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Zjazd każdy wspominający ma 

w sobie drzazgi smutku i tęsknoty, ma 

próchno starości, tej najsmutniejszej 

rzęczy na Świecie. „Tak, było to kie- 

dyś, a wszystko naokoło się zmieniło 
i ja się zmieniłem* — myśli sobie 
niejeden z uczestników. Pewne, że zja 

zdy więźniów, syberyjskich wygnań- 
ców, zjazdy ludzi, którzy cierpieli 

wspólnie, a teraz są wolni, są wesel 

sze od innych. I stąd jak'to pisała oneg 
daj pani Helena Romer — zjazd 1е- 

gjonistów, którzy na wojnę szli jako 
niewolnicy, a teraz mają Polskę wspa 

niałą, jest zjazdem weselszym od zja- 

zdu powiedzmy pruskich huzarów 

śmierci, czy gwardzistów rosyjskich, 

dla których koło fortuny historycznej 
potoczyło się odwrotnie. Ale poza mo- 

mentami patrjotycznemi są momenty 
osobiste. | wspominania rzeczy, które 

były, a których dziś już nie ma, mają 
w sobie czad, jak te lampy naitowe, 

które się paliły, a zostały zgaszone. 

Niewątpliwie, że prócz uniesień są 

i momenty realistyczne, czasami cięż- 

kie. Wśród przybyłych na zjazd, nie 

brak i takich, których karjera życiowa 

załamała się, którym jest ciężko, któ- 

rym może nawet wtedy „o głodzie i 

chłodzie* legjonowym było osobiście 
weselej i raźniej. Myślałem o tem, gdy 

na rynku w Radomiu lał na nas deszcz, 

przez megafon zamiast słów kazania 

ks. Bandurskiego dochodziły jakieś 

„sycząco-chrapliwe dźwięki, a tylko na 
brzydkiej wieży szpetnego 

umieszczone dwie polskie chorągwie 

tłuczone deszczem, szarpane wiatrem, 

wyrywały się ze swych masztów w 

przestrzeń, jakby chcąc zaświadczyć, 

że tu się świętuje wspomnienie czynu, 

walki, wojny, karabinowych i armat- 

uich strzałów i co najważniejsza — 

zwycięstwa idei. 

Zjazd był liczny, — podobno je- 
den z najliczniejszych zjazdów  legjo* 
nowych. Podczas  akademji mżył 

deszcz i mówił Sławek o „równaniu 

w górę, a nie w dół*, używając słów 

zakazanych przez cenzurę doktryner- 

ską jak honor, herb, rycerstwo, szlach 

ta. Tak się przenosiło myślą w zupeł- 

nie inną atmosferę, w r. 1916, kiedy w 

okupowanem, duszonem przez prusa- 

ctwo Wilnie przeczytało się komunikat 

niemieckiej kwatery głównej, w któ- 

rym stało: „przeciwnik odparty siła- 

mi wojsk, niemieckich, austro-węgier- 
skich i legjonów polskich". — Przy- 
miotnik „polski* po raz pierwszy od 
tylu lat użyty na równi z imionami 

mocarstw i, co piękniej, użyty z okazji 

oręża polskiego. Jak pięknie mówi 
Sienkiewicz o brzasku, o świcie, że 
zaczyna się on w ten sposób jakby 
ktoś do „ciemności dolewał srebrnego 
płynu*. Taki komunikat niemieckiej 
kwatery był, pierwszemi krop- 
kami tego srebrnego płynu, wlanemi 

w ciemność zupełną. A jak dziecko, 
którego ojciec stracił majątek, skłonne 
jest raczej do wywyższania sobie w 

wyobraźni dawnych bogactw rodu, 

tak i my, wychówani w niewoli, gotowi 
byliśmy zawsze przeegzaltowywać 
wielkość dawnej Polski. Kołysały nam 
myśli pióropusze w które ubrane by- 

ły głowy rumaków malowanych przez 
Sienkiewicza. 

Jak wyrosła uczciwa endecja z Bo 
lesława Prusa, tak wyrośli legjoniści 
z Żeromszczyzny. To co u nas mówi 
„ideologja”, jest zawsze tylko nazew- 
nątrz pomalowane tezami polityczne- 
mi a na wewnątrz ma nastrój literacki, 
ma tęsknotę, ma sentyment. Żerom- 

„ski był poetą rozterki pomiędzy uczu- 
ciem patrjotyzmu, a realizmem życio- 
wym. Nie zapomniał nawet, że chłop 
polski w powstaniach naszych jeśli 0- 
degrywał jaką rolę, to tą, że dobijał 
rannych powstańców. Z tą rozterką, z 
temi wyrzutami i pretensjami do na- 
szej przeszłości poszli legjoniści w 
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pole. Do swoich oficerów mówili „oby 

watelu“,--upodabniali się do wojska re 

wolucji. W okresie, kiedy wielka ar- 

mja rosyjska przeistoczyła się w armię 

sołdackich sowietów, przestali używać 

„obywatela*, a zaczęli mówić „panie 

poruczniku”. Pisałem w 1925 r. a więc 

przed zamachem majowym w b. rady- 

kalnym wówczas „Głosie Prawdy* ta- 

ki artykuł twierdzący, że ideologja le- 

gjonowa jak raz weszła na drogę mi- 

litarną i wojskową i odbudowania już 

nie państwa polskiego, lecz mocarstwa 

Opłata pocztowa uiszczora 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
ефа nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

m 

polskiego, bo szła szlakami na Kijów i 

Dynaburg — to ideologja ta, z tej dro 

gi już nie zawróci i siłą parcia na- 

przód własnych ideałów i ich konsek- 

wencji stanie się ideologją konserwa- 

tywną. Polemizował ze mną wtedy 

pułk. Miedziński. Mógłbym dziś arty- 

kuł ten przedrukować, aby wskazać na 

kompletny tryumf 

Przemówienie Sławka na zjeździe le- 
gjonistów zaczynało się od równania w 
górę. Znowu mniejsza o tezy, któ- 
re nazwę doczepionemi do tego nastro 

mego proroctwa. ; 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kušo 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 

T-wa „Ruch“. GRODNO — Ksi 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-w 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrow 

  

miejsca. Terminy druku mogą 

ju uczuciowego, który panuje w du- 

szy mówcy, gdy swe przemówienie wy 

głasza i które jest właściwym moto- 

tem wystąpienia. A nastrój ten nazy- 

Wam: „od Żeromskiego do Sienkiewi- 

cza'. Od poety patrjotycznej rozterki, 

do poety państwowej glorji, do poety 
optymizmu i tryumfu. 

A teza o elicie, która powinna rzą- 

dzić narodem, to historyczna konse- 

kwencja tego, że indywidualność nie- 

tylko całego naszego narodu lecz i lu- 

du polskiego, choćby  najbiedniejsze- 

K. Malinowskiego. 
PIŃSK — Ksi 

SŁONIM — ksi 

| NIEŚWIEŻ — ul. 

| STOŁPCE — K. Smarzyński. 

„Ruch“. 

y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 

"Zjazd legjonistów w Radom 
go, tem się różniła od innych naro- 

dów słowiańskich, że cała przesiąkła 

przepoiła się, zespoliła się z szlachet- 

czyzną, z arystokratyzmem form $50- 

cjalnych i form życia z całyc tym fe- 

odalizmem obyczajowym, który w Pol 

sce nie znającej feodalizmu prawno - 

politycznego, jako feodalizm obyczajo 

wy był największą obok katolicyzmu, 

różnicą, która dzieliła nas od Rosji. 

„O arystokratyzmie duszy  polskiej* 

— oto jest tytuł studjum, które napi- 

sze jakiś cudzoziemiec, któryby  Pol- 

PRZEMÓWIENIE PREMJERA WALEREGO SŁAWKA 
Koledzy! 
Zjeżdżając się co roku, wspomina- 

my w koleżeńskiem gronie przežyte 
burzliwe lata wojny. Burzliwe w prze- 
życiu każdego z nas, bogate w zmiany 
jakie w życiu naszem i powojennej Eu 
ropy nastąpiły. 

Za trud tych wszystkich, którzy o 
Polskę walczyli los nas hojnie wyna- 
grodził — marzenia pokoleń mamy zi- 
szczone. — Państwo z niewoli zabor- 
ców oswobodzone i odbudowujące 
wprawdzie w uciążliwym wysiłku lecz 
z upartą wolą swoje siły, by dopędzić 
czas stracony, by na jawie realizować 
nasze sny o potędze. 

Warto oderwać się myślami od 
trosk i kłopotów, które niesie codzien 
na szara rzeczywistość, warto  spoj- 
rzeć z szerszej perspektywy by zrozu- 
mieć wielkość przeżywanej przez nas 
chwili, aby znaleźć istotę tej treści, 
którą mamy w Polsce pod sobie pozo 
stawić. 

Spójrzyjmy w” bardziej odległą prze 
szłość Ojczyzny. Zobaczymy, jak w 
ciągłych walkach o obronę Państwa 
hartowało się i rosło rycerstwo, jak 
wybijały się najtęższe jednostki, jak 
ponad poziom przeciętny wyrastały 
nazwiska historyczne. 

Z zasług rycerskich wywodziła się 
szlachta. Mogła ona w. oparciu o swój 
dobrobyt po przez długie pokolenie 
przekazywać tradycje przodków w 
swoich rękach, decydującą rolę Rze- 
czypospolitej. 

Lep szą jej część znamionowały 
dwie podstawowe wartości. 

Po pierwsze — w rycerskiej atmo 
sferze wyrosła rycerska moralność — 
poczucie honoru, ambicja państwowa 
i żądza sławy. To, co w naszej przesz 
łości było wielkie, temi wartościami 
było ożywione i z nich obowiązujące 
nakazy stwarzało. 

Wartości te zachowały swoją 
treść i po dzień dzisiejszy. Nie dla o- 
bliczonego interesu, czy się opłaci, 
lecz dla honoru osobistego, związa”+ 
nego z poczuciem godności Narodu 
szły i ginęły pokolenia w walce o wła- 
sną i Narodu godność. 

Drugą cechą, znamionująca naszą 
dawną przeszłość, było przyznawanie 
herbów i szlachectwa tym, którzy za- 
sługami wojennemi z rycerstwem się 
zrównali — proces równania ku górze, 
by ówczesnemu poczuciu równości sta 
ło się zadość. 

Rycerski honor i zasada równości 
— to dwa naczelne przykazania, to 
główne zasady myśli państwowej i 
społecznej, przekazano nam jako spuś 
cizna dziejów przedrozbiorowych. 

Obok tego u schyłku wieku 18- 
go w szeregach tej(! samej uprzywile- 
jowanej warstwy szlacheckiej zjawia 
ja się jednostki, rozumiejące potrzebę 
podciągnięcia wyższemu poziomowi 
życia publicznego szerszych warstw. 
To równanie ku górze obejmuje po- 
czątkowo stan Średni, by zkolei po- 
przez dzieje wieku 19-go i naszych 

walk wyzwoleńczych, ogarniając ro- 
botników i włościan, doprowadzić do 
pełnych i równych praw wszystkich 

obywateli Polski. 
To, co w innych narodach odbywa 

ło się kosztem szeregu krwawych 
walk społecznych, to u nas było zaw- 
sze dziełem światłych jednostek, któ- 
re w instynkcie Narodu znajdowały od 
dźwięk i poparcie. 

Zasada równości jest osiągnięta. 
‚ ОЧгойгопе Państwo zaczyna swo- 
je życie i szuka form oparcia się o 
świadomą i współdziałającą wolę 
wszystkich twórczych pomyśleń i pra 
cy jednostek, wyrastających swemi 
wartościami moralnemi i umysłowemi 
ponad własne otoczenie, czy ponad 
Naród cały. One w rozlicznych dzie- 
dzinach życia wnosiły, dobudowywa- 
ły do dorobku przeszłości nową treść. 
One, dzięki swojej pracy twórczej, sta 
wały się elitą społeczeństwa. 

Trzeba to czuć i rozumieć, aby doj 
rzeć głęboką istotę dzisiejszych przeo- 
brażeń i umieć postawić sobie cele i 
drogi, któremi iść należy. 

Równość praw obywatelskich sta- 
nowi dziś podstawę wyjściową dla 
wszystkich równą. Lecz na skutek wa- 
runków przeszłości nie wszyscy mają 

Odsłonięcie pomnika „Czynu Legjonów* 
RADOM. PAT. Wszystkie pociągi, przyjeżdżające do Radomia, przywoziły całe 

rzesze uczestników zjazdu. Na ulicach tłumy publiczności witały przechodzące oddziały 
legionowe. O godz. 9 odbyło się na pl. 3 Maja uroczyste złożenie wieńca na płycie Nie- 
znanego Zoinierza. Pierwszy złożył wieniec imieniem legjonistów województwa Kra- 
kowskiego — płk. Belina - Prażmowski, następnie kolejno składali wieńce poszczególne 
oddziały Związku Legjonistów ze wszystkich stron Rzeczypospolitej. 

O godz. 10.15 na rynku przy ołtarzu polowym biskup Bandurski w asyscie liczne- 
go duchowieństwa celebrował uroczystą Mszę Świętą. Przed ołtarzem ustawiły się li- 
czne poczty sztandarowe organizacyj legjonowych, przysposobienia wojskowego i Fe- 
deracyj Polskich Związków Obrońców Ojc 
Bandurski w stroju pontytikalnym Wszedł 

zyzny. Po skończonej Mszy św. ks. biskup 
na specjalnie przygotowaną kazalnicę, skąd 

wygłosił do tłumów podniosłe kazanie, które zakończył błogos.ławieństwem dla uczest- 
ników zjazdu. 

Po kazaniu w obecności przedstawicieli władz, nastąpiło sztandarowe poświęcenie 
i wbijanie gwoździ oraz wręczenie sztandarów Związkowi Inwalidów Wojennych, Okrę 
gowemu Związkowi Legjonistów w Radomiu. 

Po tej uroczystości nastąpił akt odsłonięcia pomnika „czynu Legjonów*. 
W chwili, kiedy zaczął przemawiać prezes komitetu na balkonie gmachu Dyrekcji 

Kolejowej, mieszczącej się naprzeciwko pomnika „Czynu Legjonw*, ukazał się p. Маг- 
szałek Piłsudski. Gdy uczestnicy zjazdu, zgromadzeni na placu spostrzegli postać swego 
ukochanego Wodza, przerwali kordon i tr ruszyli przed gmach Dyrekcji, wznosząc 

okrzyki na cześć Wodza ©du. Owacje na cześć. .p. Marszałka Piłsu- 
dskiego trwały kilkanaście minut. P. Marszałek odpowiadał na owacje salutowaniem woj 
skowem. Po pewnym czasie p. Marszałek ukazał się po raz drugi na balkonie w towa 
rzystwie premjera Sławka, poczem na balkonie dokonał aktu wbicia gwoździ do poświę- 
conych przez ks. Bandurskiego sztandarów. 

0 godzinie 12.50 p. Marszałek Piłsudski przyjął na rynku defiladę, w której wzięły 
udział oddziały Związku Legjonistów, Strzelca, przysposobienia wojskowego, Federacji 
Polski: Związków Obrońców Ojczyzny i inne organizacje. Na czele defilady maszero- 
wał 92 pp. z Radomia. Defilada trwała około godziny. Mimo deszczu, tłumy publicznoś- 
ci gromadziły się na rynku, wznosząc entuzjastyczne okrzyki na cześć ukochanego Wo- 
dza. W czasie defilady przygrywało kilkanaście orkiestr. Biorące udział w deiiladzie od- 
działy pochyliły sztandary przed Marszałkiem Piłsudskim. 

Akademia strzelecka 
W południe urządzono w koszarach 70 pp. wspólny obiad dla uczestników Zjazdu. 

O godz. 16-ej na wielkim placu obok budynku sejmiku odbyła się w obecności tysięcz- 
nych rzesz akademja. Akademję zagaił prezes Związku legjonistów w Radomiu rtm. 
rez. Brzęk - Osiński, pozdrawiając w serdecznych słowach uczestników Zjazdu. A 

Następnie zabrał głos prezes Rady Ministrów Walery Sławek, który wygłosił prze- 
mówienie. Po premjerze przemówił gen. Rydz Smigły. Następnie wygłosił przemi 
nie gen. Górecki. 

wie- 

W czasie przemówień zjazdkilkakrotnie urządzał niemilknące owacje na cześć Wo 
dza Narodu Marszałka Piłsudskiego. 

Po przemówieniach wiceprezes Zarządu Głównego Związku Legjonistów dr. Pie- 
strzyński odczytał depeszę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej] z życzeniami dla zjazdu 
Legjonistów. Telegram p. Prezydenta Mościckiego przyjęli zebrani żywiołową maniie- 
stacją ku czci Głowy Państwa. 

Rezolucja zjazdu 
Rezolucja, uchwalona na dzisiejszem Zjezdzie Legjonistów brzmi, jak następuje: 
Dziewiąty ogólny Zjazd legjonistów stwierdza gotowość bronienia granic Polski do 

wierny zwycięskim sztandarom z roku 1914, prowadzi niezłomnie swą pracę i służbę 

dla Poilski Mocarstwowej pod wodzą Komendanta Józefa Piłsudskiego. 

Zjazd stwierdza, że rola obozu legjonowego nie została zakończona z chwilą wyl 

walczenia niepodległości. Ci, co zwarli się w zwycięskich szeregach na polu walki, mu- 
szą odegrać rolę twórczą przy kształtowaniu nowych form życia Polski. 3 

Zjazd legjonistów, których idea Komendanta i wspólna o nią walka spoiły, mimo 
całej różnorodności elementów, w jedną wielką rodzinę — stwierdza, że w solidarności 
czynników społecznych i gospodarczych widzi podstawę siły i rozwoju Państwa, opar- 
tego na twórczej polskiej idei demokratycznej. 

— Zjazd stwierdza z oburzeniem, że w walce o formy naszego życia wewnętrz- 
nego pojawiają się fakty poszukiwania oparcia poza granicami Państwa. Widząc w tem 

kontynuowanie najpodlejszych tradycyj czasów przedrozbiorowych, a podejmowanych 

także w okresie walk legjonowych — Zjezd piętnuje każdy objaw odwoływania się do: 
pomocy jako zdradę i jako kałanie honoru Polski, 

Dziewiąty ogólny Zjazd legjonistów, obradujący w dniach, w których po raz pierw 
szy w dziejach odrodzonej Polski sztandar Prezydenta Rzeczypospolitej wypłynął na 
morze — wita radośnie ten symboliczny fakt, widząc w tem jeszcze jeden objaw, że 
trwałe utrzymanie dostępu do morza jest niewzruszoną podstawą potęgi Państwa Pol-* 
skiego. 

Dziewiąty ogólny Zjazd legjonistów stwierdza gotowość bronienia granic Polski do 

krwi ostatniej kropli. 

0 pojednanie polsko-niemieckie 
WARSZAWA. 11. 8. (tel. wł. „Słowa”.) W pewnych kołach politycz- 

nych omawiany jest z zainteresowaniem odczyt wygłoszony wczoraj w jed- 
nym z klubów politycznych w Królewcu pizez długoletniego korespondenta 
warszawskiego koncernu prasowego Ullsteina i jednocześnie prezesa warsza 
wskiego klubu prasy zagranicznej — Birnbauma, na temat t.zw. „Korytarza 

Polskiego“. — Birnbaum proszony był o wygłoszenie tego odczytu jako 
znawca stosunków polskich. Odczyt jego. wywołał podobno wielkie wrażenie 
w' pewnych kołach niemieckich. 

Pan Birnbaum uważa, że społeczeństwo niemieckie winno wiedzieć, że 
żadne ugrupowanie polityczne w Polsce nie dopuszcza myśli o jakiejkolwiek 
rewizji granic, a propagandzie niemieckiej nie udało się dotychczas przeko- 
nać państw zachodnich o konieczności tej rewizji. Wszystkie argumenty o u- 
trudnieniu transportu i zagrożeniu Prus Wschodnich przez Polskę są zbyt 
słabe. Opinja zagraniczna wie dobrze, że Polska niema żadnych zamiarów 
aneksyjnych w stosunku do Prus Wschodnich. Pan Birnbaum twierdzi dalej, 
że ani Francja, ani Anglja, ani też Włochy nie mają zamiaru narażać się Pol- 
sce. Tak samo nie powinni się Niemcy łudzić co do tego, że ewentualna woj- 
na polsko - sowiecka może wpłyną6 na załatwienie sprawy korytarza po 
myśli niemieckiej. — Jedynie rokowania polsko - niemieckie prowadzone w 
tonie pojednawczym i bezpośrednio mogą doprowadzić do obopólnej zgody. rządzili entuzjastyczną owację. 

poczucie odpowiedzialności za Państ- 
wo, na losy którego mogą wpływ wy 
wierać. Trzeba ich pobudzić. Po przez 
elitę. ludzi umysłu i elitę ludzi charak- 
teru, których jest wielu we wszystkich 
warstwach Narodu, trzeba dotrzeć do 
instytnktu całego społeczeństwa trzeba 
podjąć walkę z tem, co rozwój twór- 
czych sił hamuje. 

Zadanie to jest trudne w swojej 
istocie, trudne po wielekroć jeszcze 
dlatego, że zbyt wielu ludzi złych lub 
głupich po przez demagogiczne oszu- 
kiwania stara się bałamucić społeczeń 
stwo, poniżając jego godność ludzką, 
hamując proces jego rozwoju. 

To trudne zadanie podjęte jednak 
zostało i jest naszym celem. 

Taki stopniowy postęp w podnosze 
niu się mas do wyższych wartości du- 
cha, to nie jest rzecz, która się dzieje 
sama z siebie. Postęp bywa dziełem 
tych jednostek, które, wyrastając swe- 

„imi wartościami ponad otoczenie, za 
sobą je ciągną. Oni we wszystkich 
dziedzinach życia nadawać mogą kie- 
runek, wytyczyć zasadniczą łączącą 
wszystkich treść. 

Jeśli treścią .podstawową, wspólną 
dla wszystkich, będzie służenie Państ 
wa i Jego wielkości, jeśli w imię ta- 
kiego celu zdołają się zjednoczyć wszy 
stkie żywe i czynne siły w Narodzie, 
jeśli ustalą zasady moralności zbioro- 
wej, oparte o honor i godność człowie 
ka, a równocześnie pobudki czerpać 
będą w ambicjach państwowych, to 
stworzą najsilniejszą i najpiękniejszą 
podnietę w wiecznem pięciu się spo- 
łeczeństwa ku wyższym wartościom 
ducha. 

Wyszliśmy 
Piłsudskiego. 

Obiecywal, że albo będziemy w Nie 

ze szkoły Marszałka 

„ podległej Polsce, albo nie będzie nas 
wcale. 

Uczył wysiłek na miarę postawio- 
nego celu z siebie wydobyć. 

Kazał nam własnym przykładem 
budzić ducha w Narodzie. 

Jemu zawdzięczamy i horyzont na 
szych aspiracyj i naszą we własne si- 
ły wiarę. 

Od bojowego i żołnierskiego czynu 
rozpoczęło się odrodzenie Polski. Nie 
dla interesu, czy nagrody materjalnej 
inteligent, chłop, robotnik o Polskę 
szedł walczyć, gdy Polski jeszcze nie 
było. Szedł, bo mu godność osobista 
nie pozwalała być poddanym obcych 
carów, czy cesarzy. Szedł, bo w walce 
szukał sławy, ginął, bo honor tego wy 
magał. 

Tak się legitymowało przed przysz 
łemi pokoleniami nowe rycerstwo. Nie 
dla przywilejów i nawet nie dla niebie 
sko - czarnej wstążeczki Virtuti Mili- 
tari na piersiach. Dla siebie i swego 
honoru. Dla przekazania następnym 
pokoleniom swego imienia w spisach 
żołnierzy, którzy walczyli o wyzwole- 
nie Polski. 

To też nie przywilejów dla siebie 
żądać będziemy. —. 

Chcemy natomiast i postanawiamy: 
Marszałkowi Piłsudskiemu żołnier- 

skie oddanie, by łączyć i do wysiłku 
pobudzać tych wszystkich, którzy w 
wielkość przeznaczeń Polski wierzą i 
pragną ją realizować. 

by w służbie na rzecz Państwa za- 
szczytną misję widzieć, 

by honor własny 
stwową wiązać, a 
Polski nie ustąpić. 

z ambicją pań- 
pomniejszycielom 

WYJAZD MARSZAŁKA Z RADOMIA. 

Około godziny 16 Marszałek Piłsudski 0- 

puścił Radom ńdając się samochodem do 

Warszawy w towarzystwie szefa gabinetu 
MSWojsk ppłk. Becka. 

Odjeżdżającemu Wodzowi legjoniści u- 

u a, Księgarnia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mictalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księ 
OSZMIANA — Księgarnie Spółdz. Naucz. 

Polska — St. 

gr. 40. Ba tekstem 15 grosz 2 
nadesłane milimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych raz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Jaźwińskiege. Ratuszowa, 

T-wa „Ruch*. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy zy. Szkolnej. + 
ża D. Liibowskiego. ui. Mickiewicza 17 

T-wa „Rach”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8. N. Tarasiejski. 

WILEJKA. POWIATOWA — ul Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — 
WARSZAWA — T-wo Koi. „Ruch“. 

Księgarnia T-wa „Ruch*, 

. Komunikaty oraz 
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skę poznał dokładnie. Hiszpanja i Pol 

ska — to są dwa kraje w, których ary 

stokratyzm jest formą życiową nawet 

klas najniższych. 

Prócz feodalizmu obyczajowego, 

mamy _ jeszcze jedną instytucję, 

która pozostała nam w  _ tradycji 

po dawnej szlacheckiej  Rzeczy- 

pospolitej i która jest tradycją raczej 

złą. Jest to instytucja „skartabellatu*. 

Tem mianem oznaczono w  później- 

szych wiekach historji Polski instytu- 

cję która nie pozwalała nowo - nobi- 

litowanemu szlachcicowi być szlachci- 

cem pełnoprawnym odrazu, lecz tylko 

w trzecim pokoleniu od tego, który 

czyn heroiczny dopuszczający go do 

uszlachcenia popełnił. Była w tej in- 

stytueji rażąca niekonsekwencja, bo 

przecież szlachta polska wierzyła, że 

jeżeli jest szlachtą, to dlatego, że jej 

prz odkowie popełnili czyny heroicz- 

ne. Oczywiście można mieć o proce- 

sie wyodrębniania się stanu szlachec- 

kiego inne pojęcia, lecz „nur der Ir- 

rtum ist das Leben und die Wahrheit 
ist der Tod*. Dziś w innych zupełnie 

warunkach, instytucja „skartabellatu* 

żyje.i zwraca się przeciw legjonistom. 

Bo to, że ideja legjonowa odrywa całe 

grupy ludności od haseł walki socjal- 

nej i przenosi ich myśli na drogę umi- 

łowań militarnych i ambicyj wielko- 

państwowych — to wiedzą wyraźnie 

korespondenci pism bolszewickich, któ 

rzy nazywają ruch legjonowy: bona- 
partyzmem. Ale nie widzi tego przecięt 
ny burżuj polski. Dla niego ten ruch 
ma do dziś dnia znamię swego radykal 
nego pochodzenia. Dla mieszczanina 
polskiego ten bonapartyzm polski nie 
wylegitymował się należycie, jest je- 
szcze skartabellą nad którym ciąży 
młodość i niedawność nobilitacji. A 
źródła tego ożywienia „skartabellatu* 
politycznego? Jest nim obawa przed 
patrjotycznemi  wysiłkami, przykryta 
maską obywatelskiej rozsądnej dbało- 
ści o interes społeczny. — Rzecz tak 
dobrze znana w historji polskiej. Cat. 

KURO ETEPZDOZ ZEG HR. RERRFEA 

Secesja legjonistów 
Lewicowo - opozycyjna prasa pisa 

ła dużo, że na zjazd legjonistów w Ra- 
domiu nikt nie przybędzie, natomiast 
licznie obesłane zostaną ich zjazdy se- 
cesyjne w Krakowie i Warszawie. 

W rezultacie zjazd w Krakowie u- 
lotnił się gdzieś, natomiast w Warsza- 
wie był „zjazd* legjonistów - secesjo- 
nistów. 

Z ogłoszonych przez „Robotnika“ 
Sprawozdań wynika, że w zjezdzie tym 
brali udział prawie wyłącznie posło- 
wie lewicowi do Sejmu. 

Żadnych znanych z dziejów legjo- 
nów osobistości tam nie było. Ani je- 
dnego głośniejszego nazwiska. O li- 
czbie uczestników „,„Robotnik* zacho- 
wuje dyplomatyczne milczenie. Wiemy 
co to znaczy. : 

Komisją organizacyjną tego „zjaz- 
du“ byli pp. Hartleb, Żróbik, Woli- 
niewska, Borowska, Zdanowska 
„Robotnik“ powiada, że to właśnie do 
brze że to taka „szara brać”, bo to 
dowodzi, że „szara brać" jest z nie- 
mi'. Jest to oczywiście groteskowe fi- 
glowanie z czytelnikiem. Każdy ruch 
ma swoje firmy, to że kilku ludzi cał- 
kowicie ani politycznie, ani wojskowo 
nieznanych figuruje na odezwie: nie 
może być żadnym dowodem liczebnoś 
ci ruchu. 

Do władz związku legjonistow - 
demokratów wybrano posła Arciszew- 
skiego, sen. Struga, posła Próchnika, 
pos. Bagińskiego, pos. Jankowskiego, 
red. Wasilewskiego, red. Thugutta. 

Czyli, że przy wyborach uwzglę- . 
dniono klucz partyjny, wybrano sa- 
mych posłów: polityków. Wszyscy 
wyżej wymienieni panowie brali udział 
w walce o niepodległość, lecz bynaj- 
mniej nie wszyscy służyli w legjonach. 
Niema wśród nich ani: jednego, któ- 
ryby cały okres legjonów przetrwał w 
mundurze. 

Należy więc stwierdzić, że cała ak- 
cja secesji i frondy skończyła się po- 
ważną kompromitacją. 
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_ obowiązkowości społecznej 

_ prostszych i najjaskrawszych 

Projekt przeniesienia Województwa do Grodna 
Dnia 7 b. m. w Magistracie miasta 

*Grodna odbyła się konferencja człon- 
ków magistratu i przewodniczących 
frakcyj radzieckich. Przedmiotem kon- 
ferencji był projekt, jaki podobno pow 

GŁÓWNA PRZYCZYNA ZŁA 
(JESZCZE O NAUCZYCIELSTWIE) 

— Gdzie jest tego przyczyna, że nasi 
nauczyciele ludowi nie spełniają należycie 
swych obowiązków obywatelsko - społecz- 
nych? — zapytywano przed kilkoma mie- 
siącami na łamach „Słowa”. 

Pytanie to wywołało kilka polemicznych 
odpowiedzi, z których większa część nie 
odznaczała się najskromniejszemi cechami 
sensu i trafności. Smutne — ale prawdziwe! 
Różne czynniki, szczególnie właściwe, za- 
pytywane, zabierające głos w tej sprawie, 
po długich wywodach ustaliły ostatecznie, 
że frak i lakierki wcale nauczycielowi w 
pracy nie przeszkadzają — że mimo nosze- 
nia tych strojów może on wyśmienicie pra- 
cować. Były nawet głosy, przemawiające 
za żandarmeryjnem mundurowaniem  nau- 
czyciela — były jeszcze oryginalniejsze ar- 
cyświetne pomysły ułatwienia pracy nau- 
czycielstwu. Zaś na pytanie, dlaczego na- 
uczycielstwo nie pracuje, nikt nie raczył od 
powiedzieć — bo napewno uważano je za 
zbyt banalne, aby nad niem się zasta. - 
nawiać... (Naturalnie: jak dzieci, początku- 
jące składnię, gdy znajdą — np. w zdaniu 
—przydawkę, lekceważą przedmiot, bo 

myślą, że go właśnie już znalazły. — Pro- 
szę tylko, P. T. pedagodzy, pedofile, nie 
polemizować ze mną na temat tej nawiaso- 
wej uwagi, bo artykuł mój nie traktuje wca- 
le o pedologji). 

Ha lilež to pytań decydującej treści i 
wielkiej wagi pozostaje u nas bez odpowie- 
dzi. Ile oczów i uszów zamyka się na go- 
rzką, bolącą, chociaż nagą, cyniczną praw- 
dę!.   - > 

iechwałygodna ta nasza. załeta jest 
chyba nam wrodzona. Dziw tylko, że stu- 
letnia szkoła Nowosielcewa i Murawjowa— 
Sybiru i knuta, nie zdołała jej z nas wy- 
korzenić. Tem  dziwniejsza, że warunki, 
przy których mogła ona cechować nasze 
społeczeństwo, zniknęły z widowni życia 
bezpowrotnie — minęła saska epoka — a 
teraz „idą czasy, których znamieniem jest 
wyścig pracy”, których pacierzem jest treść 

  

_ a nie forma. 
l czemuż nasze społeczeństwo nie od- 

mawia tego pacierza swoich czasów?! Cze- 
mu nie spełnia, zawartych w nim przyka- 
zań? 

4 

Wracam do tematu. 

* 

Z pośród powołanych do pracy, społecz- 
nej, na pierwszem miejscu stoją zawsze i 
wszędzie nauczyciele. Od nich wymaga 
się najwięcej. Oni budują ducha, istotę spo- 
łeczeństwa. Od nich zależy jego jakość — 
i istnienie. ŻA 2 

U nas natomiast jest dzisiaj inaczej. 
Nauczyciel — to stanowisko bardzo podrzę- 
dne i bez znaczenia. Uważa się go powsze- 
chnie za coś zupełnie znikomego, bezwarto- 
ściowego, poprostu, za coś co rusza się a 
nie istnieje. 

I może słusznie poniekąd. 
Jaka jest indywidualna wartość  inte- 

lektualna nauczyciela, jako jednostki spo- 
łecznej? — Mówiąc o absolwentach semi- 
narjów, trzeba, bez chęci ich obrażania, 
przyznać, jeśli chodzi o ścisłość, że pra- 
wie żadnych tego rodzaju wartości oni 
nie posiadają. A przecież seminarzysta — 
to 100 proc. dzisiejszy nauczyciel... 

Ale nie ich w tem wina. | 
„Zakład naukowy”, który ich wycho- 

wał i „wykształcił*, mechanicznie... do 
przyszłej pracy... poprostu uniezdolnił swych 

: _ wychowanków do przyszłej pracy społecz- 
mej i obywatelskiej. Zrobił z nich zbyt do- 
brych skrzypków (muzykantów) i gimna- 
styków (sportowców), aby się mieli intere- 
sować czemś takiem przyziemnem, „ospa- 

_ łem i gnuśnem”, jak własne społeczeństwo... 
Nie znaczy to wcale, że gra na skrzy- 

' peach albo gimnastyka są w seminarjach 
zbyteczne, lub jakoby przeszkadzają one w 
wszczepianiu poczucia obywatelskiego i 

w wychowan- 
ków tych szkół — nie! Lecz to tylko znaczy 
że w naszych seminarjach nauczycielskich 
obok przesadnie wygórowanego nacisku na 
różne sporty, skrzypce, t. zw. drugi język i 
inne małowartościowe przedmioty „teoretycz 
czne“ i „praktyczne“, wcale się nie mówi o 
pracy społecznej. A przecież zawód nau- 
czycielski sam w sobie jest jedną z naj- 

form tej 
- pracy. 
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Czemuż tedy lekceważy się w seminar- 
jach tę zasadniczą istotę zawodu nauczy- 
cłelskiego — zagadnienie pracy społecznej— 
a cała uwaga i rozwój przyszłych nauczy- 
cieli — z natury ich zawodu społeczników 
— od pierwszych dni pobytu w szkołe 
Skierowuje się na jakieś zagraniczne  „gi- 
mnastyki".i skrzypce, nie mające nic wspól 
nego ze stosunkami i zjawiskami społeczne 

  

Jo na grzywnę w wysokości 30 

stał u władz odpowiednich, co do prze 
niesienia siedziby województwa biało 
stockiego z Białegostoku do Grodna. 
Postanowiono wybrać komitet, który 
zajmie się tą sprawą. 

mi wogóle, a z naszemi — wśród któ- 
rych nauczyciele przyszli mają pracować — 
w szczególności. Czy może p.p. „troskliwi 
pedagodzy* — w imię powagi „nauki* i 
w myśl zrodzonych przy biurku, czczych 
przepisów — uznają umiejętność  fikania 
koziołków i gry na skrzypcach za dosta- 
teczne kwalifikacje nauczyciela?. 

— jeśli tak — jest to ich wielkie złu- 
dzenie nietylko psychiczne, ale wprost opty- 
czne, bo wystarczy z innego punktu, pod 
innym kątem spojrzeć, aby się od niego 
uwolnić. 

W tem się kryje jedna z najkapitalniej- 
szych przyczyn lenistwa i nieuspotecznienia 
naszych nauczycieli — w wadliwym wycho- 
waniu ich w szkole. 

Są inne przyczyny, między któremi w 
pierwszym rzędzie stoją inspektorzy szkol- 
ni, nie zwracający wcale uwagi na pracę 
społeczną podległych im nauczycieli i z 
jednakową  „urzędowością* traktujący za- 
równo tych, którzy są jej gorąco oddani, 
jak tych, którzy nawet nie grzeszą przypu- 
szczeniem jej istnienia lub czują do niej 
świadomy, chroniczny wstręt i fobję. Może 
inaczej? Kto chce mnie zaprzeczyć, niech 
wpierw policzy na palcach wypadki, aby in- 
spektor Szkolny, wizytując szkoły ludowe, 
interesował się pracą pozaszkolną ich na- 
uczycieli — i (napewno zawstydzającą)  li- 
czbę tę niech *zestawi z (imponującą) liczbą 
naszych szkół i nauczycieli. 

Inna przyczyna tego tkwi w braku 
współpracy i porozumienia nawet! naszego 
rozpolitykowanego duchowieństwa z nau- 
czycielstwem. Inna znów tkwi w ignoracji, 
jaką obficie obdarzają poczynania społeczne 
nauczycieli różne urzędowe i półurzędowe 
czynniki. Słowem, przyczyn jest nieskończo 
ne mnóstwo. 

Ale na zakończenie jeszcze raz powtó- 
rzę, że nająłówniejszą z nich, dającą miejsce 
bytu innym, jest niewłaściwy sposób kształ 
cenia naszych nauczycieli. I aby uniknąć jej 
złych skutków, należy przeprowadzić w 
tej dziedzinie gruntowną reformę — tylko 
nie zagraniczną, do czego mamy nieprzepar- 
tą słabość i jakiś sentyment... 

Rzekłem, co spostrzegłem i co każdy 
zwykły człowiek łatwo może spostrzec! 
A reszty niech dopowiedzą  „specjaliści”: 
pedagodzy, bakałarze i inni — zażywając 
wakacyjnych wywczasów. Sz. Szanter 

LIDA 

—śŚmiertelna bójka między  krewnia- 
kami. Dnia 7 sierpnia między mieszkańcami 

wsi Kiwańce, gminy raduńskiej, Eljaszem 
Niewiero, a stryjem jego Janem Niewiero i 
synem tegoż Janem, wynikła sprzeczka, o 
miedzę dzielącą pola krewniaków. W cza- 
sie sprzeczki przyszło pomiędzy niemi do 
zaciętej bójki, w trakcie której Eljasz Nie- 
wiero został ugodzony kołem w głowę i 
padł zalany krwią na ziemię. 

Ciężko pobitego Eljasza Niewierę od- 
stawiono do szpitala rejonowego w Ejszy- 
szkach, gdzie w kilka godzin potem zmarł 
nie odzyskawszy przytomności. Sprawców 
zabójstwa Jana. Niewiarę i jego syna Jana 
policja aresztowała i odstawiła do Lidy do 
dyspozycji władz sądowych. 

— Kradzież z włamaniem. W nocy 7 
sierpnia we wsi Machnowicze, gminy tar- 
nowskiej, jacyś nieznani sprawcy włamali 
się do spichlerza należącego do Józeia Stry 
luka i dokonali kradzieży 30 klg. słoniny i 
10 klg. wędlin, poczem przedostali się do 
komory, gdzie skradlli garderoby na sumę 
około 1 tysiąca złotych. Po dokonaniu kra- 
dzieży złodzieje zbiegli w niewiadomym kie 
runku, zacierając za sobą wszelkie ślady. 

— Pijacki występ + radnego w Iwju. 
Do Urzędu Gminy w lwiu, podczas odby- 
wających się tam wyborów nowego wójta 
gminy, przybył na chwiejnych nogach tam- 
tejszy radny p. Gojdź Kazimierz i począł czy 
nić zamieszanie wśród zebranych. 

Gdy obecny na wyborach inspektor sa- 
morządowy zwrócił się do p. Gojdzia; per- 
swadując mu, iż nie może w takim stanie 
znajdować się na posiedzeniu, p. radny hu- 
Кпа! pięścią w stół i począł wykrzykiwać 
różne brednie pod adresem zgromadzonych, 
twierdząc, że na zebraniu pozostanie albo- 
wiem reprezentuje tutaj ludność gminy 
iwiejskiej. Tymczasem na odgłos hałasu i 
burd wyprawianych przez p. radnego, zja- 
wiła się policja i mocno protestującego p. 
radnego wyprowadziła siłą z lokalu wybor- 
czego, poczem osadziła go do wytrzeźwie- 
nia w areszcie gminnym, gdzie przez dłuż- 
szy czas nie mógł się uspokoić. W re- 
zułtacie sprawa oparła się w Starostwie 
Lidzkiem, które niesfornego radnego skaza- 

zł. z za- 
mianą w razie niewypłacalności na 3 dni 
aresztu. 

Jak Mińsk witał ułanów 
\ Jedenaście lat temu, 9-go sierpnia 
1919 roku Mińsk po długich i uporczy- 

wyhc walkach zajęły wojska Polskie. 
W. operacjach tych wybitną rolę ode- 

grał 13 pułk ułanów wileńskich pod 
wodzą braci majora i rotmistrza  Dą- 
browskich. 

Dła wielu zarówno tych, którzy 
brali udział w zdobyciu Mińska jak i 
tych którzy zamknięci w murach  mia- 

sta czekali chwili oswobobzenia, dzień 
9-go sierpnia jest niezapomnianem wspo- 

mnieniem. Radosnem i bolesnem zarazem 

Radosnem bo Świadczy o tryumfie oręża, 

polskiego, smutnym bo przypomina nam 

że Mińsk nasz odcięty jest kordonem į 
bracia nasi jęczą tam pod jarzmem mo- 

skiewsko - bolszewickiem. 

'W ostatnich dniach czerwca 1919 

jały na zwykłych zajęciach obozo- 
wych. Odkarmiano intensywnie konie 
zachudzone w poprzednich marszach, 
čwiczono „partyzantow“ w rąbaniu i 
kłuciu. Był to pierwszy odpoczynek 
oddziału od czasu jego powstania, 
starano się więc wykorzystać go, aby 
choć w krótkim czasie upodobnić te 
pospolite ruszenie jakim był oddział 
Dąbrowskiego do regularnej kawa- 
lerji. 

"W takiej atmosferze zupełnie nie- 
oczekiwanie nadszedł którejś nocy 
rozkaz aby pułk był w ciągu kilku go- 
dzin gotów do wymarszu. Rozpoczęło 
się troczenie siodeł, pakowanie, gwałt 
i rwetes nieopisany. Dokąd  mieli- 
śmy maszerować nikt nie wiedział. 
Jedni mówili, że w Lidzie załadujemy 
konie do wagonów i pojedziemy na 

s 0 w a — 

Przebieg pobytu naczelnika naszego państwa Prezydenta Ignacego Mo 

ścickiego w Estonji ma charakter uroczysty. 

W niedzielę o 6-tej rano wyruszyły na spotkanie Prezydenta 2 torpe- 

dowce estońskie Lennuk i Wambola i wnet, bo o pół do óstnej zarysowała 

się na horyzoncie zgrabna sylweta „Polonji*, która niosła na swoim po- 

kładzie Dostojnego Gościa. 

Na wysokości wyspy Nargen wsiada do Polonii poseł Rzeczypospolitej 

Polskiej w Tallinie p. Libicki wraz z oficerami estońskimi. 

O godzinie 10-ej minut 50 Polonja już jest w porcie i na jej pokład 

wstępuje prezydent republiki estońskiej p. Strandman. 

Ulice Tallinu, po których . jedzie Prezydent Polski, są przepełnione 

tłumami, witającymi go owacyjnie. 

Wszystkie miasta, miasteczka i wioski wysłały swoich przedstawicieli 

ną powitanie reprezentanta Państwa Polskiego. 

W przemówieniu burmistrza stolicy znalaziy się ustępy następujące: — 

„W archiwum naszej stolicy po dziś dzień znajduje się pismo sławnego 

króla polskiego Zygmunta Ill-go, nadające przywileje temu miastu. Na po- 

łudniu Estonji, szczególnie w Dorpacie, a także wśród ludności wiejskiej w 

owych czasach polscy księża katoliccy b się przyczynili do rozwoju kultural- 

nego narodu estońskiego. Przyjazny stosunek pomiędzy obydwoma narodami 

datuje się od wspólnej niedoli pod obcem panowaniem. W tej smutnej erze, 

my Estończycy, czerpaliśmy oporę i siłę do odzyskania niepodległości z przy 

kładu narodu polskiego”. 

Podczas śniadania, wydanego przez ministra spraw zagranicznych 

Estonji p. Lattika, toastował on na cześć ministra Zaleskiego. Miu. Zaleski 

jak zawsze, mówił o pokoju europejskim. 

Podczas obiadu gałowego na cześć Pana Prezydenta Mościckiego wy- 

głosił naczelnik państwa estońskiego dłuższe przemówienie, w którem 0š- 

wiadczył, że obecną wizytę uważa za wypadek wyjątkowo pomyślny dla ca- 

łej Estonji. W odpowiedzi na to Pan Prezydent Mościcki zaznaczył, że jest 

szczęśliwy iż pierwszą wizytę swoją urzędową składa właśnie w stolicy wol- 

nej Estonji i wychylił później kelich za pomyślność republiki estońskiej. 
Wieczorem w niedzieię całe miasto było iluminowane i przez ulice roz- 

ciągnął się ogromny pochód z pochodniami, przyczem spalone zostały wspa- 
niałe ognie sztuczne, które na ciemnem niebie dały wizerunek Orła Białego i 
herbu Estonii. 

' W poniedziałek rano przyjął p. Prezydent Mościcki defiladę wszyst- 
kich oddziałów armji estońskiej. 

MANIFESTACJA MŁODZIEŻY. 

Zaraz potem uczniowie szkół tutej stacja powitalna estońskich dzieci szk. 
szych zgromadzili się przed zamkiem, przeniesiona została do wnętrza Zam- 
gdzie zamieszkał Pan Prezydent Rze- ku. Pan Prezydent wysłuchał z zain- 
czypospolitej, zamierzając odśpiewać teresowaniem pieśni chóru szkolnego, 
na cześć Pana Prezydenta szereg pie- poczem przez czas pewien „rozmawiał 

śni. z dyrygentem. 
Z powodu złej pogody ta manite- 

Współpraca rumuńsko-węgierska 
WIEDEŃ. (PA) Dzienniki donoszą z Sinaja: Król Karol odbywa licz- 

ne koni/erencje z ministrami i z byłym ministrem Titulescu. Słychać, że zo- 
stała ustalona linja wytyczna polityki wewnętrznej i zagranicznej, — m. in. 
w sprawie rokowań z Węgrami w myśl zaleceń konierencji bukaresztnńskiej. 
Król Karol kilkakrotnie wyraził nadzieję, że uda się na podstawie wspólnoty 
interesów agrarnych dojść w tym względzie do pozytwnych rezultatów. Ti- 
tulescu, który uchodzi za najlepszego znawcę stosunków rumuńsko - węgier- 
skich oświadczył się za rozbudową tych stosunków. 

Rozłam wsród komunistów czeskich 
PRAGA. (PAT). Wczoraj miały miejsce w Brnie obrady opozycjonistów komuni- 

stycznych z całej Czechosłowacji, podczas których zarysowała się Ostatecznie sprawa 
partji komunistycznej Czechosłowacji. Grupa opozycjonistów berneńskich zgłosiła swói 
akces do czeskich socjaldemokratów. Opozycjoniści innych ośrodków zapowiedzieli ró- 
wnież podobny krok w najbliższej przyszłości. Rozłam ten stanowi ogromne uszczuple- 
nie sił komunistycznych Czechosłowacji, zwłaszcza że opozycjoniści rozporządzali naj.. 
większemi stosunkowo Środkami finansowemi. 

Zatarg turecko-perski 
WIEDEŃ. (PAT). „Neue Freie Presse" donosi ze Stambułu że Turcja 

odrzuci a perski Z oo naruszenia granicy przy pościgu kurdów i 
będzie się domagała rektyfikacji granic wpobliżu Arrat. Ismet - Pasza po- 

wrócił e z pobytu letniego do Ankary, gdzie ma się odbyć konierencja z 
szeiem sztabu generaln. Turcy zdają się być zdecydowani do obsadzenia 
spornego terytorjum. Wojska tureckie stoją nad granicą Persji i gotowe są 

lo wkroczenia. ASA, i : 
Persja — koficzy dziennik — nie stawi prawdopodobnie oporu, lecz za 

żąda pomocy u Ligi Narodów. Ambasador rosyjski w Ankarze stara się po- 
średniczyć. Proponuje on wymianę terytorium perskiego wpobliżu Arrat wza 
mian za odpowiednie terytorium Turcji dalej na południe. 

Prawa wyborcze dla Kobiet japońskich 
TOKJO. Pat. Jak donosi Agence Indo-Pacifique, kobietom powyżej 

lat 35 przyznano zostało czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do 
zajmowania stanowisk municypalnych. Jest to pierwszy triumi ruchu kobie- 
cego w Japonii. 

"wyruszył do Mińska eszelon bolszewi- 
cki. 

Było to najlepszym dowodem, że 
przedarliśmy się na tyły bolszewickie 
w zupełnej tajemnicy. Dowództwo 

bolszewickie .w Mołodecznie i Mińsku 
nie przypuszczało, że w połowie dro- 
gi operuje kawalerja polska. Ujawnie- 

nie tego faktu musiało wywołać 
konsternację i panikę wśród oddzia- 

godzin. Przemokliśmy wszyscy do 
cna. W cholewach fasowanych butów 
potworzyły się zbiorniki wody. Bez 
odpoczynku dotarliśmy do  Bakszt, 
gdzie na krótkim postoju otrzymaliś- 
my żelazne porcje prowjantu. 

Zanosiło się na poważniejszą о- 
perację. Tabory zredukowane zosta- 
ły do kilku wozów. 

Rzęsisty deszcz, który żegnał nas 
w Lidzie ustał, padał tylko tk. zw. 
kapuśniaczek*. Z Bakszt przez pe- 
wien czas maszerowaliśmy wspólnie 
z dwoma szwadronami 7 p. ułanów 
później jednak w gąszczach  pusz-/ 
czy Nalibockiej rozstaliśmy się z 
nimi aby się spotkać na krótko pod 
Gródkiem Tyszkiewiczowskim. 

Przejście przez puszczę Nalibocką 
było majstersztykiem prowadzenia. 
Przedzieraliśmy się drogami  leśnemi 
zdala od osiedli w jaknajwiększej ta- 
jemnicy. Chodziło o przedostanie się 
na tyły bolszewickie. W ten sposób 

dować cofnięcie się z Mołodeczna na 
które nacierały 2-gi pułk piech. Leg. i 
21 dzieci warszawskich z dyw. gen. 

Minkiewicza. i ` 
Dobrą godzinę czekaliśmy na na- 

dejście tego eszelonu. Nigdy nie za- 
pomnę tego wyczekiwania. Było w 
tem coś z polowania. Trudno opisać 
przerażenie bolszewików gdy ich na 
stacji powitały strzały a później zo- 
baczyli mundury ułańskie. 

Eszelon złożony z kilkudziesięciu 
wagonów towarowych i paru osobo- 

'w stronę Mołodeczna. Zadanie 

łów czerwonych i w rezultacie spowa: 

roku świeżo przemianowany oddział front południowy, inni twierdzili, że 
"Dąbrowskiego na 13-ty pułk ułanów wiedzą „napewno*, iż ruszymy na 
wileńskich spędzał zasłużony odpoczy front niemiecki, gdzie rozpoczęły się 
nek po ciągłych walkach na froncie walki. Okazało się niebawem, iż 
w rejonie Lidy. wszystkie „pewne* wiadomości nic 

Sztab pułku o ile mnie pamięć nie nie były warte, pułk bowiem wycią- 
myli sta cjonował w majątku Żyr- gnięty w kolumnę  marszową ruszył 
munty a szwadrony były rozsypane w traktem Iwje. 
okolicznych  folwarkach i wsiach. Pogoda, która tak świetnie dopisy- 
Szwadron do którego należał niżej wała podczas wywczasów zepsuła się 

i podpisany rozlokował się we wsi Za- Niebo zaciągnęły czarne, groźne chmu 
mh i ł i niebawem __otworz się upusty 

    

     

minęliśmy o kilkanaście wiorst Iwie- 
niec zajęty przez bolszewików a na 
wieczór dotarliśmy do Gródka Tysz- 
kiewiczowskiego gdzie ku wielkiemu 
zdumieniu ludności żydowskiej prze- 
szkodziliśmy obradom  „reįkomu““. 

Mimo uciążliwego marszu po pa- 
ru godzinnym odpoczynku w Gródku 
ruszyliśmy „na noc na Olechnowicze. 
Gdyśmy dotarli do stacji był już świt. 
Szwadron techniczny zabrał się do 
wysadzania mostu gdy na stacji na- 

     

wych wiózł przeważnie rekonwalescen, 
tów ze szpitali. na jakąś - komisję do 
Mińska. 

W wagonach osobowych  jecha- 
li komisarze. Była to ich ostatnia po- 
dróż. Jeden z nich, grubsza ryba, o, 
mały włos w zamieszaniu nie uciekł.' 
Ujęli go kryjącego się pomiędzy wa- 
gonami. 

Wagony opróżniono, wziętym do 
niewoli bolszewickim żołnierzom za- 
proponowano, aby czemprędzej 

    

      

ECHA KRAJOWE Prezydent Rzeczypospolitej w Estonjį "26 
UROCZYSTOŚCI W PARLAMENCIE 

I BANKIET. 

Po wielkiej rewji z udziałem około 
6.500 żołnierzy, której przyglądały się 
pomimo niepewnej pogody wielkie rze 
sze ludności, odbyło się o godz. 13.30 
śniadanie u przewodniczącego parla- 
mentu estońskiego Einbunda. W cza- 
sie śniadania p. Einbund zwrócił się 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
z następującem przemówieniem* 

„Dostojny Panie Prezydencie! Panie i 
Panowie! Szczęśliwy jestem, że mogę w 

gmachu naszego parlamentu powitać Pre- 

zydenta wielkiego narodu polskiego. Wizy- 
ta ta jest wyrazem przyjaźni Polski w sto- 

sunku do naszego narodu. Naród estoński 

ceni to bardzo wysoko i ze swej strony jest 

przekonany, że przyjazne stosunki między 

naszemi narodami i państwami są najpew- 

niejszą rękojmią postępu i dobrobytu. Na 

przemówienie to Pan Prezydent Mościcki 

odpowiedział: Dziękuję Panu, Panie Prezy 

dencie Parlamentu Estoniikiego, za serdecz 

ne przyjęcie i za słowa, które poświęcił Pan 

narodowi polskiemu. Korzystam ze sposob 

ności, aby podziękować za gorące przyję- 

cie, które naród estoński nam okazał i któ- 

re mnie bardzo wzruszyło. Piję ten kielich 

za pomyślność narodu estońskiego". 

O godz. 16.30 pp. Prezydenci uda- 
li się na pewien czas do majątku 
Wiems własności byłego głównodowo 
dzącego armji estońskiej gen. Lajdo- 
nera. W wycieczce tej brali udział mi 
nistrowie Zaleski i Lattik oraz wiele 
wybitnych osobistości. 

Po powrocie Zwierzchników Pań- 
stwa Polskiego i Estońsk. do Tallina 
odbył się o godz. 19.30 w poselstwie 
polskiem wspaniały bankiet na którym 
obecni byli Pan Prezydent Mościcki, 
Naczelnik Państwa Strandman oraz 
wielu wybitnych przedstawicieli spo- 
łeczeństwa estońskiego, jak również 
towarzyszący Panu Prezydentowi w 
podróży dostojnicy. Wieczorem na po 
kładzie „Polonji* odbył się wielki 
raut pożegnalny. W myśl programm 
statek „Polonja* opuścić ma port tal- 
liński o północy. 

OWACJE DLA MARYNARZY POL- 
SKICH. ! 

W. godzinach popołudniowych orkiestra 

marynarzy polskich z okrętów, przybyłych 

w związku z podróżą Pana Prezydenta Rze 

czypospolitej do portu talliūskiego, wystąpi- 

ła w jednym z parków tutejszych z koncer- 

tem popularnym, na który złożyło się sze- 

reg utworów estońskich i polskich. — Коп- 

certowi pdzysłuchiwało się około 5 tys. o- 

sób. Maryharzom polskim zgotowano burzli 

wą owację. 

PRZYJĘCIE DELEGACYJ. 

Pan Prezydent Mościcki przyjął 

delegację organizacji Kortstelherta z 

generałem Laydonerem na czele, oraz 

kilku oficerami. Delegacja ta wręczyła 

Panu Prezydentowi wielką wstęgę or- . 

deru Krzyża Orła. Następnie Pan Pre- 

zydent przyjął delegację Tow. Polsko- 

Estońskiego Zbliżenia z generałową 

Terwand - Telalnen i prdof. Piip. De- 

legacja Uniwersytetu Dorpackiego wrę 

czyta na zamku Panu Prezydentowi 

dyplom honoris causae tegoż Uniwer- 

sytetu. 

ENG 

odczepiono i puszczono pełną parą 
było 

wykonane, należał się odpoczynek. 
Stanęl.iśmy w jakiejś wsi położo- 

nej o parę kilometrów od toru kole- 
jow.ego. Słodki sen zakłóciła nieba- 
wem pancerka sekcji, która na 
podstawie informacyj zwolnionych jeń 
ców i chłopów zaczęła. ostrzel.iwać 

wieś. Trzeba było szukać lepszego 
schronienia. Wróciliśmy do Gródka. 

Głęboki raid na tyły i niespodzian- 
ka jaką zgotował 13-ty pułk w Olech- 
nowiczach bolszewikom przyśpieszy- 
ły odwrót ich z Mołodeczna. W ogrom, 
nym nieładzie i panice zaczęły cofać 
się kolumny bolszewickie na Mińsk. 

Naszemu pierwszemu szwadronowi 
poszczęściło się. Złapał część ucieka- 
jących taborów i artylerję czerwoną. 
Linja frontu szybko przesunęła się 
do Radoszkowicz. [Do Mińska  jak- 
by ręką sięgnąć a tymczasem minęły 
dobre trzy tygodnie uporczywych 
walk zanim uwolniono Mińsk od czer 
wonych band a ludność Mińska po-' 
witała kwiatami oswobodzicieli. 

Do Mińska wchodziliśmy od stro- 
ny Kojdanowa. Dzień przedtem po 
krótkich walkach weszli do miasta 
poznańczycy. Trzynasty pułk ułanów 
był pierwszym oddziałem polskiej ka 
walerji, jaką zobaczyli mińszczanie. 

Wjazd do Mińska na długo po- 
zostanie m, w pamięci. Jak by to 

ułku maszerującą przez uli- 
    

. dzibą we Lwowie. 

; nocny, w składzie l-sza armja, 

IĘĆ LAT TEMU 
11 SIERPNIA. 

Z sztabu 6-ej armji utworzono do- 
wództwo frontu południowego z sie- 

Front południowy 
odgranicza od świeżo powstałego fron 
tu środkowego linja Włodzimierz Wo- 
łyński — Hrubieszów — Zamość 
Janów. W ten sposób mamy od dnia 
dzisiejszego trzy dowództwa frontów: 
1) południowy w składzie: oddziały 
ukraińskie i 6-ta armja (d-ca generał 
Iwaszkiewicz), 2) środkowy w skła- 
dzie 3-ej armji i grupy uderzeniowej 
(dowodzi gen. Smigły-Rydz) i 3) pół- 

2-ga 
armja (oddziały cofające się za Wi- 
słę) oraz 5-ta armja. Dowódca gene- 
rał Haller. 

Front południowy. Wierne Polsce 
oddziały ukraińskie w kontrakcji odzy 
skały Buczacz, zadając ciężkie straty 
nieprzyjacielowi. Dalej na północ bez 
zmian. Nieprzyjaciela, który zajął Ra- 
dziechów wyrzucono  kontrakcją gru- 
py jazdy na wschód od tego miasta. 
Jazdę nieprzyjacielską opanował wie- 
czorem Sokal. 

Front środkowy. W trakcie prze- 
grupowywania. 

Front północny. Oddziały 1-ej ar- 
mji rozpoczęły odwrót na linję obron- 
ną Warszawy. 

5-ta armja: Nieprzyjaciel, który 
przekroczył Narew w Pułtusku, pod- 
sunął się pod Nasielsk i Nowe miasto. 
Jazda nieprzyjacielska, dążąc dale- 
kiem obejściem na Płock, zajęła w 
dniu dzisiejszym Sierpc. 

12 SIERPNIA. 

Front południowy. Na odcinku od- 
działów ukraińskich nieprzyjaciel sfor 
sował Strypę w kilku miejscach. W 
6-ej armji nie było szczególniejszych 
wydarzeń. 

Front środkowy. Na północny 
wschód od Lublina pomyślne walki na 
szych straży tylnych na linji rzeki Tyś 
mienicy. 

W dniu dzisiejszym, w wykonaniu 
planu Naczelnego Wodza, cała armja 
4-ta stanęła nad rzeką Wieprzem, urze 
czywistniając pierwszą trudną część 
koncepcji Marszałka Piłsudskiego. 

Front północny. Oddziały główne 
1-ej armji zajmują pozycje obronne 
przedmościa Warszawy. W dniu 12- 
VIII obsada przedmościa wygląda na- 
stępująco: Od Wisły do Okuniewa — 
15 dyw., od Okuniewa do Leśniako- 
wizny — 6 dyw. p., od Leśniakowizny 
do Ryni nad Narwią — 11 dyw. p. od 
Zegrza do Dębe-grupy pułk. Mała- 
chowskiego (VII bryg. rez.) w odwo- 
dzie I lit. biał. dyw. w odwodzie 
frontu — 10 dywizja piechoty. 

5-ta armja: Nieprzyjaciel opano- 
wał po walkach Nasielsk i Sąchocin. 
Podjazdy konne korpusu Gaja podcho 
dzą pod Płock. 

! Chroni od skKle< 
rozy i wstrzy* 

ь muje sta- 

rzenie się 

sól owocowa 

KARPOSALŁ 

Cena Zł. 4.00 

   

   

  

   
     

    

       

Tekę skórzaną men. ę ą menta- 
mi zapomniano w piątek w autobusie 

| na ul. Mickiewicza, uprasza się odnieść 
na ul. Fabryczną 32 m. 4 lub zostawić 

|w kasie cukierni  Rudniekiego (PL. 
Katedralny). 0 

    

   Dr. D. ZELDOWICZ 
(choroby weneryczne, skórne i narzadu 
moczowego) powrócił i wznowił przy- 
jęcia chorych, Ul. Mickiewicza 24, tel.277 

    

  

cę Zacharzewską. Lśnią w słońcu 
groty lanc, furkoczą _proporczyki,, 

mieni się róż czapek i ułanek. Na cze- 
le jedzie rotmistrz Dąbrowski. Koń 
jego wysoki kasztan z jasną grzywą 
tańczy w lekkich lansadach. Pokazuje 
s jak mówią w trójkach ułań- 
skich. 

Szeregi idą równo. Twarze roze- 
šmiane i wesołe. Ogłowia ubrane 
kwiatami. Radość i tężyzna bije z sze- 
regów. . A 

Po obu stronach okna i balkony 
domów pełne głów przeważnie nie- 
wieścich, uśmiechających tym specy- 
ficznym uśmiechem kobiecym jakim 
obdarzają niewiasty żołnierza. jest w „ 
niem zachwyt i radość i duma. Z nie- 
jednego balkonu padają naręcze kwia- 
tów. 

— Ułani, ułani malowane dzieci — 

grzmią pełną piersią szwadrony. 
Czerwony Woyniłłowiczowski ko- 

ściół za nami, coraz więcej domów 

drewnianych. Napewno staniemy na 
przedmieściu cieszy się nie jeden. Ale 
nie pada komenda „z koni*. Kolumna 
wolno posuwa Się naprzód. Ułańskie 
miny rzędną. Postóju w mieście nie bę 
dzie a tyle każdy sobie obiecywał. 

Pada komenda „z koni* i marsz w 
cuglach. 

Pytamy się gdzie prowadzi dro- 
ga: 

— „Na Smolewicze, panoczku — 
ru- było wczoraj pamiętam wyciągniętą brzmi odpowiedź R tam już waszy 

poszli... Ostyk 

! 
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SYTUACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM 
WYWIAD ZBIOROWY Z KILKU FACHOWCAMI. 

Trwający od tygodnia w Wilnie deski w r. ub. płacono 115 zł., a obec- 
strejk robotników tartacz. nych skie- nie zaledwie 90—85 zł. 
rował uwagę całego niemal społeczeń- Przy kalkulacji cen materjałów obro 
stwa'na przemysł drzewny, będący jak bionych bierzę się pod uwagę cena 
wiadomo,  najpoważniejszą gałęzią surowca i koszty robocizny. Wyso- 
przemysłu woj. wschodnich. kość robocizny spada zawsze razem z 

Fakt wstrzymania prac we wszy- cenami na surowiec. 
stkich tartakach wlieńskich Świadczy Obecnie właśnie powstała taka sy- 

powadze sytuacji, zwłaszcza, że tar tuacja, a ponieważ w dniu 1 sierpnia 
ki te od dłuższego już czasu praco- wygasła umowa zbiorowa zw. przem. 

„ w rozmiarach obejmujących oko drzewnych ze zw. zawodowym robot- 
proc. ich możliwości produkcyj- ników wszczęto (przed 2-ma tygod- 

niami) pertraktacje o obniżenie płac. 

Właściciele tartaków chcieli po- 
czątkowo obniżyć płace o 25 proc. z 
uwagi na to, że o tyle potaniały deski 
jednak po rozważeniu sprawy wysu- 
nęli w swym wniosku 15 procent. 

Mimo interwencji inspektora pracy 
Sprawa utknęła na martwym punkcie 

    

    
   

la temat tego lokalnego przesile- 
"oraz całokształtu stosunków w 

yśle drzewnym odbyliśmy sze- 
rozmów z wybitnymi znawcami 

' tych stosunków. 
< To, cośmy usłyszeli podajemy w 
formie wywiadu zbiorowego. 

— А więc zasadnicze pytanie, jaka 
jest sytuacja w przemyśle drzewnym, 
wywołała u wszystkich naszych inter- 

itorów jednobrzmiącą odpowiedź 
ardzo zła. Coraz silniej odczuwa 

Konkurencja sowiecka. Ogólny kry 
finansowy (zwłaszcza Niemiec, 
e są głównym naszym odbiorcą) a 

    

    

    

    

    
     

     

     

   
   
    

     

    
   

   

    

  

   

    
    

   

    

     

    

    

    

   

   

     
   

    

   

     

  

   
    

    

   
    

    

    

    
    

    

   
    

  

    

    

   

  

      
jiązku z nim — kryzys budowla- WTOREK 

zamykają możliwości rozszerzenia 12 Dz W. słońca o godz 4 1 13 
łalności tartaków, a nawet przy- Kitais E 
liają sie do ich zamykania. Poza- Nara” słońc godz. 7 8 
ostatnio ceny na materjały drzew- A Hipolita M. 

TDS L dły b. znacznie i to nietylko na 
Szym, ale i światowym. 

Spadek ten spowodowało drzewo 
ieckie dostarczane w b. dużych 
iach. 

—- Kwestja surowca 
esuje nas bardzo, 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolog ji 
U. S. B. w Wilnie. 

z dnia 11. VUI. 1920 r 

+ s Jiśnieni r p. 7 sowieckiego Ciśnienie średnie w mm. 749 

io też prosimy 
knajdokiadniejsze i najszersze wy- 
enie jej. 

Temperatora Średnia -l- 17 

-1-20 

Temperatura najniższa -l- 15 

Jemperatura nawyż 7a 

Surowiec sowiecki przecho- d a 
tranzytem przez Polskę, co mas imetrac 

plus, gdyż koleje państwowe PBóltocny 

ią ztego tytułu dochody i to ?rzewažający 

Tendencja barometryczna: st. stały 

Uwagi: pochm., wieczorem deszcz. 

pdy dość znaczne. Stawki taryfo- 
a surowca przechodzącego tran- 
były te same co i dla surowca 

iego. 
owiec ten, przechodząc tylko 
Polskę nie miał absolutnie żad- 
znaczenia na kształtowanie się 

wewnętrznych, co zaś do cen świa 
ych to niewątpliwie wpłynął on na 

Folne obniżenie cen. Nie ma tu zna- 
enia, czy surowiec sowiecki trafi na 
nki światowe przez Polskę, czy też 
łą jakąś drogą. 

becnie jest projekt zezwalania 
jrzeróbkę w Polsce _ sowieckiego 
ca tranzytowego. Pozwoli to tar 

m pozbawionym dziś możności 
wadzenia prac w rozmiarach ich 
hiwości technicznych i niewątpli- 

rpłynie na podniesienie się sta- 
płac. 

A czy nie odbije się to ujemnie 
esach tych, którzy mają las do 

lania, mówmy wyraźniej — zie- 
a? 

- Niema obawy o to. Na skutek 
egań sier zainteresowanych  zie- 

Ministerstwo Rolnictwa 

  

URZĘDOWA 

— Rozporządzenie porządkowe o zapo- 
bieganiu pożarom. P. wojewoda Raczkie- 
wicz wydał ostatnio rozporządzenie porząd- 
kowe o zapobieganiu pożarom. W rozpo- 
rządzeniu tem wskazane zostały czynności 
mogące wywołać pożar, a zabronione obe- 
cnie.-Jest więc tu zakaz używania pochodni 
w osiedlach, młócenie lokomobilą parową 
niezabezpieczoną w iskrochron, strzelanie w 
obrębie budynków, suszenie przędzy na pie- 
cach i t.p. 

Druga część rozporządzenia obejmuje о- 
bowiązki ludności ze zwględu na niebezpie- 
czeństwo pożaru i wreszcie w trzeciej mó- 
wi się o organizacji akcji ratowniczej. 

— Obowiązek zwrotu paszportów zagra- 
nicznych. Celem ułatwienia statystyki  ru- 
chu ludności, wprowadzone zostały na blan 
kietach paszport. zagranicznych  piecząt- 
ki z klauzulą nakazującą zwrot dowodu ga- 
granicznego po jego wykorzystaniu. Pasz- 
porty winny być zwracane starostwu miej- 
sca wystawienia dowodu. 

— Przeniesienie asp. Bibiłło. B. komen- 
dant policji konnej w Wilnie, a ostatnio za- 
stępca komendanta pow. święciańskiego asp. 
Bibiłło mianowany został kierownikiem ko- 
misarjatu granicznego w Turmontach. 

MIEJSKA 
— Regulacja Snipiszek. Magistrat przy- 

stąpił do prac nad planem regulacyjnym 
Snipiszek. 

— Nowy smok. Straż ogniowa nabyła 
nową polewaczkę mechaniczną, płacąc. za 
nią 43 tys. zł. 

— Tyłus w Wilnie. W ub. tygodniu za- 
notowano w mieście 15 wypadków tyfusu 
brzusznego. 

— Terminy podatkowe. W bież miesią- 
cu należy wpłacić do kas miejskich podatek 
lokalowy za III kwartał i podatek od pla- 
ców. 

Czy nasze tartaki mają już w WOJSKOWA 
bce surowiec sowiecki? 2 „а— МУсеате аКайепиКо\ do podcho 

— Alež nie. Wszystkie te rozmo- "3Żówek. W roku bieżącym zbiegł się ter- 
= E i min wcielenia @ żó i- p przeróbce surowca sowieckiego, Še podchorążówek akademi и ków całego szeregu roczników. Z powodu bzmowy o przyszłości. Nasze tar- braku miejsc w szkołąch podchorążych, 

ierpią na brak roboty i z tej ra-. wszyscy studenci mający kategorję A z pa- 
ikły ostatnie powiedzmy, nie- ragrafami zaliczeni zostali do ponadkontyn- 

umienia z gentowych, część Ap ARE ma prze- 
I R o) Sunięty termin wcielenia do przyszłego aśnie o to chodzi, że jeżeli tar- ku. si SB 
asze otrzymają przeróbkę su- 

a sowieckiego, to wówczas zbliżą 
do pełnego wykorzystania swej 

ofności produkcyjnej, przez co moż- 
a będzie myśleć o podwyższeniu wa- 
nków płacy i o kalkulacji umożliwia 
cej obniżenie cen. 

Dziś sytuacja jest wręcz katastro- 
W całym szeregu ośrodków są 
е przeprowadzane zmiany 
zbiorowych, a to powoduje w 

łu wypadkach scysje, strejki i t. Pp. 
— Więc strejk wileński... wsta- 
i ny. 

Właśnie chciałem mówić 0 strej 
wiieńskich tartakąch. 

lamy 10 tartaków, pracuje na nich 
o 300 robotników. Wszystkie te 

laki budowane były dawniej, gór- 
ęść Wilji i jej dopływy dostarcza 

przedsiębiorstwa zakupujące suro- 
lec sowiecki nie zmniejszą rozmia- 

/ swoich tranzakcyj surowcem kra- 
ym. 
Prócz tego cały materjał tarty po- 

zenia sowieckiego musi być wy- 
brtowany. Zresztą rynek wew- 
ny ma obecnie ceny wyższe od 
wych. 

ateresy miejscowej produkcji zda- 
naszem zagwarantowane Są ze 
stkich stron. 

— Szeregowi Z г с 
niem. Wśród szeregowych rezerwy jest wie- 
lu posiadających wyższe wykształcenie. O- 
sobom takim przysługuje prawo otrzymania 
nominacji oficerskiej po przejściu odpowie- 
dniego przeszkolenia wojskowego. 

Obecnie kursuje pogłoska, że wszyscy 
"szeregowi z wyższem wykształceniem mają 
być wydzieleni i w okresie przyszłego lata 
przejdą wymagane przeszkolenie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Nowa stacja opieki. Stacja opieki nad 

matką i dzieckiem przy ulicy Pióromont 11 
przeszła pod zarząd miasta. 

— Na roboty do Francji W bieżącym 
miesiącu odbędzie się kilka rekrutacyj ro- 
botników do Francji. Scisłe terminy nie zo- 
stały jeszcze ustalone. 

„— Bezrobocie. Lliczba bezrobotnych w 
Wilnie wynosi 2785 w tem mężczyzn 1980 i kobiet 805. i 

UNIWERSYTECKA 
„Ostatni „Dziennik Urzędowy” przynosi m. in. szereg nominacyj w szkolnictwie wyż 

szem: 
„Dr. Antoni „Zygmunt, docent Uniwersy- 

Те warszawskiego mianowany został pro- 
tesorem nadzwyczajnym matematyki na 
wydz. matematyczno-przyrodniczym U.S.B. | ARE 2 Vili Ponadto Min. W. R. i O.P. zatwierdziło S — Nad polskiemi brzegami Wilji spo uchwałę Rady Wydz. Lekarskiego U. S. B., 0 jest jeszcze lasów, lecz broni je mocą której i iczó 

Zcze Rz j dr. Janina Hurynowiczówna zo- ed wycięciem Komisja ochrony la- Stała habilitowana jako docent neurologji jów. Jest to stanowisko zupełnie słu- a tymże wydziale, a dr. Tadeusz Wąsow- ski habilitowany jako docent oto-laryngolo- gii. 
AKADEMICKA 

‚ — Studenci francuscy w Wilnie. Wczo- 
raj przybyła do Wilna wycieczka studentów 
francuskich, która pod przewodnictwem prof 
Ruszczyca zwiedzała miasto. 

ieński został odcięty od tych natural 
[ch składów surowca i od tego cza- 

k ciągle cierpi na brak jego. 

ek wileński zbiedniał i stopnio 
zmniejszyły się roboty i zarobki 
„aków. Ostatnio nastąpił znaczny 
dek cen na surowiec i materjał robiony. Weźmy dla przykładu, że 

  

urjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 

  

KRONIKA 

polskiego — wypracowanie na temat ogól- 

szkoły powszechnej lub 3 klas szkoły Śred- 
niej ogólnokształcącej. 

žydai, użył broni palnej i położył kanoniera trupem na miejscu. Dwóch pozostałych 
RÓŻNE. żołnierzy zbiegło. 

— Przyjazd red. Gebethnera. Bawił . е э » . z "akis Tik aras  Włarczki z uciekinierami z Sowietów 'czelny redaktor Tygodnika p. Wacław Ge- 
bethner. 

nizacyj. Wojewoda Raczkiewicz zatwierdził 
statut Centr. Zw. Białoruskich Kulturalno -* 
Oświatowych Organizacyj i Instytucyj z sie 
dzibą w Wilnie, a terenem działalności na 
4 woj. wschodnie. 

cy kult. - oświatowej, społecznej i со5ро- 
darczej zrzeszonych organizacyj. 

ku występowali pełnomocnicy  Białoruskie- 
go T-wa Wydawniczego, Białor. T-wa Nau- 
kowego, Białor. Zw. Gospodarczego, Białor. 
Zw. Nauczycieli oraz Biał Gimnazjum w Wil 
nie. 

z uzdrowiska. Onegdaj licznie 
dzice na dworcu, na czele z prezesem Og- 
niska 
oczekiwali pociągu 
wagonie jechała 
czasów. 

szkoła i szkoły powszechnej pod kierowni- 
ctwem pp. Markówny i Gumińskiej spędzały 
wywczasy letnie w sanatorjum  kolejowem 
we Włodawie, 
scowości 

żde dziecko na karcie miało wypisaną swą 
wagę wakacyjną, którą  przedewszystkiem 

dzicom. A rezultaty istotnie były wyśmie- isko: rzecz Litwy (informacje o nite, dzieciom przybyło po 2 klg. 3 a nawet M B ai e : 

gram 
dač do tego opiekę pedagogiczną, jaką dzie- 
ci mialy we Wlodawie to trzeba przyznač, 

drugi wytworna komedja Vernuilla „Kocha- 
nek Pani Vidal". Sztuka 

wyższem  wykształce- pj 

scenie 
ty kredytowane i zniżkowć ważne. 

sa w 
dyńskim. Dziś teatr Letni występuje z prem 
jerą doskonałej komedji Caillaveta i Flersa 

siły zespołu pod reżyserją dyr. F. Rychłow- 
skiego. 

nicy. 

kradzież u Kondratowicza Józefa (Wiłko- 
mierska 109) któremu syn Franciszek zcią- 
gnął 1100 zł. mając zamiar „zabawić się”, = 

jomej Julji Gałeckiej (Lipowa 7) gdzie za- 
stał kilka kobiet i mężczyzn, którzy namó- 
wili go na wódkę. Gdy był już nieprzytom- 
ny kompanowie wyciągnęli mu pieniądze i 
za poradą Gałeckiej ukryli w ogrodzie. 

wydała wspólników i wskazała gdzie zako- 
pano pieniądze. 

raj w nocy zasłabł nagle jeden ze zdolniej- 
szych funkcjonarjuszów 
śledczej 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

CHODNIKOWE DZIWOLĄGI 

Kto ma czuwać nad stanem bezpieczeństwa 
w ogrodach? 

  

d Na wstępie trochę rozważań lingwi- NIETYLKO PAŁKARZE LECZ I NOŻOWNICY CZYHAJĄ NA PRZECHODNIÓW. stycznych. Col io A Powiedzenie: 

Wczoraj w nocy w Cielętniku jakiś osobnik napadł na samotną kobietę i zadał jej  „Kwiatek*? i.. jak wiemy wszystkie tartaki strej- 
kują. 

Zresztą strejk obecny nie jest je- 
dyną naszą bolączką. Weźmy choćby 
pewien fakt b. boleśnie odczuty przez 
cały polski przemysł drzewny. 

Oto od 1 b. m. obowiązuje nowa 
taryfa związkowa polsko-niemiecka. 

Przewiduje ona dla eksportu drze- 
wa do Niemiec nowe stawki taryfowe, 
wyższe o 30 — 40 proc. od obowiązu- 
jących dotychczas. 

Zmiana ta przyszła w najbardziej 
nieodpowiedni moment, to też związki 
i Izby przemysłowe wystąpiły z me- 
morjałem. Sprawa ta była omawiana 
na posiedzeniu komitetu ekonomiczne- 
go Rady Ministrów. 

Nie pomogła interwencja Min. Rol- 
nictwa i Min. Komunikacji — nie zgo- 
dziło się cofnąć swoje rozporządzenie. 

W tych warunkach przemysł drzew 
ny nie może przezwyciężyć trudności 
i marnieje. Ww. T. 

„Kwiatek* w gwarze dziennikarskiej (są 
i inne gwary branżowe, np. szoferska) 
oznacza wszelkie curiosum, w dowolnej dzie 
dzinie, na dowglnem polu. I tylko zależnie 
od tego, czy to curiosum bardziej, czy mniej 
jest charakterystycznem, bardziej, czy mniej 
w oczy rzucającem się, używa się powie- 
dzeń: „kwiatek*,  „kwiatuszek*,  „kwiate- 
czek. 

Nic tak dobrze nie tłomaczy, jak przy- 
kład. Służę*nim tedy. 

Chodzi o „kwiatek* chodnikowy. Jeden 

straszny cios nożem w okolicy brzucha. 
Krwawy ten wypadek zdarzył się w oczach przypadkowego przechodnia Błażeja 

Biernakiewicza (Mostowa 10) który widząc ranną kobietę osuwającą się z jękiem na 
ziemię, wszczął alarm. 

Ranną jak okazało się Stanisławę Klimuk (Nowoświecka 3) przewieziono natych 
miast do szpitala żydowskiego, gdzie wczoraj ranno podana została operacji. 

Sprawca napadu zdołał jak zwykłe w takich wypadkach zbiec. 

Nocny napad zamaskowanych bandytów 
OBRABOWANY ZAŚCIANEK PRZEZ KURKUCIÓW z DMITRÓWKI 

Dnia 9-go b. m. dokonano niezwykle zuchwałego napadu na 
zaścianek Szpęgło, gminy Olkienickiej, w pobliżu granicy litew- 
skiej. W nocy do gospodarza zaścianku Stanisława Palityko wtar- 
gnęło 6 uzbrojonych i zamaskowanych bandytów, którzy doszczę- 
tnie obrabowali dom, zabierając wiele rzeczy z ubrania, 50 dola- 
rów gotówką i kilkaset złotych. Banda uzbrojona w karabiny od- 
daliła się następnie w okoliczne lasy w kierunku granicy litew- 
skiej. Powiadomiona o wypadku policja i posterunki KOP'u, za- 
rządziły natychmiast pościg. Obstawiono granicę szczelnym kor- 
donem i zorganizowano obławę. Wynik pościgu był z pewnych 
względów sensacyjny. Mianowicie: udało się ująć trzech z pośród 
napastników, w tej liczbie Józefa i Jakóba Kurkuciów, ze wsi 
Dmitrówka, rodzonych braci owego Kurkucia, wokół osoby któ- 
rego rząd iitewski podniósł takie larum, aż na forum Ligi Naro- 
dów po słynnym zajściu w Dmitrówce i naskutek czego nastąpi- 
ły straszne pegromy antypoiskie w Kownie. 

Bolszewicy zamordowali kobiete 
Jak donoszą z pogranicza, onegdaj o godz. 6 rano ludność nasza, 

pracująca na polu przy granicy bolszewickiej koło leśniczówki Mutwica, by- 
ła świadkiem bestjalskiego mordu, dokonanego przez sowieckich pogranicz- 
ników na kobiecie, idącej wzdłuż granicy po stronie sowieckiej. Do kobiety 
owej, idącej zupełnie spokojnie, żołnierz sowiecki oddał bez żadnego wi- 
docznego powodu trzy strzały, po których kobieta padła na drodze, wio- 
dącej do Prusinowa, bez znaku życia. Na odgłos strzałów nadjechał z Pru- 
Sinowa konny oddział żołnierzy sowieckich, którzy wykopali dół i zwłoki 
zabitej pogrzebali. Niemi świadkowie tej tragedji — ludność cywilna z na- 
szych stron—obserwowali ze zgrozą tę scenę charakterystyczną, ilustrującą 
postępowanie sowieckich pograniczników z ludnością. Zabójstwo nastąpiło 
w biały dzień bez żadnej uzasadnionej przyczyny, gdyż kobieta ta nie mo- 
gła w żaden sposób przekroczyć granicy, która jest w tem miejscu odru- 
towana. 

Krwawe zajście na stacji Mołodeczno 
KANONIER Z GOŁĄ SZABLĄ PADA OD KULI ŻANDARMA 

Na stacji w Mołodecznie doszło do pożałowania godnego, a krwawego 
zajścia. Kilku żandarmów zatrzymało trzech żołnierzy z 19 pułku artylerji po- 
lowej. Żołnierze odmówili posłuchu żandarmom. Jeden z nich, kanonier Baro- 
jun Antoni dobył szabli i rzucił się na żandarma. Żandarm w obronie własnej 

a 

  

taki przytaczałem kilka tygodni temu, pisząc 
o ulicy Jagiellońskiej w miejscu, gdzie bu- 
duje się gmach T-wa Kredytowego m. Wil- 

niła to curiosum. 
Dziś już chodnik został przerobiony, 

niemniej „kwiatek* z przed dziesięciu dni 
„kwiatkiem* pozostanie. Fotografja nasza, 
jeśli tylko jest dość wyraźna, komentarzy 
nie potrzebuje. 

Teraz chcę jednak przytoczyć następny 
dziwoląg z tej samej chodnikowej serji. 

— Gdziem go znalazł? — Na rogu Ar- 
senalskiej i Zygmuntowskiej, tuż przy wej- 
ściu do Cielętnika z tamtej strony. 

Wzdłuż całej ulicy Arsenalskiej od Ka- 
tedry aż do zakrętu przy pałacu Tyszkiewi- 
czowskim, jest obok ogrodzenia Cielętnika, 
coprawda nie chodnik, ale miejsce nań. Nie 
przeszkadza to oczywiście, że ten i ów tam- 
tędy właśnie lubi chodzić. Otóż, gdy się 
dojdzie, od Katedry idąc, do miejsca, w któ- 
rem od strony Wilji jedyne jest wejście do 
Cielętnika, wtedy stanie na drodze zapora, 
której wyminąć „ani jak* nie można, bez 
zejścia na jezdnię. 

Umocowany kołkami i kamieniami, stoi 
sobie sklepik na kołach. Woda sodowa, 1e- 
monjada, landrynki, dropsy, czekoladki i 
tym podobne specyfiki są w nim do nabycia. 

Ё Właściciel czy właścicielka chytrusi nie- 
lada, tak się ze swem  przedsiębiorstwem 

p 

SZKOLNA 

— Wydział elektryczny w Państwowej 
Szkole Technicznej im. Marszałka  Piłsud- 
skiego. Min. W. R. i O. P. zarządziło otwar 
cie wydziału elektrycznego w Państwowej 
Szkole Technicznej im. Marszałka Piłsudskie 
go w Wilnie na następujących zasadach. 

Wydział ma na celu praktyczne wy- 
kształcenie przemysłowych pracowników te- 
chnicznych w dziedzinie przemysłu elektrycz 
nego. 

Na kurs pierwszy mogą być przyjmowa 
ni kandydaci, którzy: mają nie więcej niż 
19 łat życia, przedstawią Świadectwo roczne 
z Vl-tej klasy państwowej lub posiadającej 
prawa szkół państwowych szkoły Średniej 
ogólnokształcącej z promocją do klasy VII, 
albo świadectwo złożenia egzaminu dla eks- 
ternów w tym zakresie, ewentualnie świade- 
ctwo szkolne, które władze szkolne uznają 
za równowartościowe do tego celu oraz zło- 
żą egzamin sprawdzający z wynikiem  do- 
datnim: z matematyki — w zakresie 6 klas 
gimnazjum typu humanistycznego, z języka 

ny, z rysunku odręcznego — w zakresie 

Kurs nauki trwa 

Od kilku dni na całem pograniczu sowieckiem rozbrzmiewają liczne strzały kara- 
binów ręcznych i maszynowych. Nie są to strzały ćwiczących się pograniczników, gdyż 
odzywają się w coraz to innem miejscu i w różnych odstępach czasu. 

Jak informują uciekinierzy z Rosji Sowieckiej, strzały te są echem obław i utarczek 
oddziałów pogranicznych sowieckich z grasującemi na pograniczu sowieckiem grupami 
t. zw. liszenców, czyli zesłańców, którzy uciekli z miejsc swego zesłania, napadających 
często na żołnierzy, milicję i agitatorów kolektywizacyjnych. Najwięcej podobnych gra- 
santów znajduje się w Słuczyźnie koło Uzdyn. 

Zamordowany widłami 
W lesie, koło wsi Domasźe, gminy darewskiej, pow. baranowickiego znaleziono zw1o- 

ki chłopca-pastucha Wincentego Szczerbę, zabitego żelaznemi widłami. 

Kto dokonał tego okropnego mordu, narazie niewiadomo, 

Z SĄ D 0 W ZAPOZ NAM CNOTA 
„Niezawsze cnota ma wypisane na czole, 

że jest cnotą. Czyny ludzkie zależą nieraz 
od tylu skomplikowanych powodów, takie 
czasem dalekie skojarzenie wywołuje ten a 
nie inny postępek człowieka, że rajprzód 
trzeba poznać te utajone sprężynki życia, a 
potem sądzić, dłaczego jeden żyje dobrze i 
zgodnie z wolą Bożą, a drugi grzeszy. Zna- 
lezienie powodów, które psują życie i takich 
które je ułatwiają będzie dużym krokiem na 
drodze do poprawy stosunków. 

Oto — wiemy, że zbrodnia i występek 
trzymają się zawsze blisko nędzy i niedo- 
statku. Tam w smutnej otchłani życia ludz- 
kiego graniczą z sobą brak i grzech. 

— Centralny Związek białoruskich orga- 

Związek ma na celu koordynowanie pra- 

W charakterze założycieli Centr. Związ- 

— Powrót dzieci „Ogniska Kolejowego” 
zebrani ro- 

    

  
inż. Szadzewiczem wraz z żoną 

którym w specjalnym ulokowali, że chcesz, nie chcesz, a spojrzeć drobna dziatwa z wyw- 
musisz. Raz ze złością, drugi raz obojętnie, 
a trzeci, kto wie, może i życzliwie. 

Wszystko to bardzo pięknie, ale może 
mi ktoś powie, coby było, gdybym np. ja 
sam jutro ustawił sobie wózeczek na chod- 
niku przy ul. Mickiewicza, powiedzmy 
czerwonym  Sztrallem, i handlować zaczął? 
Czy długobym tam wytrwał? 

Ktoś przyszedłbym i na zbitą głowę ka- 
zał się wynosić. Ktoby to był? — No któż? 
— policjant. 

_, Otóż teraz powstaje pytanie, czemu 
mój ewentualny handel przy ulicy  Mickie- 
wicza nie wytrwałby i piętnastu minut, gd 
„Sklep“ wpoprzek chodnika na Arsenalskiej, 
trwa już dobry miesiąc? 

Kto z państwa ciekaw tego dziwa, niech 
na dolną fotografję naszą okiem rzucić ra- 

Trzydzieścioro wychowanków przed- 

  

PRZEMYTNIK OSKARŻONY O SZPIEGO- 
położonem w slicznej miej- STWO. 

ości nad Bugiem w Lubelszczyźnie. _ Mieszkaniec litewskiego miasteczka Ma- 
Wrócili wszyscy weseli i zadowoleni, a ka- laty Lejba Fiszer znalazł się za kratkami pol 

skiego więzienia, a następnie przed sądem 
okręgowym w Wilnie. uważało za obowiązek pokazać Zarzucono mu uprawianie swym To- szpiegostwa 

dyslokacji wojsk i t.p.) oraz nielegalne 
przejście granicy — co miało Ścisły związek 
z jego procederem. 

Sąd wymierzył mu stosunkowo 
karę — 3 lata domu poprawy. 

były takie które przywiozły o 4 i pół kilo- 
więcej niż wywiozły. A jeżeli do- 

łagodną 

  

miki ga lek Ogniska przyniósł poważne wy- | Sprawa oparła się o Sąd Apelacyjny, któ „, Nie zaradzi zlemu t. zw. dobroczynność czy. niki za co się zarządowi należ dzieko- RAD ZE ONY: nie „wykupi“ go workami pieniędzy. To by- STT TIT A TRS TTT KTS; wanie. SS ŻY podzięko- ry w dniu wczorajszym rozpoznał ją. łaby zawsze „kropla w morzu”. Natoniasł Oskarżony nie przyznał się do szpiego- 
stwa twierdząc że przekroczył granicę w 
celach przemytniczych. Niósł on 10 kg. sa- 
charyny. 4 

Podejrzenie o uprawianiu przez niego 
szpiegostwa powstało na skutek denuncjacji 

skuteczne będzie dojrzenie przyczyn, które 
ludzi sprowadzają na dno. 

Nieraz u ludzi w tych samych warun- kach materjalnych jest różnie: u tych dosta- tek, u tamtych wprost bieda. Są tacy, któ- 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś po raz 

RADJO WiLEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 12 SIERPNIA 1930 ROKU 

12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. ta na premierze odniosła wielki” sukces artystyczny, dzięki złożonej przej rodzin Reisów czujących doń 1)! zawsze nie wystarcza, którzy nie umie- | 13.00. — Komunikat meteorologiczny. doskonałej grze zespołu z Wernicz i Ziem- urazę za odmowę poślubienia ich córki, ia ograniczyć swoich wymagań i zastoso- (17.15 — 17.20 Program dzienny. | jim na czele, Oraz efektownej wysta- Sąd Apelacyjny uniewinnił Fiszera z za- WAĆ się do swoich środków, słowem — nie 17.25 — 18.00: Tr. z kortów _ teniso- wie. Nowość tę wyreżyserował na naszej rzutu uprawiania szpiegostwa natomiast ską Umieją oszczędzać. wych w Warsz. spotkanie Japonja — Polska. 

18.00 — 19.00: Koncert z Warsz. 
19.00 — 19.35: Audycja literacka „Man 

wantara“ zradjofon. nowela Tadeusza. Ło- 
palewskiego w wyk. Z. D. R. W. 

A. oszczędność to najważniejsza droga 
do dobrobytu, a w związku z tem, co po- 

ŁA A i do Sea NE wystepku. NUTS ATS E2ų Stad wynika, że oszczędność jest wielką > Z) cnotą, której trzeba ludzi uczyć. 

0 starannie Z. Ziembiński. Bile- zał go za bezprawne przekroczetnie granicy 
na 5 m. więzienia. 

‚° ро-Вегпаг- 

  

„Papa”, posiadającej wiele pogodnego Ви- — — Kradzieže. Broczko Matyldzie (Popla Przy prowadzeniu oszczędnej gospodar _ 1935 — 19.45: Program na środę i moru, dowcipu, poezji i centymentu. wska; 31) w czasie nieobecności domowni- ki zarobionemi pieniędzmi, potrzebne jest rozmaitości. Jest to bezwątpienia jedna z najlepszych ków skradziono z szafy 2 palta z których je zrozumienie jeszcze jednej prawdy: že 1945 — 20.00: Prasowy dziennik „radjo- komedyj znakomitej spółki autorskiej. dno męskie drugie damskie i budzik biurko- Oszczędzonych pieniędzy nie wolno trzy- wy z Warsz. W wykonaniu biorą udział wybitniejsze wy łącznej wartości 510 zł. Podejrzeń brak. 
Również Jurys Kamila (Łotoczek 6) za- 

meldowała policji o kradzieży burki wartość 
38 zł. Burkę poznała u Dziedziul Zofji (Fi- 
larecka 11) która oświadczyła iż nabyła ją 
w sklepie przy ul. Końskiej za 13 zł, 

mać w domu. Odłożona złotówka, kiedy bę- 20.05 — 20.30: „Przez białe okulary“ dzie „pod reką“ latwiej sie wyda, Tymcza- wesoly feljeton podróżny część II (Małopol- sem zaniesione choćby codzień do P.K.O. ska Śląsk Cieszyński) wygłosi L. Wołłejko (oddziały są w każdym urzędzie poczto- art. teatru „Reduta“, $ : wym) nie kusi już człowieka i jest tą kro- 20.30 — 22.00: Koncert (tr. z ogrodu plą, która wzbiera i rośnie. Książeczka Lernardyńskiego w Wilnie). gdzie stwierdzono, że uległ on zatruciu pod- .OSzczędnościowa P.K.0. — to pomocnica 22.00 — 23.00: Tr. z Warsz. Dyskusja czas przyjmowania lekarstw. łudzi biednych. Ułatwia składanie, gdyż nie p. t. Legenda a rzeczywistość i Komuni- — Uciekła by się ochrzcić. a KRC formalności, w parę mi- katy. 
Z Jaszun zbić Zora Kowieńska, która nut można je załatwić. 
przybyła do Wilna w celu przyjęcia chrztu. GIEŁD A WARSZAWS KA. " Ww z z tem kąty) a Kowień- ; pe wy RY ską przyjechał do Wilna brat jej i wszczął . nia - Szukiwania, które narazie nie dały wy- Belgja 124,70 — 125,01 — 124,39. Lon- i > niSy GE y dyn 43,40 — 43,51 — 43,30 Nowy York ników. 

— Porzutek. Znaleziono na pl. Łukiskim 8,90 — 8,92 — 8.88. Paryż 35,05 — 35,14 podrzutka płci żeńskiej w wieku około tygo a AS т 8,!—;116 DZ dnia, któ i i as 1200 Wi s 
Sa! Jeie. umieszczono w przytułku Dzie 173,13 — 173,76 — 172,90. Wiedeń 125,05 

—26,26 — 125,64. Włochy 46,69 — 46,81 — Napadaj na rzechod - С 2 niów. W Kotle w nocy iais do do- 46,57. a w obrotach apa 212,90 
i 'apiery procentowe: mu Czesław Łabudź (Legjonowa 58) z0- skontaktowanie się z rezydentem s; ОМУ> stał zaczepiony przez jakiegoś osobnika idą- skim w Wołożynie. Chłopiec, eo a Pożyczka dolarowa premjowa 65,25 — rego w towarzystwie kobiety, która uderzy- dziai szezegolowo o swych przejściach za 63,50. 5 proc. konwersyjna 55,25. 5 proc. ła Łabucia w twarz „a następnie poczęła *= kordonem pozostawał na wolności, lecz o. kolejowa 50.50. 7 proc. stabilizacyjna 88. 10 krzyczeć, że napadnięto ją. Na krzyk, któ- statnio począł uprawiać agitację komunisty- Proc. kolejowa 104. 8 proc. LZBGK i BR. ry był zapewne umówionym znakiem z sk czną wśród małoletnich. To zmusiło nasze  siedniej bramy wybiegło 3 osobników, któ- włądze do zatrzymania go i odesłania z po rzy dogonili uciekającego Łabucia i zrabo- wyęotem do Sowietów. 

wali mu palto i drobne pieniądze. Jednego z 
osobników podejrzanego o napad wezwana — Fatalny Skok. 8 b. m. Krenc Włady- policja zatrzymała wpobliżu miejsca zajścia. sław lat 9 (Bufałowa 12) skacząc z odkosu 
— Czternastoletniego szpie- góry ага i Em Ras 52 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Ja chcę na płótno. 
Hollywood — Tajemnice Hawanny. 
Miejski — Strzał wśród dżungli. 
Picadilly — Przedwiośnie. 
Światowid — Wyspa łez, 
Ognisko — Zzpomniane twarze. ъ Wanda —Dziewczyna z zakazanej dziel Krzewienie oszczędności wśpród społe- 

czeństwa jest walką ze złem — jest cnotą. 
Współpracownicą na tem polu — jest wiel- 
ka instytucja społeczna — skarbnica Narodu 
Polskiego P.K.O. JE 

OADEGOZCEZOEAO CZE RZECZOWO ZR MER JRC ZEP ZAPORTEOŃĄ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—Złodziej okradł złodzieja. Notowaliśmy 

ku tygodniami donosiliśmy o ujęcia w Woło 
żynie 14 letniego chłopca, wysłannika wy- Zaczął od tego, że pojechał do swej zna wiadu sowieckiego, który miał za zadanie 

Policja natrafiła na ślad meliny. Gałecka 
obligacje BGK 94, Te same 7 proc. 83,25. 
4 proc. ziemskie 45. 4 i półprocentowe ziem 
skie 56,50. 5 proc. warszawskie 59,50—59,75 
8 proc. warsz. 76,50 — 76.60 — 76,50. 10 
proc. Lublina 85. 5ргос. Łodzi 53. 8 proc. 
Łodzi 71. 10 proc. Radomia82,50. 6 

— Zatruł się wywiadowca policji, Wczo 

wileńskiej policji 
„p. Rutkowski. 

asica   

na. Właśnie nasza górna fotogratja uwiecz- - 
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OGNISKO — MAKABI 3:1. 
> : + 1 < + 

O tem, że niedzielny mecz miał znacze- 
nie jeśli nie decydujące to przynajmniej b. 

    

    

  

  

poważne, można się było przekonać wcho- 
dząc na boisko. 

Tłumy. Mało tegó, tiumy, jak nie ścią 
gała ani Warta, ani ż a inna drużyna. 

Obydwie druż mają dobre składy 
jakkolwiek osłabione brakiem po jednym 
obrońcy. Pawlak i Polaczek nie grają. 

Zaczyna się sympatyczna, otwarta gra 
z temperamentem. Makabi ma przewagę, a 
pod koniec pierwszej połowy nawet znacz- 
ną. Mimo to wynik do pauzy bezbramkowy. 

' Po przerwie Ognisko (mając dobry 
dzień w linji ataku) przerywa się kilka razy 
pod bramkę Makabi. Kotłowski broni kilka 
razy b. przytomnie iecz bliskiego strzału 
Aścika nie umie utrzymać 

Gracze Ogniska rzucają się na szczęśli- 
wego strzelca aby go ucałować. Ohydny, 
że użyję tego zwrotu, ten zwyczaj istnieje 
jeszcze w Wilnie i mimowoli nasuwa  рггу- 
puszczenie, że nawet sami gracze uważają 
jako coś dziwnego, niebywałego, że... napa- 
stnik trafia w bramkę. 

Po trzech minutach 
Ogniska, zupełnie 
drugą bramkę. 

Makabi załamuje się psychicznie, część 
publiczności opuszcza boisko (oj, ta publicz 
ność, nie sportowa ale „nasza* albo „wa- 
sza“) i zaczyna być nudnawo, walki niema. 

Ognisko naciera szereg razy -z rzędu, 
lecz bramkarz łapie wszystko, nawet silnie 
strzelony wolny bezpośredni za rękę Kra- 
kanowskiego. 

W chwilę potem Makabi zdobywa po 
kornerze pierwszą bramkę. Publiczność ocze 
kuje ostrej walki i wyrównania, a tymcza- 
sem jest kopanina (Szmuklera znoszą z bo 

t prawoskrzydłowy 
niespodziewanie _ strzela 

iska, Tewelowicz kuleje i przestaje grać) i mtr. — 5.08 sek. skok w dal — 

trzecia bramka dla Ogniska. Strzela ją lewo- 
skrzydłowy z ładnego podania Aścika. 

Wynik ten pozostaje do gwizdka. Maz 
kabi traci szanse zdobycia mistrzostwa, a 
przynajmniej odsuwa je, Ognisko poprawia 
swoje akcje. 

Wygrywa ono, bo atak ma swój dobry 
dzień. Wszyscy pracują, kombinują 1 strze- 
lają. Jeszcze trochę za mało, ale na początek 
dobre i to. 

W Makabi brakowało czegoś. Jakoś nie 
tak grała jak zawsze. Po utracie bramek 
podupadła na duchu i nie umiała strzelać. 

Sędzia p. Herholdt oburzył kilka razy 
na siebie publiczność, zresztą zupełnie nie- 
słusznie. Taki to już los sędziów na meczach 
„narodowościowych”. 

Sędziami autowymi byli... kierownicy 
sekcyj klubów walczących o ćenne punkty. 

Tego nie powinno być, aby nie narażać 
autorytetu sędziowskiego. Zresztą człowiek 
jest tylko człowiekiem. Osman 

WIECZOREK ZWYCIĘŻA W PIĘCIOBOJU 

O MISTRZOSTWO POLSKI. 

W niedzielę rozegrany został w Pabja- 
nicach pięciobój lekkoatletyczny o mistrzo- 
stwo Polski. 

Zwyciężył zawodnik wileński, Wieczo- 
rek (3 p. Sap) uzyskując 2954 pkt. Drugi 
wilnianin Wojtkiewicz (Sokół) uzyskał trze- 
cie miejsce mając 2783 pkt. 

Tryumf Wieczorka traci na wartości je- 
śli się weźmie pod uwagę, że w konkurencji 
tej nie wzięli udziału najlepsi polscy wielo- 
bójcy. Cejzik, Meyro i Balcer. 

Ponadto ten sam Wieczorek uzyskał nie 
dawno w Wilnie wynik lepszy o 500 pkt. 

Wyniki Wieczorka w poszczególnych 
konkurencjach: 200 mtr. — 25.4 s., 1500 

684 cm. (re- 
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A ORAZ o Od dnia 11 do 14 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: mtr., dy 33. ntr. KING = = = -117 
WYNIKI ZAWODÓW PŁYWACKICH. t r Z a w Ę r 0 Ž Hu n 6 į 

W niedzielę odby x 0 1 na MIEJSKIE 55 
E e istrzost З Komedja w 10 aktach. Obraz pełen niebywałych przygód! Arcysensacyjne dzieje wyprawy na małpoludy. W : 

aa zawody  płyv o mistrzostwo szją MIEJSKA | głównej: SYD CHAPLIN. W obrazie udział biorą: Małpy, słonie, lamparty, krokodyle, tygry v i inne 2 
Oto wyniki uzvskane na nich: 400 mtr. *!- Ostrobramska 3. | ta. Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr 47—w 1 akcie, 2) W kraju Ludožarcėw — kom. 2 aktach. K 

panów: Kukliński  (P.K.S.)  Sierdziukow czynna „od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program:| „Miłość i lzy Szopena” 

(PASS) 
400 mtr. pań: Ziemowiczówna (P.K.S.), 

Kołtynowiczówna (ŻAKS). 
200 mtr. styl klasyczny panów: Bengis 

(ŻAKS), Opowicz (P.K.S.) 200 mtr. styl 
klasyczny pań: Kołtynowiczówna, Aniłowi- 
czówna (ŻAKS), 1500 mtr. panów: Kukliń- 
ski, Czeczot (Pogoń). 

Sztafeta 50X5 i 100x4 pań PKS, ŻAKS, 
Sztafeta 50X5 panów: P.K.S., Pogoń. 

200x4 panów: P.K.S. Pogoń, 100 mtr. 
na wznak pan: Skorukėwna A., 
czówna. 100 mtr. na wznak panów: Kukliń 
ski, M. Skoruk. 

MASIUKIEWICZ MISTRZEM KOLARSKIM 
WILNA. 

Niedzielne zawody kolarskie © mistrzo- 
stwo Wilna zgromadziły na starcie przy ka- 
plicy ponarskiej jedenastu zawodników. 
frasa wynosi 50, klm.. 

Od startu wygrywa J. Maciejkiewicz nie 
dając się minąć zeszłorocznemu mistrzowi 
J. Kalinowskiemu. Pierwsze 25 klm. pokry- 
wa Masiukiewicz w 40 minut. Reszta zawod 
ników podąża w znacznem oddaleniu, a jed 
nego z nich od półmetka przywieziono na- 
wet autem. 

W rezultacie zwyciężył Masiukiewicz w 
czasie 88 minut przed Kalinowskim (95 mi- 
nut) i W. Ingielewiczem. 

TEE              

OGŁOSZENIE. 

W dniuo 21 lipca rb. podczas czynności 
egzekucyjnej w tekturowni Calela Balbery- 
skiego, w Nowo - Wilejce, zginęła metalowa 
pieczęć urzędowa, do laku z napisem „Urząd 
Skarbowy powiatu Wileńsko - Trockiego" i 
z godłem państwowem w środku. Znalazca 
zechce zwrócić do Wydziału I-go Izby Skar 
bowej, ul. W. Pohulanka Nr. 10, pokój 
Nr. 22. 

  

Zieniewi- . 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
wę Kino 

„HOLLYWOOD ' 
Mickiewicza 22 

„TAJEMNICE HAWANNY" "©" 5: 
Największy przebój niemy. Wspaniały i wzruszający dramat na tle życia amerykańskiego 

PHILIPS HAWER i LOUIS 
Nad program komedja w 2 akt. 

Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.30 Do godz. 7-ej PARTER ! zł, BALKON 80 gr. 

WOLREŻJ4. 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS* 
JA CHCĘ na PŁÓTNO 

TALMADQE, RENEE ADOREE i inni. Wspaniała gra. 

Od godz. 4-ej i pół do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr. PARTER 1zł. Sensacyjna sztuka dźwiękowa 
W roli gł. arcywesoła, cudownie zbudowana MARION DAVIES « 
przyjmują udział największe gwiazdy: FAIRBANKS, CHAP 

Początek o godz. 4.80, Ost. seans o 
    

      

    

  

  

KINO 

„ŚWIATOWID* 
Mickiewicza 9.   Dziś! Potężny film, pełen egzotyki, emocji 

i dramatycznego napięcia p. t. ! 
LYA DE PUTTI, Paweł Wegener i Lydja Salmonowa. Ciekawa treść! Doskonała gra artystė 

  

WYSPA ŁEZ ;os    
Nad program: Wesoła komedja ,,500 doiarów za uśmiech”. 

  

Piękna wys 

  

      

Złoty medal na P.W.K. 

odporne na rdzę 
i zimnotrwałe 

maksymalne plony 
nawet na lichych glebach. 

  

daje 

KE 
ORYGINALNE 

  

  

  

PIANINA i FORTEPJANY 
Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold  Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 

w а 

sk 5 

  

najwybitniejszych lachowców na Pow. Wysta- 
wie w 1929 i. “ 

WILNO, K. Dąbrowska ,.› 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

liemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 
  

  

  

LEKARZE: 

  

Pokój 

ówk$ 
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tanio Gog 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 30. V1930 r. 

  

czynności dotyczące tranzakcyj hipotecznych bez ogranicze- 
nia winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu, 
lub przez jednego członka zarządu i Dyrektora Zarządzające- 
go lub jego zastępcę (Wice Dyrektora). Natomiast korespon- 
dencja, rozporządzenia w czynnościach bieżących, pełnomo- 
cnictwa do odbioru korespbndencji i przesyłek pocztowych i 
innych, pozatem wszelkie dokumenty, z których żadne zo- 
bowiązanie dla Towarzystwa nie wynika, mogą być pod- 
pisywane przez jednego członka zarządu, lub przez Dyrek- 
tora tarządzającego, lub jego zastępcę (Wice-Dyrektora). Dy- 
rektorem oddziału w Wilnie na mocy aktu plenipotencji zezna- 
nego przed Notarjuszem Karolem Grzymińskim w War- 
szawie w dn. 22. 458. 1. Firma: „Opołło — Spółka z ograniczoną odpowie- Wysocki, zam. w dzialnošcią“. Detaliczny handel resztkami bławatnemi i galan- 

terją. Siedziba w Wilnie przy ul. Niemieckiej 24. Spółka istnieje 
od 1 kwietnia 1930 r. Kapitał zakładowy 2000 złotych podzielo 
ny na 100 udziałów po 200 złotych każdy, z których 1560 zł. 
wpłacono w gotowiźnie, resztę zaś w postaci prawa do lokalu 
sklepowego w Wilnie przy ul. Niemieckiej 24 udzielonego spół 
ce. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Motel Rybak — 
przy ul. Legjonowej 195 Benjamin Żupraner — przy ul. Mic- 
kiewicza 44 Masza Frydmanowa przy ul. Wielkiej 30, Szmul 

fa Administracji 
wie. 

mi 

branie. 

= S у т $ caly czas Frydman — przy ul. Wielkiej 30. Weksle, zobowiązania, czeki kę 
umowy, akty, plenipotencje i inne dokumenty winny być podpi OSA: 
sywane przez dwóch członków zarządu łącznie, a mianowicie: || (| TTT 
Matela Rybaka i Benjamina Żupranera pod stemplem firmo- 462, 5 Paa: 
wym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mo 
cy aktu, zeznanego przed Władysławem Strzałko, notarjuszem 
w Wilnie w dn. 1 kwietnia 1930 r. za Nr. 1105 na czas nieogra 
niczony. 1334 — VI 

w dniu 23. V. 1930 r. 

Akt organizacyjny sporządzony 
szem Zborowskim 26 czerwca 1919 r. 

Towarzystwa kieruje Rada 
# 8 do 10 członków wybieranych na 3 lata przez ogólne ze- 

Rada Zarządzająca wybiera 
tet Wykonawczy złożony z czterech 

swej kadencji 

odpowiedzialnošcią“. 
czanych i innych pokrewnych. Siedziba w Wilnie przy ul. Pił- 
sudskiego 61. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 kwietnia 
Kapitał zakładowy wynosi 
łów po 50 złotych każdy. 
źżnie, reszta wniesiona w postaci równowartości pracy udziałow 

1Ш. 1930 roku za Nr. 624 jest Władysław 
Wilnie przy ul. Królewskiej 7. Spółka Ak- 

cyjna. Ustawa Towarzystwa zatwierdzona została przez Sze- 
przy Jeneral — Gubernatorstwie w Warsza- 

został przed  Notarju- 
za Nr. 1078. Interesa- 

Zarządzająca składająca się 

z pośród siebie Komi- 
członków, którzy. przez 

czynnościami 
1335. 

w dniu 3. VI 1930 r. 
„Paweł Barszczewski Spółka z ograniczoną 

Sklep towarów gastronomicznych, wód- 

kierują wszystkiemi 

1930 r. 
2.500 zł. podzielony na 50 udzia- 
2.000 złotych wpłacono w gotowi- 

ca Pawła Barszczewskiego dla spółki. Zarzą spółki stanowią 

459. |. Firma: „Towarzystwo Ubezpieczeń Vita — Spółka zam. w Wilnie: 
Akcyjna". Przedmiot: Zawieranie umów ubezpieczeniowych na 
życie i dochodu od wypadków wszelkiego rodzaju na wypa- 
dek niezdolności do pracy i choroby (par. 2 Ustawy) Siedziba 
Centrali w Warszawie ul. Fredry. 2. Siedziba oddziału w Wil- 
nie — przy ul: Królewskiej 7—6 Oddziały w Krakowie, Lwo- 
wie, Katowicach i Wilnie. Generalne reprezentacje: w Po- 
znaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Kapitał zakładowy 2000.000 zło- 
tych podzielonych na 20.000 akcyj pełno wpłaconych. Do 
Rady Zarządzającej wchodzą: Władysław  Braunsztein — ul. 
Matejki 10. Zbigniew  Rozmanit pl. Napoleona 5 obaj z 
Warszawy. Wilhelm Hordliczka z Łodzi, ul. Piotrkowska 213, 
Чепгук Siefel z Genewy, Józef Strassle z Genewy i Stani- 
ław Sławski z Poznania. Dyrektorem  Zarządzającym jest 
śtefan Gielg z Warszawy, ul. M»rszałkowska 62. zastępcą 
Dyrektora Zarządzającego — Zdzisław  Reklewski z War- 
szawy ul. Piękna 47. Rada Zarządzająca zastępuje spółkę wo- 
bec władz i osób i prowadzi jej interesy. Wszelkie zobowiąza- 
nia, kontrakty, umowy i pełnomocnictwa, czeki, żądania wy- 
płaty lub zwrotu funduszów i z instytucji kredytowych, oraz 
wydawanie papierów i dokumentów | wogóle wszelkie doku- 
menty z których wynikałaby podstawa do jakiegokolwiek 

| | zobowiązania ze strony towarzystwa jak również wszelkie | | | | 

AKZALAG OĘZZOTOOOWOAEOCA 

A. ARMANDI. na to, i prędzej napisać ostatnią wo- 

э WŚRÓD NOCY BEZ sk g 
— ina! 

GWIAZD Przeskakując przez dwa stopnie 
„Następuje stopniowy zanik czu- naraz, Indjanka wbiegła na terrasę. 

cia... — Zapal lampę i przygotuj mój 
Powtórzył wyczytane dalej w ksią- fotel w gabinecie przed biurkiem. Mu 

żce lekarskiej zdania. Nie było więc szę popracować trochę w nocy. 
żadnych wątpliwości, co do  cho- Indjanka kłasnęła w ręce. | 
roby! —Pracowač?... Ależ pan nie ma 

Przekonany już ostatecznie w tem, siły siedzieć! 
w co nie chciał uwierzyć, chory po- — Usiedzę jakoś w fotelu. 
czuł nagle, że siły opuszczają go osta — Ależ senor nie jadł jeszcze obia 
tecznie. Głowa spadła na poduszki i du! 
z zamkniętemi oczami, Fortiolis od- 
dał się męczącemu uczuciu 
Ale w głowie zaświtała zbawcza myśl 
o synie: uśmiechnął się i westchnął z 

Piłsudskiego 61. 

mowym. 

nem _Klottem, 
r. za Nr. 1951 
tnia 1930 r. 

Krzyknął gorączkowo: 

— Na obiad wezmę chininy i po- 
strachu. piję rumem, nic więcej. 

—Ale... 
— ldź, zrób, co każę. Powiedź 

ulgą: Mendizobalowi, że czekam na ludzi, 
— No cóż? — pomyślał. — Chło- którzy mnie zniosą. 

pak jedzie. Ciężko mu będzie bieda- Widząc, że starucha stoi w niepe- 
kowi: z początku, ale to silny charak- wności, dodał z uśmiechem: 
ter, da sobie rady. A więc nie pójdzie —Prędzej staruszko, nie mogę długo 
na marno wysiłek całego twego ży- czekać... : : 
cia, stary uparty Francuzie, Chociaż Zbiegła na dół równie szybko jak 
nie umiałeś w.porę uciec z tego prze- przybiegła. а ) 
klętego kraju... Ach, gdybyż tylko prze Nagły wiatr _ podniósł słupy okro- 
klęty Alkad zdążył przyjechać! pnego kalifornijskiego pyłu i zaczął 

Ciemności zapadały szybko. Męt- je przerzucać poprzez terrasę hazien- 

na mgła przysłoniła oczy chorego, zda dy. Oślepiająca fioletowa błyskawica 
wało się, że pomiędzy nim, a otacza- oświeciła wierzchołki gór. Ogłuszają 

jącym go światem stanęła matowa cem echem rozbrzmiewał długo 
szklanna Ściana. Przypomniał sobie, grzmot, wśród skał i grot. \ 
jak napróżno usiłował uregulować — Tego tylko brakowało! — 

szkła lunety. Znów strach ścisnął je- jęknął chory, — zaczyna się Cordo- 
go serce. : Górączkowo wpił*się w dru- naso!,.. у 

kowane wiersze, podnosząc ksiąžkę Z niepokojem spoglądał na dół, 
do oczu. Słowa które przeczytał wy- czekając nadejścia fudzi. Miał tylko 
wołały w nim zimny dreszcz roz- jedną myśl i jedno pragnienie: .za- 

paczy. Gwałtownie podniósł się na chować wzrok na kilka godzin jesz- 
łóżku: cze i doczekać się Alkada! 

— Oho! Cyprjanie, przyjacielu, Czując, że myśli mącić mu się 
wygląda na to, że będziesz miał zaraz zaczynają, że ogarnia к у go gorączka, 
„krwotek oczny*. Nie trzeba czekać zrobił nadludzki wysiłek woli, która 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Way 

16, Michał Wyleżyński i Lud miła Wyleżyńska, obaj przy 

wieranie w imieniu spółki 
imieniu spółki wszelkich zobowiązań wymagają łącznego pod 
pisu wszystkich trzech członków zarządu pod stemplem 

Do podpisywania 
zobowiązań do otrzymywania wszelkiego rodzaju pocztowo- 
telegraficznej korespondencji oraz odsyłania i odbi: tu wszel- 
kiego rodzaju przesyłek wystarcza 
zarządu pod stemplem firmowym. 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Ja- 

Notarjuszem w Wilnie w dn. 8 kwietnia. 1930 
na czasokres trzyletni licząc od dnia 

Paweł Barszczewski przy zauł. Saraceńskim 
al. 

na zewnątrz, za- 
podpisywanie w 

eprezentowanie spółki 
tranzakcji oraz 

fir- 
korespondencji  niezawierającej 

podpis jednego członka 
Spółka z ograniczoną odpo 

1 kwie- 
1336 

rajcie LIP] 
nigdy go nie opuszczała, by zagłu- 
szyć w sobie falę rozpączy. 

— Ostatecznie w książce jest napi 
sane, że od „beri - beri* nie zawsze 
się umiera. 

Podczas, gdy dwóch robotników 
znosiło chorego na noszach, Mediza- 
bal ostrożnie otworzył drzwi stajni i 
wypuszczając z ukrycia jakiegoś me- 
tysa szeptał: 

— Czy dobrze wszystko zrozumia- 
łeś? Powiedź Gringo *) że czas dzia- 
łać. 

W ciągu dwóch godzin cała ha- 
zienda trzęsła się od silnych uderzeń 
huraganu. Niebo stało się pomarań- 
czowem od błyskawic, świecących 
prawie bez przerwy. Deszcz lał struga 
mi.. Za oknami szumiały i szalały 
potoki, nagle zrodzone przez deszcz. 
Cyprjan Fortiolis był jednak 
nie obojętny na gniew przyrody. Szyb 
ko, bez odpoczynku zapisywał białe 
kartki papieru, nierównem pismem. 
chwilami tylko przerywał pisanie, aby 
dolać sobie romu i wypić nową por- 
cję, wówczas rumieniec. ukazywał 
się na chwilę na jego policzkach. 

Alkohol  podbudzał krew do żyw- 
szego krążenia i budził nadzieje w 
sercu chorego. Fortiolis odstawił 
szklankę i spojrzał na swe ręce. Prze- 
stały drzeć. Wzrok również stał się 
jaśniejszy, a umysł pracował szybko 
i pewnie. 

— Doskonale! — mruknął z uśmie 
chem, — słusznie robią Indjanie pijąc 
swoją wódkę. Alkohol jest w tym 
przeklętym kraju jedynym skutecznym 
środkiem na choroby. Gdybym tu 
miał jedną butelkę, doskonałego, sta- 

*) Cudzoziemiec nie 

hiszpańsku. 

mówiący po 

dytio. 

zupel- 

Zarząd Dóbr Rogera 

Hr, Raczyńskiego 

; w Rogalinie. 

Poczta Świątniki nad Wartą. 

E 

ŻYTO Ž 

  

  

Zakład malarski 
Walerjana Wožnickiego 

Wilno, ul. Wileńska 5. - 
Wykonywa wszelkie roboty malarskie i 
pozłotnicze kościelne, pokojowe i 
szyldowe jak w mieście tak i na 

prowincji 

Szyldy emaljowe wypalane. 
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„Samochód DODGE osobowy 

do sprze- NZ kareta 
dania FORD ciężarowy 

w warsztatach reperacyjnych 

FIAT Wilno, Kalwaryjska 6 
tel. 401. S =) 

1 A 
    

Musa ne 

Poszukujemy 

B
P
a
b
a
 
T
a
b
 

rego winą francuskiego, za tydzień 
byłbym zdrów. : 

Serce ścisnęło mu się boleśnie na 
wspomnienie rodzimego miasteczka 
w Dolnych Alpach, skąd* wyemigro- 
wał w młodości, by szukać szczęścia 
w Meksyku. Ludzie, za których przy- 
kładem poszedł, zdobyli znaczne for- 
tuny, hąndlując w Nowym Świecie, 
ale on pogardził handlem i zajął się 
wydobywaniem przyrodzonych bo- 
gactw z głębi ziemi, swej nowej oj- 
czyzny. Długo trwała „walka, zanim 
zwyciężył ziemię w tym dzikim za- 
kątku, pokaleczona i poryta, poddała 
mu się wreszcie, odkrywając swe skar 
by ukryte. Ale przyroda mściła się te- 
raz na swym zwycięzcy i tym razem 
człowiek musiał ustąpić. 

— To nic! — pocieszał się chory, 
— chłopak wszystko uratuje! 

I znów zaczął pisać. 
Nagle'w ogrodzie rozległy się kro- 

ki, wzdrygnął się. W oknie mignęła 
smuga Światła latarki elektrycznej. 
Zastukano do ciężkich, dębowych 
drzwi. Katalina postawiła karabin przy 
fotelu pana. 

To Gerald albo Alkad, pomyslał 
haziendero tracąc oddech z radosnego 
wzruszenia. 

— Otwórz! — rozkazał indjance. 
Wróciła ponura, prowadząc za so- 

bą Mendizobala. 

— (o się stało? — zapytał chory; 
— Czy widać ognie statku? 

— Nie, senorze. 
— Więc Alkad przyjechał. 
— Nie, senorze. 
Hahiendero niecierpliwie 

zeschnięte wargi: 4 
— Więc o E chodzi? ` 
Dziwnie zmiėszany metys, widocz-' 

nie nieoczekiwał od schorowanego pa 
na tyle energji. 

oblizał 

płciowe 
Mickiewicza 4. Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

jęrwi choroby weneryczne, 
[-; Sirsindi skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3 

sprzedania. Nie 
i horob; skórne. 9 m. 10. 

I Beraszteją Ga i i mo- 
łciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. AKUSZERKA 
I-I Blum sip+ Chor. weneryczne, sk6r- ŚMIAŁOWSKA 

OBICZ ne, i moczopłciowe, oraz Gabinet Kosme- 
tel. 921. 3 tyczny, usuwa zmarszcz 

Wielka 21, od 9—1 i 3—7. ki, piegi, ARE Bar 

į horoby skórne, wene- |brodawki, kurzajki, wy- + Lis 
| : i łci danie włosów. Mic- I szc vel SEA Ala 

i choroby skórne, we- "Jet Mie! 
Į I Kenigsbor neryczne i  moczo- ZAMKOWA 2 

       

       

  

      

    

       
  | KOSMETYKI A 

Gabinet 
Racjonalnej Ko- 

lub sublokatorów 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Slowa“ od 9 do 10. 

choroby skórne, wene- |smetyki Leczni- 

li. Wolisga ryczne i moczopiciowe. y RACE : ау САЕа оЧЙ 
Wilenska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. Wilno, Mickiewicza 31 Kursy kraju, : 

    

   
        
       

      

    
     

     

  

     

     

choroby kobiece, m. 4. robót ręcznyc 
Ix Zelddwiczowa     weneryczne i na- l į kobiecą konser- delewania 

rządu moczowego. 10 ę wuje, doskonali, $ Siefa gwi 
Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. odświeża, usuwa jej B. WI l W (i 

skazy i braki. Masaż __ Wielka 56 m.   

muję tic! 
codzienn 

twarzy i ciała (panie). P' 
Sztuczne opalenie ce- Zapi 00038006900628 
ry. Wypadanie włosów pr 
1 łupież.  Najnowszeczemie za, 

NAJLEPSZY żdabycze kosmetyki ra- 

  

  

WĘGIER  |esscizoc: 0. OSzczędno? 
górnośląski koncernu „„Progress'* oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 
RC i. 

| egzystuje od roku 
M. DEULL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. 0 

    
Do wynajecia рокб) В5К 
na biuro. Bonifrater- POZY 
ska 10—1, 0d3—6. -g 9 
  

Pokój do wynajęcia wszelkich towa 3 

z umeblowaniem lub“ 
bez. Wszelkie wygody. 
W dogodnym punkcie 
miasta. Tylko dla so- 
lidnego i samotnego(ej) 
lokatora. Pańska 4—4. 

  

ZGU 

Z ną na imię 
niego  Gołbuia 
P.KU. 

     
     

  

    

    

    
   

                

     

     

    
    

   
     

     

    

     

  sublokatora gubioną k 

Osobniak я 
luksusowy 

w centrum miasta 
o 17 wykwintnych 
pokojach — system    
korytarzowy ze gminy" « wszystkiemi wygo- | imię tegoż. zag! ) dami sprzedamy oka- | nie pray us zyjnie. 4 m. 27, uniewaźm_ 4 Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. —0 
—— 

      

    

Ukłonił się uniżenie. 
— Cudzoziemiec senorze, którego 

burza złapała w górach, prosi 0 no- 
cleg. Myślałem. 

— Przepraszam, czy pan mówi po 
angielsku sir? 

Metys ćoinął się i z zą jego pleców 
wysunął się gość nocny, który zadał 
to pytanie. Był to człowiek bardzo wy 
soki i rozrośnięty, z typowo amerykań 
skim akcentem przeżuwał słowa an- 
gielskie. Był bez broni, a z ubrania je- 
go spływały strumienie wody. 

— Mówię, brzmiała . krótka, 
grzeczna odpowiedź. 

— Wypbaczy mi sir, že zjawiam się 
do pana w tak nieodpowiedniej chwili 
Rozłożyłem swój namiot w górach, ale 
huragan mnie spłoszył. Koń mój uciekł. 
Zobaczyłem tu światło i zdecydowa” 
łem się... 

nika były suche, a za ścianami 
dy lał deszcz. 4 

— Doskonale sir, — rzekł 
— Pan wie zapewne, że u nas 
syku prawa gościnności są bar 
rowe. Gospodarz niema prawa” 
wić koniuś, kto prosi © gościn” 
pan może się tu czuć, jak w d. 

Nieznajomy ukłonił się. — Przepraszam, że siedzę 

i nie wstaję na pana powita mówił dalej gospodarz, — ale 
mocni mówił panu zapewne 
mego zdrowia nie pozwała m „4 
wanie. Możesz odejść, — doda 
cając się do Mendizobala. — K 
przygotuj łóżko i zaprowadź pz 
gościnnego pokoju. Przypilnuj t*3 
by niczego nie brakowało. Czy 
jest po obiedzie, sir? 

— Dziękuję, miałem zapasy jed 

lecz 

— Przepraszam, chcę zadać jedno nia przy sobie, 
pytanie, — przerwał haziendero. — — Czy życzy. pan- sobię 

szcze, przed udaniem się na 
nek? 

Dźwięczało to tak, jak od: 
Prowadzenia dalszej rozmowy. Al 
znajomy nie śpieszył z odejścien. 

Snął w stronę butelki z rumem i 
śmiał się: ; s 

— Jeśli pan nie ma mic przecj 

mu, wypiłbym z przyjemnością 

: > ZA : neczkę tego plynu. „Ten deszc 

Mendizobal zmieszał się i spoirzał mióczył 1881650) szpiku kości. 

prosząco na cudzoziemca. Ten pośpie- << watainoj > rozkazał Fo, 

M ży —. zaniesiesz do pokoju gościa 
— Przepraszam sir, zdaje mi się, kę najlepszego Sal. Es pana 

że zrozumiałem pańskie pytanie i chcę wolni? = zapytał cudzoziemca. — 

odpowiedzieć. Nie mówię po hiszpań- brej NOBLE sk Ge dzóik” 

sku, ale znam pewien zapas słów, nie- Tym KIE S ai 
zbędnych do podróżowania po tym rozmowę. o So miecza | 
kraju! Pozatem nie rozstaję się nigdy dzić i zac B ch SS zany: 

ze słownikiem. — Pan pozwoli, że się przeć 

Wyjął z kieszeni słownik i pokazał. ; 
Fortiolis zauważył, że stronice słow- 

Czy pan mówi po hiszpańsku? 
— Niestety, nie sir. 
— Pan pozwoli? ||| s: 
Nie czekając odpowiedzi, : zwrócił 

się do Mendizobala w jego ojczystym 

siła rozumiesz po angielsku? 

-- Nie, senoržė. | 
—- Skąd więc wiedziałeś, czego 

chce ten pan? 

  

  — 
  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkow:    


