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Zadie zagadnienie ECHA STOLICY 77AKORDOKÓW Na Dalekim Wschodzie 
Wielką i twórczą była ongi myśl 

unji kościelnej, posiada ona w dzie: 
jach niejedną chlubną kartę. Bodajże 
dla Rzeczypospolitej była pożyteczną, 
wyzwcliła z pod bezpośrednich wpły- 
wów Moskwy, w ostatnich dwuch wie- 
kach istnienia przedrozbiorowego, ca- 
łe zastępy duchowieństwa i miljony 
ludności. Na zyskanie ich dla obrząd- 
ku łacińskiego, co byłoby lepszem, 
zabrakło wonczas siły i  przenikli- 
wości. 

Wszakże w dobie ciężkich dziejo- 
wych doświadczeń, skruszyła się pięk: 
na budowa unji kościelnej. Niemile 
widziana przez rząd polski, część du- 
chowieństwa katolickiego i, co szcze: 
gólnie podkreślić należy, nienawidzia- 
na przez Rosję i cerkiew moskiewską 
a w dobie porozbiorowej niemiłosier- 
nie Ścigana, zdradzona w dodatku 
przez własnych  pasterzy—załamała 
się, nie ostała pod naciskiem , sił 
wrogich i zdrady wewnętrznej. 

Zważona na szalach dziejów, oka- 
zała się mniej mającą. 

Myśl unji kościelnej odżyła z wiel- 
ką siłą, po wskrzeszeniu Reeczypo- 
spolitej, jako też na widuk fermentu, 
jaki ogarnął cerkiew prawosławną, 
pozbawioną starej opieki rządowej, z 
którą się zżyła a przešladowanej i 
poniewieranej przez nowych władców 
bolszewickich. Cerkiew osłabiona. roz- 
terkami wewnętrznemi, pozbawiona 
dawnych filarów, może byłaby skłon- 
ną pomyśleć o przebudowie, o napra- 
wie rozłamu dokonanego ongi pod 
opieką despotów bizantyjskich a w. 
późniejszych stuleciach ,pielęgnowane- 
go przez rosyjskich. Nic dziwnego, że 
chwila taka została poczytana przez 
miarodajne czynniki kościoła katolic- 
kiego za odpowiednią dla wskrzesze- 
nia wielkiego dzieła minionych stuleci. 
Cerkiew moskiewska nękana, osłabio- 

" na, jakżeby nie miała szukać uzdro- 
, wienia w nawiązaniu łączności z za- 

chodem, przeniewierczo starganej w 
Przeszłości? Unja kościelna istniała u 
nas za czasów przedrozbiorowych 
Rzeczypospolitej, nawet . przetrwała ją 
0 kilka lat dziesiątków. Jakžeby nie- 
miała zmartwychwstać, razem z jej 
wskrzeszeniem? Pewno wszyscy tego 
Pragną. Gdy urzeczywistnienie marzeń 
okazało się prawie Seznadziejnem, 
stokroć trudniejszem niż się to zapa- 
lonym zwolennikom wielkiej myśli 
zdawało, zaczęto szukać przyczyny 
niepowodzenia. Znaleźli ją!—przedsta- 

" wiciele duchowieństwa katolickiego, 
ukraińscy i białoruscy. Niepowodze- 
niu była winna niechęć Polski do 
unji. Gorliwi, zapaleni, ruchliwi zdo- 
łali t—bodaj błędną—teorję rozpow- 
szechnić w szerokich kołach katolic- 
kich na zachodzie. Niechęć do unii 

„C'est le point de vue polonais“, “ to 
puakt widzenia Polski, ustaliło się 
tam mniemanie. 

Nie! Wolno odpowiedzieć, uprze- 
dzając dalsze rozważania, to punkt 
widzenia rdzennie moskiewski, skrys- 
zu, i skamieniały w ciągu wie- 

w. 4 
Czemu; w czem Polska  Unji 

„przeszkadza? Dwa tu główne, podob- 
o, działają czynniki, 

„4591. Polska jest niechętną unji ze 
7 względów politycznych. 

2. Rosja nie przyjmie apostolstwa 
z rąk swego wielowiekowego spółza- 
wodnika dziejowego. Natomiast przy- 
jęła by je chętnie z rąk _ pobratym- 
czych Ukraińców lub Białorusinów 
powołanych, jakby urodzonych do tej 
ргасу apostolskiej, 

Błędne przesłanki do błędnych 
wiodą wałosków, wikłając beznadziej- 
nie zawiłe zagadnienia. Złym jest 
Przyjąciel zaślepiony. Trzeźwy pogląd 
na sprawę lub człowieka, nie jest do- 
wodem nieprzyjaźni. Nieuiność Polski 

(do zagadnienia unickiego ma swe 
, źródło w doświadczeniug dziejowem. 
Nikomu nie jest lepiej znaną niechęć, 
Przerosłą w nienawiść, jaką żywi du- 

„howieństwo prawosławne i jiateligen- 
cja rosyjska do unji. Niepomny na: 
kazów Chrystusowych, człowiek nie- 
pokocha swego przeciwnika. Odszcze: 
pieńcę, zdrajcę nienawidzi całą siłą. 
Cerkiew moskiewska widziała stale w 
katolicyzmie swego groźnego przeciw- 

, nika lecz w pewnym stopniu nie mog- 
mu odmówić prawa bytu, chcący 

( fliechcący godziła się z jego  istnie- 
/ niem. Natomiast w unji, której ;;pow- 
, Stanie znacznie uszczupliło zakres jej 
| wpływów, widziała zdradę i odszcze- 

Pieństwo, wyrodka, metysa niemają- 
cego prawa do życia. Jeśli prześlado- 
wanie Polaków i Kościoła katolickie- 

, 60 wywoływało, w lepszych šrodowi- 
, skach inteligencji rosyjskiej, pewien 
Sprzeciw (zresztą skromnyi powściąg- 
liwy) to drakońskie zarządzenia Mi- 

| kołaja I i Aleksandra II, skierowane 
| przeciw unji, zyskiwały poklask ogól- 

(dalszy cięg na szpalcie 6-ej). 

-
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Wil międzynarodowy kongres 
chirurgów. 

WARSZAWA, 22 VII. PAT. Dziś 
o godz. 10 rano w pałacu Prezydjum 
Rady "Ministrów odbyło się uroczyste 
otwarcie VII kongresu międzynarodo- 
wego towarzystwa chirurgicznego, nad 
którym protektorat objął Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. 
Przybyli na uroczystość między inne- 
mi zastępujący p. prezesa Rady Mi- 
nistrów minister spraw wewnętrznych 
Sławoj-Składkowski, marszałek Sena- 
tu prof. Szymański, członkowie kor- 
pusu dyplomatycznego z ambasado- 
rem Laroche na czele, doradca finan- 
sowy Dewey, komendant miasta Wie- 
niawa:Długoszewski, przedstawiciele 
władz i liczni reprezentanci Świata 
lekarskiego. 

Zagaił posiedzenie p. min. Sławoj- 
Składkowski, witając delegatów w 
imieniu rządu i wyrażając podzięko- 
wania za wybór Warszawy, jako miej- 
sca kongresu, poczer” min. Sławoj: 
Składkowski ogłosił kongres za otwar- 
ty, udzielając głosu przewodniczące- 
mu kongresu p. prof. Hartmannowi. 

Prof. Hartmann, obejmując  prze- 
wodnictwo, powitany gorącemi oklas- 
kami przez zebranych, wyraził radość 
z powodu tego, iż danem mu jest 
poznać Polskę, kraj, tyloma węzłami 
przyjaźni złoczony z Francją, oraz 
wyraził podziw dla wielkiego dzieła 
kulturalnego, dokonanego przez Pol- 
skę i dla jej szybkiego rozwoju. go- 
spodarczego. 

Na tem posiedzenie zostało zam- 
knięte, poczem wszyscy delegaci udali 
się przed grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie ustawiona była kompanja ho- 
norowa. W chwili składania wieńca 
przez prof. Hartmanna kompania ho- 
norowa sprezentowała broń. Wieniec 
z białych róż zaopatrzony jest we 
wstęgę z napisem: „„Międzynarodowe 
"Towarzystwo Chirurgiczne—Nieznane- 
mu Żołnierzowi". Po złożeniu wieńca 
orkiestra odegrała hym narodowy. 

P. Prezydent Rzeczypospolifej w 
Zagłębiu Naffowem. 

ŁAŃCUT, 22.VII. PAT. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej po dwudniowym pobycie w 
Łańcucie udał się na zwiedzenie ośrodków 
naftowych w powiecie krośnieńskim. Prze- 
jazd Pana Prezydenta przez te połacie kra 
ju był jeaną wielką manifestacją na cześć 
Głowy Państwa. Przypadek zdarzył, że po- 
witanie Pana Prezydenta nastąpiło w hi- 
storycznem miejscu, gdzie działał ś. p. 
lgnacy Łukasiewicz, pioner przemysłu naf- 
towego w Polsce. Następnie zwiedziwszy 
Miejsce Piastowe Pan Prezydent przyje- 
chał około godz. 12 na tereny naftowe. 
Wśród świstu syren zatrzymało się auto 
Pana Prezydentą przed kopalnią nafty „Ro- 
#*. Przy bramie tryumfalnej, wybudowanej 
na wzór szybu naftowego i pięknie ozdo* 
bionej, po entuzjastycznych powitaniach 
przemówił do Paną Prezydenta prezes kra- 
jowego towarzystwa naftowego sen. Dłu- 
gośz, oraz wiertacz szybowy Kucza, a na- 
stępnie witał Pana Prezydenta w _ imieniu 
duchowieństwa i ludności ks. pr. Głodow- 
ski. Po powitaniu dostojny gość udał się 
do nowego szybu „Równe*, gazie nastąpi- 
ło uroczyste otwarcie szybu. Do Pana Pre- 
zydenta przemówił tu dyrektor koncernu 
naftowego małopolskiego inż kiłasko, pro” 
sząc Pana Prezydenta, by pozwolił nazwać 
szyb swem imieniem i nazwiskiem. Następ- 
nie Pan Prezydent udał się pod pomnik 
pionera ruchu naftowego w polskim prze- 
myśle ś. p. Ignacego Łukasiewicza, gdzie 
przemawiał prcfesor akademii górniczej z 
Krakowa inż. Bilski, poczem odjechał do 
Krosna, gdzie witał Gio burmistrz miasta 
oraz przedstąwiciel duchowieństwa kato- 
lickiego ks. Nowakowski I przedstawiciele 
duchowieństwa grecko-katolickiego ks. dz. 
Morena. Pan Prezydent przeszedł przed 
frontem kompanji honorowej 3 p. strzel- 
ców podhalańskich, a następnie udał się 
do lokalu rady powiatowej, gdzie witali 
Go przedstaw ciele miejscowych władz, du- 
chowieństwa, społeczeństwa i ludności, a 
dalej do pałacu małopolskiego towarzystwa 
vaftowego w Polance, gdzie odbył się obiad 
na cześć dostojnego gościa. : 

JASŁO, 22.VII PAT. Przed wyjazdem z 
(rosna Pan Prezydent oglądał pociąg 
«rakiorowy do przewożenia i windowania 
ciężarów dla celów przemysłowych. Po- 
ciąg ten ofiarował koncern naftowy mało- 
polski do uznania Pana Prezydenta. Po 
zwiedzeniu dalszych objektów przemysło- 
wych Krosna Pan Prezydent, żegnany owa- 
cyjnie przez robotników, odjechał do Jasła, 
dokąd przybył o godz. 18. Przy bramie 
uiomfialnej witali dostojnego gościa bur= 
mistrz miasta Wilusz, przedstawiciel gminy 
żydowskiej  Kornefeld i przedstawiciel 
Związku Legjonistów Popiołek. 

Zmiany w Minisferstwie Skarhu 
Stanowisko dyrektora dep. akcyz 

i monopolów w Min. Skarbu po p. 
inż. Antonim Krahelskim, który z0- 
stał, jak wiadomo, dyrektorem mono- 
polu spirytusowego, obejmie prawdo- 
podobnie p. Jan Kulski, naczelnik wy- 
działu polityki finansowej w Min. 
Skarbu. 

Polacy z zagranicy w Krakowie 

KRAKÓW, 22 VII. PAT. Wczoraj 
przybyła do Krakowa wycieczka ucze- 
stników zjazdu Polaków z zagranicy 
w liczbie około 120 osób z przewod- 
WTA posłem Wilpiszewskim na 
czele. 

falastrsia w Szawlach 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

wskutek nadzwyczaj gwałtownych wiat- 
rów, w Szawłach zawaliła się wieża wo- 
dociągowa i rozsypała się w drobne ka- 
wałki. Dzięki szczęśliwemu przypadko- 
wi, padająca wieża przygniotia tylko 
dwuch robotników, z których jeden jest 
w stanie beznadziejnym. 

(0-lecie Iotalktwa litewskiego 
Z Kowna donoszą: Wczoraj lot- 

nictwo litewskie obchodziło  10-lecie 
swego istnienia. Lotnictwo litewskie 
zostało zapoczątkowane w styczniu 
1919 r., gdy zorganizowano drużynę 
lotniczą przy kompanii inżynieryjnej 
w Kownie pod dowództwem  olicera 
Bugalewicziusa. Drużyna ta została 
następnie przekształcona w oddział 
lotniczy pod dowództwem kpt. Petro- 
nasa. 

Pierwszy samolot został zdobyty 
5 lutego 1919 r., w walce z bolszewi- 
kami. Wkrótce kupiono u Niemców 
jeszcze 3 samoloty. W 1919 r. lotni- 
cy litewscy brali czynny udział w wal- 
kach z bolszewikami. Bliski udział w 
kierowaniu lotnictwem — litewskiem 
przyjmowali major angielski Cazz & 
kpt. Gabialis. 

W 1920 r. oddział lotniczy został 
przemianowany « w litewską ilotę po- 
wietrzną, podporządkowaną gen. Krau-- 
cewicziusowi. Lotnictwo litewskie bra-- 
ło również udział w walkach z Pola: 
kami pod Wilnem. 

W Kownie istnieje wojskowa szko- 
ła pilotów, na czele której stoi kpt.. 
Rejmont. Obecnie lotnictwem  litew- 
skiem kierują wyłącznie Litwini. 

W ciągu 10 lat lotnictwo litewskie 
utraciło 20 swych przedstawicieli, któ- 
rzy zginęli przy wykonywaniu swych 
obowiązków. Ostatnią ciiarą był kpt. 
Gudioza, osobisty adjutant prof. Wol- 
demarasa, zabity podczas zamachu 6 
marca. 

Lotnictwo rozporządza aparatami 
własnej litewskiej konstrukcji — kpt. 
Dobkiewicziusa i mjr. Gustajnisa. W 
ciągu 10 lat lotnicy litewscy dokonali 
32.000 lotów, pokrywając przestrzeń 
2.500.000 klm. 

Od 1927 r. na czele litewskiej ilo- 
ty wojennej stoi ppłk. Pundlawiczius. 
Z racji jubileuszu kpt. lotnik Pirajus 
wydał ciekawą książkę pod tytułem: 
„Nasze skrzydła". 

Parlamentarzyści niemieccy w Tallinie 
TALLIN. 22,6. Pat. Dziś rano 

przybył do Tallina na parowcu  „Ri- 
gen“ 
minister pracy Wissel, obaj z malžon- 
kami, oraz 8 członków Reichstagu, w 
tej liczbie trzy panie. Goście niemiec- 
cy udali się gmachu parlamentu es- 
tońskiego, gdzie podejmowano ich 
szampanem. Krótkiem przemówieniem 
w języku niemieckiem powitał parla- 
mentarzystów niemieckich ,przewodni- 
czący parlamentu estońskiego Einbund 
Na przemówienie to odpowiedział 
Loebe, zapraszając parlamenterzystów 
estońskich do odwiedzenia Berlina. 

Następnie członkowie- parlamentu 
niemieckiego złożyli hołd u pomnika 
ku czci poległych żołnierzy i oficerów 
pułku bałtyckiego, składającego się z 
niemców estońskich, a uczesiniczące: 
go w wojnie za niepodległość, złożyli 
wizytę w poselstwie niemieckim i ra- 
dzie miejskiej. O godz. 10.20 po dwu- 
godzinnym pobycie w Tallinie goście 
na tym samym parowcu odjechali do 
Helsingforsu. Przewodniczący parla- 
mentu estońskiego Einbund z grupą 
parlamentarzystów estońskich ma za- 
miar rewizytować  parlamentarzystów 

> w drugiej połowie wrześ- 
nia. 

Deklaracja nowego rządu estońskiego — 
We Środę 

Z Rewla donoszą : Deklaracja no- 
wego rządu estońskiego zostanie od- 
czytana w parlamencie we środę o 
Sej godz. pp. Na tem samem posie: 
dzeniu zostaną przeprowadzone wy- 
bory przedstawicieli do fondu kultu- 
ralnego, do państwowej rady gospo- 
darczej i do rady statystycznej. O- 
prócz tego, ma być kontynuowane 
dalsze rozpatrywanie projektu ustawy 
o kontroli państwowej, opracowanego 
przez ministra oświaty Zimmermana, 
b. kontrolera państwa. 

Niemiecki minister pracy Wissel w Rydze 
Z Rygi donoszą: Z Królewca do 

Rygi przybył niemiecki minister pracy 
Wissel z żoną. Minister oświadczył 
dziennikarzom, że celem jego przy- 
jazdu jest zaznajomienie się z orga- 
nizacjami rzemieślniczemi. Minister 
Wissel jest wielkim znawcą w kwestji 
organizacyj rzemieślniczych i sam na- 
pisał kilka dzieł na ten temat. Po za- 
znajomieniu się ze znajdującemi się 
w Rydze materjałami w tej sprawie, 
minister wyjechał do Rewla. 

prezydent Reichstagu Loebe i 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazw:ńskicgo я 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. NOWOGRÓDEK — kiosk St, Michalskiego. : 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. N. SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

D. 'WICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
Di Y — Bufet koiejowy PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. jJuczewska. 
w. AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

GRODNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 
HORGDZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyfski. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KŁECK — Sklep „jedność, 
LIBA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Me NEBUK | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

МГАСНАЛАСИЫОНИТРАЛТ ЛАИ 

ny. W jej oczach Kościół katolicki był 
zawsze otwartym przeciwnikiem, Koś- 
ciół unicki zdradliwym i podstępnym 
zaprzańcem. Z siłą tego przesądu 
historycznego należy się liczyć. Do- 
wody jej posiadamy aż do czasów 
najnowszych. 

Gdy wojska rosyjskie w 14-tym i 
15 roku zajmowały Galicję, nikt z 
przedstawicieli wyższego duchowień- 
stwa katolickiego nie doznał rózgi 
szczególnego gniewu najeźdzcy. Nato- 
miast unicki metropolita Szeptycki 20- 
stał porwany i zesłany w głąb Rosji. 
I nie za popa uczucia prze- 

; 5 _ cierpiał on to prześladowanie, jeno I 22.6, Pat. Reuter donosi z Nankinu: Głównodo jako głowa nienawistnej dla serca ro- 

wodzący wojsk chińskich w Mandżurji Czang-Su-Liang doniósł syjskiego instytucji Na piśmie przy- 

rządowi chińskiemu, że wojska sowieckie przeszły do ataku nad jaznem, z tych samych czasów, jedne- 

rzeką Suisenho. Oddziały chińskie zajęły pozycję obronną. go z wysokich dostojników Kościoła 
Wojsk ieckie posługi i ła. dczas ataku gazami unickiego, Car Mikołaj II, miał poło- 
hist zadko yć о0е ipšeipė we. MAS, pOžcAją Biaku KASP žyč adnotację „Wot mierzawiec“, 

krótko i węzłowato. | znowu—nie 
treść pojednawcza pisma była powo- 
dem tych słów  nieuprzejmych lecz 
stanowisko autora w hierarchji nie- 
uznawanego przez Rosję Kościoła. 

Znamiennemi dla poglądów na 
unję inteligencji rosyjskiej, były sło- 
wa jednego z bardzo liberalnych po- 
lityków rosyjskich, członka dumy pań- 
stwowej Aleksandra Stachowicza, po- 
wiedziane w rozmowie z p. X. Było 
to w miodowych chwilach upojenia 
polsko-rosyjską przyjaźnią. Mówił on 
z głębokiem przekonaniem o zupel- 
nej tolerancji, jaka Rosjanie wobec 
Polaków w Galicji przestrzegać winni 
i niewątpliwie będą. Wszakże wzbu- 
rzył się na wzmiankę lksa o unji... 
Nie, zawołał, unja? To coś przeciw- 
nego zdrowym zmysłom. Rozumiem 
katolicyzm ale unja to niedorzeczność, 
OP PEP nie może”, 

St. Zjednoczone niezadowolone z manifestu, —dlaczego? ię dion PZA WE 
WASZYNGTON, 22 7. PAT. W tutejszym departamencie stanu okazują zdziwie- 1917 O możliwości zjednoczenia Koś- 

nie z powodu informacyj, pochodzących z Piekinu o manifeście, opublikowanym przęz ciołów z księdzem Sipiaginem. Sipia- 
Czang-Kai-Szeka. Zauwazają tu, że wiadomości o stanowisku Sowietów w sprawie gin był posłem do 1.ej dumy  pań- 
podjęcia wrogich kroków wywarły w amerykańskiej opinji korzystne wrażenie. Nato- stwowej i członkiem riji kadetó 
miast, miało się wrażenie, że maniiest mógłby poniekąd zaszkodzić Chinom w opinji + pa elów. 

W wieku dojrzałym, porzuciwszy kar- 

Mianowanie głównodowodzącego wojsk sowieckich 
na Wschodzie 

BERLIN. 22.6. Pat. „Telegraphen Union* donosi z Moskwy, 
że rewolucyjna rada wojenna mianowała b. komendanta okrę- 
gu moskiew skiggo Kujbyszewa głównodowodzącym sił zbroj- 
nych sowieckich na Wschodzie. Kujbyszew, dawny oficer armji 
carskiej, który w roku 1917 przeszedł do bolszewików, przybył 
do m. Blagowieszczeūska i objął naczelne dowództwo armii 
sowieckiej. 

Atak wojsk rosyjskich 

Manifest rządu nankińskiego do mocarstw obcych 

NANKIN, 22—7. Pat. Manifest wystosowany przez ministerstwo spraw 
zagranicznych do rządów państw obcych w sprawie ostatniej działalności 
«wywrotowej Rosji, stwierdza, że Chiny, jako uczestnik paktu Kelioga, uczy- 
nią wszystko, co jest w ich mocy, ażeby mie dopuścić do działania, mogą- 
cego naruszyć międzynarodowy pokój. Jednakże, o ile Rosja sowiecka 
przedsięweźmie wrogie działania, Chiny podejmą kroki, mające na celu 
obronę przed atakami najeźdźców. 

Maniiest oskarża w dalszym ciągu Sowiety 0 knowania przeciwko 
rządowi nankińskiemu, zaznaczając, że rewizja przeprowadzona w 
konsulacie sowieckim w Charbinie, doprowadziła do wykrycia 
dokumentów, dotyczących organizacji oddziału morderców oraz 
2zbrodniczej agitacji wśród armji. 

Władze chińskie zmuszone były zaaprobować kroki, podjęte na kolei 
wschodnio-chińskiej, jako najwłaściwszą metodę zapobiegawczą przeciwko 
naruszeniu międzynarodowego ładu, 

Nakoniec manifest zaznacza, że rząd rozpoczął ogłaszanie dokumen- 
tów, wykrytych w czasie rewizji i konsulacie chińskim w Charbinie, łącznie 
z poglądami, które konkretyzują oskarżenia rządu chińskiego. 

świata: 
я ZĘ й jerę polityczną, udat się na studja 

Chiny nie dadzą się upokorzyć czerwonemu imperja- teologiczne do Insbruku i został księ- 
lizmowi da A. On propagandę unji 

й 5 ее 
WIEDEN, 22.6. Pat. Dzienniki donoszą z Pekinu, że sytuacja między je Žilkinas nie ak 

Rosją sowiecką a Chinami jest jeszcze ciągle niewyjaśniona. Zaprzecza się nį + aś . 
kategorycznie wiadomošciom, jakoby wojska sowieckie zajęly mandžurskie de, ka aka pm 
stacje pograniczne Mandžuli i Pogranicznaja. mieć może kościół Rzymsko-Katolic- 

Gen. Czang-Kai-Szek w okólniku, wystosowanym do podwładnych kj, Tylko katolicyzm w obrządku za- 
generałów i żołnierzy, oświadcza, że Chiny nie dadzą się upokorzyć. Chi- chodnim może mieć w Rosji powo- 
„Rz życzą p ać żadnej wojny z s: ok muszą jed- dzenie. 
nak praw swoich bronić. Chiny muszą się złączyć przeciw  czerwonemu 
eee i podejmą walkę z Rosją sowiecką, jeżeli to będzie ko- Raba kė ki ve Ua Ana, 

nieczne. 
Dalej dzienniki wiedeńskie donoszą z Pekinu, że gubernator Mandżu- >. Aladateiioie w dobrej wierze 

rji wyjechał do Nankinu celem wzięcia udziału w konferencji attachts cy- część katolickiego duchowieństwa zas 
wilnych i wojskowych z rządem. Z Charbinu donoszą, że komenda wojsk rodowości ukraińskiej lub białoruskiej, 
chińskichwysłała 200 tys. żołnierzy na granicę chińsko-sowiecką celem uważa siebie za powołaną do wyko- 
zajęcia tamtejszej linji onronnej. nania szczytnego posłannictwa zjedno- 

й : czenia kościołów. Ta pozornie do 
Kto będzie pośrednikiem w konflikcie chińsko-sowieckim prawdy podobna teorja, znajduje łat- 

wo zwolenników, śród ludzi niezna- 
jących zawiłych zagadnień narodowoś- 
ciowych, na rubieżach kultury zachod- 
niej i rosyjsko bizantyjskiej. Rozpa- 
trywanie zagadnień narodowościowych 
nie leży w zakresie niniejszych uwag. 
Stwierdzić jedno należy, że w oczach 
Rosjanina dążność Białorusinów lub 
Ukraińców do stworzenia samoistnej 

BERLIN, 22.Vil. PAT. „Telgrphen Union*, powołując się na depeszę „Associa 
ted Press“ z Nowego Jorku, donosi, że urzędowe koła waszyngtońskie miały rze- 
komo wyrazić opinię, iż w konflikcie chińsko-sowieckim rolę pośrednika powinnyby 

właściwie objąć tylko Niemcy, a to z racji przyjaznych) stosunków, jakie łączą Rze- 

szę niemiecką z Rosją sowiecką i Chinami. Ameryką może przyjąć rolę pośrednika 
tylko w tym wypadku, gdy zostanie proszona o to przez wszystkie państwa. Japonia 
ze względu na swe interesy w Mandżurji nie wchodzi zupełnie w rachubę. 

Trocki—stwierdza klęskę Stalina narodowości jest zdradą i odszcze- 
3 : ‚ pleństwem. Jako cerkiew  prawostaw- WIEDEŃ. 22.6: Pat. Według doniesień „Sonntag und Montag Zei- P - 

tung" z Konstantynopola, przy omawianiu koniliktu chińsko-sowieckiego CE. się. ma OE 
Trocki oświadczył, że konflikt ten wykazuje kompletną klęskę polityki Sta- nij, tak Rosi i a m ytu u- 
fina w Azji Wschodniej. Ji, janin z punktu widzenia 

politycznego, nie może zaprzeczyć tego 
Złudzenia Kelloga. samego prawa Polakowi, natomiast 

w narodowcu Białorusinie lub Ukra- 
WASZYNGTON, 22 VII. PAT. В. sekretarz stanu Kellog jest prze- ifcu widzi tylko zdrajcę w najsproś- 

konany, że Chiny i Rosja nie uciekną się do wojny i że spór nosi cha: niejszej postaci. To Shylock, który 
rakter, który szczególnie nadaje Się do uregulowania go w drodze roz- pragnie dokonać zbrodniczego cięcia 
jemstwa. na żywem ciele jego. 

ORO TORO OE WO OPORZE DOS Generał Denikin w najcięższych 
ia BS walki swojej z bolszewikami, 

ь wyglądający jak zmiłowania Bożego, 
Francja ratyfikowała układy dlużnicze Pomocy ententy, krwią krocogej w 

nierównym boju, odmawiał wszel- 
PARYŻ, 22 VII. PAT. Na wczorajszem nocnem posiedzeniu lzby po. kiego współdziałania z Ukrainą i in- 

stanowiono ratyfikować 300 głosami przeciwko 292 układ o regulacji dłu- "ymi separatystami,  nieuznającymi 
gów amerykańskich. Układ o regulacji długów angielskich ratyfikowany Hasła wielkiej Rosji —niepodzielnej. 
był przez podniesienie rąk. Wolał ginąć niż kalać dłoń sojuszem 

W dyskusji zgłoszono kilka kontrprojektów. Briand, zabierając głos, % niewiernymi. To _ stanowisko nie- 
oświadcza, iż jedynie kontrprojekt dep. Deligne, będący powtórzeniem Watpliwie odpowiadało nastrojom 
projektu rządowego, który upoważnia prezydenta republiki do ratyfikowa: Większości inteligencji rosyjskiej, pa- 
nia układu waszyngtońskiego, pozwoli na doprowadzenie do końca roko- (74cei z naiwnem zdumieniem na od- 
wań, jakie rząd podejmie, celem odroczenia spłat, przypadających w dniu $TOdkowe dążności inowierców i ino- 
1 VII. Uchwalenie kontrprojektu  Deligne'a, Briand stawia jako kwestję Plęmiefńców a z nieprzebłaganą zacię- 
zaufania. Ostatecznie projekt zostaje przyjęty 300 głosami przeciwko 292, toŚCią na takie same zakusy narodo- 
poczem o godz. 3.05, posiedzenie zostaje zamknięte. We czwartek lzba WOŚCI, W większości swej tego same- 
rozpocznie dyskusję nad projektem dep. Lillaz, ustanawiającym specjalny 80» CO Moskwą wyznania a  mówią- 
rachunek sum pochodzących ze spłat niemieckich w zestawieniu z sumami, Cych pokrewnym językiem. 
wpłaconemi na poczet długów. „Dla tego,—błędem głównym jest 

W głosowaniu nad kontrprojektem dep. Deligne, przeciwko projekto- mniemanie, że Rosjanin mile przyj- 

wi głosowali wszyscy komuniści, socjaliści oraz około 100 radykałów, a mie apostolstwo unity Białorusina 
m. in, Deladier i Herriot. Przeciwko projektowi głosowali również przeciw. lub Ukraińca, obarczonego w oczach 
nicy ratyfikacji Marin i Frunklin Bouillon. „Le Journal" obawia się, iż przy. ego podwójnym grzechem šmiertel- 
jęcie ustawy ratylikacyjnej zbyt nieznaczną większość stanowić będzie, być 17M wiarołomstwa: wyznaniowego i 
może, w oczach Świata najistotniejsze i najpoważniejsze zastrzeżenia. narodowego. : 

3 3 i Jak się przedstawia sprawa unii, 
Nieuniknione, jakkolwiek bolesne Z aa Z Rzeczypospo: 

AS " й „.._.. litej polskiej? Nieco odmiennie. Tutaj 
PARYŻ, 22—7. Pat. Większość prasy charakteryzuje fakt ratyfikacji i 

sw w Sprawie długów, jako rozstrzygnięcie nieuniknione, jakkolwiek posada: 088. Sarema = zwolnic 
bolesne. Dalszy ciąg na stronie 2-iej



"> 

Początek na stronie I-ej 

szczupłą wprawdzie—zato ruchliwa. 
Prawdzie śmiało w oczy patrzyć wi- 
nien, kto zawiłe zagadnienie należycie 
zrozumieć pragnie, bez uprzedzeń 
niechęci ale też bez urojeń przychyl- 
nictwa. 

Dobrze czy źle—dzieje nadały na 
ziemiach tych (północnych i śródko- 
wych, Białoruśii Polesiu) Kościołowi 
katolickiemu szczególny charakter. 
Junctim, było hasłem, bojującej pol'- 
tyki rusyfikacyjnej w kraju naszym 
w ciągu ubiegłego stulecia, juntim, 
przeciwko katolicyzmowi i polskości! 
Pod młotem prześladowań oba te 
pojęcia spoiły się w jedno. Katoli- 
cyzm stał się synonimem polskości, 
jak prawosławie rosyjskości. Lud do 
dziś dnia nazywa w wielu wypadkach 
jedno wyznanie „polską wiarą—dru- 

je ruską wiarą". W wyniku tego 
oleszuk lub Białorusinin bywa skłon- 

„ny do następujących wniosków: „ja 
Polak bo jestem polskiej wiary" lub 
„ja Ruski, bo jestem ruskiej wiary”. 
W roku 1928, w powiecie P. matu- 
rzyści miejscowego gimnazjum rosyj- 
skiego, po ukończeniu roku szkolne- 
go, udali się pod wodzą starszyzny, 
na wycieczkę w okolice katolickiej 
wsi H. 

— Кю му tacy?, spytał ktoś z 
tego grona, spotkanych przygodnie 
dwu rdzennych Poleszuków, miesz- 
kańców tejże wsi katolickiej. 

' — My Polaki — brzmiała odpo: 
wiedź. Urażona, przykrem dla jej u: 
Szu, dźwiękiem tych słów, wesoła 
drużyna obila niefortunnych  prze- 
chodniów. 

Można się nie dziwić, że istnienie 
takich pojęć, jest niemiłem dla — nie- 

. licznej zresztą nacjonalistycznie uspo- 
sobionej inteligencji białoruskiej, za- 
czynając od osób stanu duchownego, 
kończąc na bezwyznaniowcach. Z na- 
tury rzeczy z ich szeregów wychodzą 
najgorliwsi zwolennicy unji. Oni by 
pragnęli za pomocą unji zbudować 
swój kościół narodowy, odgrodrony 
od katolickiego, zbyt Ścisle, w ich po- 
jęciu, spojonego z polskością. Jeno 
rojenie to żadnego Śród ludu nie wy: 
wołują oddźwięku lub tylko nikły 
bardzo. Ludność katolicka, którąby 
do unji zachęcano nierozumnie, po 
co by się z prawosławiem unifikować 
miała. Ona zresztą wie, że droga od 
unji do schyzmy, bywa krótką. Lud- 
ność prawosławna jest wychowaną w 
niechęci ku niej, przez szkołę rosyj 
ską. Krzewienie jej spotyka trudności 
na każdym kroku, propaganda do: 
gmatyczna bywa żmudną i trudną. 
Solenne nabożeństwa propagandowe, 
mimo całą ich Świetność i ukrailń- 
skłe kazania na obcej ziemi, nie 
wywołują pożądanego wrażenia. Nie 
wdając się w krytyczną ocenę uczuć, 
stwierdzić należy, że ludność katolic- 
ka patrzy na nie z niechęcią i bólem. 
Co to jest, co to znaczy? pytają, szu- 
kając napróżno zrozumiałej dla sie- 
bie odpowiedzi. Ludność prawosław- 
na widzi w nich szopkę, maskowe 
występy gościnne. „Koli nie pop, nie- 
odiewajsia w rizu* mówią, zgodnie 
z rosyjskiem przysłowiem, patrząc na 
duchownych kościoła katolickiego, 
odzianych z złociste szaty wschodnie. 

" Tylko w wyjątkowych wypadkach 
spotykamy zwolenników unji śród 
ludu. Przystępując @с nich należy 
wszakże pamiętać, że w pewnych wy- 
padkach, od przyjaciół naszych wzy- 
wamy ochrony Niebios. Bywają nimi 
nowinkarze żądni zamętu a obojętni 
dla spraw kościoła wogóle. Przed 
paru laty w miejscowości P. zrobił 
się rumor, wieś prawosławna zapra- 
gnęła jakoby przejścia na unię. а- 
kiem było zdziwienie osób, Świado- 
mych miejscowych stosunków, gdy 
na czele ruchu ujrzeli wszystkich — 

    

zresztą na szczęście u nas bardzo 
jeszcze nielicznych — zdeklarowanych 
„bezbożników". Nabożeństwo unickie, 
za ich staraniem, odbyło się we wsi 
owej, może bez szkody jakowejś lecz 
i bez wszelkiego pożytku. Zabiegi by- 
ły wywołane, między innemi i chęcią 
dokuczenia miejscowemu duchowień- 
stwu prawosławnemu. 

Niechęć do miejscowego „„Świa- 
szczennika“ bywa  najpospolitszym 
motywem, rzadkiego zresztą śród ludu 
pożądania unji. „Pozbawimy go chle- 
ba, a prawosławnymi pozostaniemy” 
rozumieją ci neounici. Pewność i po: 
żytek z podobnej owczarni bywa nie: 
wielki. 

Ci, którym Świta wyższość ko: 
ścioła katolickiego, przyjmą jego ob- 
rządek, bez płaszcza unii. 

Z barwnej bańki własnych marzeń 
patrzą na Świat ci, którzy roją o ja- 
kowejś szczególnej przychylności dla 
unji, ludności ziem naszych. Tej przy- 
chylności niema. 

Z zamierzchłej przeszłości błyska- 
ją nam krzyże z podniesionej dłoni 
Św. Jozafata i bł. Andrzeja Boboli, 
apostołów unji. O pierwszym wiedzą 
tylko znawcy dziejów, o drugim w 
pewnych okolicach lud tylko mgliste 
posiada pojęcie. 

Z bliższej, straszą szkaradne obli- 
cza Siemaszki, Łużyńskiego i Zubki, 
zdrajców unji. 

W świeżej pamięci żyją wspomnie- 
nia przykrych doświadczeń z czasów 
wojny, z duchowieństwem unickiem i 
jego  owczarniami w Małopolsce 
wschodniej. Jedna zła owieczka nie 
stanowi o stadzie lecz złych było 
wiele. 

„Unja znikła z kraju naszego bez 
śladu — powiedział kiedyś Woyniłło- 
wicz - placówki katolickie przetrwely 
burze lub w gorszych wypadkach po- 
zostawiły po sobie piękne tradycje". 

Na opoce stał i stoi kościół kato- 
licki w kraju naszym, na gruncie 
chwiejnym budujemy, budując unję— 
lub na piaskach lotnych. 

Romunt. 

ORWIDOWO 

— Polowanie. W ubiegłą niedzielę w 

maj: Orwidowo własn. pp. posta mjr. Ko- 

ściałkowskiego i płk' Dąbrowskiego miało 
miejsce polowanie, w którem wzięli udział 

m. in. przybyli z Warszawy ministrowie 

Poczt i Telegrafów Bórner, Reform Rol- 
nych prof. Stąaniewicz, poseł Jan Piłsudski, 

wicewojewoda wileński St. Kirtiklis, Dele- 
gat Generalnej Prokuratorji S. Kopeć, Sta- 
rosta Grodzki W. Iszora. 

Po polowaniu, które odbyło sie z wy- 
nikiem pomyślnym goście podejmowani 

byli przez gospodarzy. : 

Tarys Historji Wojennej 

4 
Pułka Ołarów Zaiemońskich 

Do nabycia w Adm. „Słowa' 
Cena gr. 50. 

OWIES 
czysty, wyborowy na paszę polecą 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr ll-a. 0608—P 

LEKARZ - DENTYSTA 

M. Goldharg u. wieka „ab 
powrócił j wznowił przyjęcia 
chorych od g. 10 do 7-ei wiecz. 

    

  

  

  

Q TURYSTYCE I RÓŻNYCH RZECZACH 
Leży przede mną niewielka 'ksią- 

żeczka! Wacława Świątkowskiego — 

Podlasie. 
Poprostu garść wrażeń z dwuch tur 

rystyczno - krajoznawczych wycieczek 
po tej, naogół mało znanej części kraju 

Książeczka mała, skromna, ale z 
wielką starannością przez autora wy- 

"dana. 
Przystępuję z dwuch przyczyn do 

omówienia jej. 
1-0 dlatego, że Podlasie — to 

w przeważnej części, kraj rłasz, z zie- 
miami litewsko-ruskiemi historją zwią- 
zane, a 2-0 dla tego, że książeczka p. 
Świątkowskiego, tyle momentów rze- 
telnego zamiłowania do turystyki za- 
wiera, tak żywą propagandę krajozna- 
wstwa stanowi, że jej spokojnie odło- 
żyć mie sposób skoro się chce, skoro 
się intencję ma, tej właśnie turystyki 
sprawy w niniejszym artykule poru- 
szyć. 

* * * 

„Nie masz na Podlasiu pięknego 
krajobrazu, pieszczącego oko, niemasz 
ludnych grodów, bogatych w zabytki i 
w historję....* pisze p. Świątkowski w 
przedmowie do swego zeszyciku, 'а 
to już wystarcza aby zrozumieć jak 
dalece różnym jest ten kraj od naszej 
Wileńszczyzny, jak dalece biednym 
jest w to, w co my tak bogaci jesteś 
my. 

A jednak.... A jednak i na Podlasiu, 
przy jego banalnym krajobrazie, przy 
ubogiej jego historji, znaleźć można 
«oś, co nas, może specjalnie nas, za- 
interesować jest w stanie. 

Tem ,„czemś” są nieliczne tu i ow- 
«dzie porozrzucane stare dwory, są 

jeszcze mniej liczne stare pałace i zam- 
czyska, są wreszcie dziś biedne, nieg- 
dyś wspaniałe, miasta. Z ich to dzie- 
jami łączą się nasze dzieje, ich dawne 
przeżycia, są naszemi w historji prze- 
życiami i to są właśnie te atrakcyjne 
momenty książeczki p. Świątkowskie- 
go o których słów parę napisać pra- 

nę. 
S Wyrusza autor „Podlasia“ z połud- 
nia ku północy tym najbardziej dla nas 
ciekawym nadbużańskim szlakiem. Po 
drodze wypada mu Sosnowica, gdzie 
żył i kochał Kościuszko. 

Dwór z zewnątrz skromny,  we- 
wnątrz wcale wspaniały w piękne wło- 
skich artystów a i naszego Smuglewi- 
cza obrazy zasobny. 

Tu, wobec tych płócien, wyznań 
miłosnych przyszłego „Naczelnika“ 
słuchała panna wojewodzianka Ludwi- 
ka Sosnowska. Samo to wystarcza. 

Albo Włodawa, miasto te, z które- 
go historją, wiążą się takie nazwiska 
jak kniaziów Ongulszkowiczów, San- 
guszków, Leszczyńskich, Pociejów, 
Czartoryskich posiada dokument przez 
jednego z jego panów nadany. Gło- 
si on: 

„Kniaź Fedor Andrzejewicz Ongul- 
szkowicz, marszałek Wołyńskiej ziemi, 
starosta Włodzimierski, daję znać tym 
moim listem, iż jeszcze nieboszczyk 
ojciec mój pan Andrzej Aleksandro- 
wicz Ongulszkowicz posiadał miasto 
Włodawę i dał był mieszczanom swój 

list, według którego mieli się sprawo- 
wać i rządzić a iż oni powiedzieli prze- 
de mną, iż list ojca mego u nich zginął 
podczas nasłania Bożego ognia,, na to 
więc dałem im drugi mój list. Co ja 
na ich czołobitność” uczyniłem, według 

SSE 

Echa katastrofy na 

Oo wo 

wyspach Azorskich 
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy mjr. Idzikowskiego 

w Paryżu 
PARYŻ, 22 7 PAT. Z inicjatywy ambasady polskiej odbyło się w tutej- 

szym kościele polskim nabożeństwo za spokój duszy Ś. p. mjr. Idzikowskiego. 
Mszę celebrował ks. Łuczak. Obecni byli na nabożeństwie ambasador Chłapow- 
ski, personel ambasady, konsul generalny Poznański, szef departamentu lotnictwa 
płk. Rayski, attache wojskowy płk. Błeszyński w otoczeniu licznych oficerów 
polskich, będących na studjach we Francji. b. premjer Bartel, attaches wojskowi 
belgijski i czechosłowacki, delegaci ministra żeglugi powietrznej oraz ministra 

wojny i marynarki, lotnicy Assolant, Lefevre i Lotti, liczni przedstawiciele fran- 
cuskich sfer wojskowych i lotniczych oraz przedsiębiorstw lotniczych. 

Pośrodku kościoła ustawiono okazały katafalk, przykryty sztandarem pol- 
skim. Przed katafalkiem pełnił wartę ze sztandarem prezes związku b. wojsko- 

wych polskich we Francji Baryła. spaniałe wieńce złożył między innemi re- 
dakcja dziennika „Intransigeant* i dyrekcja firmy Loraine-Dietrich. Po nabo- 
żeństwie obecni składali kondolencje na ręce p. ambasadora Chłapowskiego oraz 
kuzynki zmarłego p. Gordon-Jurgielewiczowej. 

Oświadczenie min. Hendersona w sprawie komisji 
konstytucyjno-koncyljacyjnej 
w związku z ewakuacją Nadrenji 

LONDYN. 22-VIl. PAT. Minister spraw zagranicznych Henderson, za- 

pytany w Izbie Gmin, czy rząd uznaje „zobowiązania, powzięte przez rząd 

poprzedni w sprawie komisji konstatacyjno-koncyljacyjnej w związku z ewa- 

kuacją Nadrenji, oświadczył iż rząd angielski, jak rządy Francji, Niemiec Bel- 

gji, Włoch i Japonji, jest związany decyzją zapadłą we wrześciu r. z. w Ge- 

tė ca do zasad, na jakich ma się opierać podobna komisja. Skład tej ko- 

misji, jej działalność, oraz czas jej trwania — są to wszystko sprawy, wy- 

magające rokowań. Pod tym Iględem rząd J.K.M. mie wziął na siebie żad- 

nych zobowiązań i nie zamierza ich brać na siebie do czasu rozpoczęcia 

konferencji. Sprawa miejsca konferencji, dotyczącej odszkodowań, jest cią 

gle jeszcze rozważana przez zainteresowane rządy. „Minister wyraził jednak 

nadzieję, iż wkrótce w tej sprawie zapadnie decyzja. Zapytany, czy rząd 

zamierza traktować sprawę ewakuacji Nadrenji nieżależnie od sprawy od- 

szkodowań, Henderson oświadczył, iż rząd angielski zachował najzupełniej- 

szą swobodę w sprawie wycofania wojsk angielskich. 

Choroba kanclerza Rzeszy I min. Sfresemanna 
BERLIN, 22-VII. PAT Według wiadomości, jakie nadeszty w ciągu dnia dzisiej- 

szego z Heidelbergu, stam 
szym ciągu poważny. Chory 
czuje się bardzo wyczerpany. 

ogólny kancierza Miillera po przebytej operacji jest w dal- 

po obudzeniu się z narkozy popadł nanowo w sen i dziś 

Lekarze są zdania, iż kanclerz dzięki swej zdrowej kon-- 

strukcji i zdrowemu sercu przetrzyma kyzys. W związku z chorobą kanclerza Miiilera 

prasa donosi, że tutejsze koła 
cy, oczekując, iż przynajmniej na Okres dwóch miesięcy 

fać się zupełnie z życia politycznego i mie wezmie udziału 

polityczne liczą się z dłuższą jego niezdolnością do: pra- 
kanclerz będzie musiał wyco- 

w konferencji likwida 

cyjnej, wobec czego pełną odpowedzialność za politykę zagraniczną, przyjąć będzie 

musiał na siebie min. Stresemann. 
BERLIN. 22-VII. PAT. W Berlinie krążyły niesprawdzone pogłoski o nagłem za- 

słabnięciu min. Stresemanna, przebywającego obecnie na kuracji w Buelerhof. Ogłoszo- 

ny w godzinach popołudniowych komunikat półoficjałny "wyjaśnia, iż pogłoski te pozo- 

stają prawdopodobnie w związku z wiadomością, że min. Stresemann w ubiegłym ty- 

godniu nabawił się lekkiego przeziębienia. Stan zdrowia min. Stresemanna jest jednak 

bezwarunkowo zadawalniający i nie budzi żadnych obaw. 

Tragiczna niedziela w Berlinie 
BERLIN, 22-VII. PAT. Wczorajsza upalna niedziela, która skłoniła tłumy, miesz- 

kańców do wyjazdu w okolice podmiejskie zakończyła słę dla! berlińczyków tragicznie. 

W okolicznych jeziońach utonęło 13 osób, a późnym wieczorem w pobliżu kąpieliska 

słonecznego w Gruenau w chwili, gdy tysiące ludzi cisnęło sję na Kołejki elektryczne, 

nastąpiło zderzenie wypełnjonych wycieczkowiczami pociągów. Skutki zderzenia były: 

fatalne, gdyż aż 217 osób odniosło obrażenia. Pozatem nh różnych szoshch pod Berli- 

nem zaszły niezliczone wypadki zderzenia sjamochodów z motocyklami 

. 

i rowerhmi. 

Również qanotojwano w porze rannej w okolicach Berlina i w miejscowoścjach bandziej 
od stolicy odległych, szczególnie zaś w okolicach Hamburga, w diągu wczorajszej nie- 

dzieli lokaine burze. połączone z gwałtowną wichurą. Wielkię gdzkody wytiządziły te 
burze w północnym Szlezwigu. Zaskoczyty one kąpiących się w pobliżu Altony, przy- 
czem utonęły 4 osoby. Od uderzenia piorunów spaliło się kilka większych gospodarstw. 

Z wyspy Rugji donoszą, iż piorun uderzył tam w wielką dzopę, przyczem spaliło się 

Katastrofa samolofu 
BERLIN. 22 7. PAT. Dzisiaj po południu wydarzyła się na lotnisku berlińskiem 

„Tempfelhof* katastrofa lotnicza. Samolot transportowy w kilka chwil po wystartowa- 
niu, przelatując nad torem pobliskiego dworca kolejowego, spadł na przejeżdżający 

500 owiec. 

pociąg, rozbijając się na kawałki. Pilot został zabity, mechanik odniósł ciężkie rany. 

Rekord długości skoku przez rzekę 
okupiony ofiarą 

PARYŻ, 22 7. (PAT) „Matin* donosi z Arras, że belgijczyk Blondiaux, chcąc 
pobić rekord długości skoku na motocyklu usiłował przeskoczyć przez rzekę 
szerokości 20 mtr. Skok udał się, jednakże motocykli się przewrócił i Blondiaux 
odniósł cięźkie rany. 

Straszna katastrofa na rzece 
LAHORA, 22 7. PAT. Otrzymano tu wiadomość o strasznej katastrofie, jaka wy- 

darzyła się koło miejscowości Ghaniot na rzece Szenab. Mianowicie łódź, wioząca 
koło loo osób, wpadłszy w wir, przewróciła się, przyczem zdołano uratować tylko 35 
osób. Władze zarządziły przeprowadzenie specjalnego śledztwa w sprawie tej kata- 

Skutki wielkiej powodzi w Małej Azji 
BERLIN, 21 7. PAT. Z Konstantynopola nadchodzą tu alarmujące wiądomości 

o katastrofie powodzi, jaka nawiedziła całe wybrzeże Małej Azi. Liczne miejscowo- 

strofy. 

ści zostały zupełnie zniesione z powierzchni ziemi. Z innych pozostały tylko ruiny. 
Najstraszliwsze spustoszenie wyrządziła powódź w prowincji Trapezund, gdzie utonęło 
przeszło tysiąc ludzi. Miejscowości położone w dolinąch zupełnie opustoszały. Lud- 
ność uciekła w góry. 

którego mają się oni rządzić i sprawo- 
wać w tem mieście naszem Włodawie. 
prawem Magdeburskiem, tak, jako i po 
innych miastach książęcych i pańskich. 
I na to dałem mój list z moją pieczę- 
cią. Pisan w Włodawie r. P. 1540, 18 
marca“. 

Tuż pod Włodawą pod Rožanką, 
miejsce urodzin w 1541 r. Adama Hip- 
pacego Pocieja, metropolity kijowskie- 
go, twórcy unji (kościelnej. 

O Kodniu, gnieździe Sapiehów — 
od wieków sławnym, tak pisze p. 
Świątkowski: 

„Czem Wilno dla Litwy, Częstocho 
wa dla Polski, tem Kodeń dla Podla- 
sia“. 

„Koden“.... 
„lle to niewysłowionej treści za- 

wiera ten wyraz“. 
„Kodeń to krynica nadziei, rado- 

ści, szczęścia, ta wspomożenie wier- 
nych, ucieczka grzesznych, pocieszy- 
cielka strapionych; to padół łez i cier- 
pień w ucisku, to masza Golgota..." 

O Kodniu pisaliśmy kiedyś w 
„Słowie* w związku z powrotem do 
niego cudownego obrazuMatki Bożej. 
Nie będę powtarzał tego wszystkiego 
co raz już o nim na tych szpaltach po- 
dawane było. 

I tak po przez Brześć Litewski, 
Unją kościelną w historji sławny a 
w ostatnich czasach słynnym pokojem 
brzeskim, po przez Pratulin i Leśną 
męką unistów znaczone, po przez Ra- 
dziwiłłowską Białą i niegdyś wojewó- 
dzki Drohiczyn, co na wysokim brze- 
gu Bugu się rozłożył, po przez jedyną 
w granicach b. Kongresówki wieś ta- 
tarską — Studziankę, po przez isine, 
w rodzaju naszych Trok, królestwo 
ogórków — Łosice, jechał sobie autor 
bacznie na wszystkie strony się raz- 
glądając i pilnie co ciekawszego no- 

tując. В 

Czy możma w krótkim szkicu wy- 
mienić wszystko to, co Podlasie ogląd- 
nięcia godnego posiada, a co p. Świąt- 
kowski skrzętnie spisał? Trudno mi 
się o to kwapić. 

Postawię więc w tym miejscu 
punkt i zacznę pisać o tem, o co mi 
głównie chodzi, t. j. o naszym wileń- 
skim ruchu turystycznym. 

* о * * 

Stale mówimy między sobą, my 
wilnianie, o uroku wileńskiego krajo- 
brazu. Z przyjemnością słuchamy, 
gdy ktoś ten krajobraz wychwala. 

I zdajemy sobie dokładnie sprawę 
z tego, że chodzimy po ziemi na której 
każdy krok znaczony jest historją. 

Mamy w Wilnie tak znakomitego 
szperacza w pięknie kraju naszego — 
jak Jan Bułhak. 

Przyjemnie jest nam słuchać za- 
chwytów nad krajem naszym ludzi ob- 
cych — naszych gości. 

I w tych wyjątkowych warunkach 
gdy samym nam nikt uznawać nie po- 
trzebuje prawd o naszym bogactwie 
krajobrazowo-historycznym, co więcej 
przybyszom tych prawd my znowuż 
uznawać nie potrzebujemy, w tych wy- 
jątkowych, jak powiedziałem. okolicz- 
mościach, czem że, czem może się po- 
szczycić wileński ruch turystyczny? 

Omówiłem, zbyt może długo, mo- 
nografijkę Podlasia. Omówiłem ją ce- 
lowo, chcąc na przykładzie wskazać, 
iż nawet takie skromne, nie ciekawe 
Podlasie stać na książkę, którą za ro- 
dzaj przewodnika turystycznego uznać 
można. 

Czy nasza Wileńszczyzna posiada 
choćby już tylko tak skromne dzieł 
ko? Czy ktokolwiek pokwapił sie o 
ujęcie, w najskromniejszych choćby 
rozmiarach, dla użytku turystycznego 
przeznaczoną monogratję naszego kra- 

Sprawa budowy tanei pod kanałem 
la Manche 

Przed angielskim komitetem po- 
Szukiwań cywilnych i rządowych w 
Londynie, złożył pan Javary, dyrek- 
tor północnego towarzystwa tuneli 
podmorskich pomiędzy  Anglją a 
Francją, deklarację zawierającą w ja- 
kich się obecnie przedstawia warunkach 
sprawa budowy tunelu pod Kanałem 
che. 

Jak wiemy sprawa ta była już kil- 
kakrotnie omawiana, i zostało posta- 
nowione, że koszta poniosą oba pań- 
stwa po połowie, a raczej nie pań- 
stwa tylko dwa konsorcja kapitalis- 
tów angielskie i francuskie. Do roz- 
poczęcia prac nad budową, potrzebne 
jednak formalne zezwolenie rządu 
angielskiego, który dotychczas rie 
wypowiedział się jeszcze forimalnie w 
tej Sprawie. 

Pan Javary wyszczególnił trudnoś- 
ci i koszta, które tak wielkie przed- 
sięwzięcie musi za sobą pociągnąć. 
Koszta prac przygotowawczych po 
stronie francuskiej dosięgną do 110 
lub 160 miljonów franków. 

Pan Javary zapewnia, że konsor- 
cjum francuskie jest przygotowane na 
poniesienie tak wielkiej ofiary, ze 
względu na doniosłe korzyści jakie 
tunel dla państwa przyniesie, jednak 
jedynie pod warunkiem uprzedniego 
formalnego i oficjalnego zezwolenia 
na budową wydanego przez rząd an- 
gielski. 

Na podstawie dotychczasowych 
obliczeń całość kosztów budowy tu- 
nelu ze strony francuskiej wyniesie 
od 3 do 4 miljardów franków. Rzecz 
zrozumiała, że budowa pociągająca 
za sobą tak kolosalne koszta nie 
może byś rozpoczętą przed uzyska: 
niem pewności że nie staną jej na 
przeszkodzie względy natury politycz- 
nej, ekonomicznej czy też sentvmen- 
talnej. ZK. 

Tragiczne zakończenie zabawy na cel 
dobroczynny 

W Gilligham przedmieściu portu 
wojskowego Chatham (Kent) dnia 12 
lipca urządzano dobroczynna zabawę 
na dochód szpitala Saint Bartholo- 
mew-Rochester. Główną atrakcją za- 
bawy miał być atak str«ży ogniowej 
na płonący budynek specjalnie na 
ten cel skonstruowany z drzewa, pa- 
py i malowanych płócien. Dla lepsze- 
go wykazania sprawności strażaków 
umieszczono w tym domu 9 kadetów 
marynarskiej szkoły wojskowej, któ- 
rych dzielni strażacy mieli uratować z 
płomieni. 

Niestety ogień podłożono zbyt 
szybko i płomienie ogarnęły cały dom 
zbudowany z łatwo palnego materja- 
łu, zanim straż ogniowa zdołała przy- 
być. Biedni kadeci zgrupowani na 
górnym piętrze budynku, padli wszys- 
cy oflarą niszczącego żywiołu, pomi- 
mo nadludzkich wysiłków strażaków, 
zgktórych dwóch również zginęło w 
płomieniach a kilku ianych poniosło 
poważne rany. 

Dom spłonął z tak niestychaną 
szybkością, że cześć publiczności nie 
mogła się zorjentować czy krzyki pło- 
nących kadetów poprzebieranych w 
karnawałowe kostiumy nie wchodzą 
również do programu zabawy i do- 
piero pojęli całą grozę - zdarzenia w 
chwili gdy po doszczętnem spaleniu 
się budynku, przystąpiono do wydo- 
bywania i przenoszenia zwęglonych 
oiiar, i rannych strażaków. Ciała nie- 
szczęśliwych ofiar są tak zwęglone że 
nie można było stwierdzić ich tożsamoś- 
ci. Wszystkich dziewięciu kadetów, znaj- 
dowało się w wieku poniżej lat 16 tu. 
Tragiczny koniec zabawy wykazuje że 
nie należy nigdy igrać z ogniem. 

ju? A przecież tembardziej temu powa” 
bu nie brak, a pożyteczność takiej pra- 
cy, jest aż nadto oczywista. 

Powstał w Wilnie nie tak dawno 
Touring club. Wzięło się do niego kil- 
ka poważnych ludzi, znanych z energji 
znanych z przedsiębiorczości. 

Cóż ten Touring club wileński ro- 
bi? Oto wysyła on jedną za drugą wy- 
cieczki na Wystawę Poznańską. 

Nie twierdzę, iż nie jest to ważne, 
przeciwnie jest praca pożyteczna. Ale 
czy jednak wyczerpuje ona całość za- 
dań instytucji? Czy wystarczy jaka 
przejaw działalności Klubu, tych kil- 
ka wycieczek podmiejskich, do Werek 
do jezior Zielonych czy też do Trok, 
które zresztą nie wiem czy doszły Z 

racji złej pogody do skutku? 
A przecież ruch turystyczny — to 

dla Wilna wielka rzecz, to niewyko- 
rzystane widoki: rozwojowe miasta na- 
szego i kraju. Z tego żyją państwa 
całe, z tego kwitną miasta. 

Jest pewna oczywista przyczyna za 
stoju w turystyce wileńskiej. Związa- 
na jest ona z zagadnieniem komunika- 
cji. 

: Komunikacja istnieć nie może* bez 
dróg, a bez komunikacji mówić o tu- 
rystyce to tak, jak mówić o kupieniu 
domu, nie mając ani grosza. Kto wie 
nawet czy to drugie łatwiejszem nie 
jest od. pierwszego, 

Jakoś tak się składa, że Wileńsz- 
czyzna wyjść nie może z tradycyjne- 
go stanu bezdroży. 

„W jaki sposób mówić można, że 
armję Napoleona zgubiły drogi Wileń- 
szczyzny, kiedy tych dróg wogóle nie- 
ma'', pisał kiedyś w swojej gazecie ja- 
kiś dziennikarz francuski, wróciwszy z 
wycieczki po naszym kraju. 

Było to lat kilka temu. Było to nie- 
co przesadne. Ale znowu czy bardzo 
przesadne? 

ról bielgijski ofiarą złodziej 
W ubiegły piątek rano król Albert 

w towarzystwie swego adjutanta ma- 
jora Von Oserstraeten, wynajęli po- 
dwójną kabinę kąpielową pod Nr. 276 
na plaży w Mariakerke koła Ostendy, 

Podczas gdy król belgijski z towa- 
rzyszem spokojnie zażywali kąpieli, 
dozorca zauważył jakiegoś nieznajo- 
mego usiłującego otworzyć drzwi ka- 
biny, nieznajomy zainterpelowany od- 
powiedział: 

— To jest kabina moich przyjaciół, 
którzy się kąpią w tej chwili, muszę 
na nich zaczekać. 

Z powodu odpływu morza kabina 
znajdowała się na znacznej przestrze- 
ni od wody, złodziej wydał więc pole- 
cenie woźnicy dowiezienia kabiny aż 
na brzeg morza, dostał się do jej wnę- 
trza nie zwracając niczyjej uwagi i 
ulotnił się niepostrzeżenie. 

Po powrocie do kabiny, król i ma- 
jor spostrzegli, że zostali okradzeni. 
Złodziej zabrał złoty zegarek z dewiz- 
ką, dwa medaljony, z których jeden za- 
wierał fotogratję królowej i portfel 
skórzany z pieniędzmi i dowodem oso- 
bistym. 

Bezczelny złodziej nie długa się 
jednak cieszył swym łupem, gdyż tego 
samego dnia został ujęty przez władze 
bezpieczeństwa w Balkenberghe. 

Horweski następra tromn z małżonką 
ratują tonących 

Świeżo donoszą nam z Oslo o szla- 
chetnym humanitarnym czynie norwe £- 
skiego następcy tronu. 

Książę Olaf przypatrując się morzu 
z tarasu swojej posiadłości położonej 
nad fiordem, spostrzegł na wodach 
żaglowiec bliski przewrócenia się, z 
dwoma przerażonymi pasażerami nie 
umiejącymi poradzić sobie ze źle na- 
stawionym żaglem. Książę Olaf z mał- 
żonką pośpieszyli im natychmiast z 
pomocą, wsiedli w łódź motorową i 
przez zarzucenie liny zdołali utrzymać 
żaglowiec w równowadze i bezpiecz- 
nie przyholować do brzegu. 

Podróże krążowników „Duquesne” 
i „Tomyille” 

Dnia 2 lipca krążownik Duquesne 
zawinął do Djibouti portu Etjopji. 

Delegacja, składająca się z komen- 
danta, oficerów, oficerów marynarki, 
majtków i orkiestry, spędziła trzy dni 
w Adis-Abeoa. 

Królowa etjopska i książę małżo- 
nek, przyjęli delegację bardzo gościn- 
nie, urządzając na jej cześć liczne 
wspaniałe przyjęcia. Również kolonja 
francuska ciesząca się z przybycia ro- 
daków, dołożyła wszelkich starań, by. | 
marynarzom czas uprzyjemnić. 

Dnia 9 lipca, etjopski następca tro- 
nu, przybył do Djibouti, by rewizyto- 
wać francuskich oficerów. Po oficjal- 
nem przyjęciu księcia na pokładzie 
Duquesne, tegoż samego dnia krążow- 
nik odpłynął w kierunku Port-Saidu. 

Krążownik Tourville zwiedzał о- 
statnio archipelag samoański. Dnia 2 
lipca przybył do Pago-Pago, który jest 
bazą oparcia dla marynarki Stanów 
Zjednoczonych, w Pago-Pago maryna- 
rze francuscy byli podejmowani z wiel- 
ką kurtuazją. Dnia 4 lipca zwiedzono 
zatokę koło Tutuila, w której w roku 
1787 kilku członków ekspedycji La 
Perousa zostało zamordowanych. Te- 
goż samego dnia wieczorem Tourville 
zawinął do Apia. 

Władze miejscowe i kolonja Nowo 
Zelandzka zotganizowała dla 120 ma- 
rynarzy automobilową wycieczkę do 
plantacji na wybrzeży. 

W dniu 6 lipca Tourville opuścił 
Apia, by następnego dnia zawinąć do 
Port-Vita stolicy Nowych Hebrydów. 

W miarę rozwoju  automobilizmu 
poprawia się stan komunikacji także 
i u nas. Mało jest jednak danych na to, 
aby stwierdzić, że już wszystko jest 
w. porządku, czy choćby tylko mniej- 
więcej w porządku. 

Kursują wprawdzie . samochody 
(autobusy) do wielu dość odległych 
miejscowości, ale czy można nazwać 
to „komunikaciją“, niech osądzi ten, 
kto z autobusów prowincjonalnych ko- 
rzysta. 

Są wreszcie strony dla których na- 
wiet autobusy nasze byłyby dobrodziej 
stwem, ale które i ich nawet mieć nie 
mogą, bo żaden mie ryzykuje jazdy. 
Były np. próby uruchomienia linji — 
Dukszty—Brasław. Raz drugi ruszyły 
samochody i... czy myślicie Państwo, 
że na długo? Po kilku dniach wycofa- 
mo je, sprowadzono z powrotem do 
Wilna, a biedni brasławianie jak dotąd 
kolejką swą sławną tłuc się musieli, 
tak znowu się tłuką. 

Albo taka linja, jak Druskieniki— 
Bieniakonie! Niczegobym tak nie pra- 
gnął, jak tylko tego, aby ktoś z panów, 
do których piecza nad drogami: nasze- 
mi należy, spróbował tej podróży. 

A jednak w sąsiedniej Nowogród- 
czyźnie o ileż jest pod względem dróg 
lepiej? 

„Opowiadał mi ktoś śmiejąc się, że 
okólnik ministra Składkowskiego naka- 
Zzujący p. p. starostom nauczenia się 
kierowania samochodem, miał pewien 
ukryty cel. 

Minister sam zawołany automobi- 
lista, rozumie doskonale, ca znaczy 
siedzieć przy kierownicy, złą jadąc 
drogą. ; 

Niech się o tem dowie i Pan staro- 
sta. Niechżeż więc jego zła drogowa 
gospodarka na jego własnej się adbije skórze, niech się na jego rękach wszy- 
stkie doły i góry nierównej drogi zna-



  

  

* 

SL 708 w 
  

KURIER GOSPODNACZY ZIEM WSCHODNICH 
Według informacyj podanych w 

ostatnim numerze „Przemysłu i han- 
dlu'* nowa taryfa towarowa stosownie 
do uchwały Rady Ministrów będzie 
wprowadzona w życie z dniem 1 paž 
dziernika r. b. W stosunku do projektu 
uzgodnionego przez Biuro Reformy 
Taryi z przedstawicielami ster gospo- 
darczych oraz z Komitetem  Taryto- 
wym państwowej Rady kolejowej, ta- 

> ryfa zatwierdzona uległa pewnym zmia 
nom w kierunku zniżki, mianowicie: 

podwyżkę taryty na przewóz węgla w 

obrocie wewnętrznym zredukowano z 

26 proc. do 13 proc. taryię na wywóz 

drzewa obrobionego i nieobrobionego 

przez granicę lądową zniżono o 4 proc. 

« w porównaniu do poprzedniego proje- 

3 

ktu, ustalono znižoną tarytę dla prze“ 

wozu w obrocie wewnętrznym Inu i 

konopi miemiędlonych, schematy opłat 

taryfowych na wywóz zagranicę Spiry” 

tusu oraz na przywóz w obrocie we- 

wnętrznym cementu zniżono nieca na 

odległościach krótkich, tak, aby pod- 

wyżka nie przekraczała 20 proc., po- 

nadto stosowanie taryfy na wywóz ce- 

mentu przez granicę lądową  ograni- 

czono tylko do punktów granicznych 

z Czechosłowacją i Rumunją. Zmiany 

te łącznie z pewnemi dokonanemi 

uprzednio zredukują zwyżkę dochodu 

P.K.P. obliczana pierwotnie na zł. 160 

milj. przypuszczalnie do kwoty tylko 

zł. 100 milj. Ministerstwo Komunika- 

cji przystąpiło już do druku w przy- 

śpieszonem tempie nowej taryfy z ta- 

kiem wyliczeniem, aby ogłoszenie o 

jej wydaniu mogło być zamieszczone 

w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Kole- 

jowych* w połowie sierpnia, celem da- 

nia możności sferom  interesowanym 

zaznajomienia się z nią zawczasu. Trze 

ba bowiem powiedzieć sobie zgóry, że 

nowa taryfa będzie bardzo skampliko- 
wana. Idzie to częściowo po linji żą- 
dań sfer gospodarczych, które uzna 
wały dziś obowiązującą taryfę za zbyt 
uproszczoną w stosunku do kompliku- 
jących się z każdym rokiem  stosun- 

ków. To też rozwinięcie nomenklatury, 

zwiększenie ilości klas, pomnożenie 
ilości taryf wyjątkowych odpowiada 
istotnej potrzebie i stanowi dodatnią 
stronę nowej taryty. Ale skomplikowa- 
mie, o którem mowa, polega nietylko 
na tej rozbudowie zupełnie normalnej 
części składowych dzisiejszej taryfy. 
Główną jego przyczynę stanowią dwa 
inne momenty. Pierwszy — to oparcie 
nowej taryfy na zupełnie odmiennych 
założeniach formalnych, znajdujących 

  

  

ina zarówno w innym niż dotychcza- 
sawym układzie zewnętrznym, jak i w 
zmienionych do gruntu postanowie- 
niach taryfowych. Drugi — to powsta- 
nie zasadniczego działu taryf wyjątko- 
wych jako wyraz kompromisu z czyn- 
nikami o sprzecznych często celach i 
dążeniach, w wyniku czego koniecznie 
się stała wprowadzenie do tych taryf 
szeregu zastrzeżeń, ograniczeń lub spe 
cjalnych warunków stosowania, aby 
czyniąc zadość stawianym żądaniom, 
nie zmniejszyć nadmiernie dochodu 
kolejowego. Jeżeli się zważy, że do- 
tychczasowa, tak uproszczona i dzia- 

łająca już lat 10 taryta, nie była do- 
statecznie opanowana ani przez sfery 
bezpośrednio zainteresowane w prze- 
wozach *kolejowych, ani nawet przez 
znaczny odsetek pracowników stacyj- 
nych, to zachodzić może poważna oba- 
wa, że nowa, istotnie skomplikowana 
tasyfa, spowoduje — w pierwszym 
zwłaszcza okresie — dużo nieporozu- 
mień j narzekań. Przewidzieč to zia- 
wisko należy; ale właśnie dlatego, aby 

Nowa taryfa fowarowa 
ujemne jego skutki możliwie zmniej- 
szyć, powinny koła, zainteresowane w 
przewozach, zapoznać się z nową ta- 
rytą jaknajdokładniej. / Ministerstwo 
Komunikacji, ze swej strony, zamierza 
zorganizować w tym samym celu spe- 
cjalne kursy informacyjne dła kontro- 
lerów taryfowych wszystkich dyrekcyj, 
którzy z kolei przeprowadzą odpowied 
nie instruowanie pracowników stacyj- 
nych. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Brak wagonów dła eksportu drzewa. 

Ze sfer przemysłu drzewnego otrzymujemy 

alarmujące wieści o katastrofalnym braku 
wagonów i nieracjonalnem podstawianiu ich 
pod naładunek przygotowanych materjałów 
drzewnych. Wszystkie zabiegi u władz kole- 
jowych o uregulowanie tej sprawy dotych- 
czas mie dały pozytywnych rezultatów. 

— (0) Wymiar podatku dochodowego. 
Miejscowe urzędy skarbowe otrzymały okól- 
nik Min. skarbu w sprawie wymiaru podat- 
ku dochodowego na rok 1929. Okólnik ten 
zaleca, aby dla celu wymiaru tego podatku, 
władze korzystały z danych, które będą do- 
starczane przez rzeczoznawców. Rzeczo- 
znawcy dla poszczególnych okręgów  wy- 
miarowych będą wyznaczeni przez Izbę han- 
dlowo-przemysłową na podstawie upraw- 
nień, z jakich ta Izba ustawowo korzysta. 
Zaznaczyć należy, że dotychczas naczelni- 
ny urzędów skarbowych zapraszali rzeczo- 
znawców z pośród znanych im obywateli › 

  

Z'targ o ląkę zakończył się walką na kosy 
W sobotę po południu w pobliżu Oran pomiędzy mieszkańcami wsi Gli- 

nianki i Szuniewo doszło do krwawych zajść wynikłych na tle sporów o take, 
do której vretendowaly obie wioski. Łąka ta leży po strónie litewskiej i w chwi- 
li. gdy chłopi wsi Gliniany przystąpili do koszenia sprzeciwili się temu miesz- 
Кайсу wsi Szuniewo. Od słów doszło do bójki w tra*cie której obie strony zu- 
ciły się do kos. W chwili, gdy straż graniczna przybyła na miejsce walki na łące 
leżało poranionych w okropny 0 osiem osób. W drodze do szpitala dwuch 
rannych zmarło. 
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Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 

Meteorołogji U.S.B. 

z dnia 22 — VIL 1929 r. 

Cišnienie I 
trednie w m) > 

trednia 

Opad za do- | 
n: w mm. | 

Temperatura 1 250C 

Wiatr й >rrewałający 1 Cichy. 

Uwagi: pogodnie. 
Mirrmum za dobę-l- 13%C. 
Maximum na dobę -I- 319C. 
Tendencja barometryszua: 

ciśnienia 
wzrost 

URZĘDOWA 
— Nominacje w sądownictwie. Minister 

sprawiedliwości zamianował sędziego Sądu 
Okręgowego w Wilnie p. Adolfa Matusewi- 
cza sędzią Sądu apelacyjnego w Wilnie. 

'Jednocześnie z tem podprokurator przy 
Sądzie Okręgowym w Wilnie p. Stanisław 
Szaniawski mianowany został: prokuratorem 
takiegoż Sądu w Nowogródku. : 

-— (a) Inspekcja dyr. t. Bawiący w 
Wilnie minister poczt i telegrafow i telefo- 
nów p. Boener przeprowadza inspekcję wi- 
leńskiej Dyrekcji poczt badając sposób urzę- 
dowania tego urzędu. 

WOJSKOWA. 
— (a) Komisja poborowa. W dniu 2 

sierpnia będzie pracowała dodatkowa komi- 
sja poborowa dla mężczyzn zamieszkujących 
na terenie [powiatu wileńsko-trockiego, któ- 
rzy dotychczas nieuregulowali swego  sto- 
surnku do wojskowości. Komisja urzęduje 
przy ul. Bazyljańskiej 2. 

(a) Zapomogi powołanych na ćwi- 
czjenia. Referat wojskowy Magistratu przy- 
stąpił do przyjmowania podań i wypłacania 
zabomóg rezerwistom powołanym w tym 
roku na ćwiczenia wojskowe. Należy zazna- 
czyć że po zapomogi zgłasza się bardzo ma- 
ło osób. 

MIEJSKA 

— Konferencja w sprawie rezerw zbo- 
ż.owych. Wczoraj w „Magistracie, z udzia- 
łŁem przedstawicieli młynów i zrzeszeń pie 
karnianych. odbvla się konferencia w spra- 
wie miejskich zapasów zbożowych: 

  

ROW TIT TA GTA IA IIA TIE 
czą. Niech siada za kierownicę! 

Może to będzie istotnie skuteczne 
dla naprawy dróg. W każdym razie 
ogólnie znana żartobliwość gen. Skład- 
kowskiego i w tym rzeczowym okół. 

r niku swój wyraz znajduje. 
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Piszę o turystyce, piszę o drogach. 
Skoro już tematy te są same przez się 
dość prowincjonalne, niech mi wol- 

no będzie na zakończenie zrobić małą 
dygresję, luźno z tem, ca wyżej pisa- 
łem, związaną. 

Zdarzyła mi się niedawno okazja 
małej, na wieś wycieczki. To co mi 
najbardziej podczas miej, w oko wpa- 
dło, to nasze szare, zawsze i od wie- 
ków wiejskie chaty, teraz pomalowa- 
ne na biało. 

Jak wiadomo taki porządek naka- 
zuje zarządzenie władz centralnych. 

„Pomalować na biało i dość”. Ма- 
lujemy. 

Pisaliśmy o tem kiedyś w „Słowie* 
Ktoś, kto pisał bronił charakteru na- 
szej wsi, bronił też naszych chat od- 
rębnośc, co je różni od domów wiej- 
skich w Królestwie, w Małopolsce, w 
b. zaborze pruskim. 

, Broniliśmy tutejszości chat wileń- 
skich. Nic to nie pomogło. Głos nasz 

„głosem wołającego na puszczy i 
” takim pozostał. 

„Nie nie pomaga, że chata nasza nie 
jest lepianką, że wapno przeżera drze- 
wo i zamiast je konserwować, powo- 
duje tylko szybsze niszczenie. Zarzą- 
dzenie pozostało w mocy i wieś mamy 
teraz na biało. 

Ale teraz przychodzi na myśl taka 
* uwaga: zarządzenie władz centralnych 

jest zarządzeniem dla całego państwa 
(tak przynajmniej być powinno); nam 
każą chaty malować, czy każą też ma- 
lować je np. w Zakopanem? 

Ładnie się musi taka chata zako- 

* * 

piańska na biało wypeckana przedsta- 
wiać! ‹ 

A może chat zakopiańskich nie ma: 
lują ? 

, Może Górali i ich sadyb  okėlnik 
ministerjalny nie dotyczy? Może uzna- 
ną jest stylowość domów  zakopiań- 
skich? 

Jeśli tak, to tem gorzej. Mają Gó- 
rale swój stył w budownictwie wiej- 
skiem, mamy go i my. Ma ten styl gó- 
ralski swój odrębny charakter, ma go 
i nasz także. 

Trzeba z tego wyciągać wnioski. 
Wnioski, które u nas wyciągnięto, 

zmierzają ku oszpeceniu wsi. Może się 
0 tem przekonać każdy, komu ochota 
wybrania się na wieś przyjdzie. Zwła- 
szcza gdy swą chęć realizuje się w de- 
szczową pogodę. 

Jakię wnioski wyciągnięto w Zako- 
panem Młe wiem i przeto o tem niespi 
szę, choć może temat ten jest cieka- 
wym. 

Jeszcze tylko jeden fakcik. Komuś 
Przyszła ochota wybudować w Łyntu- 
pach dom. w czystym, najczystszym 
Stylu zakopiańskim. Dom ten stoi, jak 
wół, ogólne zachwyty wśród okolicz- 
nych mieszkańców budząc. 

Czy z punktu widzenia tutejszości. 
to przedsięwzięcie budowlane jest wła- 
ściwe i wskazane — mniejsza. Nie o 
to chodzi. 

Chodzi o to, że ten zakapiański w 
Łyntupach dom kazano także na bia- 
ło pomalować i właścicielowi ledwie 
się udało uchronić go od tej operacji. 

— Jeśli w Zakopanem tamtejsze wła 
dze są równie ścisłe w wykonywaniu 
ministerjalnych okólników — ta ciesz- 
my się: mamy Zakopane n biało. 

DIG 

Na konferencji tej wyjaśniło się, że je- 
dynem wyjściem dla Magistratu jest sprze- 
daż powyższych zapasów podług cen, istnie- 
jacych obecnie na rynku zbożowym. 

Wobec tego, że istniejące ceny na zbo- 
że znacznie są niższe od zeszłorocznych i 
wskutek tego miasto jest narażone na stra- 
ty, Magistrat nie powziął ostatecznej de- 
cyzji i postanowił zasięgnąć w tej sprawie 
opinji Min. spr. wewnętrznych w celu wy- 
jaśnienia kwestji, czy nie należy zachować 
zapasy zbożowe na przyszłość. 

— (a) Posiedzenfe komisji. W dniu 23 
b. m. t. j. dziś w lokalu Magistratu odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji rewi- 
zyjnej, na którem będzie omawiana gospo- 
darka w poszczegółnych wydziałach Magi- 
stratu. 

— (0) Posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. We czwartek, dnia 25 lipca, od- 
będzie się posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. Na porządku dziennym: 1) po- 
dania o pożyczkach; 2) wolne wnioski. 

(a) Pomnik Mantwiiła. Szkic proje- 
ktu pomnika Montwiłła jest obecnie w opra. 
cowaniu architekta p. Siestrzanowicza. 

W najbliższym czasie zostanie od iprze- 
dłożony Magistratowi a następnie Radzie 
Miejskiej do zatwierdzenia. 

Jak wiadomo pomnik Montwiłła ma sta. 
nąć przy zbiegu ulic Zawalnej i Trockiej. 

— (0) Miejskie place gier i zabaw dla 
dzieci. lak wiadomo, Magistrat już przed 
kiłku miesiącami powziął uchwałę w sprawie 
urządzenia w różnych punktach miasta sze- 
regu miejskich płaców gier i zabaw dla 
dzieci, które dotychczas zmuszone były spę- 
dzać swój wołny od nauki i zajęć czas na 
brudnych podwórzach lub ulicach. 

Dwa pierwsze takie place, a mianowi- 
cie: 1) prz ul. Montwiłłowskiej dla dziatwy 
polskiej, i 2) przy ul. Archanielskiej dla 
dziatwy żydowskiej, będa otwarte z począt- 
kiem nowego roku szkolnego. 

W związku z urządzeniem placów sier 
dla dzieci Magistrat zakupi odpowiednią 
ilość piłek nożnych. przyrządów gimnastycz. 
nych i t. m. atrakcvj  Ssporfowo-rozrvwko-. 
wych. Na każdym placu znaidować się bę. 
dzie delegowany przez Magistrat instruktor- 
wvchowawca. na którym spoczywa obowią. 
zek kierowania grami i sportami młodzieży. 

— (0) Generalna kontrola stanu sani- 
tarnego. jadłodajni. Wobec zwiększonej w 
okresie letnim frekwencji we wszelkiego ro- 
dzaiu jadłodajniach i istniejącego niebezpie- 
czeństwa psucia się artykułów spożywczych 
władze sanitarne przystępują do przeprowa- 
dzenia szczegółowej  imspekcji sanitarnej 
wszystkich na terenie Wilna istniejących re-- 
stauracyj, cukierni kawiarni i t. d. Kontrola 
ta ma na celu zbadanie stanu sanitarnego 
lokali, ich urządzeń oraz sposobu przecho- 
wywania i wartości produktów spożywczych 

Zaznaczyć należy, iż miejskie dozory sa- 
nitarne przeprowadzają perjodycznie inspe 
kcię tej kategorji zakładów, obecna zaś kon- 
trola będzie miała charakter generalny. 

— 0 wodę w śródmieściu. Od kilku dni 
dochodzą nas skargi, że pompa miejska mie- 
szcząca się ma ul. św. Magdaleny — vis-a 
vis urzędu wojewódzkiego — jest zepsuta. 
Dle nabrania kubka wody trzeba czekać kil. 
ka minut, a o napojeniu konia lub napom.. 
powaniu kubła wody trudno nawet myśleć. 
Pomyśleć tvlko, że dzieje się to w upalne 
dni a przytem pompa ta jest jedyną w tej 
dzielnicy miasta. į 

Możeby się ktoś zajął tą sprawą. 

KOLEJOWA. 
— Pociągi Wilno—Bieniakonie. Dotych- 

czas na odcinku Wilno—Bieniakonie kurso- 
wał pociąg Nr. 321, który odchodził z Wil- 
na o godz. 14-ej oraz pociąg Nr. 324, któ- 
ry przybywał do Wiłna o godz. 18.50. Jed- 
nak od dnia 1 fipca r. b. pociągi zostały od- 

wołane. х 
Wobec tego že obecna komunikacja na - 

tym odcinku jest bardzo niewygodna. ponie. 
waż pasażer, który wyjeżdża z Wilna o 
godz. 7.40 do bliższych stacyj -na wymie- 
nionym odcinku, ma powrotny pociąg dopie- 
ro o godz. 23.30 i w ten sam sposób traci 
cały dzień. 

Sytuacja ta jest szkodliwą dla miejsco. 
wego przemysłu i handlu drzewnego, ponie. 
aż przemysłowcy i kupcy leśni zmuszeni 

są stale wyjeżdżać da tych stacyj, będących 
ośrodkami produkcji leśne - 2 

Na podstawie powyższego, związek 
przemysłowców i kupców drzewnych zwró- 
cił się do dyrekcji kolejowej w Wilnie z 
prośbą o ponowne wprowadzenie wzmian. 
kowanych pociągów Nr. 321—324 na odcin- 
ku Wilno—Bieniakonie. 

    

   

NADESŁANE. 

— Wybory do Rady Kasy Chorych m. 
Wilna. W dniu e (23.VII) uplywa 
termin sprawdzania spisów wyborców do 
Rady Kasy Chorych m. Wilna. 

Wobec małej frekwencji.w biurach re- 
klamacyjnych, Zarząd Kasy przypomina p. p. 
ubezpieczonym i pracodawcom, że tvłko dzi 
mogą sprawdzić spisy wvborców i wni 
ew. reklamacje. W tym celu Biura Reklama- 
cvine w Centrali, Przychodniach i Admini- 
stracji Kasy będą czynne w dniu dzisiejszym 
w godzinach od 9 do 2 p. p. i od 4 — do 
11 wieczorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Geherna pasierbicv. 
Kino Kol. „Ognisko* — Tajemnica te- 

lefonistki z centrali hotelowej. 
Kino Lux — Burza, w roli głównej John 

Barrymore. 

    

Zafarg na granicy 
W pobliżu folwarku Markowo w powiecie trockim, własność braci Markiewi- 

czów, gajowy zauważył kilku oficerów litewskich polujących w tamtejszym lesie. Gdy 
powiadomiony o tem jeden z Markowskich przybył na miejsce i wezwał oficerów do 
przerwania polowania i natychmiastowego opuszczenia lasu ci rzucili się na bezbron- 
nego związali i wrzucili do stawu. Na pomoc napadniętemu pośpieszyła służba na 
widok której oficerowie uciekli. Tonącego z wody wydobyto i zdołano doprowadzić 
do przytomności. (b) 

  

Goraz więcej pożarów 
Wsie i miasteczka w niebezpie- 

czeństwie. 

Lato obecna przyniosła jak i co roku 
kresom naszym długi szereg pożarów, tej 
istnej plagi rujnującej poszczególne gospo- 
darstwa i tamującej normalny rozwój życia 
gospodarczego. 

Ciasnota, wadliwe zabudowania miaste- 
czek i wsi, łatwopalne pokrycia dachów i 
słaba organizacja akcji ratowniczej —wszy- 
stko to sprawia, że ogień zatrzęsiony naj- 
częściej przez pozostawione bez opieki 
dzieci rozszerza się w mgnieniu oka i 
wówczas ratunek staje się prawie zawsze 
niemożliwy. 

W, maju spaliło się prawie doszczętnie 
m. Iwje pow. lidzki. Z 340 nieruchomości 
zawierających 450 budynków w kilka go- 
dzin zostały tylko zgliszcza. O rozmiarze 
strat świadczyć może fakt, że tylko Powsz. 
Zakład Ubezp Wzajemnych wypłacił po- 
gorzelcom prawie połtora miljona złosych 
Odszkodowań za same tylko budowie. 

W dziesięć dni po Iwiu spaliło się m. 
Kołki—-223 budynki. Dalej idzie wieś Rus 
lewicze, też pow. lidzki — Nahorodowicze, 
Hotowiefczyce, Ryniki a ostatnio Kurze= 
nieć nie mówiąc już o szeregu drobnych 
pożarów gdzie pastwą płomieni stały się 
gospodarstwa 2—3 rodzin. | 2 

Lato dopiero zaczęło się, a już P. Z. 
U. W. zdążył wypłacić pogorzelcom blisko 
dwa miljony odszkodowań. Trzeba się z 
tem liczyć, że prócz P. Z. U. W. cały sze- 
reg innych instytucji asekuracyjnych wy- 
płacało też odszkodowania. 

Na naszych łatwopalnych kresach po- 
trzebny jest ludziom nietylko dach nad 
głową, ale dach ogniotrwały — kultura bu- 
dowlana, a zanim do tego dojdziemy po- 
moc asekuracyjna. 

Kino Miejskie — Jedynaczka króla stali. 
Polonja — Za naszą i waszą wolność. 

Piccadilly Tajemnica przystanku 
tramwajowego. 

Światowid — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Wieczny płomień miłości. 
Eden — Ostatni wyścig. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Zaginął podoiicer K.O.P. Na od 
cisku granicznym podczas obchodu linji gra- 
nicznej najprawdopodobniej zbłądził na stro. 
nę sowiecką sierżant KOP. Adamiak. Niewy- 
kluczonem również jest że został on przez 
bolszewików porwany. 

— (c) Strzały na ul. Wielkiej W ubie- 
głą niedzielę, wieczorem do idącego ulicą 
Wielką w kierunku Ostrej Bramy Fabjana 
Sawicza (Zarzecze 28) podeszło czterech 
osobników którzy zepchnęli idącego z chod. 
nika a następnie oddali w jego stronę kil- 
%a strzałów rewolwerowych. Policja zdołała 
zatrzymać awanturników i stwierdziła że są 
to Stanisław Zawadzki (Kopanica 5), Zyg- 
munt i Stanisław Kołłobowie oraz Włady. 
sław Kempiński (Zarzecze 16), którzy byli 
w stanie nietrzeźwym. Broń odebrano i za- 
trzymano. 

— (c) Nieuważni dozorcy. W ubiegłą 
niedzielę w pobliżu ogrodu Bernardyńskiego 
miało miejsce kilka wypadków oblania prze- 
chodniów przez polewających ulicę dozor- 
ców. Sądzić należy że policja pouczy p. p. 
„dozorców* jak należy kierować węże z 
wodą by nie narażać przechodniów na obla- 
mie. 

— (c) Pożar. W niedzielę wieczorem w 
piwnicy domu Nr. 53 przy ulicy Wielkiej 
zapaliły się wióry od porzuconego papierosa 
Pożar szybko zlikwidowano. 

(c) Samochód wpadł na słup. Na 
ulicv Antokolskiej koło domu Nr. 27 samo- 
chód woiskowy prowadzony przez szofera 
Pawła Ziniakowiskiego najechał na słup te- 
legraficzny. Samochód uległ uszkodzeniu. 
Ranni zostali szofer Ziniakowski i jadący z 
nim szeregowiec kolumny samochodowej 
Antoni Kowalczuk. 

— (c) Autobus przejechał przechodnia. 
Wczoraj w południe jadący ulicą Niemiecką 
autobus przejechał przechodzacą przez je- 
zdnię młodą dziewczynę. Uległa ona poważ- 
nym obrażeniom. 

— Tragiczne skutki bójki na zabawie. 
w. sobote w nocy podczas zabawy tanecz. 
nej w mieszkaniu Karola Danilenko przy ul, 
Archanielskiej 10. pomiędzy gośćmi wyni- 
kła bóika w trakcie której został zabity ude- 
rzeniem sztyletu Józef Malinowski (św. Win. 
centego NP. domu nieustalonv). 

Powodem bójki bvł zatarę pomiędzy 
Władysławem Urbanowiczem (Raduńska 24) 
i Stanisławem Pawlukojciem (Raduńska 26) 
z Romualdem Gamsza (Saska Kępa 2). W 
chwili gdy walczący znaleźli sie w ciemnej 
sieni zatłoczonej usiłującymi ich  rozbroić. 
rbanawicz wydobył sztylet i chciał zadać 

cios Gamszy, ten zdołał iednak sztvlet wvr. 
wać i broniac sie przed macierajacym zranił 
w obojczyk Malinowskiego. Rannv po chwili 
wyzionął ducha. Winnego zabójstwa. aresz- 
towano: > 

— (c) Nagły zgon. W szpitalu św. la- 
kóba zmarł nagle po dostarczeniu przez Po- 
gotowie Ratimkowe Teofil Įodwalis (Kalwa- 
S 17). Przyczyna zgonu narazie nieusta- 
ona. 

— (c) Kradzieże. Felicji Jakuczynowej 
(3 Maja 3) skradziono z bieliźniarki 40 rubli 
w złocie. ; 

‚ Ме1ап№ Borysewiczównie  (Sierakow. 
skiego 25) skradziono złoty zegarek wysa- 
dzanv bryłancikami. Adeli Kalinowskiej (Sło- 
wackiego 4) skradziono z kufra 350 złotych 
Z robót kanalizacyjnych na ul. Nowogródz- 
SR dokonano kradzieży większej ilości de- 
sek. 

. , Szoferowi Pawłowi  Hrynaszkiewiczo- 
wi (Świeciański 15) podczas postoju przy 
hotelu „Europa* skradziono papierośnicę i 
12 złotych. Hrynaszkiewicza okradziono pod-- 
czas chwiłowej drzemki. Sprawcę kradzieży 
zatrzymano i papierSsnice odebrano. 
‚ , Kazimierzowi Kowalskiemu (Nowo- 
świecka 3) wyciągnięto z kieszeni zegarek. 

— (c) Wypadki na Wilji. Koło cegielni 
trynopolskiej utonął szeregowiec 5 p. n. Leg. 
Czesław Kowalczyk lat 24. Wypadek zda- 
rzył się podczas kapieli. Zwłoki wvdobvto. 

W. Zakrecie rzuciła sie do Wiilji w celach 
samobójczych niejaka Milczewska (Nowo- 
gródzka 30). Zamach udaremniono i samo- 
bójczynię ulokowano w szpitalu żydowskim. 

— (c) Zaginięcia. Policja poszukuje We- 
ronike Maratównę (Konarskiego 16) i He. 

S lene Pietrowska zam. w Mołodecznie, które 
przed paru dniami zaginęły. 

— (c) Zatrzymano cygana z koniem. 
Policja zatrzymała <cvgana Sosnowskiego 
Franciszka vel Marcinkiewicza Aleksandra, 
który prowadził konia nieustalonego pocho- 
dzenia. Marcinkiewicz twierdzi. * że konia 
„kupi” lecz gdzie, teo nie namięta. 

— (c) Wypadki za ubiegłą dobę. Za 
czas od godziny 9 r. dnia 19 b. m. do godzi. 
nv 9 r. dnia 20 h. m. zanotowano w Wilnie 
79 wypadków. W tej liczbie było: 10 kra- 
dzieży, 11 zakłóceń spokoju i opilstwa, 30 
wykroczeń administracyjnych i t. d. 

  

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

Uu „BALBIERZA“ I NA POCZCIE 
Wchodzę wczoraj do jednego z wileń- 

skich „salonów fryzjerskich. Jest naturalnie 
pełno. i J й 

Siadam cierpliwie i od deski do deski 
przeczytuję „Muchę*, „Wolne żarty”, „Bo- 
ciana“ i coś jeszcze. Oczywiście wszystko 
numery z przed dobrych 3-ch miesięcy. 

Wreszcie słyszę: „Szanowny pan po- 
zwoli....! 

Siadam przed lustrem, proszę o ogo- 
lenie. 

— A może główkę także, pan dobro- 
dziej, pozwoli ostrzydz; już włoski odrosły!? 
Z tyłu, z boków cokołwiek maszynką? 

— Wal pan, mówię, i oddawszy swą 
„główkę” i „twarzyczkę“ pod „zabiegi“ pa 
na Aleksandra, Ewarysta, czy też zgoła 
Fryderyka, zagłębiam się w błogiej beztrosce 
i bezmyślności. . : 

— Akurat długo można w milczeniu, 
goląc się posiedzieć. 8 ta 

Nie minęło dwie minuty, a już pada 
gdzieś z za mnie trafna uwaga: 

— Pogodę — to coś w tym roku mamy 
nie bardzo. Е ю 

— Aha, odpowiadam, i następuje mil- 
czenie. i 

W pewnej chwili czuję na mej poty- 
licy coś niby deszcz niby działanine pułwe- 
ryzatora, a jednocześnie słyszę ryk, jak 
z trąby jerychońskiej: „prych — prych — 
prych*. Potem mi na uchem ktoś wycie- 
ra nos (w chusteczkę) i zaraz przychodzi 
wyjaśnienie: 

— Wczoraj jeździłem do Trok na ro- 
werze. Z powrotem deszcz mnie złapał i 
zlał odpowiedzialnie. Teraz mam katar. 

— Mhm..., ja na to, i znowu cisza. 
— Szanowny pan wie, że teraz na tym 

fotelu na którym pan siedzi nikt nie chce 
siadać, bo się wszyscy boją. 

— Czego? 
— żeby taksówka nie najechała. ; 
— Jakto? — mówię, wyprostowując się 

mimowoli. : 
A — no, bo kilka dni temu na Sadowej 

wpadła do fryzjerni przez okno i gościa Z 
fotelu nawet zrzuciła. Tam pracuje jeden 
mój kolega, to nawet mówił że omało go- 
ściowi nosa nie uciął brzytwą — bo jak 

raz er zgalai. х 4 ` 
‚ _ — Panie, wolam, ja przesiądę się takže 
na inny fotel, — trochę dałej od okna i swo- 
ją drogą, nie gół mi pan wąsów. Ja chcę z 
nosem zostać. Nie chcę ryzykować. | 

Jeszcze Kilka razy usiłował mój pan 
Fryderyk wszczynać rozmowę, ale mnie już 
nie była ona w głowie, tak się wypadkiem 
na Sadowej przejąłem. Dano mi więc ga- 
zetę. 

* Ale czytałem widać niedokładnie, bom 
dopiero teraz zauważył wiadomość, że Ma- 
gistrat nasz urządzał temi dniami próby 
sprawności samochodów, pragnąc jeden 
kupić dla Straży Pon й 

Próba taka odbywała się na ul. Niedž- 
wiedziej, wobec ficznego gremium komisyj- 
nego. Potem spisano protokuł, że na trzy 
samochody, które brały udział w konkursie, 
tyłko jeden zdołał ulicę Niedźwiedzią po- 
myślnie przebyć. 

Nie można odmówić oryginałności te- 
mu pomysłowi oficjalnego  protokutowania 
— przez Magistrat, że w Wilnie są ulice o 
takim stanie jezdni, że ich nawet samocho- 
dy nie biorą. Gdyby te protokuły sporządzała 
policja, byłoby to słuszme, zwłaszcza gdyby 
na celu miało naprawę ulic, względnie ich 
wybrukowanie. 3 

Ale Magistrat protokutujący wiasne nie 
dołęstwo — to zaiste samobiczowanie, to 
kpiny z poczciwych mieszkańców ul. Nie- 
dźwiedziej, najskrupulatniejj pewno, płacą. 
cych podatek drogowy. 

Z takiemi refleksjami wyszedłem od 
fryzjera, żegnany w kilka głosów wypowie- 
dzianem: — „Moje, moooje uszanowanie”. 

Udałem się na pocztę. Miałem wysłać 
trochę pieniędzy w liście wartościowym. 
Była godzina za parę minut 3-cia, czyli jak 
się teraz mówi 15-tą. | 

Podaję w odpowiedniem 
wartościowy, jak się należy 
zaadresowany. 

Stoję chwilę czekając na obliczenie ko- 
sztów i dowodów złożenia, a żtu naraz ktoś 
„urzędujący* w okienku mówi: 

— Tego listu nie mogę przyjąć. 
— Dlaczego? — pytam. 
— Bo na kopercie miepotrzebnie pan 

podkreślił nazwę miejscowości której list 
ma być wysłany. To jest wbrew przepisom. 

Nie pomogły moje mołestowania, że 
mi zależy na wysłaniu listu zaraz, że jest 
późno, więc listu przed końcem urzędowania 
nie zdążę przeadresować,  tembardziej że 
nie mama laku pod ręką, ani koperty. Nic, 
jak powiadam, wszystko to razem wzięte, 
nie poskutkowało. Odszedłem „,z kwitkiem”, 
lub może raczej bez niego. 

Nie mam pretensji do pana urzędnika 
pocztowego, który mnie nie załatwił, wido- 
cznie na prawdę nie mógł. Ale chodzi mi o 
spowodowanie: wyjaśnienia ze strony czyn= 
ników właściwych, dlaczego to list warto- 
ściowy bez podkreślonego miejsca przezna- 
czenia nadaje się do wysłania, a z podkreś- 
lonym nie. Mik. 

okienku list 
załakowany, 

SLREZYWAAG O AREK CY OZRRDAKISZTEAH OEWZREG AEP OST 

RADJO. 
Wtorek dn. 23 lipca 1929 r. 

11,56— 12,05: Sygnał czasu z Warszaw 
i hejnał. 12,05—12.50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W.K. w Poznaniu. 
13,00 — : Komunikat ' meteorologiczny z 
Warsz. 17,00 - 17.20: Prozram dzienny, re- 
pertvar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
Kącik dla.Pań'-- wygł. Witold Małkowski. 
17,50 — 18,00: Komunikaty z P.W K.w 
Poznaniu. 18,00 — 1900: Transm z Warsz.. 
Koncert popularny. 19,00—19 29 Opowia- 
dania dla dzieci wygłosi Hanna Kozłowska. 
19,20—19,50: Transm z Warsz. Audycia ku 
czci Wojciecha Bogusławskiego. 19,60 22,00 
Transm. z Poznania. Opera. 22,00 22,45: 
Transm. z Wazszawy. Komunikat:: PAT. 
i inne. 22,45—23,45; „Spacer detektorowy po 
Europie*, Retransmisje stacyj zagraniczn. z 
lokalu PAP. w Wilnie. 
OT LTS VTC K SS 
z 

ZNAKOMITE 

ZNIOIARKI 
szwedzk'e i amerykańskie na dogod- 

nych warunkach kunna poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKU 
sog) Wilno, Zawalna Nr 1l-a. | 
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Znów mamy upały 
Chłody pierwszych dni lipcowych ka- 

zały nam przypuszczać, że lato tegoroczne 
jest już skończone. Mówiono o zmianie 
klimatu, niepomyślnych tendencjach baro- 
metrycznych słowem— oczekiwano jesieni. 

Tymczasem od dwuch dni nastąpiła 
nagła zmiana. Mamy upragnione upały. a 
więc wycieczki na plaże, kąpiel i t. p. 

Niedziela była dniem wyjątkowo gorą- 
cym, kto wie czy nie najbardziej gorącym 
w tym roku. 

Temperatura podnosiła się już od rana 
b. szybko i doszła do 34*C w cieniu. 

Spiekotąa dokuczała wszystkim, to też 
przy budkach z wodą sodową panował 
ścisk, a statki z trudem zdołały przewieźć 
jadących w stronę Werek. Brzegi Wilji obie- 
pione były formalnie ciałami mniej lub wię- 
cej przykrytemi jakim-takim trykotem. 

Dzień wczorajszy w niczem nie ustę- 
pował niedzieli. Już © godz. 8 rano termo- 
metr wskazywał 20 C, a o 3 popoł. 29 € 
w cieniu. 

R AO IDE SIS | 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 lipca 1029 r. 

Dewtzy i waluty: 

Tranz. Sori, Kupno 

Dolary 8,88 8,90 B,86,5 

Bžigjs 123.93, 124.24.  123,62, 
Kopennaga 237,61, 238,21, 237,01, 
Budapeszt 155 48 155,83 155,08 

Holandja 357.89 358.79 356,99 

Londyn 43.27, 43,38, 43.16. 
HowysYork LA 8.92 8.88 | 

Paryž 34,94,5 85.02, 34 85, 

Praga 26,38,5 26.45 26,32 

Szwajcaria 171,52, 171.96, 17411 
Stokholm 239,01 239,61 238.41 

Wisdzń 125,55. 125.86, 125,26, 

Włochy 46,66, 46,77, 46.53, 

Marka niemiecka 212.51, 

Gdańsk 172,94 
Ruble zł. — 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 
Dolar w obr. pryw. 8,88 2]5 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjną 108,50— 
110,25. 5 proc. dolarowa 63,—. 63,75. 6 pr. 
dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 10250. 5 - 
proc. konwersyjna 44,50— 45. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 95. 4 i pół proc. ziemskie 
48,50—48.75. 8 proc. warsz. 66,50 — 66,25. 
4 Ró proc. Łodzi 46. 10 proc Radomia 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. Polski 164,50— 
165,50. Związku Spółek Zar. 78,50. Siła i 
Swiatło 125,50. Lilpop 30,50- 31,75. Mo- 
arzejėw 24,50. Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

Komunalna Kasa Oszczędności 

pow. Dziśnieńskiego w Głębokiem 

podaje do ogólnej wiadomości, że od dnia 
1-go lipca 1929 r. płaci za WKŁADY па 
rachunki czekowe (a vista) 6 proc. 
oszczędnościowe ną każde гаро- 

trzebowanie 7 proc. 
oszczędnościowe Za wypowiedz. 

1 miesięcznem „ 8 proc. 
oszczędnościowe za wypowiedz. 

2 miesięcznem proc. 
oszczędnościowe za wypowiedz. 

3 miesięczaem 10 proc 
oszczędnościowe za wypowiedz. 

12 miesięcznem 1 proc. 
Do zakresu działalności Kasy należą 

główniejsze czynności: 
1) Przyjmowanie wkładów na rachunki 

czekowe i oszczędnościowe. 

2) Udzielanie pożyczek dla drobnych 
i średnich rolników oraz przemysłowców. 

3) Załatwianie zleceń  inkasowych, 
weksli, listów przewozowych, i t. p. doku- 
mentów, oraz kupna i sprzedaży polskich 
papierów procentowych i listów  za- 
stawnych. 

Zarząd Komunalnej Kasy Oszczędności 
powiatu Dziśnieńskiego. 

  

POD ŻYTO 
NAWOZY 
SZTUCZNE 

superfosfat, tomasówkę, kainit, sól 
potasową, azotniak, saletrę 

РОГБЕСА — 9$908—0 

żjgmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11a, 

  

KLINIKA 
Położniczo-Ginekologiczna 

U. S. B. i 
z dniem 31 lipca b. r. z powodu 

remontu wstrzymuje -przyjmowanie 

chorych i rodzących. O ponownem 
otwarciu Kliniki , będzie podano do l 
wiadomości w prasie, —о ® 

.——_———_. 

RZEDNERECZZAMNA 

    

10.000 ROLNIKÓW 
w Polsce stwierdzić mogą, że. uży- 

wają tylko 

ŻNIWIAREK DEERINGA 
bardzo lekkich w pracy. i trwałych. 

Dobry rolnik. znający -się na maszy- 
nach, nie da się namówić na żadną 

inną žniwiarkę jak naprz. szwedzką, 
czeską, niemiecką, a kupi zawsze tylko 

ŽNIWIARKĘ DEERINGA 
którą nabyć można w Wiłeńskim 

Spółdzielczym Syndykacie 
Rolniczym 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 9. telef. 323, 
adres telegr. „ROLNICZE“.  -2   
    

 



SFP 
Makabi w marszu do tytułu 

mistrza. 
Niedzielne spotkanie drużyn Makabi i 1 

pp. Leg. było oczekiwane z niepokojem 
grzez zwolenników obu stron. Wygrana Ma- 
kabi lub wojskowych równała ich punkto- 
wo z Ogniskiem i otwierała szerokie hory- 
zenty, pozatem obie drużyny przygotowy- 
wały się do walki z całym zapałem, kol- 
portując jednocześnie wiadomości na temat: 
„my musimy przegrać, bo nikt nie trenuje*. 
Stary kawał. 

Do boju wystąpiły drużyny w składach 
nieco zmienionych. Makabi bez Tewelowi- 
cza, ale ze świetnie na tem stanowisku gra- 
jącym Kotlarskim 11, 1 pp. Leg z Janickim 
w p mocy i... niestety Krawczykiem na le- 
wym skrzydle. Prócz tego w ataku debito- 
wał jakiś wykluwający się talencik. 

Grę rozpoczęto w ostrem tempie. Woj- 
skowi usadawiają się na kilka minut pod 
bramką, gospodarzy lecz już w czwartej mi- 
nucie obrońca biało-czarnych Szwarc wy- 
korzystywuje rzut wolny. Naczulski łapie 
piłkę lecz puszcza. 

Następuje szereg pechowych momentów 
Atak wojskowych marnuje trzy najzupeł- 
niej pewne sytuacje. To ostudza zapał, 
zwłaszcza, że słąba gra Krawczyka i Gra- 

  

T 
mistrz honorową bramką. Druga i ostatnia 
pada w przedost»tniej minucie gry. Makabi 
zdobywa cenne punkty posuwając się na- 
przód w tabeli. Stało się to najzupełniej za- 
służenie, gdyż Makabi była drużyną lepszą 
a zasilona Jałowcerem będzie groźną. Woj- 
skowi powinni zmienić lewe strzydło, albo 
grać tylko prawym. Niedyspozycja Grącza 
była zapewno tylko chwilowa. 

Mecz sędziował doskonale rtm. Budzia- 
nowski. Publiczności, rzecz jasna, dużo, ale 
nie sportowej, a „naszej* i niesprawiedliwej. 

Jak się dowiadujemy, WKS. 1 pp. Leg. 
złożył do Wydziału Gier i Dyscypliny pro- 
test z powodu przyznania przez prowadzą* 
cego zawody rtm. Budzianowskiego trzeciej 
bramki strzelonej dla Makabi przez Zajdla, 
rzekomo ręką. 

Zakończenie turnieju tenisowego 
o mistrzowstwo garnizonu woj- 

skowego „Wilno“, 

W dniu 21 bm. zakończony został 3- 
dniowy turniej tenisowy o mistrzowstwo 
garnizonu wojskowego „Wilno*, rozegrany 
na stadjonie sp. Okr. Ośr. WF. Wilno na 

SŁ © 

Finał. 

Kpt. Reyman (5 pp Leg.), por. Jastrzęb= 
ski (5 pp Leg.) 6:0, 6:2, 6:4. 

Gra pojedyńcza Pań (finał) 
P. Świerzyńska (Pogoń), p. Kuryłowi- 

czowa (1 pp Leg.) 6:4, 7:5. 

Gra mieszana. , 
Mir. Kuryłowicz, p. Kuryłowiczowa (1 

рр Leg), por. Juchniewicz, p. Juchniewiczo- 
wa 6:1 i 6:1 

Gra podwójna Panów. 
Kpt. Reyman, por. Jastrzębski (5 pp Leg.) 

mjr. Kuryłowicz, kpt. Kozakiewicz (1 p. p. 
Leg.) 6:1, 6:3 1 6:0. 

Zwycięzcom turnieju wręczył pamiątko- 
we żetony Okr. Ośr. WF. sędzia naczelny 
turnieju p pułk. Krzyżanowski. 

SIEWNIKI 
TzZĘdŃOWE MELICHARA i UNIA 

rzufowe EGKERTA 
POLECA  o-sg0e 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna Nr ll-a. 
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Biejski Kinematograf 
Kalturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 5.   Komedja w 8 aktach. 

1 Od dnia 20 do 24 lipca r. włącznie 

„jedynaczka Króla а“ 
BETTY BRONSON. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Pocz. seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans, od g. 4. 
W roli głównej: 

ie wyświetlany film: 

    

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

  

Dziś! Sensacja erotyczna! Niesłychanie 
emocjenujący dramat miłości i przeżyć! 

ny it. d: Seansy o g. 6, 8i 10.15, 

„GEHENNA PASIERBICY" wy kiro-romans. W rol. 
gł. przepiękna EWELINA HOLT, JOHN HAMILTON, HENRY EDWATDS i WARWICK WARD. Przepych wy- 
stawy! Wytworne salo: 

  

zbędne do 

do podłóg. 

Podajemy do wiadomości p, p. Inżynierów, architektów, 
‘ przedsiębiorstw budowlanych i właścicieli domów iż posia- 

damy ODPADKI WŁOSKIEGO MARMURU BIAŁEGO nie- 
wykonania schodów marmurowych 

mozaikowych robót й 
Również przyjmujemy obstalunki 

rodzaju granitu, marmuru, marmurowych posad, masyw- 
nych marmurowych schodów, Oraz marmurowych posadzek 

i do 

na dostawę różnego 

Przedstawiciel H- GOLDBERG Leipzig, 
Z zamówieniami zwrócić się: J. MINSTER ul. Teatralna 4-10 

M. UZJASZZON ul. Nowogrodzka 6—2. a 
  

PRZE 

sląskiego, kostka Nr 
gmachu sądowego w 

Sądu Okręgowego w 
pokój Nr 104, do 25 
urzędowych. 

Na dostawę węgla kamiennego górno- weneryczne, 

Oferty należy składać na imię Prezesa 

Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie. 

TARG. Dr. G. WOLFSOŃ 
moczo- 

płciowe i skórne, ul. 
ann" "300-850 -do iska 7046 1062. Wilnie. 

LLIS 

R Tadek gozmazn nz 
| LETNISKA | 
WORÓDRA ТБ НОМОБ (1! WORDA 

Wielki erotyczny salono- 4 

cza psuje cąłość. Makabi przychodzi do gło- Pióromoncie. że SA й robo bo bopolej hl Fełej o] 

Ši in Szare, wykorzysta Bd jak ek me o, Przedstawia sie JOEY KORONA WONI NISKO obrońcy, a w 43 min. Szwarc główkuje jak niżej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 
Pan © że ta bramka zro- Gra pojedyńcza Panów. R mda W EROL z: majątkach em 

Г . 3 Paa о ь ite jew: i Ligi Obrony Po- skic ojew. - 

Po uab gh A at się Kot. R eh CA wietrznej i Przeciwgazowej z Nowogsódiu skiem | + Nowogród. 
jeszcze wyraźniejsza lecz teraz atak jej © pt. Reyman pp Leg.), mir. Kuryło- ogłasza przetarg na wykonanie robót ziem- skiem. Info; je: 

Pale 8 a a OCE gry Gracz „z Pp Leg) 80 2. AE Zanim kupisz fowar zagraniczny nych i niwelację Diena lotniska w Barano- Wilno, Jagiellońska 8 
przechodzi do ataku. Niewiele to pomaga or. Jastrzębski Pp Leg.), kp о- wiczach, o obszarze 36 ha. m. 12. i 
i dopiero w 35 min. z karnego szysknjE rodecki (Pogoń) 6:3, 5:7, 6:2. 0 Dhejrzyj fowar krajowy. Oferty należy składać do Sekretarjatu tel. 5-60 "<= Ligi w Nowogródku, przy ulicy 3-g0 maja 

Nr. 1 do dnia 1 sierpnia r. b. do godziny €mamusuemauczzm 
13-ej; przyczem Liga zastrzega sobie prawo 
dowolnego boru Olena bez SZĘledi na ł POSADY i 
wynik przetargu, względnie uzupełnienia E 
oiert przetargiem ustnym. 1-——-—— 2 200077 0 Us 

Kondycje przetargu, plany i kosztorysy Pow KUCHARZ 
można przeglądać w lokalu Ligi. na wyjazd na ma- 

newry do  Kasyną 
Oficerskiego.  Zgła- 
szač się w Kancelarii 
Szwadronu Pionerów, 

  

NOWOŚĆ STYLU, 
Za Zarząd L.O.P.P, 

: 4 Inż. L. Wolnik. 
Nowogródek, dnia 19-VII 29 r. 
3083—1 

konstrukcji Dzięki uwzględnieniu przezkonstruk»       
> / . torów Oaklanda najbardziej wybrednych st a аы EB do 9 I „2 a A kon CZENIA нушараь współczesnego automobilisty, N Zakład Sztucznych Wód : : pe samochód ten odznacza się piękną, har» 3 7 | Min :ralnych i Napojów Gorzelany 

monijnie wydłużoną karoserją, posiada Z Ą D AC wz 6 DZI E Chłodzących z długoletnią prakty- 
potężny elastyczny 6 cylindrowy silnik i ; pod firmą: bei O 
wszystkie ostatnie ulepszenia techniczne. 

+ Zarówno w wykonaniu wewnętrznem 
cjami potrzebny za- 
raz. Zgłasząć się z 
odpisem świadectw i 

Firma egz. od 1874 r. 
Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

„E. TROMSZCZYŃSAI q, ARRRZNANCNSZKASEZE ,CZANWODZRACKEÓKOWECOKENA 

i w WILNIE 
jak i zewnętrznem Oakland nosi cechy K D b k Sł eS qsyót. Ši a 

ZA sus A 
wiašč. prow. W. Wrzešniow- tracj ь nowości konstrukcyjnej. W mieście wy- a ą rows a. skiego poleca: M powiat z 
sztuczne wody mineralne 
(Vichy, Ems, Karlsbad i 

fi inne) i napoje chłodzące, 
przyrządzane wyłącznie na 

5 cukrze. Zakład: Piwna 7. 
MAGAZYN: Wielka 50, 

różnia się eleganckim wyglądem, na wsi 
zapewnia szybką i wygodną podróż pode 
czas najdalszych wycieczek, oraz z łate 
wością przebywa najcięższe drogi i wye 
niosłości. Przemawia więc pod każdym 
względem do prawdziwych znawców i 

Pocztą Wolna, — ® 

КОРО I SPRZEDAŻ 
RVAWAWE 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 
Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
Ku instrumentów tylko gwarantowanej 

ości 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE, 

RRRKEKUNBZNARNNEZARKEKAGONZNCKGENZCWEWKENESZ 
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miłośników sportu automobilowego. 

  

   

  

   

     

  

     

    

  

       
   

   
   

  

> TAK JEST! 
* ra ad 

OBUWIE 

  

" ZNISZCZONE i NIEMODNE 

W. ORAZ INNE WYROBY SKÓRZANE 

4 LEKARZE @ 8 

DOKTOR 
D.ZELDOWIEŻ 
ckor. weneryczne, 
sylilis, narządów      

    
          

     
  

    

Samochód 
ciężarowy, 3-ch to- 
nowy, o 25,9.H.C., fir= 
my „Benz-Gagenau“,. 
4-ro cylindrowy, w 

  

dobrym stanie, oka- 
й 

;’Зшд г:;пе“м = 

3 
"Soo złotych Magi- 

strat m. Święciany—
 

: 

Wilenskie. 
| '901g—2. ye: 

D OM drewniany 
# г oficyną o 3 

mieszkaniach, z 
ogrodem owoco- 
wym, plącu 200 
SąžAi, sprzedamy 
za 2.000 dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. - 0 

WĘGIEL 
opałowy, „kowalski i 

A.Blumowicz+725; 9945 ime: 

DOKTOR 
Lb. GIRSEERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne, Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
leton 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod' 4 do 8. 

DOKTORĄ, 

    

  

  

    

| moczowych, od 9 

*.. ODNAWIAM i FARBUJĘ > ekranas Choroby weneryczne,we. Dostawa nie- 
5 i \ „NA NAJMODNIEJSZE KOLORY (diatermja). Šai Od Lai esi, Gangas, 
: &_ | Ar : сар ТУСКО — ię, Kodeaaka Wilno, ; stałej cenie, | 

AT : BRAUNIA BARWNIKAMI Br. Zkiowiowa |ul. Wielka Z1. D-i. „Wilopał 
Sk ; KCBIECE, WENE- | (Tele! 921). =. Styczniowa 3. 
N RYCZNE, NARZĄŁ "Tel Wilno 6_Nr_14., 

Wyrób General Motors L od 12--21 0d 4-6, | Dr. POPILSKI 
: i й @ ; ul. one 24, | choroby R i we- Sprzedam 

; ' jel. 277. ie.  Przyjmu, “ „GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA _ — 6 godz. 10 do 1 od amo oe 
3 a 5—7 p.p. W.Pohulan- о в > 3 й НЕ 2‚9 i Zawainej gres: Jerozolimska 

+ Upowažnione Zastępstwa na całem terytorjum Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku: VAP *.Z.P sasz EEE 

ROMUNT nego współpracownika jego Wołcz- — Dawno wam mówiłem — od- wróg mądry — więcej szkody przy- z nami Bóg! nasza wygrana!" 

11) M SZIGAU kiewicza. 3 rzekł Wołczkiewicz gorzko, że Iwienie- czyni, niż setka głupich. z ich przed 3 Co się stalo 2 krzyknął Wołcz- 3 Wołczkiewicz przyglądał się sce- 

Na usiranūy i O okręgowym  inspektorze szkol- cką należy usunąć,wyście nie słuchali. stawicielami w Radzie państwa liczą kiewicz — Lwów lub Warszawa po- nie z miesmakiem. 
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."1е31е jego włoście obejm 

Powieść 
  

Mnożą się zyski i zaszczyty. Roz- 
ują dwadzie- 
ięcin ziemi i 
kszemi wła 

    ścia kilka tysięcy dzies: 

książe Hryczyński nie wię 

da obszarami. : 
Jest szambelanem dworu j. C. Mo- 

ści, gubernialnym marszałkiem Xim, 

prezesem gubernjalnego związku rosyj- 
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ы 

. 

skiego narodu (0 czem zapewne przez 

skromność wspominać nie lubi). Blask 

orderów zalewa mu pierś szeroką i 

spływa aż na wcale wypukły żołądek. 

Olbrzymi tors jego — około siedmiu 
pudów żywej wagi — nie jest ksztali- 

ny. Haliznę czaszki pokrywa włos 

_ ciemnej barwy, umiejętnie z boków i 
tyłu głowy ku górze skierowany. Obii- 

ty zarost, starannie uczesany, zdobi 

- twarz i masywną szczękę dolną. 

; Z pod wysokich łuków brwi krza- 

 czastych wyglądają oczki przebiegłe, 

pozornie nawet dobroduszne. | 

Pewnym jest siebie i na świat pa- 

trzy pogodnie — komu los był w życiu 

- sprzymierzeńcem i dźwignią. 

Wyraz pogody był obcy  . twarzy, 

" prowadzącego z marszałkiem, w jego 

własnem mieszkaniu, naradę, — wier- 

nym Wołczkiewiczu nie można było 

powiedzieć, że nie wiadomo skąd się 

wziął na bruku Moroczeńskim, czyli, 

że sroka była mu matka. Przed półwie- 
kiem przyprowadziła go na świat w 
Morocznie zacna „popadja'* — znana 
i ceniona w szerokich kołach urzędni- 

czych, to był pewnik nieulegający wą- 
tpliwości, inne wiadomości o jego po- 
chodzeniu mniej były pewne. Wołcz- 
kiewicz człek mizerny, a żółto - zielo- 

nej cerze małarycznej, źle umyty, w 

brudnej bieliźnie i nieco wyszarzanym 
mundurze, stanowił zewnętrznie j4- 

skrawe przeciwieństwo do swego pro- 

tektora i przyjaciela. Zato dusze ich 
byy bratnie, ideały jednakie. 

* Gripari był dziś nieco zatrasowany 
— Pierwszy raz — mówił, — = : 

jak doszedłem do władzy, w tym ko- 
chanym Moroczeńskim powiecie, zda- 
rza mi się taki twardy nie smaczny 
orzech do zgryzienia, jak sprawa Po- 
hosta, a powiat był wzorowy pod 
względem prawomyślności — ja go ta- 
kim zrobiłem. Wszyscy nieprawomyś 
ni zostali ujęci w kluby lub usunięci 
z wpływowych stanowisk, reszta z 
Łoknickim na czele, posłuszna na ka- 
żde moje skinienie. Tylko Iwieniecka 
bruždzi bezkarnie. 

  

     

Parszywa owieczka w zdrowem sta- 
dzie, niezmierną szkodę przynieść mo- 
ŻE: 

— Wyście mówili! — Nie o ta te- 
raz chodzi Iljodorze Judowiczu, czy- 
ście wy byli mądrzy, czy ja, ale o to 
jak złemu zapobiedz, jak pokrzyżować 
niecne plany Iwienieckiej. Wyście mó- 
wili, usunąć szkodnika! A wykonać 
podobne zadanie to łatwo? 

Nie to jest sprawa zawiła! Można 
by poprosić gubernatora Hirsa 0 
wysłanie jej w głąb Rosji lub na Sybir. 
Czy by się sprawa na tem skończyła? 
Poruszył by się w Petersburgu Woynił- 
łowicz, Meysztowicz i inni, oni tam 
zdobyli mir i wpływy i wróciłaby Iwie- 
niecka w tryumfie, w aureoli męczeń- 
stwa, silniejsza niż przedtem. Wyście 
mówili! Ta ja mówiłem w związku ro- 
Syjskiego narodu, że trzeba pilnować 
wyborów do. Rady państwa, że trzeba 
nawiązać porozumienie z Polakami, co 
do kandydatów i wybrać z nimi wspól 
nie Polaka, dudka, matoła — a tuzy 
na bok usunąć. Jakiś magnat próżny 

|- pyszny a głupi byłby w Petersburgu 
nieszkodliwy. 

Nie chciana mię słuchać, nazwano 
mię polonofilem, nie zrozumiano, że 
porozum enie z Polakami w mojem 
ujęciu, byłoby dla nich zgubne. Jeden 

się dziś wszyscy — od lewicy do skraj- 
nej prawicy Nawet na Stołypina w swo 
im czasie, pewien wpływ zdobyć zdo- 
łali. Nawet Cesarzowa która z obcym: 
człowiekiem rzadko kiedy słowo ludz- 
kie zamieni, z takim Woyniłowiczem 
rozmawia łaskawie. Mając plecy w Pe- 
tersbu. gu przeklęte patrjotki w rodza- 
ju Iwienieckiej czują się pewne siebie 
a my s bie zęby łamać musimy, gry- 
ząc twarde, polskie orzechy. Na popar- 
cie Petersburga dziś liczyć z pewno- 
ścią nie możemy, musimy sami dać ra- 
dę. Myślę że misja Sauermila do Fio- 
dorowa pomyślny będzie miała skutek 
Jeśli wyrwiemy mu Pohost za jakie 
dwadzieścia, dwadzieścia pięć tysięcy 
rubli, zrobimy świetny interes. 

— Wy, świetny interes zrobicie— 
nie ja — odrzekł Wołczkiewicz obo 
jętnie. 

— O, i a was byśmy nie zapomnie- 
li — dobrze o tem wiecie — nie je- 
steście z tych ludzi, którzy o sobie za- 
pomnieć pozwolą. 

Dzwonek i skrzypnięcie drzwi zwia 
stowały w tej chwili, pożądane przy- 
bycie Sauermiła. Wpadł do salonu jak 
snop słonecznych promieni do ciemnej 
celi, posępnej, oblicze jego zdradzało 
radośne ożywienie. 

— Victoria — wołał od progu — 

nownie oswobodzone? 
— Co się stało? — powtórzył go- 

spodarz. 
— Nasza góra — Iwieniecka zma- 

rła. 
— Wilhel... Wasylu  Henmogeno- 

wiczu, gołąbku mój, co mówicie? — 
wołał szambelan, uszom swoim, nie- 
wierząc — Iwieniecka umarła. 

— Skąd o tem wiecie, kto wam po- 
wiedział? — badał Wołczkiewicz. 

— Pogłoski mi powiedział, potem.. 
— Pogłoski? Jego wiadomości by- 

wają nie ścisłe. i 
— Pozwėlciež mi skończyć. Potem 

spotkałem rotmistrza Preferańskiego, 
który wiadomość potwierdził. 

— Preferański? — zawołał Gripari 
— to świadek wiarogodny, rotmistrz 
żandarmów najlepsze miewa iniorma- 
cje. Gołąbku mój, niech że was uści- 
skam za taką wiadomość!. 

Gripari i Sauermil padli sobie w 
objęcia. 

Hurra — wołali na przemianę 
— Victoria! — Bóg błogosławi poczy- 
naniom dobrych ludzi! A, złych gro- 
mem razi! — Górą nasza!. 

Potem chwycili się za ręce i w ra- 
dośnem uniesieniu jęli wirować po 
pokoju — tańcząc, wyprawiając prze- 
dziwne skoki, jak żaki „Hura, wołali 

  

  

Wcale błazeńskie zachowanie — 
myślał — tańczyć z Sauermilem nie- 
odpowiada godności i powadze szam- 
belana. Ja bym nigdy tego nie uczy- 
nił, szczególnie, gdy lewa nogą moja 
jest zreumatyzowana. 

Jakby wyczuwając te krytyczne 
uwagi, przekorni tanecznicy zbliżyli 
się w tej chwili do zgryźliwego towa 
rzysza porwawszy go za ręce, wciag 
nęli w wir tańca. Wołczkiewicz uiegł- 
Szy przemocy, jak mógł nogami wywi- 
jał, by w niezwykłym dla siebie ru- 
chu, nie stracić równowagi. 

Lecz zbawienie już stało u progu. 
Hałas i szamotanie zaciekawiły panią 
szambelanową, we drzwiach ukazała 
się jej postać masywna — rozmiarami 
do mężowskiej zbliżona. 

Ksienia Iwanowna podziwiała ob- 
rotność, wierzyła w gwiazdę swego 
męża lecz obawiała się jego krewkości. 
Czuwała nad jego krokami, o ile to 
było możliwem, — miarkowała zapę- 
dy, gdy go temperament unosił. Dzikie 
harce ustały, gdy się tylko ukazała 
na progu. 

— Co się dzieje, co się stało Terfij 
Mikołajewiczu? — — zwróciła się do 
męża. 

— Iwieniecka 
Sauermil. 

zmarła — zawołał 
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