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Dziwnym przykładem ludzie, któ- 

rzy wmawiają w siebie coś, czego nie- 

ma, są pisarze polityczni Obozu  Na- 

rodowego. W ostatnim artykule p. Ko- 

zickiego, kierownika ,„Gazety Warszaw 

skiej” w dziale polityki zagranicznej 

czytamy oo następuje: 

Trzeba wiedzieć, że zarysowują się już 

wyraźnie dwa sthinowiska wobec owej Pan- 

europy: jedni chcą w niej mieć nową gwa=, 

reficję bezpieczeństwa i utrwalania stanu 

obecnego w Europie, inni chcą z niej zrobić 

narzędzie do zmiany tego stanu — do rewi- 

zji traktatów. Na czele pierwszych stoi Fiftn, 

cja, na czele drugich staną Niemcy. 

Nie przeczymy temu, że we Francji 

istnieje dużo ludzi, istnieją całe obozy 

polityczne, stojące na gruncie tej poli- 

tyki, duchem której owiany był Traktat 

Warsalski, to jest polityki stabilizowa- 

nie w Euroj ie dwuch obozów zwycięs 

ców i zwyciężonych. Wśród tych sfer, 

Polska ma odegrywać tę rolę, którą 

w dawnym systemie sojuszów  francu- 

skich odegrywała Rosja t. j. czynnika 

antyniemieckiego, _ przedewszystkiem, 

czynnika gwarantującego możliwą nie- 
wzruszalność norm w Traktacie Wer- 

salskim przepisanych. Ale nie można 

powiedzieć, aby te sfery dziś decydo- 
wały o polityce zagranicznej Francji. 
Ale nie można mówić, aby projekt Pan- 
europy wychodził z tych założeń. Co 

najwyżej można się pocieszać, że w 

propozycji p. Brianda, projek Рапец- 

-ropy nie nabrał cech wyraźnie rewizjo 

nistycznego względem Traktatu Wer- 

salskiego posunięcia. Projekt Paneuro- 

py, to zastąpienie triumwiratu anglo- 

franko-niemieckiego uosobionego w Li- 

dze Narodów przez  frankorniemiecki 

duumwirat nad Europą: Projekt Paneu- 

ropy jest to krok ostateczny w kie- 
runku irancusko-niemieckiej  kalaboza- 

cji. I dlatego nonsensem, dlatego, ian- 

tazją jest zdanie polskiego publicysty, 
właśnie na tle projektu paneuropejsk e- 

go wypowiedziane, że są dwa obozy 
polityczne, przeciwstawne sobie, jeden 

francuski, drugi niemiecki. 
A cóż znaczy nasiępujący passus w 

artykule endeckiego publicysty. 

Interes Polski nakazuje wytrwanie na 
takiem stemowisku: albo powstanie Unia, 
opłrta na zasadach wyrażonych w memo- 

randum francuskiem, albo nie powinno dojść 

do jej powstania. 
Reczy te są zbyt poważne, aby nie mó 

wić „otweircie; dlatjgo musimy powiedzieć, 
że nie mamy zaufania do polityki rządu, któ 
ry nie dostrzegł j nie zrozumiał wagi fkktu 

ewakuacji Nadrenji; nie mamy pewności, że( 
rząd ten.stanie na wysokości zadanie wobec 

zagadnienia Unji europejskiej. 

Człowiek orjentujący się w polityce 

zagranicznej, na podstawie tego arty- 
kułu, byłby przekonany, iż Francja robi 
co może, żeby utrzymać Niemcy w gra- 

nicach polityki Wersalskiej, natomiast 
Polska jest temu przeszkodą, Polska 
dyktuje politykę Briand— Stressemann 
— Locarno, ewakuacją Nadrenji. A cóż 
znaczy wspaniałe zdańie pod adresem 
naszego rządu: „nie mamy zaufania do 

rządu, który nie rozumfał wagi ewakua 
cji Nadrenji*. Jakgdyby to p. Zaleski. 
a nie p. Briand spowodował ewakuację 
Nadrenji. Francja nie dopuściła prze- 
cież Polski nawet do narad w tej spra- 
wie. 

Rzeczywiście o endekach powie- 
dzieć można, że od 1919 r. niczego sę 
nie nauczyli. 

Zamieszczamy dziś w „Słowie” ar- 
tykuł p. Władysława Studnickiego, któ- 
ry zawsze w polityce zagranicznej r=- 

TEERWZZNACZZZ NITE TE SNES 

p" 
IE NaRcissE RLEU 

PARIS 
VARSOVIE      

DAE ŁA 
NE, perfumy 

; LS A 
kolońskie 

żg0ać wszęczie | 

  

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

„Dziwna mentalność No 
prezentował zdanie wręcz przeciwne 

poglądom endeckim, który podczas woj 

ny był inicjatorem i duchem polskiego 

aktywizmu, którego poglądy  filonie- 

mieckie zbyt są znane, aby je należało 

charakteryzować. Zamieszczamy arty- 

kuł pana Studnickiego ze względów 

następujących: oto w _ wielonakłado 

wym dzienniku parsykim „Matinie'* uka 

zał się artykuł p. Sauerweina, o któ- 

rym wszyscy wiedzą, że jest bezpośred 

nio przez p. Brianda inspirowany, sur 

gestjonujący konieczność oddania 

przez Polskę Korytarza. Zmysł równo- 

wagi dziennikarskiej nakazuje nam w 

odpowiedzi na ten fakt drukować arty 
kuł p. Studnickiego, chociaż z jego te 

zami nie zgadzamy się. Cat. 

  
  

ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, „WYJAZDY 

'PRZYJAZDY 
P. prezes Rady Ministrów Walery Sła- 

wek przyjął w dniu dzisiejszym nowomiano- 
wanego wojewodę białostockiego p. Marjana 
Zyndram-Kościałkowskiego, a następnie—dy- 
rektora Stoczni Gdańskiej p. Noego. W go- 
dzinach południowych pod przewodnictwem 
p. Premjera odbyła się konferencja w sprawie 
Zakładów Żyrardowskich, w której wzięli 
udział p. minister Kwiatkowski, kierownik 
Ministerstwa Skarbu p. Matuszewski i podse- 
kretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społ. gen. Hubicki. Po południu p. Premjer 
przyjął p. min. Sławoj-Składkowskiego, a na- 
stępnie—p. ministra Cara. 

* 

Stosownie do porozumienia, osiągniętego 
w ostatnich dniach między rządem polskim 
i niemieckim w sprawie wyjaśnienia przebie- 
gu incydentów na granicy polsko-niemieckiej 
oraz ich likwidacji, wyjeżdża w dniu 13 b.m. 
z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
do Berlina zastępca naczelnika wydziału za- 
chodniego radca Tadeusz Lechnicki celem 
przeprowadzenia ostatecznych rozmów w tej 
sprawie z szefem sekcji polskiej w urzędzie 
spraw zagranicznych Rzeszy radcą legacyjnym 
Noeblem. 

MINISTER KOMUNIKACJI RUMUNII 
PRZYBYWA DO WARSZAWY. 

WARSZAWA, PAT. Na zaprosze- 
nie p. ministra Kuehna przybywa jutro 
do Polski w związku z międzynarodor 
wą wystawą komunikacji i turystyki w 
Poznaniu, minister komunikacji króle- 
stwa Rumunji p. Manuilfscu. , 

Pan minister Manuilescu uda się 
wprost da Chrzanowa, gdzie zwiedzi 
wytwórnię taboru kolejowego. Z Chrza 
nowa autami uda się p. minister na Gór 
ny Śląsk, gdzie zwiedzi zakłady, huty 
i kopalnie, 

Z Katowic 15 b. m. przed poiud- 
niem p. minister Manuilescu wraz ze 
swem otoczeniem specjalnym  samolo- 
tem przybędzie do Warszawy, gdzie na 
lotnisku powita go p. minister Kuehn. 
Wieczorem p. minister  Manuilescu 
wraz z p. ministrem Kuehnem uda się 
do Poznania na wystawę. Po jednodnia 
wym pobycie w Poznaniu p. minister 
Manuilescu opuści: Polskę, wyjeżdżając 
zagranicę via Berlin. 

  

Z za kordonów 
NARODOWCY LITEWSCY ŻĄDAJĄ 
USUNIĘCIA JĘZ. POLSKIEGO Z KO- 

ŚCIOŁÓW. 
Jak podaje „Liet Aidas“, w lokalu 

związku narodowców odbył się zjazd 
delegatów oddziałów związku pow. Ko 
wieńskiego. 

Po sprawozdaniu prezesa zarządu 
centralnego nastąpiły sprawozdania z 
m ćjsc. Urzędówka opisuje te sprawo- 
zdania, zwraca szczególną uwagę na 
oddziały w Pożajściu, Kormiałowie, Ja- 
nowie i Wędziagole, „którym wypada 
stykać się z destrukcyjnym elementem 
polskim". Wogóle zaś okazuje się, iż 
włościanie są całkowicie zadowoleni z 
obecnego rządu i nie chcą słyszeć o sej 
mie, natomiast żądają ostrych środków 
przeciwko „wszelkim utopistom i pola 
komanom w ich zgubnej pracy przeciw 
narodowej”. Delegaci wyrażali również 
życzenie, aby w „miejscowościach, 
gdzie to jest możliwe, został usunięty 
z kościołów język polski, aby urzędni- 
cy patrzyli z czego jedzą chleb": W 
przeciwnym wypadku należy ich usu- 
wać z posad. 

Tak oto myślą polakożercze sfery 
litewskie. 

EPIDEMJA OSPY. 
W) okolicy Ejragoł: 

ospy. 7 dzieci zmarło. 
moc iekarską. 

  

wybuchła epidemja 
Kowna wysikino po 

> Opłata po E ryczaltę 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nię zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księ. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-v 

pocztowa uiszczona m 4 

miejsca. Terminy druku mogą 

TA RZĄDU 
Z RACJI WYSTĄPIEŃ KOMUNISTÓW CZESKICH. 

PRAGA. PAT. W związku z ostatniemi demonstracjami komunistyczne 

mi przed poselstwem polskiem w Pradze i przed konsulatami polskiemi w Mo 

rawskiej Ostrawie i Użhorodzie wręczył dziś poseł Rzeczypospolitej w Pradze 

dr. Wacław Grzybowski kierownikowi czeskiego: ministrestwa spraw zagra 

nicznych min. Krofcie notę, zwracającą uwagę rządu czechosłowackiego na 

konieczność przedsięwzięcia ze strony czeskich władz bezpłeczeństwa ener 

gicznych kroków celem zabezpieczenia polskich placówek w Czechosłowacji 

przed organizowanemi przez komunistów wybrykami. 

ECHA MEMORANDUM BRIANDA 
PRASA ANGIELSKA 0 ODPOWIEDZI POLSKI 

LONDYN. Pat. Dzienniki przytaczają odpowiedź polską na memorandum 
Brianda, podkreślając, że aczkolwiek odpowiedź Polski jest przychylna, to 
jednak nie jest wolna od zastrzeżeń w sprawie bezpieczeństwa granic. 

Wysunięcie w związku z tem idei protokułu genewskiego oznacza—we- 
dług „Manchester Guardian''—chęć rządu polskiego znalezienia wspólnej plat- 
formy z rządem Labour Party, a równocześnie wskrzeszenia zasad, które da- 
dzą Polsce żądane bezpieczeństwo granic. 

Ewakuacja Nadrenji obudziła ponownie czujność Polski w sprawie gra- 
nic, co znalazło wyraz w odpowiedzi na memorandum Brianda. 

„LA  REPUBLIQUE* DOMAGA SIĘ ZBLIŻENIA Z NIEMCAMI 

PARYŻ. PAT. Problemat federacji europejskiej nia przestaje być przed 
miotem najrozmaitszych komentarzy w prasie. Radykalna „La Republigue“ 
organ byłego premjera Deladier, opowiada się przy tej sposobności stanowczo 
za zbliżeniem francusko-niemieckiem. 

Nasz program jest jasny — pisze dziennik. Chcemy, aby stanowczo wzię 
to się do pracy nad utworzeniem stanów zjednoczonych europejskich. Wierzy 
my, że warunkiem sine qua non ich utworzenia jest zbliżenie francusko-niemiec 
kie. Bez niego nie będzie ani Europy, ani bezpieczeństwa, ani trwałego pokoju. 

_AUSTRJA TEż APROBUJE "WYTYCZNE UNII. 

PARYŻ. PAT. — Odpowiedź austrjacka na memorandum Brianda nade 
szła dziś do ministerstwa spraw zagranicznych. Odpowiedź aprobuje ogólne 
wytyczne proponowanej unji europejskiej, dodają , iż jest rzeczą ważną, aby 
do unji tej należała jaknajwiększa ilość państw.i aby dopuszczała ona współ 
pracę stałą państw, pozostaj ących poza nią. 

Odpowiedź austrjacka przyjmuje z zastrzóżeniem propozycje w sprawie 
prerogatyw Ligi Narodów. Ewentualny stały komitet unji europejskiej winien 
pozostawać wobec Ligi Narodów w tym samym stosunku, co komitet austrjac 
ki w czasie obrad nad pożyczką z roku 1923. Odpowiedź austrjąacka zaleca 
zwołanie przez Ligę Narodów konferencji europejskiej w sprawie zorganizo 
wania unji europejskiej. ' 

Pozatem odpowiedž zaleca jaknajszybsze uregulowanie spraw gospodar 
czych w drodze zwołania konferencji najwybitniejszych polityków poszczegól 
nych państw. 

RUMUNIA A PROJEKT BRIANDA. 

PARYŻ. PAT. — W odpowiedzi swej na memorjał Brianda rząd rumuń 
ski zaznacza, iż jest szczęśliwy, że może stwierdzić swą zgodność z zasadami 
wymienionemi w memorjale i ućzielić wszelkiego poparcia w sprawie realiza 
cji projektu federacji. Odpowiedź oświadcza, iż konsolidacja pokoju i pomyśl 
ność narodów mogłaby być trwale zapewniona jedynie przez stałą współpracę 
narodów na terenach politycznym i gospodarczym. 

Następnie odpowiedź aprobuje pogląd, iż projekt Brianda winien by ć 
wprowadzony w życie w ramach Ligi Narodów, gdyż jedynie w ramach jej 
projektowana organizacja mogłaby opierać się na podstawie dokładnie okre 
ślonej i uznanej przez wszystkich członków Ligi Narodów W zakończeniu 
rząd rumuński daje wyraz swemu przekonaniu, iż projekt federacji stanowić 
będzie początek nowej ery w życiu międzynarodowem. 

ODPOWIEDŹ CZECHOSŁOWACKA WPŁYNIE JUTRO. 

PRAGA. PAT. Odpowiedź czechosłowacka na memorjał Brianda wręczo 
na zostanie posławi francuskiemu w Pradze prawdopodobnie w poniedziałek 
dnia 14 b. m. Odpowiedź ma zawierać zasadniczą zgodę Czechosłowacji na 
projekt Brianda oraz ma być w niej podkreślona konieczność utrzymania pro 
jektowanej unji europejskiej w ramach i duchu Ligi Narodów. Członkami unii 
powinny być wszystkie państwa europejskie, przyczem musi być zachowana 
ich pełnoprawność i suwerenność. Dążenie do utworzenia unji jest pracą na 
długi okres czasu i należałoby w tej sprawie postępować oględnie i etapami. 

Atak komunistów na poselstwo polskie 
ATENY. Pat. Wczoraj około godziny 21-ej grupa komunistów zaata- 

kowała gmach poselstwa polskiego, rzucając w kierunku gmachu kamienia- 
mi i wybijając kilka szyb. Demonstracja ta była protestem przeciwko ska- 
zaniu w Polsce 4 komunistów. Policja aresztowała 4 manifestantów. Resz- 
ta zbiegła. 

iai 

Pogrzeb J. Em. kardynata Vannutelli'ego 
RZYM. Pat. Dziś odbył się uroczysty pogrzeb kardynała Vannutelli'ego. 

Na nabożeństwie w kościele św. Jgnacego byli obecni kardynałowie w iicz- 
bie 21, korpus dyplomatyczny, minister spraw zagranicznych, przedstawicie- 
le władz oraz liczne duchowieństwo. Po mszy Świętej, odprawionej przez 
kardynała-dziekana Granito del Monte, zwtoki zostały przeniesione na 
cmentarz, gdzie będą pochowane w kaplicy Propaganda Fidae. 

Marzy im się zmiana granic 
„ BERLIN. PAT. — Na przyjęciu, wydanem przez związek „wiernych 

ojczyznie niemieckiej wschodnich i zachodnich Prusaków”, w miejscowości 
Stum z okazjii 10lecia plebiscytu na Mazurach Pruskich, przemawiał m. in. 
przedstawiciel rządu Rzeszy'i Prus dr. Ratenau, który wyraził się z uznaniem 
o współpracy między rządem Rzeszy a rządem pruskim. 

W toku swego przemówienia dr. Ratenau podkreślił, że ani akcja pomo 
cy wschodniej, ani też inne zarządzenia wystarczyć nie mogą dla ratowania 
obszarów wschodnich. Konieczna jest praca świadoma celu. 

Nie pójdziemy na politykę Locarna wschodniego. Granica zachodnia zo 
stała ustabilizowana, ale na wschodzie znajduje się wszystko w stanie płyn 
nym i z tego powodu cała polityka niemiecka musi się zwrócić - obecnie na 
wschód. W Malborgu odbyła się dziś również uroczystość 10 lecia plebiscytu. 
W pochodzie, który wśród bicia dzwonów i śpiewu: „Deutschland  iiber 
alles* przeciągnął przed pomnikiem plebiscytowym, wzięli udział m. in. dele 
gaci z Gdańska, Kłajpedy i Czechosłowacji. 

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

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

— A. Łaszuk. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia jažwiūskiegs 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

STOLPCE — K 
SLONIM — księ; 

ST. SWIĘCIANY — ul. 

POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej. 
aria D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
egaruia T-wa „Ruch“, 

Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

„Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy į*dnoszpaltowy na stronie 2ej i'3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Wybitny publicyst: francuski p Sa- 

urwein propagując zbliżenie niemmiecko- 

francuskie wylicza jakie korzyści 

mogłaby osiągnąć F. ancja przy zblize” 

niu się z Niemcami. 

Francja według Saurweina jest 

państwem: 

1) jedyne które moze im 

com) pomóc pod wzgieden 

У’ут...... : 

2) jedynem, które może im pomóc 

w lepszem urządzeniu spłaty odszkado* 

wań przez układ przyjtzny z Ameryką. 

3) jedynem, które mcze im pozwo- 

lić na nowy stan zbro'eń rozsłądnie por 

myślamych i bardziej godnych wielkie 

go mocarstwa. 

4) jedynem, które w granicach mo- 

żliwości jest w stanie przywsócić bez 

pośredniość ich ko.nunikacji z  Pru- 

sami  Wschodniemi (Ie seul 2 pouvoir 

dans les Kmites du possible, iui ren: 

dre la continuitć de ses communica „- 

tions avec 1a Prusse orientale). 

Pierwsze twierdzenie, że Francja 

jest jedynem mocarstwem, które może 

pomóc Niemcom pod względem fi 

nansowym jest niesłuszne. Rynek pier 

niężny amerykański góruje nad francu- 

skim i kapitały amerykańskie idą do 

Europy via Niemcy. 

Drugie twierdzenie, że Francja 

jest jądłynem mocarstwem, kióre może 

Niemcom pomóc 

zny z Ameryką nie wytrzymuje kryty- 

ki. Ameryka nie zgadza się na ustę- 

pstwa w wierzytelnościach  udzielo- 

nych Francji, co by rekoszetem zmniej 

szyło odszkodowania niemieckie, lecz 

odszkodowania niemieckie ulegają 

zmniejszeniu ze względu na zmianę 

stosunku sił odbywającą się na ko- 

rzyść Niemiec. Ten układ sił mógłby 

nastąpić wrazie powstania bloku środ 

kowo - europejskiego. Blok ów jest mo- 

żliwy tylko przy porozumieniu polsko- 

niemieckiem: : 

Porozumiėnie  niemiecko - francu- 

skie konserwuje pewną zależność 

Niemiec od Francji. Porozumienie pol- 

sko - niemieckie zupełnie je emancy- 

puje z pod wszelkiego nacisku ze stro- 

ny Francji. 

Przy porozumieniu polsko - nie 

mieckiem wszelkie zbrojownie polskie 

zasilone siłami technicznemi i kapita 

łami niemieckiemi mogą być  czynni- 

kiem zupełnej emancypacji Niemiec, 

zniweczenia wszelkich klauzul trakia- 

towych, służących Francji przeciwka 

Niemcom. 

Francuski publicysta naszym ko- 

sztem chce dojść do porozumienia nie- 

miecko - francuskiego, ofiarowuje więc 

możliwe ulgi komunikacyjne z Prusa- 

mi wschodniemi. Otóż ulgi komunika- 

cyjne zostały poczynione przez Polskę 

Jeżeli gą niedostateczne, Polska może 

udzieli jeszcze nowych, pragnie tylko 

zachować status qua terytorjalne, za- 

chować dostęp do Bałtyku przez Po- 

morze. 

Jeżeli wypadnie przelicytować się 

z Francją, co da koncesyj i korzyści 

udzielonych Niemcom przez - porozur 
mienie z nimi, to Polska może z łatwo- 
ścią być górą. 

Przedewszystkiem Polska: nie może 
być przeciwniczką  Anschlussu, uzna- 

jąc go za konieczność dziejową z je- 

dnej strony, za korzystne dla siebie 

przesunięcie środku ciężkości Niemiec 

z drugiej strony. Pozatem Alzacja i 

Lotaryngja posiadają znaczniejszą 

ilość bogactw naturalnych niż prowin- 

cje polskie odzyskane od Niemiec, nie 

wyłączając Śląska. 

(Niem- 

finanso" 

  

Oferta polska może iść dalej od ©- 

ferty francuskiej i być dla Niemiec ko- 

rzystniejszą. Nie sprzeciwia się ona in- 

teresom Polski, umożliwiając. jej 

przy pomocy  Niemišc i amerykańskie- 

go kapitału, który przyjdzie wraz z 

porozumieniem z Niemcami dokonywa: 

nia wszelkich inwestycyj kolejowych, 

kanałowych i elektryfikacyjnych, | in- 
westycyj, które dadzą mocniejszą po- 

zycję w międzynarodowej walce o by: 
i ustosunkowanie sił w stosunku na- 

wet do Niemiec korzystniejsze od obe- 

przez układ przyja” | 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

„. Komunikaty oraz 
I k ] į numerach świątecznych. oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. PE sna cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja mie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie ,wumeru dowodowego 20 groszy. 

  

POLSKIEGO W odpowiedzi p. Saurweinowi 
cnego. Oferta polska leży w objektyw 

nych warunkach gospodarczych i lud- 

nościowych Polski, sprzeciwia s'ę 

jej obecnie moment subjektywny  na- 

strojeń, sentymenty, lecz publicystyka 

francuska od tych sentymentów nas 

uleczy i nastroj. przeobrazi. 

Wł. Studnicki 

Ś.p.dr.T. Dembowski 
Mała już garstka została ludzi, 

reprezentujących stare Wilno, a i te 
nieliczne szeregi opuścił przed kilku 
dniami mąż „wielkich zasług, niestrudzo 
ny działacz na polu pracy społecznej i 
zawodowej ś.p. doktór Tadeusz Dem- 
bowski, znakomity lekarz — chirurg, 
założyciel szeregu instytucyj o charak- 
terze społeczno-Kulturalnym, czoława 
postać na froncie walki z rusyfikator- 
skiemi zapędu rządu zaborczego. 

Odszedł cicho, jak cichem było Je- 
go pełne treści i samozaparcia się ży- 
cie. Życie wielkiego patrjoty, mrówczą 
pracą budującego wielki gmach Ojczy- 
zny. : 

Odszedł, pozostawiając po sobie 
wielki żal całego Wilna i jaknajlepsze 
wspomnienia. 

Ś.p. dr. Tadeusz Dembowski urodził 
się w Pułtusku, w roku 1856, gdzie 
ukończył szkołę średnią, poczem wyje 
chał na wyższe studja zagranicę. 

Pragnąc osiąść na stałe w Wilnie, 
zmuszony był zapisać się na uniwersy- 
tet w Dorpacie, aby uzyskać prawo pra 
ktyki na terytorjum Rosji. 

Tam to kolegował z kilkoma leka- 
rzami praktykującymi obecnie w Wil- 
nie jak doktorzy: Minkiewicz, Dąbrow- 
ski, oraz zmarłymi ś.p. ś.p. prof. Rar 
dziwiłłowiczem, Hłasko,  Trzebińskim, 

Michnietwiczem. ; 

Po odbyciu praktyki w charakterze 
asystenta prof. Mikulicza we Wrocla- 
wfu, osłedla się w Wi!nie, zdobywając 
sobie odrazu uznanie społeczeństwa ja 
ko wybitny działacz społeczny. 

Założona przez Niego klinika przy 
ul. Alei Róż, cieszy się jaknajwiększem 
powodzeniem, bo też nie jeden ciężko 
chory wyszedł z rąk ś. p. dr. Dembow 
skiego uleczony. 

Jednocześnie z pracą zawodową, 
znajduje Zmarły czas na pracę społecz 

    

Jeden ze współzałożycieli T-wa Szu 
brawców, pracuje w Wilnie w Towa- 
rzystwie Przyjaciół Nauk, Radzie Miej- 
skiej i komisjach, gdzie śmiałe nieza: 
leżne zdanie Jego cenione było zawsze, 
wreszcie tworzy i przez długie lata pro- 
wadzi Towarzystwo Popierania Sceny 
Polskiej. 

Jako chirurg, a następnie znawca 
teorji i Kistorji chirurgji znany był w 
całej Polsce i za zasługi na tem polu 
ceniony przez świat naukowy. 

Jako zwolennik teatru niemałe zasłu 
gi położył w Wilnie dla teatru polskie 
go, w uznaniu czego przez szereg lat 
wybierano Go prezdsem T-wa. 

Od kilku lat wskutek choroby, zmu- 
szony był zaprzestać praktyki lekar- 
skiej i od tego czasu poświęcał się wy 
łącznie studjom. 

Zmarł w 74 roku życia, przez któ- 
re przeszedł równą drogą walcząc z 
nieprawościami. Jego Odwaga cywilna, 
jego nieliczenie się z tanim poklaskiem, 
pozostaną na długo we wdzięcznej pa- 
mięci Wilna. 

Niech Mu ziemia wileńska na Ros- 
sie lekką będzie. WE. 

° % 

Do tego życiorysu skreślonego przez 
naszego współpracownika dodać nale- 
ży, że dr. Dembowski był przez całe 
życie dużą, na tle wileńskiego życia in- 
dywidualnością polityczną. Przesunęły 
się tutaj za jego życia różne organizacje 
polityczne, w których brał żywy, a cza 
sami przodujący udział. Lecz miał swo 
je ustalone i twarde przekonania, które 
ulegały oczywiście ewolucjom, lecz któ 
re wyrabiał sobie sam i bronił twardo 
i odważnie. Był zdecydowanym konser 
watystą. Z naszą Organizatją Zacho- 
wawczej Pracy Państwowej rozstał się 
tylko po ostatnich wyborach dp Rady 
Miejskiej, gdyż wtedy współdziałał ze 
stron. narodowem, 
działalności w samorządzie miejskim 
złączyła go pewna koleżeńskość pracy. 

Szanowany był dr. Dembowski przez 
wszystkich, kto tylko miał z nim jaką- 
kolwiek styczność. 

Był pierwszym wydawcą „Słowa'. 
Należał do pisrwszego grona osób, któ 
re powołały do życia w 1922 r. nasz 
dziennik i z ich mandatu dr. Dembow- 
ski podpisywał przez kilka miesięcy 
„Słowo” jako wydawca. 

z którem na tle .



          

SŁ oO W O 

ECHA KRAJOWE ?o wielkiej katastrofie w kopalni Kurt 
  

PUBLIKACJE MINISTERSTWA 
W. R. i 0. P. 

Zdaje się, że w dzisiejszym wieku, niema 
nic dla ludzi ważniejszega nad książki, a za- 
tem i ich katalogi. W porównaniu wpraw- 
dzie z mnóstwem czytelników można po- 
wiedzieć, że za mało jest jeszcze pismrzy. Da 
wniej czytał tylko z profesji Magister legens 
albo ci, którzy go w szkole z proiesji słu- 
chać musieli, dziś natomiast wszyscy czyta- 
ja, cała Europa, wszystkia części świta, na- 
wet na wyspie Sałomona. 

Dziś prasę wogóle nazwano 
mracarstwem*, nic zatem dziwnego, iż 
warszawskie Koło Związku Bibłjotekarzy poł 
skich opracowało projekt ustawy o sieci bi- 
bjlotek publicznych w całym kraju. Projekt 
ten nakłada obowiązek zbikładania i utrzyma 
nia bibljońdk na samorządy, (związki komu- 
nalne, gminy) przytem sieć bibljotek byłaby 
bardzo rozgałęzioną. 

Zanim to jednłłk nastąpi, winniśmy popu- 
leryzować najważniejsze wydawnictwa  Tóż- 
nych resortów państwowych, dła, powszech 
ndgo zrozumienia najistotniejszych naszych 
potrzeb wśród szerokich mpis społeczeństwa. 
Najliczniejsze publikacje wydaje oczywiście 
Ministrstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego, często nawet we wszystkich 
językach, używanych na terenie Rzplitej Pol- 
skiej: m. in. ukraińskim, żydowskim i hebraj 
skim. Ponadto wydhitwane są spisy "książek 
polskich, ukazujących się zagranicą, w 20 ję- 
zykach, m.in. w perskim, tureckim i japoń- 
skim. 

Nie na tam jednak opiera się prace publi 
cystyczna ministerstw. Od czasu do czasu 
ukazują się wydawnictwa poważne, bijące, 
że tak powiem — na alarm. Do takich пакёу 
zaliczyć ostatnie dwie nowe prace dr. Mar- 
jena Falskiego, p.t.: „Potrzeby szkolnictwa 
powszechnego w okrdsie wzmożonego przy- 
rostu dzieci” i „Atlas szkolnictwa! powszech- 
nego Rzeczypospolitej Polskiej'. 

Obie td mrówcze prace, napełnione mo 
rzem cyfr statystycznych (poprzedzone wstę 
pem p. ministra Czerwińskiego) stanowią } 
dyne fachowa źródło do zorjentowania się w 
nagłych potrzebach szkolnictwa! powszechne- 
go, wobec zbliżającej się khitastrofy. W ksią 
żkach tych znajdujemy wszełkiel dane  po- 
szczgólnie dla kąždego nawiet powiatu to: też 
zasługują one ze wszech miar na nabycie i 
głębokie przestudjowanie. 

Ministerstwo WR i OP wydało do kurhto 
rjów okręgów szkolnych okólnik, polecający 
aby inspektorowie szkolni i dyrekcje sdminar 
jów nauczycielskich wypożyczały omawiane 
wydawnictwo zrzeszeniom nauczycielskim, a 
także i poszczególnym nauczyciedłom z za- 
strzeżeniem pokrychi przez wypożyczającego 
kosztów kupna wydawnictwa (adnai 10 zł.) 
w razie zgubienia łub zniszczenia. Słabe to 
oczywiście rozpowszechnieni4 tak ważnego 
wydhiwnictwe w dobie obecnidj, dla. umożli- 
wierih i uprystępnienia nauczycielstwu szkół 
powszechnych korzystania z niego (wyda- 
wnictwa). Niestety, brak na ten odl funduszu 
zmusza ministerstwo do szczupłego zakresu 
działania. 

Mojem zdaniem — wydhiwnictwo tej ka 
tegorji spraw winny nabywać poszczególne 
rządy gmin, które i same wiele korzystają i 
drugim pożyczą. Nie jeden radny przetrze 
oczy i nabidrze innego poglądu na sprawy 
szkolne pa przeczytaniu wspomnianego wy- 
żej dzieła. Chodzi włhściwie o dziesięć zł., 
które wielkiego uszczdrbku w budżecie gmi- 
ny nie wyrządzą, 4 przysporzą wiele korzyś- 
ci — pro publico bono. Jest to bowiem wy- 
dawnictwo, które w: dobie ważniągo zagadnie 
nia rozrostu szkolnictwa powszechnego u 
nas w Polsce — aż się prosi na półki bi- 

bijoteczne. J. Hopko. 

„wielkiem 

„DZIEŃ STRZELCA" w LIDZIE 
Dnia 6 lipca Oddzjił Związku Strzeleckie 

go w Lidzie urządził „Dzień Strzelca! , ce- 
lem szerszego zaznajomienia społeczeństwa 
miejscowego z ideą Związku Strze'eckiego na 
terenie powiatu *dzkiego. 

Uroczyste nabqżeństwo w koście' para- 
fjalnym od prawił ks. khipelan 77 p.p., po- 
czem ppłk. Kubin dca 77 pp. wraz z zastęp- 
cą starosty lidzkiego p. Dziadowiczem przy- 
jęli przed gmeichem starostwa defiladę kom 
panjr strzeleckiej, która we wzorowym ordyn 
ku przemaszerowłiła ulicą Suwalską, wzbu- 
dzając powszechny podziw i uznanie wśród 
tłumów publiczności, swą dziarską postawą. 

Następnie odbyły się zawody strzeleckie 
na zamku „Gedyminą*,, obejmując 2 kon- 
kursy dla pań i dla panów. W konkursie dł 
pań (strzelanie z broni małokalibrowej na 50 
mtr.) zdobyły: I-miejsce p. Guderska, Il-gie 
p. Łaniewska, Illcie p. Batorówna. W konkur 
sie dhi panów (warunki jak wyżej) zdobyli 
l miejsce Kowalew, ll-gie Pawlukiewicz i 
Ш-се Niziński Roman. 

Zawodnicy otrzymali piękne nagrody 
postaci żetonów i dyplomów. 

W. godzinach popołudniowych odbyła się 
м 141е па Roślakach pod Łidą zabawłi uroz: 
maicona najróżnorodniejszemi atrakcjami, po- 
zostąwiając uczestnikom zabkiwy miłe ; sym 
patyczne wspomnienia. 

w 

  

ŚWIĘCIANY:- 

Dziełałność żeńskiej szkoły rolniczej w Świę 
cianach. 

Zorganizowana na miejsce skasowanej 
męskiej szkoły rolniczej, żeńska szkoła rolm 
cza w Święcianach przez Sejmik powiatowy, 
mimo swego krótkiego istnienia, bo nauka 
rozpoczęgi się w marcu b. r. gospodarką swą 
i qłuką udzielaną a tudzież zewnętrznym cho 
ciażby wyglądem samego ogrodu nadzwy- 
czaj staranni4 uprawionego, przekonała miesz 
kańców powiatu, 4 szczególnie tych, którzy 
powątpiewii o celowości żeńskiej szkoły rol 

np. niczej, że szkoła ta może i faktycznie wypeł 
nia dużą iukę w pracy nad podniesieniem 
kultury naszej wsi. 

Już sam wygląd zdrowych uczenic, umie 
jętność jch w pracy, tak w ogrodzią jak i w 
utrzymaniu wewnętrznego porządku, Świzjd- 
czy o tem, że uczenice, mimo krótkiego cza 
su przubywania w szkole dużo nzbyły i że 
wydatek toždny na utrzymanie tej szkoły jest 
wydatkiem produkcyjnym. 

Niestety, kurs obecny jest skrócony i 
trwać będzie tylko do jesieni. Od jesieni do- 
piero t. į. od 1 listopada b. r. rozpoczn:! 
normalny kurs roczny i będzie on trwkć do 
1 października 1931 r. , 

Nauka w szkole jest bezpłatna. Całkowi 
te utrzymanie w internacie wynosi 40 zł. mie 
sięcznie. 

Niezamożne mogą uzyskać zniżkę, lub 
postarać się o stypendjum w swoim powie- 
cia lub gminie. - 

W szkole wykladine — 5а — пазтерщасе 
przedmioty: a) teoretycznie i praktycznie: 
gotowanie, szycie, pranie, hadowła, Ogrodni- 
ctwo; b) nauki ogólno-kształcące: język pol- 
ski, rachunki, historja, nauki społeczne, nau- 
ka o Polsce, geografja, przyrodk, "igjena i 
religja. 

Na kurs przyjmowane są córki rolników 
które ukończyły lat 16 i posiadają wykształ- 
cenie w zakresie 4 oddziałów szkoły pow- 
szechnej, lub odpowiednią domowe. 

Podanie o przyjęcie wrzz z metryką uro 
dzenia, zobowiązkiniem rodziców lub opieku- 
nów na opłacenie kosztów utrzymania w in- 
ternacie | świadectwem  szkolnem należy 
skierować pod adresem szkoły — Święciany 
Szkoła Rolnicza Żeńska. 

  

MEJSZAGOŁA 
— Sprawozdąnież akcji VII tyg. L.O.P.P. 

Akcje powyższa prowadzona przez Komitet 
Pracy Społeczno-Oświatowej w  Mejszagole 
przeciągnęła się dość długo w celu rozsprze- 
dania większej ilości nalepek i znaczków. Z 
kwesty ulicznej zebrano 145.37 gr. Z listy 
ofiar Nr. 260 18.50 gr. Ze sprzedaży naltipek 
i znaczków 121.15 gr. Razem 285.02 gr. Po 
odliczeniu rozchodów organizacji odesłano 
do pow. komit. L.O.P.P. 280 zł. Prezyddum 

PODZIĘKOWANIE 
Pzni Herzowej z Warszawy za ofiaro 

wanie 100 zł. na potrzeby Komitetu Pracy 
Społeczno-oświatowej w Mejszkgole serdecz 
ne podziękowanie w imieniu Komitetu składa 

Prezydjum. 

STYLOWE 

IS Ra Olkin u 

i nowoczesne 

wyborze 
poleca 

W prędkim czasie 2 
bądzie otwarty nowourochomiony młyn 55 
w maj. Przyjaźni (Widziszki) gminy 
Daugeliskiej, koło st. Jgnalino, posia- 
dający pytel, krupernię i t. p. O dniu 
otwarcia będzie osobne ogłoszenie. 

  

  
  

  
  

Ostateczny termin 

DOTYCHCZAS WYDOBYTO 102 TRUPY. 

BERLIN. PAT. — Donoszą z Neurode, że do godziny 5 nad ranem. wyj 
dobyto z szybu Kurt dalszych 20 trupów ofłar katastrofy. W głębi: szybu znaj 
duje się jeszcze 49 ofiar. Ogółem wydobyto dotychczas 102 trupy. Prace nad 
wydobyciem pozostałych zwłok trwają dalej. 

LUDNOŚĆ TŁUMNIE PRZYBYŁA NA POGRZEB. 
BERLIN, PAT. — Od wczesnych godzin porannych ściągały z okolicznych miejsco 

wości do Neurode tłumy ludności, pragnącej oddać hołd zmarłym tragicznie górnikom. 
Obok wielkiej hzli domu robotniczego, w którem ustłiwidne zostały trumny ze zwłokam 
ofiar, zgromadziła się ludność, oczdkując wpuszczenia do wnętrza. Cały dom pokryty był 
czarną krepą i gałęziami sosnowemi. Na znak żałoby praca we wszystkich szybach ko 
palni została wstrzymana. U wejścia do hali rozgrywfiły się wstrząsające sceny pożegnania 

SOCJALIŚCI DOMAGAJĄ SIĘ ŚLEDZTWA. 
BERLIN. PAT. W Reichstagu, przed rozpoczęciem obrad dzisiejszych, toczyła się 

dłuższa i ożywiona dyskusja nk! temat ostatniej katastrofyj górniczej por Neurode. 
Poseł socjalistyczny Wondemuth domagał się kategorycznie przeprowadzenia jak 

najsurowszego śledztwa dle ysfwienia przyczyn katastrofy. Mówca zażądał zastosowania 
odstraszającej kary, o ileby wyszło na jaw, że katastrofa nastąpiła skutkiem niedbalstwa 
lub chęci zysku przedsiębiorcy. 

Polska przyłącza sie do unji 
NIESIENIA POMOCY POSZKODOWANYM. 

GENEWA. PAT. — Stały delegat polski przy Lidze Narodów Sokal 
złożył dziś w sekretarjacie generalnym Ligi dokumenty ratyfikacyjne w imie 
niu Polski i Gdańską konwencji w sprawie utworzenia międzynarodowej unji 
niesienia pomocy na wypadek klęsk żywiołowych, podpisanej dnia 12 lipca 
1927 r. 

Reichstag omawia umowy z sąsiadami 
BERLIN. PAT. — Koimsja zagraniczna Reichstagu obradowała wczoraj 

nad szeregiem umów między Niemcami a państwami zagranicznemi. Między 
innemi omawiano również umowę handlową z Polską Austrją. Pod koniec dy 
skusji przewodniczący zakomunikował, że większość komisji nie zgłosiła prze 
ciwko umowom żadnych zastrzeżeń politycznych. Umowy odesłane zostały 
do komisji handlowo-politycznej. 

Krwawe starcia w Indjach 
PIĘĆSET OSÓB ODNIOSŁO RANY. 

BOMBAY. PAT. Według otrzymanych ostatnio doniesień w czasie ma 
nifestacji, którą usiłowali wczoraj zorganizować nacjonaliści, mimo zakazu 
władz, oraz wynikłych stąd starć 500 osób odniosła rany, 30 osób jest ciężko 
rannych, 150 umieszczono w szpitalu. Prezes Komitetu kongresu w Bombay'u 
został w zwłązku z tą manifestacją skazany na 4 miesiące ścisłego iwięzienia. 

Generał niemiecki doradcą armii chińskiej 
BERLIN. PAT. — „Frankiurter 

von Wetzel podpisał z rządem nankińskim umowę, na podstawie której 
Ztg*. donosi, że generał Reichswehry 

ma 
objąć stanowisko doradcy wojskowego armji chińskiej. Gen. von Wetzel znaj 
duje się już w drodze do Chin. 
  

Znowu żmije w Warszawie 
TYM RAZEM W ZIELEŃCU NA PODWÓRZU. 

Ostatnio prasa warszawska miała do notowania kilka wypadków pokąsania przez 
żmiję. Pierwszy wypadek młuł miejsce w ogrodzie Saskim. Obecnie znów jest wiadomość 
o nowym wypadku. 

Tym razem jednak nie w ogrodzie, ani na żadnym z cmentarzy, a 
leńcu, na podwórku domu przy ul. Kruczej 

Na dziedzińcu bawił się 10-letni Zygmunt F. ze swymi rówieśnikami. y 
odczes zabawy wpadł do ogródka na podwórzu-i ukrył momencie chłopczyk MARCE 

się za krzewem. Zaledwie znalazł się tam, 

na małym zie 

W pewnym 

wybiegł nagle i z krzykiem przerażenia po 
biegł do matki pokazując jej maleńką rankę poniżej kolana. i - 4 

Początkowo przypuszczano, że mminka pochodzi nie jak chłopczyk twierdził uparcie 
od ukąszenia żmi, a od zadraśnięcia o krzew j nie dawano zbytniej wiary jego słowom. 
Gdy jednak w ciągu pół godziny noga zaczęła puchnąć, malca czemprędzej wskidzono 
do taksówki i zawieziono do Państwowego Instytutu Higjeny, gdzie poddano go szcze 
pieniu surowicy przeciwwężowej. Si: 

Zawiadomiono równocześnie władze policyjne, które zaczęły szukać ghida w zieleń 
cu. Po długich poszukiwaniach wykryto płaza, leżącego zwiniętego w kłębek w gęstwinie. 
Przewieziono go natychmiast do ogrodu Zoologicznego, gdzie okazało się, że jest to jeido 
wita żmijk. 

  

OD 2 DO 16 WRZEŚNIA 1930 ROKU 

JUBILEUSZOWE 
* TARGI WSCHODNIE 
WE LWOWIE 

Najskuteczniejsza propaganda 

zbytu wyrobów krajowych. 

z dnem 1-go sierpnia 1930 roku. 
zgłoszeń upływa dla wystawców 

Spóźnione zamówienia stoisk nie będą mogły być uwzględnione. 

Wyjaśnień udziela i zgłoszenia przyjmuje: Biuro targów wschod- 

nich we Lwowie, Plac Wystawowy, telefon Nr 9-64, 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
Z PORUBANKA POD MICKUNY. 

Dziesięć lat... Właściwie o tej dzie- 
siątej rocznicy wielkiej defensywy i 
smutnego odwrotu z Wilna, przypom- 
niały mi nie tyle ostatnie publikacje o 
dziejach i sytuacjach na północnym i 
południowym frontach, co rewja w Pio- 
rubanku. Tak jest, przypomniał mi o 
tem Porubanek. 

Jak żywo w oczach stanęły: tak 
samo gorący dzień i rozpalone w sion- 
cu, nieprzeniknione tumany kurzu w 
drodze do Porubanku. 

Było tak... — Przepraszam, iż przer 
wę na chwilę tok własnych wspomnień 

zaznaczając, że wielu z pośród tych ca 
w roku 1920 opuszczali Wilno, iż wialu 
nawet z pośród bliskich moich znajo- 
mych i kolegów utrzymuje, że opuścili 
miasto „jako ostatni”. Chętnie im wie- 
rzę, jednakże w tym wypadku zastrze- 
gam sobie wyraźnie własną sylwetkę w 
szeregach „ostatnich“. 

Co może opowiedzieć o tych minio 
nych dziejach, ktoś, kogo udział w od 

wrocie ograniczał się do roli uzbrojo- 
nego pionka? — Ot, garść bezpośred- 
nich wrażeń i subjektywnych wspmnień 
o rozległości horyzontu roztaczające- 

___go się z wysokości siodła. Tyle więc. A 
_ było, powtarzam, tak: 

; Oddziat Jerzego Dabrowskiego skle- 
jał się naprędce w nową jednostkę ka- 
waleryjską na Antokolu. Dużo w nim 
pojawiło. się odrazu ułanów 13-go pu 
ku, który się był cofał waśnie przez 

| Wilno. Nie znam dokadnie fundamen- 

  

tów o jakie opierał się nowopowstający 
pułk i nie mam zamiaru pisać przyczyn 
ku do historji jega sformowania. Zazna- 
czę tylko, że przyłączono do niego zna- 
czną część rozbitej gdzieś Jazdy Tatar- 
skiej. Za bezpośrednich kiolegów mie- 
liśmy również spory oddziałek kubań- 
skich kozaków, w t. zw. czerkieskach. 
— Wszyscy wtedy / wiedzieli, 
że front nasz zosftipł! 
przełamany i że nieprzyjaciel idzie na 
Wilno, ale nikt nie mógł upewnić gdzie 
go! spotkamy; przypuszczano że gdzieś, 
daleko od Wilna na: północ. — Narazie 
oczekiwaliśmy dodaikowej partji kioni, 
amuinicji, prowiantów, no i — rozka- 
zu wymarszu. — 11-go wieczorem przy 
szły konie. Ściemniało już, gdy nastąpi- 
ło wydanie wierzchowców, „żelaznych 

porcyj* w postaci różnego rodzaju Коп- 
Serwów amerykańskich, aż do kompotu 
wiśniowego włącznie. Noc przeszła na 
rozmowach wśród warzyw iogrodów an 
tokolskich, gdzie dla ciasnoty. / miesz- 
kań, większość ułanów obrała sobie 
kwatery. 

Ransk 12:go był niezwykle od- 
ny. O ósmej zdawało się, Ša Kato 
dnie, tak piekło słońce. Pułk najeżony 
kolcami lanc wyciągnął się długim wę- 
żem i ruszył ku miastu. Bodaj że gdzieś 
koło Katedry dowiedziałem się dopie- 
ro, że przyjął nazwę 3-go pułku Strzel 
ców Konnych. Prawdę rzekłszy na owe 
czasy była to nzecz obojętna. Stokroć 
ważniejsze mwydawało się pytanie dla 

  

czego idziemy Raduńskh ulicą na Po- 
rubanek. Miasto zalane światłem, tem- 
bardziej wyglądało puste, upstrzone ty- 
siącznemi plakatami jakie za sobą ka- 
żda wojna ciągnie. Szablonowe wezwa- 
nia „Do broni! i obrony sąsiadowały z 
olbrzymiemi, na których czarne, wiel- 
kich rozmiarów litery, rzucały w mia- 
stoją „do ostatniej kropli krwi*! — a 
miało to znaczyć, że do tej kropli. bro- 
nić będziemy Wilna za podpisem gene- 
rała Boruszczaka. — Przejmować się 
nie było czem. Największa lodezwa zna 
czy dla żołnierza mniej od najmniejsze 
go rozkazu. Szliśmy zcicha rozmawia- 
jąc, aż do pierwszego „kłusa* na trak- 
cie Raduńskim, gdzie pył zatchnął nam 
usta. 

* * * 

Dlaczego byliśmy w: Porubanku? 
Dlatego, że istnieje tu olbrzymia ram- 
pa kolejowa ułatwiająca ładowanie ka- 
walerji do wagonów. Tak ktoś zawyro 
kowat i tak ponoć było w istocie, 
Gdzie? Dokkd? — Mówiono, że do Mo 
łodeczna, inni się upierali, że pojedzie- 
my aż pod Święciany. Panowała w sze 
regach kompletna nieświadomość bliz 
kości wroga. 

Trudno jest w kilku słowach opisać 
błonia Porubanku dnia tego. Równina 
jak okiem sięgnąć zalana mrowiem ko- 
ni i ludzi. Jak brzęk much — brzęk o- 
stróg; różowiły się czapki ułańskie 
i czerniły niskie papachy  czerkiesów, 
błyszczały menażki, dymiły kuchnie, 
gwar głosów 1 rżenia koni, a nad tem 
piki. Leżały siodła ciężko objuczone jak 
stragany jarmarczne, pomięizy chodzo 
no, kłócono się, a nawet targowano. 

-0 

Czerkiesi przynosili na sprzedaż nairóż 
niejsze przedmioty, zachęcając przyie m 
jak swoiste przekupki z orzypasaną u 
boku, płaską jak papier, iekką szablą 
Wiglki obóz kawaleryjski... A więc Po- 
rubarek: straszliwy upał, klo»ot 2 poje 
nien. koni, zupełny brak owsa, siana i 
jak. gokolwiek cieniu, nik: nie chce 
jeść, a każdy chce wiedzieć, kiedy ru- 
szymy, nadewszystka straszliwa nuda 
wyczekiwania, iście żołnierska „rugań* 
i kurz. 

Trzy razy w ciągu dnia, który aż 
nazbyt był długi, zapowiadano marsz, 
trzy razy z wodzami w rękach stawaliś 
my przy okiełznanej i wymunsztuczonej 
głowie konfa, trzy razy nie ruszyliśmy z 
miejsca. Tymczasem wagony pnzyszły 
i odeszły a z niemi słońce. Ostatni roz 
kaz niemal noc całą trzymał nas w po- 
gotowiu, nim przed świtaniem  za- 
brzmiało: „do wsiadaniaaaa...na koń". 
— Więc jednak nie do' wagonów... 

* * * 

Ktoš može Zz „cywilnych  laikow““ 
chciałby się dziś dowiedzieć, jaki wó- 
wczas „nastrój panował w wojsku, któ 
re szło bronić Wilna*?—,„Nu _ jego:... 
z nastnojem'* — powiedzianoby wiedy, 
a dziś? — dziś mogę wyjaśnić tyle, 
że trudno wyrazić słowami to, czem by 
ła droga, którąśmy szli z powrotem do 
Wilna f przez Zarzecze do Nowej Wilej 
ki, poi nieprzespanych nocach: to już 

»nie tumany, a lawiny kurzu, Mimo zwar 
tych trójek nid było widać jadących z 
przodu. Kunz pokrywał wszystko da 
nieba włącznie, wciskał się do oczu, 
ust, uszu, kabur, lufy karabinu 1 poch- 
wy szabli. Nie było czem  dyszeć i 

        
  

PRZED DZIESIĘCIU LATY... 
13-60 

Front południowowschodni. 6 аг- 
mja odpiera ataki nieprzyjacielskie. 
18-ta nasza dywizja przeszła do natar-, 
cia na Dubno, oswobodziwszy grupę 
mjr. Matczyńskiego w forcie Zahorce i 
zajęła o godz. 13 miasto. Mimo tej zwy 
cięskiej akcji, silne oddziały nieprzyja: 
cielskiej kawalerji weszły w lukę mię- 
dzy 6rtą a 2-gą armią. druga i trzecia 
armje na rzece Styr bez zmian. 

Front północno-wschodni. Odwrót 

LIPCA- 

4rtej armji bez kontaktu z nieprzyjacie- 
lem. Na odcinku 1-ej armji jazda  nie- 
przyjacielska, wyzyskując lukę w oko- 
pach niemieckich na północy, przedar- 
ła się przez nią i zajęła odcinek na po- 
łudniowy zachód od Mołodeczna. Pod 
Wilnem zażarte walki grupy gen. Bo- 
ruszczaka i oddziałów ochotniczych 
miejscowych z korpusem konnym Gaja 
i piechotą nieprzyjacielską. 

  

  

Stalin o narodowościowych „ukłonach”” 
W partji komunistycznej ZSSR już 

od dłuższego czasu nurtują pewne prą- 
dy odśrodkowe, wywołujące doś silne 
fermenty wśród działaczy  bołszewic 
kich. Dotychczas wiedziano jednak tyl- 
ko o istnieniu w Stronnictwie komuni- 
stycznem rozmaitych „odchyleń* natu- 
ry socjalnej, t.j. kierunków, które pod 

dawały krytyce t.zw. generalną | linję 

partji w dziedzinie doniosłych zagad- 

nień polityczno - socjalnych i ekonomi 
cznych. Obecnie okaz ę jelnak, że 

w partji komunistycznej istnieją rów- 

nież pewne kierunki narodowościowe. 

W swym wielkim referacie, wygło” 
szonym. na niedawnym XVI-tym ogólno 
związkowym kongresie  komunistycz- 
nym, Stalin bardzo szczegółowo omó- 
wit te „prądy narodowościowe” w par- 
tji, nie ukrywając bynajmniej swego nie 

zadowolenia z powodu okazywanych 

    

„przea niektórych działaczy komunistycz 

nych tendencyj narodowych. Miejsco- 

wy patrjotyzm komunistyczny na Ukra 

inie i Białorusi już w czasach dawniej 
szych był dość często przedmiotem po- 
wszechnego niezadowolenia w kołach 
niekompromisowych internacjonalistów 

Po raz pierwszy natomiast dowiaduje- 
my się z referatu Stalina o fstnieniu 
wśród komunistów sowieckich również 
„wielkoruskiego szowinizmu narodowe 
go“. Stalina, będącego, jak wiadomo z 
narodowości Gruzinem, ten nacjona- 
lizm wielkoruski oczywiście nietylko 
niepokoi, lecz i oburza. 

Istota wielkoruskiega odchylenia 
narodowego: polega, — według słów 
Stalina, — na dążeniu pewnych działa: 
czy komunistycznych do stopniowego 
przeprowadzenia likwidacji narodow. 
*,.. zepublik j okręgów autonomicz- 
nych. Propagatorzy tego kierunku wy- 
chodzą z założenia że zwycięstwo so- 
cjaliamu powinno w konsekwencji swej 
doprowadzić do zlania się wszystkich 
narodowości w jedną całość, wobec 
czego wszelkie popieranie rozwoju kul- 
turalnego poszczególnych narodowości 
powinno być wszelkiemi siłami, unika- 
ne. Szowiniści wielkoruscy w partji ko 
munistycznej powołują się przytem na 
Le nina, który w swoim czasie powie- 
dział był, że przy socjalizmie interesy - 
poszczególnych narodowości: tworzą je- 
dną całość. Dlatego też, — zdaniem 
propagatorów „wielkoruskiego  szowi- 
nizmu”, — należy już raz zrobić kor 
niec z republikami narodowościowe 
mi przejść do polityki asymilacji na- 
rodowej w całej Unji sowieckiej. 

Polemizując z poglądami wielkoru 
skich nacjonalistów komunistycznych, 
Stalin usiłował udowodnić, że Lenin wy 
stępawał przeciwko odrębnościom naro 
dowośimowym pod kątem widzenia ist- 
nienia jedneg jedynego państwa między, 
narodowego, które powstać ma na gru- 
zach dzisiejszych państw (pa zwycięst- 
wie rewolucji światowej. Teza Lenina 
nie dotyczyła natomiast polityki naror 

dowościowej poszczególnych państw. 
Dlatego też taktyka Centralnego komi 
tetu partjii komunistycznej. zmierzają- 
ca do umocnienia komunizmu drogą po 
pierania rozwoju kulturalnego poszcze- 
gólnych nardowości jest, — zdaniem 
Stalina, — jedyną słuszną i celową. Na- 

chciało się straszliwie spać. Ileż razy 
przywoływałem sobie na pamięć boha 
terów z „Trylogji*, którzy spali w kul- 
bakach i zawsze nadaremno: stoczył- 
bym się jak worek pod kopyta. 

Los zrządził, że w Nowej, Wilejce 
wypadło mi się zatrzymać trzy minuty 
Pułk został narazie, pluton mój ruszył 
z miejsca karjerem na: pojazd. Połoc- 
kim traktem, do Mickun, a z nim ja, jar, 
ko żywo i jako ułan, z koniem, niemiec 
im mauzerem kawaleryjskim, „złatau- 
" stowską szaszką'! i teatralną lornetką 
pożyczoną od kolegi. — Tych, którzy 
-z mną w ten podjazd wyjechali pamię 
tam kilku i niektórych dziś w Wilnie 
zamieszkałych a przepraszam, że bez 
pytania wymienię: plutonowego Kmicf- 
ca, Edwarda Klassa, śp. Grużewskie-i 
go, Kazimierza Puczettę, Januszkiewi 
cza i inni, których już nie pamiętam. 

Gdyśmy przechodzili przez Wilno, 
spało ono jeszcze krótkim letnim snem 
a też nerwowym i niespokojnym o los 
własny, chociaż zapewne jak i my nie- 
zdawało sobie dokładnie sprawy z nie- 
zwykłej szybkości posuwającego się 
naprzód wroga. Afisze „do ostatniej 
kropli* komplikowały jeszcze bardziej 
orjeniację. W Porubanku czekaliśmy 
wyjazdu pociągami na „front“, tymcza- 
sem „front* tem zbliżał się do nas sar 
mych, nie pociągami wprawdzie, a ty- 
siącem kopyt końskich kawalerji Gaj 
Hana. Już zagony jego podchodziły pod 
miasto. O tej prawdzie dowiedzieliśmy 
się dopiero osoboście w Nowej Wilej 
ce i to była pierwsza atrakcja jaka nas 
spotkała. 

Podjazd nasz, jak się to wtedy mó- 
wiło, wyrzucił „szpice* i boczne ubez* 

tomiast hasła „kom unistycznych szo- 
winistów wielkoruskich* uważane być 
muszą za dowód odradzania się w. 
ZSSR starych dążeń narodowych sza 
winistów. Kultura nanodowa powinna 
być wśród poszczególnych narodowoś-, 
ci sowieckich pielęgnowana, — twier- 
dzi Stalin, —  jednokowioż dbać nale 
ży przytem o to, by była ona nietylko 
narodowa, lecz i socjalistyczna pod 
względem swej treści. ы 

Występując w stanowczy sposób 
przeciwko odchyleniu narodowemu w 
szeregach komunistów  wielkoruskich, 
Stalin nie omieszkał  równocześni: 
wskazać na to, że podobne te ndencje 
zwalczać należy z całą stanowczością 
również u szowinistów  komunistycz- 
nych innych narodowości, zamieszku- 
jących na terenie ZSSR, a więc u U- 
kraińców, Białorusinów, Gruzinów, P* 
laków i t.d. 
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pieczėnia a na prawym flanku znalaz 
łem się ja sam w kierunku na folwark 
Kamionka: Przed Słobódką daliśmy ko- 
niom wytchnąć w lesie, dwuch zaled- 
wie ułanów wysyłając do wsi. 

Sen spadł w ten skwarny poranek, 
jak orzeł z jasnega nieba. Czy to były 
dwie, trzy czy pół godziny — to nie 
ma žadnego znaczania i nikt oto nie py- 
tał. Istotą rzeczy i treścią życia w danej 
chwili był fakt że zbudził nas łomot pę 
kających pocisków armatnich i z lewa 
nieustający turkot karabinów maszyno- 
wych. Wokół nie było żadnego wojska. ® 
(Pociski najwidoczniej padały w próżnię 
a raczej w las. Niepodobna było ustalić 
z jakiej pochodziły strony, zresztą za 
chwilę ustały. Powrócili ułani: bolsze- 
wicy byli tuż. 

+ a 

Leżąc na łące w Mickunach i popa 
sając trochę konie, rozmawialiśmy o 
rzeczach obojętnych, głównie zaś na 
temat wytrzymałości konserw 'amery- 
kańskich i ich różnicy w stosunku do 
jadła świeżego. Niektórzy wymieniali 
biskwity na czarny chleb. Jeden z doń 
skich kozaków, co służył w 13 pułku 
od r. 1919, opowiadał historje, jak go 
pod Święcianami chwycili do niewoli 
kozacy Gaja i puścili wolno i zbrojna 
z powrotem. Nikt nie miał się czasu te- 
mu dziwić, bo należało myśląć o dalszej 
jeździe. W Mickunach  nozdzielilišmy 
się na dwie części: jedna poszła szosą 
do Nowej Wilejki, zaś druga zaryzyko 
wała drogę naprzełaj przez las w kie- 
runku domniemanego postoju pułku. 

Ośmiu ludzi jadących dwójkami, 
niepnzepisowo gawędziło, trzymając ka 
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"W sprawie potrzeb numizmatyki w Polsce 
W końcu czerwca br. szczupłe gror 

no badaczy i miłośników numizmatyki 
krajowej podjęło starania względem ze- 
społenia w Wilnie zarówno kilku sił na- 
ukowych i amatorów  starożytników, 
zajmujących się kolekcjonowaniem mor 

net, oraz pieniędzy papierowych, me- 
dilai medalików i tym podobnych, 
objektów a to, gwoli założenia w mie- 

„ści naszem towarzystwa numizmatycz 
nego. 

Chwalebny ów zamiar pp. M. Bren 

sztejna, P. Karazji, ks. ]. Stankiewicza 

f in., niewątpliwie już w początkach 

Z wejdzie na drogę racjonalnego 
zrealizowania sprawy w celu pozyska- 
nia cokolwiek poważniejszej ilości 

członków i rozejrzenia się w kwestji 

najpiłniejszych zadań Towarzystwa, 
szczególnie co do regestracji numizma* 
tycznych zbiorów wileńskich, oraz 
stworzenia niezbędnego księgozbioru, 
zwiazanego ze specjalnością przedmio- 
"tu. 

Jak słyszeliśmy na pierwszem zebra 
niu organizacyjnem wyłoniono komisję 
składającą się z pp. Brensztejna, Do- 
maradzkiego i Karasje. nauczyciela gi- 
mnazjum litew., która ma opracować 
statut Wil. T-wa  Numizmatycznego, 
wzorowany na odnośnych ustawach 
„T-wa numizmatycznego** w Poznaniu, 
oraz „Sekcji numiz. T-wa m łóśników 
historji“ w Warszawie. 

Okoficznościowo nadmienimy, iż 
* ruch numizmatyczny jął się obecnie o: 

żywiać prawie we wszystkich miastach 
Polski, posładających wyższe uczelnie, 
stąd jest wsze Ika nadzieja, że poważ- 
niejsi kolekcjonerzy numizmatycy będą 
mieć wszelkie ułatwienia gwoli podsta 
wowego badania tej, dosyć po macosze 
mu do niedawna traktowanej gałęzi hi 
storji zarówno na gruncie archeologji, 
jak i sztuki rzeżbiarskiej i zdobniczej. 

Jeszcze w r. 1914 pjierwsze, a tyle 
zasłużone u nas „T-wo numizmatyczne 
K--"owskie“ dato impuls sprawie nie 
tylko rac: jonalnego rozwoju zrzeszeń 
numizmatycznych w Polsce, lecz i ko- 
nieczmości zakładania nowych  towa- 
rzystw numizmatycznych. ‘ 

Ostatnio dr. Adam Solecki, jeden z 
najotębszych dziś znawców monet pol-- 
skich, słusznie zaliczył niedawno do 
rzedu najpilniejszych potrzeb numizma- 
tyki u nas właśnie założenie w Wilnie i 
Lublinie towarzystw numizmatycznych, 
iak o tem czytamy w jego broszurze wy 

* danej w Poznaniu w r. 1929 p. tyt. 

4 

į numizmatycznej. 

t 

a 

* 

„Podstawowe zagadnienia numizmaty- 
ki nolskiej“. 

Wiemy zresztą, że w mieście na- 
szem nie od dziś kiełkowała myśl zor 
ganizowania w Wilnie odnośnego  to- 
warzystwa [ zarazem nawiązania kon- 
taktu z inndmi pokrewnemi zrzeszenia- 
mi, a mianowicie: z „Krakowskiem To- 
warzystwem numizm. * do którego odr 
dawna należy np. muzeolog w*leński M. 
Brensztejn, dalej z „Związkiem Numiz- 
matyków Iwowskich*, z poznańskiem 
„T-wem numizmatycznem' i z warsz. 
„Sekcją numizm. T-wa miłośników hi- 
storji“. 

W wyżej wspomnianej przez nas 
broszurze dr. A. Solecki wysuwa postu; 
laty niezbędne dla dalszej pracy w tym* 
kierunku: „Numizmatyka polska wyka- 
zuje tyle i takiego dorobku, że bynaj- 
mniej nie potrzebuje się obawiać w o: 
gólnej sumie niedoboru. Niemniej postu 
laty, które poniżej pozwolę sobie przed 
stawić, uważam za minimalny program 
danzej naszej pracy na najbliższą przy 
szłość. ‹ 

W zakresie twóczej pracy nauko- 
wej: dalsze pogłębianie badań, równo* 
mierne we wszysżkich działach i w o- 
parciu © szerokie tło porównawcze; 
stworzenie historji polskiej literatury 

W zakresie pracy wydawniczej: 

Corpus nummorum polonicorum, Ko- 

deks numizmatyczny polski i polska bi 
bijografja numizmatyczna. 

W zakresie nauczania: stałe wykła-, 
dy numizmatyki na wszystkich uniwer- 
sytčitach. 

W zakresie życia związkowego: po- 
wstanie nowych towarzystw numizma- 
tycznych w Wilnie i w Lublinie. 

Co do czasopism fachowych: por 
dział pracy oparty na specjalizacji i za 
łożenie osobnego organu, Qoświęcone- 
go wyłłącznie medalografji. 

W zakresie organizacji zbiorów: 
stworzenie centralnego zbioru  numiz- 
matycznego z centralną bibljoteką nu- 
mizmatyczną, najlepiej w Stolicy i u- 
dostępnienie wszystkich zbiorów, zwła 
szcza publicznych, a to zarówno w sto 
licy, jak i na prowincji. 

W zakresie handlu numizmatyczne- 
go: stworzenie nowego cennika numiz 
matycznelgo. 

W zakresie ekspansji na zewnątrz: 
propaganda zagraniczna. ` 

W końcu proselityzm wewnętrzny, 
przejawiający się w jednaniu numizma: 
tyce nowych zwolenników, uczonych i 
zbieraczy, zwłaszcza z pośród młodzie 
ży uniwersyteckiej. 

Ponieważ komitet tymczasowy  za- 
wiązującego się T-wa Numizmatyczne- 
go w Wilnie aczkolwiek składa się z o- 
sób gorąco miłujących swój przedmiot 
i wnoszących dużo naukowej kompe- 
tencji do pomyślnie zapoczątkowanego 
dzieła nie spotykamy jednak wśród za- 
łożycieli elementu rdzennie wileńskie- 
go, stąd mało komu z tych panów nu- 
mizmatyków znane są tradycje tego 
wczorajszego Wilna, w którem praco- 
wali poważni kolekcjonierzy polscy. 
O nich to zamierzam pomówić w przy: 
szłym artykule. 

Tymczasem na zakończe- 
niel winniśmy wyrazić szczerą wdzięcz- 
ność redakcji „Atenum Wileńskiego” 
za itak staranne uwzględnianie. działu 
numizmatycznego w swem pięknem wy 
dawnictwie, zasilanem cennem piórem, 
znanego historyka sztuki i nunizmaty: 
ka dr. Marjana Gumowskiego. L. U. 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

SIŁA RODZINY 
Rodzina to nietylko wielka siła materjałna, 

wyrażająca się widomie przez ciągłość oj- 
cowizny, przechodzącej z pokołenia na poko 
lenie, ale to jeszcze co inndgo —to mocny 
łańcuch tradycyj, to ciągłe spadkobranie ho- 
поги, uczciwości, męstwa. Cóż byłoby warte 
życie ludzkie, gdyby nie miało 2& sobą prze- 
szłości, a przed sobą przyszłości? A gdzież 
spotkają się ze sobą nieusikinnie przeszłości 
i przyszłości, jeśni nie w rodzinią? 

Zarówno teraźniejszość rodziny, jak i jej 
przyszłość jast w rękach twórcy denej ro- 
dziny. Stanowi to główny obowiązek głowy 
tej rodziny. Dziś to znaczy: środki na utrzy 
manie rodziny, wychowanie i ksztełcenie dzie 
ci, ich zdrowie i cały kompleks drobnych 
szczegółów, które skfhdają się na całość e- 
gzystencji rodziny. A jutro? jutro to samo 
co dzisiaj, niejako w czasie przyszłym, w cza 
sie nieznanym, w czasie którego twórca i 
głowa rodziny być może nie będzie: oglądał... 
Rodzina musi istnieć i funkcjonować dalej... 
Mądra przezorność społecznki obmyśliła na. to 
środki, aby zabezpieczyć istnienie rodziny 
nadal. Środki td są łatwe i dla każdego do- 
stępne. Ponieważ troska o przyszłość jest 
troską dnia dzisiejszego, przeto musimy dzi 
siaj przyszłość rodziny naszej zabezpieczyć. 

ik to zrobić Niesłychaniej proste sprawa. 
to udaje się człek, dbający o jutro rodziny, 

do PKO, albo poprostu do okienka pierwsze 
o lepszego Urzędu Pocztowego, wypełnia 
tam odpowiddnią deklarację ; oto  ubezpie- 
czenie życiowe na rzecz rodziny zawarte. 

Opłacając kilkkinaście czy „ kilkadziesiąt 
złotych miesięcnie, zabezpieczony po latach 
kilkunastu, dojdzie do posiadania poważnego 
kapitału, stanowiącego fudnment dobrej egzy 
stencji rodziny. Tdn kapitał będzie cementem 
spajającym trwały fundament rodziny. 

Nie zwlekajcie.. Czas ucieka... życie pły” 
nie.. Jutro jest nieznana Lubicz, 

  

  

rabiny na ulicach. Cicho stąpały konie 
po leśnym piachu. Wokół stał gęsty 
drobny sośniak, jakich tysiące rozcią- 
ga się na piaszczystych gruntach Wi* 
leńszczyzny. Las milczał. Droga wiodła 
coraz głębiej w knieje. Po pewnym 
czasie zaniechawszy bezmyślnych anek- 
dot, zaczęliśmy się już zastanawiać nad 

dalszym kierunkiem, gdy nagle... po 
WAĆ oczu, po skurczu muskułów i 
SkOn aniu całej twarzy jadąceg” 
z przodu podoficera — zgadliśmy że za 
szło coś ważnego. Bezszelestnie zawró- 
cił Konia, trzymał zadartą w górę lutę 
„nagana t szepnął tylko: „Kozacy ną 
małych ikoniach*. Zaledwie dosłyszalny 
chrzęst gałęzi z.przodu. Niezwykłe: szli 
tyraljerą przez gęsty las, w konnym szy 
ku. Sekunda decyzji: uchodzić karje- 
rem ną zmęczonych koniach, nie mając 

|. oparcia z tyłu — nie było sensu, dopad- na i porąbią. A więc zawrócić s pokoj 

| raptem obaj z końmi zapadli po brzu- 
  

nie i stępa. Pewność siebie dezorjentu- 
je przeciwnika. Na pierwszym  zakrę- 
cie: karjer! Tymczasem na pierwszym 
zakręcie wyłariiasię niespodziewanie na, 
sza piechota. Skąd się tu wzięła — to 
do nas nie należy. Naszą rzeczą było: 
Się ucieszyć, zdać sprawę prowadzące- 
mu oficerowi i nie wiem już po jaką 
chorobę, wdać się razem w awanturę 

я rozbiegła w las, rozwinęła 
trasą, chzęstnęa zamkami karabi 

' cia w ciszę leśną pierwsz 
strzały. | Bolszewicy Swe na jedną / małą . chwilkę. — — $Ко- 
czyliśmy naprzód! Jeden z naszych. 
Tatarów ua białej kobyle z gołą szab- 
łą doskoczył kozaka, polecieli w las i 

chy w błoto, beznadziejnie wymachu- 
jąc jasnemi klingami. — Z koni! Z za 
drzew wygodnie było celować f strze- 

lać. Kozacy, ku naszemu zdziwieniu, 

przez las gęsty jak driity kolczaste, par 
li naprzód w konnym szyku. Zdumiewa 
jąca odwaga! Odpowiedziały im kulo- 
mioty naszej piechoty, huknęły, wszyst 
kie karabiny tyraljery. Raz, dwa... czte- 

ry... siedem" — poleciały pierwsze gra- 
naty ręczne prosto w łby kozackim ko- 
niom. Przecież to nonsens szarżować w. 
lesid. — Na stojącego obok mnie na- 

szego kaprala nalatywał kozak, zama- 
chnął szablą, „brasaj rużjo, ty...“ i ru- 
nął na trzy kroki, jak kawał drewna, 
przestrzeloną czasziją w dół. Ułan pod- 
skoczył i chwycił konia za itrenzlę; w*er. 

ny wierzchowiec kozacki uparł się za 

dem i niechciał ruszyć od trupa.  Ja- 

kieś niesamowite salto - mortale wyko 
nał ułan, przyczem koniec jego buta 
trzasnął w skoku koniowi w tylną część 
brzucha. Ze zdobytym koniem wycofał 
się z linji Gwizd kul potrajał się nie- 
jako w hałasie łamanych gałęzi. Kozacy 
jak prędko skoczyli, tak również zawró 
Cili, strzelając z koni. Nie było czego 
sterczeć za drzewem bo nadobitkę, ja- 

kaś z piekła rodem artylerja jęła walić 
w las po swoich i wrogach. i 

Wracaliśmy tą samą- drogą rozma- 
wiając o zdobytym koniu. Był bar- 
dzo mały, ale dobrze utrzymany, zły i 
kląsał tuląc wtył uszy. W siodle znajdo- 
wały się jakieś szmaty, zapisany świ 
stek papieru, m” oska i czarny chleb. 

J. M.   

W. słońca o godz. 3 m. 30 

4 słońca o godz. 7 m. 54 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 12. VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 754 

Temperatura średnia -|- 18 

Temperatura najwyż-za -1-23 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 2 

Wiatr 
| Zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: — 

URZĘDOWA 

— Ulgi w podatku dochodowym. Mini- 

ster skłirbu wystosował do wszystkich Izb 

skarbowych okólnik, w którym zarządza, iż 

osobom pobierającym duchód Ż uposażeń 

służbowych, emerytur i wynagrodzeń za na- 
jemną pracę, przysługuje prawo korzystaniej 
z ułgi w podatku dochodowym. — W szcze 
gólności osobom takim, o ile wybudują do- 
my mieszkalne do dnia 31 grudnik 1935 r., 
mogą być potrącane koszty budowy domów 
mieszkalnych, z wyłączeniem jellnak poży- 
czek (udzielonych na mocy rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej z dnia 22 kwietnia 1927 
r. o rozbudowie miast) — najdalej w ciągu 
5 lat, poczynając od rOku yhłstępnego po 
ukończeniu budowy. 

Władzami, powołanemi do decyzji co 
do prawa omawianej ulgi orez co do wyso- 
kości kwot kosztów budowy, podległych 
potrąceniu — są urzędy skarbowe podatków 
i opłat skarbowych, w których okręgu podat- 
nik w dniu 15 grudnh roku poprzedzającego 
rok, za który należy się ulga — miał miej- 
sce zejmieszkania lub pobytu. 

W dalszym ciągu okólnik zawiera prze- 
pisy, jak należy obliczać te potrącenia Oraz 
usihla, że w wypadkach konkretnych nateży 
zwracać pobreny z tego tytułu podatek, w 

ie przewidzianym dla zwrotu nadpłat w 
gotówce. Władze skarbowe uskuteczniają 
obliczenie wysokości ulgi w terminie dwóch 
tygodni od wniesienia podania. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej zostało 
wyznaczone na najbliższy poniedziałek nej 
godzinę 8 wiecz. Na porządku dziennym są 
m. in.: odpowiedź na interpelacje, zgłoszone 
na ub. posiedzendich, sprawa lombardu miej! 
skiego, dodatkowy budżet na r. 30 — 31. 

Na posiddzeniu tem będzie rozpatrywa- 
na jeszcze raz głośna sprawa „manco” ma- 
terjałów opałowych dfi elektrowni w latach 
21—24. 

Jutrzejsze posiądzenie ma być ostatniem 
zebraniem się rady miejskiej, naturalnie, jeśli 
nie nastąpi przedłużenie. 

wz: dozoru sanitarnego. W 
związku z lustrhicją sanitarną przeprowadza 
ną w mieście przez komisję wojewódzką, któ 
ra stwierdziła nienależyty dozór sanitarny, 
co leży w obowiązkach miasta, Magistrat wy 
znaczył obecnie kilkunastu energicznych kom 
trolerów, którzy w odpowiedni sposób nasi- 
lą akcję sanifhirną, szczególnie na przedmie- 
ściach. 

— Pogotowia Ratunkowego. 
W ub. miesiącu Pogótowie Ratunkowe udzie- 
liło pomocy w 540 wypadkłtch. W tem było: 
wyjazdów na miasto — 390, reszta zaś nai 
stacji. Najwięcej poszkodowanych byto z po- 
wodu bójek i rozpraw nożowych. 

WOJSKOWA 

— Odroczenie służby wojskowej. Wsku 
tek powstałych wątpliwości , kompetentne 
władze wyjaśniają, że poborowym rocznika! 
1906, mającym warunki do otrzymenia od- 
roczenia służby wojskowej z art. 61 par. 2 
usikiwy o powszechnym obowiązku służby! 
wojskowej, należy udzielać odroczeń, zależ- 
nie od czasu potrzebnego do  zakoficzen a) 
studjów do 1.VH 1931 roku, 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA 

— Opieka wad ociemniatymi inwalidami 
wojennymi. Min. spr. wewn. nadesłało p. wo 
jewodzie okólnik, w którym prosi o wydanie 
podległym władzom i organom zarządzenia: 
otaczania szczególną opieką ociemniatych in- 
wałidów wojennych. 

Opieks winna się wyrłżać m. in. w ży- 
czliwem i szybkiem załatwianiu prośb, zgia- 
szanych osobiście w urzędach przez inwali- 
dów ociemniałych, w zapewnieniu im miejsc 
siedzących, w udzielaniu informacyj, w wiat 
„wianiu przeįšcji przez ulicę, jak również w 
okezywaniu pomocy we wszystkich innych 
podobnych wypadkach. 

Opieka ta oczywiście może przybrać 
większa rozmiary, o ile do tej akcji zostanie 
wciągnięte miejscowe społeczeństwo. 

— je akcji zasiłkowej.  Za- 
rząd Funduszu Bezrobocia chcąc przyjść z 
pomocą bezrobotnym, którzy utrcili prawo 
do pobierania zasiłków, wobec wyczerpania 
13 tygodniowego terminu zasiłkowego, posta! 
nowi" przedłużyć zkcję zapomogową do 1 
tygodni, tym bezrobotnym, którzy zamiesz” 
kują na terenie Wilna i powiatu Wil. Troc- 
kiego. 

SZKOLNA 

— Letnia ja szkół. _ Większość 
szkół, zwłaszcza powszechnych nie odpowia 
dają swemu przeznaczeniu, a ponadto  wielel 
z nich wymagh kapitalnego remontu gdyż 

pod względem  hygjeny pozostawiają dużo 
wiele do życzenia. 

Inspekcji e przeprowadzane w ciągu ro- 
ku szkolnego nie dały pożądanego  rezulta- 
tu, trudno bowiem było wówczas należycie 

obejrzeć lokale. 
Przed kilku dniami Kuratorjum otrzyma- 
okólnik Min. W. R. i O. P. złilecający 

in- 
to 
przeprowadzenie w okresie wakacyjnym, 
spekcyj, przez specjalnych  wizytatorow 

Sprawdzane będą warunki sanitarne 
łokali szkolnych oraz ich stan bezpieczeń- 
stwą 

Specjalną opieką mhją być otoczone 
szkoły, do których uczęszczają dzieci do 
12 lat. у 

Kuratorjum na mocy orzeczėni | Wizyta- 
torów nąkaże następnie przeprowadzenie 
wszystkich koniecznych remontów. 

Dzieci powrócą po wakacjach do od- 
šwidžonych Szd. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 
drugi nadwyraż wesoła: krotochwil * Feydeau 
1, „Dudek“, ktėra na premjerzd ciešzyta się 
wyjątkowem powodzeniem. W wybornej tej 
farsie zntrudniony cały persomel artystyczny z 
Ceranką, Żurowskim į K. Wyrwicz-Wichrow- 
skim na czele. Urządzenie meblowe wnętrza 
aktu II z firmy B-cia Olkin. 

— Jutro „DUDEK* 
kredytowe i zniżki ważne. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Występy rewji warszawskiej. Dziś 
po raz drugi rewjń w 18 ograzach „Warsza- 

wa — Wiłno — Nev-York", która odniosła 

na premierze wielki sukces artystyczny, dzię 

ki doskonałemu wykonaniu i efektownej 
wys awiel < и zy 
w rękach E. Czermańskiego. Kierownikiem 

muzycznym jest znany kompozytor „A. Pio- 

trowski. Balet K. W. z. primpbale- 
riną Topolnicką na czele. zinteresowanie 

się rewją bardzo wielkie. Bilety nabywać 

Feydeau. Bilety 

można dziś 11 — 4 w kasie Teatru Lutnia 

od godz. zaś 5 w kasie Teatru Letniego. 

Jutro rewj« „Warszawa — Wilno — 
NewYork". Bilety zniżkowe i kredytowane 
nie ważne. 

— Koncert - poranek Tow. Muzycznego 
Lutnia. Dziś o godz. l2-ej w poł. w og- 

rodzie po Bernardyńskim odbędzie się kon- 
cert — poransk Wileūsklega Towarzystwa 
Muzycznego Lutnia. = Wykonawcemi | bę- 
dą: chór mieszany Lytni pod dyrekcją J. 

Leśniewskiego, W.  Hendrichówna. A. Lu- 
dwig (produkcje solowe i duety) oz K. 
Wyrwicz - Wichrowski, artysta Teatrów 
Miejskich (produkcje weso'e). Wejście na 

koncert 30 gr. miejsca siedzące 50 gr., ul- 

gowe 20 gr. : 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 

11 b. m. godz. 9 do 12 b.m. godz. 9 zanoto 

wano ogółem 58 wypadków, w tem: kradzie 

ży 9, opilstwa 10, przekroczeń administrącyj 
nych 23. WE 

— Nieszczęśliwy wypadek z poli- 

cjantem. Funkcjonarjusz III kom. p. p. 

Kurkowski, pełniąc służbę na ul. Mickie 

wiczą odprowadzał do aresztu pijane 

go: W drodze awanturnik ugryzł poli- 

cjanta poważnie w palec, więc Kur 

kowski udał się do lekarza z prośbą o 

pomoc. Badanie rany nasunęło podej 

rzenie, że pijak cierpiał na nieuleczalną 

chorobę ii przez ukąszenie udzielił ją 

policjantow:. 
— Kradzieże. W nocy z dnia 11 na 12 

na szkodę Epsztejna Alla, Kopanica 12, nie- 

znłvini sprawcy przedostali się przez balkoni 

do midszkania i skradli: jeden garnitur 

szery męski i różną bieliznę wartości 500 zł. 

— Poznali swe rzeczy. Chłusewiczowi 
Józefowi Il Raduńska 80 przed miesiącem nix| 
znani sprawcy skradli na jego szkodę z tik 

sówki kurtkę skórzaną wartości 80 zł. Kurtkę: 
tę obecnie poznał na Korotkiewiczu Justynie 
Piłsudskiego 13. Korotkidwicza zatrzymano. 

Repman Chaim, Wifkomierska 61, złimet 
dował policji o kradzieży sukienki wartości 
40 zł. przez Michałowską Wałentynę. Tegoż: 
dnia sukienkę tę poznał na Azorowskiej Zo 
fj, Lwowska 11. Sukicnkę odebrano i zwró- 
cono poszkodowanemu. 

atalny z huśtawki. W dniu 
11 b. m. Czernichowski Franciszek, Mickiewi 
cza 19 spadł z huśtawki we wsi ołtupie, 
doznając ciężkiego pokaleczenia. Czernichow 
skiego w stanie ciężkim przewieziono do! 
szpithla św. Jakóba, 

— Samoóchi na. rowerzystę. 
Wczoraj w dzień na ul. Wielkiej taksówka 
wpadła na przejeżdżejącego w. tym czasie 

rowerem Aleksandra Bobinka mieszkańca Łłt 
waryszek. Uległ on dość poważnym obraże- 
niom. Rower został częściowo zniszczony. | 

— Pożar ńa Królewskiej. Z powodu nid 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem powstał 
pożar w jednem z mieszkań przy ul. Królew 
skiej 9. Spliła się jedynie podłoga, bowiem: 
straż pożarna ogień szybko ugasiła. 

— Okfadł na tratwie. Rosińsk. Wiktor, 
Krakowskzj 5, skradł na szkodę Baranowskie 
go Józefa, Szacieliszki, gm.  Kołtyniańskiej 
40 zł. Kradzieży Rosieński dokonał w czasie 
znajdowania się nk! tratwie na rzece Wiłji. 

— Zatruł się m. Pogotowie Ra» 
tunkowe przewiozto do szpitala żydowskiego, 
znalezionggo na ul. Zawalnej nieznanego 
osobnika w stanie nieprzytomnym. Osobniki 
ów, zatruty jest spirytusem. Teżsamości ł 
miejscz, zamieszkania dotychczkis nieustalono. 

— Opadniecie sufitu, W domu Nr. 4 przy 
zauł. Kijowskim, własność _ Michałowskiego 
Józefa w mieszkaniu Snararza  Stanisła 
zamieszkałego tam z rodziną, składającą się 
z 6 osób, oberwał się sufit wskutek przegni- 
cia belek. Wypadków z ludźmi nie było. 

  

Górny Śląsk wobec 
Dyrekcja zz Północnych otrzyma- 

M wczoraj listy trzech włlkich organiza 
cyj gospodarczych ze Śląska koncentrujących 
właściwie w swym ręku całokształt interesów 
gospodarczych tego województwa. 

„Związek Polskich Zrzeszeń  Gospodar- 
czych Wojewiłóztwa Śłąskiego" „Zj ze 

Targów Północnych 
nie Przemysłą Polskiego na Śląsku” ; „Zje- 
dnoczenie Wielkiego Handlu Woj. Śląskiego" 
— komunikują że podjęły szeroką propagzn- 
dę na rzecz Targów . | = Ё 

Po tych ošwikidczeniach spodziewač się 
nałeży, że przemysł i handel śląski szykuje 
się do walnego udziału w Targach. 

[| ww 

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

(Założ. w roku 1846) 

POLECA ZE SKŁADÓW I WPROST Z HUT 

ŻELAZO, BELKI, BLACHY, GWOŹDZIE, 
OKUCIA, PAPĘ, 
ARMATURY, C E M E M 4 NARZĘDZIA, 

ARTYKULY TECHNICZNE i t. p. 

Ceny fabryczne! 

  

Dostawa natychmiastowa! 

Kierownictwo zespołu spoczywa: 

  

Zofja RADOGOST - 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrz 

11 lipca 1930 roku, 

UNIECHOWSKA 
ona Šw. Sakramentami, zmarła dnia 
w wieku lat 54. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Trocka 11 m. 8) do kościo- 

ła Dominikańskiego nastąpi dnia 13 
Msza Święta odbędzie się w 

lipca r. b. o godz. 5 min. 30 wiecz. 

tymże kościele dn. 14 lipca r. b. o godz. 

9-ej rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa, 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

  

IRSN LAS 

SPORY 
SENSACYJNA PORAŻKA 1 P. P. LEG. 

Trudno się było spodziewać, że czołowa 

drużyna piłkarskk, jaką jest 1 p.p. Leg, zwia 

szcza po połączeniu się z Pogonią, może prze 

grać z maruderem A, — klasy nzszege okrę 

gu — 78 p. p. z Baranowicz. 
Do nowosklejonej drużyny 1 p.p. Leg. 

weszli trzej gracze Pogoni: Pawłowski (centr 

ataku) Lahcowicz (pr. pomocnik) 1 Jarmuło 

wicź (obrona). Pozłitem w ataku grali: Ner 

czułski i Gracz na skrzydłach, Wróbel i Go- 

dlewski na łącznikach, Truchac” na centrze 

pomocy. ь Н 
"Od samego początku gry uwidocznia się 

wyraźna przewaga gospodarzy. Akcjk! roz- 

grywa się na jednej potowie boiska, mimo to 
do przerwy leguni zdobywają tylko jedną 
bramkę (drugą sędzia p. Kisiel nie uznał). Po 
przerwie tdn sam obraz. Leguni gniotą, strze 
lają (na aut i w szftngę) starają się i w 
rezultacie po lekceważącym „wykon'e* bram 
karza doskonały obrońca baranowiczan, grzi 
jący obecnie w ataku, Idzikowski wyrównuje. 

Na gflerji „radość w Izraelu", to zwolen 
nicy Makabi cieszą się z niepowodzenia le- 
gunów, którzy jak wiadomo zawadzają Ma 
kabi w uzyskaniu mistrzostwa. 

Po kilku minutach znów chwilowy zryw 
gości i znów przez nieuwagę obrony tenże 
skm Idzikowski strzela leżąc drugą brzmkę. 

Na galerji huragan oklasków, w szere- 
gach gospodarzy konsternacja, 

Cała drużyna idzie w bój całą parą, usa 
dhiwia się na polu karnem przeciwnika, odda 
ję szereg strzałów, zdobywa 13 kornerów i 
jednak schodzi z boiska pokonane. 

Obserwując rzecz rozmawiamy z gracza: 
mi Warty (mistrz Polski) przybyłemi już do 
Wilna na dzisiejszy mecz z Ogniskiem. Wszy 
scy są zdania, że 1 p. p. Leg. powinien wy- 
gić z różnicą coanjmniej trzech bramek i 
podziwieją pech prześladujący wilnian. 

I rzeczywiście, trzeba takiego pecha, że- 
by przegrać z drużyną grającą „na  ojra*, 
słabszą technicznie i fizycznie O klasę. 

Z graczy wileńskich podobali się ligow- 
com jedynie Naczulski, Lachowicz i Pł'włow- 
ski. Obrona — powied jał mi jeden z poznej 
niaków — przy dóbrym ataku przeciwnika 
będzie zerem; jakkolwiek ma dobrą kondycję: 
fizyczną. 

Sędzia p. Kisieł, znany z tego, że zawsze 
krytykuje wszystkich: sędziów, mających nie- 
szczęście sędziowkć mecze Ogniska, sam po- 
pełnił kilkej błędów, że wspomnę tylko o wy- 
rażnym karnym w ostatnim kwadransie. Kar 
ny ten przynosłby wyrównhinie gospodarzom 

Dziś niezwykle ciekawe spotkanie, War- 
ta (Poznań) Ognisko, na boisku 6 p. p. 

  

Leg. o godz. 5.30. Osman. 

Akwizytorūw >: 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO IE. Po próbnej pracy 
pensja stała, Zgłosić się: ul. Piłsudskie- 
go 6 m. 6, od 9—3 i 5—7 wiecz.     

Przy obstrukcji, zaburzeniach trawienia, 
zgadze, uderzeniąch do głowy, bólach głowy: 
i ogólnem niedomaganiu na tem tle, Ąižywa 
się rano naczczo szklaankę naturalnej wody! 
gorzkidj Franciszka-józefa, Woda Franciszka 
Józefa jest jed ynym i nbjskuteczniejszym 
środkiem przeczyszczającym, Żądać w apt. 

kupuje się towary gwa- 
Nojkorzystale rantowanej dobroci u 

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

popeliny, satyny oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILENSKA 27. 

„ŚWIAT — Jugoslawji 
Bieżący zeszyt „Owiate/* został prawie 

całkowicie poświęcony Jugosłiwii. Jest to 
świetny przegląd dający w. syntetycznym 
skrócie obraz stosunków politycznych, go- 
aTa, kulturalnych, sportowo - tury- 
stycznych. Zeszyt ten jest bogato ilustro- 

wany. Cztery stronice wklęsłodruku. Poza- 
tem „Świet” daje feljeton płiżowy z cieka- 
wemi ilustracjami, kiłka stronic aktualnago 
tekstu oraz ilustracji pulsujących życiem i 
pogodą. 

W dziale  beletrystycznym znajdujemy 
dwie arcyciekawe powieści A. Struga 
ZY Krzyż” orkiz Claude Anet'j „Mayer- 
ing“. 

  

      

RADIO 

NIEDZIELA, DNIA 13 LIPCA 1930 R. 

10.15 — Tr. nkbożeństwa z Katowic. 
11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 

_ 12.00 — 13.00 Transm. z Poznania. Audy- 
cja regjonalna z okazji Międzynarodowej Wy 
W: omunikacyjnej. 

13.00 Kom. meteorologiczny. 
17/5 — 18.45. Tr. z Warszawy. Koncert 

popularny. 
18.45 — 19.10 Pogadzmkę dla dzieci wygł. 

Irena Łubiakowska. 
19.10 — 20.00 Audycja Korpusu Kadetów 

ze Lwowa. „Pożegnanie Wilna”. Transmi- 
sja z z» Berrnrdynskiego. 
20. — 20.15: Program na poniedziaiek : o 
mejitości. 

20.15 — 2200 Tr. z Warszawy, koncert 
i kom. 
„2200 — 0.15 Transm. z teatru „Wesoły 

wieczór” Rewja pt. „Halama u nas'. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 14 LIPCA 1930 R. 

11.58: Sygnał czkisu. 
12.10. — 12.40 Muzyka z płyt gramofo- 

nowych. 
13.00 Kom. metearol 
15.50 — 16.15 Tr. z 

turyst, krajoznawczy: : 
17.15 — 17.20 progrzm dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. sportowy A: 
17.35 — 18.00 „Reklama i kino" pogad 

wygł, Leszek Szeligowski. 
18.00 — 19.00 Tr. Koncertu z Warsz. Mu- 

zyka bdkka. J 
19.00 — 19.25 Pogadankę przyrodniczą 

dla dzieci wygłosi p. 1. Łubiwkowska. 
19.25 — 19.50 Audycja melorecytacyj- 

па — utwory „W. Syrokomli recytować bę- 
dzie Z. Śmiełowski, przy fortep. E. Dziewuł- 
ski. 

19.50 — 20.00 Program na wtorek i roz- 
maitości. 

20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Prasowy 
dzien. radj., koncert (narod. święto fancu- 
rskie) komunikkty i muz taneczna, 

jczny. 
arszawy. Odczyt 

  

Brat. Bratowa, Siostra i Rodzina. 
      

DLACZEGO? 
rajdzie 

Automobilklubu 
Polski uderzającem zjawiskiem była 

W ukończonym ostatnio 
Międzynarodowym 

nieobecność samochodów znanej  cze- 

skiej marki „Tatra. Ciekawe są wy- 

nurzenia na ten temat dyrektora war- 

szawskiej reprezentacji Tatry, inż, H. 

Spacka. i 
— Tegoroczny Raid. Międzynaro 

dowy Automobilklubu Polski przy- 
niósł niezmiernie cenne doświadczenie 
szerokim  rzeszom posiadaczy i na- 
bywców samochodów. Wynik raidu 
podkreślił jaskrawo, że na polskich 
drogach ma rację bytu samochód 
rozporzjądzający dwiema zasadniczemi 
"zaletami: lekkością i solidnością kon- 
strukcji. 

W niezmiernie szerokiej skali roz- 
piętość men samochodów na polskim 
rynku w kategorji maszyn t. zw. po- 
pularnych nie należy bezapelacyjnie 
ulegać sugestji najniższej ceny. Kar 
żda prawie firma operująca w rekla 
mie atutem taniości swoich samocho- 
dów, pomija z reguły kwestję  kosz- 
tów eksploatacji. Jeżeli jednak do 
tabeli cen samochodowych dołączymy 
zestawienie kosztów eksploatacji, na 
pierwszem miejscu nie okażą się sa- 
mochody najtańsze... ! 

Udział w raidzie Automobilklubu 
— twierdzi inż. Spacek, — 'est ni-- 
wątpliwie rzeczą wskazaną i pożytecz: 
ną dla każdej marki samocho * 
gącej sprostać trudnym warunkom te- 
go konkursu. Tatra dotychczas brała 
udział we wszelkich imprezach, zaw- 
sze uzyskując zaszczytne wyniki. 
Wszyscy dotąd zapewne pamiętają © 
tem, jak inż. Rychter, jadąc na 2-cy- 
lindrowej Tatrze, mającej za sobą 
200.000 kilometrów pracy w ręku róż- 
nych posiadaczy, w dwuch raidach 
zdobył nagrodę p. Ministra Spraw Woj 
skowych. W ubiegłym roku wysłaliśmy 
na raid tam naszych  4-cylindrówek. 
Maszyny szły, jak zegarki i zdobyły na- 
grodę teamową z nienotowaną  do- 
4ad w Polscd ilością punktów  dodat- 
nich, z różnicą zaledwie iednego punktu 
pomiędzy maszynami w zespole. 
Niemniej pomyślne były wyniki udziału 
Tatry w wyścigach. Brawurowe zwy- 
cięstwo Vermirowskiego w wyścigu 
Tatrzańskim było w swoim c”asie sen- 
sacją w świecie samochodowym. Przed 
paru tygodniai na wyścigu w Ojcowie, 
Vcrmirowski zajął również pierwsze 
miejsce w kategorji sportowej, bijąc 
konkurentów na silniejszych i specjał- 
nie przystosowanych do wyścigu ma- 
szynach. 

Równie znamienny jest wynik kon- 
kursu na najmniejsze zużycie paliwa. 
I tutaj Tatra okazała się na pierwszem 
miejscu, ustalając donios'y rekord — 
4,9 litra benzyny na 100 kilometrów. 

We wszystkich tych imprezach Ta 
tra wykazała swe wszechstronne zale- 
ty: lekkość, solidność konstrukcji, 
znaczną szybkość i taniość eksploatacji 
Pozbawiona ciężkiej ramy, Tażra 
mniej energji póświęca na poruszanie 
własnego ciężaru. 

Łamana oś tylnia chroni maszynę 
przed udėrzeniammi na nierównej dro- 
dze i zapewniając całkowity komfort 
znakomicie przyczynia się do  konser-, 
wacji nadwozia. W jeździe górskiej łar 
mana oś ułatwia ścinanie wiraży, 
umożliwia osiąganie znacznych prze- 
ciętnych szybkości z ząchowaniem bez- 
pieczeństwa jazdy. : 

Powietrzne chłodzenie Tatry jest 
szczególnie cenne w naszym klimacie 
Całemi godzinami może maszyna prze- 
bywać na mrozie i następnie daje się 
uruchomić bez żadnych specjalnych 
zabiegów. 

Te wszystkie zalety zjednały Ta- 
trze olbrzymią ilość sympatyków. Z 

  

dumą rzec mogę, że żaden z moich | 
klientów nie zmienił Tatry na inną ma- 
szynę. Nie zamierzamy licyłować się 
w reklamowem obniżaniu cen. Mojem 
zdanidm nieznaczną różnicę w cenie z 
najtańszdmi wozami Tatra z naddat- 
kiem rekompensuje swojemi wałorami | 
techniczenemi i oszczędnością w eks* 

ploatacji. ‘ 

„Mając na względzie cel przedewszy 
stkiem użytkowy, Tatra nie ulega czę: 
stym fluktuacjom mody i nie potrze- 
buje wypuszczać co roku na-rynek 
nowe modele. Obecne nasze modele 
wykazały dowodnie swoją wysoką war 
tość, dlatego też nie uważałem za 
celowe ponowne demonstrowanie zna” 
nych już i popularnych maszyn, wola- 
łem te znaczne sumy, które musiałbym 
wydać na organizację raidu, zużytko- 
wać na udoskonalenie naszych stacyż 
obsługi dla klijentów - posiadaczy Sar 
mochodów Tatra. 

Sko1o jednak fabryka wypuści na 
rynek nowy moddl, T 
stanąć do najbliższych zawodów, i... 

nie omieszkamy | 
® 

zwyciężyć — kończy swe uwagi inž. A | 
Spacek. 

Mamy do ulokowania 
różne sumy na hipoteki miejskie i 

wiejskie. Ajencja „Polkres*, Wilno, ul. 

Królewska 3, tel. 17-80. — 

    
   

 



  

NATYCHMIAST SPRZEDAJE SIĘ NIE DROGO 

  

4 SŁO CEC 

 AOOREEWSIRJES PREKZEDTOR WARTY TAE APTECE YTY PY ATR AW OBIE PETZ YET YROPCIOZA RWIE ZETA 
- di 

х se $ Od dnia 11 do 14 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

я w pierwszorzędnem przedstawicielstwie same- 

« UDZIAŁ chodowem w Wilnie (marka amerykańska) Hurtowa sprzedaż KINO E —- = P. 

si meskie |QQPILAN GWarOJI AroleWwSKiej 
a Oferty piśmienne tylko osobom solidnym, mające zabezpieczenie 

@й hipoteczne, mogą składać do biura ogłoszeń S. Jutana Wilno, 
ul. Niemlecka 4, telef. 222 pod „ 

Wileńska Spółka dla Handlu Rurami 
  

  

i Artykułami 
BIURO: 
SKŁADY: 

ul. 
ul. Piwna 

Rury kamionkowe, 

tarny i wanny. 

sp. z ogr. odp. 

Wielka 30, 

2, 
POLECA: ze swoich składów w Wilnie lub wprost z fabryk 

żeliwno-wodociągowo-kanalizacyjne, żelazne- 
ocynkowane i kształtki do nich, żeliwo emaljowane, fajans sani- 

Udział*. —0 
  

    Sanitarnemi 
    17-18 

17-89 

telefon Nr. 

Nr. 
    
      
     
    
     

    

  

"
'
B
W
A
W
A
 

AUTO-GARAŻE 

8.300 zł. 
Kosztuje 6 cyl. „CHEVROLET* wzmocniony mode w 1930 roku. 

Dogodne spłaty miesięczne. 
Korzystajcie z chwilowej sensacyjnej zniżki cen. 

Wilno, Wileńska 26. 

CEŃKENTU 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

4, DEULL, m 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

SALA MIEJSKA zi. (Ostrobraniska 8. Dramat w 10 aktach. W rolach głównych: Ramon Novarro i Marcelina 
PAPY“ komedja w 2 aktach. 2) „JEDEN DZIEŃ W SZKOLE STRAŻY   

Day. Nad program: 1) „SYNEK SWEGO 
GRANIZNEJ* — w 1 akcie. Kasa czynna od 

g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Następny program: „PORTJER HOTELU ATLANTIC". 

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją uroczą par 
we Kino ża NAD 

dźwiękowym „ollywoop: | "©" „BICZ BOŻY 
Mickiewicza 22. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

wykona szereg najmodniejszych 

tnerką ANITĄ PAGE w obrazie špiewno- 
PROGRAM: Słynna orkiestra Clyde Dorrća 

szlagierów mu- 
zycznych. Początek seansów o g. 5-ej, ostatni 10.30. 

  

poważnych ZASIĘSCÓW 

    

KINO-TEATR | 

| 24   
Przebój niemy | Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

  

  
  

  

światowej sławy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerntopt i 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA i FORTEPIANY 
Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 2 

K. Dabrowska „. wane © tbjlepsze 
uł. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

Nagrodzone na 

Rolniczo - 

Syn, A. Drygas, 

  
  

  

       

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

Do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Piwo Żywiecki 

   

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 
„Zdrój Žywiecki“, „Marcowe“, „Porter“ i „Ale“, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 
  

instrrmenty 

(EQDEŻYJĄŁ. 

  

       

  

    UN 
TAŚMY 

  

      
    
     

skład 
  

Największy 

wybór 

W SKŁADZIE 

optycznych, totograficznych i geodezyjnych artykułów 

„OPTYK RUBII* 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1. 1840) 

  

Popieraj (ie 

  

    

  

— Ja myślę, — przerwał Gatter- 
man, — że jeśli pan przyjechał z pole- 
cenia Henryka Verrolla, ta pan musi 
mieć jakieś pełnomocnictwo na prowa 
dzenie tej sprawy? 

— Nie wiem, czy to wystarczy, ale 
mam papier podpisany przez Harry'ego 
bo przecież prawą rękę ma zupełnie 
zdnówą; tam napisane jest, žė poleca 
mi prowadzenie sprawy. On powiedział 
mi datę swoich urodzin i miejsce, gdzie 
się urodził i imiona rodziców dał me- 
daljon złoty ze złotym łańcuszkiem, któ 
ry matka dała mu przed śmiercią. Od- 
dał. mi listy ojca, w których ten prosił 
żeby Harry wrócił do domu. Mam i fo 
tografję jego, ale na nieszczęście bar- 
dzo wyblakłą, — jest na niej sfotografo 
wany, jako dziecko, a drugą — kiedy 
miał dwadzieścia lat. Teraz już nie jest 
taki. Myślę że tego wszystkiego wystar 
czy, aby dowieść, że jestem. naprawdę 
pełnomocnikiem Henryka Verrolla, n:e- 
prawdaż? 

— Ja myślę, że to wystarczy, 
zgodził się Gatterman, — stąd wynika 
że pański sparaliżowany przyjaciel 
mógłby zostać spadkobiercą milįcnow. 

— Co pan ma na myśli, mówiąc 
„mėglby zostač“? T 

— Pan zapomna o córce Verroli'a. 

Sam pokiwał głową: ; 
— Ma pan rację, staruszku. Widzę, 

że masz głowę na karku. „Szczęśliwy, 

    
| najsłynniej- 

szych firm   
tel. 10-58.   
LIP) 

  

I PRZYBORY 

„OPTYK RUBIN 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). 

      

  

- tylko przez stałe uży- 
wanie pasty do zębów 

  

      
  

  

Hryhorowiczowa. i | LETNISKA | 

  

        
  

  

        

      

na Stałą pensję oraz prowizję do Sensacja G % NAŃI TRO Ci 4 (Tajemnica wspėlczesnej kobiety) 
dobrze ROW CEE EZ HELIOS" sezonu! Dramat erotyczny. W roli głów: 

A Kluka: WR Karai 1. ae: REŻ u nej: Wyrafinowana, piękna MARJA CORDA. Rekordowy sukces. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
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Portowa 14—7, Tanio, szybko 3. ais 

  

  
  

  

    

miejsce-położenie. Wa- 
runki sprzedeży: Wilno, 
Portowa 28-6, tel. 13-11. 

4085—1T 

0 
Kii szklarski 

Dlej Iniany 
Kuch lniany 

i LOKALE a 

! 0 na I EELEa Es nein weterynaryjny z dłu- HALLEROWO RES SEB 0X 

goletnią praktyką, i > й na maszynach "į 

Jerzego PIMONO Ai jednocześnie kierowca oe Eo Wileńskie Biuro ko- z 38 | 
hod ktyk 2 a misowo - Handlowe, 

B Wilno, ul. Rossa 6, telef. 1500. samochodu z praktyką, | Warszawianka”. || Mickiewicza 21, tel | 800 SEO GK 
ica: Pionier- 28. trzeźwego prowadzenia, © i + ickiewicza 21, tel. 

Bocznica: Pionier-Park 28. > Kanalizacja, wodo: 152 i у е 
о poszukuje posady w ciągi, tenis, pianino Ё с gubioną książkę 

Proponuje m (e0aCh fabrycznych majątku. Wilno, ul.| poczła i stacja na“ wojskową, wyda- 
i f Szeptyckiego Ne 16—6, miejscu. Wiadomość: Pożyczki = ną przez.P. K. U. 

w ilościach dowolnych Mieszkian. —0| Hallerowo, poczta || hipoteczne i wekslo- Wilno-Powiat, na imię 

Pokost OE Oo EiS į Wielka Wieś, po- || we załatwiamy na Jerzego _ Korsakowa, 

nych robót, do podłóg, m—otzebni inteligent | wiat Morski, Ba- || pewne zabezpiecze- unieważnia się. — — © 
farb jasnych i t. p. E Elia › || nie, na dogodnych | ————. 
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B i gruntów 8 łek, trzecia — szósta, Parcela budowlana 152 „te | m. 24, godz. 3—4. -© 

j Mickiewicza 22—24, 1750 m. kw. Swietne - | —————— 

  

w płytach, tow i mielony 3 za słoneczny Kupno sprzedaż 
czkę. — 

OE STRA DIA AMOK RAD DWDM M P okó Oki BEESUSUSNE40AE 
do wynajęcia. Zakre- PIANINA najstynniej- 

11 kilometrów od Wilna, przy towa 15 m. 3. —o szej wszechświatowej 

samej szosie Wilno - Mejszagoły firmy „Erard“ oraz Bet- 
[ k aš do  wyna-tinga i K. A. Fibi- 

0 ój jęcia dla o-gera, uznane za naj- 

soby samotnej. Kró-lepsze w kraju, sprze- 
lewska 9 m. 4., wejście daję na dogodnych we- 
z frontu. Oglądać odrunkach Kijowska 4 

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. 2-giej do 6-tej p. p. -Z m. 10. 

17—18. Stelmakowówna. — 

kto pana spotkał,* jak mówił wuj Boli, —Obie: i Lucy Verrolle, która jako ło nie dozniesienia. Obchodził się z nią Verrolle. Była to mała  czarnowolosa 

a on już się znał na wielkośw:atowych 
wyrażeniach! 

Gatterman przypomniał sob/e pier- 
wszą rozmowę z gadatliwym maryna- 
rzem i p ostanowił podejść go z innej 
strony. 

—To w tym celu szukał pan Myka- 

ela Calcotta? — zapytał. 
Trantch kiwnął głową twierdząco. 

Potem podniósł palec 1 pomachał nim 
przed nosem gościa. 

— Dziewczynka była u Му“а, — 
szepnął tajemniczo, — rozumie pan? 

Gatterman zapalił nowe cygac>. 5ег 
ce jego biło gwałtownie ale pozorem 
zachowywał zwykły spokój i <owro- 
wagę. 

— To bardzo ciekawe, — rzekł, —— 
ale przypominam sobie, że Myk mó- 
wił mi o tem. 

Spokojnie zdążał da celu, usiłując 
wybadać tajemnicę spadku. Przygiąda- 
jąc się grubym rysom tego prostego ina 
rynarza, myślał że być może, iż w tych 
ordyńarnych rękach znajdują się nici; 
które prowadzą do rozwikłania zagad- 
ki tej strasznej tragedji, która zawisła 
nad jego domem. W Londynie było wie 
lu ludzi, którzy zaptaciliby olhrzymie 
sumy za dowiedzenie się tajemnic Tran- 
'sha. A oto on, dzięki swej pczeh'eg. 
łości, opłaci je tylko butelką whisky: 
„Wszystko zależy od energji : sprytu" 
powtarzał sobie z dumą Gattermar. 

—Tak, — mówił rozmarzonym gło 
sem wilk morski, — on kochał obie, to 
śmiesznie brzmi, kiedy to słowo łączy 
się z imieniem Mykaela Calcotta, ale ta 
prawda: on kochał je tak, jak te bywa 
w powieściach. 

— Kogo „obie*? — zapytał Gatter 
man. 

panna nazywała się Lucy Crow i jej 
córkę, córkę starego Verrolla, która by- 
łaby teraz młodą śliczną dziewczyną i 
S ar miljony, gdyby jeszcze 
żyła. 

ROZDZIAŁ XI. 

Mykael Calcotte. 
— Domyślałem się tego, — wtrącił 

uprzejmie  Gatterman, napełniając 
szklanki nową portją. Butelka już była 
prawie pusta. : 

— Przede mną on nic nie ukrywał 
i kiedy wspominam Myka, chce mi się 
płakać, bo ieżeli jest człowiek, który 
zasłużył na ładnewspomnienie pośmiert 
ne, to waśnie on — za swą miłość dla 
tych dwuch kobiet i matki i córki. 

— To bardzo ciekawe, — zachęcał 
gość do dalszych zwierzeń. 

— Wiem, że to pana zainteresuje, 
— zapalał się Sam, coraz więcej. — 
Ale czyż nie jesteśmy przyjaciółmi? Dla 
czego miałbym ukrywać przed panem 
te sekraty? Jesteśmy przyjaciołmi do. 
końca życia! Aż do grobu... i niech żyje 
sztandar angielski! 

Tu zanucił jakąś piosenkę, a Gatier 
man zaniepokoił się, czy nie przesolił 
w poczęstunku. Ale Trantch opamiętał 
się, przerwał piosenkę i znów zwrócił 
się do gościa: 

— Mówiliśmy, zdaje się, © nieszczę 
snym Myku? No, i Lucy Verrolle była 
śliczną kobietą. Znałem ją. Mieszkała 
u braci Crow, bo była sierotą. Mathne 
był o lat piętnaście starszy od niej. Gdy 
by żyła, miałaby teraz czterdzieści 
pięć lat. Lucy nie wiedziała naturalnie 
o tem, co to za ptaszki, te Trzy Kruki, 
ale wiedziała jedno, że życie u nich by- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

okropnie, nawet ciężko bili ją. Muszę kneszynka. Ja nie miałem dzieci, ale 
przyznać, że była bardzo piękna. jej ale taką córeczkę chciałbym mieć. 
córka była bardzo podobna do niej Pamiętam jak śmiała się i próbowa 
i musiałaby być bardzo piękna. Matka ła zatrzymać w rączce mój palec. Ver- 
była zgrabna, smagła ze słodkiemi ocza role nie lubił dziewczynki, nigdy nie 
mi i czarnemi włosami. Nazywała się „zwracał na nią uwagi, nawet drażnił 
Lucy — Wirginia. się z nią. Ale w tym czasie powrócił My 

Gatterman zaciągnął się dymem i kael i zechciał koniecznie zobaczyć Lu 
mruknął coś, co miało oznaczać zachę- cy: przecie. miłość to taka rzecz, że 
tę do dalszego mówienia. 5 zatrzymać jej nie można! 

— W tym czasie Myk warjował. _ Czy Lucy zrobiła dobrze, czy źle, ja 
Można było się po nim wielu rzeczy nie wiem. Śam nigdy nie byłem żona 
spodziewać, ale on zeszedł na złą dro- ty, ale wiem dobrze, jak strasznem by- 
gę, to się może każdemu zdarzyć! — ło jej życie, 'u braci Crow. A i 
dodał filozoficznie Trantch i iskra przy po ślubie nie było lepiej. 

oz) BE minę Mąż stary i chory dokuczał jej, jak 
л mógł. Jedyne jaśniejsze chwile w jej 

—Ale kochał ją nade wszystko na 
świecie. Mógł całemi godzinami mówić 
o jej oczach, albo o czemś w tym ro 
dzaju, jak to piszą w powieściach. Ale 
Mathn Crow poznał Fryderyka Verrol* 
la, tego samego, który zostawił te miljo 
ny. Już wtedy chorował na jakąś choro 
bę serca, której nazwa przypomina imię 
dziewczyny: Angelina, czy jak? Już 
wtedy dnie jego zdawały się policzone 
ale jak zobaczył Lucy, tak zakochał się 
w niej, że gotów był na wszystko i 
Mathne Crow zmusił siostrzenicę do 
wyjścia za niego. Wysłał Mykaela Cal- 
cotta pod pretekstem jakiejś pracy we 
Francji a sam groźbami i biciem zmusił 
nieszczęsną dziewczynę do wyjścia 22- 
mąż za tego starca. Po roku urodziło 
się jej dziecko — dziewczynka. 

— Jakie imię nadano jej przy 
chrzcie? — zapytał Gatterman. 

— Zabawne imię. Verrolle lubił 
bardzo drugie imię Lucy, nazwano więc 
ją tak, z dodatkiem przydomku Verrol- 
le. Miała nosić imię: Wirginji Telford 

życiu były te, kiedy spotykała się z 
Mykaelem, który mówił jej o swej mi- 
łości. Być może, Mykael źle zrobił, nie 
będę go sądził, ale, po powrocie, za- 
proponował Lucy, żeby z nim uciekła. 

Mykael zrobił to dlatego, że nie 
mógł żyć bez Lucy i chciał ukarać 
Trzech Kruków. Lucy nie mogła się 
rozstać z dzieckiem, zabrała więc dzie- 
wczynkę ze sobą. Ale czyż można zem 
ścić się na Trzech Krukach? Tylko war 
jat może coś podobnego wymyśleć. No, 
dobrze. Zaczęli żyć we trójkę, z dziec- 
kiem, które wyrosło na śliczną dziew- 
czynkę, ale miała tylko trzy lata, kie- 
dy matka umarła nagle. Ja myślę, że 
umarła dlatego, że miała rozdarte ser- 
ce. Nie była to kobieta, tego rodzaju, 
kóre uciekając od mężów i uważają to 
za rzecz całkiem naturalną. Poza tem 
zrozumiała, w ciągu tych trzech lat, że 
Mykael nie był godzien tej ofiary. Jed- 
nem słowem: óna umarła, a po jej 
śmierci Mykael Calcotte zupełnie stra- 
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0d miewynłaralnych dinžaikėe 
egzekwujemy należności, „Informacja 
Handlowa”, ul. Tatarska 17 m. 31 piętro.     
  

  

  

Cił grunt jpod nogami i doszedł do tego, 
że mógł okraść przyjaciela, albo zro- 
bić jaką podłość w tym rodzaju. Zaraz 
po śmierci żony odesłał dziewczynkę 
do Birmingham, jest takie miasto tu- 
taj? 

— Owszem, słyszałem o nim, — u- 
śmiechnął siz Gatterman. 

— A więc, odesłał tam dziewczyn- 
kę do swoich dalekich krewnych į po- 
syłał dla niej wszystkie swoje pienik- 
dze. Od krewnej, u której maleńką zo- 
stawił, wymagał, żeby wychowywała 
ja. iak panienkę, z najlepszej rodziny i 
nazyWała ją Wirginją Telford. Schował 
wszystkie papiery, dotyczące jej po- 
chodzenia i przysiągł, że nigdy trzej 

bracia nie dostaną spadku po Verrollu. 
To już wszystko, co wiem o Mykaelu, 
prócz tego tylko że cały czas Trzy Kru 
ki polowały na niego, aż dopóki wresz- 
cie nie skończyły z nim. 

Z wielkim trudem Gatterman zacho 
wał swój niewzruszony spokój. Przed 
jego oczyma stanęła piękna postać se 
kretarki. Czyżby to miał być žylko 
zbieg okoliczności?. 

Czy mogły istnieć dwie  Wirginje 
Telford? Przypomniał sobie, że Wirgin 
ja zjawiła się u niego z rekomendacją 
z jakiegoś biura pośrednictwa pracy. 
Być może Mykael Calcotte poprosił do 
więzienia któregoś ze swych przyjaciół 
i przez niego ulokował Wirginię w biu 
rze człoweka, który postawił swój dom 
na miejscu jego starej chaty. W głowie 
nie mieściło mu się, że Wirginia była 
córką i spadkobierczynią miljonów Ver 
rolla. 

dawnictwa „Słowo”*, Zamkowa 2. 
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