zajął nieprzyjaciel. W jednym z 
fortów bronią się nasze oddziały pod 
dowództwem majora Matozyńskiego. 2 
i 3 armje — bez zmian. 

  

„Tylne straże 2 dywizji legjonowej ob- 
Front północnośwschodni. 4 armia. 

sadzają linje rzeki Uszy niemeńskiej. 

Na całym froncie 1 armji, nieprzyja- 
ciel napiera silnie, szczególnie gwałtow 
nie atakując Smorgonie od strony pół- 
nocno-wschodniej. Oddziały 1 armji zar 
jęły linję okopów niemieckich. Grupa 
generała Boruszczaka, w ciężkich waP 
kach w odwrocie na Wilnio. 

  

  

Jak się odbył marsz na Helsingfors 
Marsz włościan lapppińskich do Helsing 

forsu zakończył się _12 tys. włościan ze 
wszystkich części Finlandji ściągnęło do 
stolicy kraju aby w wielkiej demonstracji 
wypowiedzieć ostrą walkę komunizmowi. 

O godz. 11 rano ruszyli oddziały  poie- 
dyńczych włościąn z niebieskoczarnemi + > 
przepłiskami na ramieniu aby się zjedno- 
czyć na placu zawodów piłkarskich na przed 
mieściu Toe. 

W blasku słońca maszerowali wicścianie 
oddzielnemi koląmnami według miejscowo- 
ści, dążąc rM plac zbiórki, który niebawem 
przskształcił się w wielkie obozowisko nie- 
uzbrojoiych włościan. 

Punktualnie a godzinie 12 wstąpił na 
trybunę cieszący wziętością pastor Korres 
i wygłosił podniosłe przemówienie o charak- 
terze religijnym, który właśnie cały ruch 
cechuje.  Wispomniał on o walkach o wy- 
zwolenie z 1918 r. i ganił opieszałość, dzięki 
której komunizm tak dalece się rozwiel- 
możnił. 

Po przemówieniu pastora kapela ode- 
grała kilka fińskich pieśni narodowych, któ- 
rych demonstranei wysłuchali z obnażonemi 
głowami. 

Następnie pochód znów ruszył i wło- 
šąinie,  świecąc przykładem zachowania 
znakomitej karności, w swych powszednich 
roboczych strojach, podążyli do pomników 
żołnierzy poległych w wałkach © wolności 
Finłandji i na pomnikach tych złożyli wieńce 

‚ № zakończenie demonstracji złożyła się 
religijna uroczystość na wielkim placu senfttu 
który bataljony włościan ćafkowicie wypeł- 
niły. Wielki zapał ogarnął włościan, gdy 
na plac senatu przybyli samochochmi popu- 
larny przywódca wicścian Kosula, pastor 
Korres i inni. 

Następnie ukazały się członkowie rządu 
w czarnych strojach i z cylindrkimi na gło- 
wie. Prowadził ich nowy premier Svinhuwud 
i minister spraw zagranicznych Prokope. 
Wielkie! było następnie rozradowanie wło- 
ścian, gdy w kiłku munitach po przybyciu mi 
nistrów wysiadł z samochodu bohater walk 

gu pamięć Ojczyzny za, ich zasługi, po- 
budza wszystkich nas do nadludzkich wy- 

w siłków w kisrunku odbudowy i uruchomie- 
nia naszych warsztatów. Uświadamiamy so- 
bie dobrze, że duża nes jeszcze czeka piłica, 
by stać na równi z innemi dzielnicami nas 
szej Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do 
dałszych wysiłków, bo będąc wysunięci tak 
daleko na wschód przypada nkłm w udzia- 
le stać na straży kultury zachodniej, two- 
rząc mur przed ohydną ruiną społeczną. A 
szybciej doszlibyśmy do tego, gdyby nie- 
raz wygłaszane przez nasze  organizkicje 
rolnicze postulaty znajdowały zrozumienie 
czynników na to pūwotanych, a dziełnica nek 
SW traktowana przynajmniej narówni z inne 
mi dzielnicami Rzeczypospolitej! —Wdzię- 
czni za Twój pobyt u nes, przepełnieni ra- 
dością, że oglądamy Najwyższego Dostoj- 
nika Naszej Ukochanej Ojczyzny, składam: 
Ci w imieniu  Mołodeckiego Okręgowego 
Towarzystwk  Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych wyrśz hcidu i głębokiej czci, wznosząc 
okrzyk „Niech żyje Prezydent Rzeczypospo- 
litej Naszej!” 

ОКггуК ten został podchwycony 8-mio 
tysięcznym tłumem rolników! Mała dziew- 
czynka podaje Panu Prezydentowi sierp, 
którym Pan Prezydent przecinki symboliczną 
wstęgę, trzymaną przez dwie kobiety O 
strojach regjonalnych — druga podaje Pa- 
nu Prezydentowi kokardkę honorową. > 

(Pan Prezydent udaje się wraz ze świtą 
na zwiedzanie poktłłzu. Interesuje się wszy- 

stkiemi działami, rozpytując 0 wszystko to- 
warzyszących Mu członków Komitetu. 

Specjalną uwagę Pan Prezydent zwró- 
cił na dział koński, dłuższy czas  przygląż 
dając się ntijpiękniejszym okazom, oprowa- 
dzanym po specjalnie przyszykowanym pla“ 

   

  

— Chłopcy, jak pan widzi, mimor 
surowego reg'm'u wyglądają świetnie. 
Wstają o 5. Ćwiczą. Po: obiedzie na ga 
dzinkę spać. Wieczorem, po ćwicze - 
niach pogadanka, odpoczynek i spać. 

Niewiele więcej niż dwie godziny 
mają dla siebie. Odpoczęli od umysło- 
wej pracy i okrzepli fizycznie, teraz do 
| września wypoczną do reszty w do- 
mu. Wszyscy napewno skorzystają. 
Chorych niema to też lekara nasz dr. 
Hełczyński niewiele ma kłopotu z chło 
pcami. 

  

D-ca korpusu płk. Flondk wita Pane Prezydenta Rzeczypospolitej u wejścia do 

r. 42-ch udało się do szeregów powstań 
czych na Górnym Śląsku. Sześciu z 
nich poległo. 

Weterani powstania 1863 roku wrę 
czyli kadetom korpusu lwowskiego 
sztandar powstańczy, który obecnie 

uwidocznił jest chorągwią korpusową. 

obozu. 

Korpus będąc jednocześnie gimna- 
zjum o typie matematyczno - przyrodni 
czym i szkołą wojskowłą praygotowuje 
kadry przyszłych oficerów. Chłopcy zy- 
skują tyle, że wdrażają się do ciężkiej 
służby wojskowej i zdobywają stopień 
oficerski o rok wcześniej niż ci, którzy: 

© wyzwolenie gen. Mannerheim i wiełkiemi 
schodami podążył do kościołu św. Mikołaja. 
Kulminacyjny punkt uroczystości osiągnęta, 
rmędy przed szeregi włościan zatoczył się sa 
mochód pndzydenta państwa. 

Prezydent Relander, wysiadłszy z samo 
chodu podszedł do stojącego w / otoczeniu 
swego orszaku Kosuli, by uścisnąć mu dłoń. 
Był to symboliczny akt, który błyskawicznie 
oświetlił sytumcję. Ruch lappanów jest zwy- 
cięski: w tdj chwili przynajmniej nie napoty 
ka on na żaden opór. 

Nabożeństwo rozpoczęło się od śpiewu 
chóralnego. Następnie kaznodzieja Mzłmivae 
ra powtórzył w ogólnych zaryskićh przemó- 
wienie wygłoszone na placu zawodów pił- 
karskich t zakończył ja pacierzemi. Następnie 
wszedł na trybunę Kosula, pod względem 
zewnętrznym typ Mussoliniggo i w krótkich 
słowach wyjaśnił znaczenie ruchu: 

„Zebrkliśmy się tu dn. 16 maja 1918 r. 
w przekonaniu, iż nasze zwycięstwo nad 
komunizmem jest ostateczne. Ale gorzkie do- 
świadczenie wykazało, że zdrajcy tei znów 
się rozwielmożnili i wygłaszają z trybuny par 
lamentu wywrotowe przemówienia. Powinniś 
my byli przybyć przeto do Hulsingforsu, by 
tu wypowiedzieć wrogowi Walkę. Możliwie, 
iż popetniliśmy błąd. Ale nasz ce! jest dobry 
i Bóg jest z nami!”, 

Raptem zebrał głos prezydent państwa 
Relander, w gorących słowach pochwalając 
patrjotyzm lappkinów. 

W ten sposób moralne zwycięstwo ru- 
chu lappańskiego wypadło całkowiee. Wło- 
šcianin Hertua doręczył premjerowi proklama | 
cję ruchu, która wypowiada rządowi wotum 
zpufania z warunkiem, iż komunizm zostanie 
całkowicie zlikwidowany. Demonstracja wy- 
kazała wybitny religijny charakter ruchu. 
Wszystkie mowy, z wyjątkiem przemówie 
nia Kosuli wygłosili kapłani. 

  

  

  

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO+ 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

cu. Oglądając dział bydła rogatega zatrzy- 
mał się nRd nagrodzonemi  eksponatami, 
podziwiając dorobek naszego powiatu. 

W dziale rolnnym Pan Prezydent in- 
teresował się działalnością prac takowego. 

Zwiedzając pawilon robót lądowych r 
cznych podziwiał piękne roboty pot wie 
šniaczek, wykonane 24 swoistym artyz- | 
mem, tu pani Wanda Eynarowiczow$ z maj. 
Oborek, wręczyła Panu Prezydentowi  kił- 
ka kilimów — za co Pan Prezydent raczył 
Jej podziękować. 

W dziale szkolnym Pan Prezydent 
zwróci ł uwagę na reprodukcje  mhlarskie 
11-to letniego chłopca i jego roboty pikowe 
Pan Prezydent rozporządził się aby metce 
chłopaka wypłacić 100 złotych — to szef 
kanc. Pana Prezydenta pułk. Głogowski | 
wtejże chwili uczynił — ат też spostrz | 
dziewczynkę wpatrującą się w leżącego qh 
stole pajaca, zakupił jej: takowego ; osobiście 
wręczył, 

  

Krótki czas oznaczony programem po- 
bytu Pana Prezydenta na,pokazie, nie 
zwoliłł dłużej (ane Dostojnego Giowy Pin“ 
stwa. Pan Prezydent dziękując prezesowi 
"Tow. Org. i Kółek Rolniczych przy okrzya 
kach „Niech żyje" i dźwiękach hymnu naro- 
dowego odjechał do Krašnego. 

Nadługo w pamięci i sercach rolników 
Mołodeczańskich  pozostannie obraz pięknej 
uroczystości uświętnionej obecnością tik 
Dostcjnego Gościa, a na której rolnictwo Мо- 
łodeczzjńskis, miało możność po raz pierwszy 
po wojnie światowej wykazać swój stosun * 
kowo kolosalny dorobek żmudnej pracy 
tak ciężkich wbirunkach jakie rolnictwo kre- 
sowe po wojnie przeżywa (Rolnik)   
kształch się w szkołach średnich nor | 
malnego typu. Obecnie korpus liczy o- 
koło 240 uczni. 

Mile gawędząc, zwiedzamy, obóz zor 

ganizowany świetnie przez  kwatermi- 
strza kpt. Klakla. 

W karnym szeregu stoją namioty 
kompanji, osobno  kancelarja sztabu, 
siedziby dowództwa, kasyno, jadalnia 
(na wypadek deszczu) kuchnia i t.p. 

Wszędzie porządek, wszędzie czuć 
rękę sprzątających i „pańskie oko* do- 
wódzców. Zupełnie nie jak w lesie, a 
jednocześnie a autentycznym szumią: 
cym lesie 

Obserwujemy zawody "i ćwiczenia 
wojskowe, poczem udajemy się na o- 
biad. 

Aż strach pomyśleć, ile się zjadło i 
jakich smacznych rzeczy. Zaczynam 
się wstydzić żem wyśmiewał harcerki. 
Przyganiał kocioł garnkowi. Cóż zrobić 
skoro moja sąsiadka (będę dyskretny 
i nie wymienię nazwiska) zjadła trzy 
porcje poziomek ze śmietaną. Cóż to 
gorszy jestem, czy co? ' 

+ 

ł 
A co przy tem było śmiechu, a ca 

uciechy. 

Miłą atrakcją jest chór prowadzony 
wprawną ręką prof. Kaszy. Dzielne chło 
paki śpiewają doskonale, a mój drugi 
sąsiad, por. Lubich nie bez cienia dumy 
w głosie, mówi mi — ten, tam na pra- 
wo, to z mojej kompanji — a potem od 
niechcenia dodaje — to kuzyn Pana 
Prezydenta Mościckiego, Bojanowski. 

Po obiedzie tańczymy trochę (kio 
może się jeszcze ruszać), obserwujemy 
grę w siatkówkę, i koszykówkę poczem 
key do: Trok, na zawody pływar 
ckie.  



  

Ciężki dzień partyjników sejmowych 
DWA WIECE ROZBITE PRZEZ LUDNOŚĆ. 

W ubiegły czwartek odbywał się 
w Głębokiem doroczny jarmark. Wyko 
rwystali to partyjnicy sejmowi. organie 
zując szereg wieców przedwyborczych 
zakończonych bardzo dla nich  niefor- 
tunnie. 

O 11 rano przybyli nap lac posło- 
wie: Smoła, Chadej, i Dudnicki oraz 
Grodel, rozpoczęli wiec „Wyzwole- 
hia“. 

Antypaństwowe przemówienia „try 
bunėw“ spotkały się z energicznym 
sprzeciwem słuchaczy, okolicznych wło 
ścian. Powstało zamieszanie, wobec 
czego wiec został rozwiązany. Posło- 
wie widząc grożące im niebezpieczeń- 
stwa ze strony słuchaczy zmuszeni byli 
prosić policję o ochronę. 

Na drugiem miejscu zainicjowano 
wiec stroniictiwa chłopskiego. Pio. spo- 
kojnem przemówieniu posła Mateckie- 
go, na trybunę (jedna m furmanek) 
wszedł niejaki Pac. Wybitnie antypań- 
stwowe jego przemówienie wywołało: 
istną burzę. Nie bacząc na głośne pro- 
testy spotęgowanie jeszcze okrzykiem 
przeciwko Panu Marszałkowi Piłsud 
skiemu, uniemożliwiające dalsze pnze- 
mówięnie awanturniczego Paca, kolej- 
no usiłowali zabierać głos dwaj P.P.S. 
— C.K.W'iści pos. Kępiński į sekre- 
tarz Krwawicz. 

Tłum uniemożliwił im przemawia- 
nie. Powstało zamięszanie, podczas któ 
rego Krwawicz uderzył laską jednego 
z uczestników wiecu, który nie pozo- 
stał mu dłużnym. | 

Wiec został rozwiązany, a policja, 
znów musiała zająć się zapewnieniem 
bezpiecznego schroniska agitatorom. 
Schowano ich w rzeźni, a następnie od- 
prowadzono do hotelu i na dworzec ko- 
lejowy. W obawie przed ewentualnemi 
nieprzyjemnościami wyjechali do Ктб- 
lewszozyzny. 

Inni, przebywający w  Głębokiem 
posłowie, jak Smoła, Chadej, Rudnicki 
i Matecki chodzili po wiecu po mieście 
bez żadnej ochrony policji, nie będąc 
przez nikogo napastowani. 

AWANTURA W POCIĄGU 

Tegoż dnia 10 b. m. o godz. 22.25 
w pociągu, zdążającym z Królewszozy 
zny do Wilna, po odejściu tego pocią: 

, 

gu ze st. Głębokie w odległości 60 m. 
od stacji przyszło do zajść w wagonie 
w którym jechał poseł Pławski i wiecz 
ny kandydat na posła Kownacki. Z po- 
wodu awantur pociąg zatrzymana. 

Jak zostało stwierdzone przez inter 
wenjujących policjantów, podczas bie- 
gu pociągu obrzucono wagon, w któ- 
rym jechali partyjnicy, kamieniami i wy 
biio szyby. 

NIEUDANY WIEC WYZWOLEŃCÓW 

Posłowie Wyzwolenia M. Wasilew- 
ski i Smoła usiłowali zorganizować 
wiec w Postawiach, wśród wozów przy 
byłych na jarmark wieśniaków. Ponie- 
waż władze nie były uprzednio powia- 
domione, a ponadto zatamowany został 
ruch, przedstawiciel starostwa zawe- 
zwał posłów do przerwania wiecu i 
urządzenia go po uprzedniem  zgłosze- 
niu na właściwem miejscu, na rynku, o 
godz. 12, gdzie ruch nie będzie tamo- 
wany. 

Posłowie odpowiedzieli arogancko, 
że „będą urządzali wiece tam, gdzie 
chcą, gdyż nikt im nic nie zrobi”. Wo- 
bec takiego zachowania się posłów, 
wiec został rozwiązany. Zachowanie 
się posłów wywołało oburzenie wśród 
mieszkańców. Kiedy posłowie zaczęli 
następnie agitować w pobliżu wozów, 
pozwalając sobie na wystąpienia prze- 
ciwko Panu MarszałkóWi Piłsudskiel 
mu, rozległy się okrzyki, zabraniające 
im atakowania Wodza armji polskiej. 
Pos. Wasilewski uderzył laską w gio- 
wę osadnika Mieczysława  Krasulewi- 
cza, ten zaś uderzył posła Wasilewskie 
go w twara. Zajście to zlikwidował na 
miejscu funkcjonarjusz policji, już w 
jego obecności pos. Wasilewski ude- 
rzył laską jeszcze kilka osób. Rozjuszo 
nego Wasilewskiego z trudem udało 
się uciszyć. Gdyby nie interwencja D3- 
iicji, byliby go obili osadnicy, którzy 
stanęli w obronie napadniętego Krasu- 
lewicza. 

  
  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU QD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

. Ujęcie groźnego dywersanta 

! 

  

_ W rejonie Łodździan na pogrhiniczu polsko 
lit wskiem grasowała przez Krótki czas ban- 
da rabusiów przybyła z Litwy z niejakim Pu- 
ryckim vel Domagało na czele. 

Władze grzmiczne wyłowiły Wszystkich 
członków bandy i jedynie jej przywódck zdo 
tal się ukryć w pobliżu Druskienik i był nara- 
zie do nieodszukania. 

Przedwczoraj w nocy patrol KOP. lu- 
strując granicę, zauważył uzbrojonego osob 
nika przedostającego się do Litwy i chciał go 
zatrzymeć. Nieznajomy począł  ostrzeliwać 
się i rzucać granaty, chcąc w ten sposób uto- 

rować sobie drogę przez otaczający go pier- 
ścień żołnierzy. 

„MW czasie wymiany strzałów jeden z ko- 
pistów szer. Waegilonek został ranny. 

Napastnik po dłuższym czhsie skapitulo 
wał z oporu, wobdc wystrzelenia wszystkich 
naboi i został aresztowany. 

Okazało się, że ujętym jest właśnie 
szukiwany herszt bandytów Purycki — Do- 
mejgało. 

Zeznkł on, że ukrywak się przez cały 
czas we wsi Niemirowska, u Władysława 
Lidzkiego i obecnie chcia* uciec do Litwy. 

Niepowodzenie agentów bolszewickich 
Komuniści wiłeńscy już w dniu wczotaj 

szymi chcieli urządzić próbną demonstrację 
koło rynku drzewnego na ulicy / Zawalnej, 
iecz mi doszła ona do skutku wobec wrog 
postawy hodniów i chłopów przybyłych 
na targ, kilku organizatorów i kolporte 
rów bibuły oddano w ręce policji. 

Demonstracja ta była urządzORA z racji 
rocziłcy ofensywy Tuhaczewskiego i zwoła- 
sa zosłała przez pos. Dworczanina, przy po- 
mocy komsomolców. U zatrzymanych komu 
nistow Zeliką Gawendo, Gity Kagan, Rywy 

* Rubińczyk i Cywi Wapnera znałeziono prócz 
bibuży również sztandary komunistyczne, 

Dwporczanin widząc. wrogie ustosunkowa 
ni> się przechodnłów i zbliżającą się policję począł uciełgić w stronę ulicy  Szawelskiej, 
gdzė; dopadł dorożki ; zbiegł do sekretarjatu 
„białoruskiego"* klubu rob.. włość. 

i Tu już rola gospodarza przypada dą 
wódcy baonu KOP'u mjr. Urbanowi. 

Zawody wypadły šwietn'e. Spręży- 
względną przewagę intelektualną nad 

= organizacja. Wszystko idzie spraw- 

Startują: „kopiki*, strzelcy, harce- 
rze i kadeci, Ci ostatni poza konkursem. 
Przez kurtuazję nie chcą współzawod- 
niczyć w walce o puhar srebrny, ufun- 
dowany przez Korpus. 

* 

Jak wiadomo, komuniści mają zamiar 
dej zorganizować demonstracje w  miejscowo- 

ściach nadgranicznych w celu uczczenia „mię 
dzynarodowego dnła czerwónego”, pr. а 
jacąga na 30 b. m. i w tym celu wy: na 
granicę swych agitatorow. Władze KOP. 
wzmocniły zifacznie czujność dzięki czemu 
w cłągu ostatnich trzech dni zatrzymano w 
rejonie Dzisny, Wilejki, Rakowa i Iwieńda 
jedpnastu techników komunistycznych z Miń- 
ska wraz z cennym materajłem dotyczącym 
urządzenia „czerwonego święta”. 

Ponadto koło Kraśnego zatrzymano fur 
mankę i) pod słomą znaleziono 350 klgr. bi- 
buty. komunistyczntej. 

ik AA ITT I III OO O EITI 
Umykam do autobusu i wracam do 

Wilna. 
Jadąc rozmyślałem o ustwicznych 

utyskiwaniach pasażerów na ruch auto: 
busowy. Może mają rację, ale chyba 
nie zawsze. Autobus odszedł ściśle we 
dług rozkładu, przepełnienia nie było, 
nie trzęso zbytnio i nie lecielišmy „na 
p łeb". Jednem słowem zupełnie do- 

rze. 
Gotów byłbym jeszcze raz odwie- 

  

Na falach jeziora. 

Ostatecznie puhar zdobywa zespół 
szeregowych 22 baonu KOP (136 
a > Strzelcy zdobywają 54 pkt., na 

tem miejscu plasują się harcerze. 

Drugą nagrodę AG 
| = dualną zdobywa sze : : indywidua : 

darm Wilkosz: Kasprzak, trzecią żan 

Zawody skończone. 

  

dzić miłe osiedle kadetów, cóż kiedy w 
sobotę przybywają już do Wilna. We- 
zmą udział w uroczystościach zorgani- 
zowanych na ich cześć i wracają do; 
Lwowa: 

A potem na dobrze zasłużony odpo 
czynek do! domów. W. T. 

SŁOW © 

KRONIKA 
      

  

SOBOTA | 
W. słońca o godz. 3 m. 28 

4 słońca o godz. 7 m. 55 

Sposfrzeżenia Zakładu _ Meteorologji 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 11. VIL. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 758 

Temperatura średnia -l- 16 

Temperatura najwyższa -|-18 

Temperatura najniższa -l- 12 

Opad w milimetrach: 1 

Wiatr 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: stan stały 
Uwagi: przelotny deszcz. 

Zachodni 

URZĘDOWA 

— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 
W dniu 10 lipca r. b. pod przewodnictwem 
p. wojewody Raczkiewicza odbyło się kolej 
ne posiłdzenie wydzieku wojewódzkiego, na 
którem: uchwalono wnieść uzupełnienkt do 
rozporządzenia porządkowego wojewody O 
akcji przeciwpożarowej, rozpatrzono jedną 
sprawę z dziedziny przepisów antyalkoholo- 
wych, postanowiono zalecić zwiążkóm ko. 
munalnym zorganizowanie pomkdni przeciwja- 
gliczych w Smorgoniach, Ilji, Krzywiczach i 
Brasiawiu oraz zorganizowanie powiatowego 
ośrodka zdrowia w. Oszmihnie. х 

Ponadto poddano rozwaženiu uchwai Ra 
dy Miejskiej m. Wilna w sprawie tatffy opłat 
za czynności wydziału przemysłowiłigo Mhigi- 
stratu i w sprawie taryfy opłat na. rzeźmi i 
stacji kontroli mięsz oraz w przedmiocie zmia 
ny statutu miejskiego podatku od Midunków 
kolejowych rozpatrzono 27 odwołań poszcze 
gólnych osób ой decyzyj organów wykonaw 
czych związków komunalnych onaz protoku- 
ły posiedzeń: Rady Miejskiej m. Wilna z dn. 
26, 27 i 28 maja orzz 26 czArwca r. b. Sejmi 
ku brłsławskiego z dn. 24 kwittnfa"r. b. Sej 
miku mołodeckiego z dnia 11 czerwca r. b. 

Rozpatrzono preliminarz budżetowy m. 
Wilna na rok 1930—31 przyczem wydział wo 
jśwódzki wysłuchał opinji p. prof. Miecżysłe+ 
wa Gutkowskiego o tym budżecie, Wypowie- 
dzianej na tle i w nawiązhiniu do poszcze- 
gólnych działów gospodarki miejskiej. Budżet 
miasta po stronie dochodów i wydatków bi- 
lansuje się sumą 15.031.883 zł. i Jest w gr 
balnej kwocie o zgórą 1.800.000 mniejszy od 
budżetu zeszłorocznego. Stosunek procento- 
wy poszczegółnych dziejów budżetu chara» 
kteryzują cyfry nhistępująca: / administracja 
22,1 procent, majątek komunalny 2.3 proc. 
spłafi długów 11,3 proc. drogi i plaod publicz 
ne 8.2 proc., oświata 12.3 proc, kultura i 
sztuka 2.9 proc., zdrowie publiczne 11 'proc., 
opieka społeczna 19,6 proc., oświetlenie ulic 
i utrzymanie straży ogniowej 6.9 prot 

— Odznaczenie w P.W.K. P. minister 
przemysłu i handlu przyznał w dziale samo- 
rządów terytorjałnych  zeszłoroczhej Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu na- 
stępujące odznaczenia: miastu Wilnu  3-cią. 
nagrodę zb! wyniki pracy w dziedzinie organi 
zacji szpitałnictwa miejskiego ; zakładów 
opekuńczych, społecznych,  powiatowemu 
'związkomi komujałnemu w Brasławiu 3-cią 
nagrodę na całość gospodarki skimorządowej, 
związkowi komunzłnemu w Głębokiem  4-tą 
nagrodę za wyniki pracy w dziedzinie popie 
rania akcji spółdzielczej, związkowi komunal 
nemu w Oszmianie 4-tą nhgrodę za rozbu- 
dowę sieci dróg i związkowi komunałnemu w 
„Šwiecianach 4-tą nagrodę za organizację za- 
'kładów opiekuńczych i akcję popierania rolni 
ctwh' zawodowego. 

  

RÓŻNE 

— Zw. Straży Ogniowych na Targach. 
Związek straży ognoiwych Rzplitej ztijął spe 
cjalną salę w pawilonie głównym Targów, 
gdzie wystawi sprzęt strażacki orez materjał 
propagandowy. Interesujący ten pokaz sąsih- 
dować będzie z salą P.K.O., ktėra jak i pod 
czas pierwszych Targow wystąpi okazele. 

— Harcerze nad granicą. Do obozu 
w Słobódce przybyły 2 drużyny har-, 
cerskie a mianowicie 1-sza drużyna im. 
Kazimierza Pułaskiego z Żywca, złożową 
па m 23 harcerzy oraz 3-cia drużyna im. 
Michała Wołodyjowskiego z Tarnowa 
w sile 23 harcerzy. Obydwie drużyny 
obozować będą do pierwszych dni sier 
pnia. › 

— Stan zdrowotny Wileńszczyzny. Jak 
wynika ze  sprawozdanh wojewódzkich 
władz sanitarnych w przeciągu ostatniego ty 
godnia zarejestrowano na terenie wojewódz- 
twa duru brzusznego 15 wypadków, duru pla 
mistego — 8, płonicy 19, błonicy 3, krztuśch” 
— 2, róży — 3. 

— Osobiste. Dowiadujemy się, że p.p. 
Bernadeta Mhrja Cywiūska į Andrzej. Skórko 
uzyskali na Uniwersytecie Stefana Bactego 
stopień magistra filozofji. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Dzisielsza pre 
mjera. Dziś ukaże się po raz pierwszy pełną 
bezbrzeżnego humoru arcywesoła krotochwi- 
la Feydeau „Dudek*. W wykonaniu tej sztu- 

ki bierze udział chły personeł artystyczny Z 

K. Wyrwicz-Wichrowskim na „czele, który 

sztukę tę wyrżysprowzł. Zniżki i bilety kre- 

dytowane ważne. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Rewja Warszawska. Dziś zespół arty- 
stów whirszawskich wystawia, po raz  pier- 

wszy aktualną ję w 18 obrazach „Warsza 
ма — Wilno — New York". Doskonały re- 
pertuar, o: ie nowości stołeczne i zagrhi 
niczne, świetny zgrany zespół — oto walory 
tego Świetnie zgranego teatru. 

Rewja ta odznacza się bsztroskim humo-. 
rem i skrzy się perltmi dowcipu i satyry. 

., Zespół składa się z 23 osób pod kierow- 
nictwem E. Czermańskiego. Kierownikiem 
muzycznym rewji jest znany kompozytor Ale 
ksander Piotrowski. Ceny miejsc od 50 gr. 
Kasa czynna dziś od 11 do 4 w kasie Lutni, 
zaś od godz. 7 wiecz. w T eatrze Letnim. Re 
wikt wywołałe, wielkie zaińteresowanie. 

  

  

  

  

— Koncert poranek Tow. Muzycznego 
Lutnia. Jutro, w niedzielę, odbędzie się w 
ogrodzie po-Bernardyńskim  koncert-poranek 
Wileńskiego Towarzystwa Muzycznego Lut- 
ma. 

Program niezwykle barwny i urozmaico 
ny zkiwiera produkcje chóru mieszanego Lut 
ni pod dyr. J. Leśniewskiego, produkcje solo 
we i duety w wykonktniu Hendrichówny į A. 
Ludwiga. Szereg deklamacyj i monologów w 
interpretacji artysty teetrów miejskich Karola 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Wejście na porp- 

nek 20 groszy. Miejsca siedzące po 50 gr. myskiej pow. Baranowickiego odbywai 
ćwiczenia artyldryjskie 29 p. a. p. Jeden z po Bilety ulgowe dla młodzieży po 20 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. ZB! czas od 
10 b. m. godz. 9 do 11 godz. 9 zanotowano 
ogółem wypadków 63, w tem: kradzieży 1, 
opilstwa 5, przekroczeń administnacyjnych 25; 

— Zdradztna żona mści się na uwo 
dzicielce. Wczoraj w dzień na ulicy 
Bakszta w pobliżu szpitala Sawicz do 
idącej chodnikiem Weroniki Aniszew- 
skiej, (Kolejowa 7) podeszła jakaś ko- 
bieta i oblała Aniszewską kwasem siar 
czanym. Żrący płyn oblał jednocześnie 
stojące w pobliżu dwie siostry Gałec- 
kie (Targowa 13), Libę Kiopelowicz 
(Rajski 6) i Annę Kowalonok (Popow 
ska 34). Na przerażający krzyk piopa- 
rzonych pośpieszyli przechodnie f$praw 
czynię ujęli. 

Jest to Aleksandra Osiemin (Sofjan 
na 12), która mszcząc się na Aniszew 
skiej za uwiedzenie męża chciała wy- 

  

Dr. Tadeusz 

  

DEMBOWSKI 
Filister Konwentu Polonia zmarł w Wilnie dn. 16 b. m. w wieku lat 74. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jakóba dn. 12 b. m. 
o godz. 9 min. 30 rano. Pogrzeb na cmentarz Rossa tegoż dnła o godz. 17, 

o czem zawiadamiają 

Konwent Polonia 

    

i Koło Filistrów w Wilnie. 

    

Pan Prezydent Mościcki 

niezapomniał o małychpetentach 
Podczas pobytu Pana Prezydenta w 

Wilnie cztery dziewczynki ze szkoły 
powszechnej Nr. 19 przy ul. Królew- 
skiej: Lili Kaszyńska, Irena Bedekani- 
sówna, Wisia Wołejkówna i Irena Pik- 
ciuniówna, wystosowały do Pana Pre- 

palić jej oczy. Uszkodziła jej jedynie. aydenta listy, w których prosiły m. in. 
twarz i piersi. Przypadkowo oblane ko 
biety otrzymały ciężkie rany na całem 
ciele. 

Ulckowano je w stanie b. poważ- 
nym w szpitalu św. Jakóba. 

— Autobus najechał 4a rowerzystę. Szo 

fer autobusu Emiljenow, zam. przy ul. Koń- 

skiej 20, jadąc ulicą Zawalną przy zbiegu ul. 

Bazyljętńskiej w kierunku Hali Miejskiej, na- 

jechał na Szostaka Stanisława, zam. w Ko- 

ionji Popowszczyzna. Szostak jechał rowe- 

rem. Rowier został pożtimany. Wypadków z 

ludźmi nie było. 

— Echa zaginięcia przesyłki. Dochodze- 

nie w sprawie transportu pończoch, który w 

dziwny sposób został podjęty ze składów ko- 

lejowych, doprojwadziło do ujęcia kiku „osób 

co do których są poszbiki, że brali udział w 

całej tej aferze, 

— PvVścig i ujęcie dezertera. Wczo- 

raj rano jeden z funkcjonarjuszy policji 

pełniąc służbę na dworcu kolejowym 

zauważył znanego mu dezertera Z 3 p. 

artylerji, nazwiskiem Trabczyk, więc 

usiłował go zatrzymać. 
Trabczyk wyrwał się jednak z rąk 

wywiadowcy i pobiegł na peron, gdzie 

chciał wskoczyć do odchodzącego po- 

ciągu. A 

Gdy mu się to nie udało, drogą 

przez warsztaty kolejowe począł ucie- 

kać w stronę miasta, zaś ścigający go 

policjanci nie mogąc użyć broni, wobec 

dużego ruchu ulicznego, wsiedli: do: ta- 

ksówki i w ten sposób ujęli go koło 

rynku, na ul. Kijowskiej. 

— samochodowy na szosie. 
Pędzące szosą Wilno—Niemenczyn auto woj 

skowie wpadło na furmankę chłopską. 
Jadący nią wieśniak Józef Pakszto 

złamaniu ręki i ogólnym  obrażeniom, 

-zaš został zniszczony. 

— Samobójstwo bezrobotnego. Na po- 

dwórzu Domu Ludowego w Brasławiu ode- 

breł sobie życie wystrzałem z Naganu 19-et 

ni Leon Dziedziuszko, zam. w Wołożynie bez 

zajęcia. Pozostawił kartkę z napisem: „Odbie 

ram sobie życie z własnej chęci, powodu nie 

podaję". у 

— Pocisk roZszarpał chłopca. Mieszka- 

niec kolonji Dworczany, gm. Leonpolskisj, 

17-letni Adolf Zughr rozbijając znaleziony О 

cisk armatni spowodował wybuch i Dei 
śmierć na miejscu. 

i szwedzkie i amerykańskie na wypłatę i 
do marca 1932 r. poleca 

i Zygmunt Nagrodzki ; 
ё WILNO, ZAWALNA 11-a. —g 

Roo Li 

SŁOWIK W KLATCE. 

Są różne słowiki i takie, które wywodząc 

w meju czułe trele uprzyjemniają nam spa- 

cery wieczorowił i takie jak Mendel Słowik, 

co to przywędrowawszy do Wilna organizo- 
wał jaczejki i kółkk komunistyczne. TA 

Prawdziwy słowik, za swój śpiew „zysku 

je wdzięczność małżonki, oraz wszystkich za 

kochanych, nasz zaś Słowik zasiadł na wie 
oskarżonych i w rezultacie przewodu sądo- 

wego trafił do klatki na Łukiszkach. i 
Jak wynilk' z aktu oskaržėnia, „Mende 

Słowik, mieszkaniec Warszawy, cw się 

za nauczyciela prywatnego (S й 

oddz. kaw, powszechnej, przybył do W 

po likwidacji jednego z komitetów K.P.Z.B. 
i ukrywając się pod cudzem mazwiskiem roz- 

począł robotę. Įkiko instruktor Okr. Komittu 

K. P. Z. B: rozpoczął pracę organizując ja- 

czejki i kółka komsomołu i dorosłych : 
Jak widać zdolności organizacyjne  nie- 

muzykalnego Słowika były niecodzienne, sko 
ro po pewnym czasie istniało już 10 jkcze- 
jek i 17 kół samodzielnych wśród młodzieży. 

Policja polityczna posługując się konfi 
dentem Hercigiem uzyskała ciekawe informa- 
cje o działalności Słowika. 

Jeszcze bhrdziej obciążający materjał da 
ła rewizja w konspiracyjnem mieszkaniu ko- 
mujnisty. Znaleziono u niego dużą ilość biou 
ły propagandowej, instrukcje, listy oraz dwa 
sztandary czerwone. 

. Słowik powędrował do Nresztu, a wczo 
raj skazany został na osiem lat ciężkiego wię 
zienia. 

Obronę komunistycznego ptaszka wnosił 
adw. Honigwill z Warszkwy. 

  

uległ 
wóz 

o nadesłanie swego autografu, co dla 
nich byłoby cenną pamiątką. 

P. Prezydent Mościcki mimo nawa- 
łu pracy, znalazł chwilkę wolnego cza 
su, by przeczytać listy dziewczynek i 
przychylając się do ich prośby polecił 
wysłać rezolutnym pańienkom Ozdob- 
nie oprawione albumiki zaopatrzywszy 
każdy z nich własnoręcznemi dedyka- 

cjami tej treści: „Dziękuję serdecznie 
za wyrażone uczucia ]. Mościcki!*. 

Albumiki te nadesłane zostały do 
urzędu wojewódzkiego, gdzie też wczo- 
raj nastąpiło wręczenie ich małym wiel 
bicielkom Pana Prezydenta. 

Dziewczynki są bardzo uszczęśliwio 
ne, godnemi do pozazdroszczenia upo" 
minkami, tembardziej, że prosiły jedy- 
nie o autograf, a nie chcąc zbytnio tru 
dzić Pana Prezydenta, dołączyły do li- 
siów kartki przeznaczone do piódpisa- 
nia. Zaraz po otrzymaniu dlbumików, 
dziewczynki napisały listy do P. Prezy 
denta dziękując za uwzględnienie ich 
prośby. 

Generał Denain zwiedzał pogranicze 
Bawiący w Wilnie szef wojskowej misji francuskiej, generał Denain 

zwiedzał przedwczoraj pogranicze polsko-litewskie w okolicy Trok, gdzie 
zapoznawał się ze stosunkami po obu stronach granicy. 

Po zasięgnięciu informacyj u naszych władz, gen. Denain nawiązał 
kontakt z komendantem litewskiej straży granicznej na tym odcinku i miał 
z nim dłuższą rozmowę. 

Wczoraj rano generał opuścił Wilno, udając się samochodem z po- 
wrotem do Warszawy. 

Dział rolny na terenach Targów Północnych 
Na czwartkowem posiedzeniu sek- 

cji rolnej pod: przewodnictwem p. Z. 
Bortkiewicza składali sprawozdania kie 
ńownicy podsekcy.j o stanie prac przy 
gotowawczych. 

Ze sprawozdań tych wynika, że 
dział rolny zajmie imponującą część 
ogólnego terenu z czego gros miejsca 
przypada na targi hodowlane. 

Na pierwszem miejscu konie, któ- 
rych udział zapowiedziany jest b. licz 
ny z racji zapowiedzianego skupu dla 
wojska przez komisję kontrolną. 

W dziale bydła reprezentowane bę 
dą prawie wszystkie większe obory z 
terenu wiojewództw północno-wschod- 
nich. 

W dziale owiec tylko materjał ho- 
dowlany z Żemłosław a i Albertyna. 

W dziale drobiu — specjalny pawi 

  

Ghcemy żyć lepiej I dłużej 
To jest dążenie naturalne i powszechne. 

Chcemy żyć łepiej, a więc przedewszystkiem 
więcej zarabkć; poczem — lepiej mieszkać, 
łepiej się ubierać, iledpiej, ciekzjwiej spędzać 
czas odpoczynku po pracy. Chcemy brać u- 
dział w uciechach tego Świata, chcemy zaży 
wać tego, co jest na świecie di nas... 

A ponadto w dobrych i wygodnych warun 
kach pracy i życia chcemy żyć w dobrem 
zdrowiu długo, długo, jaknajdłużej. 

Dyrektor amerykańskiego instytutu do ba 
dania długości życia dr Fisk popiti a hpisto— 
„mniej intensywnie pracować — dłużej żyć”, 
które jest biegunowo przeciwne usiłowaniom 
Fordów, Taylorów i innych zwolenników 
zmechejnizowania człowieka i zniszczenia go 

dla idei dolangi - zwycięzcy. Faktem jest, że 

w Ameryce Śmiertelność wzrasta a granica 
wieku przeciętnego obniżki się. | 

H. Emerson, mis cz wydajności pracy wy 
jašnia, że musimy rozróżnić dwa pojęcia prze 
giwne: prachi wytężona i praca wydajna. Pra 
sować Z 2 m, to używać większego 
wysiłku, pracowajć wydajnie — to osiągać cel 
mniejszym wysiłkiem. 

Do ulżenia człowiekowi w pracy drogą 
zwiększenia wydajności przy  oszczędzaniu 
czasu i nkitężenia wysiłków człowieka, dąży 
naukowa organizacja pracy. Osiąga ona to: 
poprawą organizacji, wykorzystaniem czktsu 
i stosowaniem maszyn i narzędzi zwalnia- 
jących łudzi od wysiłku. Wszystko to w 
swym skutku usuwaj marnotrawstwo, przy- 
czynia się do obniżenik wysiłków do zmniej 
szenia cen i da zwiększenia dobrobytu. 
i „„Dawniej „człowiek musiał pracować, aby 
żyć — mówi Emerson — dziś może żyć, 
aby się radować 

Niestety, jeszcze jesteśmy dpleko od tych 
ułatwień, maszyn i upowszechniena się or- 
ganizacji pracy. Aby żyć w większym dostat 
ku musimy pracowąć jaknajwyckitniej, jaknaj 
umiejętniej, nie możemy marnować ani chwi 
li czasu, w sposób umiejętny, — nie mar- 
nować daremnie sił, i przez to wszystko — 
musimy podwajać nesze zarobki. Jeżeli po- 
trafimy część tych zarobków odkładać na 2' 
pas do PKO, aby po latch kilkunastu dojść 

do kapifłu ułatwiającego życie — to cel о- 
siągnęliśmy, będziemy żyli co raz lepiej. 

Więc narazie — żedna maszyna nas nie za- 

stąpi. Tylko praca wydajna i RAW 
prowadzą do dobrobytu. 

ZEP T E TS IKT TT K TEAC 

Napad rabunkowy na trakcie lidzkim 
  

Wczoraj w nocy na jadącego traktem 
lidzkim do Woronowa handlarza Sznajdera w 
pobliżu Sołecznik napadł w lesie jekiś osob 
nik i grożąc bronią zpżądał wydania pienię- 
dzy. 

Sznajder wręczył napastnikowi 50 zło- 
tych i obawiając się rabunku towarów zaciął 

  

konia i począł uciekać. Bandyta gonił go dłuż 
szy czas i oddał do uciekającego kilkjt strza 
łów raniąc go ciężko w plecy. 

Rannego przywieziono do Wilna i uloko 
wano w szpitalu żydowskim. Na miejsce na- 
padu wyjechały z Wilna władze śledcze. 

Kobieta zabita podczas Ćwiczeń 
W pobliżu wsi Derewno, gminy Nowo- cisków wyrzucony na pole eksplodując zabił 

rewno, Katarzynę Prokopowiczównę. 

; gdzie na miejscu dokonywane 

lon—namiot, kurnik pokazowy. 
W dziale odgrodnictwa: 500 mtr. 

zajmują szkółki Zw. K. i Org. Roln, 
ponadto zgłosiły swój udział: Lem- 
szczyzna — Szczekarków z pod War- 
sza wy; Długoszyje z Wołynia i znana 
firma nasienna Wainbuch z Czechosło- 
wacji. . ! 

W dziale hodowli nasion, na pierw- 
szym planie len przy spodziewanym 
udziale firm: holenderskich, bejgijskich 
niemieckich i łotewskich. 

Wielkie nadzieję pokładane są na 
targu ryb z racj spodzewanego zainte- 
resowania Wiednia, gdzie karpie bra- 
sławskie cieszą się dużym popytem. 

Lasy państwowe stawiają własny 
pawilon z materjałami eksportowemi, 

będą 
tranzakcje. 

RADIO 

SOBOTA, DNIA 12 LIPCA 1930 ROKU 

11.58. Sygnał czasu. 
12.10. — 12.40 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
17.15 — 17.20 program ERA 
17.20 —'17.35 Kom. Wił. Tow. Org. i 

Kół. Rolniczych 
17.35 — 18.00 Tr. z Warszawy. Odczyt z 

dziedziny komunikacji. 
18.00 — 18.00 Audycja dła dzieci. 
19.00 — 19.15 „Co nas boli* przechadz- 

ki po mieście Mika. ! 
19.15 — 19.40 Muz. z plyt grųymofonow. 

„ 1940 — 20.00 Program na tydzień nast. 
i rozmaitošci. 

20.00 — 20.15 Pras. dzien. radį. z Warsz. 
20.30 — 22.15 Konoert (Tr z Ogrodu Ber 

nardyńskiego w Wilnie złbo z Warsz). 
22.15 — 24.00 Tr. z Warszawy. Kom. į 

muzyka tanecznki. 

EITI Tak DE I IO I IIS 

21 Polska Paūstwowa Loterja Klasowa 
Hl-cia klasa, l-szy dzień ciągiienia. 

Tabela nieurzędowa. 

Przed przerwą. 

80.000 zł. 65970 
40.000 zł. 111006 
10.000 zł. 113899. 
5000 zł. 131526 140289. 
2000 zł.148801 
1000 84015 179055. ` # 

500. zł. 79526 86319 145957 193171. 
400 zł. 79531 80502 95393 120889 .149425 

160659 181806 . 
Po 300 zł. wygrały Nr.: 174 6189 15450 

16007 25909 39847 40432 49485 73603 82685 
88269 89010 103130 110035 114558 125671 
135964 136230 140849 147905 152394 153979 
167888 170747 209256 209739. 

Po przerwie. 

+ 2000 zl.: 154474. 
1000 zł.: 102344. 
400 zł. wygrały Nr.nr.: 20593 

112480 139276 172650 194493. 
300 zł. wygryły Nr. Nr.: 25686 9585 

16693 19031 23056 23726 32465 72525 91669 
96708 103706 107393 113463 126585 145047 
156518 164378 169485 176517 183913 184602 
192461 193730 208899. 

112369 

Arikp“ 

Na zakłnd O.O. Selezjanów bezimiennie 

zł. 2,50. 
Omyłkowo porzmą podwyż: w Fv0- 

cie 19 zł. przez powiatowego lekarza wete 
rynaryjnego p. M.ckiewicza Józefa przy wy- 

ł'dowaniu transportu zwierząt na stacji towa 

"owej w dniach 29 i 30 maja b. r od właści 
cieli: Buklarewicza Karola, Mosi:wicza Fio- 

tra i sześciu gnaych  współwipścicieli. Nee 

podjętą przez nich w terminie uprz dzonym, 

przekazuje się powyższą kwotę z zarządze- 
у &© przechodzącą tamtędy mieszkankę wsi De- nia p. starosty ma cele dobroczynne dla nej- 

biedniejszych. 
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sone zamachu UEDA mie.  «rsb OE = OE w RUMUNII wa tey „„, esskie |IKapitan Gwardji Królewskiej WARSZAWIE. 
jednym z najciekawszych 

sprawy nieudznego zamachu bombowego 
na gmach poselstwa sowieckiego w War- 
szawie, która obecnie, w  rkimach osiągnię- 
tych już pozytywnych wy ników śledztwa 
wywobiła olbrzymi rozgłos by'o ustalenie, 
czy ujęty w Jugosławii domniemany zama- 
chowiec należał do organizacji politycznej, 
czy pin był samorzutnym czynem  jedno- 
stki czy też dziełem jakiegoś zrzeszenia. 

momentów 

W toku pierwiastkowiege śledztwa, głó- 
wny nacisk położono ną wyświetlenie tej 
okoliczności i pochwycenie nic, mogących 
związać osobę sprawcy czy też sprawców, 
(było ich przecież, niezawodnie kilku) z 

jakąś partją. ŻE 
Jak wiadomo z początkowych opisów, 

zaraz po senszcyjnem odkryciu na dachu i 
klatce schodowej posesji, sąsiadującej z 
gmachem poselstwa sowieckiego przy ul. 
Poznańskiej 15. sprłdhwa ta wywołała zrozu- 
miałe zaniepokojenie wśród  emigrzcji ro- 
syjskiej i monarchistów rosyjskich któ + 
re odżegnywały się od jakiegokolwiek 
bądź udziału w akcji zamachowczej. 

Sledztwo które początkowo zdawałoby 
się utkwiło na mhrtwym punkcie zaczęło 
się rozwijać z chwilą, gdy poddano b. szcze- 
potem badaniom fachowym i eksperty- 
zom dowody rzeczowe, ujawnione na miej- 
scu przestępstwa. 

Pochwycono b. poważne ślady, dzięki 
drobktzgowym i żmudnym badzniom,  śled: 
czym, które spowodowały wdrożenie poszu- 
kiwań poza granicami Rzeczypospolitej Poł- 
skiej. 

Ślady prowadziły do Jugosławii, gdzie 
— jak krążą wiadomości — w Belgradzie 
szukzi schronienia poszkikowany 0 bezpośre 
dni udział "vw projektowanym zamachu 
sprawca. 

Policja jugosłowiańska  zatrzymaii do 
dyspozycji naszych władz ujętego na tam- 
tejszym terenie zamachowca, który przyje- 
chai z Whirszawy za legalnym paszportem. 

. jeżeli można wierzyć pogłoskom,  za- 
trzymanym, przeciwko któremu zebrano b. 
wiek* poszlak, jest pułkownikiłm armji car- 
skiej. (Wediug wszelkiego  prawdopodobień 
stwa jest on obywatelem polskim). 

Dalej według  obiegających  wersyj, 
demnieqłini współuczęstnicy zamierzonego 
zamachu znali jakoby dobrze teren gma- 
chu poselstwa sowieckiego, znali topografję 
dachów i przygotawywali się do ewentualne 
go wybuchu od półtora roku. 

INależy  dodhić, iż oględziny instalacji 
elektrycznej, mechznizmu zegarowego i in- 
nych przedmiotów ułatwiły ustalenie miejsca 
zakupów, co w znacznej mierze przyczyniło 
się do rozwiązania zagadkowej tajemniczej 
sprkiwy z ul. Poznańskiej. 

W tej chwili jednym z ostatnich kulmi- 
necyjnych etapów śledztwa, jest kwestja 
wydania przez władze jugosłowiańskie głów 
nego sprawcy i ustosunkowania się tych- 
że władz do jego osoby. 

W tym.kierunku ministerjum spitiw га- 
granicznych poczęło jąż wstępne kroki 
dyplomatyczne. 

W Jugosławii — jak wiadomo — za- 
mieszkuje b. licznie emigracja rosyjska, ma- 
jąca tam nkiwet swoje przedstawicielstwo i 
oiesząca się dużemi wpływami. 

Sprawa4 wydanina poszlakowanego jest 
przedmiotem szczegółowych rozwažin praw- 
niczych. Biorąc pod uwagę iż zamach, gay 
by Był wykonany, mógł był pociągnąć ofiary 
w ludziach 4 spowodować ewentuziną kata- 
strofę, sprawqłi i kompani jego muszą być 
traktowani jedynie i wyłącznie jako przestęp 3 
cy kryminalni. 

[ Mamy do ulokowanie 
różne sumy na hipoteki miejskie i 
wiejskie. Ajencja „Polkres*, Wilno, ul. 

  

Królewska 3, tel. 17-80. I 
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Pow. A. PAKA 
WAVAVAVAVAVAVAYV/ 

“а 
m pó 
wą mą 
„a ge 
mą Tr 
= = 

E E 
| B 

  

  

Gatterman podał Samowi cygaro i 
oczy wiłka morskiego otworzyły się 
szeroko na widok napisu na etykietce. 

— Oto cygaro! — zawołał. — Ja je 
stem amatorem dobrego whisky i dob- 
rego cygara. Jeżeli wszysiko pójdzie 

“tak jak chciałbym, żeby poszło, będ 
m'ał i tego i tego po uszy!Już ja wtedy 
nie będę się za grosikiem oglądał! Przy- 
jemnie jest, da djabła stać przed bute- 
tem i zamawiać, co dusza zapragnie! 
Już ja nie będę skąpić. Ale pan chciał 
0 czemś ze mną mówić? O co chodzi? 

— Dowiadywałem się o tę sprawę, 
o której mówiliśmy kiss ` p oki, 
mam na myśli sprawę Werrola. Otóż 
wykonawcami testamentu są Steevens 
i jego siostrzeniec — jest to firma bar- 
dzo stara i ciesząca się nieposzlakawa- 
ną reputacją. : 

— Rozumiem, burknął Sam, wyjmu 
jąc cygaro z ust * jednym haustem łyka 
jąc całą szklankę whisky z sodą, którą 
Gatterman pośpieszył napełnić znowu 
uważając, aby ilość wody; sodowej była 
minimalną. 
— Rozumiem, ciągnął dalej Trantch 

z „nieposzlakowaną reputacją”, to zna 
czy, że nie są złodziejami. Choć nie sły 
szałem jakoś, żeby c panowie z adwo- 
kackjemi kruczkami mogli być porząd- 
nymi ludźmi 

— Wszyscy rejenci z dobrą reputa- 
| cja są porządnymi ludźmi, — odpowie- 

W większośc prawincyj rumuńskich 
żniwa już się rozpoczęły. Jak wynika 
z prowizorycznych danych  statysty- 
cznych rumuńskiego Ministerstwa rol 
nictwa tegoraczne urodzaje w Rumunii; 
uważać należy za jedne z najlepszych 
jakłe dotychczas miały miejsce. Pogor- 
da sprzyja pracom w polu, wobec 
czego sądzić należy że ubiory, wy- 
padną jaknajlepiej. 

W związku z widokami na dobre 
zbiory, rząd stara się już teraz wy- 
tworzyć warunki sprzyjające wzmožo 
nemu  eksportąwi zboża rumuńskiego 
zagranicę. W najbliższym czasie po 
wołane zostanie do życia specjalne 
towarzystwo dla handlu zbdżem, które 
obejmie organizację eksportu zboża ru- 
muńskiego. 

Naczelna rada kooperatyw rolni- 
czych wystosowała na ręce rządu 
specjalny memorjał w którym domaga 
sję od rządu podjęcia szeregu kroków 
w kierunku popierania eksportu zboża 
rumuńskiego zagranicę. 

Między innemi domaga się Rada 
redukcji 
obniżenia taryf kolejowych i przyzna 
nia ekspdrterom zboża kredytów, któ- 
re zużyte by zostały na dokonanie zaku 
pów zboża wprost z pierwszej ręki. 

GRAND HOTEL "cpwialaa 5; 
przy N. Swiecie, Tel. 7-96, 406-383 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł. 5.50 na dobę 
wraz z pościelą, bielizną i oświetleniem 

Pod egidą Biurekracegn 
DZIWNA HISTORJA 2-CH GROSZY 

ZGUBIONYCH W POCIĄGU. 

W pociągu Kraków — Warszawa, 
konduktor znalazł monetę dwugroszo- 

wą 

  

w Warszawie, 

      

Uczciwy funkcjonarjusz kolejowy 
oddał ją do wydziału zgubionych przed, 
miotów, znajdujących się przy Kańcela- 
rji Warszawa — Główna. 

Zgodnie z obowiązującemi przepisa 
mi, urzędnik sporządził prołokół i prze 
słał monetę dwugroszową do składu 
gównego zgubionych przedmiotów. 

Stamtąd inny urzędnik, dołączając 
odpowiednie pismo, przekazał monetę 
wraz z protokółem do kasy głównej dy- 
rekcji kolejowej. 

Z kasy głównej moneta wraz ż ko- 
respondencją przejdzie do depozytu, a 
stamtąd po. trzech miesiącach, po spor 
rządzeniu odpowiedniego aktu, przeka 
zana będzie na własność skarbu. 

Jednem słowem manipulacje kor 
sztować będą wraz ze stratą czasu 
urzędników zgórą 20 zł. 

A teraz co najciekawsze, że właści- 
ciel zguby, gdyby ją chciał odebrać, mu 
siałby złożyć podanie do kasy głównej 
nalepiając znaczek stemplowy wartości 

zł. 30 gr. 

Prawdziwe paradoksy biurokracji. 

ceł wywozowych na zboże, | 

Dolary .9 — 91 — 8.87. Belgjx 124.54 
124.23. Gdańsk 173,35 — 173.78 — 172.92. 
Holandja 358,65 — 359.55 — 357.75 Landyn 
43.37 — 43.48 — 43.26. Nowy York 8,904 
— 8,924 — 8.884. Paryż 36.08 — 35.17 — 
34.99 Praga 26.45 — 26,51 i 1/2 — 26 39 
i 1/2. Nowy York kabel 8.916 — 8.936 — 
8,896. Szwajcarii 173.22 — 173.65 — 172.79 
Stokholm 239.62 — 240.22 — 239.02. Wie- 
deń 125.91 — 126.22 — 125.60. Włochy 
46.70 i 1/2 — 46.82 — 46.59. Berlin w obr. 
pryw. 212.70 i 1/2. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka premjowa dolarowa 63 
62.50. 5 proc. konwersyjna 55.75. 6 proc. 
dolarowa 77.50 — 78 10 proc. kolejowa 103. 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R: obl: B:G, K, 
94 ta same 7 proc, — 83,25 8 proc. obl. 
B. G. K. budowlane 93. 4 i 1/2 proc. L. Z. 
ziemskie 54 5 proc whirszawskie 60 — 60,25. 
8 proc. warszawskie 77 — 76.50 — 76.75. 
8 proc. Lodzi 71.75. 8 proc. Piotrkowa 68.50 
10 proc.. Radomi8a 82. 10 proc. Siedlec 82. 
abl. Polskiego Banku Komun. Il emisji 81.50 

Akcje: 

Bank Polski 167.50 — 167. Zachodni 65. 
Lilpop 25. Starachowice 16. 
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Międzynarodowa wysfawa 
Komunikacji i Turystyki 

w POZNANIU 
W Wystawie 
bierze udział 

państw 
z pięciu 

kontynentów 

Nfwarele 6 lipca 1930 r 

+       

  

  

Najlorzystajej kupuje się towary gwa- 
rantowanej dobroci u 

GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy różne 
nowości sezonowe, mory, jedwabie, 

popeliny, satyny oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27. 

pz m 6“ | 
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cą 8 300 n № nych w Wilnie. 

a й Zi. į 
M Kosztuje 6 cyl. „CHEVROLET* wzmocniony model w 1930 roku. В 
m Dogodne spłaty miesięczne. « 
« Korzystajcie z chwilowej sensacyjnej zniżki cen. p SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 
й AUTO-GARAŻE Wilno, Wileńska 26. «а jest do nabycia wszędzie 

niebywałe jeszcze na kresach 

i ŚWIATOWEJ SŁAWY SG 
« P. P. AMATORZY FOTOGRAFJIII ka pi Ž £ ki ==3 

z @ ” r a Mau ką. Spoldzielnia Cechów Fotografów wileńskich = EE a. IE > s 
ada . я 2 3 ARU w Ba Gwara. laboratorjum fotograficznego | „zaj Żywieci:, „Niarcowe:, „Porter i „Aie“, 

p gdzie wykonują się przez RUTYNOWANYCH FACHOWCÓW wszelkie prace Be odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 
te wchodzące w + «& Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn ące w zakres fotografji. й 
‹ Sprzedaż materjałów fotograficznych — Wilno, TATARSKA 6. Ba WILNO, ZARZECZNA 19. 
  

dział Gatterman. Uczciwość Steeven- 
sów jest niewąipliwa i zadaje kłam pań 
skiej teorji o kruczkach adwokackich. 
— Nie bardzo wierzę— sceptycznie 

odpowiedział marynarz — ale chodzi o 
to, ile oni wezmą za prowadzenie spra- 
wy? 

Z naiwną miną bankier rzucił pytar, 
nie: 

— Czy Henryk Werrole był czło 
wiekiem niebogatym? 

— Co? : 
— Sam zerwał się f zaczął machać 

rękami, a oczy jego zapłonęły. 
— (Co pan sobie myśli? 

Gatterman wypił trochę whisky i 
pomyślał że rozdrażnił byka. 

— Mr. Trantch, — rzekł spokojnie, 
będę z panem zupełnie szczery, Opo 
wiem panu wszystko, co wiem, ale ze 
swej strony pan echce mnie równeż 
poinformować co do spadku po Verrol- 
lu. Czy zgadza się pan na moje war 
runki? 

— Niech mnie djabli wezmą! 
mruknął Sam.— Jak pan wywąchał, że 
ja wiem coś o tej sprawie? Jestem czło 
wiekiem, który umie zachować powie- 
rzone mnie tajemnice. Nie jestem zdraj- 
cą! 
— Któż mówi o zdradzie? — obu- 

rzył się Gattenman, — Ale proszę nie 
zapominać, że chodzi tu o wielkie pie- 
niądze, © iem nie można zapominać! 

Trantch dyszał ciężko i coraz to 
przechylał do swych nienasyconych ust 
szklankę za szklanką. Wpif się oczami 
w Gattermana. i 

— Ja doskonale pana rozumiem, — 
mruazat, — pan chce zastraszyć por 
rządnego: człowieka, który: chce przysłu. 
żyć się swemu przyjacielowi. Pan chce 

przekupić biedaka swemi drogiemi cy- 
garami! 

Gatt rman uśmiechnął się znowu: 
— To nie jest przekupstwo, tylko wy- 
raz mojej szczerej przyjaźn.. Cóż pan 
wie © córce Verrolla? 

— Czyżby oni ją znaleźli? — zapy- 
tał szybko: Ttrantch. 

— Jeszcze nie, ale wpadli już na 
jej Ślad. Właśnie rozpłątują kłębek, któ 
-y doprowadzii ich do nieoczekiwanych 
zapewne, wniosków. 

— Mój Boże! — Sam znowu wy- 
chyłił szklankę ulubionego, napoju. — 
Boże, cóż za pech! Pech za pechem! A 
ja wyrywałem iutaj z drugiego końca 
świata! Naturalnie to wszystko jest 
dziełem przeklętych żywych, pelzają- 
cych truposzy. jak pan myśli, sir? 

— Być może! — wzruszył ramiona 
mi Gatterman. — Ale gdzie się znajdu- 
je w tej chwili nieszczęśliwy Henryk 
Verrolle? 

— W Algienie, — odpowiedział 
Sam mimowolį, zaabsorbowany swemi 
myślami. — On jest sparaližowany. 

I nagle oczy jego blysnęly grožnie: 
zorjentował się że wygadał się. 

— A pan chce się wszystkiego do- 
wiedzieć? To pan w tym celu tu przy- 
był? 

Gatterman robił gesty przeczące. 

— Mr. Tranich, — nzekł wreszcie, 
gdy mu tamten pozwolił przyjść do sło 
wa, — jak mam dowieść panu, że je 
stem przyjacielem, nie wrogiem, że 
przyszedłem by pomóc panu? Nie będę 
jednaki dowodził, że pomoc t'. niosę je- 
dynie z dobroci serca i przez miłość 
błiźniego. Szczerze powiedziałem  pa- 
nu, że liczę na jego pomoc, wzamian 
za moje usługi. Ja mogę się panu bar- 
dzo przydać, wątpię nawet czy pan so- 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3.   

Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: Ramon Novarro i Marcelina Day. Nad program: 1) 
PAPY* komedja w 2 aktach. 2) „JEDEN DZIEŃ W SZKOLE STRAŻY GRANIZNEJ* — w 1 akcie. Kasa czynna od 
g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 5-ej. Następny program: „PORTJER HOTELU ATLANTIC". 

„SYNEK SWEGO 

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD' 
Mickiewicza 22. 

dźwiękowym 

РЕ 

Ceny miejsc do godz. 7-ej 

NAD 

PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

wykona szereg najmodniejszych 
zycznych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

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

„BICZ BOŻY 
PROGRAM: Słynna orkiestra Clyde Dorrća 

szlagierów mu- 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Sensacja 
sezonu!   

Przebój nieiny | Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

„GRA NARIĘTNOŚC 
nej: Wyrafinowana, piękna MARJA CORDA. Rekordowy sukces. Początek seansów o g. 4.80, ost. seans © g. 10.15. 

%8 (Tajemnica współczesnej kobiety) 

Dramat erotyczny. W rofi głów- 

  

r Stocznia 
Leżące bez- 

sprężarkowe 

Stojące bez 

sprężarkowe 

Silniki gazowe 
——0—0 

  

Silniki Diesel'a 

Silniki Diesel'a 
o mocy 40 — 90 K M. wprost ze składu 

względnie z krótkim terminem dostawy. 

Gdańska. 
o mocy 10 — 120 K M. 

wprost ze składu. 

o mocy 100 — 300 K M. 
z krótkim terminem do- 
stawy. 

  

Pochiebne orzeczenia naszych odbiorców. 

Oto, co pisze jeden z naszych klientów, który od dłuższego czasu 

posiada u siebie w ruchu kilka silników Stoczni Gdańskiej: 

Uruchomiony w roku 1927 silnik Diesel'a o mocy 45 KM pracuje nie- 

zwykle pewnie. Był w ruchu w 1928 r. około 6.000 godzin roboczych, w 

1929 r. około 7.500. Zużycie oleju gazowego odpowiada gwarantowanej ilości. 

Zużycie smarów mniejsze aniżeli przewidziano w gwarancji. Nadzwyczaj 

dodatnie wyniki pracy spowodowały, że zamówiliśmy jeszcze jeden silnik o 

mocy 100 KM. Ten ostatni pracuje bez zarzutu od kilku miesięcy, przyczem 

zużycie oleju gazowego jest mniejsze aniżeli przewidziano w gwarancji. 

——0— .   

BEZPŁATNE OFERTY WYSYŁA 

STOCZNIA GDAŃSKA — GDAŃSK 
lub biura filjalne: 

WARSZAWA: Jasna 11 m. 5, tel. 99—18. 

ŁÓDŹ: ul. Traugutta 9, tel. 141—83. 

POZNAŃ: ul. Słowackiego 18, tel. 77—85. 

KRAKÓW: ul. Wiślna 12, tel. 30—49. 

KATOWICE: ul. Wita Stwosza 3, tel. 27—10. 

LWÓW: ul. Podleskiego 7, tel. 48—88. 

LUBLIN: Krak. Przedm. 56 m. 8, tel. 9—62. 

RÓWNE: ul. J. Piłsudskiego 7, tel. 307, 
WILNO: ul. Jagiellońska 9 m. 12, tel. 8—84. 

GDYNIA: ul. Świętojańska 188, tel. 17—47. 

„Grand Prix“ i medale złote na Powszechnej 

Wystawie Krajowej w Poznaniu i na targach Północ- 

  

      

    

  

bie da radę beze mnie. Czy pan wie, że 
grozi panu poważne  niebezpieczeńst- 
wo? 

—Jakie? 
— Pan rozumie, że nietylko pana 

interesuje olbrzymi spadek po Verrollu 
że inni mogą być mniej wybredni co 

do wyboru środków postępowania, ani 
żeli my z panem. Czy pan wie, że już 
popełn.pne zostały morderstwa, w zwią 
zku z tą sprawą? 

| — Morderstwa?—wyjąkał Trantch 
— Tak, morderstwa! W związku z 

tą sprawą został zabity Mykael Calcott. 
Powiesili ga pierwszego dnia po tem, 
jak został wypuszczony z: więzienia, 
gdzie odsiadywał karę za jaliąś kra- 
dzjeż. Zabito go, bo nie chciał podzie 
lić się wiadomościami, dotyczącemi te- 
go właśnie spadku. Czy panu to nie 
wystarcza? 

—Może pan ma rację? — szepnął 
Sam. i 

— Jestem zupełnie pewny, że tak 
było, — twierdził gość. — Pan, w po- 
dróżach swych po świecie, spotkał w 
ostatnich czasach Henryka Verrolla, sio 
strzeńca Fryderyka Morlaya Verrolla i 
kuzyna córki jego i pań myśli, że tutaj 
nic się nie działo w tym czasie? Ale ja 
mogę panu dowżeść, że tutaj nie zasy- 
piano tej sprawy! Sądzę że niektóre zaj 
ścia zainteresowałyby i pana, Mr. 
Trantch. Mógł wiele rzeczy panu opo- 
wiedzieć, ale nie uczynię tego, dopóki 
nie będę miał pewności, że pan uważa 
mnie za przyjaciela * najzupełniej mi 
ufa. Chyba to zrozumiałe, z mojej stro- 
ny, żądanie? 

Gatterman udał szczere oburzenie i 
żal, z powodu niesłusznych posądzeń i 
słowa jego wywadły siłne wrażenie na 
marynarzu. 

90529006 Х МАО 
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kiewicza 46. 
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Aturanańniswnta 8, БОКВЫЕ ) ааУА ЧА 25 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

        

OBWIESZCZENIE ‹ 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re 
wiru IV z siedzibą w Wilnie, przy zaułku Św. 
Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie z art 1030 
Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości publi 
cznej, że w dniu 15 lipca 1930 r., o godz. 
10 rano, w Wilnie, przy ul. Wileńskiej Nr. 8 
odbędzie się sprzedaż z licytacji nizleżącego 
do Fajwusza i Sory Jachninów, majątku +1- 
chomego, składającego się z autobusu, asza 
cowanego na sumę zł. 1.200. 

Komornik (—) A. Sitarz. 
806 — VI-0 

  

11 kilometrów od Wilna, przy 
samej szosie Wilno - Mejszagoty 

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. р       

‘ Н, R. 2 pokoje, duży 
Bi kosmetyka i i MAŁY, umeblowane, 

  

2 wszelkiemi wygoda- 
| GARORZN GCK p mi, słoneczne, mogą 
TATENA RIC być z obiadami — wy- 

dają się dla samotnego. 
Gabinet 2 Portowa 23 m. 24. 

Racjonalnej Ko-Oglądać od 11—6. -o 
smetyki Leczni- 

CZEjJ 
  

Wilno, Mickiewicza 31 2: do  wyna- 

m. 4. Fokój jęcia aS 
rod kobiecą konser- soby samotnej. Kró- 

į wuje, doskonali, jewska 9 m. 4., wejście 
odświeża, usuwa jejz frontu. Oglądać od 
skazy i braki. Masaž 2-giej do 6-tej p. p. -Z 
Sa i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 3 
ry. Wypadanie włosów "7 *8%%88R" RYN K 
i łupież. Najnowsze Kupna | sprzadań 
zdobycze kosmetyki ra- giga ma GA 

cjonalnej. 
Codziennie odg. 10—8. Sprzedaje się 

W, Z. P. 43. PLAC 1 dzies. przy ul. 
Kalwaryjskiej. Dewie- 
dzieć się: Połocka 14 
m, 1, od 4 do 7 wiecz. 
Gierasiimowówna. —% 4 POSADY | 

WRSEWOMI › ООО Х ARA 

Poszukuję  „przedaje się 
prania bielizny po do- europejk. niedrogo. 
mach. Piwna 1] m. 15, Adres; Kalwaryjska 101. 

  

  

Hryhorowiczowa. Żukowska. e 

FELCZER Wam drewnia: ny 

weterynaryjny z dłu- 9 0.7 miesz- 
kaniach z niedu- goletnią praktyką, 

jednocześnie kierowca 
samochodu z praktyką, 
trzeźwego prowadzenia, 
poszukuje WAY w 
majątku. ilno, ul. 
Szeptyckiego Ne 16—6, 

Mieszkian. — MATAWA a 

RÓŻNE 

żym placem, sprze- 
damy za 1.000 dol, 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza i, 

tel. 9-05. —0       

  

słoneczny 
(lub 2) z 

k в 

Po 0į wygodami 
do wynajęcia. Zakre- 

s a słoneczny, 

towa 15 m. 3. —I 

| balkon. 

3.000 dolarów 
dom w Warszawie, 
kamieniczka z 6- 
gródkiem, wszelkie 
wygody, w centrum 
miasta, sprzedamy 

okazyjnie 
Dom H-K „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 

a) 

  

Pok Tatarska 17 
m. 3, oglądać 6—8 p.p.| 9-05.   
    

TTD SIA B ATP RETE OOOO EO IS DER IIS 

— Pan wydaje mi się porządnym 

chłopem! — zawołał. Niech to djabli 
porwą! Pan ma uczciwą gębę! 

Gatterman z uśmiechem nalał no- 
wą szklankę. 

— Wypijmy za naszą przyjaźń — 
rzekł wesoło, i: znów dolejmy! 

— Ot takie słowa lubię słuchać!|— 
chętnie zgodził się Trantch, pijąc coraz 
to nowe porcje whisky, której szczo- 
drze dolewał mu Gatterman. i 

— A może pan mnie poczęstuje cy 
garkiem? — poprosił Sam. 

— Proszę, — niedbale wyciągnął 
do niego havannę i cierpliwie trzymał 
zapałkę zanim tamten zapali. 
1  — Pyszne cygara, — zachwycał 
się marynarz, — nie paliłem takich już 
z pięć lat, od czasu, kiedy wygrałem 
dobrą sumkę na wyścigach. Ale, o czem 
to mówiliśmy? O spadku Verrolla, zdar 
je się? 

— Tak. 
Trantch pokiwał głową. 
— Tak, — mruczał — jest na świe 

cie człowiek, który zrobił sobie dużo: 
złego. Chociaż to nieprzyjaciel, nie bę- 
dę się bał powiedzieć mu tego w aczy. 

— Tak, tak, — potakiwał wyczeku 
jąco Gatterman. 

—- Kochałem go jak brata, — do- 

dał Trantch ze wzurszeniem w głosie. 
Niańczyłem go, ot temi rękami, jak dzie 
cko, kiedy marynarz Dago rozbił mu 
głowę jednem z krzeseł Hassana. Pan 
zna Hassana? 

— Zdaje mi się, że nie. 
— Niech pan gwiżdze na niego! — 

rozgniewał się pijany, — to był łajdak! 
Wyszczypany kurczak! Za pana zdro- 
wie!... 

Wypili i Trantch ciągnął dalej: 
— Znalazłem Henryka Verrolla w 

Port - Saidzie. Pojechaliśmy razem do 
Tunisu, a potem do Algieru. Cały czas 
byłem przy nim. Muszę dodać, że on 
ma tyle lat, co ja, jest bardzo piękny — 
*o syn starszego brata Verrolla. A jak 
go dopędzić. A ten Dago dopędził go i 
on umiał chodzić, żeby pan wiedział!.. 

— On biegal tak, że wiatr nie mógł 
go dopędzić. A ten Dago dopędził go i 
rozbił głowę krzesłem, i ad tego czasu 
Henryk Verrolle zrobił się mokrą kurą! 

Trantch westchnął gorzko i szukał 
pociechy w ciągle pełnej szklance. Gat 
terman obserwował go nie tracąc zim- 
nej krwi. 
RE Od tego ozasu Harri nie mógł 
już być takim, jak pierwiej, — ciągnął 
smutnie Sam. — Coś zepsuło się w je- 
go głowie. Lewk stronę ciała ma spara 
liżowną i z trudnością mówi. Teraz le- 
ży, biedak w małym domku, w Algierze 
prawie bez ruchu j nie ma prawie do 
kogo się odezwać. Podobno tak będzie 
jeszcze długo. Nie widziałem nic smuć 
niejszego... 
— Wtedy to zobaczyłem ogłoszenie 

w „Timesie“, wie pan, o tem, że szu- 
kają siostrzeńca Fryderyka Morlaya 
Verrolla i jego córki i t.p. Na nieszczę 
ście zgubiłem ten numer widocznie od 
dałem razem m innemi papierami temu 
szkockiemu osłowi na statku. 

Gatterman dolał znowu. 

— Utrata tej gazety bardzo mnie 
zgniewała, — mówił dalej Trantch, — 
bo tam był adres adwokatów, a prze- 
cież Londyn ta duże miastot Wtedy 
przypomniałem sobie o istnieniu Myka 
ela Calcotta. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor adpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 
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