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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — wi. Ratuszowa, Księgarnia (ażwińtskiege 
NOWOGRODEK -- Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskgej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Ksi T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek O. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Įuczewska, 

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

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgamia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgacnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 
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cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

   

  

   

  

   

    
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu fub z 

tė przesyliką pocztową 4 zi, zagranicę 7 @4. Konto czekowe P. K. O 
Nr. 80259, W sprzedažy detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

    

  

-Wolet nowych nieznanych dród 
IV. „UCHARAKTERYZO WANI NA ANGLIKÓW* 

Gdyby kto zechciał powiedzieć: 
„Jacy są kapłani, taki jest Kościół kar 
tolicki lub Cerkiew“ popełniłby 
wielką niedorzeczność. ! 

W Kościołach posiadających wielo 
wiekową tradycję, kapłani, niezawod- 
niie, odgrywają olbrzymią rolę, łecz 
nie są wszystkiem: wyrobiony ogół 
wiernych na wpływ wielki, częsta 
decydujący. Natomiast powiedzenie: 
„Jacy kapłani — taki obrządek wscho- 
dni* ma wszelkie «cechy słuszności, 
gdyż w okresie tworzenia się nowych 
form tylko kapłani stanowią dobrze 
uświadomiony element wyznawców, 
tylko od nich zależy przyszłość, gdyż 
na ich apel odezwą się ludzie do nich 
podobni... 

Dlatego też możnaby skończyć 
uwagi na temat obrządku wschod- 
niego, gdyż łatwo zrozumieć, iż nie- 
zwykły zespół księży „wschodnich'* 
zrobi wszystko, aby ośmieszyć, zbaga* 
telizować, skompromitować najwznio 
ślejszą ideę jedności Kościołów. 

Są jednak na szczęście jednostki 
szłachetne, czyste, ideowe, które w 
tym obrządku pracują, stanowiąc pod- 
Jug określenia p. Piotrowicza, „małe 
wyjątki”. 

"W obszernym artykule p. t. „O 
akcję unijną na wschodzie  Polski'* 
(„Stowo“ Nr. Nr. 105 i 107) ks. J. 
Urban mówi wyłącznie o tych lepszych 
kapłanach, do których  przedewszyst- 
kiem należą (na to ks. U. wyraźnie 
wskazuje) ©0. jezuici, pracujący w 

1
 

Wilnie i Albertynie. 

Kapłanom tym nie można zarzu- 
cić braku wykształcenia lub małej 
wiedzy teologicznej, nie można ich po- 
sądzić o robienie karjery lub chęci zy- 
sków; są oni! mądrzy, zacni, czyści, 
lecz wyróżniają się z pośród innych 
kapłanów pod względem zadziwiają 
cej nieznajomości ziemi i ludzi z któ- 
cymi mają do .czynienia, 

e wymagać od ludzi, prawie 
wyłącznie pochodzących z '/ Małopol- 
ski, znajomości naszej duszy i naszych 
stosunków, bez czego, nawiasem mó- 
wiąc, nie można prowadzić pracy unij- 
nej, ale możnaby było spodziewać się 
chociażby  pobieżnej znajomości na- 
szych dziejów z uwzględnieniem przy- 
czyn i warunków upadku Unji, a prze; 
dewiszystkiem órjentowania się w ge- 
ografji. 

Niestety. Miałem sposobność nie- 
raz osobiście się przekonać, jak ob- 
ce są nasze dzieje światłym  misjona* 
rzom z Małopolski i jak szwankuje 
znajomość  geografji, jeżeli się ine 
odróżnia Podlasia od Polesia. 

: Jak krzywdzący jest stosunek tych 
" kapłanów do nas (mniejsza — pra- 
wosławinych czy katolików), do nas 
— „tutejszych, demonstruje dobitnie 
sam ks. Urban. Mówiąc a metodach 
pracy misyjnej, wskazuje na koniecz- 
nośćprzystosowywania się do otoczenia 
pod względem Wyglądu zewiiętrznego. 

h „Francuzi, Włosi i Polacy, kiedy 
była potrzeba, przekształcali się w 
chińskich _ mandarinów, indyjskich 
braminów, przyjmując  nietyko ich 
strój, ale sposób życia; raz sobie go- 
ВН głowy, pozostawiając warkocz, 
drugi raz wkładali na nie turbany, czy 
fezy; raz się charakteryzują w An- 
glików (!), drugi raz obrastają jak 
niedźwiedzie... Cóż tedy dziwnego, że 
posłani do pracy wśród prawosław- 
nych na naszych kresach misjonarze, 
lub duchowni dopiero z prawosławia 
nawróceni, uważają za konieczne 
przystosować się, powiedzmy, do 
dać mody (!), do tego obrazu 

nej osoby, jaki się wyrył w 
wyobraźni ludzi danego środowi 

‚ 5Ка?“.... 
pa Zastanówmy się nad tym pozornie 

niewinnym | ustepem,  tłumaczącym wiele niejasnych rzeczy. 

a) „nasze kresy* 
W artykule ks, Urbana tyle razy k powtarzają się te słówka!.... 

|. wNasze kresy... Gdzie? — W Wil- me i Stonimie!.... 
Cóż jest zą tym strasznym  kre- 

sem?,.., Rosja!... _ Bolszewicka, 
carska, czy nijaka, ale Rosja!... 

iem, że tak nie myśli ks. Urban, Noni taki pogląd zdecydowanie aaa postępowanie wielu przyje- ky Eh „Misjonarzy. Przypuszczam, wyrzyiednie prowadzą oni zupełnie S robotę rusylikatorską. 
у p< rosyjski niepodzielnie panu- a KoSciotach iw Maki pry- 3 ych; nieraz. na tem tle dochodzi 
ю ‘;\;ЁРОТОШ_ШЮЁ, protestów, ii skarg... ima nic złego w używaniu | zyka rosyjskiego, żałować należy, że ten język został wyrugowany " ze 

szkół średnich, ale chodzi o stosowne 
używanie. Jeżeli ten język poniekąd 
sztucznie się kultywuje w środowisku, 
posługującem się językiem polskim lub 
białoruskim, jeżeli jednocześnie  za- 
szczepia się niechęć a nawet pogarda 
do wszystkiego, co jest polskie, 
postępowanie takie należy zdecydowa 
nie potępić! 

Pan j. K. pochwycił pewien fakt, 
podany przeze mnie w „,Źródłach Mo- 
cy'. Mógłbym znacznie więcej. powie- 
dzieć na ten temat, ale wolę zamilczeć 
jak wolę nie przytaczać innych rów- 
nie smutnych przykładów  nieorjento- 
wania się w naszych nastrojach i sto- 
sunkach. 

Zlitujcie się więc nad naszemi „kre 
sami“!... Nie szukajcie już w Nowej 
Wilejce lub Żyrowicach — Rosji!... I 
nie dziwcie się, że dźwięk mowy 
rosyjskiej budzi naszą czujność, bo 
tym: językiem w okolicznościach naj 
mniej odpowiednich najchętniej posłur 
gują się emisarjusze bolszewiccy... 

b) „moda* 

Gdyby została dokonana praw- 
dziwa Unja dwu Kościołów, domaga- 

nie się od kapłanów greckich zmiany 
stroju byłoby nonsensem. Maskarar 
taka nanicby się nie zdała. W obrząd 
ku wschodnim ta sprawa jednak się 
komplikuje. Strój kapłanów greckich 
ułatwia porozumienie się z duchowny” 
mi prawosławnymi, którzy mogą się 
przekonać, że nikt nie będzie od nich 
wymagał wyrzeczenia się dawnych 

zwyczajów i obyczajów, ale ten sam 
strój dezorjentuje i , denerwuje 
szare masy: 

Przecież obrządek WSthodni mia 
placówki ma terenie pounickim, Ko- 
Ściół zaś grecko - katolicki w ostatnim 
wieku całkowicie się upodobnił do 
łacińskiego i był qdecydowanie pol 
ski. Z tem się trzeba liczyć. Echa 
dawnych wspomnień jeszcze żyję 
wśród ludu. Niedawno np. otrzyma- 
łem wiadomość z Żyrowic, iż udało 
się wreszcie odtworzyć dawną me- 
lodję pieśni żyrowickiej: dokładnie 
ją odśpiewała (pieśń polską) kobieta 
prawosławna, Białorusinka. 

Ludność prawosławna naogół uwa- 
ża obrządek wschodni za katolicyzm 
podlejszego gatunku; ludność  ka- 
tolicka widzi w obrządku najgorszy 
rodzaj prawosławia! 

Rozmawiałem kiedyś z kobietą 
— katoliczką. Opowiadała z jakim 
trudem jej rodzina zachowała wiarę 
katolicką, z jakim wysiłkiem wycho- 
wywała swe dzieci w „polskiej wie- 
rze”, jak daleko było do Kościoła, jak 
„batiuszka“ z ich wsi nieraz namawiał 
ją na przyjęcie prawosławia i t. p. 
Przed paru laty ten sam „batia“ nar 
gle się „nawrócił* (miał jakieś  nie- 
przyjemności ze swojemi władzami) i 
oto: kobiecie każą teraz chodzić do 
Cerkwi, której tak starannie dotych- 
czas unikała!.. To ma być jej para- 

Tłumaczyłem, jak mogłem, sens 
dokonanych zdarzeń: nie rozumiała, 
czy nie wierzyła. Wciąż płakała i por 
wtarzała wkółko, że nawet „za car- 
skich czasów* takich gwałtów nie 

było. A zakończyła nieoczekiwanie: 
„A možeby pan o tem do Piłsud- 

skiego napisał?.. Już jeżeli on nie po 
może, widać nie sądzone nam w pol- 
skiej wierze pozostać!*... 

To są może drobiazgi, ale jak się 
pomyśli, że pozostałych przy życiu 
chełmskich unitów, ofiar  prześlado- 
wań, udekorowano papieskiemi  orde- 
rami za wytrwałość w wierze i przy- 
stano im „wschodniego kapłana,  Hu- 
dząco podobnego do. prawosławnego 
duchownego, każąc chodzić do cerk- 
wi, której progów unikano jak ognia, 
— to żal się robi biednych ludzi, mar 
jących zamęt w głowie!... 

O strojach kapłanów prawosław- 
nych u nas mówi się, jako 0 „mor 
dzjie**... 

Tak, tak... Wilno, Kaługa, Słonim, 
Perm... 

Ałe za tę „modę* myśmy zapła- 
cii dwoma miljonami dusz, odebranych 
od Kościoła!... żeby znowu nie trzeba 
było płacić! 

©) „Anglicy“. 
Ultra - rosyjskie pierwiastki obrząd- 

ku wschodniego oraz  nieliczenie się 
z psychiką i przeżyciami miejscowej 
ludności wskutek jej kompletnei nie- 
znajomości — obrażają nieraz uczucia 
narodowe i religijne Polaków i ka- 

©- tolikėw; natomiiast sam sposób podej 
ścia do akcji ze strony niektórych mi- 
sjonarzy wywołuje protest u wszyst 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administr:cję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nu 

Przed posiedzeniem Senatu 
WARSZAWA. 14. 7. (PAT). W związku ze zwołaniem na dzień 18 bm. 

plenarnego posiedzenia Senatu tegoż dnia w godzinach rannych i połudnfąwych 

odbędą się posiedzenia następujących komisyj Senatu: komisji pirawniczej, 

połączonych komisyj prawniczej i gospodarstwa społecznego, na prządku dzen 

nym którym znajduje się projekt ustawy fo ochronie drobnych dzienżawców 

rolnych. Projekt ten referować będą słen. Szujski i Wodziński. Z kiołei odbę 

dą się posiedzenie komisji skarbąwo budżetowej, komisji spraw zagranicznych 

wpjskawych i wreszcie komisji oświaty f kultury. 

A r аст ты: 

Kongres Unji Międzypariamentarnej 
LONDYN. 14. 7. (PAT). We środę dnia 16 bm. odbędzie się w Izbie 

Lordów uroczyste, otwarcie 26 kongresu unji międzynarodowej. Sesja trwać 

będzie do 22 lipca. Weźmie w niej udział 500 delegatów reprezentujących 31 
parłamentów świata. Otwarcia dokłona prezes grupy brytyjskiej książę Suther- 

land, poczem przewodnictwo obejmie zapewnie prezydent francuskiej Izby De- 

putowanych Buisson. Anglja jest reprezentowana na kongresie przez 73 delega 

tów. Francja i Niemcy, przysłały około 50 delegatów, każdy z tych krajów, 

Oczekiwane jest expose Hendersona © polityce zagranicznej. Głównym tema. 

tem, omawianym na kongresie, będzie projekt Brianda w sprawie federacji eu- 

ropejskiej, sprawa mniejszości, międzynarodowa współpraca gospodarcza oraz 
zagadnienie przyszłości parlamentaryzmu. 

Zjazd kompartiji 
BUCHARIN, RYKOW i TOMSKI WESZLI DO CENTR. KOMITETU. 

MOSKWA. 14. 7. (PA) Wczoraj aakończył swoje obrady 16-y zjazd 
partji komunistycznej. Przed zamknięciem obrad wygłosił dłuższą mowę Ka- 
linin. Zjazd polecił centralnej Komisji _ kontrolującej; przeprowadzenie zasad! 
niczej likwidacji wszystkich instytucyj, których forma przejęta została tod syste 
'mu kapitalistycznego. Na zjeździe. 
tyjnych. Do centralnago komiteiu wybrano 187 czł . 

o rezultat wyborów dhi władz par- 
M. in. wybrani ró- 

wnież zostali Bucharin, Rykow i Tomski, przyczem Rykow wszedł również do 
Politbiura. 

Udziały państw w pożyczce Yunga 
BERLIN. 14. 7. (PAT). Z Bazylei donoszą: Ną dzisiejszem posiedzeniu rady admini- 

stracyjnej Banku dla Rogjachunkow Miedzynarodowych, ustalono, že w łącznej sumie 300 

mijjanów dołarów pożyczki Younga udziat Francjł wynosi 132 milj., Niemiec 104 milį., 

Anglji 50 milį, Wioch 13 milį. i td. 

Demonstracje wszechniemieckie w Gdańsku 
„Z POWROTEM DO RZESZY NIEMIECKIEJ". 

GDAŃSK. 14. 7. (PAT). W ostatnich dwóch dniach Gdańsk był znowu widownią, 
dwu manifestacyj charakterystycznych dla! panującego tu nastroju antypolskiego i zara- 
zem antypokojowego. į 

Jedną z $akich maniiestacyj było. przyjęcie wydane w ubiegłą sobotę przez Senat, 
wolaego miasta na cześć cyklistów nfemieckich. Ną przyjęciu tem sen. dr. Strunk w-g 

doniesień pism, w wygłoszonem w imieniu senatu przemówieniu powitalnem podkreślił, 
że Gdańsk wbrew swej wolii niepytny oderwhiny został od Rzeszy: niemieckiej. Pomimo to 
jednak — jak znaznaczył mówca — w Gchńsku żyje zawsze uczucie ności z narodem yje łączności z 

Drugą mariifestacją był wczorajszy pochód, a/ następnie zgromadzenie urządzone z 
okazji 30Hecia istnienia. chrześcijańsko sarodowych niemieckich związków zawodowych 
w Gdańsku. W pochodzie tym niesiono transparenty z napisami: „Z powrotem do Rzeszy 
niemieckiej. Precz z korytarzm!* Na! zgromadzeniu byli przedstawicieje senatu i miasth, 

Przedstawiciel związków. chrześcijańsko) narodowych Rzeszy niemieckiej Baltrusch z Ber 
lina domagał się przywrócenia Niemcom prawła zbrojenia się i pszesłał pozdrowienie 

Niemcom, żyjącym poza Niemiec, wyrażając, życzenia, aby jak najszyt,cej wy- 
biła godziria, w której Niemcy ci znaleźliby się z powrotem w granicach Rzeszy. 

Powyższe demonstracje, któfe odbyły się w obecności, względnie przy! udzialej 
przedstawicieli senatą wolnego miasta, zwrócą niewątpliwie uwagę organów Ligi Naro- 
dów na fakt, że Gdańsk wciągnięty jest coraź bardziej w, orbitę niemieckiej proppgan 
rewizjonistycznej, co pozostaje w sprzeczności z jego charakterem jako wlonego miasta! 

dy 

i jako portu hankilowego, mającego służyć celom pokojowej współpracy. 

LL EZR a | 

kich „tutejszych bez różnicy narodo- 
wości i wyznania. 

Nasi kochani rodacy z błogosła: 
wionego kraju ksłęstwa Galicji i Lo 
domerji często, za często nawet, uwa- 
żają nas za barbarzyńców i dziku- 
sów, którzy dopiero przedwczoraj opur 
ścili dziewicze puszcze i  jaśkinie!... 

Stąd ich zbożna praca w admini- 
stracji, szkolnictwie, w życiu społecz 
nem į t. p, mająca na celu opromie- 
nienie nas blaskiem prawdziwej kultur 
ry, — i stąd te, jeszcze nie tak dawno, 
dość ostre nieporozumienia między 
nami. 

‚ М stosunkach religijnych nie zna- 
liśmy dotychczas żadnych  nieporozu* 
mień, lecz teraz zaczynamy przeży: 
wać rozterkę, spotykając kapłanów 
bec! potrzeby ucharakteryzawanych na 
Anglików"... 

Podług metod, z powodzeniem stor 
sowanych wobec chińczyków i murzyr 
nów, ma się prowadzić praca misyjna 
na dzikich „,kresach'... 

Uchylmy głowę przed świętm za- 
parciem ofiarnych misjonarzy, odwa- 
żnie wyjeżdżających nietylko do 
Rodesji, lecz i do Wilna, ale dopraw- 
dy, czy nie zachodzi  nieporozumie- 
nie?... 

Niech łaskawi misjonarze 
dzą w Wilnie świątynie ośmiu 
nych wyznań i zastanowią się: 

zwie- 
róż- 
czy 

ludzie, którzy wytworzyli warunki do 
zgodnego współżycia wszystkich mi- 
łujących Boga, — są barbarzyńca- 
mi?... 

I niech później przypomnią dzieje 
poszczególnych naszych rodów od 
największych — Radziwiłłów,  Chod- 
kiewiczów, Sapiehów, Tyszkiewiczów 
etc. až do szaraczkowej szlachty... 
Każdy z nas — „tutejszych* bez tru 
du wymieni z pośród najbliższych kre- 
wnych, albo przynajmniej imienników, 
przedstawicieli różnych wyznań... 

Dusze „tutejsze* nie są jak u 
muszynów — fabula rasa,  przypo- 
minają raczej ka:tę gęsto zapisaną, z 
przekreśleniami i pppprawkami. 

Myśmy przebyli daleką i uciążliwą 
drogę, nim zdobyliśmy to, co posia- 
damy obecnie. Każde serce najpłyt- 
szego nawet „tutejszego“ człowieka 
zawiera jakieś zakamarki, w których 
się przechowują pewne tajemnice... 

Nasze przeżycia religijne może nie 
są ani lotne, ani głębokie, lecz na- 
pewno — skomplikowane i misiernie 
wypracowane. Ё 

I dlatego misjonarz na „kresach““ 
może przemówić do serca tylko za por 
mocą serca — otwartego, płomiennega 
kochającego... 

Samo _„ucharakteryzowanie się 
na Anglików", niewiele tu zdziała 

w. Ch. 

  

  

L Ś. p. Prof. W. 
W dniu wczorajszym w połud 

nie rozstał się z życiem najwybit 
niejszy uczony ppblski, znakomity 
prawnik cywilista śp. Władysław 
Leopold Jaworski, 

Przestał działać potężny 
lekt ludzki. 

inte- 

  

Wielki zmarły należy caikowi- 
cie do historji ojczystej ostatniej 
doby. Praca naukowa nie przesz- 
kadza mu wzihć udziału w polity 
ce czynnej, gdzie odegrał rolę 
wybitnego wodza, odważnie .bio- 
rącego na siebie  odpowiedzial- 
ność za swoje programy i plany. 
On kierował oficjalną polityką w 
Galicji, om stał na czele Naczeł 
nego Komitetu Narodowego i nie 

- cofał „się. przed odpowiedziałnoś- — 
cią przed swomi i obcymi. 

*ry dowodowego» 20 
     

  

  

JAWORSKI 
Po przegranej przez Austrję 

wojnie psofesor Władysław Leo- 
połd Jaworski usunął się z poli- 
tyki czynnej, lecz zbyt wielki miał 
usnysi, aby mógł przestać być je- 
dnym z wodzów konserwatystów. 
Konserwatyści. całej Polski uda- 
wali się do niego po rady, jego 
rad i wskazówek zasięgali mini- 
strowie wszystkch rządów, które 
kerowały życiem tej Rzeczypospo 
litej. Z zacisznego mieszkania 
przy ul. Studenckiej w Krakowie 
szły wskazówki co trzeba robić. 

Pomimo choroby, pomimo cięż: 
kich zawodów które go spotyka- 
ły i niesprawiedliwości której do- 
znał, — człowiek ten nie przesta 
wał pracować. jego potężny u- 
mysł tworzył ciągle, poszukiwał 
nowych dziedzin w pracy, otwie- 
rał nowe horyzonty — z rozkoszą 
wgłębiał się w dziedziny nauko- 
we sąsiadujące z jego specjalnoś- 
cią. Prócz tego wykonywał pra- 
ce bez których państwo polskie 
funkcjonować by nie mogło, kody 
fikował . nasze : ustawodawstwo, 
imponował stalową siłą w pracy 
tak twórczej i logromnej. 

W nauce europejskiej zgasła 
gwiazda pierwszej wielkości. Hi- 
storja go; osądzi bezstronnie jako 
polityka, a jesteśmy przekonani, 
że wyrok historji postawi Go nie- 
tylko w. szeregu  pierwszorzęd- 
nych polityków polskich, nietylko 
ozdobi Go tak rzadkim u nas ty- 

Mata pów: Z н 1 z Ww naszej niepod- 
ległości. i ° 

  

PRZYJAZD KROLEWICZA 
FRANCUSKIEGO DO WILNA 
W dniu dzisiejszym kurjerem poś- 

piesznym z Warszawy przyjedzie dbi 

Wilna Henryk Hrabia Paryża, syn księ 

cia Jana de Guise, legitymnego krėla 
Francji. Książę podró żuje po Polsce w 

charakterze ściśle prywatnym i nie 

składa nigdzie żadnych wizyt o chara- 

kterze urzędowym. [Da Wilna przyjeż- 

Фа w towarzystwie hr. Jana Tyszkie 

wicza, w którego pałacu zamieszka. 

Książę interesuje się niezwykle Polską, 

naszą historją, sztuką i kulturą ce 

względu na więzy serdeczne, które łą- 

czą jego rodzinę, tę najstarszą i naj- 

świetniejszą dynastję Europy. z naro- 

dem i państwem polskiem. 

„Najwiekszym“ 
Nadesłano: nam do redakcji książkę 

której tytuł już graficznie złożony jesi 
w sposcb niesłychanie sensacyjny. Uży- 
to do druku tego nagłówka trzcionek 
siedmiu rodzajów, przyczem oczywiś- 
cie połowa: tytułu wydrukowana zosta- 
ła farbą czerwoną. Tytuł książkij brzmij, 
„N ieunikniona wojna mocarstw zacho 
dnich przeciw unji Sowietów, pogrom 
bolszewizmu przez zjednoczoną Euro- 
Pe; poglądy europejskiego 'współczesne 
go męża stanu”. Książka wydana świe- 
żo, przed kilku tygodniimi. Otwieramy 
stronicę tytułową, szukamy firmy wy- 
dawniczej. Znajdujemy ją. Jest ta fir- 
ma poznańska, często wydająca książ 
ki o treści propagandowo  endeckiej, 
firma mająca pewien endecki posma- 
czek. Nie zajmowalibyśmy się ani tą 
książką, ani nie wnikalibyśmy w „par 
tyjne natężenie firmy nakładowej gdy 
by nie to, że w takim małym, może na- 
wet źle przez nas obranym pnzyczyn- 
ku, widać tę cyniczną  dwutorowość, 
którą, cechuje propagandę stronnictwa 
narodowego. 

wszędzie, gdzie stronnictwia 

aczakówie 61 ka się że swoim wyborcą, 
wszędzie, g. postawi swój warsztat 

pozyskiwania głasów ppidczas wyborów 
względnie pieniędzy na składki, wszę 

dzie reklamuje się jako stronnictwo 
przieciwbolszewickie. Ręczę, że p. Piotr 
Kownacki nowy poseł z okręgu świę 
ciańskiego swoim wybłorcom tłumaczył 
że i on i jego stronnictwo są absolut- 
nie zdecydowanymi wrogami  blolsze- 
wji. I owe 11.683 głosy, które padły 
na listę p. Kownackiego w święciań 
skiem niewątpliwie repreze ntują 
11.683 ludzi, którzy wierzą w to, że 
stronnictwo namqdowe jest  stronnict- 
wem antybolszewickiem. 

A jednak do jakich rek*rdów filo" 

  

bolszewizmu dochodzą endecy gdy: pi- 
szą ja polityce zagranicznej. Doprawdy 
do popisywania się takim filobolszė- 
wizmem nie „„dorosto“ u nas žadne įn- 
ne stronnictwo, : 

Otpi mały przykład: 
Zacytujemy artykuł p. senatora 

Kozickiego, kierownika działu polityki 
zagranicznej redakej „Gazety Warsza 
wskej*, który pisze co następuje: 

„A wszak nie brak w Europie czynni. 
ków, któreby chciały zużytkować porozur 

mienie państw puropejskich dla wspólnego 
ich działania przeciwko Anglji (gdyby nie 
przystąpiła do Unji), przeciwko Stanom Zje 
dnoczonym lub przeciw Rosji. 

Wszelkie engażowaniki się Polski prze- 
ciwko któremi iek z tych państw, było- 
by błędem; największym zaś błędem byłoby 
zajęcie niejasnego stanowiska wobec Sąsiai 
da, z którym mamy 1000 kiłometrów współ- 
nej granicy, wobec sąsiada, z którym naj- 
żywotniejsze intermsy nzkazują nam zacho- 
wać pokojowe stosiinki". a 

3 P. Kozicki ma rację twerdząc, że 
nie mamy żadnej ochoty prowadzić 
'wojny z Bolszewją, powiemy więcej, 
p. Kozicki ma rację jeśli pisze, że do 
Unji Paneuropejskiej powinnaby przy- 
stąpić Bpfszewja, ale cóż tu robi wy- 
raz „największym*! (P. Kozicki twier 
dzi, że wypowiadanie przez nas wojny 
Bolszewji byłoby błędem, — na co 
się zgadzamy, lecz p. Kozickii twierdzi 
jednocześnie, że „działanie przecw Bol 
szewji* byłoby błędem większym, niż 
„działanie* przezj Polskę przeciw An- 
glji lub Stanom Zjednoczonym. Na to 
drugie już zgodzić się nie możemy. Uja 
wnia się w tem ta hypertrofja filobbl 
szėwizmu politycznego endecji, która 
tylko dlatego endecji tej nie szkodzi, 
że jest przez miłą przed szerszemi koła- 
mi wyborców ukrywaną. 

Ultimus. 

Z za kordonów 
ŁOTWA ZATWIERDZA LINJĘ GRA- 

NICZNĄ Z LITWĄ, 

E RYGA, Wczoraj gabinet mi 
nistrów zatwierdził litewsko-łotewską 
deklarację o wejściu w moc umowy 0 
linjj granicznej między Litwą a Łotwą. 
MŁODE POKOLENIE LITEWSKIE 

„Liet. Žinios“ zwracają uwagę na 
„tragiczny stan, w jaki popadła przy- 
szłość Litwy — jej młodzież w mieście 
i na wsi“. 

„Zwolna — pisze pismo — zanika | 
wśród młodzieży potrzeba szukania 
intelektu duchowego. Jego miejsce zaj 
mpują dążenia mtterjalistyczne, które 
młodzieży tonącej w mgle reakcji du- 
chowej wydają się częstokroć  „idea- 
łem* życiowym. Książka, odczyty, roz- 
mowy, gorące spory ło szukanie dróg 
do ideału człowieka i społeczeństwa, 
ustąpiły miejsca boksowi, bezmyślnym 
flirtom i ohydnemu karjerowiczostwu“. 

  

     



  

- Śnieżko *. 

ECHA KRAJOWE Pa 
Śmierć na rogach rozjuszonego byka 

Na polach miajątku Ferbidrkowo pod Nia 
świeżem, rozjuszony byk napadł na pastucha: 
Łukesza Żuka i mimo rozpaczliwej obrony 

częśliwemu kilka ciężkich ran w głowę i 
klatkę piersiową. 

Wskutuk otrzymanych obrażkłń Żuk w 
przygniotł rogami do ziemi, zadając niesz- parę minut potem wyzionął ducha. 

Pociąg najechał na furmankę *" 
Wczoraj o godz. 1.10 pociąg osobowy, 

idący z Łunińca do Baranowicz koło st. 
Budy, najechał na przejeżdżającą przez tor 
furmankę, wskutek czego został zabity koń, 
zaś powożący furmanką Kozioł Emeljan od- 

niósł ciężkie rany. Rannemu picrwszej pomo 
cy udzieliła obsługa pociągu, odwożąc g? 
następnie tymże pociągiem do szpitela w Ba 
ranowiczach. 
przeikmana. 

— Kurs kroju i szycia, — Staraniem Ra 
dy Opiekuńczej Kresowej został zorgaiizo- wieczorowych w lokalu 

      

   

— 

wany dla członkiń wileńskiej komendy strze 
leckiej — kurs krojy i szycia. 

Kurs trwał od dnia 25 kwietnia do dnia 
5 lipca r. b., który ukoczyło 18 strzelczyń. 

Kurs przeprowadzany był w odzingich 
ntrali R.Ó.K. przy 

ul. Zygmuntowskiej 22, pod kierownictwem 
instruktorki — krawczyni R.O.K. p. Alek- 
sandry Aleksionkówny. 

JACKIEWICZE 
(pow. Wilejski) 

— (Otwarcie Świetlicy R. O. K. w 
Jackiewiczach. We wsi Jackiewicze gminy 
Kołowicze odbyło się w dniu 6 lipca r. b. 
uroczyste poświęcenie i otwarcie Świetlicy 
Rady Opiekuńczej Kresowej. Poświęcenia 
dokonał Ksiądz Dziekan Wilejski Adolf 

Oprócz księdza dziekana zhiszczy- 
cili swą obecnością Świetlicę: Instruktorka 
Oświaty Pozaszkolnej p.  Zofja  Jastrzęb- 
ska, Komendant Posterunku P. P. w Wilej.. 
ce p. Woronecki z mełżónką i wiele innych 
gości z Wilejkii  Nadjeżdźkjących OŚCI 
witał zastęp młodzieży — członków  Świe- 
tlicy w barwnych strojach korporacyjnych, 
ustawiony szpalerami. Qwietlica gustownie 
była udekorowana wiankejmi i kwieciem. 

Po poświęceniu Świetlicy przemówił do 
licznie zebihinej publiczności Ksiądz Dzie- 
kan Śnieżko, wyrażając swoje zadowolenie 
z powodu powstania Świetlicy w Jackie- 
wiczach i życząc powodzenia w pracy. 

Ponejdto- przemawiali: Prezes Koła 
Gminnego R. O. K. w Kołowiczach р. №- 
rowski i instruktorka Światy pozaszkol 
nej p. Zofja Jastrzębska. 

Po przdmowieniach chór złożony z 
członków Świetlicy odśpiewał hymn  naro- 
dowy i rotę, oraz kilka piosenek, przyczem 
śpiewy przeplatane były  dekljimacjami . 

Po wyczerpaniu programu  uroczy- 
stości, część publiczności rozeszła się 
do domów, zaś inna część, przeważnie 
młodzież, pozostała w Świetlicy na za- 
bawie tanecznej,  żorganizowłinej maj por 
czekaniu przez członków Świetlicy. 

Stwierdzając wielką radość wśród: mło- 
dzieży z przyczyny otwarcia Świetlicy i 
wielki zapał do pracy, należy życzyć, żeby 
ten zapał byż stały i żeby prłica tej nowej 
płacówki dała jaknajlepsze wyniki. 

Jarowski 
Prezes Kola ROK w Kolowiczach 

— Rozpoczęcie żniw. Na ziemiach lek- 
kich (piaszczystych) rozpoczęto już żniwk. 
Nzjwcześniej rozpoczęto w pow. Wił.-Troc 
kim w gm. Rudomińskiej. Kłosy w tym ro- 
ku na: gruntach piaszczystych mają t. zw. 
przerwy, ziarno zaś małe i suche. h. 

— Znów tajemniczy gołąb. Niedawno 
donosiliśmy o tajemniczym gołębie poczto- 
wym , dostkirczonym wojsku przez p. Piet- 
kiewicza obecnie podzjemy fakt następujący: 

korespondent nasz p. Hopko był świadkiem 
walki gołębia z jastrzębiem koło  gajowki 
Płakna, przy trakice im. Marsz. Piłsudskie- 
go — na 20 klm. od Wilrm. Spłoszony go- 
łąb przez jastrzębia wleciey do stajni gajo- 
wego, gdzie został schwytany przez Annę 
Bohuszewską. Gołąb pocztowy na nodze 
ma znak z gumy i blaszkę, na której są wy 3 
ryte numery. Gołąb ten znłjduje się u ga- 
jowego p. Władysławz, Walentkiewicza, o 
czem tą drogą zawiadamiam władze zainte 
resowanę. 

Sprtiwa tajemniczych lotów gołębi po- 
cztowych budzi wśród społeczeństwei zrozu 
miałe zainteresowanie. h. 

— Podziękowanie dla  nauczycielstwa. 
W: najbliższym (wrześniowym) numerze 
Dziennika urzędowego, Kuratorjum O. S. W. 
ukaże się podziękowanie ktratora p. St. 
POOR, 
racji zadowolenia Pana Prezydent! Rzeczy- 
pospolitejj (w czasie Jego pobytu na Wileń- 
szczyźnie) ze szkolnictwa tutejszego. Nau- 
czycielstwo bowiem przyczyniło się w wiel 
kim stopniu do godnego i iależytego przy- 
jęcia Głowy Państwa na naszym terenie. 

Skromny ten, jednak nader miły upomi 
nek przyjmie nauczycielstwo z wielkiem za- 
dowoleniem.  J. H. . 

  

— Pijany chłop trafił do Sowietów. 
Koło Kamienia w pow. Wilejskim Jan 
Kupyła będąc w stanie pijanym wpadł 
do Wiilji i został porwany przez wiir 
na środek rzeki 

Patrol sowiecki wydostał go 
brzeg i zatrzymał. 

na 

Kolega jego Fronczuk również pi- 
jany chciał przyjść mu z ratunkiem lecz 
na środku rzekii utonął. 

  

— Aresztowani: bandyty z pod Solecz 
nik. Policja powiejtu wilu trockiego zdołała 
ująć sprawcę napadau na handlarza Sznaj- 
dera z Woronowia. 

W lasach pod Solecznikami aresztowano 
Konstantego Osipowicza ze wsi Podrudom: 
no p. wileńsko trockiego, w którym poszko 
dowany poznał bandytę, który go napadł 
i postrzelił. 

wyrażone nanuczycielstwu z. |. 

ATENY. 14.7. (PAT). Specjalna komisja senatu działając jako trybu 
nał skazała byłego dytrektora Pangalosa za nadużycia, popełnione przy dosta 
wach dla armji sukna na 2 lata więzienia. 

SŁ © w © 

ngalos skazany za nadużycia 

Katastrofalne powodzie w Japonii 
SEUL. 14. 7. (PAT). Ostatnie powodzie 

pociągnęły liczna ofiary w ludziach, 7 osób 
wyrządziły poważne szkody w Korei oraz 

utonęło, 30 zginęło, 2 zaś odniosło Tiny. 
W następstwie powodzi, które nawiedziły Koreę zachodnią tysiące osób pozostało bez. 

  

W rocznicę plebiscytu na Mazurach 
KRAKÓW. 14.7. (PAT). W niedzielę z inicjatywy Związku Obrony Kresów Za- 

chodnich odbyło się wielkie zgromadzenie manifestcyjne pod pamnikiem Mickiewicza z 

powodu iOtej rocznicy płebiscytu na cześć Warmji ; Mazurach. Przemówienie wygłosił 

dyrektor Pachoński, kończąc okrzyki:m na cześć Najajśniejszej Rzeppospolitej. Następnie 

uformował się pochód liczący 5 tys. uczestniików, którzy przy dźwiękach trzech orkiestr 

podążył pod pomnik Grunwaldzki, gdzie przemówieniy wygłosił prof. Uniwersytetu Ja- 

giellońskiego dr. Semkowicz, rezolucję, stwierdzającą, ż4 plebiscyt na Warmji i Mazurach 

dokonany był w bardzo trudnych warunkach, uniemożliwiejących ludności świadome i 

nieskrępowane: wyrażenie swej woli połączenia się z Macierzą, 

Poszukujemy 
ч ое рр н р о оа) В а з с о В * ол 1 a | 

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

Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 
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Na órodze da ponownego wprodzenia niedziel 

Próba wprowadzenia nowej rachu- 
by czasu w Rosji sowieckiej spotkała 
się odrazu w początkach ej nieprzezwy 
ciežontimi trudnościami i nawet mo- 
kiewska „Kirasnaja Gazieta“ musiała: 
wkońcu nazwać ją chybionym ekspe- 
rymentem: „Nieprzerwany tydzień pra 
cy był pomysłem chybionym*. Dlate- 
go już teraz, według doniesienia tej sa 

  

"11 kilometrów od Wilna, przy 
samej szosie Wilno - Mejszagoły 

Sprzedaje się działka ziemi 
bez zabudowań, obszaru 24,7479 ha, za 
3.000 dolar. Oględziny bezdozwolenia. 
Dojazd autobusami Ne 20. Informacje: 
Wilno, ul. Konarskiego 3 m. 4, godz. 
17—18. Stelmakowówna —       

    
   

    

      

Zgdacę i inne 
zaburzenia 
żołądkowe 

usuwa szybko 
sól owocowa 
Karposal. 

Cena Zł. 4.00. 
Sposób użycia 

załączony. 

sklepy są przepełnione. 

iefach 
mej gazety, wielka liczba fabryk sto- 
suje w przeciwieństwie do  „mieprzer- 
wanych* tygodni roboczych okresy 
przerywaneł i wskutek tego takie dni, 
jak 5, 10 15 f td. każdego mesąca uwa 
żane są za śwęia. Ponieważ jednak 
nikt nie ma odwagi pozbawić mocy 
prawnej dawnego dekretu 0 wprowa- 
dzeniu nieprzerwanego tygodnia pracy, 
więc poszczególne gałęzie przemysłu 
postępują według własnego uznania i 
własnej wygody i stwarzają w ten spą 
sób chaos w życiu społecznem. W ta-, 
kie dnia „świąteczne* teatry, Kina i 

К Najdotkliwiej 
qdczuwają ten stan rzeczy koleje, któ 
te z powodu braku materjału iaborowe 

PRZED DZIESIĘCIU LATY... 
14 lipca. — Front południowo - straże 2-giej dywizji legjonów nad Nie- 

wschOdni: Nad Zbruczem beą zmian. 
Grupa pułkownika Szyllinga (44 p. pie 
choty) w marszu między! 18-tą a 13-tą 
dywizjamii piechoty napotkała brygadę 
jazdy Klotowskiego, na południe od 
Krzemieńca. Brygada nieprzyjacielska 
została roilbita, przyczem zabrano jej 
siedem. dział i kilkanaście karabinów 
maszynowych. 

Na przedpołu Styru drobne utarcz 
ki. Silniejsze ttaki w rejonie Łucka zo- 
stały iqdparte. 

Front północno - wschodni: W 4-ej, 
armji oddziały grupy poleskiej na rze 
kach Horyń i Słudz bez walki. Tylne 

mnem w rejonie Stbłpce. » 
Pod naporem całego korpusu kon 

nego Gaja, wspartego 164tą, brygadą 
piechoty! sowieckiej, oddziały nasze, 
broniące Wiina, zostały — po całonoc- 
nych walkach na prziedmieściach 
zmuszone do opuszczenia miasta, dziś 
w godzinach porannych. Na linji okor 
pów niemieckich 5-ta i 11-ta nasze dy 
wizje, nie wytrzymały nacisku nieprzy 
jaciela, wydofując się na linję górnego 
brzegu rzeki Olszenkii na południe od 
Oszmiany. 

Nieprzyjaciel, wyzyskując swą prze 
wagę sił na północy, mmienia swe od- 
działy i zatrzymując przemęczone w od 
wodzie wysyła do walki świeże pułki. 
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Fi”nt południowo - e Na 
całej linji Zbrucza walki. Dalej na pół 
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FRDNCIE POLSKO-ROSYISAI! m DNI. VI. 19207 

Front pėlmoco wschiodni. 4-ta ar- 
mja: na odcinku grupy poleskiej w re 

go wogóle nie mogą opanować ruchu. noc gwałtowne ataki nieprzyjaciela na jonie Styru i Horynia nieprzyjaciel za- 
„Krasnaja Gazieta” w ten sposób Uasze pozycje pod Wyszogródkiem. Na chowuje się biernie. Dalej na północ 

kończy swoje, uwagi: Należy liczyć się 
z tą nową zmianą i regulacje nowych 
stosunków przystosować do tego го- 
dzaju dni świątecznych. W. przeciw- 
nym razie, skargi będą się gromadziły 
corazj bardziej i dojdzie do tego, że 
przęd teatrami, kinamij i sklepami bę- 
dziemy znów wiidzieli długie ogony ш- 
dzi, 

Te utyskiwania pisma bolszewic 
kiego są wyraźnem stwierdzeniem ban 
kructwa; nieprzerwanego tygodnia pra- 
cy. Reformatorom bolszewickim nie 
pozostanie wkońcu nic innego, jak tyl 
ko ponowne wprowadzienie dawnej nie 
dzieli chrześcijańskiej. 

  

Popieraiti e L.0.P.P. 

  

południe od Krzemieńca siły atakujące 
wynosiły do 3 tys. piechoty, 

zajął Nieśwież. |I-sza armja ustępuje 
pod naciskiem gwałtownie napierające 

szygstkie płozycje utrzymane. Jez, go przeciwnika, który największe swe 
da niieprzyjacielska: opanowała nagłym wysiłki | koncentruje wzdłuż toru kolejo 
atakiem Dubno. Nad Styrem w rejonie wego Mołodeczna — Lida na Lidę. 
2-ej i 3-ej armji walki o znaczeniu lo Oszmiana i omgrgonie zostały zajęte 
kalnem. przez nieprzyjaciela. 

  

P. P. AMATORZY FOTOGRAFJI!! 

Spółdzielnia Gechow Fofograiów Wileńskich 

laboratorjum fotograficznego 
gdzie wykonują się przez RUTYNOWANYCH FACHOWCÓW wszelkie prace 

wchodzące w zakres fotografji. 

Sprzedaż materjałów fotograficznych — Wilno, TATARSKA 6. 
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STYLOWE 
Meble i nowoczesne 
w wielkim Z = 

B-“ Olkin. wyborze 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 
poleca       

Prosimy się przekonać 
że jedwabie, jedwabie sztuczne, mory, 

satyny deseniowe, perkale oraz poń- 
czochy i skarpetki sprzedaje najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27.       
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DZIESIĘĆ LAT TEMU... 

II. 
Przed samą NowątWilejką skonsta 

towałem, dla każdego w mojej sytua- 
cji i w moim mundunze — rze.z strasz 

ra, która odradu przysłoniła wszelkie 
wrażenia i możliwe zągadnignia życio- 
wie, ubierając przyszłość w czarny kir 
beznadziejnych myśli. Tak jest: mój 
koń niezdolny był do dalszego pochor 
du. Nie było, wątpliwości, kulał odra- 
zu na aztery nogi, miał jakiś idjotycz- 
ny postrzał w dolnej części brzucha, 
skąd spływała krew, lekko  ropiejąc. 
Djabli gdzieś poniaśli kaprala ze zdo- 
bytym koniem. Zapadała noc. Ułani 
zelekiryzowani wiadomością, że pułk 
cofnął się już przez Nową  Wilejkę, 
ruszyli kłusem do Wilna. — Zostałem 
sam i zazdrościłem wszystkim gube;na 
torom, którzy według rosyjskiego przy 
słowia znajdowali się kiedykolwiex w 

* „chudom położeniji*.Nie było rady: trze 
ba było iść na herbatę do jakiegos 

strasznie wylękłego obywatela, pokar- 
miłem konia, obmyłem mu ranę i wy- 
sżedłem na ulicę. Panowała cza'na 

noc. Latarni nie było. Ludzie ze str 
chu nie palili świateł, domy były ciem 

ne i zabójcza cisza wokół. Przeszio 

- kilku żołnierzy, potem wszystko umil- 

kło. Niesamowitym tylko blaskein pa: 
liło się kilka wagonów towarowych na 

szynach. Wysokie języki płomieni izu 

cały dziwne cienie na wymarłe w ocze 
kiwaniu wroga, domy. Co było robić? 
— Wziąłem wodze na ramię i pociąg: 

BEZ KONIA I NA KONIU PRZEZ ODDAWANE WILNO. 

nąłem upierającego się jak cielak Ко- 
nia ku miastu, wolałem io, niż nieść 
siadło na plecach. Wszystkie ludzk e 
sprawy całej kuli ziemskiej wydawały 
się w takiej chwili śmiesznym  dro- 
biazgiem wobec czołowego. zagadnie- 
nia: skąd wziąć nowego konia? -- Na 
szosie napędził mnei jakiś konny patrol 
nieznanego mi oddziału i minął w mil 
czeniu. Przypuszazałem, że wojsko cał 
kowicie musiało się już wycofać i że 
prawdopodobnie Wilno bronionem nie 
będzie. Wokół panowała pustka i cisza 
Szedłem tuż koła stromego zbo :za dro 
gi, by w wypadku парейхета przez 
kozaków skoczyć w dół i zbiec w za- 
rośla. Bardzo był to prymitywny plan 
strategiczny, 'ale na skombinowanie in 
nego brakło narazie ochoty i odpawied 
niej inicjatywy. : 

Mniej więcej dwa kilometry przed 
Wilnem, rqasypiając nieomal we włas- 
nych butach, natknąłem się prosto na 
bagnet wariownika. No, chwalić Boga. 
Uzbrojona linja maszej piechoty prz 
cinała w tem miejscu szosę i biegła 
daleko w pole. Zatrzymałem się żeby 
odetchnąć. — Tak minął dzień 13 lip 
ca 1920 r. 

* 

Dnia 14 lipca 1920 roku. Wilna 
robiło wrażenie jakby wyjątkowo dłur 
go spało. Sklepy pozamykane, więk- 
szość patrzyło w puste ulice deskami 
okiennic. Na bruku szwend żało się tro 
chę podrostków żądnych wrażeń i jar 

kieś biednie przyodziane typy. Wcho- 
dziłem przez Zarzecze. Piechoty za 
mną już nie było. Nie spotykałem żad 
nych żołnierdy, wisiały tylko, bezmyślr 
ne w tej chwili afisze a „ostatniej kro- 
pli krwi... Zawróciłem ulicą Młyno- 
wą li skierowałem się ku Cielętnikowi. 
Cisza i pustka. Była godzina 9-ta rano. 

Rzadcy przechodnie „patrzyli ciekawie 
na samotnego ułana. Przeszedłszy Ale 
ję Syrokomli, zaalarmowano mnie, że 
na Pośpieszce są już- kozacy. Nie bar- 
dzo. w to wierząc oddałem się całko 
wicie nurtującej mniie myśli o zaopa- 
trzeniu się w nowego konia. Chodzi: 
łem coraz ta innemi ulicami. Pryncy- 
palna Mickiewicza leżała wymarła i ro 
biła wrażenie opustoszałego, podwórza 
zbankrutowanej fabryki. Od Zielonego 
Mostu przeszło kilku żołnieray piechior 
ty, przegalopował jakiś jeździec. Dalej 
za Bristolem stały pojedyńcze grupki 
osób omawiając wypadki. 

Po przeprowadzeniu bardzo skom- 
plikowanej kombinacji los mi się 
uśmiechnął: koń był dnowu mój! Sie- 
działem na nowym kasztanie i „pełen 
najlepszych myśli skierowałem się je- 
szcze do domu. Na ulicy Niemieckiej 
stał samotny koń ze sirasznie wypcha* 
nemi kaburami, a jakiś żołnierz z ozna 
kami Tatarskiej Jazdy, nie zniechęco- 
ny, melancholijnie znosił z wyłama” 
nych krat sklepu różne srebrne przed 
mioty f ładował je do siodła. Nie wi- 
działem ani jednego żyda na tej uticy, 
koło Ratusza leżała rozwalona dwukół 
ka. 

Poprostu czuć było w  powiet;zu 
wielki. odwrót i wielkie rozprzężenie. 

W ogrodzie naszego domu leżał 

żołnienz bez broni i ładownicy, z bez- 
myślnym wyrazem twarzy, czekał man 
ny z nieba. Nie umiał powiedzieć skąd 
się tu wziął i czego się spodziewa. By 
ło mu zupełnie wszystko jedno. Gdy- 
by trzęsienie ziemi nawiedziło w tej 
chwili Wilno, nie ruszyłby napew 10 
palcem. Wszelkie perswazje były gro- 
chem 0 jego podąriy mundur. Zresztą. 
najwidoczniej. nogi odmówiły. mu pr- 
słuszeństwa. 

Godzina 12-ta, ostatnie pożegna 
nie.... poprzęg podciągnięty. Jazda! 

Dopiero w okolicach dworca i sia- 
cji towarowej, różnych składów i bocz 
nic, ulicy Ponarskiej i Nowych Zabu- 
dowań — straszny obraz Wielkiego 
Odwrotu przedstawił się oczom w ca- 
łej grozie. Tędy na Ponary i Landwa- 
rów cofali się cywiilni uciekinierzy i ar- 
mija. Już jej w tej chwili nie było, a 
tylka to! cą zostawiła po sobie: połama 
ne koła, wywrócone dwukółki, wyprzę- 
gnięte wazy taborów, na drodze ster- 

czały hołoble pusiej dorożki, leżały 
gumy opon samojchodowych, ogromna 
ilość francuskich! hełmów (niemieckie 
jako obszerne i wygodne wielki miały 
popyt wśród ozynnych żołnierzy, któ- 
rzy się czasami wprost o nie bili), 

gdzieniegdzie stęrczały z ziemi| lance, 
leżały bagnety. Z jakichś składów kor 
lejowych wyciągana mąkę j cukier. 
iPrzypomniał mi się rok 1915, kiedy to 
w chwilii odwrotu armji rosyjskiej lud 
ność szturmowała do dworca  rabując 
co się da, chociażby to były tylko 
okładki „sprawocznych knig“. Teraz 
to samo. W kłótni: i pośpiechu pękały 
worki, mąka czaściełała drogę. Pamię 
tam, jak mój koń deptał po miałkim cu 

krze ....Ktoś napchał do. taczki kilka 
bidonów nafty i teraz mu sąsiedzi, kar 
zali się dzielić — doszło do bójki. 

Jak okiem sięgnąć ciągnęła się par 
norama zupełnej dezorganizacji. Jecha: 
ły jeszcze: jakieś wozy i wózki, wojsko 
we f cywilne, ale bez składu i ładu. Po 
rowach leżelii żołnierze, niektórzy dale 
ko od siebie odnzuciwszy karabiny. 
Krążyli w sadach, ogrodach i myszko 
wali w mieszkaniach. Ktoś pędził w 
tym okropnym -chaosie i harmiderze 
wychudzone bydło. Jego oczy straszlir 
wie zmęczone, nalane krwią, o podsi-- 
niałych obwódkach, były wyrazem  O- 
gromnej rozpaczy i przestrachu. Byd- 
ło rozbiegało się co chwila. Samochód 
ciężarowy zatarasował drogę a przy- 
godni rabusie coś przy nim manipulo- 
wali. Coraz wiięcej się spotykało maru 
derów z jakiś pułków piechoty, więk- 
szošė bez broni. Szli pomęczeni, albo 
kładli się ijbok rowu pełnui reżygnacji. 

Skręciłem zaraz za Legjonową do 
małego folwarku, w nadziei dostanfa 
owsa. Dom byt doszczęetnie zrabowar 
ny, okna i drzwi wywalone. Gospoda 
rejom zdarto obrączki z palców... W о- 
grodzie leżała kilkunastu żołnierzy pie 
choty, którzy złym wzrokiem patrzyli 
na mnie z trawników. 

Zle było i zdawało się, że gorzej 
być nie może... 

* 

Pułk stał przed Małą Waką. Wszy 
stko co żyło, a ściślej mówiąc iść i 
jechać mogło, tamtędyj ciągnęło.  Ru- 
szyliśmy nocą zboczywszy z uczęszcza 
nego szlaku i kopyta naszych koni za 
deptały po żwirze toru kolejowiego Wil 

no — Grodno. W czasie nocnego odpo: 
czyumku w jakiejś wiosczynie, ostrze- 
lali nas kozacy z lasu, ałe bez strat. Pa 
stoje były krótkie, marsz to w dzień to 
w nocy. Spał każdy kta mógł i trudno 
było określić ody w danej chwiilii słoń- 
ce wschodzi czy zapada mrok. Liczba 
dni zaciera się w takich wypadkach z 
wiielką szybkością, wczoraj i dziś zle 
wają się w jedną całość bolących koś 
ci, lepiących od snu, potu 1 kurdu oczu, 
marszów, odpoczynków i odstrzeliwań 
goniących nam „na ogonie“ bolszewi- 
ków. 

Już dobrze nie pamiętam kiedy poraz 1- 
wszy zetknęliśmy się п) Litwinami. Sta 
liśmy jakiś czas naprzeciw wydłużonej 
kolumny piechoży litewiskiej, a następ- 
nie jej szpalerami defilowaliśmy. dalszy 
odwrót zopwrotem na lewą stronę to- 
ru kolejowego. — Za Rudziszkami, le- 
dwio, wąż naszego addziału przeciskać 
się począł przez pobrzeżne sosny, gdy 
raptem z głębi lasu warknęły gęste 
strzały . Nie ulegało wątpliwości, že 
kozacy zaatakowali nas od! wscodu, w 
rezultacie czego przerzucili na prawą 
stronę toru, jako naturalną ochronę. 
Atak wykonany był tak niespodziewa- 
nie, że w naszej wydłużonej kolumnie 
i wystawionej na ogień nieprzyjaciel- 
ski, zapanowała zrazu pewną konstdr- 
nacja. Wroga nie było widać, a prażył 
w nas z dobrego ukrycia. Ułani bez 
komendy poczęli zrywać karabiny i z 
konii odpowiadać bezłądnemii strzałami. 

Niebawem opuściliśmy szyny kole- 
jowe f wkroczyli na stary trakt. 

J. M. 
  

| 
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W dniu 13 bm. odbyły się w okręgu święciańskim wybory do Sejmu z 

wynikiem następującym: 
alio, dą głosowania — 249.128 

Głosowało 67.361 
Stosunek %% 27% 

Unieważnionych głosów — 8.966 (przeważnie fikcyjne nieistniejące listy 
Nr Nr 13 i 47 Bałoruskego Włoścańsko - Robotniczego Klubu Poselskiego 
Zmahanie, listy którego zostały; unieważnione). 

Ważnych głosów — 58.386. 
| Lista Nr 2 PPS — 6.601 głosów — 1. mandat — Franciszek Stążowski 

Lista Nr 3 Wyzwolenie — 5.440 głosów — bez mandatu 
Lista Nr 4 Bund — 73 y — bez mandatu 
Lista Nr 10 Stronnictwo Chłopskie — 21.642 głosów — 3 mandaty — 

Hotmolk - O strowski, Antoni Szapiel, Jan Adamtowicz. 
Lista Nr 18 Blok Mniejszości Narodowych — 12.385 głosów — 1 man- 

„dat — Pawel Karuzo. 
1 Lista Nr 20 Ruska — 259 głosów — bez mandatu. 
] Lista Nr 24 Stronnictwo Naroddwe — 11.683 gt. — 1 mandat — Piotr 
Kownacki. о 

Lista Nr 46 Bezpart. Pol. - Lit. Demokratycany Kom. Wytiorczy — 295 
gł. bez mandatu. 

U zepłniające wybory w tym okręgu obejmowały 4 powiaty: śwtęciań- 
ski, brasławski, dziśnieńskii i postawski. Komisarzem pkręgowym był sędz 
Aleksander Sulkiewicz ze Święcian. Przy niedzieln. uzupełniających wyblorach 
lista Nr 1 BBW z R. została jak wiadomo wycofana. Dalej Rosyjskie Zjedno” 
czenie Narodowe (RNO) w wydanym pnaez się komunikacie poleciło swym 
zwielennikom wsirzymania się, od głosowania na listę Nr. 2 (t.zw. Ruską). 

Z powodu braku podpisów wyborców unieważniqna została przez Komi 
sję lisia BWR. Klubu Poselskiego „Zmahanje* wobec czego BWR Klub na- 
woływał do głłysowania na nieistniejące fikcyjne listy Nr. Nr. 13 i 47. Również 
unieważnione zostały 2 listy lokalne, manowicie: lista „„Mieszkańców gminy i 
powiatu brasławskiego* z powodu nieformalnego sporządzenia oraz lista „Bez 
partyjnych rolników i gospodarzy na Białej Rusi* z pwodu braku deklaracji. 

Głosowanie łądbyło się wszędzie w wupełny mspokoju i porządku przy 
"bardzo słabej frekwencji głosujących. Głosowanie skończyło się o godz. 21-ej. 
Płodliczanie głosów i zebranie wiadomości a wynlikach trwało przez całą noc 
i przeciągnęło się dłużej niż zwyczajnie z powodu: utrudnień w komunikacji 
skutkiem gwałtownej ulewy i burzy jaka nawiedziła województwo. 

Ja donoszą z powiatu płqstawsiego wyborcy żydowsc, y zupełnie nie gło- 
sowali. W opublikowanych wyżej obliczeniach brak jeszcze liczby głosów z je 
dnego obwodu, w którym było uprawnionych 140 wyborców. Cyfra głosów z 
tego obwodu nie wpłynie na podane wyżej rezultaty wyborów. 

Następująca tablichi ziladstruje nam rezultety wczorajszych 
_ święciańskim w porównaniu 

wyborów w okręgu 
do wyborów generalnych z 4-go marca 1928 r. 

у Rok 1928 czoraj A (BB) 62% = 27%, Lista 37,749 i i Łista Nr 24 (Narodowa) 10.250 ko a Lista - 10 Św eiózości 56.534 12.385 Lista Nr х ). Nie uczestniczyła: Lisa Nr 2 (PPS)? 24.752 35.601 
Powyższa tablica przedstawia nefmi wprost wid wstrząsając osób spy oddanych nai Nr 18, listę mniejszościową. Oddanfo tych > ks 5 2 wa przy uprzednich wyborach. Jeżeli zestawienie z poprzedniemi wyborami nie jest mkro- dajne, to jekże przygniatającym dla nacjonalistów białoruskich jest ten fakt, że w okrę- wyborczych południowo - wschodnich, tam gdzie mieszka ludność ukrfińska sue ы ogromne w wyborach dodatkowych miały właśnie stronnfictwa ukraińskie. Potwier tych dwuch nacjonelizmów: uknaińskiego i białoruskiego. Nacjonalizm ukraiński pracuje i tych dwuch nacjonlizmów: ukraińskiego i białoruskiego. Nacjonalizm ukraiński pracuje i umie L Pi ludności, nacjonjgłizmi białorukki jest jeszcze nader słabiutki. Niestęty nasza ae - p aim nie umik į nie potrafi przestać traktować oba te nacjona: 

Z W CY IIS 

Uciekają przed kolektywizacją 
Na terenie powiatu  łuninieckiego mii sowieckiemi, w zwłązku z kolekt przekroczyło granicę trzech chłopów wizacją rolną. : № oni en tosyjskich, t. zw. ikutak6w, ktėrzy u- db dyspozycji władz. | ciekli do Polski przed prześladowania 

Syn zabił ojca 
Na drodze z Jaszun da Turgiel zo razem w sądzie 'w Jasz Ё 

i е l : ' unach gdzie t s mr kilku uderzeniamii drągiem czył się proces w prezy as yn ucrmanowioz ze wsi Dajnówka schedy: do której wszyscy trzej preten- gm. aan. dm dowali. . ku e rawcami zabójstwa byli sn i S исб е ( brai Hermanowicza, którzy byli 2 iš RZA as 
1 T" TT III III" 

Bilans ża rok Operacyiny 1929 włoskiej sp. akc. 
ws „ASSIŁURĄZIONI GENERALI TRIESTE“ 

Sprawozdania Zarządu  Towkirzystwa 
Nz Generali Trieste" za dziewięć. 

dziesiąty ósmy rok operacyjny dowodzi raz 
leszczą, że zdrowe podstawy przedsiębior. 
stwa, oparte na prawie 100-etniej działalno 
ścz zdomły przezwyciężyć skutecznie ciężkia 
trudności, związane z kryzysem, roku 1929, 

- Sroga zima ustąpiła wiośnie, wróżącej, 
madziejy bogatego urodzaju, jednakże obfite 
zbiory przyczyniły się jedynie do dotkliwego 
spadku cen na zboże i nie przyniosły prze- 
Widywanych korzyści rolnikom. Gwałtowny 
ich amerykańskie, 0. rynku pieniężnego, 

się nb całym Świecie i siłą rzeczy dot- 
rownież w pewnym stopniu Towarzy- 

7 Assicurazioii Generali Trieste, obejmu- 
iącego swą działejnością bezpośrednio - lub 

io całą kulę ziemską, 
„Dzięki temu jednak, že Towarzystwo 

Assicurazioni Generali Trieste jest obecnie 
nietylko instytucją prowadzącą  bezpośred. 
nio własne imteresy we wszelkich dziedzi- 
nach ubezpieczeń, icz skupia w sobi  rówu- 
niż liczną grupę innych towklrzystw ubezpie- 
czeniowych, Związajych z nim bądź w for- 
e koncernu, bądź całkowicie do niego na- 

oieżących, któną łączną działalnością obejmu 
ja Świat cały, — tworzy ona potężny, jed- 
nolity gmach, o który rozbijają się fale naj 
silniejszych nawet przesileń gospodarczych. 

. kspansj! ta, Owe szerokie rozgałęzie- 
SiE i uzgodnianie systemu pracy, której. my- 

jyśla przewodnią jest rozwaga į przezomošė 
arzeczywist nia w dziedzinie organizacyjnej 

PA ОМ ideę, stanowiąca  zasądniczą 
Podwalnę najbardziej wzorowej: instytucji 

ь ieczeniowej, t. j. rozłożenie ryzykzj na 
jaknajszerszą podstawę, w. możliwie najlicz- 

ych krajach świata, przyczem nidtylko 
tyzykki ubezpieczeniowego, ale i ryzyka lo. 

o inwestycji. kapitału. 

ystym ten jest bodaj jedną z głównych 
Kzyczyn, które sprawiły, že niekorzystne 

arunki gospodarcze r. 1929 nie powstrzy- 
- П;п(›)э&':а&ргЁЁЁ_ЁіеЬіогзіша, albowiem w 
ž а© 1 1 Zynarodowej|  ekspansji 

M kuti pjcurazioni Genenttl Trieste ujerine 
wyrówn тугузи w poszczególnych krajach 

ści c wllą się automatycznie drogą ko- rz i ięty. * ® kture *S"ietych w krajach o lepszej kon 
Zauważyć > я 2 nia Towarzystwy RE że na stkln posiada- waże i La 

nych walutach Świąta, ką wdał al 

  

  
czości dolarach, funtach, fran į 
skich į t d. Zestawienie z S 
naturalnie przerachowanii' wszystkich pozy 
naturalnie  prząrachowenia wszystkich pozy 
cyj w lirach włoskich według kursu dnia. 

Dla orjentacji w wynikach dzikłalności 
Towarzystwa zą rok 1929 przytoczyć można 
negtępujące dane cyfrowe: 

STAN MAJĄTKÓW TOWARZYSTWA. 
Fundusze gwarancyjne, Towarz ' wyniosły na śdzicń 31 rainės 1929 r. g ljard 316 milicnėw lirów czyli zł. 613.519.000 — 2 których większą część (844  miljony) stanowią pierwszorzędne papiery wartościo- we w różnych walutach oraz domy własne Towarzystwa 0 wiglkiej wartości, przyjęte 

biłansowo w. znacznej większości poniżej ich obecnej ceny. Niki rezerwę składek z ubez pieczeń życiowych przypada z tych fundu- szów 924 miljony lirów, co wykazuje w po- równaniu z rokiąm ubiegłym przyrost z gó- 
та 100 miljonów lirów. 

PRZEBIEG RÓ UBEZPIECZENIO- 
WYCH. 

Dział życiowy wykazuje w roku  spra- wozdawczym wpiyw składek w wysokości 266 miljonów (zi. 124 miljony) oraz dochód 
z lokety kapitałów w sumie 47  miljonów 
lirów (zł, 21.911.400), 

Ubezpieczdnia na życie będące w mocy 
na dzień 31 grudnia 1929 r. osiągnęły impo- 
nującą cyfrę 5 miljardów 761 miljonów Ii- 
rów (zł 2.685.778,820). 

„ W dziale rzeczowym, obiejmującym ubez 
pieczenia transportowe, ogniowe, kradzieżo- 
wyd i inne, wpływ składek wynióst 337 mi- 
ljonów lirów (zł. 157.109.400), przyczem na 

186 wd składek z tych ubezpieczeń spisano 136 av lirów (zł. 63.403.200). 
gólny zysk za rok opilracyjn 

wynosi jirów 30,062,302.54. AZ 
charakterystyki zdrowej. 

podstawy Towatzystya di 
iż jako zabezpieczenie 
rzeczowych, objętych pr 
służą nietylko rezdrwy 
wane w poszczególnych krejach, zgodnie z 
obowiązującemi przepisami lecz i cały pozo 
sinły potężny wolny majątek Towarzystwa. 

Rezerwy: techniczne, dysponowanąg w 
Polsce sięgają obecnie sumy zł. 7.000.000: 

solidnej 
ić wypada, 

ryzyk życiowych i 
zez Towarzystwo, 
techniczne, dyspono   

Ss. L-07W40 

Wybory w okręgu Swięciańskim 
Endecy będą się oczywiście bardzo 

cieszyli, że zklobyli jeden mandat. By- 
ło to dbl przewidzenia, gdyż w całym о- 
kręgu święciańskim nie było żadnej Ji 
sty, kióraby reprezentowała jakiek v- 
wiek umiarkowanie społeczne ii niesz- 
częśliwy wyborca miał do wyboru pół 
bolszewicką listę, stronnictwa  chłop- 
skiego i białoruską z silnemii: antypań- 
stwowemi tendencjami. Przyrost  głor 
sów na liście endeckiej nie jest zresztą 
tak duży, wynosi wszystkiego 1.433 
głosów. 

PPS stracił prawie 3/4 swoich wy 
borców. Zyskała natomiast stronnict- 
wo chłopskie najbardziej podejrzane 
stronnictwo w Polsce. Jest tor pnzed- 
smak tej licytacji in minus której zape- 
wne będziemy świadkami przy następ 
nych wyborach walnych. Według opo- 
wiadań mieszkańców _święciańskiego 
okręgu agitatorzy stronnictwa  chłbop- 
skiego obracali! większemi środkami 
pieniężnemi. 

 ZRCZEE EDR PORZE TSS TTT CZCZO TRU ASTEK 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJ I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

aaa 

RAGJONALIZAGJA 
ODŻYWIANA 

Właściwie nie mamy opracowanego 
naukowo systemu, racjopulnego odżywiania 
się, to też jemy źle — albo za wiele, albo 
za mało, w niewłkściwej porze, bez 
uwzględnienia cech specyficznych naszego 
organizmu, bez liczenia się z warunkami 
nzszej pracy zawodowej. Właściwe  od- 
žywiani się jest sztuką. Na zachodzie 
istnieją specjalne instytucje, zajmujące się 
zagadnienfkmi racjonalnego odżywianie, na 
podstejwie ścisłych badań naukowych, bio- 
chemicznych i fizjologicznych. 

Nauka o odżywianiu bada wartość 
odżywczą pokarmów, ustala potrzebne 
ilošci  kalorji i jakości witamin, ustala 
normy odżywcze dla każdego wieku,  ro- 
dzaju zajęć i innych wjrunków. 

Czas wielki aby w nhszym kraju spra- 
wą tą zajęto się poważnie ' fachowo. Wzo- 
ry tej pracy są już w inych krajach opra- 
cowane. Trzeba je tylko zastosować do 
naszych wkirunków. 

I tutaj apel — do p. lekarzy i bio- 
chemików. Stwórzcie taką pożyteczną  pla- 
cówkę naukowo-badawczą w: Polsce! 

Przemawkją za  poważnem  potra- 
ktowaniem tej sprawy także i w wielkiej 
mierze względy ekonomiczne, materjalne. 

Jemy źle, jemy za wiele, nieracjonalnie, 
za drogo. Przejadamy moc pieniędzy. 
Wiemy, że lekhrz duński prof. Hindhede 
wykoncypował zdrowy i nader ekonomiczny 
groszowy system odżywiania się, — chce- 
my wiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Nie 

przejadać naszych znojnych zhrob- 
ków. Wolimy część odebranych żołądkowi 
pieniędzy oddać do P. K. O., aby mieć 
pomoc pieniężną w potrzebie... Chcemy osz- 
czędzać rozumnie na jedzeniu! 

Panowie uczeni i lekarze _ Pomóżcie 
nam” Nauczcie nas odżywiać się właściwie 
i ekonomicznie. 

  

  

KRONIKA 
WTOREK 

5 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 30 

Henryka W. 
Jutro 4 słońca o godz. 7 m. 54 

Andrzeja 3 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 14, VII. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 750 

Temperatura średnia -l- 16 

Temperatura najwyższa -|-20 

Temperatura najniższa -|- 11 

Opad w milimetrach: 39 m. 

Wiatr ga 
, Półn.-zachodni 

przewažający | 

Tendencja barometryczna: silny sp., nast. 
wzrost, ulewa 

Uwagi: — 

URZĘDOWA 

—Pożyczka budowlana dla mieszkańców 
Smorgoń. Na skutek starań p. wojewody 
RAaczkiewicza minister robót publicznych 
przyznał na pożyczki dla naujboższej poszko 
dowanej łudności w m. Smorgoniach celem. 
odbudowy. zniszczonych skutktem — dziełań 
wojennych domów mieszkalnych kwotę 50 
tys. ztotych. 

Q fotografjach na dowodach ) 
Urząd wojewódzki otrzymał okólik Min. Śpr. 
Wewn., dotyczący fotogrzfij w dowodach o- 
sobistych z odpowiedniemi wzorami. Wła- 
dze administracyjne stwierdziły nikjednokrot 
nie, że niektóre gminy, wydające dowody o- 

. sobiste nia zachowują przepisów o fotogra- 
finch do dowodów osobistych. Wskutek te 
go w dowodach znajdują się podobizny 
wręcz fantastyczne, utrzymeme nieraz w 
stylu kubistycznym, często zaś barwne foto 
grafjk, a na porządku dziennym wprost są 
yk z profilu w nakryciach głowy i t.d. 

kólnik powyższy ustanzjwia iż foot 
fja urzędowa musi być sporządzona bez na 
krycia głowy, twarz „em face" i część biu 
stu. 

^ —Przypomynienie pod adresem myśliwych 
Wobłąc zaszłych wypadków przedwczesne- 
go rozpoczęcia polowamia na kaczki Urząd 
Wojwódzki ponownie przypomina, że w se- 
zonie bieżącym polowanie na kaczki i innel 
ptactwo błotne i wodne może być rozpo- 
częt dopiero w dniu 21 lipdi (poniedziałek). 
Winni wcześniejszego polowania będą pocią 
gani do odpowiedzialności administracyjno - 
karnej. 

WOJSKOWA 

— Pan Marszałek Józef Piłsudski - J i przy. 
jał protektorat nad uroczy: Zw. Po- 

dot. Rez. R. P. W dniu 11 bm. Dełegacja 
Związku Podoficerów Rezerwy Okr. Wileń- 
skiego w osobach: Łutowiczaj Bolesława, 
Iwas'zkiewiczaj Jana, Mieczkowskiego Ale- 
ksandra i Wasilewskiego Ignacego udała 
się do majątku Pikieliszki, gdzię przebywa 
od kilku dni Pem Marszałek Józef Piłsudski 
z rodziną. 

Delegacja działając z ramienia Zarządw 
Okr. Zw. Pod. Rezerwy miała za zadanie zło 
żenia Pznu Marszałkowi Piłsudskiemu wyra- 
zów hołdu i bezwzględnego posłuszeństwa 
żolnierskiągo. 

Delegacja jednocześnie załączyła goracą 
prośbę aby Pan Marszałek raczył zaszczyci 
Związek, przyjmując łaskewie Ę t 
nad uroczystością poświęcenia Sztandaru O- 
kręgu Związku Podof. Rez. R. P. w Wilnie w 
dniu 3 sierpnia 1930 r. o godz. 10 w Ostrej 
Bramie przy udziałe przekistawicieli władz 
wojskowych i cywilnych, pokrewnych organi 
z» 7 gą a: Dao i 
delegatów na piąty Ogólnopolski zjazd o 
ficerów Rez. R. P. w 

Pan Marszałek Piłsudski podziękował de- 
legacji za zaproszenie i przybycie, przyjmu 
jąc łeskawie protektorat nad uroczystością 
Roe sztandaru i zjazdu Zw. Podof. 

SZKOLNA 

— W Nowej Wilejce (pod Wilnem) w 
zaciszu, dałtkiem od gwzru wielkomiejskie 
go w zdrowej i uroczej miejscowości zosta 

y otwarte, za zewoleniem Ministerjum WR į 
OP oraz Kuratorjum W, klasy I, 
II i III obok istniejących od 1918 r. wyż 
szych klas Gimnazjum Państwowego im. św. 
Kazimierza. Zepisy codziennie od 10 — 12 
rano w kancelarji gimnazjum. 

— Przy jakich szkołach będą komisje 
dla egzaminów czeladników. Ostatnio ogio- 
szony został wykaz szkół rzem.-przemysło- 
wych przy których w roku szkolnym 1929— 
30 mogą być utworzone komisje dla egzami 
nów na czeladników. Na terenie woj. wiłeń 
skiego uprejwnione zostały, do tego: państw. 
szkoły rzemieśln.-przętmysłowe w Wilnie i 
Lidzie oraz państw. szkoła: miost budowła 
nych w Lidzie oraz żeński szkoła przem.- 
handlowa im. E. Dmochowskiej. 

KOMUNIKATY 
— Komunikat Zw. Oi. Rez. Rzplitėj. W 

dniu 11 sidrpnia r. b. wyrusza wycieczka 
do Italji Ń Jugosławii, której uczestnicy będą 
"przyjęci na posłuchaniu u Ojca świętego i 
prezesa ministrów Mussoliniego. 

Kierownikiem wycidczki jest ppłk. rez. 
Marjan Dinstl-Dąbrowa. 

Zapisy przyjmujej i informacyj  udzielej 
Sekretarjat Zarządu Głównego Związku Ofi 
cerów Rezerwy Rzp. Polskiej, _ Warszawa, 
ul. Króląwska 23 tel. 125—46 godz. 17—19. 

Liczba uczestników powyższej wyciecz- 
ki zamknięta zostanie ostatecznie w dniu 17 
lipcą r. b. 
— Kurs pszczelarski. Wileńskie Towarzy 

stwo Organizacyj i Kółek Rolniczych organi 
zuje 2 tygodniowy kurs pszczelerski w maj. 
Mikie, gm. Polańskiej, powiatw Oszmiańskie- 
go. Począttk dnia 18 bm. o godz. 16. Wstęp 
na kurs; bezpłatny: 

RÓŻNE 

— K“lejna przygoda Krińczuka. W 
Dziśnie chciał urządzić wiec poseł Kriń 
czuk lecz został pnzez ludność wygwi 

zdany. ) 
Gdy jednak įnie zrezygnowat z dal 

szega prowokowania kilku słuchaczy, 
pąbiiło dotkliwie niefortunnego m:wcę, 
tak że ten musiał zmykać z rynku i u- 

kryć się (w lokalu jednego ze swych zar 
ufanych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Lutnia. Dziś rozšmie. 

szająca do łez nakiwyraz wesoła krotochwi- 
la J. Feydeau „Duddk“, obfitująca w sceny 
pelne humoru, i zabawnych sytuacyj 
W, wykonaniu tej krotochwili przyjmuje 
udział cały zaspół artystyczny teatru z 
ranką, Żurowskim i K. Wyrwicz-Wichrow- 
ski na czele, Bilety kredytowane ; zniżki 
ważne. 

W przygotowaniu „Pomysł panny Fran 
ciszki“. 

— Teatr Lietni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Rewja Warszawska. Dziś w dał 
szym ciągu doskoneła rewja w 23 obrazach 
„Warszawa — Wino — New York“ w wy- 
konaniu zespołu rewji warszawskiej pod 
kierownictwem E. Czermańskiego. Program 
niezwykle barwny i urozmaicony składa się 
ze skaetchów, piosenek, rewifllersów  orez 
nadwyraz efdktownych  produkcyj  baleto- 
wych. Rewja zyskała ogólne uznanie i cie- 
szy się wielkiem powodzłaniem. Bilety . kredy- 
towane j zniżkowe nieważne. 

— Koncert Wil. Tow. Muzycznego Lut 
nia. W środę nadchodzącą o godz. 8 wiecz. 
odbędzie się w ogrodzie: po-Bernardyńskim 
koncert Lutni Wileńskiej. Progrzm obejmuje 
produkcje chóru mieszanego pod dyrekcją 
). Leśniqwskiego oraz występy artystów 
operowych Wandy Hendrichówny i Adama 
Ludwiga. Wejście do ogrodu 40 gr. miejsce 
prząd estradą 80 gr. bilety ulgowe 20 gr. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w cyfrach. Za czas od 12 
bm. godz. 9 do 14 bm. godz. 9 zanotowemo 
ogółem wypadków 88, w tem kradzieży 10, 
opilstwa 20, przekroczeń administracyjnych 

— Kradzież .__Sielickiej Julji, 
Witoldowa 28 w R. bm. w godzinach 

wieczorowych skradziono z mieszkania 60 ru 
bli w złocie i 30 złotych w srebrze. 

W dniu 13 bm. Milewska Marja, Archa 
nielska 23 zameldowała iż w dniuj 13 bm. 

na iei szkodę skradziono 2 sukienki warto'ci 
20 z 
—Przyliładna córeczka. Na: szkodę Sawicz 
Barbary, oNwoświecka 10 córka jej Helena 
dokonała kradzieży ubrania i 50 zł. gotówką 
na ogólną sumę 145 zł. Zatrzymana Helena 
Sawicz do winy się przyznała, oświadczając 
że skradzione rzeczy sprzedała pod а 
Mieįską nieznanemu“ osobnikowi, pikniądze 
zaś roztriwoniła. 

‚ — Sam'bójczy skok z okna 2 
piętra. W niedzielę rana popełniła sar 
mobójstwo 22 letnia Władysława O- 
kulewiczówna , (gospodyni inž. Bocia- 
nowskiego (Jagiellońska 10). 

Okulewiczówna: po gwałtownej roz 
mowie ze swym pracodawcą wypadła 
na klałtkę schodową i z wysokości 2 
piętra wyskoczyła na bruk ponosząc 
śmierć na miejscu. 

Desperatka pozostawiła list w któ 
rym pisze, że winnymi jej, samobójstwa 
jest inż. Bocianowski z którym pozosta 
wała w b. bliskich stosunkach. Ostat- 
nio B. chciał się jej pozbyć i wysłać do 
brata na co Okulewiczówna nie chciała 
się zgodzić. 

— Przywłaszczenie. W dniu 13 bm. 
Szymkiewicz Edward, Bosaczkowa nr. 7 
wypożyczył rower swój Wojciechowskitjmu 
Wiilhelmowi, Rakowa 3, który dotychczas ro 
weru tego nie zwrócił. Straty poszkodowany 
oblicze na 150 zł. 
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Bronisław Kiersnowski 
obywatel ziemi Grodzieńskiej 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 
zasnął w Bogu dnia 13 lipca r. b. przeżywszy lat. 70. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Św. Ignacego 3 m. 8 do 
kościoła Św. Ducha odbędzie się dnia 15 lipca o godz. 6 p. p. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 16 lipca w tymże 
kościele o godz. 9 m. 30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po- 
Bernardyński. 

Brat, Siostry i Rodzina. 

Т. 
"TADEUSZ 

syn Jana Ottona i Stefanji z Bułhaków opatrzony Św. Sakramentami zasnął 
w Bogu dn. 11 lipca 19380 r. w maj. rodzinnym Florjanowie, przeżywszy lat 68. 

Złożenie zwłok w grobach rodzinnych przy kościele parafjalnym w 
Darewie odbędzie się w poniedziałek 14 D. m., 

o czem krewnych, przyjacół i znajomych zawiadamiają pozostający w 

nieukojonym smutku ŻONA, DZIECI i RODZINA. 

  

Demonstranci 

BOCHWIC | 

E 

komunistyczni 

  

chcieli się ukryć w kościele 
W niedzielę w godzinach popołudniowych grupa młodzieży komunisty- 

cznej urządziła przy zbiegu ulic Rudnickiej i Bosaczkowej masówkę, 
jąc bibułę komunistyczną i wywieszając czerwoną płachtę. 

ić okrzyki z racji 10 
Tuhaczewskiego przybył policjant z pobliskiego posterunku na widok którego 
demonstranci poczęli w panice uciekać. 

Część z nich rzuciła się do furty kościoła W.Świętych, 
do środka w obawie przed aresztowaniem lecz imusiała z 

W momence gdy poczęto 

ukryła się w sąsiednich bramach, 
saczkowego ścigana przez; policjanta. 

rozrzuca 

"rocznicy ofensywy 

'chcąc dostać się 
tego zrezygnować i 

reszta zaś skierowała się w stronę placu Bo- 

W chwili gdy posterunkowy pochwycił jednego z kolporterów  ułotek,; 
idący chodnikiem jakiś starszy jegomość, uderzył laską zatrzymanego komuni 

stę tak silnie, że ten padł na jezdnię. Przed drugim ciosem zasłonił go: policjant 
i sam otrzymał uderzenie laską w. głowę z czego skorzysta zatrzymany i u- 
ciekł w boczną, ciemną uliczkę. 

Było to jedyne wystąpienie komunistów wileńskich, którzy nie: zdołali 
ponadto urządzić większego pochedu wobec braku chętnych. 

Również na powiatach wojew. wileńskiego dzień 13 lipca przeszedł spo 
kojnie. „Marsze* nad granicą nie doszły też do skutku. Agitatorów 
cznych w kilku miejscowościach dotkliwie pobito. M. in. cężko' pobito kiiku 
agitatorów przybyłych do tartaku Zajsztejna wi Domaniewiczach. 

  

Posiedzenie Rady Miejskiej 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 

skiej, według zdania radnych - prawni- 
ków, z punktu widzenia prawa, ostat 
nie obecnej kadencji wykorzystane zo- 
stało przez pp: radnych 2-ki i 14-ki dla 
rozegrania walnej bitwy. Wprawni cii 
szermierze słowa nie opuścili ani jed 
nej okazji aby powiedzieć sobie moc 

- przyjemnych rzeczy nezbyt zresztą tro: 
szcząc się o meritum omawianej spra- 
wy. 

"Bo uczczeniu przez powstanie pamię 
ci śp. dr. Tadeusza Dembowskiego, 
zasłużonego radnego ii członka: komisji: 
„przystąpione do obrad. 

Radny Stążowski składa wniosek o 
przekazanie do komisji, projektu prag 
matyki służbbiwej pracowników miej 
skich. Motywuje to tem, że Rada nie 
zdążyła jeszcze zapoznać się z projek- 
tem. 

Przeciwko temu przemawiają radni!: 
Komarnicki, Zasztowi, Engel, Koźma 
Kruk i| wreszce ... dość wyraźnie kb! 
ledzy klubowi wnioskodawcy. Wniosek 
upada wycofany w czas. Е 

Z kolei Rada przyjmuje  nagiošč 
wniosku PPS wzywającegw do rozsze- 
rzenia wydziału psychjatrycznego pnzły 
szpitalu św. Jakóba, zlikwidowanego 
niedawno. Następnie wysłuchano odpo. 
wiedzi Magistratu na interpelacje PPS* 
w sprawie oozasu pracy w szpitalnict 
wie (p. Stąžowski domagał się koniecz 
nie 8 godz. dnia pracy dla sanitarjuszy) 
oraz 'w sprawie spolicźkowania przez 
oficera straży (qgniowej p. Ruska trzech 
strażaków. 

Odpowiedzi, przyjęte przez Radę, 
nie zadawalają PPS. Nawy wniosek tej 
trakcji zalecający zbadanie całokształ- 
tu siosunków w strazy (zresztą zarzu- 
tów: nieprzyjemnych) Rada przyjęła. 

KJ RAZY ZZ 
КА Ю 10 

WTOREK, DNIA! 15 LIPCA 1930 ROKU. 
11.58 Sygnał czzsu z Warszawy. 
12.05 — 12,35: y tonovysh Muzyka z płyt gramo- 

13.00: — Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Akkidem.  Aero- 

klubu. 4 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Odczyt 

turyst.-krajoznaw. i koncert. 
gry” 19.00 — s make wesoła: „Onu- 

* komedja: rzanskiego w & ZDRW > 8 17 
„ 19.25 — 19.50: „Kukułka wileńska" 

mówioiy tygodnik humorystyczny (ostatni! 
w tym. sez.) 

19.45 — 20.00: Tr. z Warsz. Pihtsowy 
dziennik. radjowy. 

20.00 — 20.15: 
rozmaitości. 

20.15 — 20.30: Odcinek powieściowy. 
= ciąg czytania „Opowieści  zesłysza- mych 

20.30 — 22.15: Tr. koncertu z ogrodu 

Program na środę i 

Bernardyńskiego w Wilnie. 
22.15: — Tr. z Warsz. Feljeton i ko- 

munikaty, 

Sprawa „manco* materjałów opał: 
wych Elektrowni z okresu 1921 — 24 
r. znów staje się sprawą polityczną. 
N.D. walczy z PPS'em. Rada postana- 
wia umorzyć ją i nie wszczynać spra- 
wy karnej dla braku dowodów winy. 

Wpływa punkt czwarty. Cłou por 
rządku dziennego: Projekt pragmatyki 
poprzedzony! zapytaniami r. Czerniho- 
wa, którego! interesuje odpowiedź Ma- 
gistratu na interpelację radnych żydów 
w sprawie przyjmowania do agend 
miejskich pracowników żydów. 

Po przerwie, podczas której obra 
dował konwent senjorów, Rada przyję 
ła (z  pewnemi poprawkami) projekt 
pragmatyki. W dalszym ciągu Rada 
rozpatrywała szereg projektów i wnio- 
sków. W-T. 
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Mlędzynarodowa wystawa 
Komunikacji i Turystyki 

W Wystawie 
bierze udział 

państw 
z pięciu 

kontynentów 

Otwarcie 6 lipca 1930 r. 
-0       

  

  

LEKARZE: 

Dr Bernsttoja 00 ns 
Ace i mo- 
czopłci Е 

Mickiewicza 28. Od 01 148 w. 
chor. w у ‚ D-IBMIMOWICI ne)” ; "moczopiiowe, 
tel. 921. 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 
I: (insberg choroby skórne, wene- 

3 ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

horoby o Dr Kenigabarų ocyczie 1 as: 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

JIS Szyrwinit choroby weneryczne, 
J skėrne i moczopiciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 
Ir Leldowiczowa choroby kobiece, 

weneryczne i na- 
Ą rządu moczowego. 

Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277.   
  

  

Arnold Fibigier, Kerntopf i 

K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE.   

PIANINA | FORTEPIANY 
Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 

uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez załatwia szybko i 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- degodnie 

wie w 1929 4. Dom H.-K. „Zachę- 
WILNO, ta“ Mickiewicza 1, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 
CENY FABRYCZNE. 

  

Pożyczki 
Syn, A. Drygas, niskoprocentowe     tel. 9-05. —0 
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OGLOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO. wo swobodnego > oferenta A Od dnia 15 do 18 lipca 1930 roku włącznie będą wyświetlane fimy: 

Dyrekcja Płoczi i Telegrafów w Wilnie ogłasza nie pry a aa A 99 KINO m = 66 

ograniczony przetarg na uszycie umundurowania dla iBRższych informacyj udziela oraz formularze wa MIEJSKIE Or Jer 0 e U an iC miższej służby pocztowej w ilości jak następuje: runków ofertowych wydaje za iosobistem zgłoszeniem SARE 55 : 207 czapek w-g miary się Oddział Gospodarczy Dyrekcji Poczt i Telegrafów „GA MIEJSKA 2 | Dramat w 8 aktach. W roli głównej Emil Jannings. Nad program: 1) „TYGODNIK FILMOWY Nr 40* w 1 akcie. 
134 kurtek w-g miary w Wilnie 'w godzinach urzędowych (od! 8 do 15) I O RONA 2) „CICHO!.. SZA..." Farsa w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m, 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny 
75 spodni w-g miary 8 J 5 program: „DZIECKO CYRKU*. 
75 płaszczy w-g miary, 

oraz 564 ożapek, 305 kurtek, 243 spodni ii 261 płaszczy 
wig trzech szabipnów zatwierdzonych poprzednio przez 
Dyrekcję P i T., nadto pokrycie suknem 8 kożuchówi 
długich. 

- Potirebne do uszycila materjažy z wyjątkiem drob- 
nych dodatków: dostarczy Dyrekcja Poczt i Telegrafów. 

Reflektujący na wzięcie udziału w przetargu winni 
wpłacić dp! kasy urzędw pooqztowega Wilno 1 wadjum 
w wysokości 3 proc. ogólnej ceny piądanej w ofercie. 

Oferię, wraz z kwitem na złożone 
dzeniem Izby Rzemieślniczej względnie 
'wo-Handlowej o solidnościi oraz posiadaniu przez firmę 

ZA BRA M NRD ) Я4 ЧО и ( 7 2 BB OAZA A 8 CE T2 TS ns BB OB VAS ai a NOWO 

Informacji udziela i 

ski, kierownik filji 
wadjum, stwier 
Izby! Premysto+ 

świadectwa przemysłowego należy składać w Oddziale 
Gspodarczym Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie 
(ul. Sadowa nr. 25) do gądz. 10, dnia 
roku, gdzie tamże o godz. 11 odbędzie się komisyjne 
otwarcie ofert. 

Oferty mają być zalakowane i zaopatrzone napisem: 
„Oferta na szycie mundurów *. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu dostawy przy rów- 
nych war unkach przysługuje tym firmom, które mater- 
jalnie popierają pracę Polskiego Komitetu Neyrmalizacyj 
nego. Firmy pragnące korzysiać z tego pierwszeństwa 
winne złożyć z lofiertą zaświadczenie Polskiego Komite 

7 sierpnia, 1930 

mentarja); opłaty 

tu Normalizacyjnego a popierariiu jeg prac. 
Dyrekoja Pczt i Telegrafów zastrzega sobie pra: 

  

„Assicurazioni 

KURSY KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

FIUJA W GŁĘBOKIEĄ 
Kurs dla kandydatów na kierowców 

rozpocznie się dnia 25 lipca r. b, 
zawodowych i amatorów 

zapisy przyjmuje P. Kazimierz Jankow- 
w Głębokiem, przy ul. Zamkowej 68. 

185 30 D i UA ACB 008.00 ORG 0 COO 00 A O A As R AO A i A GO 0 OEB A BOW w 

Wydział Powiatowy Sejmiku Wilejskiego niniejszem ogłasza 

KONKURS 

ma stanowisko rejonowego lekarza z siedzibą w Żodzisz- 

kach powiatu wilejskiego. Do stanowiska są przywiązane po- 

bory wiqdług VIII gr. upos. i djety za wyjafżdy poza obręb swe 

go rejonu. Praktyka poza godzinami urzędowemi w przychodni 

jest dozwolona. Do obowiązków ndjonowego lekarza 

m. in. prowadzenie własnym kosztem przychodni (lokal, instru- 

należy! 

pobierane w przychodni w godzinach urzę- 

dowych idą na korzyść lekarza. Od kandydatów wymagane 
jest obywatelstwo polskie i praktyka lekarska, Posada do ob- 

įęcia natychmiast. 

(—) Neugebaućr 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego. 

  
  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ „ŁZY głów. 
serc 

UKOJERIA:* 
DZiŚ! [Przebój niemy | Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. 

Głęboko wzruszający dramat erotyczny. W roli 
. IRIS ARLAN i WERNER PITTSCHAU. Burze 
i namiętnosci. Miłość pod przymusem. Ta- 

jemnica murów klasztornych. Początek seansów o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

„s„ANGELITĄ“* 
S-ej, ostatni o g. 10.30. Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

Znakomita RENEE ADOREE w roli hiszpanki w poryw. śpiewno-dźwiękowym dramacie p. t. 
Dramat czaru i namiętności. 
idealna para kochanków RENEE ADOREE i 
NAD PROGRAM: DODATEK ŚPIEWNO-MUZYCZNY. Początek o g. 

Tańce i pieśni hiszpańskie. W rol. gł. 
GEORGE DURYED. 

  

Dziś! Nieporównane 

arcydzieło filmowe! 
Polskie Kino 

„WANDA: „PREZYDENT * 
Emocjonujący dramat w 12 akt. rzucający 

jaskrawe światło na odwieczny probłemat: 

    
  

„CZY WOLNO ŁAMAĆ PRAWO DLA PIĘKNEJ są gó urocza SUZY WERNON i IWA 
Wielka 30. Tel. 14-81 | KOBIETY". W roli aj Eos iwan Mozżuchin, WANIA. 

KINO Dziś! Wspaniały, $ Ž R GÓR: 
„ŚWIATOWID emocjonujący film p, t. poiŚ i CZA NY CP V 3 

Mickiewicza 9, Ciekawa treść! Urozmaicona akcja. W rolach głównych: urocza VIVIAN GIBSON i ulubieniec publiczności HARRY 
LIEDTKE. Nad program: Wesoła komedja w 3 aktach. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 
  

  

W > energiczni, wymowni 
Panowie i piśmienni, którzy 
chcą otrzymać posadę na korzystnych 
warunkach, zechcą się zgłosić wraz z 
dokumentami na ul. Mickiewicza 22 
m. 8 (III brama) tel. 14-05, od 10—16. 

s „tatychmiast dom muro- 
Ku l wany, w dobrym stanie, 

dający odpowiednie opro- 
centowanie kapitału — w cenie od 
4.000 do 5.500 dol. — Wyczerpujące 
zgłosz. do adm. „Słowa* pod „A. B. dom*       

Włoska Spółka Akcyjna Powszechna Asekuracja w Tryjeście 
Generali Trieste“ 

Bilans majątkowy Genfralnej Dyrekcii w Tryleście na dzień 31-50 grudnia 1929 roku. 
STAN CZYNNY: КОУ LIRY STAN BIERNY: LOGI RZY LIRY ЧАНЕр — арна о- 

Bil. A. Bil. B. RAZEM Bil. A. Bil. B. RAzEm Racionalnej Ко 2` kd ‚ Ubezp. szkėd Ubezp. žyciowe Ubezp. szkód Ubezp. życiowe smety r 2 3 eczni- 
1. Gotówka w Dyrekcjach i Filjach 4.567.159.41 1.399.686.23 5.966.845.64 1. Kapitai zakladowy (pelnowplecony) 30 000.000.— 30.000.000.— 60.000.000.— Wilno, Mickiewicza 31 2,590 złotych 2. Nkileżności dyspozycyjne w Bemkach i innych 2. Rezerwy na zyski S 48.803.976.42 4.521.467.46 58.325.443.88 m. 4. аЕОа gi: instytucjach 12.488.013.03 115.162.872.93 127.650.885.96 3. Rezerwy na różnice kursowe 40.257.976.02 43.783.206.80 74.041.182.82 l į kobiecą konser- energiczni (panie i pa- 3. Nieruchomości a. 246.674.458.— || 246.674458.— 4. Rerzdrwy na nieruchomości AD 58.679.144.97 58.679.144.97 UDP wuje, doskonali, wucygicz, (pami paz 4. Papikty wartościowe 318.944.204.38 525.357.528.77 844.301.733.15 5.a) Rezerwa składek (po potr. udz. reasek.. 86.753.699.02 840.130.342.31 926.884.041.38 odświeża, usuwa _ jej przyjemnej akwizycji. 5. Wėksle w ut 5.578.333.32 —— 5.578.333.32 b) Przeniesienie składek (po potr. udz. rease- skazy i braki. Masaż Zgłoszenia: Wilno, ul. 6. Pożyczki hipoteczne ' 271.018.51 22.093.606.79 22.364.625.30 kurzcyjnych) —— 69.788.362.71 69.788.362.71 twarzy i ciała (panie). Zamkowa 96, Hotel T. Pożyczki pod zastaw własnych pol. życ. 90.267.641.48 90.267.641.48 6. Rezórwa na nieuregulowane szkody (po. potr. Sztuczne opalenie ce- qyersal" я — 8. Należn. u reasekur.: udz. reasukur.) 49.727.669.76 14.283.735.46 64.011.405.22 ry. Wypadanie wlosėw? * a) r-k bikižący 15.967.129.57 6.323.240.05 22.290.369.62 7. Fundusze dywid. ubezp. na życie z udz. w i łupież. Najnowsze Absoi tka b) depozyt w gotówce 18.874.153.59 34.690.026.04 53.564.179.63 zyskach SE 4.463.865.42 4.463.868.42 zdobycze kosmetyki ra- solwentka 9. Sałda w Ajencjach i Filjach 28.477.103.96 45.486.238.32 73.963.342.28 8. Kasa przezorności dla urzędników 38.432.166.84 ——— 38.432.166.84 cjonalnej. Kons. Muz. w. Wilnie, | 10. Saldo r-ku bież. Bil. A. — 30.822.164.— 30.822.164.— 9. Należność reasekur.: Codziennie od g. 10—8. obecna uczenica zna- 11. Różni dłużnicy 29.198.854.60 2.915.103.13 82.113.957.73 a) r-k bieżący 19.943.128.78 3.935.132.77 23.878.261.55 W, Z. P. 48. nej artystki St. Korwin- 12. Depozyty jako gwarancje i kaucjel i 33.497.919.66 29.307.501.25 62.805.420.91 b) daąpozyt w gotówce 52.997.800.61 45.406.777.27 98.404.577.88 Szymanowskiej, udziela 13. Ruchom. biur. (odpis) 3 ——— — — 10. Salda w Afencjach i Filjach 9.084.693.22 1.292.000.96 10.376.694.18 BAABR WUKANAUMA jekcj; Spiewu solowego : 11. Saldo r-ku bieżącego Bil. B. 30.822.164.— ——— 30.822.164.— Kanno! sprzedaż i teorji muzyki w cza- 

12. Różni wierzycielą 11.980.470.31 408.449.46 12.388.919.77 uukuunconusnua 5 хакасуупут, Wa- 
13. Depozyty jako gwarancje i kaucje 33.497.919.66 29.307.501.25 62.805.420.91 rnnki dostępue, Orzesz- 
14. a) przeniesienie zysku z r. ub. (Bi. A.) francuski kowej 3—1, Wilno. -© 

b) zysk z roku bież.. ywa duży — — — — — — - 
а) 858.599.08 dosko- MORELE 
b) 24.703.626.31 25.562.225.39 4.500.077.15 30.062.302.54 nały okazyjnie sprze- załeszczyckie pierwszej 

ы daje się. Jagiellońska 7 ; alei skczyneczka 
467.863.890.03 1.150.500.066.99 1.618.363.957.02 _467.863.890.03 _ 1.150.500.066.99 1.618.363.957.02 7 kę * 85 kg. 20 zł, 10 kg. 38 

zł, za zaliczeniem wy- ZEW ; Sprzedaje SIĘ syła Firma Morela w 
taksówka z licznikiem, Zaleszczykach. — Rachunek zysków I strat Cenfralnej Dyrekcji w Tryjeście za rok 1929 europejka, niedrogo. 3 * Ёшеы Kalwaryjska 101. Kupię ы 2 

* ukowska. —0 chmiasi ZYSKI: OSR LIRY STRATY: kapo LIRY dom drewniany do 1000 | 
Bil A. Bil. B. Bil. A. Bil. B. Letnie 1]2 buty męskie dolarów w dzielnicy: 

Ubezp. szkód Ubezp. życiowe RAZEM Ubezp. szkód Ubezp. życiowe RAZEM chrom. hygjeniczne na Zwierzyniec, Połulan- Oh ы е skórze modn. 22 ka, Zakret, Pióromont. „1. Przeniesienie rezerw z r. ubiegiego: 1. Premie reasekuratorów 197.532,329.69 54.478.450.55 252.010.780.24 fas. i kolor. 50 Ponad 1000 dol. mo- a) rez*rwy premjowe 83.132.550.05 741.523 791.41 824.656.341.46 2. Wypłaty szkód, płatnych kapitałów i rent (po Jesienne 1|2 buty męs. że być dług bankowy. by premjową 62.529.546.84 62.529.546.84 potr. udz. reasekur.) ' 81.511.570.23 55.181.068.24 136.692,638.47 chrom. na gu m i e Oferty składać: Mickie- c) rezerwa na szkody niduregulowane 50.507.427.28 12.739.237 01 63.246.664.29 3. Wypłaty za odkupione pol. życiowe (po potr. indyj. kolor. i 28 wicza 35—35. — A 188.639.977.33 _/ 816.792.575.26  950.482.552.50 > Kanų Lė s | Góruje kimi 22.567.312.48 22.567.312.48 c z arune :00 = 'wnanie w .466.i .612.994,. .302.461.4 3 Е „ podaiki, M arskie wysyła za zaliczk ua ss a SAUGOS oraz prowizja 75.199.575.04 se17337639 | 134972952.83 pdolawą © „policzka WSPÓINIK potrzeż- ' : 132.950.510.64 — — 798.179.560,86 — — 981.130.091.50 5 Tone wad 719018888 1025 46984 8215.65872 WYTWÓRNIA ny z kapit. do 10.000 | 2. Wpływ premij (po potrąceniu storna) 337.375.490.27 266.053.412.17 603.428.902.44 6. Stan r€żerw z końcem roku spiawo Ua PTE ACE 002 WYTWI RNIA Si zł. do poważn. przed-- 3. Dochód z łokaty kapitału 20.646.723.19 -— 47.372.804.11 68.019.527 30 ; : - R wz yczego: WIA” WACŁAWA stawicielstwa. Oferty 4. Inne dochody. 31.645.935 73 10.122.308.49 41.768.334,22 a) rezerwy premjowa (po potr. udz. reasekur.) 86.753.699.02 840.130.342.31 926.884.041.33 NOWICKIEGO. iswiecat _ ; * s) zł ROZ b) przeniesienie wę 69.788.362.71 69.788.362.71 Wilno, ul. Wielka 30. Pimiennie do biura 
i c) rezerwy na szkody nieuregulowane (po potr. ’ ogłoszeń S. Jutana, ul. 

udz. reasekuracyjnych) 49.727.669.76 14.283.735.46 64.011.40522 “"SĄMOCHOD  Niemiecka4, dla.Przed- 7. Zysk 24.703.626.31 4.500,077.15 29.203.703.46 stawiciela“. e 
wykładany skórą, w 
dobrym stanie, na no- 1 AE ASS wych oponach, sprze- 

522.618.659.83 1.121.728.195.63 — 1.644.346.855.46 599.618.659.88 — 1.121.728.195.63 — 1.644.346.855.46 dam za 5 tys. Ofiarna 4 
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п МОИ RÓŻNE 
Aroszorkašmiabonts BY 4 WA rm 
oraz Gabinet Kosme- Spólnika 
tyczny, tsuWa ZMarszcz z kapitałem i pracą 
Ki, piegi, wągry, łupież, poszukuję do biura 
brodawki, kurzajki, WY- technicznego i tartaku. 
padanie włosów. Mic- Informacje: Biuro Ogło- 
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Podczas gdy Gatterma1 był po- 
grążony w swych  rozinyślaniach, 
Tranich osunął się nagle z krzesła na 
podłogę i zaczął chrapać głośno. Gość 
cicho opuścił pokój, wyszedł z ho- 

 telu i, idąc ulicą, nie przestawał ani 
"na chwilę, układając jakieś plany. 

W drodze spotkał młodega męż- 
czyznę, który śpieszył gdzieś  bar- 
dzo i o mało co nie potrącili się wza: 
jemnie.  Gaiterman obejrzał się za 
nim. Widywał często tego młodzieńca: 
gdy przychodził da biura po | Wir- 
ginję. Nazywał się Antoni Steevens 

Špieszyt do tego hotelu, gdzie za- 
trzymał się Sam Trantch. 

Gatterman uprzytomnił sobie, że 
to właśnie Steevensonowi polecone 
było wykonanie testamentu Verrolla. 
Miał wielką ochotę zapytać młodego 
prawnika, czego właściwie szukał 
w tym. hotelu, ale powstrzymał się. 

Nie życzył sobie wcale, by Trantch 
odkrył swe tajemnice temu  człowie- 
kowi. Przez chwilę pomyślał, że 
Steevens może wiedzieć, kim jest 
Wirginja, ale odsunął tę myśl natych 
miast, jako wręcz - absurdalną, 
Wiedzieć o tem mogli tylko: Mykael 

‚ Са1соНе i Trantch. Ale ten był obe- 
cnie zupełnie pijany 1 wątpliwem 
było, by Steevens mógł dowiedzieć 
się cHegoš od chrapiącego pod stor 

dem i _ nieprzytomnego marynarza. 
Gatterman postanowił nazajutrz rano 

przedsięwziąć wszelkie środki, zabez 
pieczające tajemnicę Trantcha. 

Służący w zielonym fartuchu, wpra 
wadził Tonny'ego do pokoju stare- 
go marynarza. Czuć było jeszcze 
dymem cygar i alkocholem. : 

Tonny wsunął skamieniałemu z 
radości służącemu pół korony i kiedy 
ten opuścił pokój, usiłował dojść da 
ładu z nieprzytomnym  Trantchem. 
Potrząsnął go mocno za ramię i za 
wołał: 

— Ej, panie, zbudź się pan! 
jedyną odpowiedzią ma jego wy- 

siłki było niewyraźne mruczenie. 
— Ej, zbudź się pan, mam ważną 

Sprawę da pana, — powtanzał  Ton- 
ny. 

Marynarz otworzył oczy,  spróbor 
wał wstać, uderzył głową o stół 1 
oprzytomniał trochę. 

— Halo, —=roześmiał się f nagle 
przeraźliwym głosem, zaczął śpiewać 
piosenkę, którą zapewne nauczył się 
na polach  Flandrji: 

W ciszy: rodzinnego kraju 
Czeka nas dziewczyna młoda... 
Przerwał nagle i wpił się oczyma 

w gościa, jakby zastanawiając się 
nad czemś. , 

— Pan się jakoś zmienił, — zdzi- 
wił się, — pan teraz 
czej wygląda, Mr. Gatierman. A zre- 
Sztą , wszystko jedno! Ja teraz chcę 
spać, a o Henryku Verrolle pogada- 
my jutro rano. 

„, | znów zachrapał, Tonny w zamy- 
śleniu gładził swe _ nieposłuszne 
włosy. А więc Mr. Gatterman już tu 
był, — myślał, — a co najważniejsze ten pijak zna spadkobiercę Verrolla, 
który zginął gdzieś w Afryce, skąd 
właśnie wraca Trantch. Najwidoczniej 
wiedział on coś niecoś o spadku Ver- 
rola i o Gattermanie. Ale ca miał do 

" ne podejrzenia, 

nupełnie ina-. 

tego Gatterman? — Tego Tonny nie 
mógł zrozumieć. 

Jasnem było tylko, że w tym stanie 
w jakim się znajdował, Trantch nie 
mógł odpowiadać na żadne pytania. 
Tonny wyjął z biurka papier i napi- 
sał kilka słów: „Drogi panie, — jeśli 
pan zechce przyj ŚĆ rano do biura 
Steevensa będzie pan mógł uzyskać 
tam bardzo cenne dla pana informa- 
cje. Służący obiecał oddać list, za- 
raz po przebudzeniu się gościa. 

Kiedy Tonny wracał do domu, 
miał już w głowie wyraźnie zarysowa 

że Trzy Kruki stano- 
wią sprężynę, której działanie wy- 
raża się w bezmyślnych zbrodniach 
dokonanych w domu  Gattermana. 
Nie wiedział jeszcze jaki jest zwią- 
zek logiczny, pomiędzy wszystkiemi te 
mi wypadkami, ałe przeczuwał, i 
domyślał się, że on istnieje. 

ROZDZIAŁ XII. 

Rano 

Tonny'emu po zaproszeniu Tran; 
cha do biura, zdawało się, że nie 
doczeka się tej chwili, kiedy będzie 
mógł nareszcie rozmówić się z  gru- 
basem, którego zastał w tak fatalnym 
stanie. Jakież było jego rozczarowanie 
gdy oczekiwania zawiodły go i nie 
zostało mu danem widzieć Mr. Trant- 
cha trjeżwym i zdolnym do mówienia 
o tak poważnych sprawach, jaką jest 
spadek Verrolla. 

Tego ranka, gdy Trantcha czeka: 
no w biurze Steevensów, Wirginja 
przyszła do pracy ©0 zwykłej porze. 
Spustoszały pałac budził 'w niej lęk swą 
niezwykłą ciszą. Zdawało się, że ol- 
brzymi gmach stoi na pustyni i jakieś 
cienie błądzą w ciemnych i długich 
korytarzach, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylto.   

Rzeczywiście dom był już naw 
pół pusty. Prawie wszystkie biura 
były zamknięte i przeniesione, wspar 
niałe kino było nieczynne, mimo naj- 
lepszego filmu w tym sezonie. Gat- 
terman spokojny i milazacy, jak zawsze 
zdawał się nosić w sobie jakąś ta- 
jemnicę. 

Wirginja, weszła do swego poko- 
ju, zdjęła kapelusz i płaszcz i nar 
gle zauważyła, že Gatterman przy- 
glądał się jej przez uchylone drzwi 
gabinetu. 

— Dzieńdobry, miss Telford, 
rzekł, oglądając ją od stóp do głów 
i stwierdzając kategorycznie, że istot- 
nie dziewczyna ta była skończoną 
pięknością. Podobała mu się zawsze 
ta zgrabna, wysoka brunetka, o czar- 
nych, ciepłych oczach i delikatnych 
ustach. Taką właśnie musiała być 
według opisu Lucy Verrolle, kobieta 
stworzona dla miłości, która dla mi 
łości wszystko poświęciła. 

— Muszę pomówić z panią, miss 
Telford, niech pani wejdzie tu, 
chwilę. 

Wirginja weszła do gabinetu. Zda 
wało się jej, że szef był czemś bar- 
dzo wzruszony. 

— Czy pani bardzo boi się mor: 
derców, którzy się tutaj rozpanoszyli? 
— zapytał. 
— Boję się, naturalnie, — odpowie- 

dkjała szczerze. — Ale to nie przesz- 
kodzi mi, w każdym razie, przychodzić 
do biura, Mr. Gatterman. 

— Dziękuję pani, miss Telford, 
wiem, że na panią można liczyć, — 
odpowiedział wyraźnie wzruszony Gat- 
terman, zapalając cygaro, aby odzy- 
skać równowagę. 

— Djablo dużo mamy spraw, — 
mówił po chwili, — i moc przykro: 
ści. Jeszcze jedno morderstwo, a pa: 

SIAK. 

na, 

łac mój zmieni się na mauzoleum — 
swiątynię śmierci. Nie mam bujnej 
wyobraźni, ale już widzę szczury bie- 
gające po marmurowych schodach i 
pajęczyny w oknach sali  restauracyj- 
nej! 

Westchnął ciężko. 
= Dom jest tak mocny „jak skała, 

ale Bóg tylko jeden wie, co  jeszicze 
może się tu zdarzyć, a z mojej stro- 
ny byłoby nieładnie zmuszać taką 
czarującą panienkę, jaką jest pani, by 
ryzykowała własnem życiem. Czy 
nie wolałaby pani poszukać innej 
posady? 

— Powiedziałam już, że Izostanę 
tutaj, dopóki będę panu potrzebna. 

— Jeszcze raz, dziękuję pani, — 
ukłonił się  Gatterman.. Zauważył w 
oczach dziewczyny iskrę /wdzieozno- 
ści za okazaną uprzejmość i delikat- 
ność, wzrliszyło go to znowu. ‚ 

— Dłziś wieczorem, — mówił dalej 
— będę na obiedzie w restauracji na 
dole, nie dla swej przyjemności, ale 
dlatego, że tak trzeba. Ale obiad w 
samotności jest bardzo przykry ji 
prosiłbym panią, miss Telford  zro- 
bić mi ten zaszczyt zjedzenia ze mną 
obiadu. į 

— W restauracji Gattermana? 
zawołała Wirginia. : 

— Właśnie, — uśmiechnął SiĘ, > 
niech się panf ładnie ubierze |  za- 
bawimy się doskonale razem. Niech 
ludzie widzą, że stary  Gatterman 
jego sekretarka nie zwracają uwagi 
ma jakichś manjaków, którzy chcą 
zamienćj jego dom na cmentarz. 

— Ale Mr. Gatterman... — prote- 
stowała zdziwiona Wirginja. 

Myślała © swoim przyjacielu. Ale 
zbuntowała się przeciw samej sobie: 
przecież wolno jej przyjmować  -za- 
proszenia od kogo jej, się, podoba! 

Drukarnia Wydewnmietwa 

„kolacje. 

— Pani przyjdzie, — nalegał szef, 
który nie umiał rozmawiać z pannami, 
przy obiedzie powiem pani coś, co źur 
taj byłoby niestosowne. Co _ innego, 
gdy się jest w restauracji... priy bur 
telce szampana. 

— Co to znaczy? — otworzyła 
szeroko oczy Wirginia, która nie by- 
ła przyzwyczajona do tego rodzaju 
przemówień ze strony szefa. 

— Potem, potem, to pani wyfłoma- 
czę. Niech Się pani zgodzi a ja przy- 
ślę po panią auto. Pani pewnie nie 
bez mayjemnosci przejedzie się maim 
Rols - Roysem. 

Zaczerwienił się przy tych  sło- 
wach a Wirginja nie wiedziała ce 
ma robić: śmiać się, czy obrażać. 
Wiedziała, że jej szef nie należał do 
tego typu ludzi, którzy dla zabawy 
zapraszają swoje ładne sekretarki na 

Zrozumiała, że Gatte nian 
ma jakieś poważne plany. 

— Ale, ale, nagle  zapyfał 
Gatterman, — czy ten młody Steevens 
którego pani zna, jest wspólnikiem 
rejenta Steevensa?. i 

— Rejenta? — zdziwiła się Wir- 
ginja. — Byłam pewna, że on jest 
dziennikarzem. ; : 

Gatterman kazał podać swą 
ną limuzynę i oznajmił, że teraz po- 
jedzie sam, bezi szofera,  nażoimiast 
wieczorem szofer będzie musiał  przy- 
wieźć pewną damę. ь 

— Slucham, sir. 

Gatterman oparł ręce na kierow 
nicy, ostrożnie . wyjechał na ulicę i 
skierował się do Mr. Trantcha. 

Gdy Wirginja spotkała się, 
zwykle z Tonnym, przy śniadaniu, 
wiedziała mu o $wojej rozmowie z sze- 
fem. . Tonny słuchał jej opowiadannia 
wyjątkowo uważnie. 
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