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Jeszcze o zabójstwie Traj- 
kowicza, 

Do sprawy Trajkowicza powraca- 
my raz jeszcze. Zmusza nas do tego 
zachowanie się oficjalnej prasy Sa- 
wieckiej, która ze zwykłym sobie tu- 
petem usiłuje przenieść odpowiedzial: 
ność. na rząd Polski i Polskę oskar- 
żyć o utrudnianie nawiązania dobrych 
stosunków sąsiedzkich pomiędzy Z, 
S, S. R. a Polską. 

Cyiując wczoraj na tem miejscu 
głos „Izwiestji* przytoczyliśmy próbkę 
tonu, w jakim przed ukończeniem 
śiedztwa prasa sowiecka pisze O za- 
bójstwie obywatela polskiego w gma- 
chu dyplomatycznego przedstawicie!- 
stwa. Z kolei po oskarżeniu rządu 
polskiego o ..„przesiępstwo”* Izwie- 
stja udzielają w numerze z dnia 5 go 

° b. m. pouczeń w tym guście: 
„Ureguiowanie i utrwalenie so- 

wiecko-polskich stosunków, w której 
to dziedzinie Z. S. S. R. współdziała 
w miarę możności, jest zdaje się, 
uważanę za dość ważne zagadniznie 
również w pewnych odpowiedzialnych 
kołach politycznych Polski, Sowiecko- 
polskie stosunki mogą ewentualnie 
mieć znaczenie międzynarodowe. I 
właściwie dlatego reakcjoniści i awan- 
turnicy czynią wszystko, aby powikłać - 
stosunki między Polską i Z. S. S. R. 
Żadne traktaty, noty, przyrzeczenia i 
układy nie mogą dać owocnych wy» 
ników, dopóki na terytorjium jed- 
nego kraju dochodzi do wypadków 
i wystąpień nietykko wrogich i nie 
bezpiecznych dla drugiego kraju, lecz 
także utrudniające w znacznym sło: 
pniu pracę jego przedstawicieli dyplo- 
matycznych. Wałka z politycznym 
bandytyzmem staje się konieczną. 
Dlatego też bezwzględnie konieczne 
jest, aby tego rodzaju przestępcy nie 
byli wychwalani publicznie oraz, aże- 
by nizodpowiedzialne organy nie pa 
zwalały sobie na zacieranie śladów 
przestępstwa. Rząd Polski jeszcze nie 
wypowiedział swojego słowa, jednakże 
artykuły niektórych pism półurzęde- 
wych zmuszają do oczekiwamia * tego 
słowa ze szcztgólnem napięciem. Rząd 
Polski i polska opinja publiczna w 
ostatnich czasach okazywali chęć 
rzeczywistego popierania i utrwalenia 
stosunków mięczy Z. 5. S. R. i Pol- 
ską. Wobec tego Z. 5. S$. R. ocze« 
kuje, że polska opinja publiczna oka« 
że dalszą gotowość kontynuowania 
tej polityki i urzeczywistnienia przed- 
sięwziętych już przedtem kroków". 

Podobne pouczenia w żadnej mie- 
rze nie mogą Się przyczynić da uła- 
twienia, aby stosunki polsko-sowieckie 
weszły na drogę normalnego współ: 
życia dwóch państw sąsigdnich. Pol 

ska tylokrotaie składała wobec Soe 
wietów dowody swej lojalności Ai 
teraz w sprawie zabójstwa Trajkowi- 
cza, kiedy śledztwo się toczy trudno» 
ści w wyjaśnieniu zagadkowych oko- 
liczaości zabójstwa nte skąd inąd, a 
ze strony poselstwa sowieckiego pły- 
ną. Gdyby bewiem przypuścić, że za- 
bójstwo Trajkowicza Spowodowane 
zostało konieczneścią obrony konie- 
cznej i nie miało za sobą tajemniczych 
kulis, gdyby poselstwo sowieckie la- 

jalnie współpracowało w zlikwidowa- 
niu zajścia, należałoby się spodziewać 
niezwłocznego oddania całej sprawy 
w ręce naszych władz śledczych, Nie- 
byłoby wówczas owej tajemnicy noża 
i krwawych śladów ciągnących się z 

poczekalni do przedsionka. 
Zachowanie się po wypadku funk- 

cjonarjuszy poselstwa, mętne komu- 
nikaty rozesłane do prasy warszaw= 

skiej i sowieckiej o zajściu oraz na- 
dewszystko ton oficjalnej prasy 80- 
wieckiej raczej potęguje przypuszcze- 
nie, że sprawa zabójstwa Trajkowicza 
ma swe ciemne kulisy, 

Wersja szeroko w osfainich dniach 
powtarzana, że Trajkowicz był już 
przedtem znany posełstwu sowieckie" 
mu i że urzędnikom poselstwa zale” 
żałe na tem, aby nakazać mu milcze« 
nie wobec pewnych kompromitują- 

_ cych. propozycyj, na które się niezgo- 
dził, zyskuje na sile prawdopodobień- 
stwa wobec znanych metod czrezwy- 
czajek, 3 

Czy wersje te i pogłoski obficie 
dziś krążące chęć w drobne] mierze 
zostaną potwierdzone, to wyjaśni 
śledztwo, które jest w toku i którego 
biegu żadne hałasy „lzwiestji* ani 

„ zahamują, ani przed wyšwietleniem 

tajemnicy nie powstrzymają. 

Sędzia Wituński przyjedzie do 
Wilna, 

WARSZAWA, 7 9. (fel,wł,Słowa) 
Jak się dowiadujemy, wkcńcu bieżą: 
cego tygodnia wyjedzie do Wiłna 
Sędzia śledczy Wituński prowadzący 
śledztwo w sprawie zabójstwa Traj- 
kowicza w poselstwie sowieckiem. Wy- 
jazd ten spowodowany jest koniecz- 

nością przesłuchania szeregu osób 
które znały Trajkowicza i utrzymywa- 
ły z nim bliższy kontakt. 

Polski plan paktu o niengresji 
GENEWA, 7. 9. PAT. (Szwajcarska agencja telegraficz+ 

na; Polski plan paktu o nieagresji, który od czterech dni 
żywo zajmuje ogół delegacyjrna tormę prostego oŚwiadczen 
nia, które brzmi jak następuje: 

$ 1: Wszelka wojna, mająca na celu rozstrzygnięcie 
konfliktu międzynarodowego jest i pozostaje niedozwolona, 

$ 2: Wszelkie konflikty międzynarodowe winny być 
załatwiane przy pomocy środków pokojowych, 

Uzgadnianie tekstu; 
GENEWA, 7, 9. PAT. (Hawas). W następstwie rozmów pomiędzy 

przewodniczącymi właściwych delegacyj, możliwem jest, że projekt polski 
stanie się wspólną deklaracją Polski i wielkich mocarstw. Doradcy prawni 
delegacji francuskiej, angielskiej, połskiej, niemieckiej i włoskiej rozważali 
wciągu dzisiejszego popołudnia szczegóły projektu polskiego w celu usta- 
lenia tekstu jego w taki sposób, aby wszystkie państwa przez wzmianko- 
wane delegacje reprezentowane mogły się nań zgodzić. 

Konferencje min. Sokala, 
GENEWA, 7. 9. PAT. (Havas). Za radą Briaada Minister Sokal od- 

był z ministrem Stresemannem konferencję, z której wyniósł naogół dość 
dodatnie wrażenie. Wieczorem minister Stresęmann zakomunikuje ministro 
Sskalłowi odpowisóź rządu Rzeszy na propozycję polską. 

GENEWA, 7 9. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna podaje, że 
minister Sokal odbył we środę przed południem narady z sir Austenem 
Chamberlainem i ministrem Siresemannem w sprawie polskiego projekiu 
paktu o nieagresji. 

Sir Chamberlain naradza się z premi. Baldwinem. 
GENEWA, 7. 9. PAT. Sir Austen Chamberlain udaje się do Aix les 

Bains w celu naradzenia się z preńijerem Baldwinem. 

Skomplikowana sytuacja w Genewie. 
BERLIN, 7—IX. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że delegacja pol* 

ska wręczyła już swój projekt wszystkim delegacjom w Genewie. Minister 
Sokal odb,ł konferencję z Chamberlainem i Briandem a mastępnie dr. 
Stresemannem, który wygłosi przemówienie prawdopodobnie w dniu 
jutrzejszym. Narazie niewiadomo kiedy będzie przemawiał Chamberlain. 

Dziennik zastanawia się dalej w jakim stosunku pozostaje projekt 
holenderski do prejektu polskiego i uważa, że akcją holenderska jest sa- 
modzielna i nie pozostaje w związku z propozycją polską. Koła angielskie 
usiłują, jak pisze dziennik, zmniejszyć znaczenie kroku holenderskiego i 
uważają go tylko za manewr pod adresem Belgji, minister holenderski 
chciał bowiem w ten sposób poprawić atmosferę polityczną w stosunkach 
z Belgją, które ostatnio doznały napięcia z powodu odrzucenia przez se- 
nat holenderski korzystnego dla Belgji układu. 

Prepozycja polska nie powołuje się na protokuł genewski, letz na 
rezolucję Zgromadzenia Ligi z roku ubiegłego, która domaga się rozsze- 
rzenia zasady arbitrażu, Ponadto Polska domaga się uznania wojny agre- 
sywnej za zbrodnię międzynarodową. Dziesnik pisze dalej, że Niemcy nie 
zgodzą się wprawdzie na pakt cgólny, któryby prowadził drogą okólną do 
gwarancji granic Polski, nie mniej jednak będą objektywnie i bez zastrze- 
żeń badały propozycje zarówno holenderskie, jak i polskie, mie kierując 
się śugestjami Chamberlaina, ani też nieufnością wobec Polski. 

„Voassische Ztg.” donosi, że delegacja polska zdobyła już 20 głosów 
popierających projśkt polski. Dziennik jest zdania, że większość państw 
popierających Połskę należy do Małej Ententy i grupy psństw bałtyckich. 
Co się tyczy stanowiska Francji, to dzienniki dzisiejsze donoszą za agenc- 
ją Telegraphen Union, że istnieje rzekomo poważna rozbieżność zdań 
w łonie delegacji francuskiej, pomiędzy Briandem z jednej strony, a Paul 
Boncourem į Loucheurem z drugiej. Briand według tych doniesień sprze- 
ciwia się rzekomo paktowi polskiemu. Dzienniki dodają wreszcie, że Briand 
odnosi się wprawdzie z sympatję do idei wnieskodawcow, ale prze 
dewszystkiem iść będzie po wspólnej linji mocarstw locarneńskich. 

„Kreutzztg“ w dłuższym artykule poświęconym sytuacji w Genewie 
oświadcza, że wystąpienie Holandfji o tyle nie jest niebezpieczne, że Angija 
nie dopuści do wznowienia protokułu genewskiego. Polska akcja matce 
miast kryje w sobie poważne niebczpieczeństwa i może doprowadzić do 
pomyślnego dla Francji i Polski wyniku. Ostatnie wypadki w Paryżu po 
demanstracjach na rzecz Sacco i Vanzettiego eraz po zatargu francuske- 
sowieckim z powodu wystąpienia Rakowskiego wskazują na to, że przy- 

jezne stosunki pomiędzy Francją a Rosją mogą się skończyć. W takim 
wypadku powstałby blok państw bałtyckich i Polski, stojący pud protek= 
toratem zarówno Anglji jak i Francji, któreby go „wyzyskały dla celów 
polityki antysowieckiej, 

Poparcie wystąpienia Holandi. 
GENEWA, 7—iX. PAT. W czasie dzisiejszego posiedzenia zgroma- 

dzenia Ligi Narodów przedstawiciele państw skandynawskich i bałtyckich 
za przykładem Holandji wysunęli tezy niemal identyczne z prepozycją 
holenderską, oświadczając się za czynniejszą polityką Ligi Narodów, cpartą 
na protokułe genewskim. Przedstawiciel Łotwy wyraził żal, który kraj jego 
odczuwa z powodu pogrzebania protokułu genewskiego. Minister spraw 
zagranicznych Estonji w podobnych słowach mówił © przywiązaniu swego 
kraju do Ligi Narodów. Minister spraw zagranicznych Szwecji, ubolewał 
nad tem, że pasywna polityka Ligi wytworzyła w szerokich masach uczucie 
rozcza owania. Przedstawiciel Szwecji zaznaczył, że nie można dopuścić 
do tego, aby Liga Narodów wytworzyła w scbie pogląd, że sprawa roz- 
brojenia wprowadza ją w sytuację bez wyłścia, 

28 spraw spornych niemieckorlitewskich. 
GDAŃSK, 7.1X PAT. „Baltische Presse" donosi z Kłajpedy ze źró- 

deł litewskich, że Waldemaras odbył z ministrem Stresemannem dłuższą 

konferencję, na której stwierdzono, że między Litwą a Niemcami istnieje 28 

spraw spornych. Konferencja nie doprowadz ła de wyjaśnienia żadnej z 
tych spraw, można więc powiedzieć, że naprężenie stosunków niemiecko- 
litewskich po tej konferencji raczej się wzmogło. 
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Sesja nadzwyczajna Sejmu 13-go września. 
WARSZAWA, 7—!X. PAT. Dziś o godz, 1-ej popołudniu w kance- 

Jarji sejmowej wręczone zostało przez sekretarza Osobistego p. prezesa 

Rady Ministrów por. Zaćwilichowskiego pismo p. Prezesa Rady Ministrów 

do Marszałka Sejmu oraz zarządzenie p. Prezydenta o zwołaniu nadzwy» 

czajnej sesji Sejmu. 

Do Pana Marszałka Stjmu Rzeczypospolitej w Warszawie. Mam 

zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczy” 

pospolitej z dnia 6 września 1927 roku w sprawie zwołania Sejmu na sesję 

nadzwyczajną. Warszawa, 7 września 1927 roku. Prezes Rady Ministrów 

w/z. (=) K. Bartel. 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu 

na sesję nadzwyczajną. 

Na podstawie art. 25 Konstytucji zwołuję Szjm do miasta st. War: 

szawy na sesję nadzwyczajną od dnia 13 września 1927 roku. Warszawa, 

dnia 6 września 1927 roku. Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski. 

Zarządzenie o zwcłaniu Sejmu wydrukowane zostało w dzisiejszym 

<Moniterze Polskim». 

W sprzedaży detalicznej cena pojolyšaiao n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych n e zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 

Orędzie metropolity Sergjusza 
a Cerkiew prawosławna w Polsce, 

Orędzie metropolity Sergjusza, о- 
głoszone przed kilku dniami w «!z- 
wiestjach», stwierdza, że cerkiew pra- 

wosławna w Resji ma obecnie moż- 
ność ulegalizowania swej działalności 
zarówno z punktu widzenia praw ka- 

nonicznych jak cywiłnych, dałej pod- 

nosi, żę rządowi sowieckiemu należy 

się wdzięczneść za jego dodatui sto. 

sunek do potrzeb duchownych lud- 

ności prawosławnej, w końcu zapew- 

nia. że duchowieństwo prawosławne 

nie nadużyje okazanego mu zaufania 

a w szczególności w razie wojny nie 

stanie po stronie wrogów obecnego 

rządu, Orędzie to zawiera wezwanie 

zwrócone do kleru prawosławnego 

na emigracji, aby zaniechał swej do- 
tychczasowej, walki z rządem sowiec- 

kim. 
Wspomniane orędzie jest faktem 

pierwszorzędnego znaczenia, Jeżeli bo. 

wiem w przeszłości — jak to podno- 

si metropolita Sergiusz w swym wy- 
wiadzie — cerkiew prawosławna była 
niekiedy używana przez rząd carski 

jako Hnarzgdzie polityczne i jeżeli 
skutkiem tego straciła dużo ze swego 
moralnego autorytefu nawet w oczach 
ludności prawosławnej, to w czasie 
prześladowań cerkwi przez bolszewi- 
ków, stan rzeczy uległ zasadniczej 
zmianie; cerkiew prawosławna mogła 

się wykazać w tym czasie licznym 
zastępem męczenników za wiarę, a 

autorytet jej w oczach ludności pra- 
wosławnej — pomimo prześladowań 
i pomimo propagandy antyreligijnej— 
znacznie się podniósł. Stąd można się 

było spodziewać, że cerkiew prawo- 

sławna odgrywać będzie wybilną ro- 

Ig w przyszłej Rosji po upadku obec: 

nego „rządu. Tymczasem orędzie me- 

tropolity Sergjusza stwarza fakt do- 

konany, który nie da się odrobč 1 

przekreślić nawet w razie upadku rzą- 

du sowietów w Rósji, bo metropoli- 

ta Sergjusz wezwał ludność prawe- 

sławną Rosji i kłer prawosławny ma 

emigracji się znajdujący do wdzięcz- 

ności i łojalności względem rządu, 

który duchowieństwo prawosławne, 

wierne swym przekonaniom religijnym 

więził, zsyłeł na wygnanie lub tortu- 

rował w sposób straszliwy, wśród 

młodzieży prepagował  wyuzdanie 

płciowe, w szkołach prowadził bluz* 

nierczą propagandę antyreligijną, jede 

nem słowem — jak pięknie powie- 

dział prof. Zdziechowski — starał się 

zbestjalizować człowieka. Teraz rząd 

sowiecki pod wpływem trudnej sytua- 

cji międzynarodowej i grożącego prze- 

silenia wewnętrznego może się skla- 

nia do tolerancji prawosławia, licząc 

się !z  nastrejem ołbrzymich mas 

włościaństwa rosyjskiego, ale zasadni- 

czo stesunku swego do religii nie 

zmienia i co najwyższej zamierza pró- 

bowzė jakiego NEP'u na polu reli- 

gijnem. 
Ponadto orędzie metropolity Ser- 

glusza stwarza poważne niebezpie- 

czeństwo dla tych państw, które obece 
nie mają w swych granicach znacz- 
niejszy odsetek ludności prawosław= 

nej, podlegającej poprzednio władzy 

imperjum rosyjskiego; jakkolwiek bo- 

wiem w przeważnej części tych państw 

— między innemi w Polsce—cerkiew 

prawosławna zorganizowała się na 

zasadzie  autokefalfi, to jednak i 

wśród ludności prawosławnej i nawet 

wśród pewnej części duchowieństwa 

prawosławnego daje się spostrzegać 

ciążenie do Rosji i nadzieja złączenia 

się ponownego z cerkwią (rosyjską w 

granicach odrodzonego imperjum ro- 

syjskiego, a nawet straszne warunki, 

w których. się znajdowała cerkiew 

prawosławna pod rządem Sowietów 

nie mogły sparaliżowźć pragnienia do 

ponownego bezzwłocznego złączenia 
z Rosją, a to skutkiem nadziei na wcze- 
śniejszy lub późniejszy ale w każdym 
razie nieunikalony upadek rządu Sa- 
wietów w Rosji. Nie może chyba więc 

ulegać wątpliwości, że po orędziu 

metropolity Sergjusza i zajęciu przez 

kler prawosławny rosyjski wiernop od 

dańczego stanowiska względem rządu 

Sawietów, wyżej przedstawione prądy 

wzmogą się znacznie i w państwach 

graniczących z Rosją mogą wytwo- 

rzyć poważną irrydentę, a w razie 
wojny wprost groźue niebezpieczeń- 
stwo polityczne. 

Trudno przewidywać, jakie stano- 

wisko zajmie wobec omawianego orę- 

dzia kłer prawosławny rosyjski, znaj: 
dujący się na emigracji, tudzież kler 

prawosławny tych państw, które pa-, 

nują obecnie nad częściami ziem- 
wchodzącychjpoprzednio w skład im- 

perjum rosyjskiego. To jednak jest 

pewne, że słowa Rektora Zdziechow- 

skiego wypowiedziane na pogrzebie 

X. Arcybiskupa Ciepłaka stają się 

teraz w całej pełni aktualne (ob. „Słowo” 
z d. 203.1926), mianowicie zapytanie 
czy wspólność męczeństwa (w Rosji 

łącząca Kościół katolicki i Cerkiew 

prawosławną) nie jest i nie będzie 
drogą do głębszej łączności ducho- 
wej między Wschodem i Zachodem* 
oraz wezwanie „do stworzenia įedno- 

litego, mówiąc językiem wojskowych, 
frontu przeciw mocom ciemności". 
„„Tylko solidarne działanie religji na- 

rodów i państw Europy mogłoby ją 

nad skrajem przepaści uratować... 
„Zarazie duchowej stamtąd idącej 
jedno, tylko jedno przeciwstawić meż- 

na: naukę chrześcijańską o Tym, który 

przezwyciężył śmierć, który po dniach 

uciśnienia wielkiego przyjdzie „z wiel- 
ką mocą i chwałą”. 

Nieszczęścia dawnych wieków, a 

przedewszystkiem wprzęganie  religji 
w służbę polityki wytworzyło nie- 

zmiersie wiele wzajemnych - ciechęci, 
uprzedzeń i nieufności między Kościo- 
łem katolickim, a Czrkwią prawosław- 
ną, ale dziś wobec grożącego nie- 
bezpieczeństwa ze strony bolszewizmu, 

wobec nowego wielkiego sukcesu 
bołszewików, jakim jest orędzie me. 

trepolity Sergiusza, i wobec koniecz 
ności wspólnej wałki © duszę czło- 
wieka dla jego obrony przed propa- 
gandą bestjalizacji, należy nam się 

kierować nie wspomnieniami prze 

szłości, lecz postulatami  teraźniej- 
szości. 

Franciszek Bossowski 
Prof. Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Pierwszeństwo w dostawach 
rządowych. 

WARSZAWA, 7—1X. PAT. Dnia 
7 b. m. o godz. 5 min. 30 popołud- 
niu odbyło się pod przewodnictwem 
p. wiceprezesa Rady Mnistrów po- 
siedzenie Komitetu Ekonomicznego 
ministrów, na którem między innemi 
przyjęto wniosek ministra przemysłu 
i handlu w sprawie oddania pierw- 
szeństwa przy dosiawach rządowych 
firmom, które popierają polski komi- 
tet normalizacyjny. Działalność tego 
komitetu skierowana jest ku ujedno- 
stajnizniu i zmniejszeniu rodzajów i 
gatunków wyrobów, a takłe w kie- 
runku ustałenia technicznych warune 
ków dostaw, daje więc w następstwie 
liczne korzyści przemysłówi, Jest za- 
tem rzeczą nie tylko pożądaną, ale 
wprost konieczną, aby znaczną część 
kosztów prac normalizacyjnych pono- 
sił przemysł, jak to ma miejsce i w 
innych państwach. 

Powzięta uchwała komitetu eko- 
nemiczuego, mie narzucając sposo- 
bów postępowania przemysłowi, dąży 
jedynie do tego, aby stosunek pań- 
stwa do przemysłowca dostawcy uło- 
żył się na zasadzie wspólnego pokry- 
wania kosztów prac normalizacyjnych, 
a mie przeważnie przez państwo. 
Uchwała ta niewątpliwie pobudzi 
przemysł do wydatniejszego popiera- 
nia prac normalizacyjnych i da moż- 
ność nie zwiększania wydatków rzą- 
dowych w miarę rozwoju prac nor- 
malizacyjnych. 

W dalszym ciągu Komitet Ekono- 
miczny ministrów postanowił wydzier= 
żawić plac w porcie gdyńskim firmie: 
<Łuszczarnie i młvny krakowskie». 

Pozatem Komitetet Ekonomiczny wy- 
słuchał sprawozdania przewodniczą- 
cego międzyministerjalnej komisji dla 

spraw państwowej rezerwy zbożowej 

oraz odbył dyskusję w sprawie do- 

staw wykonywanych przez Spółkę 

akcyjną «Poacisk>. 

A jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. n-ch świątecznych oraz z zrodlocji dos poc dela, Zaprakizką do 

tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
T Sp———5715 

Rada Naczelna 
Polskiej Organizacji  Zacho-- 
wawczej Pracy Państwowej. . 

(Komunikat). 
W/ dniu 5-ym września br. odbyło się 

w Warszawie zebranie Rady Naczelnej Pol- 
skiej Organizacji Zachowawczej Pracy Pzń- 
stwowej, pod przewodnictwem p. Henryka 
Skirmunta. Po zagajenia przez przewodni: 
czącego Sekretarz Zarządu Głównego hr. 
Jutjusz Tarnowski mówił o akcji propagan- 
dowej Organizacji, obszerny referat polity- 
czny wygłosił prezes Zarządu Głównego ks. 
Eustachy Sapieha, zaś wiceprezes Zarządu 
Głównego ks. Zdzisław Luoomirski mrzed- 
stawił dotychczasowe wyniki prac Komisji 
Porozumiewawczej z Prawicą Narodową i 
Stron. Chrz. Narodowem. W dyskusji głos 
zabierali: ks. Eustachy Sapieha, p. Mieczy- 
sław Jałowiecki, hr. Adam Tarnowski, p. 
Henryk Skirmunt, hr. Emeryk Hutten-Czap- 
skt i inni, W wyniku dyskusji Rada Naczel- 
na upoważniła Zarząd Główny do prowa” 
dzenia dalszych rokowań na terenie Komisji 
Porozumiewawczej dia rozszerzenia i sfina- 
lizowania porozumienia, 

W skład Komisji Porozumiewawczej 
z ramienia Polskiej Organizacji Zachowaw- 
czej Pracy Państwowej wchodzą: ks. Zdzi- 
sław Lubomirski, ks. Bustachy Sapieha i hr. 
Adam Tarnowski. 
KEDKEAIREORET ZEK, PRA PTETRERPSEDA PRROTYKCETSKĘ 

$ejm i Rząd. 
Projekt ustawy o ustroju 

szkolnictwa. 

WARSZAWA. 7 9. (żel.wł.Słowa) 
Projekt ustawy o usiraju szkolnictwa 
został już wydany w formie  broszu- 
ry do przedyskutowania. Projekt za- 
wiera przedmowę Ministra Oświat., 
tekst ustawy Oraz obszerne jej uza- 
sadnienie. W/ sprawie tego projektu 
odbędzie się wkrótce konferencja, w 
Ministerstwie Oświaty, w której wez- 
mą udział przedsiawiciele zaintereso» 
wanych sfer. Dopiero po wysłucha- 
niu opinji konferencji projekt zosta- 
R Aina do laski mars zalkow 
skiej 

Poseł Wysocki. 

WARSZAWA 7.iX (żel. wł Słowa), 
Poseł Rzeczypospolitej w Sztokhol- 
mie p. Alfred Wysocki przybył dziś 
do Warszawy. 

Konferencja v. premjera Bartla 
z min. Staniewiczem. 

WARSZAWA 7.|X (tel wł Słowa) 
Vice-premjer Batte! odbył dziś dłuż- 
szą konferencję z Ministrem Reform 
Relnych p. Staniewiczem. 

Reorganizacja Min, Spr, Wewn. 

WARSZAWA, 7. 9. (Żel.wł, Słowa). 
W. Minisierstwie Spraw Wewnętrz- 
nych rozpoczęte zostały prace nad 
reorganizacją stalutu _ Ministerstwa, 
który zgodnie z uchwałą Rady Mini- 
strów ma być rozszerzony o nowy 
wydział aprowizacyjny. Wydział ten 
będzie miał na celu wałkę z lichwą 
artykułów spożywczych. 

Sprawa liczników telefonicz- 
nych. | 

WARSZAWA, 7. |X (żel, wł. Słowa) 
W związku ż zwółaniem nadzwyczaj- 
nej sesji sejmowej związek abonen- 
tów telefonicznych zamierza ponow=. 
nie zwrócić się do komisji przemy- 
słowej Sejmu w sprawie zbadania 
sprawy liczników telefonicznych 

Projekt ustawy 0 związkach i 
stowarzyszeniach. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrze 
nych przygotowuje projekt nowej 
ustawy o związkach i stowarzysze- 
niach. Projekt wprowadza bardzo po- 
ważną zmianę w stosunku do stron= 
nictw politycznych, gdyż wbrew do- 
tychczas obowiązującemu ustawodaw= 
stwu nakłada również na partje poli- 
tyczne obowiązek rejestrowania się 
oraz przedstawienia swych statutów 
władzom administracyjnym do zatwier= 
dzenia. 

Rozłam w Klubie Ukraińskim. 

Dnia 14 bm. odbędzie się posie- 
dzenie sejmowego klubu ukraińskie" 
go, na którem będzie omawiana de- 
klaracja posłów 'z grupy Selroba, żą- 
dająca zmiąny obecnego prezydjum 
klubu, składającego się z posłów 
Chruckiego, Kozubskiego i Nazaruka, 
wobzc jego rzekomo ugodowej linji. 
Deklaracja zawiera groźbę wystąpie- 
nia z klubu, Podpisali ją posłowie 
Makowka, Sergjusz Kozicki, Bratun, 
Czuczmaej, Pidhirski i sen. Pasternak. 
Charakterystyczne jest to, że Pidhir- 
ski był prezesem ultranacjonalistycz- 
nej partji, noszącej nazwę Zahrowa 
(Jutrzenka), która zjednoczyła się z 
Uadem, zaś Pasternak jednym z dzia- 
łaczów prawosławnych w dziedzinie 
cerkiewnej 
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BARANOWICZE. 

— Otwarcie Tygodnia Lotni- 
czego. Oiwarcie Tygodnia Lotnicze- 
go w roku bieżącym odbyło się w 
dniu 3 września r. b. i przyjęło cha» 
rakter święia. Mianowicie w dału 3 
września odbył się capstrzyk po uli. 
cach miasta. Nadzwyczaj imponująco 
wyglądało przejście kawalerji, która z 
pochodniami płonącemi przechodziła. 
W dniu 4 września pobudka o godz. 
6-ej rano i ponowne cbzjście miasta 
z muzyką przez wojsko. O godz. 
1i-ej uroczysta suma w kościele pa- 

"rafjalnym. Kazanie okolicznościowe 
wygłosił ks. prefekt Karpowicz. Na- 
stępnie pochód do pomnika Niezna- 
nego Żołnierza, gdzie przemówił na- 
'der płomiennie prezes L O.P.P. pan 
Layman, poczem nastąpiła defilada 
wojska. Defiladę przyjął w zastępstwie 
D-cy Garnizonu major. Prokop. W 
dalszym ciągu programu w kinie 
Apollo odbyła się Uroczysta Aka- 
demja o godz. 14-:j. Akademię za- 
gaił starosta p. Kulwieć i przekazał 
słowo prezesowi inż, Laymanowi, któ. 
ry krótko lecz treściwie wyjaśnił zna- 
czenie i ważność Ligi Obrony Po- 
wietrznej Państwa a w związku z tem 
Tygodnia Lotniczego, następnie prze- 
mawiał przedstawiciel społeczeństwa 
białoruskiego p. Ciawłowski, który 
madzwyczaj umiejętnie ujął Sprawę 
Ligi Qbrony Powietrznej Państwa i 
tak gorąco przemówił do społeczeń- 
stwa i z taką werwą, iż rzadko coś 
podobnego słyszały Baranowicze, nic 
też dziwnego, iż prelegent został na- 
grodzony Oklaskatni, które zamieniły 
się w owację, to też przemówienie 
następnego mówcy przedstawiciela 
społeczeństwa żydowskiego p. Win* 
nikowa nie wywarło prawie žadaego 
efektu. Wieczorem w  miejscowem 
kinie Apollo dla propagandy wyświe- 
tlono film: «Lot Orliūskiego do To- 
kjo». Gadzi się zaznaczyć, iż udział 
w nabożeństwie ze wszystkich orga- 
nizacyj wziął tylko Polski Związek 
Koiejowców, który przybył ze sztan- 
darem do kościoła, inne organizacje 
natomiast udziału nie brały. 

— Święto pułkowe. W dniu 3 
września obchodził święto pułkowe 26 
pułk, ułanów, a w dniu 4 września 
9D.A.K. 

— Nieszczęśliwy wypadek 
przy pracy. Spinacz Zapało w dniu 
1 września przy a: wagonów 
został uderzony w klatkę piersiową 
zderzakami, W nadzwyczaj ciężkim 
stanie przewieziono go do szpitala w 

- Wilnie, 
STOŁPCE. 

— Czerwonka. W  Stołpczch 
grasuje czerwonka od kilku tygodni. 
Władze przyjąły wszełkie środki ku 
stłumien:e jej w zarodku. 

SWIR. 
— Pokaz rolniczo-hodowlany. 

W dniu 22 września, we czwartek w 
Swirze odbędzie się jednodniowy rol- 
niczo-hodowiany pokaz, uwzględnia- 
jący wszystkie działy rolnictwa, jak 
to: hodowlę, maszyny i narzędzia rol- 
nicze, uprawę roślin polowych, sa- 
downictwo, wyroby domowe tkackie 
i t.d. 

Ze względu na to,iż pokaz cbec- 
my odbędzie się w dwa lata po po- 
przednim i, že na ten Okres czasu w 
okolicach Świra zaznaczył się wyraź: 
ny postęp w szeregu dziedzin gospo* 
darstwa wiejskiego, a mianowicie; 
miasteczko Świr z przyległemi za- 
ściankami scala swe grunty; zorgani- 
zowały się i funkcjonują z dobrym 
skutkiem Kasa Stefczyka i Mleczar- 
nia Spółdzielcza; powstało Koło Ho- 
dowców trzody chlewnej; od dwóch 
lat są stacjonowane ogiery państwo- 
we; wprowadzono szereg płodozmia- 
nów; zaznaczył się wyraźny postęp w 

dziedzinie uprawy okopowych i pa- 
siewnych; dojrzewa sprawa meljoracj: 
dużych terenów łąkowych—pokaz bę- 
dzie miał olbrzymie znaczenie. Zada- 
niem jego będzie wykazać, jak daleko 
w przeciągu dwuch lat sięgnął dore- 
bek pracy postępowego rolnika, a 
nadał ustalić i zademonstrować dla 
ogółu jakiemi drogami i przy zasto- 
sowaniu jakich środków masze rolni- 
ctwo dźwignie się na wyższy szczebel 
kultury, co w konsekwencji polepszy 
dobrobyt wsi i ludu. 

W pokazie weźmie udział Szkoła 
Rolnicza w Swięcianach, demonstrując 
całość swych prac. Ponieważ przed 
pokazem w rejonie Swirskiej Mieczar- 
ni odbędzie się konkurs mleczności 
krów, wyróżnione najlepsze dójki bę= 
dą wystawione z wykazem wyniku 
konkursu i przyznanych nagród. 

Organizatorzy pokazu — Sejmik 
Powiatowy i Związek Kółek i Orga- 
nizacyj Rolniczych roszczą niezłomną 
nadzieję, że wszyscy rolnicy, którzy 
mogą wziąć udział w pokazie jako 
wystawcy spełnią swój obywatelski 
obowiązek, a reszta rzesz okolicznych 
rolników zechce łaskawie zwiedz'ć 
Świr w dzień pokazu. 

GŁĘBOKIE. 
— ]. Е. arcybiskup Metropo - 

lita w Głębokiem. Dnia 30 sierenia 
o g. 4-tej po południu przybył do 
Głębokieg» J. E. Ks. Arcybiskup 
Jalbrzykowski. Na przyjęcie tak czci- 
godnege gościa całe miasto ustroiło 
się w wieńce i kwiaty. 

Sztandary narodowe powiewały 
nad wszystkiemi domami, zaś ludność 
całego miasta zebrała się na placu 
kościelnym i drodze, którą miał przy- 
być Arcypasterz. 

Przybycie Jego Ekscelencji oznaj- 
miono marszem „Jeszcze Polska nie 
zginęła” przy biciu wszystkich dzwo- 
nów kościelnych. 

Przy bramie triumfalnej przywitał 
Arcypasterza p. burmistrz z chlebem 
i scią, poczem wygłosili swe mowy 
przywitałne przedstawiciele najrezma* 
itszych organizacyj. Procesja ruszyła 
do kościoła, gdzie po uroczystem na- 
bożeństwie ks. Arcybiskup udzielił 
licznym wiernym sakramentu bierz- 
mowanla, 

W ciszy wieczornej, wśród poboż- 
nego skupienia, przesuwał się Pasterz 
przed rzędem kięczących swych owie- 
czek, pasując ich na rycerzy Chrystu- 
sa... A wierni, kernie schylając * gło- 
wy, błagali Ducha św. o utwierdze- 
nie ich w wierze i mądrości ducho- 
wej. 

Po nabożeństwie wstąpił Arcypas- 
terz de Ogniska Rady Opiekuńczej 
Kresowej, gdzie został przywitany 
przez instruktorkęR.O.K.i stowarzysze- 
mie młodzieży polskiej, poczem się 
udał na raut do sali sejmiku powia- 
a 

dniu następnym zwiedził ks. 
Arcybiskup Berezwecz, kościół i klasz- 
tor, poczem wrócił zaowu do Glę- 
bokiego i po uroczystej mszy Św. o 
g. 9 w kościele parafjalnym udzielił 
pozostałym wiernym = sakrameniu 
bierzmowania i pasterskiego blogo- 
sławieństwa. 

Zwiedził wystawę robót ręcznych 
uczenie szkoły zawodowej Koła Pa- 
lek i o g. 3 i pół po poludnin odje- 
chał z Głębokiego, żegnany przez 
liczne tłumy parafjan. JJ: 

SMORGONIE. 
— Wynik wyborów. Podczas 

wyberów do Rady Miejskiej w Smor- 
goniach ilość mandatów podzielona 
została w równej mierze pomiędzy 
wyborców Polaków i Żydów. 

Dwie listy żydowskie uzyskały po 
trzech radnych, Parija Pracy czterech 
i Chrześcijańska Demokracja dwóch. 

SŁOWO 

Tegoroczne Wykary Rady Ligi, 
GENEWA 71X. PAT. Dziś popołutniu odbyło się posie. 

dzenie prezydjum Zgromadzenia Ligi Narodów w sprawie wybo. 
rów do Rady Łigi. Postanowiono, że odbywać się one będą w 
poniedziałek w drugim tygodniu sesji Zgromadzenia O ile chodzi 
o tegoroczne wybory, to prezydjum postanowiło zaproponować 
Zgromadzeniu, aby odbyły się one w dniu 15 września, tak, żeby 
i w tym roku termin wyborów znany był na tydzień przedtem. 
Następnie powzięto uchwałę, dotyczącą wystąpienia wobec Zgro- 
madzenia z wnioskiem, aby wrazie wystąpienia któregokolwiek z 
państw ustępujących z Rady o natychmiastowy ponowny wybór, 
sprawa ta była omawiana i rozstrzygnięta przez Zgromadzenie w 
dniu wyborów przed południem. 

Kampanja niemiecka przeciw „Ost Locarno'. 
BERLIN. 7.1X. PAT. W sprawie stosunków alsko-niemieckich za- 

mieszcza dzisiejszy „Vorwaerts* artykuł g. t. „Ost-Locarno“, w którym 
pisze, że pod hasłem Locarna wschodniego, prasa niemiecko-narodowa 
rozpoczyna kampanję, raającą na celu przypomnienie, że projekt polski 
paktu o nieagresji nie jest niczem inaem, jak tylko polsko-francuską za- 
sadzką. Gdyby nawet tak było, te zdaniem dziennłka, niemiecks-narodowi 
przez swój opór stwarzają tę zasadzkę. 

Stanowisko prasy niemięcko-narodowej wykazuje może najlepiej, ża 
istniejący traktat polsko-niemiecki jest niewystarczający. Już w traktacie 
locarneńskim Niemcy zrezygnowały z odzyskania terytorjów Polski drogą 
wojny. Byłoby to doskonałą podstawą dobrych siosuńków, gdyby oewne 
czynniki z obu stron nie wznawiały sporu polsko-niemieckiego. Dobre 
stosunki pomiędzy obu krajami leżą w interesie obu marodów, niewolno 
zaiėm odrzucać prejektu polskiego nie zapoznawszy się z jego treścią. 

Samobójcza polityka Gdańska. 
GENEWA, 7-IX. PAT. Wczoraj po południu minister Strassburger przyjął przes 

stawicieli prasy zagranicznej, którym przedstawił ogólny pogląd rządu polskiego na apra* 
wy gdańskie, podkreślając rolę Gdańska, jako w pierwszej linji pośrednika ekonomicz- 
nego oraz wskazując na rolę portu gdańskiego. Komisarz generalny podkreśiił następnie, 
że ciągłe wytaczanie przez Gdańsk zatargów z Polską przed forum genewskie sprzeci- 
wią się interesom Gdańska, wstrzymuje bowiem dopływ obcych kapitałów. Dia rozwoju 
życia ekonomicznego potrzebny jest spokój i stabilizacja stosunków. Sprawy, wytaczane 
przez Gdańsk odwracają uwagę od istotnych interesów ekonomicznych wolnego miasta. 

Po przemówieniu ministra Strassburgera, zadawali mu pytania redaktorowie <Vos- 
sische Ztg.» i <Berliner Tageblatt> w sprawie Westerplatte nawiązując przytem do roz- 
woju portu w Gdyni. W odpowiedzi minister Strassburger zaznaczył, że pod względem 
ekonomicznym Gdańsk i Gdynia wzajemnie się uzupetni»ją, co zaś dotyczy punktu wi- 
dzenia wojskowego, to Polska by mieć zapewniony dowóz materjałów wojskowych nie 
może zadowolić się jednym tylko portem. W zakończeniu minister Strassburger podkre- 
Ślił pokojowość potityki polskiej, której rząd polski daje również wyraz na obecnej szsji 
Zgromadzenia. 

Kim jest Gusiew—zabójca Trajkowicza. 
Nasz korespondent ryski komunikuje kilka szczegółów z życiorysu zabój- 

cy Trajkowicza, woźnego poselstwa sowieckiego w Warszawie — Gusiewa. Gu- 
siew— jako absolwent moskiewskich agitkursów — współpracował w specjalnym 
oddziale G. +. U. Jakiś czas pracował w t. zw. <Registraturze» i jeszcze przed 
oficjalnem przydzieleniem do poselstwa w Warszawie, jeździł kilkakrotnie w 
charakterze tejnego kurjera do Warszawy i Finiandji, spełniając specjalne za: 
dania G. P. U. dotyczące wywiadu wojskowego. 

Właściwe nazwisko Gusiewa—Żabotin. Jest on synem funkcjonarjusza car- 
skiej policji. Ojciec jego zdążył pozyskać zaufanie komunistów i jest obecnie na- 
czelnikiem cyrkułu milicji w Astrachaniu. Siostra Gusiewa—. abotina, pracow- 
niczka ooo operacyjnego wydziału G. P. U., Gab pełni funkcje maszyni- 
stki, jest w bliskich stosunkach z zastępcą szefa G. P, U. Mieżyfńskiego żydem 
Jagoda i zawdzięczając temu Gusiew został przydzielony do „SR. 
w Warszawie. 

Proces o zdradę stanu w Poznaniu. 
POZNAN. 7IX. PAT. Dziś przed południem rozpoczął się przed 

karnym sądem okręgowym wielki proces przeciw szajce tajnych agitato- 
rów, którzy przez dłuższy czas nrowadzili ma terenie Wielkopolski, a 
przedewszystkiem w Poznaniu i Bydgoszczy żbrodniczą agitację wywro- 
tową. Dzięki usilnej akcji policji udało się przed kilku miesiącami robotę 
tej szajki unieszkodliwić, a winowajców osadzić w więzieniu śledczem, W 
wyniku żmudnych dochodzeń prokuratorja państwowa oskarżyła obecnych 
14 osób o zbrodnię zdrady stanu z $ 81 K, K. Oskarżenie wnosi imie- 
niem prokuratorji państwa prokurator Dutkiewicz. Rozprawa potrwa 
prawdopodobnie tydzień. 

Old Glory uleg! katastrofie. 
LONDYN, 7-IX, PAT. Kilka parowców znajdujących się na Atlantyku przyjęło 

sygnały S. 0, S. nadane przez radiostację z samolotu Šia Glory, Miejsca i KADA 
nej katastrofy samolotu nie udało się jeszcze ustalić. 

NOWY JORK, 7.IX. PAT. Okrę: <Transylwanja» podchwycił sygnały ratunkowe 
S. 0. S. wysłane z samolotu Old Glory, który w chwili nadawania de езгу znajdował 
Sę prawdopodobnie między 45,500 północnej szerokości a 41,150 zachodniej długości, 

W poszukiwaniu zaginionego, samolotu, 
NOWY JORK, 7X. PAT. Okręt «Transylwanja> wycłał depeszę radjową, w któ- 

rej donosi, że przybył na miejsce skąd o ile można się zoijentować samolot Oid Glory 
dawał sygnały S. 0. 5. Zbadawszy morze w tej Ue na. przestrzeni 30 mil, okręt nie 
znalazł żadnych śladów samolotu. Według poprzednich depesz <Transylwanji> orąz de- 

sz okrętu <Carmania» w okolicy, skąd Old Glory wysyłał sygnały S, O. S. t 
enas i panują silne wiatry. > ы 3 wić 

Furjat zabity granatami. 
CASSEL 6 IX PAT. Pewien były policjant w ataku furjl chciał zamordować 

swych rodziców. Gdy przybyli żandarmi furjat zabarykadował się w domu 1 zabił jed- 
nego żandarma oraz ranił jednego oficera i Czterech policjantów. S-hroniwszy się do 
piwnicy AM strzelał ciągie, tak że w końcu policja musiała go zabić przy pomo- 
cy, granatów. 

poselstwa S 

+ 

katolic= Dar posta Stettsona dla po- 
wodzian. 

Stan košciola 
kiego w Rosji. 

s ` 3 я WARSZAWA. 7 IX (tel wl. Stowa) 
Bolszewja, jak wiademo, oficjał Poseł Stanów Zjednoczonych A. P. 

nych stosunków z Kościołem katolic: p, Stetison złożył w Ministerstwie 
kim nie utrzymuje, a nawet go prze- Spraw Zagranicznych kondolencię z 
śladuje, Po męczeńskiej śmierci Ś. P. powadu katastrofy żywiołowej, jaka 
ks. Butkiewicza, więzieniu i wyroku nawiedziła małopolskę _ Wschodnią, 
šmiercai na $, p. arcybiskupa Ciepla- oraz przesłał do Ministerstwa Spraw 
ka, los kapłanów katolickich w Rosji Wewnętrznych 5.000 złatych jako 
się mie zmienił. Jedni pasterzują pod osobisty dar dla powadzian, 
grozą „jaczejsk”, śledzących ich na 
każdem kroku, iani znajdują się w Państwowy Monop. Tytuniowy 
więzieniach lub na wygnaniu w Sy- 
berji, reszta rozproszona po Polsce i 
zagranicy. Kośtiół z tego powodu 
jest w stanie całkowitego rozbicia, 
bez hierarchji i urzędów  kurjalnych 
na miejscu, duchowieństwo w trud: 
nych stosunkach ze sweją władzą, 
zdala od niej, przedzielone granicami 
nie do przebycia. 

Największa obszarem archidiecezja 
mohyjowska ma swego metropolitę w 
Warszawie. Sufraganje tejże: żyto» 
mierska nie ma biskupa, kamieniecka 
—osierocoua, mając swego biskupa 
J E. ks. Dr. Piotra Mankowskiego 
ma wygnaniu we Włodzimierzu Woa- 
łyńskim, tyraspolska i saratowska — 
J. E. ks. biskusa Keselera na wygna- 
miu w Berlinie (St. Michaelkirchesira- 
sse 42), mińska wakuje. 

Poza temi, są jeszcze djecezje bez- 
pośrednio zależne od Stolicy Apostol- 
Skiej, a mianowicie władywostocka z 
J. E. Ks. B-pam Karolem Śliwowskim 
Ma czele. Wchodzą w jej skład: zie- 
mie prowincji nadamurskiej, nadmor- 
skiej część Sachalinu i kościoły pol- 
skie w Mandżucj, Wikarjat Apostol- 
ski na Syberli, na czele z wikarju- 
szem apostolskim ks, Gerardem Pio- 
trowskim O. F. M., mieszkałącym w 
Harbinie, obejmuje Tomsk, Oask, 
Irkutsk i Taszkient. Niema Admini- 
stratora Apostolskiego na Tyflis, Ge- 
orgję i cały Kaukaz. Administratorem 
Apostolskim dla ormian-katolików jest 
ks Jakob Bacaration, zamieszkujący 
w Tyś isie. 

Cały zarząd archidjecezji mohy- 
lowskiej ma fymczasową siedzibę w 
Warszawie. Mieszke w stolicy zarów: 
no sam Metropolita mohylowski, J. 
E. Ks. Arcybiskup E. Ropp, jak i wi- 
karjusz aaa ks. prałat Okolo- 
Kułak. Tutaj też działają instytucje 
arcybiskupie, jak Sąd metropolitalny, 
dla którego drugą instancją jest Sąd 
metropolitalny warszawski, W archi: 
djecezji mohyłewskiej istnieje 17 de- 
kanatów: petrograd ki, moskiewski, 
mohylowski, sieński, orszański, kii- 
mowicko-mścisławski,  rohaczewsko* 
bychowski, czerikowo - czausowiecki, 
homelski, witebski, połocki, lepelski, 
drysso-siebieženski, charkowski, smo- 
leński, samarski i permeński. 

Kapłanów, pracujących w  archi- 
djecezji mohyłowskiej, jest 86: na 
227,504 wiernych, należących do 119 
parafji i istniejących pozatem orator- 
jów i kaplic w liczbie 204. Poza gra- 
nicami Rosji przebywa około 150 ka- 
płanów, z tego w archidjecezji po- 
znańskiej 1, krakowskiej—2, warszawe 
skiej—22, włocławskiej—4, łomżyń- 
skiej—2, kieleckiej —4, sandomierskiej 
—1, łódzkiej —1, lubelskiej—4, kato- 
wickieį—1, podlaskiej—7, wileńskiej — 
30, pińskiej—1, reszła na Litwie ko- 
wieńskiej, Łotwie i szerokim świecie, 
Kieryków i księży na studjach—19, 

W takim oto stanie znajduje się 
ta największa w świecie archidjecezja. 
Zarówno wierni, jak i kapłani wraz 
ze swymi pasterzami modłą się сс- 
dzienie o to, ażeby mogli się naresz- 
cie z sobą połączyć | współpracować 
dla wspólnego wszystkim dobra try- 
umfu Kościoła i zbawienia dusz wła: 
snych. 

(K.A.P.) 

Dr J. Burak 
akuszerja i choroby kobiece 

POWRÓCIŁ. Zawalna 16 tel. 564. 

  

  

polepsza swe wyroby. 

WARSZAWA, 7 IX. (żel.wł, Słowa)” 
Państwowy Monopol Tytuniowy za- 
kupił znaczną *partję tytoniu rosyj- 
skiego. Tytoń ten użyty zostanie w 
celu polepszenia jakości wyrobów 
Państwowego Monopolu Tytuaiowego 

Przygotowania do przyjęcia 
emigrantów. 

WARSZAWA, 7. 9. (żel wł, Słowa) 
Jutro 8 go b m. Minister Pracy i O- 
piski Społecznej p. Jurkiewicz wyjeże 
dža w towarzystwie vice-dyrektora 
Kutyłowskiego do Sosni, Praszki i 
Lublina w celu zbadania przygoto- 
wań czynionych przez władze admiui- 
stracyjne i kolejowe w sprawie przy- 
jęcia emigrantów sezonowych powra- 
cających z Niemiec. Powrót emigran- 
tów spodziewany jest w listopadzie i 
grudniu. Ruch powrotny w roku bie- 
żącym obejmuje około 70000 asób 

Groźny wybuch benzyny. 

WARSZAWA. 7 9. Pat. Dziś w 
południe w składzie aptecznym Samu- 
ela Cytryna przy uł. Leszno 113, z 
niewyjaśnionych dotychczas przyczyn 
nastąpił silny wybuch benzyny, na 
gromadzonej w piwnicach pod skie- 
pem. Wskutek wybuchu powsteł po- 
żar. Przybyłe na miejsce wypadku 
dwa oddziały straży ogniowej w ciągu 
pół godziny pożar zlikwidowały, Cięż- 
ko poparzonych jest 5 osób. Skład 
apteczny zniszczony jest doszczętnie. 
Ucierpiały również mieszkania na 
piętrach. 

Lskcze ŚPIEWU 501000040 
w językach pol, franc. i rosyjskim @ 
udziela WANDA TOCZYŁOWSKA. m 

Partje operowe pod klerownictwem > 
prof. K. GAŁKOWSKIEGO. 

Zapisy w dnie pow, do 1Z.ej rano i g 
d 3—: ‚ В, ński Ł3—8 « od 3—5 pop. Bernardyński zau mó 

  

n
E
N
+
4
6
9
4
 

  

  

Angiicy twierdzą, 
że na usposobienie człowieka idealnie 
wpływa filiżanka dobrej herbaty. 
Ideałem takiej herbaty, wprowadzonej 

teraz u nas w Polsce, 

jest . 
тагка F. D. 

wszędzię do nabycia.     
  

Gabinet Kosmetyczny 
3 ZENOBJI ARSENJEW 
ф ul. Mickiewicza 31 m. 4, 

Usuwanie wad cery twarzy, odmła- 
dzanie cery i usuwanie zimarszczek, 4 
wągrów i plam na twarzy. Stosowa: ; 
nie wszelkich zabiegów kosmetycz- 
nych. Usuwanie łupieżu głowy, 
Biektryzacja i ręczny masaż kosme- 
vyczny, oraz warszawskie strzyżenie i 4: 

Ф czesanie pań, Manicura. 
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owskie czap. 
rondel. szk, Śr. 
państw. i 0.0. 
Jezuitów. 

< 
KapelUSZe: aa a. 
E. Mieszkowski 

Mickiewicza 22 

    

POWIEŚĆ WILEŃSKA, 
Antoni Miller: „Powołanie”” 

Powieść osnuła na tle stosun: 
ków polsko litewskiego kleru na 
Litwie. Str. 243. Wilno. 1928. 

Nasz grunt wileński mógłby być 

żyzniejszym w belłetrystykę.. Tyle 

tu u nas przecie małowniczości w 
przyrodzie, a tyle jeszcze (oryginalnej 
rodzajowości w ludziach „tutejszych*; 
tyle konfliktów politycznej i etnogra- 
ficznej natury; tyle fermeniu patrjoty- 
cznego a i ferment socjalny wcałe już 
żywe zaczyna przybierać kolory... 
Słowem: dła belletrystów mógłby tu 
już być jeżeli nie „raj na ziemi, to 

doskonały obserwacyjny punkt. Ma- 

wa zaś wyłącznie o teraźniejszości. A 
przeszłość? A to wszystko, co ten 

" masz kraj przeżył w ciągu półtorasta 
lat „porozbiorowych*? A jakie tu lu- 

dzie poprzeżywali tragedje? Jakich 

ewolucyj duchowych, obyczajowych, 
najprzeróżniejszych nie było widow- 
nią społeczeństwo tutejsze? 

Co znaczy dla źakiego gruntu 
kiłka sztychów rydlówką danych przez 
Chodžkę w „Obrazy Litewskie*, lub 
para powieści Kraszewskiego; a chać- 
by wiązanka nowel „powstaniowych" 
Orzeszkowej, choćby et jej „Nad 
Niemnem“ lub Rodziewiczówny „De- 
wajtis“? Co to wszystko znaczy wo- 
bec bogactwa materjału i tematówi] 

Talentów zaś belletrystycznych 
nam, w Wilnie, nie braknie. P. Hele- 

na Romer-Ochenkowska dała dowód 
м „Swoich ludziach“ „i „Majakach“, 

jakim talentem naracyjnym rozporzą- 
dza; p. Wanda Niedzialkowska-Do- 

baczewska jest właśnie w transie pi- z przeprawianiem się za Niemen na 
sania nowel a wiemy jak głęboko brzeg b. Kongresówki, to jakby 
odczuć įpoiraf: „tutejsze'* nastroje; nam grało majaulentyczniejsze echo 
p. Tadeusza Łopalewskiego ukazata „Brzegów Wijji'* Chodźki. Staroświec: 
się temi czasy powieść „Podwójny kie są niektóre poglądy autora na 
cień*, niestety jędnak rodem jeszcze stosunki i sprawy, na które my już 
nie z naszej niwy; uprawiają belle. dziś patrzymy „pod innym kątem'; 
trystykę pp' Marja Rauitówna i Lud- staroświecką w całym swym typie 
wika Życka; p: Napoleon Rouba ma jest książka aż do owej w podtytule 
w swej przeszłości literackiej dwie Litwy — którą my już dziś piszemy 
powieści związane mocno z życiem w cudzosłowie na znak, że tak nieg- 
tutejszem  „„Żerowisko litewskie“ idyś nazywano nie żadną Republikę 
„Stryjowa spuścizna”; p. Aleksander Litewską tylke wszystkie ziemie byłe- 
Chomiński wciąż trzyma j trzyma go W. Księstwa Litewskiego, dzie- 
pióro nowelisty... za uchem. Dopraw- 
dy, wstyd przypominać i zachęcać! A 
toż to pióra belletrystyczne powinne by 
w Wilnie —same skakać i miotać się 
po papierze, jak przysłowiowe kara- 
biny, co podobno same zaczynają 
strzelać gdy już dłużej w bezczyn- 
ności wytrzymać nie mogą. 

3 4 

Oto p. Antoni Miller, zgrzeszyw- 
szy przed dwudziestu laty „Grzęcha- 
mi księdza prefekta”, zdawać by się 
mogło, że w kąt cisiął powieściopi- 
sarskie pióro, a tymczasem oło po- 
wieść napisał bardzo interesującą oraz 
ściśle. z krajem naszym związaną, 
| właśnie powieść p. Millera „Powo- 
łanie" fnajlepszym jest dowodem w 
jakiem bogactwie lokalnych motywów 
inoże „maczać pióro" belletrysta. 

Prawda, w powieści p. Millera 
wszysiko jest — wyrażając się maj- 
pepularniej — staroświeckie. Staro- 
świecką jest», faktura; styl; naracja. 
Gdy p. Miller zacznie np. opisywać 
ekskursję Birsztańskiego towarzystwa 

dzictwa Jagiełłowego. Ale właśnie ta 
staroświeckość jest w książce p. Mil- 
lera niezmiernie cenną. Pamiętnikową 
jest. 7ak właśnie, jak to wystawia p. 
Miller patrzono wówczas na sprawy i 
stosunki wówczas najbardziej aktu* 
alne, wówczas najbardziej palące, naj- 
bardziej żywotne... 

Wówczas — to kiedy? 
Wówczas to się działo, kiedy już 

w Warszawie była „epoka pozytywiz- 
mu* tak dobrze jak przegrzmiała i 
przebrzmiała, lecz „aa Litwie np. 
wśród szkolnej młodzieży wileńskiej 
wciąż jeszcze toczono dysputy z po- 
wedu — dajmy ma to — Drapera 
„Dziejów Wiary i Rozumu'; wówczas 
to było, kiedy to młody kleryk wileń- 
skiego stminarjum duchownego OI: 
SĘ Kuncewicz spędzając wakacje w 

stroniu państwa Morawskich „spę- 
dza! dni całe na pochłanianiu książek 
naukowych i czasopism obozu pozy: 
tywistycznego“, ach, i takich dzieł 
jak Zolł  „L'Oauvie“ i „Lour: 
des', jak powieści Flauberta i Tot- 
stoja, Zspolskiej i Sienkiewicza, i co 

wszystko wprost go oszołomiało. W 
czasach to było pełnego u nas roz- 
kwitu wszelkich konspiracyj patrjo- 
tycznych, a wówczas gdy jeszcze Pił- 
sudski w zachowawczych sferach na- 
szego społeczeństwa „miał famę nie- 
sforńego marzyciela  porywającego 
się na słońce z motyką*; gdy już 
kiełkowały idee „nawrócenia* Rosji 
schyzmatyckiej na katolicyzm. Wów- 
czas to było, kiedy teraźaiejszy «spór 
liiewsko-polski» był jakby jeszcze w 
piełuchach, gdy grały jeszcze tylka 
namiętności, gdy fanatyzm litewski 
wybuchał gdyż nie był się jeszcze 
skrystalizował w zaciętą... _ nienawiść 
i gdy ów fanatyzm zwano jeszcze 
„litwomaństwem*, Prowadzi nas p. 
Miller, czy raczej cofa nas w czasy 
u samzgo schyłku ubiegłej wieku, 
jakby ostatnie XIX-go wieku dziesię- 
ciolecie gdy tenże wspomniany wyżej 
współbohater powięści, Olgierd Kun- 
cewicz zaczyna rozumieć, że wyśmie- 
wana przez niego i kolegów „litwo- 
manja“ mie jest „manją* lecz „budzą- 
cem się już źródłem, wybijającem 
jeszcze nieśmiało z pod głazów wą- 
skim, niezbyt bystrym nurtem i może 
przeistoczyć się w potok, porywający 
zą sobą wsie i grody”. (Str. 166) 
Czasy to były, kiedy ,,z chaosu ście 
rań się wyłaniała się olbrzymia po- 
stać Spasowicza, ideologia Smoleń. 
skiego, sumienna skrzętność Korzona“. 
Wówczas gdy tu u nas Kraju, gdy 
fu u nas w Wilnie zaczynały dopiero 
fermentować wszystkie kwestje, które 
dziś już w  pełaym rozkwicie 
stoją u nas na porządku dziennym, 
począwszy od wojującego bolszewiz- 

mu, przechodząc przez wszystkie o- 
sobliwości „mniejszości narodowych”, 
przez cały stosunek nacjonalizmu do 
kapłaństwa, a kończąc na biernym 
indyferentyzmie religijnym naszej о. 
świecońej inteligencji. Czego tam nie- 
ma w powieści Millera! Na pozór wre 
tam i kipi tylko w murach wileń- 
skiego semisarjum a w rzeczywistości 
matmy przed sobą pars pro toto, 
mamy w tem odbiciu obraz całego 
kraju. „Nurtujące oddawna w semi 
narjum—pisze autor — prądy ideowe, 
oziębiane chwilowo ' surowemi weto 
zwierzchności, zamarzały i gromadzi: 
ły się, jak śniegi i lodowce na wir- 
chach i turniach, gotowe do runięcia 
na niziny“. Tak i w calutkim kraju. 
Pod żelazną ferułą reakcyjnych i ha- 
mujących wszelki odruch rządów car 
skich, nie mogły nurtujące kraj prądy 
wstrząsnąć krajem, wybić się na wi- 
downię, lecz pulsowały nieustannie, 
gotowe—do czynu. 

Najciekawsze, wysoce cenne jako 
materjał wprost histeryczny, łest йо 
powieści „Powełanie". Diatego po- 
zwoliliśmy sobie najpierw mówić o 
niem, 

Zaraz w drugiej linji stoi: fabuła. 
Osią jej jest ewolucja dwóch dusz, 
Jedną z nich jest to ałumn wileński 
Alired Schylier, drugą jego „kolega 
Oigierd Kuncewicz. Spowiedź pierwsze- 
go z nich (w formę ujęta „dzienni- 
ka“) ma cechy niemal autobiograficz- 
ne. Obu nurtuje tragiczna niepewność 
czy mają powołanie do stanu — @и- 
chownego czy też braknie im tego 
powołania. „Najdraźliwszy to temat— 
powiada autor powieści — w życiu 

młodzieży duchowaej, wkoło którego 
wiruje cały układ reguły i wychowa- 
nia kapłańskiego". 

Temat czy tylka dia środowiska 
seminaryjnego drażliwy? Drażliwy wa: 
gole... Na marginesach powieści p. 
Millera możnaby całe traktaty, moc 
uwag, całe polemiczne breszury po- 
wypisywać. Dość na tem miejscu tyl- , 
Ko te powiedzieć, że p. Miller poru- 
sza całą skalę zagadnienia „kapłań- 
stwa” wogóle, całą zarazem skalę 
psychiki tego, który ma być niejako 
namiestnik em Chrystusa Pana tu na 
ziemi; porusza wszystkie czyhające 
nań pokusy, skrupuły, wątpliwości; 
daje wyczerpujący obraz wewnętrz- 
nych walk, które zwłaszcza przyszły 
kapłan ma do przebycia na progu 
kapłaństwa i ...życia. Bać przecie žy- 
cie przed klauzurą (moralną) i za 
klauzurą, to niebo i ziemia. Przynaj- 
mniej powinno by tak być, wedle 
ścisłego pojmowania wysskizgo do- 
stojeństwa kapłańskiego. *) 

Z wewnętrznych zmagań się, Wałk, 
perpieksyj wychodzi Oigierd Kunce- 
wicz zwycięsko. Poświęca Szczęście 
osobiste, odrywa się od ukochanej 
istoty aby nietylko, jako kapłan, pa- 
święcić się służbie Bożej ale też i 
wolny od wszelkich, mogących go krę 
pować więzów, poświęcić się sprawie 
krzepienia ziomków w  ujarzmionej 
ojczyźnie. Natomiast Alfred, czując, 
że w kapłaństwie uczciwem i dostoj- 
nem nie wytrwa, w ostatniej chwili, 

*) Orzekt przecie najwyraźiiej Sobór 
Trydencki, że celibat ślubowany dła miłości 
i służenia Bogu jest bez zaprzeczenia lepszy 
od najprzykł;dniejszego małżeństwa, 
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KURIER GOSPODARCZY 
Przebieg i wynik żniw 
Wywiad z ministrem rolnictwa 

P. K. Niezabytowskim, 

Na podstawie raportów uadesła- 
mych przez urzędy wojewódzkie 
stwierdzić można, iż przebieg i wyniki 
žniw przedstawiają się pomyślnie. 

W województwach zachodnich 
zbiory są znacznie lepsze niż w roku 
ubiegłym. 

Na obszarze województwa poznań» 
skiego wyniki zbiorów nie odbiegają 
od cyfr zapowiedzianych w ostatnich 
sprawozdaniach korespondentów ;sta- 
tystycznych i są około 20 proc. więk- 
sze niż w roku ubiegłym, przyczem 
ozime lepsze od jarych. 

Próbnych omłotów było dotąd 
bardzo mało z powodu ogólnego о- 
późnienia się żniw. Zbiór żyta wyno- 
si dla  folwarcznych gospodarstw 
18—19 quintaii z hektara, natomiast 
średnia całego województwa sięgać 
będzie 14—16guintali. 

Okopowe poprawiły się znacznie 
w stosunku do stanu wiosennego i 
zapowiadają się dobrze. 

Ziemniaki wczesne dały sprzęt na- 
ogół dobry, ziemniaki późniejsze i 
buraki zapowiadają się bardzo do- 
brze. 

W pomorskiem województwie o* 
gólny wynik zbiorów tegorocznych w 
stosunku do roku zeszłego jest 0 G- 
koło 25 proc. wyższy. 

Próbne omłoty wykazują, iż wy- 
ddajność żyta wynosi ekoło 14 q., 
jęczmienia około 18 q., pszenicy zaś 
około 20 q. z 1 ha. 

Wobec bardzo spóźnionych żniw 
cyfrowych danych co do wydajności 
zbóż jarych jeszcze nie zabrano; we- 
dług oepinji rolników usodzaj zbóż 
jarych bądzie dobry. 

Okopowe zapowiadają się bardzo 
dobrze. 

Na Sląsku urodzaje są również 
dobre: zbiory z 1 ha są następujące: 
pszenica 15—16 q., żyto 16—18 q. i 
jęczmień 18—19 q 

Na terenie województw  central- 
nych przebieg żniw jest pomyślny, 

Warszawski urząd wojewódzki do- 
mosi, iż plony pszenicy t jęczmienia 
gą lepsze niż w roku ubiegłym, żyta 
zaśiowsa gorsze z powodu niesprzy- 
jających warunków atmosferycznych 
w miesiącach wiosennych oraz wsku- 

* tek klęsk gradobicia. 
Województwo lubelskie w czasie 

żniw miało pogodę sprzyjającą, plony 
zaś w najgorszym razie nie będą niż” 
sze niż zeszłorocztie. 

Łódzkie województwo dokonało 
sprzętu również przy dobrej pogo- 
dzie: wyniki zbiorów objętościowo 
są dobre, jakościowo średnie. Pszeni- 
ca i jęczmień są lepsze ©а żyta i 
owsa. 

Województwo kieleckie ma pieny 
o 15 proc. wyższe od roku zeszłego. 
Stan okopowych jest bardzo dobry. 

W Małopolste zbiery rówaież wy- 
padły pomyślnie. 

W woj, Iwowskiem i tarnopol- 
skiem żniwa rozpoczęte w początkach 
lipca dokonane były przy sprzyjają- 
cych warunkach atmosferycznych: 
przelotne deszcze nie spowodowały 
poważniejszych szkód.  Poniewaź 
sprzęt wymagał pośpiechu, emłoty do- 
konane zostały dość póź1o; wykazu» 
ją one wyniki dobre. 

W  tarnopolskiem województwie 
zbierałą rolnicy 9—13 q. żyta lub 
10—15 g. pszenicy z 1 ha; okopowe 
i kukurydza poprawiły się znacznie. 

W wojew. stanisławowskiem uro- 
dzaje zapowiadały się zaakomicie, 
wskutek jednak suszy oczekiwany 
pion zmniejszył się; omłoty próbae 
wykazują przeciętny zbiór z 1 ha: ży. 

to 11 q, pszenica 12 q., jęczmień 11 
q., owies 12 q. 

Szkody wyrządzone przez wylewy, 
mie są dotąd znatie. 

W krakowskiem województwie po- 
goda žniwom sprzyjała, żniwa zosta” 
ły ukończone, uprawa pól pad czimi- 
ny jest w toku. Plony są wyższe niż 
w roku ubiegłym o 10 do 35 prac., 
zbiór ziemniaków zapowiada się e 10 
proc. a w niektórych okolicach o 60 
proc, większy niż roku zeszłego. 

Uwzględniając nawet klęski ele- 
meniarne, wyniki zbiarów w wojew. 
krakowskiem uznać naieży za lepsze 
w porównaniu z rekiem minionym, 

Przechodząc do wcj:wództw kre- 
sowych, stwierdzić można, iż w wi- 
leńszczyźcie urodzaj żyta, pszenicy i $ PT 
jęczmienia jest naogół średaj, aczkol- 
wiek bywają powiaty, w których jest 
debry, natomiast uredzaj kartofli nie 
zapowiada się dobrze, wskutek mad- 
maiaru opadów na wiosnę, a następ- 
nie suszy w lipcu i sierpniu. 

Nowogródzkie województwo do 
koaałs sprzętu żyta i jęczmien a, ow- 
sa i pszenicy w warunkach śprzyjają- 
cych: plony są wyższe niż w roku 
ubiegłym, przyczem specjalnie udatne 
są zboża Gzime. 

Żniwa na terenie województwa 
wołyńskiego miały przebieg ponyśl- 
ny, podobnież w wojew. połeskiem i 
bialosiockiem, 

KRONIKA MIEJSCOWA, 
— Z posiedzenia sekcji wino” | 

wódczanej Stow. Kupców. W dniu 
5b. m. odbyło się posiedzenie sekcji 
wino-wódczanej Stow. kupców i prze- 
mysłowców chrześcijan m. Wilna. 
Po ukonstytuowaniu się zarządu w 
składzie następującym: prezes p. W. 
Gałębiowski, v.ce-prezes p. J. Kalita 
i sekretarz p. de Tiliier, omiawiano 
Sprawę kredytu w Monspolu Ssiry* 
tusowym, Wobec ciężkich warunków 
płatniczych uchwalono edmówić i z 
kredytów tych nie korzystać. Peru- 
szena została sprawa budek z wodą 
sodową i owocami, które mie mająć 
na to dostatecznego patentu sprze- 
dają wina w soboty po południu i 
niedziele. 

— Zmłana warunków handlu 
węglem. W myśl postanowień ogół- 
nopolskiej konwencji węglowej zinie- 
nione zostały warunki sprzedaży. Za- 
robki kupieckie — @а pośredników 
zmniejszone zostały z 6—4 procent, 
sconte zaś przekupni za gotówkę z 
5—3 procent. 

Nie wpłynie to zupełnie na zmia- 
nę ceny węgla, a tylko ma na celu 
ograniczenie poboczaych zysków. 

— Ministerstwo Skarbu wy” 
jašnia, jakie należności należy 
ściągać intensywnie, Wobec uka- 
zania Się w prasie wzmianek o rze- 
komej dyspozycji Min. Skarbu ener- 
gicznego ściągania z rolników należ- 
ności podatkowych, co wywołało 
wśród osób, które uzyskały przedtem 
odroczenia płatności konsternację, 
obecnie Min, Skarbu nadesłało do izb 
Skarbowych pismo, w którym zazna- 
cza, że podatki odroczone powinny 
być przy intensywcem pobieraniu po- 
minigie, a uwaga sckwestraiorów po- 
winna się skupiać na obecnie przy. 
padających  należnościach podatko- 
wych. 

— (0) Wyjazd delegacji kup: 
ców żydowskich do Min. Skarbu. 
W dniu wczorajszym wyjechała do 
Warszawy delegacja kupców żydow- 
skich w Wilnie, która przedstawi 
Min. Skarbu memorjał z prośbą o 
rewizje odmownych decyzji Wileńskiej 
Izby Skarbowej w sprawie zniżenia 
podatku przemysłowego za rok 1926 
do 1 proc. przedsigbiorstwem handiu 
hurtowego, nieprowadzącym prawidlo- 
wych ksiag handiowych. 

ZIEPB WSCHODRICH. 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

7 września 1027 в 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz.  Kupn- 

Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,48 43,59 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,06 35,15 34,97 
Praga 26,51 26,57 26 45 

Szwajcarja 172,47 172,90 172 05 
Wiedeń 126,05 126,36 125,74 
Włochy 48,64 48,76 48,52 

Papiery Procentowe 
Dolarówka 56.75 57, 
Pożyczka dolarowa 83.75 
p“ kołejowa 102 60 

proc. konwersyjna poż. 62. 
5 konwers. kolejowa 58. 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92.— 

oc. ziems. złotowe 77 
4 1 pół proc. ziemskie 57. 56,50 57,25 
8 proc. warszawskie 73,50 73,25 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 7 września 1927 r. 

Banknoty. 

Dalary St, Zjedn. 8,911/4 8,90 
Złoto. 

Ruble 4,741/3 4 74 
Listy zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zt, 100 - 49,80 48,50 

NIKA _KRO 
Wsch, si. o g. 4 m. 58 

Zach. sł. o g. 18 m. 8 

  

jutro 

Sergjusza 

Spostrzeżenia szeteorologiczne Zakład 
Metacrologii U. S. B, 

x dnia 7—1X. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie ) 707 

Temperatura 
średnia j > 
pa m | Opadu niema 

Wistr | Północny 
przeważający 

Uwagi: pogodnie 
Minimum za dobę -1-60C 
Maximum za dobę )-199C г 
Tendencia barometryczna stały spadek ci- 
śnienia. URZĘDOWA. 

— Podróż dookoła Polski p. 
Wojewody Raczkiewicza. Woje- 
wada Wileński p. Wł. Raczkiewicz 
korzystając z urlopu wypoczynkowe 
go odbył autem wycieczkę dookoła 
Polski wzdłuż granic. Podczas wy- 
cieczki tej państwo Raczkiewiczowie 
zatrzymywali się ma tygodniowe od- 
poczynki w Zakopanem i nad mo- 
rzzm polskim w jJas'rzębiej Górze, 
Marszruta wycieczki objęła przestrzeń stą 
pięciu tysięcy kilometrów. Przejeżdża- 
jąc przez różne dzielnice Polski p. 
wojewoda infgrmował się o syste: 
mach urzędowania oraz zwiedził cały 
szereg instytucyj różnego charakteru. 

— Nowopowstała instytucja 
społeczna, Ministerstwo zatwierdziło 
stałut Wileńskiego Towarzystwa Pań 
M łosierdzia św. Wincentego a Paulo 
z siedzibą w Wilnie i terenem dzia- 
łalności ebejmującym województwa: 
Wileńskie, Nowogródzkie i Bialo- 
stockie. 

SAMORZĄDOWA 

— Akcja propagandy lotnictwa 
na terenie pow. Wil.-Trockiego. 
W związku z tygodniem propagandy 
lotnictwa polskiego we wszystkich 
gminach pow. 
prowadzone są obecnie kwesty oraz 
zorganizowane zostąły imprezy do- 
chodowe na korzyść L.O.P.P. 

Wileńsko-Trockiego W 

о-- 

SPORT. 
Zawody sportowe o mistrzostwo 

D. O. K. Ii. 

W dniu 2, 3 i 4 bm. odbyły się w Gro- 
dnie zawody wojskowo-sportowe o mistrzo- 
stwo Korpusu Nr Ill. R 

Na program zawodów złożyły się marsz 
10 klm. drużyny ze strzelaniem, pięciobój 
wojskowo-sportowy, bieg szturmowy i lekka 
atletyka. W sziachetnej rywalizacji zmagały 
się reprezentacje 1, 19i 29 Dyw. p. sap, 
1 Dyw. Kaw. i 3 p. art. cięż. 

[Tak strona organizacyjna, jak wyczyny 
sportuwe stały na wysokim poziomie, co w 
rezultacie dało 5 rekordów Wileńskiego Okr. 
Zw. Lekkoatletycznego i Korpusu. 

Faworytem tegorocznych zawodów był 
3 pułk Saperów Wileńskich, którego repre- 
zentacją zdobyła mistrzostwo Korpusu w 
lekkiej atletyce bijąc zeszłorocznego mistrza 
1 Dyw. Piech, w stosunku 44 na 29 pun- 
któw i ustanawiając 4 rekordy Okręgu. 

Szczegė'nie celowali saperzy w rzutach 
i biegach krótkich. 

Ogółem na 15 konkurencji lekkoatlety- 
cznych zdobyli saperzy 7 pierwszych, 7 dru- 
gich i 5 trzecich miejsc. 

Po.ukończeniu zawodów Dowódca 29 
Dywizji Piechoty w zastępstwie Dowódcy 
Korpusu odebrzł defiladę zawodników i roz- 
dał cenne nagrody, któ:ćmi się podzieliły 
przeważnie reprezentacje 3 p. saperów 11 
D;w, piech. Leg. 

Reprezentacja 3 p. saperów w dniu 5 
bm. po powrocie do Wilna podejmowana 
byia skromną kolacją, przy której w weso- 
łym nastroju opowiadali sobie dzielni sape- 
rzy o «zaciętych bojach» stoczonych ku 
chwale swej broni i pułku. 

  

—iKomisja rozjemcza do 
spraw rolnych. W dniu 1 paździer- 
nika obradować będzis w Mołodecz- 
nie komisja rozjemcza do spraw rol- 
nych. Brane będą pod uwagę įedy- 
nie zatargi i sprawy powstałe na te- 
renie powiatu. 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie reorgani- 

zacji wydzialu finansowego. W 
związku z zapowiedzianą reorgani- 
zacją miejskiego wydziału finansowe- 
go,w dniu wczorajszym odbyła się w 
Magistracie konferencja, przy współ- 
udziale przedstawicieli Województwa 
i lzby Skarbowej. 

Głównem zadaniem tej konferencji 
była interpretacja miejskich ustaw po- 
datkowych. Pozatem postanowiono 
podzielić pracę wydziaju finansowego 
Magistratu co do ściągania podat- 
ków na okręgi. 

— (x) Two Przyjaciół Nauk 
prosi Mag strat © skanalizowanie 
własnego gmachu. W związku z 
przeprowadzaniem kanalizacji w Wil- 
nie, zarząd T-wa Przyjaciół Nauk 
zwrócił się w .dniu wczorajszym do 
Magistrału z prośbą o przyłączenie i 
zaprowadzenie kanalizacji również w 
gmachu T-wa przy ul. Lelewela. 

Z braku odpowiednich na ten cel 
funduszy Two te prosi Magistrat о 
przyłączenie kanalizacji na keszt mia« 

— (x) Dzierżawcy miejscy nie 
opłacają swoich powinności. Ma- 
gistrat m. Wilna na wczorajszem po- 
siedzeniu rozpatrzył między innemi 
budżet zaległych opłat przez poszcze: 
gólnych dzierżawców lokali i grun 
tów miejskich, przyczem postanowił 
zaległości te bezwzględnie w najbliż- 
szym czasie ściągnąć. 

— (x) Zatwierdzenie statutu 
nowego zw. pracowników miej: 
skich. Jak już donosiliśmy z powo» 
du nieporozumień wynikłych ostatnio 
między członkami i zarządem związ- 
ku pracowników miejskich nastąpił 
rozłam pomienionogo związku, 

Grupa  secesjonistów stworzyła 
swój własny związak, statut którego 

dniu wczorajszym został przez 
Magistrat zatwierdzony, 

— (x) Urząd Muftiatu w Wil- 
nie nadesłał w dniu wczorajszym do 
Magistratu zażalenie na sekwestrato- 
1a miejskiego z powodu złego zachg= 

ннн e panic 518 — рглу ściąganiu mależności 

w momencie kiedy już ma otrzymać 
święcenia, zrywa się, bierze rozbrat z 
kapłaństwem i—ucieka w Świat, na 
dolę i niedolę... jaką Bóg da. W jed- 
nym i drugim bohaterze powieści do- 
konywa się przełom. przeprowa- 
Gzony jest dobrze, jasno, psychale. 
gicznie wiernie. 

Autor „Powołania*—prawie chcia« 
łoby się zawołać: Quantum mutatus 
ab illol — zdaje się być pogodzony 
nietylko z religłą lecz i z kapłańskim 
stanem. Gdy mówi o jednej i © dru- 
giem, zdaje się, chwilami, że głos je- 
go drży, jakby wzruszeniem. Olgierd 
raz postanowiwszy przyjąć święcenia 
kapłańskie, jakby—kamienieje. Aif po- 
rzuca kaplicę gdzie miał otrzymać 
święcenia oglądając się za siebie jak- 
by z rozrzewnieniem, ze szczerym dla 
porzucanego «świata» sentymentem. 

Pe za tłem i głównemi cbu boha- 
terami jest jeszcze w powieści, gra- 
lace niemałą rolę całe grono drugo" 
planowych postaci. W gronie tem 
najciekawsze są wizerunki kilku księ- 
ży—z murów steminarjuw, jak rektor 
katecheta ks. Żarowicz (czytać należy: 
Zwierowicz), jak profesor historį: ko- 
ścielnej Łojko (Bojko), jak inspektor 
ks. Zamczyński, zecte ks. Wincenty 
Kluczyński, którego autor „Powoła- 
nia" wedle opinii recenzenta „Prze- 
głądu Wileńskiego*, idealizuje,  Wie- 
rzyć musimy na słowo gdyż w pa* 
mięci własnej kapłanów tych nig ma- 
my. P. Miller może istotnie dał sie- 
bie coś nie ceś unieść rzewności 
wspomnień, bądź co bądź jednak cza- 
sy kióre opisuje i ludzi ówczesnych 
zna doskonałe*). Z niemniejszą też 

pewnością pióra maluga—wybornie— 
nasze, tutejsze, dwory ; dworki, fol- 
warki i zaścianki, takie np. Kuczku- 
ryszki Ambrczajtisów (bardzo ladny 
obrazek zaczynający się od słów: „z 
pagórka najeżonego kamieniami, doj- 
rzał Olgierd zaścianek tonący w zie- 
leni wysokich lip, dębów i topoli 
etc.*). Czuje się żywą prawdę w wy- 
soce ciekawym opisie „wiecu księży* 
w sprawie litewskiej. Ba, nikt tak li- 
py naszej nie opisze, kto pod nią 
często, często nie siadał — może od 
dzizcka—jak to czyni p. Milier, gdy 
się z pod siulstniej lipy Ku:zkurys- 
kie oderwać nie może. A i Krożańska 
krwawa rozprawa zamykająca tak efeke 
townie gowieść, jeżeli nie była przez 
autora „Poówołania* malowana „z na- 
iury* to niezawodnie „z pamięci", jak- 
najdokładniej poinformowanej. 

Na uwagę też zasługują trzy, czte: 
ry legendy wplecione w opowiadanie, 
jak legenda O tem jak Żółkiewski 
pierwszy usłyszał dzwon Iwana biją- 
су м Moskwis okrutnie jeszcze dale- 
kiej, jak legenda o błogosławionym 
Andrzeju Bobolim, o kamieniu św. 
Józcfata.. Da folkloru tutejszego 
śliczne to przyczynki, 

Wreszcie, co do artystycznej stro- 
my utweru powieściowego, często za- 
rywająctgo 0 pamiętni”, to pomimo 
całej prostoty, w której naracja jest 

*) Tutejszym jest sam człowiekiem acz- 
kolwiek z ojca Niemca urodzony. Babką by- 
ła mu córka kozaka czarnomorskiego, matką 
córka marszałka szlachty jednego z powia- 
tów b. gubernji Wileńskiej, a siebie sam 
określa jako gente Albarufhenus, natione, ro- 
zumie się, Polonus. 

jakby rozmyślnie trzymana, znałdzie- 
my w niej sporo ładnych, bardza na: 
wet ładnych błysków niezaprzeczone- 
go talentu pisarskiego, artystycznego 
umiaru, wytrawności pisarskiej, Wy- 
starczy wspomnieć O cažem potrakto- 
waniu przez autora stosunku obu alu- 
mnów do obu kobiet. Nie można by- 
ło delikatniej i z przykładniejszą re- 
zerwą opisać sceny pe zostaniu Alfa 
z Rózią sam na sam w altance Ustroń- 
skiej lub pocałunku złożonego na jej 
ręce; trudno było wybrnąć pomyślniej 
ze sceny u okna podczas przygląda: 
nia się w towarzystwie obu panienek 
młodzieży, objeżdzającej na dziedziń- 
cu konie pańsiwa Kwintów.. A p. 
Miller nic przecie nie gazuje... Žad- 
nych nie zapuszcza w drażliwych mo- 
mentach obsłonek pokazując nam: 
jak się panienki w klerykach kochają. 
Albo podtzas przejażdżki łódką, jakie 
wyborne dotknięcie pióra: „Zajrzała 
mi w oczy. Spokój bił ad jej po- 
godnej, nieco rozbarwionej uśmie- 
chem twarzy. Po przez jej głowę doj: 
rzałem daleki brzeg Niemna, jakby 
płynący w odwrotnym kierunku...“ 
Rzut oka całkiem malarski, w tym 
wypadku najrzetelniej pisarski. 

Lecz najgłębiej artystyczną jest 
scena kiedy ksiądz Zamczyński wcho. 
dzi cicho do celi „odsuniętego* od 
szminarjum Borunasa i klgka obok 
szłochającego... 

W. „literaturze wileńskiej" przychse 
dzi „Powołanie" Millera zająć miejsce 
między belletrystykę a histerją, na- 
wiązując jeszcze jedną nić tradycyj 
miejscowych między nowemi a daw- 
nemi laty, Cz. J, 

miejskich za światło elektryczne oraz 
wyłączenie energji elektr. bez uprzed- 
niego powiadomienia, 

Pożądanem by było, aby Magi- 
strat wydał mareszcje odpowiednie 
instrukcje swym sekwestratoram, któ- 
rzy często nie znają granic swych 
uprawnień. 

— (6) Z pobytu gości fran- 
cuskich w Wiin'e. Z uczestników 
wycieczki francuskiej Kalwini otrzy» 
mali ed Wileńskiego synodu ewan- 

gelicko-reformowanega jednym 
egzemplarzu obficie  iłustrowanego 
katalogu pokazu zabytków ewange- 
lickich, który miał miejsce w zeszłym 
roku w Wilnie oraz wydawnietwo 
„Pomniki reformacji XVI wieku". 
Te same książki zostały skierowane 
do p. Róży Bailly w csiu wyzyskania 
ich do propagandy polskiej we 
Francji. 

Falszywy alarm _ straży 
ogniowej Wczoraj o godz. 7 m. 
30 wieczorem przechodnie obserwo- 
wali auta straży ogniowej, pędzącej 
ul. Mickiewicza, Po sprawdzeniu przez 
nas wyjaśniło się, że pożaru żadne- 
go nie było, a wyjazd straży wywo- 
łany zastał przez Komendanta Straży 
jako próba sprawności. 

— (0) Zaniedbanie klatek scho- 
dowych. Komisarjut rządu i władze 
miejskie powinny zwrócić uwagę, że 
nawet w centrum miasta klatki scho- 
dowe przeważnie nie są oświetłone i 
tam, gdze z platformy. parterowej 
przed schodami idą wdół schody do 
piwnicy nie ma barjerki czy innego 
zabezpieczenia ed wpadnięcia — ро- 
ciemku do piwnicy. Taki wypadek 
miał onegdaj miejsce z jednym pa- 

  

Wasili Kowalew 
Dyrektor Gazowni w Wilnie 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 7 września 1927 roku 
w wieku lat 66. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Antokolska Nr 118 c) do 
Cerkwi na Pohulance odbędzie się dnia 8 wrześnią r. b. o godzinie 3-ej 
po południu, pogrzeb tegoż dnia na cmentarzu Ewangielickim. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjacłół i 
znajomych pogrążona w smutku 

RODZINA. 

nem, z chciał iai ikogoś 
z gości francuskich, korzystających z KSK I dans w domu z nieoświetloną  Marja i Kazimierz Wiłkomirscy. 
klatką schodową. Jakby  harmonijnemi akordami 

My to już „przywykszy*, ale było- wstępnemi rozpoczęło zimowy sezon 
by wielką kompromitacją wobec za- koncertowy dwoma występami w sali 
granicy, gdyby nie wiłniania, ale „Łuini* dwojga przedstawicieli bardzo 
gość zagraniczny wpadł pociemku utalentowanej rodziny Wiłkomirskich, 
do piwnicy i potłukł się. znanej Wilnu dotąd tylko z krytyk 

ŽALOBNA. z ZNAC 2 

— Uczczenie pamięci ś. p. Dr. Pav a Wa, Władysława  Zahorskie sa kia poznać p. Kazimierz Wiłkomirski kil- 
е > kakrotnemi występami na estradzie Pedagogiczna i młodzież szkolna OB у > у ogrodu po-Bernardynskiego, w chara- gimnazjum im. Joachima Lelewela kterze wybornego wiolonczelisty i b 

zaprasza przyjaciół i znajemych na g,, iokiwcć d > z mej ed 2 
nabożeństwo żałobne za duszęiš. p. tylko gra w s s a y a, ie 
Dr. Władysława Zahorskiego, które 9,49 &Г a. ROPRĘCUOWEJ -MOSE : ч dać należyte pojęcie o kwalifikacjach odbędzie się w dniu 9-go b. m. w ret alba 5 
kościele św. Jakuba o godz. 10-tej. a oO KOZZI dźwięku z estrady otwartej uniemożli- 

SZKOLNA. wia dokładną ocenę gatunku tonu, 
— Koedukacyjne gimnazjum tego—bodaj—najważniejszego czynni- 

im. T. Czackiego w Wiinie zawia- ka w produkcji muzycznej. Nadzieje, 
damia, iż rok szkolny rozpocznie się wzbudzone pomyślnemi występami 
w dn. 12 września o godz. |8.15 we młodego wiolonczelisty w ogrodzie, 
własnym, nowym gmachu szkolnym najzupełniej były  urzeczywistuione 
ul. Wiwulskiego 13. przez bardzo dodatnie wrażenie, wy- 

— Uzdrowisko dla wątlych wołane grąw korzystniejszych warun- 
dzeci. W górzystych Rokicinach kach akustycznych. Dało się niechyb- 
Małopolskich, poczia Chabówka, koło nie stwierdzić, że p. W. jest nie tyl- 
Rabki, w uzdrowisku SS, Urszulanek, ko wybitnym wirtuezem o technice 
dła wątłych dzieci, pod wezwaniem nieposziakowanej i piękaym tonie, 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, lecz—przedewszystkiem — muzykiem, 
lekcje rozpoczynają się w zakresie żywo i subtelnie odczuwającym treść 
szkoły powszechnej i niższych klas duchową mowy dźwięków. Tylko 
giranazjalnych, w dniu 24-go września chwilami chciałoby się jeszcze trochę 
1927 r. 3 wigceį ciepla w kantylenie, graneį cza- 

Zgłoszenia przyjmuje Zarząd pens- sami—z obawy przed „Sentymentyl- 
onatu w Rokicinach i SS. Urszulan: nem przeczuleniem*— nadto powścią- 

i w Krakowie, Starowiślna 11. Dzie- gliwie w wyrazie. 
ci chore na płuca nie będą przyj- _ Wiele wspólnych zalet z. bratem 
mowane. wykazała fortepianistka p. Marja Wił- 

и POCZTOWA.  komirska. Podobna szczerość i pro- 
stota wykonania, wybitna ZE 

— (x) Inwestycje pocztowe. ładne dotknięcie, wyborna dokładn 
Dowiadujemy się, że w preliminarzu techniczna. Najlepiej się udają artyst- 
budżetowym Wileńskiej Dyrekcji Poczt ce utwory nastrojowe, nie wymagają- 
i Telegrafów na rok 1927/28 przewie ce wielkiej brawury i siły fizycznej, 
dziano ostatnio znaczniejsze wydatki dlatego też nie był odpowiedni wybór 
na dalsze rozszerzenie i udoskonale- XV rapsodji węgierskiej Liszta, mie- 
nie sieci tełefoniczno-telegraficznej. zgodnej z indywidualnością. 

szeregu urzędów projektuje Naogół programy obu koncertów 
się zastąpienie obecnych centralek odznaczały się starannym doborem 
telefonicznych bardziej pojemnemi, sztuk i dążnością do urozmaicenia 
ce da możność uwzględnienia proś- utworami rzadziej grywanemi, Dużą 
by o przyłączenie nowych abonen- część zajęły kompozycje Rachmanino- 
tów. „ wa; zasłużonem powodzeniem cieszy- 

Pozatem: tak pałąca dla Wilna ły się oba utwory wiolonczelowe, któ- 
Sprawa zamiany nadpowietrznej sieci re wykazały uzdolnienie kompozytor- 
telefonicznej na kablową deczeka się skie p. K. Wiłkomiskiego. 

również rozwiązania w pajbliższym — Prawdziwa wdzięczność należy się 
czasie, gdyż na ten cel preliminowano koncertantom za piękne wykonanie - 
ostatnio 400.000 zł. sonaty  fortepianowo - wiolonczelowej 

WOJSKOWA.  (g minor) Szopena, ostatniej — zdaje 
— Kiedy zwolniony zostanie Si£—kompozycji, wydanej w 1847 re- rocznik 1904 W dniu 15 b, m. KU jeszcze za życia mistrza, a tak 

zwolnieni zostaną z wojska żołaierze, mało ogólnie znanej. Aż dziwne, że 
odbywający służbą w piechycie, uro- Wobeę sławy wszechświatowej wiel- 
dzeni w 1904 roku. kiego kompozytora i przy ubóstwie 

Tegoż roczuika kawałerzyści i ar- literatury wiolonczełowej, tak ją mało 
tylerzyści zwolnieni zostaną dopiero grywają! Szlachetna melodyjność te- 
22 października, gdyż do tego czasu "iatów, zwięzłość budowy formalnej, 
nowozaciężni szkoleni będą w kar- Przeczącej dość rozpowszechnionemu, 
mieniu i czyszczeniu koni. mało uzasadnionemu przekonaniu © 

— Dodatkowa komisja pobo- rzekomej niezdolności Szopena do 
rowa. W ubiegły wtorek odbyło się OpPanowania architektoniki kompozycji 
posiedzenie dodalkowej komisji po- © Zarysach monumen alnych, pozwala 
barowej na pow. Wilęńsko-Ttocki i umieścić tę sonatę narówni ze słynne- 
Osztniański. Komisja zbadała czter- Mi utworami tego rodzaju innych 
naście osób. sławnych kompozytorów i staje Się 

ROZNE. zapowiedzią dalszego rozwoju muzyki 

— O pomoc Małopolsce. Za- kamerainej. Nietyłko partja fortepia- 

rząd Centralny Polskiej Macierzy Szkole Sa DE dą 2 

2 EE: kė wiolonczełowy wyzyskuje całą skalę 
. ” 2 „A OPOISKĘ możliwości wirtuczyjnych, a przede- 

Wschodnią, wezwał wszystkie Zarządy wszystkiem  špiewnošė instrumentu, 
swych Kół do doraźaej pomocy bra- wskazówki techniczne w Opracowa- 
ciom dotkniętym tą kięską przez ni, głosu wioionczelowego udzielał urządzanie odczytów, przedstawień i 
zbiórek ma powodzian. Jak nas po- Szopenowi zaprzyjaźniony z nim, je- 

wiadamiają, Kolo im. H. Sienkiewicza den z najwwbiiniejszych wiolonczeli- 
w Postawach, Kolo im, E. Dmochow- stow, Aug. Franchomme (czytač Fran- 

skiej i Tadeusza Kościuszki w Wił- kom), któremu też kompozycja dedy- 

nie, już się zabierają do tej zbożnej kowana. ° ь 
pracy. Ufać należy, że i inne nie po- Oboje koncertanci doznali bardzo 
zostaną nieczułs na tę niedolę oj- 

życzliwego przyjęcia i zjednali sobie 

czystej ziemi. erze wę kióra e będzie ich 
ZEBRANIA 1 ODCZYTY. chętnie słuchała. Michał Józefowicz 

— Posiedzenie T-wa 
EDOJCZ TOKU Ti ZY ETZ SZ DEKADKKKSCWAWOEEISECZA 

Psychja- Е : ° ‚ ы brawurowych pomysłów sytuacje — spodzie- trycznego. Dnia 9 go września © wać się Ik: iż <Mickesia 4 jej masie 
g. 8 wiecz. w lokalu Kliniki neurolo- bawić i wzruszać będą przez długi szereg 
gicznej USB (szpitał św, Jakóba) od- poz ias ML ada e : owe spoczywają w ręka „ Lelskiej i Z. będzie się posiedzenie dla członków Molskiej. Rysa de gra jedną : ów 4 Taksi ia as z następują: nych postaci K. Wyrwicz'Wichrowski, po raz 

ądkiem dziennym: Pe: po powrocie z letnich wywczasów. 
1. Odczytanie protokułu poprzed- —. — Sobotnia i niedzielna popoład- 

niego posiedzenia. niówki w Teatrze Polskim. W sobotę o 

2. Dr. Med. W, Łuniewski: . Wra- ląz-widmo». Ceny miejsc 

     

  

Wrażenia muzyczne, 

g. 4ej m. 30 pp. grany będzie raz jeszcze 
2 sensacyjny +. 

żenie psychiatryczne z wycieczki do najniższe od 457gr. 
H>łandfi i Belgji, - W niedzielę o g. 4 m, 30 pp. grana bę: 

3. Sprawozdanie ST cenach najniższych po rez e = * ostatni w S»zonie Świetna <Aszantka> — WŁ. 
4 Sprawy bieżące. Perzyńskiez0. 

— Koncert'poranek w Teatrze Pol- 
TBATR i MUZYKĄ. skim. W niedzielę 11 b. m. o g. 12 m. 30 

pp. odbędzie się w Teatrze Polskim koncert 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi. poranek fenemenalnej 13 letaiej skrzypaczki 

siejsza premjera. <Michasia i jej matka», Marji Bloch. Koncert wywołał duże zainte- 
lekka, pełaa humoru, sentymentu i poezji resowanie. ' 
komedja znakomitej spółki francuskiej Cailla- W progtamie; B.ethoven, Bruch, Cho- 
veta i Fiersa, dziś po raz pierwszy ujrzy pin, Skrasąte, Różycki i Vieuxtemps. - 
śwłatło kinkietów. Ze względu ną niezmier Bilety od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. już są 
mie zajmującą treść sztuki, pzłne humoru i do nabycia w kasie Teatru Polskiego. Kasa
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r А i i Dziś będzie 71. ® 66 cudowny © 6606 0094 6 po оророанненеео 
Ogólnopolski zjazd o Miejski Kinematograł ias film: „Złodziej z Bagdadu НЕ швс;осіуц. в 2: ie | $ Z 2 r b DOKTOR 

imó W roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szcze- (004 ] K y ) | w śiódmieściu lu 
Karaimów w Trokach. @ Kulturalno-Oświatowy pańskiego. w Poczekalni koncerty ėjo, Osa se © koda ij wieczór. Poszaisk @$ l cm NN $ боШ;‹іЪРШ'б\іиы‘пі, Пь ZELDOWIGZ 

i i i na- Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5) seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w dnie powszednie od godz. w najlepszym gatunku o wysokiej przyjmujemy zgło- chor, WENERYCZ- ai ry Śłaóred * ejska (i ) Gg) a g s" godz. 3 m. 30 i inne dnie od e, Ч katoryjnošci poleca na zimę ) Ga o NE, MOCZOPEC, 

szą polową. peździernika. Ogólnopol =— - пна ; $ Wileūski Syndykat Rolniezy. $ | „е аее | | са 104 od 5-8 w. 
szą OwĘ peździernika орОторо!- Kino: i 66 Dziś! Szczyt i 66 w 10 akt. pełnych › == 
a zjazdu Karaimów, podczas któ- Źg$ teatr. „Helios Kina „Ta... która odmówić nie może pianie goi Žana 0: Tel. 323. $ Kocisowo blacie. sZaliowicz Ž 4 

rego dokonane zostaną wybory На. ®& ul, Wileūska 38. zisiejszych modnyc PA its w w roli gł. urocza. pełna wdzięku Y. 4 , Obecnie najlepszy czas na › a 21, tel. 152. 8 OW 2203 
ehana. Jednocześnie z tem dowiadu- NA SCENIE. Muzyk,-humor.-wirtuoz FELIKS AMORS. Nowy repertuar. Ostatni seans o g, 1030. ? zaopatrzenie się w. węgiel. į Bar KOBIECE, WENE. 

у sie, že do Urzędu” Wojew + Kino- Polonia“ m. Dziś Premjera! Na otwarcie sezonu. Najnowsze arcydzieło produkcji Francuskiej ae gotówkę na powne | | RYCZNE ! shor, 
kiego wpłynął do zatwierdzenia preli Teatr 99 |] = Ca + dramat z žycia hiszpańskiego w 12 akt, W roli Carmen słynna śpiewaczka zabezpieczenie i DRÓG MOCZ, 
minarz budżetowy wyznania karaim- ul. A, Młoklewicza 22, gg » GATINMIEMI - hiszpańska, ulubienica Paryża, przepiękna RAQUEL MELLER. Rzecz dzieje się Wyrok dogodnych warun- | | Iš, 12 i 
skiego. Budżet ten obejmuje gaże w Hiszpanji. Walka byków! Przepych! Wystawa! Początek seansu o godz. 5-ej. Początek ostatn. 292 kach nl.Mickiewicza24 

seansu _o godz. 10.30: Wileńskie Biuro Ea: + 
. r Nr, ji. dochodowych (Hachana, Gaszanow) Komisowo-Handlo- 

w Imieniu Rzeczypospolitej 
           

  

  

  

w Wilnie, Trokach, Łucku i Haliczu u : NE IIS Polskiej ie 4 1a GAZ Ę EN SAR ° we. (Ad. Mickiewi- 

oraz wszystkie wydaiki administra- KOOSRECKARESKNWIMMMMM O, 2 hiegotsk, sęki Połom | е 5 . В. НОЙО — 
cyjne. ° a m. Wilna na posiedzeniu publicznem po roz- я weneryczne, — тос:0- 
ZE TYPY ZZOTYNA WRZESDTADECTEPZACZE) Ki poznaniu eptawy Benjamina Mote L e $ I į K piciowe { skėrue, ui 

ь у i oskaržonego 0 lichwę na zasadzie art. 119 Wileńska 7, tej. 1067 
czar od gollzej r.d0 Qej w.-bez przerwy. m "RE Eišndiomego DA i LEJE № Г1 ,Р К tarć 19, Ust 2VI-IG20 r. | 48 żonaty, 1 dziec- 

— Wil, Tow. Filhurmoniczne (ogrói  " gnięto następujące wpisy: ‹ Р postanawia: Benjamina RUDNICK EGO ko, ukończona szkoła 
po-Bernardy ūski). Dziś 8 września r. b. o g. w dniu 19 sierpnia 1927 r. Dział A dodatkowy. za pobieranie nadmiernych cen za olej sta- dla leśniczych, eg- Akuszerka 
3 wiecz. Koncert Symfoniczny W. O. S. pod “ т k a zać na grzywnę w kwocie sześćdziesięcin (60) zamin państwowy. WY. Smiałowska dyiekcją R. Rubinsztejna. 1678 II. A. «Młyn Parowy w Dokszycach S. Szejman B złotych z zamianą w razie niewypłacalności 28 |. praktyki zawo- przyjmuje od godz. 9 | 

' w programie:. Mendelsohn — Symionja i S-ka». Wobec śmierci Symchy Jołka do spółki na miejsce KĘ na dwadzieścia dni aresztu. Pobrać od nte- dowej, referencje do 19. Mickiewicza 
IV (włoska), oraz utwory: Czajkowskiego, jego weszła jako spólniczka Sora Rywa Jołk, 20m. w Dokszy- >> w dział аага l ° go 6 złotych opłat sądowych. Treść wyroku dobre, skromnych wy- 46 m. 6. { 
Rossini ego i innych, cach. 1283— y grarno-parce acyj ny aaUikent X ma «Słowo», «Dziennik magań, energiczny i W! Z. P. Nr 63. ; 

х Wileński», <Kurjer Wileński» i <Express Wi- sumienny poszukuje _ 
RADJO Dodatkowy. Jeński» na koszt tegoż Rudnickiego i wy- posady leśniczego 2 — 2 

° 3 wiesić na drzwiach jego sklepu na przeciąg dniem 1 października В 658 IV. A. <Dom Handlowy Bracia Cholem» Udzie g przeciąg LUET=AN [eJGWa 
— Program audycji warszawskiej. lono łącznej prokury do dnia 1 listopada 1927 r. Hirszowi Bo- . dni czternastu, OE; 5 o lub o: 

12.00. Sygnał czasu, komunikat loiniczo- _ rysowi, zam. przy ul, Ostrobramskiej 22—16 i Dawidowi Ne- Mickiewi cza 8, tel, 4— 43 wz R ma » m aa > z  Lekarz- Dentysta 
meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad _ czuńskiemu, zam. przy ul. Słowackiego 21—1, obaj z. Wilna. , . s (_ 5. Olechnowicz. A powróciła 
program. Prawo reprezentowania i podpisywania wszystkich dokumen- A als: z Sąd Okręcowy w Wilnie w dniu 5 paź- от 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo- * p Mickiewicza 4, 

rologiczny, nad program, 
15.20—17,00 Przerwa. 
11,00—17,25. «Wśród książek» —przegląd 

najnowszych wydawnictw, omówi prof, H, 

Kupno majątków ziemskich. Parceiacja ле 
majątków na zasadach komisowych. 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, 

tów w imieniu spółki ma każdy z prokurentów łącznie z jed- 
nym ze wspólników. 1 

6802 1. A. <Dojiidko Michalina» w Pasiece, gm. Jura- 
ciszskiej, pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje 

dziernika 1926 r. orzekł: wvrok Sądu Po- 
koju w Wilnie z dn. 12-11-1926 r. co do kary 
grzywny zmienić i Benjamina Rudnickiego 
za lichwę skazać na karę grzywny w kwocie 
trzydziestu (30) zł. z zamianą w razie nie- 

    

PIANINO 
fabr. A. Rauser, kon» 

Lekarz- Dentysta 
MARJA Batowicz * 

  

ое s + wywołuje ż p 
Mościcki. 2 od 1927 r. Właściciel Dojlidko Michalina, zam. tamže.1285—VI gii hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne I aaa wyełacalności na tydzień aresztu, Tytułem Certowe, - zagraniczne Ry mkiewiezowa 
OB A Ra kowal. 461 A. II. <Bonkowski Mojżesz» Firma obecnie brzmi: Ba likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz oC A zek S powróciła i wznowiła p. M. Ankiewiczowa, dj o oskarż. Benjamiaa Rudnickiego trzy złote. SP ” * przyjęcia od 4 — 7, 

<Mojżesz Bonkowski syn Aleksandra spadkobierczyni Zofja 
Bonkowska. Właścicielką jest Zofja Bonkowska zam. w Wilnie 
przy ul. Niemieckiej 3—16. 1288—VI 

17.50—18.00. Nadprogram, komunikaty. Stara ul. Nr 13. 
18,00—19,10. Transmisja muzyki tanecz- 

nej z kawiarni «Gastronomja» w wykonaniu 

załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i W pozosistej części wyrok Sądu Pokoju za- 
regulacją majątków ziemskich, 

Е ка 3 — 14. 
twierdzić. Na oryginale właściwe podpisy. A: Wydź, Zdr, Nr 111,   
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) U Bebe ‚ oi ai тннынтчоеннненниниы i ZA ode PO: akty BAT. w_ dniu 26 sierpnia 1927 r. ESAE) ZZREMENEESSEZSE = EA aids ais = Shay R DrAleks, Libo 

po proso sialtośce i 6803 |. A. <Hołowacz Jan» w Ejszyszkach, pow. Lidz- m kaszarni, plan rojekta, kalkujac; : Scarlet» szk. łażnaż Choroby uszu, gardła 19,35—20,00. Odczyt RE A ROA kim, restauracją. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Hoło: FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE A i alanai ь чиш::в cja : og aku ai o: = a Gz 

prasy wobęc Ligi Obrony Powietrznej Pań- wacz Jan, zam. we wsi Grodniki, gm. Żołudskiej, pow. Lidz- pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych = Fabryczny skład maszyn 3; łam pocztą nio mniej Zawalna 22 
ZAK OE R: z Prokurent Kaganow Rubin, zam. w ana pow. firm uowe i nżyw”ne sprzedaję i wynajmuję m młyński ch kraj owych $ 50 szt za 7 zł., 100 od 9—1] i 2—5. 

M 130. х (Gb, : * 3 szt. 10 zł. Poczta Za- 
20.15—20.30. Przerwa. й Я + ° 

Г Reprezentacja firm zagranicznych. e lesie koło Smorgoń. + 
20,30. S + 6804 1. A. «Jedwab Eljasz> w Sobotnikach, pow. Lidz. K. DĄBROWSKA a Lokomokile i ED i instalacja » As Obiady u" pr х 22.00. A aty R garo al kim, handel drzewem. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Wil 1. Niemiec ka 3 a światła elektrscznego. i AOS OSE 

omunikat lotniczo-metorologiczny, komuni- | jedwab Eljasz, zam. tamże, 1290—VI no, ul. Niemiec ka 3, m. 6 m Reprezentant St. STOBERSKI, 2 ses o 

PPE RP R Wlino, Miekiewicza 9, tel. 12—75, — ® DO Wynajęcia aka B m, 
6805 1. A. <Mulkiewicz Stefanja» przy st. Różanka: — 4 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
  

pow. Lidzkiego, bufet, Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Słynna Wróżka 

  

Ghiromantka 

    

  

  

pokój umeblowany 

  

— Я = 

Mnlkiewicz Stefanja zam. tamże. 1291—\! shina M.Wilenkin dla solidnego Muz ki udziela po- 
A pad em pa k a na я po chorobie, odnowiła przyjęcia, od d It (SE A i S-ka Mostowa 5 m. 8, | czątkującym 

usiiowzło dokonić napadu ubunkowego na spożywczy. Firma lanieje ©1 1926 r Właśoieli Klecka Bach | ozycdoGE api ePoiada oka z ogr. odp A у m spożywczy. Firma 16 0 * aSCiC leCka Hster, i 

przechodzącą panię J., która zaczęła krzyczeć; Eni: 1292—VI a E sa Maga "212 A Z. Zdzienickiej ago a Tatarski Potrzebne Mauzyczuego. Ul. Gim- 
nspastnicy zbiegli. Mieszkańcy ul. Montwi- 
łowskiej oświadczyli, iż złoczyńcy często na- 

brat 27) powiadomił o zaginięciu swego sy- 

  

Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej. 
na I8ietniego Antoniego, kióry wyszedł т %00460000000020000000020000090%R осоосвововевовевове 

naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 

  

    «Słowa» pod <Mtodas.     

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu. „dom własny 
Istnieje od 1843 r. 

oiurka, krzesła 
dębowe i t,d. 

mieszkanie z 4 ch lub 

J Karczewskiego 

nazjalna 6 m. 16. 
    

adm. «Słowa» dla 
  

с 6807 1. A. «Kochanowski Hirsz» w Osirynie, pow. Lidz- mie na schody i na lewo. Usuwanie zmarszczek. 3-ch większych pokoi padsją na przechodzących, „ponieważ w po- kim, sklep spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1927 r. 2 Farbowanie wlosėw. Blektryzacja Kabojka Lakis z MA w śróda(ej: 
Dližu RER A sa palict ss Właściciel Kochanowski Hirsz, zam. tamże,  1293—VI - z kosmetyczna. Usuwanie podbródka. jadalne, sypialne, | Clu, na Antokolu lub Olszynę 
Bobi Gaafwióne A ttkiegą Saależrwokiójci 0660000090000090000000004000NNNMM + 2 OWRÓWEĆ B. nauczycielka papi b > Mikio A 5 Saias a salony, gabinety, >: Źwierzyńca |» ścięta albo na pniu | 10513^ k = oi a „m, * łóżka nik i oneczne, :nożliw e z dużą ilość zakupię. 

Geniai e oe Mieszkania < wynajęda, $ | en uozeziwe zaw Zadni || srs... Nr, Wilno, dn, 301 r192 || anek, keeden- | „wygodzOlsty” Wina, ui. Mekos | sa area i r (io [ ° się na wyjazd. Oferty składać do sy, stoły, szaty, | uprasza się skladać w cza 1 m. 14. į 

* 
domu dn. 3 b. m. 

— Pożar. W przytułku dla starców 
(Połocka 6) wskutek krótkiego spięcia prze- 
wodów elektrycznych zapaliła się Ściana. 
Rożar natychmiast stłumiono. Straty wyno- 
szą 100 zł. 

  

Kursy Kierowców Samochodowych Sto- 

warzyszena Techników Polski 

ul. Ponarska 55. 

Przyjmują się zapisy do gr. XV dżentelmeńskiej kandy- 

  

ch w Wilnie OSTATNIE N 
   
owo t 

na sezon jesienny nadeszły w wielkim wybor.e 

  

    

Dogodne warunki i 
na raty: 

  

potrzebny zaraz, 

    

Kreślarz-ka ŁBA 
szukuje posady pod- 

  

UCZEŃ | 
starszych klas udziela 
korepetycyj za CałkQ- 

wite utrzymanie. 
lo «Słowa» dia 

Praktykant 

ietnia praktyka, po- <Uaisk 

  

L Zgłoszenia osobiście " 
T — TAN E KONSERWUJGIE "1 datów na kierowców NIE ZAWODOWYCH. Wykłady : - leśnego, :ub objazdo: 

WAS ZA URO BB teorji rozpoczną się dla tej grupy dnia 9 b. m, w lokalu 5 M AS ja m. 4, wego, m. Końskie, 2 
Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- Szkoły Zawodowej dokształcającej S. T. P. przy ui, isć l = || i gdmictwaca - Door PO KOJ OB ОВ au Wielka 51 i będą odbywać się od godz. 7 do 9jwiecz. w ‚ e mae 4 <Końsie Wielkie».  „ fecia d 
Kano už diawniecie todbtódk ciągu 6 tygodni. Praktyczne cwiczenia w garażu kursów : Potrzebna B ias uży 

е i SP 8е w godzinach dogodnych dla kandydatów. Wilno, ul. Wielka 42, tel, 1200. KENA R onecz: Aparaty do samomasażu całego ciała, 

           
      

  

   

   

  

Informacyj udziela sekretarjat kureów przy ul. Ponarska 55 З
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służąca do wszystkię- zzaaLekcyj języka 

  

ny, ciepły z wygoda 

  

  

odmładzają, uszczuplają bez specjal- Aby dać i go, uczciwa, pracowi: tr. nc ki ij mi i wejściem nie- idiety. Ostatnie. kownićt ” y dać szerszej publiczności i » ‚ ргас ancuskiego I ; 
':ёіг{? Б-ц;іп‚агсшгв‘}дое dla pań i NRNNANNANENUM 29490090030990000500000080000RGŻX UWAGA! dostęp taniego kupna, urządziliśmy do 16 września Zdamak ada ia śkdtelskieco Ul. a Mija I m. 4. 
anów. ajcie bezpłatnych pros- ) 

peltów. DH Labor Bydgoszcz, R Drzewa owocowe, krzewy jagodowe z $ przed až rek! am ow ą я Slowa». u dziela „dobyjąoczana Rodzinie 

= wyhodowane tam do nabycia у ) ELEFON Mickiewicza 37 m, 17. 
Pracownia J ANIN Ha“ ti miejscu „MizeleGo" = w SIE € : . wszystkich towarów 40 do e 2729 (Wejście od Gwieji ec o. i 

= i > л w ogrodnictwie J) wyborze E z RABATEM od R Ee KOBIONA A Ochmisi 3 pokoje в prawem 
Sa о Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawaina 6 m. 2 ъЕ М chmistrzyni "żywności kuchni, Otrzymano najnowsze modeje pasów $ 2 ydy 1 11 1! e yn wejscie osobne, oglą- 

® gumowych kombinowanych z dała 1& E oraz zakład na miejscu, | hę 1 Korzystajeie z okazji 1 S 8 PLAN ow poszukuje posady dzć od godz. 9 ze 
) nogawkami, bandaże do stanu $ E c a Prosimy oglądnąć nasze wystawy. SWIATLODRUKI/AI| praktyczna, pracowita, 12 i od 3 do Sej, ul. ; 
odmiennego i według przepisów ' E eny przystępne a 3 : : : 8 OWE uczciwa może praco- Kalwaryjska 8 m. 5 ( | 

p. p. lekarzy, — 2224300500050009000005002000000000: URUNNANNNANAUM ›ФФ Ё LS lt Szkaplerna Šia powoła: 

* ы 
ASSR т BEKO 

EDGAR WOLLES 

*orłowieszczi postać. 
Major uprzejmie podał inspekte- 

rewi cygara i Beckerson nie odpo- 
wiadał dopóki nie zapalił cygara, 
wkońcu rzekł: 

— Widywałem członków jego szaj- 
ki, ałe samego Sowki nie zdarzyło 
mi się spotkać. Miałem z niemi tutaj 
doczynienia, cóż za ślizkie stworze” 
nia, nie dadzą się złapać. O wiele 
mniej kłopotu mamy z „amatorami”, 
są pewne poszlaki, dotyczące ich 

zostanie rozbita, jeśli uda się nam 
znałeść mordercę Tarna, bez wzgjędu 
na to, czy będzie to biały, czy żółty 
człowiek. 

— Rozumiem: pan wciąż jeszcze 
podejrzewa biednego Feng-Cho? 

— Nie podejrzewam nikogo, — 
odrzekł spokojnie Beckersen. Feng- 
Cho przedstawił wszakże swe alibi. 

To mówiąc inspektor wstał i za: 
bierał się do wyjścia. 

— Zuch dziewczyna z tej panny 
Marlow. Miałem ochotę spokojnie 
przejrzeć pańskie papiery, lecz ona 
nie pozwoliła*mi. 

tym dziwnym człowieku, który w tak 
tajemniczy sposób zakończył swe ży- 
cie. Starego dywanu również nie byłe, 
na jego miejscu, na czysto wymytej 
podłodze, leżała kwadratowa makata. 
Siedział na niej Feng-Cho ze skrzy- 
żowanemi nogami, a przed nim stał 
mały stolik, który wydawał się zu- 
pełnie niepotrzebnym, gdyż połowę 
powierzchni jego zajmowała złocona 
klatka, a drugą połowę tusz i pen- 
dzelki. Chińczyk zdjął część ubrania 
europejskiego: kapelusz jego i mary- 
marki wisiały na Ścianie, on zaś miał 
na sobie czarne kimono, barwnie 

Nawet profesor przyrody nie jest na- 
uczony mówić prawdę, gdy ta pro- 
wadzi na szubienicę. 

Było to słuszne i logiczne, Do- 
myślając się, że Feng-Cho opowie o 
całem zajściu majorowi, Elza skorzy- 
stała z pierwszej sposobneści, by 
uprzedzić go. 

— Było to niemądre pytanie i sa- 
ma nie wiem, dlaczego zadałam je, — 
mówiła ze skruchą, r 

— Cieszę się, że pani je zadała, 
—odrzekł Emery, — czy pani wciąż 
jeszcze myśli, że Feng-Cho był w po- 
koju, gdy pani wuj został zamordo* 

  

pieniu, jeśli pani się do nich zalicza, 
to proszę pamiętać, że są o wiele 
lepsze środki ed laudanum, który jest 
niebezpieczny. 

Elza zmarszczyła brwi. 
— Nie rozumiem, o co panu cho- 

dzi. Nie wiem nic o laudanum, nie 
znam tego lekarstwa. Co pan chciał 
przez to powiedzieć? 

Dostrzegła wesoły uśmiech na je- 
go twarzy. 

— аКа pani jest podejrziiwa, pan- 
no Marlow, Prawie się cieszę, że pani 
nas opuszcza, — była to jedyna od 
powiedź majora. 

— Ach, tak mamy dzisiaj sobotę. 3 
Dziękuję, panno Marlow. W роте- 
działek rano zajmę się korespondencją 
z Nan-Pao. Prosz mi przypomnieć, 
gdy przyjdzie poczta z Ch'n... 

Elza uśmiechnęła się. 
„ — Nie będę już mogła przypam- 

nieć panu o tem, majorze Emery. 
Nie będzie mnie już tutaj. 

Spoirzał na nią zakłopotany. 
— Dlaczego nie będzie pani 

tutaj? 
— Dlatego, że odchodzę. Przecież 

mówiłam panu o tem. 
— Ach, tak naturalnie. 

działalności i csób zamieszanych... — Czy ją też podejrzewacie? haftowane. wany? Zapomniał! 
— Więc pan spotkał się z człon- — Nie, nie podejrzewamy jej na- — Dzień dobry panil — uśmiech- — Pewria jestem tego. ROZDZIAŁ 27. r będzie dalszy ciąg 

kami szajki Soioki? — przerwał Eme- razie, jeśli nie okaże się.. nął się do niej ałodko.— Pi zatęsknił _ — Jednak nie wspomniała pani o Elza pakuje się. śledztwa? 
V To ciekawe! Jakże oni wyglą- 

a 
— Jak pan... brzmiała odpowiedź, — 

albo jak ja. Są to najzwyczajniejsi 
w świecie ludzie, których nigdyby 
pan nie podejrzewał o czerpanie do- 
chodów z handlu, któremu zawdzię- 
czamy to, że ilość obłąkanych wzra- 
sta tak zastraszająco. Mieszkańcy 
Anglji wydają na narkotyki 30000 
funtów tygodniowo. Handel ten daje 
80 procent czystego dochodu kilku 
ludziom. Pan rozumie, panie majo- 
rze? 

Emery skinął głową. 
— To znaczy, — ciągnął dalej 

inspektor, — że solidnej firmie opła- 
ci się zająć się tego rodzaju handlem, 
gdyż w ciągu roku półtora miljona ciaż Emery nie wzywał jej do Siebie. czyków, którzy byli niegrzeczni dla nim! — W głosie majora cźwięczała g] Gdy nadeszła godzina, o któ — A ja ułożyłem sobie, że pani 
urośnie do trzech miljonów, jeśli nie Musiała odnieść księgi rachunkowe u Papy, a mianowicie poderznęli ironja.— A jednak, chociaż to bardzo miała już pożegnać biuro, wyka odejdzie eee przyszłą sobóka ; 
znajdzie się nikt taki, kto zdradzi i do gabinetu, który niegdyś zajmował mu gardło ostrą bronią. dziwne, nikt z policji nie domyślił się : 
wyjawi nam nazwiska przywódców 
szajki, 

— To znaczy, że jeśli nie znaj: 
dzie pan takiego zdrajcy, to nie ma 
pan nadziei na powodzenie swej: 
akcji? 

— Właśnie to chciałem powiedzieć. 
Nie sądzę by udało się nam doko- 
nać tego w tym roku, Ale może dor 

— Co takiege? — zapytał ostro 
Emery. 

— Jeśli nie dowiedziemy, że przed 
owym tragicznym. dniem kupiła w 
aptece dwię uncje łaudanum. 

— Jakto? 
— Mam na myśli to, że analiza 

wykazała obecność laudanum w pra« 
wie pustej butelce, z której Tarn pił 
przez cały wieczór. Dowidzenia, 

ROZDZIAŁ 26, 

Nagłe zapytanie. 
Elza słyszała, jak inspektor scha- 

dził ze schodów, нисас zcicha. Nie 
podejrzewała nawet jak ciężkie podej- 
rzenie zawisło nad nią. Po śniadaniu 
miała, jak zwykle, dużo pracy, cho- 

lej' opiekun. Z bijącem sercem zastu- 
kała do drzwi, z za których doleciała 
do niej, natychmiast prawie, uprzejma 
odpowiedź Feng-Cho. Niepokój jej 
był nieuzasadniony, gdyż w pokoju 
nie pozostało ani jednego sprzętu, 
któryby mógł przypominać Tarna, 
Wszystkie meble były wyniesione, 
nawet stary kalendarz nie wisiał już 

pisze nam szczęście. Szajka Seioki na ścianie. Nie pozostało śladu po 

Wydawca Binulsiaw Mackiewicz Redaktor w2/ Gzosiaw KBaryswsk, 

już do pani, 
-_ 1 jakby napotwierdzenie słów swe- 
go pana, mały kanarek zadzwonił 
swą piosenkę i urwał ją równie nagle, 
jak zaczął. 

Elza nie wiedziała sama jak mo- 
gło wyrwać się jtj pytanie, ktćregcz 
wchodząc tutaj, mie miała zawiaru za- 
dawać. Lecz w ciągu dni ostatnich, 
jakaś nieznana siła kierowała jej czy- 
nami i słowami. 

— Feng-Cho, pan zabił p. Tarna? 
Mały człowieczek mie okazał ani 

zmieszania, ani obrazy, 
— Już dawno nie zabijałem niko- 

go, proszę pani — odrzekł. Dawniej 
zdarzało mi się to. Żeby módz. żyć 
musiałem pozbawić głów kilku chiń- 

— Doprawdy nie wiem, dlaczego 
zadałam to pytanie, zauważyła Elza. 

Miała ochotę wybić siebie za swą 
głupotę. 

— Wybaczy pani, ale pytanie to 
wydaje mi się niestosównem. Gdy- 
bym bowiem unieszkodliwił w ten 
albo inny sposób mego poprzednika, 
wątpię, czy ogłosiłbym o tem oficjal- 
nie, dla zadowolenia oficjalnych uszu. 

Odpowiedzialny za ogłoszgata 

tem podczas śledztwa. Jedynie znale- 
ziony w pokeju kapelusz mógl sta- 
nowić pewną poszlakę przeciwko nie- 
mu. Prócz tego widział go policjant, 
—dods!1 po namyśle major. 

— I pan go widział, — oznajmiła 
Elza, 

Podniósł oczy i spojrzał na nią 
ciekawie. 

— Na czem pani opiera to po- 
dejrzenie? 

— Pan był w pobliżu w chwili, 
gdy zostało popełniene morderstwo. 
Jeśli człowiek, którego widziałam w 
pokoju był Feng-Cho, to musiał pójść 
stamtąd wprost do pana. Pan go wi: 
dział. 

— Naturalnie, że widziałem się z 

tego. Pani powinnaby była wstąpić 
do policji tajnejj A propos, tzy bolą 
panią czasem zęby? 

Elza spojrzała na niego ze 
mieniem, 

— Zęby, panie majorze? Nie, 
o co chodzi? 

— Nie wiem. Zdawało mi się, że 
pani czasem cierpi na bół zębów. 
Większość ludzi podlega temu cier 

zdu- 

A 

Asaos Lawiżak 

% sobotę rano Elza z uczuciem 
ulgi i żału jednocześnie, otwierała 
kopertę, w której przysłał Emery jej 
tygudniowe wynagrodzenie. Mimo, 
że złowieszczy człowiek powrócił do 
dawnego stanu zimnego milczenia, 
jednak w ostatnich czasach stał się 
© wiele znośniejszym i codzień od- 
krywała w nim newe cechy, które, 
deśli nie wzbudzały zachwytu i podzi- 
wu, to zaciekawialy. 

Licząc pieniądze, przekonała się, 
iż otrzymała o wiele więcej, niż zwyk- 
le, pożałowała jednocześnie, że te 
pieniądze zostały jej wypłacone, tak 
chętnie oddała by mu swą pracę 
darmo, chociaż sama nie mogła zro- 
zumieć dlaczego. 

szuflady wszysikie swe rzęczy i z 
dziwnem uczuciem przykrości, w któ- 
rem nie było śladu niepokoju o dal- 
sze swe losy, gdyż adwokat Tarna 
wspominał, iż opiekun pozostawił jej 
znaczną sumę, Elza zastukała do 
drzwi szefa, 

Major chodził po pokoju, gdy 
weszła, zatrzymał się i zwrócił ku 
niej pytające spójrzenie. 

— Odchodzę już. 
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— W poniedziałek. 
Przygryzł wargi, a Elza, widząć 

jego niezadowoleną twarz, zamyśliła 
się nad tem, czy to ona sprawiła mu 
przykrość, czy też kłopoty związane 
ze śmiercią Tarna, 

— Niech pani lepiej odłoży nasze 
rozstanie do następnej soboty, —rzekż 
nagle, я 

Elza nie wiedziała sama dlaczego 
ogarnęło {а uczucie _ wdzięczności- 
Jednak zmusiła siebie do zaprotesto- 
wania. 

— Ułożyłam już sobie wszystko 
tak, że trudnoby mi było zmienić 
swoje plany — mówiła ze strachem 
w Strcu, że Emery przyjmie bez pro- 
testu jej słabą odmowę. ; 

Nie mogę zosiać na łasce kobiety, 
która pisze Afryka przez „w”.. Dzię- 
kuję! 3 

Pożegnał ją skinieniem głowy, 
bardziej uprzejmem, niż zwykłe. Elza 
powróciła do hotelu z całą burzą w 
sercu, Zdecydowała w końcu, że ty- 
dzień nie jest zbyt długim okresene 
czasu i że lepiej będzie pozostać w ' 
w .firmię Emery da chwili zakończe” 
nia śledżtwa. ' 
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