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ANSCHLUSS. 
Niebezpieczeństwu 

dla Polski 
W dzicdzinie polskiej racji 

dwa argumenty przeciw Anschlusowi 

wydają mi się najpoważniejsze: 

l) Przez Anschlus  nąsz 

państwa niemieckie, zwiększa się tery- 

torjalnie i ludnościowo. Dążenie do 

wydaje 

stanu 

sąsiad, 

się być elementarnym prawidłem poli- 

tyki zagranicznej. Stąd nie komasacja, 

lecz raczej parcelacja Niemiec powin- 

na być nakazem naszej polityki zagra 

nicznej. 

2) Przez spowodowanie Anschlu- 

ssu naruszamy traktat Wersalski, któ- 

rego bronimy z metafizyczną wprost w 

niego wiarą. 
Co do pierwszego argumentu, 

oczywiście w okresie traktatu wersal- 

skiego byłem entuzjastą tezy Bainvi- 

lle'a o rozbicie Niemiec na republikań 

skie Prusy, socjalistyczną Saksonię, 

królewską Bawarję, burżuazyjne pań- 

stewka nadreńskie i katolicką Austrję. 

Siła argumentu, że traktat wersalski 

udoskonalił i uwiecznił tylko dzieło 

Bismarcka centralizując całe Niemcy 

koło Berlina była w epoce po-wersal- 

skiej tak dużą, że na książkę Bainvi- 

lifa nikt właściwie poważnie nie odpo- 
wiedział, choć wielu ludzi, między in- 

nymi Tardieu porywali się do obrony 

traktatu wersalskiego i polityki Cle- 

mencedu. Centralizacja Niemiec,  zni- 

szczenie konkurentów Berlina, wywyż- 

szenie Berlina, oto jest dzieło traktatu 

wersalskiego. Pomimo całej fantastycz- 

ności planów Bainville'a uwažain, žė 

te plany mogły się udać, że nie było 

niemożliwem w interesie Francji i Pol- 

ski cofnąć Niemcy da stanu polityczne- 

go rozdrobnienia, stanu z przed  Bis- 

to 

marcka. Ale na to trzeba było, aby 

teorje Bainville'a, aby jego krytyka 

polityki Napoleona Ill-go, aby jego 

rozumowanie anty - nacjonalistyczne 

adoptowane były i przyjęte przez po- 

litykę francuską już na jakie dwa lata 

przed końcem wojny. Wtedy oierta 

pokoju separacyjnego Z SAD 
strją ks. Sykstusa *Bourbona nie 

byłaby odrzucona, Francja skończyła-. 

by wojnę może o rok wcześniej, upo- 

korzyłaby Prusy, czyli że z wygranej 

z takiem poświęceniem wojny wynio- 

słaby rezultaty korzystne dla siebie, a 

nie dla Ameryki, Włoch i Małej Enten- 

ty, jak to się stało, gdy koniec wojny Ą 

przypadł na listopad 1918 r. Do speł- 

nienia tezy Bainville'a trzeba oczywi- 
ście, aby ich realizacja wypadła na 

chwile, w których wszystkim się zda- 
wało, że świat się wali i kiedy się on 

walił naprawdę. Rewolucja rosyjska 

w pierwszym momencie „mogła na: 

prawdę spawodować rozczłonkowanie 

Rosji, odseparowanie się Kaukazu, Ku- 

baniu, Donu, Syberji, może nawet 

Ukrainy. Kiedy na ulicach Berlina trze- 

szczały kulomiotySpartakusowców moż 
naby próbować wywołania w umysłach 
niemieckich takiego przewrotu, który- 

by przekreślił całą psychologję ostat- 
niego pół wieku, spowodował rozwód 

poszczególnych krajów niemieckich. 

Dziś, w roku 1929, świetna teza 
Bainville'a z okresu wersalskiego -po- 

zostanie tylko świetną „,straconą oka- 

zją”*. Sztuka polityki polega właśnie 
na wiązaniu swoich planów z siłami 

żywemi, żywotnemi i do życia zdolne- 

mi, a nie z nieboszczykami politycz- 

nemi, czy tendencjami, pozbawionemi 

przyszłości. Niestety, Polacy mają ja- 
kiś litościwy sposób traktowania poli- 

tyki. Ktoś przychodzi na wyścigi i sta- 

wia na konia najgorszego, bo mu się 

wydał godnym litości. Ten „ktoś był- 

by tylko swego rodzaju  filantropem, 

czy człowiekiem dobrego serca lecz nie 
człowiekiem chcącym wygrać w tota- 
lizatora. W polityce nie wolno jest 
powodować się uczuciami sympatji. 
Nie rozumiem naprzykład  rtaszych 

liberałów i naszych konserwatystów 
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ECHA STOLICY 
Przyjęcia u zastępcy premiera. 

Zastępujący prezesa rady ministrow, p. 
minister spraw wewnętrznych Składkowski 
przyjął w dniu 12 b. m. ministra pracy i 
opieki społecznej pułk. Prystora oraz dele- 
gację miasta Ciechocinka, która zaprosiła 
p ministra na odsłonięcie pomnika —Trau- 
gutta, mające się odbyć w dn. 18 b. m. 

Odpis wyroku w sprawie b. min. 
Czechowicza w Sejmie 

Kancelarja trybunału stanu przesłała 
marszałkowi sejmu odpis wyroku w sprawie 
b. min. Czechowicza. Akta sprawy przesła- 
ne zostaną kancejarji sejmowej po powro- 
cie z urlopu prezesą trybunału stanu p. Su- 
pińskiego, tj. w pierwszych dniach m. wrze- 
śnią. 

Opbźnienie przybycia zwłok Ś. p. 
mir. Idzikowskiego. 

WARSZAWA, 13-VIII. PAT. Statek 
szkolny „lskra*, na którego pokładzie 
znajdują się zwłoki ś. p. mjr. Idzikow- 
skiego, opóźni swój przyjazd do Gdy- 
ni z powodu warunków atmosierycz- 
nych i przybędzie zamiast 14, 17 b. m. 
o godz. 9 rano. — Wporcie gdyńsk'm 
nastąpi uroczysteprzyjęcie zwłok. Do 
Warszawy przybędą one dopiero 18, 
a uroczysty pogrzeb odbędzie się 19 
b. m. 

P.rtrekfacje konferencji 
rumuńskiej 

WARSZAWA, 13-VIII. PAT. Per- 
traktacje konierencji handlawej polsko- 
rumuńskiej odbywają się w nastroju 
najserdeczniejszej wzajemnej przychy|- 
ności. Obie delegacje pracują, przygo- 
towując materjałydla ewentualnego oży 
wienia i zbliżenia stosunków handlo- 
wych między obu państwami. — Na 
ostatniem posiedzeniu, które się odbyło 
wczoraj wieczorem, rozważono już za- 
sadniczo szereg spraw i ustalono spo- 
sób dalszej pracy konferencji. Prawdo- 
podobnie utworzenie odpowiednich ko 
misyj nastąpi już w ciągu dnia dzisiej- 

Wycieczka oficerów jugosłowiań- 
skich w Toruniu. 

TORUŃ, 13.VIII. PAT. W dniu 12 b. m. 
przybyła do Torunia wycieczka oficerów 
królewskiej armji jugosłowiańskiej, złożo- 
na z 23 osób: 

Jak się rozmawia z cudzoziem- 
tami. 

Przez dwa dni bawił w Wilnie 
dziennikarz francuski, notowany „(na- 
dany, jeśli można się tak Zwyrazić) 
jako redaktor „Figara* paryskiego. 
On sam wyprowadzał swoich inter- 
lokatorów z błędu objaśniając, że 
jest tylko współpracownikiem w 
„Express du Midi“ piśmie wychodzą- 
<em w Palasie. „Figaro“ paryskie 
i „Express du Midi“ — to nie jedno 
i tosamo. Ale ciekawe jest do jakich 
osób ten dzienrńkarz irancuski był 
skierowany? 

Nazwiska są zresztą nam znane. 
W Poznaniu opowiadano mu, że 
Marsz. Piłsudski zabił „własnoręcznie 
jednego generała, a drugi generał 
ścigany przez Marszałka wpadł do 
mbasady Francuskiej i to mu ocali. 

ło życie. Opowiadano mu także, że 
Marsz. Piłsudski to zaciekły germa- 
nofil a gdy zimny rozsądek. naszego 
irancuskiego kolegi podpowiedział 
mu pytania: „czy taki jak p. Briand, 
czy gorszy". Usłyszał odpowiedź, że 
znacznie gorszy, że przekupiony wprost 
przez Niemców. 8 

To są wszystko wiadomości do- 
tyczące jednej, że tak powiem stro- 
ny naszego życia politycznego. Ale 
poznański informator dziennikarza 
cudzoziemca nie szczędził także parla- 
mentu. Powiedział francuzowi, że w 
Polsce jest dokładnie 92 partyj poli- 
tycznych i tak skłóconych między so- 
bą jak nigdzie na Świecie. Nasz 'iran- 
cuski kolega wobec tego bardzo się 
zdziwił, gdy po dokładnem obliczeniu 
naszych frakcji w parlamencie okaza- 
ło się, że liczba ich jest mniejsza od 
liczby frakcyj w parlamencie  iran- 
cuskim* 

„ Cudzoziemski dziennikarz nie robił 
tajemnicy ani z tych „faktów", które 
mu podał ów obiecujący polityk, oczy- 
wiście „narodowiec”, ani też nie robił 

tajemnicy (i słusznie) z nazwiska tak 
„narodowo“ usposobionego informa- 
tora. Ujawnimy je też na pierwsze 
żądanie. „Ciekaw jestem tylko, kto 
dopuszcza do poznawania cudzoziem- 
sklch dziennikarzy z tego rodzaju 
durniami“. 

poisko- 

2 ŻA KORDONÓW 
Program uroczystości święta 15 sierpnia 

Z Kowna donoszą: Program uro- 
czystości obchodu Święta narodowego 
15 sierpnia został opracowany w ten 
sposób nast.: 

W przeddzień Święta narodowego, 
14 sierpnia, o godz. 7 i pół w Mu- 
zeum Wojennem uczczenie poległych 
za wolność Litwy. 

15 sierpnia—o godz. 10 1 pół so- 
lenne nabożeństwo w Bazylice. O 
godz. 11 i pól msza polowa na pla- 
cu Piotra Wiłejszysa. Po mszy— 
rewja wojskowa. 

Wszystkie domy 15 sierpnia ozda- 
bia się chorągwiami narodowemi, zie- 
lenią i t. d. Wieczorem — iluminacja. 

Uroczystości w Muzeum Wojen- 
nem i na placu Piotra Wilejszysa bę- 
dą nadawane przez radjo. Wieczorem 
15 sierpnia radjostacja nada okolicz- 
nościowe odczyty i koncerty. 

Ddezwa strzeltów do ludności W 
twiątku z 15 sierpnia 

Z Kowna donoszą: Zarząd związ- 
ku strzelców wydał odezwę do lud- 
ności w sprawie obchodu Święta na- 
rodowego, przypadającego w dn. 15 
sierpnia. 

iw. Bułola oposzcza Litwę 
Z Kowna donoszą: Adw. przys. 

Andrzej Bułota (były poseł do ros. 
Dumy) onegdaj wraz z żoną został 
zwolniony z obozu koncentracyjnego 
w Worniach i powrócił do Marjam- 
pola. Wkrótce pp. Bułotowie udają 
się zagranicę, gdyż pod tym warun- 
kiem zwolniono ich z obozu koncen- 
tracyjnego. 

Okradzenie konsalaiu litewskiego w 
W. Tylży 

Według otrzymanych uzupełniają- 
cych wiadomości, złoczyńcy włamali 
się do konsulatu litewskiego w Tylży, 
i wykradli stamtąd pieczęć konsulatu, 
kilka biankietów paszportowych i 
flagę. 

Wielka burza z piorunami nawiedziła 
powiat Jezioroski 

Otrzymano wiadomości z Jezio” 
ros o wielkiej burzy z piorunami» 
a b. m. nawiedziła powiat Jezior- 

ski. 
Jednocześnie wypadł grad, wielko- 

ści grochu. 
Pioruny bili raz po raz. Jeden z 

nich poprzez antenę wpadł do miesz- 
kania rejenta w Jeziorosach: Ozolisa. 
poraził na Śmierć jego służącj. oraz 
zadał ciężkie. obrażenia p. Ozolisowej 
1 dziecku rejentowstwa. 

Pozatem pioruny uszkodziły sieć 
przewodów elektrycznych Oraz , wy- 
rządziły inne szkody. 

Nowy. rodzaj „agitacji:  komonistycznej 
Z Kowna donoszą: W pow. Bir- 

żańskim komuniści w kilku  miejsco- 
wościach wrzucili do skrzynek pocz- 
towych proklamacje komunistyczne. 

Spór o reorganizację armji łotewskiej 
RYGA, 10.VIII. PAT. Reorganizacja 

armji łotewskiej spotkała się w stjmie 
łotewskim z silną opozyc 4, nawet wśród 
większości partyj, wshodzących w skład 
koalicji tzadadzj: Na posiedzeniu przed- 
stawicieli partyj sejmowych paz 
cych w skład koalicji rządowej zapadła 
uchwała, nakazująca ministrowi wojny 
wstrzymanie reorganizacji ze względu 
na braki, jakie posiada plan reorganiza- 
cji. Blok narodowy, który popiera pro- 
jekt reorganizacji armji, jest zdecydo- 
wany, ze względu na uchwałę bloku 
koalicyjnego, na wyjście z bloku rządo- 
wego, co spowoduje przesilenie gabinć+ 
towe. Minister wojny Ozols, który był 
projektodawcą reorganizacji, jak po- 
wiadają dzisiejsze pisma, nie zamierza 
wstrzymywać reorganizacji, jak również 
postanowił nie składać dymisji. 

Tgon arcybiskupa narwskiego i izbor- 
skiego 

Z Rewla donoszą: 12 b. m. w 
Gungenburgu zmarł nagle arcybiskup 
prawosławny narwski i izborski Eu- 
zewjusz. Nagły zgon arcybiskupa wy- 
wołał wielkie wrażenie wśród ludnoś- 

ci prawosławnej w Estonii. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego -- A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

t 
NOWOGRODEK — 

DUKSZTY — Buiet kolejowy | 

N. ŚWIĘCIANY — 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC *— Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“,   

srdesiane milimetr 30 gr. Kronika reklamowa milimetr 50 gr. W N-rach 

  

Odpreženie w obradach Haskich 
Ustępstow nu rzecz Angi]i 

ZDALA OD KONFERENCJI. 

WASZYNGTON, 13-VIIH. PAT. Rząd Stanów Zjednoczonych stosuje 
politykę, polegającą na trzymaniu się zdała od konferencji haskiej i nie za- 
mierza podjąć żadnych dćmarches celem uniknięcia zerwania rokowań. Mia- 
rodajne czynniki zaprzeczają energicznie pogłoskom, jakoby gen. Dawes miał 
być wysłany do Hagi. 

POŚREDNICZA ROLA BELGJI W SPRAWACH FINANSOWYCH 

HAGA, 13-VIII. PAT. Coraz bardziej wyjaśnia się, że w kwestji finan- 
sowej Belgja spełni rolę pośrednika. 

TEMPO ROKOWAŃ POLITYCZNYCH. 2 

HAGA, 13-VIII. PAT. W delegacji francuskiej panuje obawa z powodu 
szybkości, z jaką posuwają się rokowania polityczne. Według premjera 
Brianda, tempo takie mogłoby zaszkodzić rokowaniom finansowym. 

WOJSKA ANGIELSKIE BEZ WZGLĘDU NA DECYZJĘ MĘŻÓW STANU 
OPUSZCZAJĄ NADRENIĘ. 

LONDYN, 13-VIII. PAT. Wśród dobrze poinitormowanych kół londyń- 
skich wzrasta nadzieja, że dojdzie do porozumienia pomiędzy mocarstwami, 
zebranemi w Hadze, co do zasady, na jakiej ma być dokonana w najbliższym 
czasie ewakuacja Nadrenji. Nie można było dotychczas otrzymać potwierdze- 
nia wiadomości, opublikowanej dziś rano, która stwierdziła, że angielskie 
wojska okupacyjne opuszczą Nadrenję najpóźniej z końcem bież. roku, bez 
względu na to, jaką decyzję powezmą mężowie stanu, omawiający obecnie 
plan Younga pod katem widzenia finansowym i politycznym. 

Czy dojdzie do ustalenia konkretnych dat ewakuacji 
HAGA, 13 VIII. PAT. Dziennik „De Maasbode*, mówiąc o przebiegu wczoraj- 

szych rozmów w komisji politycznej zauważa, że Henderson dlatego zalecał szefowi 
prasow emu przemilcreć tę kwestję, iż był zdania, że polemika, jaka się rozwinie w 
prasie, utrudni zbliżenie się stron. Pismo dodaje od siebie że Briand nie chce wy 
mienić terminu ewakuacji, uzależniając ją od ratyfikacji plaau Younga i mobilizacji 
części opłat rocznych. Stresemann natomiast pragnie traktować tę rzecz niezależnie 
od spraw finansowych i clatego nalega na konkretne daty ewakuacji. 

BY BYŁ WILK SYTY I OWCA CAŁA. 

HAGA, 13-VIIL. PAT. Delegacje starają się przeprowadzić taki podział spłat nie- 
mieckich, któryby zadowo'nił częściowo Anglję, bez szkody dla innych państw. W 
podziale tym dotychczasowy udział Anglji byłby zwiększony przez przyznanie jej 
znacznej części dyspozycyjnego saida Niemiec, po spłaceniu głównych mocarstw. An- 
glja natomiast miałaby wyrównać pretensje Rumunji, Jugosławji, Portugalji i Grecji, 
którym plan Younga przeznacza część salda niemieckiego, zmniejszając zarmzem ich 
długi wojenne wobec wielkich mocarstw. ' 

W celu uszanowania delikatnej sytuacji 
HAGA, 13 8, PAT. O przebiegu wczorajszej dyskusji na posiedzeniu ko- misji politycznej krążą tu fantastyczne pogłoski, a to wobec tego, że Hender- 

son udzielił wskazówki swemu szefowi prasoweinu, który dotychczas nie oszczę dzał wyjaśnień dla prasy, ażeby jak najmniej informował opinję, w celu usza- nowania delikatnej sytuacji, jaka się wytworzyła pomiędzy Francuzami a Niem- cami Z powodu uznania z:leżności wzajemnej pod względem technicznym trzech grup armii okupscyjnej, tlen .erson miał oświadczyć, że Anglja nie będzie ewa- kuować przed Francją w żadnym wypadku. > 

LEKKIE ODPRĘŻENIE NA LEPSZE. 

PARYŻ, 13-VIII. PAT. Dzienniki stwierdzają z zadowoleniem, iż w ko- 
łach konferencji nastąpiło lekkie odprężenie, które należy się spodziewać — 
pozwoli na pomyślniejszy rozwój dalszych prac konierencji. 

WRAŻENIE ODPRĘŻENIA SYTUACJI. 

HAGA, 13-VIII. PAT. Wrażenie odprężenia, jakie się zaznaczyło w 
ciągu wczorajszego rana, po posiedzeniu komisji finansowej znalazło po” 
potwierdzenie wieczorem w wyniku obrad komisji politycznej, która posta- 
nowiła, że Henderson i Stresemann mają się porozumieć dzisiaj co do 
utworzenia i zakresu działania komitet.u technicznego. Ustalono w sposób 
stanowczy, że podjęcie zarządżeń, przewidzianych w związku z ewakuacją 
Nadrenji, będzie nadal podporządkowane ogólnemu porozumieniu w spra- 
wie odszkodowań na podstawie planu Younga. 

Briand i Henderson pozostali przy swoich poglądach 
BERLIN, 13 8. PAT. Prasa berlińska donosi: z powołaniem Się na Reutera, że 

Henderson odbył w poniedziałek wieczorem rozmowę z Briandem w sprawie nadreń- 
skiej komisji kontrolnej. Obaj mężowie stanu mieli, w-g tej wiadomości, pozostać 
przy swych poglądach. Miańowicie: Henderson miał utrzymać swe stanowisko, żąda- 
jące podporządkowania takiej komisji kontrolnej Lidze Narodów, gdy Briand miał żą 
dać w dalszym ciągu utwogzenia specjalnej organizacji, od Ligi Narodów niezależnej. 

Rozmowy ministrów 
В HAGA, 13 8. PAT. W ciągu dnia dzisiejszego delegacje prowadziły w dalszym 

ciągu wzajemne rozmowy. Briand przyjął ministra Zaleskiego. Loucheur odbył konfe- 
rencję z Hilferdingiem. Berthelot miał rozmowę z von Schubertem. 

Nie Morgan i Lamont, a Parker Gilbert 

BERLIN, 13.VIII. PAT. Prasa berlińska zaprzecza dziś pogłoskom o przybyciu 
do Hagi Morgana i Lamonta, natomiast - jak twierdzą « również dzienniki berlińskie w 
depeszach z Hagi- przybyć ma tam w dniach najbliższych generalny agent reparacyj- 
ny Parker Gilbert. 

NIEZADOWOLENIE W SFERACH FINANSJERY MIĘDZYNARODOWEJ. 

HAGA, 13-VIII. PAT. W kołach finanserji międzynarodowej, licznie reprezentowa- 
nej obecnie w Hadze w związku z konferencją panuje wielkie niezadowolenie, iż do- 
tychczas nie przystąpiono jeszcze do dyskusji nad sprawą Banku Reparacyjnego. Spo- 
dziewano się powszechnie, iż zaraz w Eh dniach powstanie podkomisja dla dy- 
skusji nad częścią planu Younga, dotyczącą Banku międzynarodowego. Obecność! w 
składzie większości delegacji ekspertów bankowych wskazywałaby na słuszność tych 
przewidywań, w banku emisyjnym bowiem reprezentowane są bank Francuski przez 
p. Moreau, Bank Rzeszy przez Schachta, Bank Połski przez Młynarskiego, natomiast 
zwraca powszechną uwagę, że w delegaci angielskiej niema nikogo z Banku Angielskie- 
go, ani nawet żadnej osoby zbliżonej do tego Banku. — Po upływie pierwszego tygod- 
nia zarysowały się w kuluarach tendencje, ażeby wogóle na konferencji szczegółowej 
dyskusji w sprawie Banku Reparacyjnego nie przeprowadzać, natomiast ażeby powołać 
do życia komitet organizacyjny tego banku, przewidziany przez plan Younga. Gdyby 
te n pogląd, lansowany głównie z kół delegacyj, miał się utrzymać, to państwa, nie 
należące do 6 państw zapraszających, straciłyby możność wpływu na statut przyszłego 
Banku, któryby był opracowany przez komitet organizacyjny. Komit.et taki byłby wy- 
łoniony nie z samych delegacyj konferencji, ale zupełnie z zewnątrz. Niemcom prawdo- 
podobnie chodzi o to, aby między innemi i Polska nie miała żadnego wpływu przy opra- 
cowaniu statutu owego anku, į 

krakowskich, którzy popierają po dziś 

dzień asymilacyjny kierunek wśród 

żydów, chociaż jest to kierunek wyraż- 

nie bankrucki, kierunek wyraźnie prze- 

ków, 'ale nie można budować na tem 

znaczony' na bankructwo we własnem 

społeczeństwie. Siła 

rodowa wśród społeczeństwa niemie- 
ckiego, zwłaszcza teraz, gdy dzięki 

polityce Francji Niemcy tak szybka 

powracają do swego przedwojennego 

znaczenia, ta siła unifikacyjno-narodo- 

unifikacyjno-na- wa jest siłą realną, żywą i z nią tylko, absurdem polskim, który wywyższając 

wyłącznie Warszawę, temsamem po- 
mniejsza psychicznie Polskę. Owszem, 
pozostanie antagonizm Monachjum do 
Berlina i pogarda Szwabów do Prusa- 
nadziei na polityczne rozbicie Niemiec. 

a nie z fantazjami na temat samodziel- 

nej Bawarji liczyć się trzeba. Owszem 

autonomistyczne, regjonalne tendencje 

w społeczeństwie niemieckiem  pozo- 
staną. Niemcy napewno nie pójdą za 

‚ 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińsz «x: ' 
kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski; 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F, Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WQOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

drożej. 

aaa © 

To są marzenia Ściętej głowy. W po- 

lityce realnej, pozytywnej, trzeba się 

liczyć z takiemi tendencjami jak ta 

unifikacyjno-narodowa te ndencja Nie- 

miec jak z nurtem silnej rzeki, którego 
dzięki przemyślnej sztuce inżynierskiej 

możną w pewną*pożądaną dla nas 

stronę skierować, lecz w żadnym wy- 

padku nie można wręcz w tył odwró- 

cić. 

Dlatego też, uważam, że nie powi- 

nien nikt w Polsce bajać o realności 

powstania samodzielnej Bawarji, lub 0 

możliwości Prus Wschodnich przeni- 

kniętych patrjotyzmem polskim, a tyl- 
ko powinna polityka polska uważać, 

żeby ten nurt silny, któremu na © 

unifikacyjne dążn Niemiec nie był 

przeciw nam skierowany. Formułą Od- 

powiednią dla takiej polityki jest właś- 

nie Anschluss. 

To samo co mówiłem powyżej O 

niebezpieczeństwie wiązania się z nie- 

boszczykami politycznemi odnosi się 
do pewnego stopnia do naszego sto- 

sunku do Traktatu Wersalskiego. Od- 

razu się zastrzegam najwyraźniej, że 

nie nazywam Traktatu Wersalskiego 

nieboszczykiem. Ale zwracam się prze- 

ciwko tym, którzy powiadają, że widzą 
korzyści dla Polski z Anschlussu, ale 

będą tę myśl zwalczali najzacieklej, 
bo Anschluss to zmiana jednego z ar- 

tykułów Traktatu Wersalskiego, a 

obrona nienaruszalności Traktatu Wer- 

salskiego, to jest całe zadanie polity- 

ki polskiej. Bardzo dużo jest ludzi, 

którzy tak rozumują. Dla mnie to sfor- 

mułowanie to „całe zadanie polityki 

polskieį“ jest podwójnie fałszywe: Raz, 

że mieści w sobie jedynie defensywno- 

rezygnacyjne ujmowanie naszej polity- 

К, — brońmy tylko -to, co nam dali, 

a już będzie dobrze, — ja natomiast 

uważam, że aktywizm i ekspansywność 
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'takiego państwa jak Polska ma wcale 

realne pole do działania. Po drugie 

zdanie to nazwać można fetyszyzmem 

politycznym. Traktat Wersalski jest o 

tyle cenny, o ile istnieją siły, które 

prowadzą politykę odpowiadającą tym 

intencjom, wśród których był ten tra- 

ktat podpisywany. Przewidywane np. 

było, że Francja pomagając Polsce do 
powstania na nogi, czyniła to dlatego, 

aby z Polską wspólną prowadzić poli - 
tykę w stosunku do Niemiec. Stało się 

wręcz odwrotnie i dziś jedynym real- 

nym skutkiem istnienia sojuszu iran- 

ko-polskiego jest tylko to, że dzięki 

temu sojuszowi Francja może prowa- 

dzić swoją dzisiejszą  pro-niemiecką, 

germanofilską politykę. Oczywiście 

powoływanie się na pojedyńczy przy- 

kład historyczny nie jest dostatecznym 

argumentem. Przypomina to człowieka, 

który charakterystykę kobiet opiera 

na charakterystyce jednej kobiety. 

Prawda, że dość często spotykamy lu- 

dzi, którzy właśnie taką metodę 'sto- 

sują w ogólnikowych sądach o kobie- 

tach i prawda, że jest dość polityków, 
którzy swoje teorje uzasadniają jakimś 
jednym przykładem historycznym. Ale 
w danym wypadku możemy się powo 
łać na przykład historyczny, nie poje- 

dyńczy, lecz zbiorowy, będący więc 

historyczną regułą, że nigdy traktaty 

międzynarodowe nie stworzyły stanu 

wiecznotrwałego. Pierwsze odstępstwo 

od traktatu wiedeńskiego zaszło w ja- 
kieś 10 lat po jego podpisaniu. A je- 

żeli w sprawie polskiej traktat prze- 

trwał aż po rok 1914, to dlatego, że 
aż po ten rok działały siły polityczne 
dążące do solidarnego  ujarzmiania 
Polski. To też zwolennikiem zasady 
„cała nasza polityka powinna polegać 
na obronie Traktatu Wersalskiego" — 
trzeba przypomnieć, że nie można prze- 
kładać i wyżej cenić papierowej gwa- 
rancji naszych granic nad jej gwaran- 
cję polityczną, realną, rzeczywistą. 
Zwrócenie przez Anschluss zaintereso- 
wań polityczn. Niemiec ku południowi, 

odwrócenie przez Anschluss ekspansji 

niemieckiej od naszego kraju są to 

gwarancje realne, izeczywiste, poli- 

tyczne, — obrona dokładności tekstu 

Traktatu Wersalskiego jest w porów- 

naniu do tego tylko gwarancją papie- 
rową, wobec kompletnej zmiany sto- 
sunków politycznych, jaka zaszła od 
czerwca roku 1919-ego. Cat.
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ECHA KRAJOWE. Na pozycji w Mandżurii 
  

Echa morderstwa 
W głośnej sprawie zabójstwa re 

w Baranowiczach 
ferenta Bezpieczeństwa pow. Bara- 

nowickiego przez urzędnika sowieckiego Apanasewicza, które jak wiadomo 
miało miejsce w maju w Baranowiczach, prowadzone było dochodzenie 
Śledcze przeciw Katarzynie Wienerównie, jako wspólniczcze w tem zabój- 
stwie. 

Na skutek decyzji władz sądowych Wienerówna wypuszczona została 
za kaucję i wyjechała do Sowietów. Obecnie, wobec braku dowodów winy, 
śledztwo przeciw Wienerównie zostało umorzone. 

  

Dówiała pozaszkolda 
i JEJ ROZWój W POW. ŚWIĘCIAŃSKIM 

Propagowanie i rozszerzanie oświaty po- 

zaszkolnej w Polsce w ogóle a w naszym 
kraju w szczególności należy do jednego z 
najważniejszych problemów doby obecnej. 

Młodzież dzisiejsza, to ludzie których 
dzieciństwo upływało w czasie wielkiej woj- 
ny i która była wychowywana w anormal- 

nych stosunkach powojennych kiedy szkol 
nictwo było bardzo słabo postawione. To- 
też obecnie zbiorowym wysiłkiem kulturał- 
nego społeczeństwa i władz winno być dą- 
żenie do dania możności tym wykolejeńcom 

wyrównania w poziomie umysłowym bra- 

ków z dziedziny oświaty, by mogli zgodnie 

z duchem czasu spełniać odpowiednio czyn- 

ności obywatelskie Kraju i Państwa. 
Pisząc o młodzieży powojennej mam tu 

na myśli przedewszystkiem młodzież miej- 
ską, która  zaczerpnęła  powierzchowniej 
kultury w stosunku udogodnienia i uprzyje- 
mnienia sobie życia. Można nazwać to doda- 
tnim objawem, gdyby nie to, że jest on 
zwrócony tylko w jednym kierunku, a więc 
celem chłopca miejskiego dzisiaj jest zdoby- 
cie za wszelką cenę roweru, ładnego ubra- 
nia, dobrze zjeść i wypić i jaknajmniej pra- 
cować, podobny objaw widzimy i u dzie- 
wcząt. 

Chorobliwy ten stan musimy opanować, 
gdyż wymagania są coraz większe, ludzi 
przybywa a kultura materjalna kraju idzie 
żółwim krokiem. Młodzież o której piszę 
prawie zupełnie nie interesuje się warszta- 
tem swej pracy, t.j. rolnictwem, nie stara się 

_" zupełnie o podniesienie wydajności rolniczej, 
a tem samem wzbogacenia się, natomiast 

' szuka zródeł łatwego zarobku w kraju i 
poza granicami państwa. Jedynym środkiem 
— do naprawienia tego zła jest oświata po- 

_ zaszkolna, zaczątki której obecnie już ma- 
' my. Mając szczegółowe dane co do prowa- 

dzenia oświaty  pozaszkolnej w ubiegłym 
_ roku szkolnym w powiecie święciańskim, 0- 

graniczę się do omówienia jej na tym tere- 
nie. Zorganizowano tu 53 kursy na które u- 

__ częszczało 1217 słuchaczy. Na czterech kur- 
sach poza wykładami przedmiotów ogólno- 
kształcących uczono dziwcząt kroju, szycia 

_ i robót kobiecych, na dwuch prowadzono 
korespondencyjny kurs gospodarczy „Sta- 
szica“. 
_ Prócz tego prowadzona była akcja od- 
<czytowa przez p. Alochrę instruktora oświa- 
ty pozaszkolnej i nauczycielstwo, które ró- 
wnież prowadziło wykłady na kursach. 

Sprawa czytelnictwa też posunęło się na- 
" przód, gdyż słuchacze kursów przeczytali 0- 

koto 2700 tom. ` 
-_ Krok naprzód zrobiono w sprawie oświaty 
rolniczej, przez organizowanie staraniem 

_ włądz szkolnych kursów rolniczych dla nau- 
czycieli, by dać im możność wzorowego 
prowadzenia ogródków szkolnych i kierowa- 
mia akcją konkursów rolniczych wśród młlo- 
dzieży wiejskiej „oraz dostosowywanie za- 
gadnień oświatowych do poczynań wsi. 

у Wysiłek władz szkolnych i nauczyciel- 
' stwa w sprawie posunięcia oświaty poza- 
_ szkolnej na lepsze tory był całkowity, rato- 
_ miast słabiej przedstawia się sprawa ian 

sowa, gdyż skromne sumy  przeznaczone 
" przez gminy (700 zł.) i sejmik święciański 
(3.200 zł.) wystarczyły zaledwie na pokry- 

__ cie kosztów gospodarczych i częściowe wy- 
nagrodzenie prelegentów. Natomiast nie 
mogło być mowy o zakupie książek do bi- 

" bjlotek szkolnych, latarni projekcyjnych, ki- 
na wędrownego i t. p. niezbędnych pomocy 
naukowych. W przyszłym roku szkolnym 
pomimo zwiększenia sum na oświatę poza- 
szkolną przez samorządy, bez wydatniej. po- 
mocy finansowej czynników rządowych nie 
będzie można postawić oświaty pozaszkol- 
nej na odpowiednim poziomie. 

Nauka na kursach została zakończona 25 
kwietnia, rezultaty której są widoczne. Na- 
eży wspomnieć. że na niektórych kursach 
na żądanie słuchaczy prowadzono naukę 

i języka litewskiego. 
ю Wogóle pracę prowadzono w ten sposób 

"by przygotować młodzież, do życia społe- 
cznego. do brania czynnego udziału w nad- 
zwyczaj pożytecznych organizacjach dla na- 
szej wsi, któremi sa: Kółka Rolnicze, Koła 
młodzieży wiejskiej, W.F. i P.W. i t.p. Z 
przykrością trzeba stwierdzić, że w niektó- 
ych miejscowościach zamieszkałych przez 
ludność litewską praca oświatowa napotyka 

la na pewne trudności, a to z powodu pod- 
kopvwania jej przez t.z. „„działaczy”. z Tow. 

_ „Rytas” i organizacji „św. Kazimierza”. Pod 
płaszczem świetlanej postaci polskiego kró- 
lewicza św. Kozimierza, agitatorzy litewscy 
uprawiają polityke antypaństwową, a co gor 
sze działają na szkodę ludności 

   

   

    

   

    

   

  

   
    

       

  

       
— Р. Władysław Starewicz, Polak, 

kownianin z pochodzenia, o którym 
_ czytaliśmy w „Dniu Kowieńskim* z 

l-go maja 1927 r. bardzo pochlebną 
recenzję, realizuje w Paryżu swoje 

_ «oraz to nowsze i coraz ciekawsze 
kreacje. 

— Imię jego jest już zaszczytnie zna- 
"ne całemu Światu, W Ameryce za 

„Głos słowika" otrzymał złoty me- 
dal. Felietony i recenzje w najrozma- 
itszych językach wypełniają w jego 
bibljotece trzy grube albumy. 

i „Jest to moja prawdziwa kolek“ 
cja“, powiada p. Starewicz. Trzeba 

' przyznać, że ta kolekcja jest istotnie 
_ ciekawa i oryginalna. 

Filmy p. Starewicza — to świat 
bajki, Świat artystycznej, wielkiej ab“ 
strakcji od tego, co jest pospolite i 
ciężkie a co przyzwyczajono nazywać 
rzeczywistością. 

О — Jego artyści to lalki, lalki 
skomplikowane, posłuszne, wierne 

_ każdemu odcieniowi myśli, żyjące 
- wyłącznie dla takiej lub innej kompo- 

zycji. Artyści to są swietni, niezrów- 
 nani w rękach swego mistrza. Arty- 
stów tych konstruuje p. Starewic- 
sam przy pomocy tylko swojej 

- córki. 
__ W Fontenay pod Paryżem w je- 
go pracowni w oszklonych szafach 

_" mieszczą się te oryginalne gwiazdy 
współczesnego ekranu. Są to koniki 

  

   

      

    

    

    

   

    

     

     

    

W organizacji św. Kazimierza poza urzą- 
dzaniem agitacyjnych wieczorków, jak np. w 

dniu 2 sierpnia w Kołtynianach, gdzie mło- 

dzież litewska pod wodzą miejscowego 0r- 

ganisty z Polakami niechciała rozmawiać po 

polsku, śpiewała na sali hymn litewski, na- 

tomiast podczas grania przez muzykę na żą- 
danie obecnych Polaków hymnu polskiego, 

prowokacyjnie nie raczyła powstać z siedzeń, 

do czego dopiero zmuszono ją siłą; nic się 

nie robi dla oświaty i podniesienia kultural- 

nego naszych wsi tylko uczy się młodzież 
nienawiści do Polski. 

„ Odnośne władze winny wglądnąć w szko 
dliwą działalność tej organizacji, która pod 

osłoną księży Litwinów wrogów Państwa i 

błogosławieństwa papieskiego, uprawia de- 

strukcyjną robotę m. į. Š. 

idzie eg początek 
Czytając „Kurjer Wiłeński” z dnia 6 sier- 

pnia fb. iais artykuł „Nasze bolączki”, 
i widzę że autor wspomnianego artykułu jest 

mało wtajemniczony w pracę kulturalno - 0- 
światową, jaka wre w m-ku Prozorokach i 

okolicy. Naprzykład, zaleca autor odpowied 

nim czynnikom załatwienie i uporządkowa- 
nie ciasnoty rolnej, a nie widzi że przeszło 

20 rodzin w okolicy Prozorok już siedzi na 

swych działkach, otrzymanych z reformy 

rolnej, że 4 wioski są już skomasowane, a 

6 w komasacji, że są założone dwie spółki 

wodne, które w przyszłym roku rozpoczną 

swą pracę nad osuszaniem swych pól i łąk. 
Pan M. N-ski zarzuca naszej inteligen- 

cji, nazywając ją „šmietanką,“ że jeżeli CoŚ 

urządza, to tylko dla CE swego 

czasu O panie, N-ski! roszę zajrzeć w 

księgi kasowe skarbników Ochotniczej Stra- 

ży Pożarnej, Polskiego T-wa Opieki nad Kre- 

sami, Ligi Obrony Powietrznej Państwa lub 

Polskiej Macierzy Szkolnej, a dowiesz się z 
jakich źródeł wpływała tam gotówka i na 
co została użyta, i przekonasz się, że „śmie 
tanka Prozorocka* pracuje ponad swe Si- 
ły, gdyż w Prozorokach posiadamy dwie bi- 
bijoteki liczące przeszło 2200 tomów, wła- 
sny plac sportowy ładnie ogrodzony, plac 

pod dom ludowy i materjał na takowy, Slicz- 
ną jak na Prozoroki scenę do przedstawień, 
wyświetlane są własnym aparatem kinema- 
tograficznym filmy przeważnie treści rblni- 
czej i naukowej, mamy na ukończeniu dość 
obszerną Świetlicę, gdzie odbywać się bę- 
dą zebrania i odczyty. Wszystko to mamy 
za pieniądze uzyskane z zabaw i przedsta- 
wień, na których dziesiątki młodzieży oko 
licznej spędzało wspólnie chwile wolne 0a 
pracy. 

Ta sama „šmietanka“, ci handlarze skle- 
pikarze, urzędnicy i rolnicy, (tych ostatnich 
jest najwięcej), zorganizowała i Kasę Stef- 
czyka w Prozorokach, która obecnie zajmuje 
drugie miejsce w woj. wileńskiem, i liczy 
przeszło 750 członków, w tem około 500 
drobnvch rolników, których zaopatruje w 
gotówkę, narzędzia rolnicze, nawozy sztu- 
czne i nasiona, a obrót jej wynosił w roku 

zeszłym przeszło milion złotych. Mamy i 
Spółdzielnię Lniarską liczącą około 100 człon 
ków, Spółdzielnię Mleczarską w Helenowie 
liczącą 40 członków, i budująca się Spół- 
dzielnię Owócarską w Swiadowie. Zazna- 
czam že ta „šmietanka“ we wszystkich wy- 
mienionych instvtucjach pracuje honorowo 
dla dobra społeczeństwa. A Ty, panie N-ski, 
pamiętasz jak zwracaliśmy się do Ciebie z 
prośbą o f ról dla odegra nia 
przedstawieni. zdobyć pieniądze na za- 
płacenie dzier za plac pod „Dom Lu- 
dowv“ a Pan wzial za to raz 10, a drugi 
raz 15 zł. 

Kiedy myśmy robili z waszei „połaci li- 
tewsko - białoruskiej" jak sie Pan wyraża 
w swym artykule, rdzenną Rzeczpospolitą 

Pols ą, Pan te drogie chwile przesiedział w 
wiezieniu za działalność przeciwpaństwowa 
a teraz śmie Pan zarzucać tym ludziom że 
dla swoich zachcianek i uprzyjemnienia So- 
bie czasu coś robią?! 

TW sprawie obowiązującego bielenia do- 
mów zaznacza autor że najpierw należy wy- 
bielić duszę, a potem dbać o ciało. A nasze 
pols przysłowie mówi, że „w zdrowym 
ciele, zdrowy duch“ a przecież przysłowia są 
madrościa narodów. Wybiel naipierw swą 
chatkę, abvś miał gdzie spoczać po cało- 
dziennej pracy w polu, czysto i sch!udnie, bo 
zdrowie to najwiekszy skarb człowieka, a 
wtedy i myśl zdrowa przyjdzie do głowy. 

Przyjrzyjmy się skąd bierze się demorali- 
zacia społeczeństwa na Kresach. lako przy- 
kład może służvć ten sam „H. Dučko“, а 
właściwie Henryk Lućko. nad którym tak 
bardzo nasz autor się rozczula, Człowiek 
ten tak nisko się stoczył nie z braku ksią- 

   

   

  

    
   

  

    

  

   

  

polne, motyle, kwiaty i drzewa, ptaki, 
zwierzęta — cała fauna i flora, obok 
jego rycerze, pacholi psotne, senty- 
mentalne księżniczki i niezliczone, 
krasnoludki, duszki wodne, leśne, po- 
wietrzne, to hałaśliwe, zda się i gro- 
teskowe, to znów rzewne, cichuteńkie 
i jakby prawdziwe. Jakieś nowea jak 
poezja i myśl odwieczne. Podziomki, 
jekieś Koszałki Opałki, tylko nie tam- 
te Konopnickiej albo Andersena. Prze- 
były już one podróż nielada od wzru- 
szeń serca dziecinnego do zaczarowa- 
nych efektów i kunsztownych kompo- 
zycji srebrnego ekranu. 
skiem niebem nauczyły się spojrzeń 
i żarcików musujących lekko, a ba: 
wiących przyjemnie jak wino. 

Zachowały jednak te duszki „nie 
bożęta" polskie cały swój urok i na 
iwność — w zmądrzeniu, i rzecz dzi- 
wna, całą swą dobroć — w wyra- 
finowaniu. 

Oto, jako przykład, druga część 
filmu „Zaczarowany zegar" (L'horlo- 
ge magique', który budził ostatnio 
sensacje w Paryżu. w 

Jolanda, córka mądrego zegarmi- 
strza - czarnoksiężnika _ Bombastusa, 
przeżywa wielki smutek w swojem 
dziecinnem serduszku. Zginęła jej 
ulubiona lalka - rycerzyk. W dziecin- 
nym pokoju wieczorem spłakane po- 
wieki dziewczynki zamknęły się mo- 
cno we Śnie, ale serce wciąż bije ża- 

Pod francu-' 

Obustronne przygotowanie wojenne 

MOSKWA, 13 8. PAT. Prasa sowiecka donosi o wielkich 
przygotowaniach wojennych ze strony chińskiej w rejonie Chaj- 
lori oraz nad Amurem.. Zgrupowane tam wojska chińskie przy- 
gotowują okopy i wzmacniają je 
skiej agencji pras wej, do Chajlori 

drutem kolczastym. W-g japon- 
miało przybyć parę bataljo-, 

nów wojska, kilka samolotow i pociągów pancernych. 

Potyczka wojsk sowieckich z chińskiemi 
WIEDEŃ, 13 VIII, PAT. Jak podaje „Ualted Prass* z Tokio, pomię- 

dzy granicznemi placówkami chiń :ko-sowieckiemi przyszło obok Manas 
do starcia w przebiegu którego dwaj chińczycy zostali zabici, wielu zaś 
odniosło rany. „United Press* dowiaduje się, że japoński minister spraw 

zagranicznych stara się ponownie skłonić Sowiety do rozpoczęcia rokowań. 

3000 funkcjonarjuszy sowieckich na kolei wc chodnio- 
chińskiej porzuciło pracę 

MOSKWA, 13-8. Pat. Do prasy tutejszej donoszą, że 8 i 9 sierpnia 
przerwało pracę na kolei wschodnio-chińskiej trzy tysiące pracowników o- 
bywateli sowieckich. Na niektórych stacjach wszyscy obywatele 
porzucili pracę. Na kolei panują nieporządki i anarchja. Władze 

sowieccy 
chińskie 

w obawie przed atakami sabotażu zarządziły wzmocnioną ochronę toru 
kolejowego. Dnia 9 sierpnia wykoleił się pociąg towarowy w pobliżu Char- 
binu. 28 wagonów rozbitych 7 konduktorów rannych. 

Mowa już o „pożyczce obronnej* 

MOSKWA, 13 VIII. PAT. Dzienniki donoszą z Ług ńska, że robot- 
nicy tamtejszej fabryki postanowili zwrócić się do rządu Z, S$, S$. R., abę 
w razie wojny wypuścił nową specjalną pożyczkę, któraby nosiła nazwy 
„pożyczki obronnej". 

Pomyślny rezultat inferwencji rządu angielskiego 
W sprawie skazanych na śmierć uczestników zamachu 

na Woldemarasa 

LONDYN, 13 8: PAT. „Times* podaje dziś w formie półoficjalnej wiado- 
mość, że rząd brytyjski polecił w swoim czasie posłowi brytyjskiemu w krająch 
bałtyckich Addisonowi, aby zwrócił się do rządu kowieńskiego z prośbą o daro- 
wanie życia osobom, skazanym na karę śmierci w związku z zamachem na Wol- 

demarasa. „Times* podkreśla, że aczkolwiek fprośba ta nie została zgłoszona w 
formie demarche oficjainego, to jednak Litwa tę prośbę rządu angielskiego 
uwzględniła i wyroki śmierci zostały zamienione na długoterminowe więzienie 

Wymiana dokumentów rafyfikacyjnych konkordafu 
między Prusami a Watykanem 

BERLIN, 13 8. PAT. Dziś o godzinie 1 w południe odbyła się w Berlinie wy- 
miana dokumentów ratyfikacyjnych konkordatu między Prusami a Stolicą Świętą. Wy- 
miany dokonali: premjer pruski Braun i nuncjusz papieski w Berlinie msgr. Pacelli. 
Oryginał dokumentu ratyfikacyjnego, doręczony przez nuncjusza, nosi podpis papieża. 

Kongres Unionistfyczny w Pradze 
BISKUPI POLSCY 'NA KONGRESIE UNJONISTYCZNYM. 

PRAGA, 13-VHIL. PAT. Od 11 b. m. odbywają się tu obrady kongresu 
unjonistycznego, na który przybyli z Polski biskupi Przeździecki, Sokołowski, 
Kuczyłowski oraz wielu przedstawicieli duchowieństwa. — Kongres jest 
dalszym ciągiem zjazdów unjonistycznych, z których ostatni odbył się w ro- 
ku 1927 w Velehradzie. Ojciec święty wystosował do kongresu specjalny list 
apostolski. 

Rewolucja w Venezuelć 
Dowódca wojsk rządowych gen. Fernandez zabity 
NOWY YORK, 13.VIII. PAT, Według doniesień z Caracas, rewolucjoniści w 

Venezueli usiłowali zająć miasto Cumana i ponieśli przytem zupełną porażkę. Rząd 
Venezueli ogłosił komunikat, stwierdzający, że próba opanowania miasta Cumana za- 
kończyła się śmiercią dwóch przywódców rewolucyjnych i poddaniem się wszystkich 
rewolucyjnych sił zbrojnych. Korunikat dodaje, że gen. Fernandez, walczący na czele 
wojsk rządowych, poniósł śmierć w czasie walki» 

Bwjoneftka polska na lofnisku francuskim w Orly 
PARYŽ, 13.VIII, PAT. Na lotnisko w Orly przybyła awionetka polska, zbudo- 

wana przez studentów politechniki warszawskiej z pilotem Zwircho i pasażerem inž, 
konstruktorem Wigurą. Awionetka polska dokonała przelotu z Warszawy przez Ber- 
lin, Frankfurt i Nancy, przelatując 1600 kim. w przeciągu 15i pół godziny. 

żek, nie z braku oświaty rolnej, gdyż mamy 
5 agronomów w powiecie i jednego w gmi- 
nie, trzeba ich tylko słuchać, nie z braku 
opieki społecznej, gdyż wspomniane insty- 
tucje czuwają nad rolnikiem, jak dobry 0j- 
ciec nad swymi dziećmi ale zło bierze po- 
czątek jeszcze z czasów istnienia „Hroma- 
dy”. Znam H. Lućko od 1921 roku gdyż jest 
moim sąsiadem i wiem jak się prowadził 
przed organizowaniem i po zlikwidowaniu 
„Hurtka“. Nie zdążył się biedak otrząsnąć z 
zaszczepionych przez was zasad, że „co 
twoje to moje', i dziś cierpi zasłużoną karę, 
a rodzinę swą z tego powodu doprowadził 
do ostatniej nędzy. 

lem i myśl pfacuje nad sposobem 
odnalezienia zabawki. Giną granice 
rzeczywistości. Dziecko wstaje we 
śnie i w długiej nocnej koszulinie 
rusza na poszukiwanie lalki. Oczy 
ma zamknięte, ręce wyciągnięte przed 
siebie, nóżki bose. Idzie przez las, 
przez jakieś łąki kwietne, zatopione 
w siebrze księżyca, wchodzi pod ro- 
sochate wierzby nad strumieniem. 

Przerwała drzewom słodką drzem- 
kę. Rozgniewane, zaczynają się do- 
pytywać. kim jest ten Śmiałek, który 
przyszedł mącić ich ciszę, gnieść ga- 
łęzie i deptać wierne poddane 
kwiaty i trawy. Olbrzymie, grotesko- 
we twarze wierzb są złe, gałęzie się 
chylą pełne grozy, Dziewczynka się 
budzi z przerażeniem ze swojej Sen- 
nej nieruchomości i zaczyna drobnieć 
i maleć. jak pod dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej. ' 

То ze strachu — nie z czarów. 
Oto już taka malusieńka, jak py- 

łek lub duszek leśny. Dookoła siebie 
widzi olbrzymie trawy, przerażające 
owady, skały i przepaście. Zaczyna 
uciekać nieprzytomnie. Jakaś straszli- 
wa ręka chwyta maleństwo i podnosi 
wysoko w górę. Olbrzymi człowiek 
przygląda się dziewczynce. Ta zbiera 
swoje ostatnie siły i biegnie po reku 
w rozmaitych kierunkach. Potworne 
palce olbrzymiej dłoni poruszają się 
j grozi co chwila upadek w przepaść. 
Istotnie, jedno wstrząśnięcie i dziew- 
czynka ieci w przestrzeń i pada ze: 
mdlona na jakąś wysepkę wśród 

` 

I właśnie te tłumy ludzi oblegające sale 
Sądu Grodzkiego, to niewyleczeni jeszcze 
jak H. Lućko z waszej p. N-ski podłej i 
nikczemnej agitacji. Obiecywaliście tym bie- 
dakom że ograbicie majątki, zaścianki, wyr- 
żniecie osadników a ziemię im oddacie. Obie- 
canki spełzły na niczem, teraz ograbiacie się 
wzajemnie, a Sąd Grodzki wymierza spra- 
wiedliwe kary. 

„Gospodarz z Prozorok*. 

Prozoroki dn. 10 sierpnia 1929 r. 

Ś — cki. 
  

pieniącej się wody olbrzymiego wo- 
dospadu. 

Udyn władca królestwa podwod- 
nego - maleńki człowieczek w ' fanta- 
stycznem ubranku o wypukłym brzu- 
szku, policzkach i oczach, pracuje 
niestrudzenie. Pomaga swoim kwia- 
tom się rozwijać, słucha relacji wier- 
nych żab, nurkuje no dno kryształo- 
wego potoku, aby stwierdzić zalety 
swego złotego piachu, rozplątać wo- 
dorosty, lub poswawolić z rybami. 
Dno strumienia to istna cuda— fan- 
tastyczne sezamy. 

Dumny jest ze swego państwa. 
Udyn, kręci okrągłemi oczkami i 
uśmiecha się z perfidją, pełną zdol- 
ności i pychy. Małe pęcherzyki po- 
wietrzne, jak bańki mydlane lecą ku 
górze z jego roześmianego i rozga- 
danego pyszczka. ! 

Na powierzchni zaš ziemi króluje 
inny władca, wspaniały rywal Udyna 

maleńki Sylf. 
Z temperamentu figlarz i psotnik, 

pracuje jednak zawzięcie, zagrzewan 
miłością ku naturze i współzawod- 
nictwem artystycznem z Udynem. 

Z dużą paletą i pędziem w łapce 
krząta się zawzięcie przy muchomo- 
rach, maluje żuki, upiększa motyle, 
głaska trwożliwe trawy i zachęca kwia- 
ty do kwitnienia. Jest dumny ze swo- 
jej roboty i promieniuje szczęściem. 
Ten dużv przejrzysty motyl, trzepo- 
czący się na iego warsztacie, jest 
większy i piękniejszy od niego Sa- 
mego... Kapela polnych koników, 

Oryginalna nagroda life- 
тавка 

Nagrody literackie są obecnie już 
zjawiskiem tak częstem i zwykłem, że 
niewiele dałoby się o nich powiedzieć, 
co nie byłoby powszechnie znane i 
stosowane. Nagrody prywatne i pub- 
liczne, wyznaczone przez rządy państw 
i miast, czy przez wydawców, nagro- 
dy wszelkiego rodzaju i charakteru, 
ogłaszane są codziennie nieomal. 

Istnieje wszelako kraina wszelkich 
najmożliwszych możliwości, gdzie na- 
wet tak zbanalizowany już obecnie sv- 
stem nagród literackich przybiera for- 
mę niezwykłą. Otóż TowarzystwoWy- 
dawnicze amerykańskie, „Atlantic 
Monthly and Little, Brown and C.* z 
Bostonu w łąc nością z wydawcą 
londyńskim „Georges G. Harrap and 
C.“ ogłosiło na nowych zupałnie za- 
sadach nagrodę wysokości 10000 do- 
larów za najciekawszą, najbardziej 
zajmującą powieść, jaka zostanie 
przysłana im do 30 stycznia 1930 r. 

Oryginalność tej nagrody—pomi- 
jejąc niezwykle wysoką jej wartość 
pieniężną — polega na sposobie, w ja- 
ki podana być ma wiadomość o niej 
szerokiej puubliczności. Dotychczas 
obowiązywał w Europie wyłącznie 
zwyczaj ogłaszania wiadomości o fun- 
dacjach i premjach literackich za po- 
średnictwem prasy, przeważnie co- 
dziennej, natomiast rozpisana obecnie 
nagroda amerykańska ogłoszona bę- 
dzie publiczności drogą reklamy afi- 
szowej. 

Na specjalnych, olbrzymich płach- 
tach aliszów reklamowych, porozkle- 
janych na murach i ścianach wszel- 
kich budynków, rzucanych na ekrany 
kinematografów oraz snopami reflek- 
torowych Świateł na strop nieba, tak- 
że obnoszonych po ulicach przez całe 
procesje „sandwichmenów* wypisane 
będą ogromnemi, rzucającemi się w 
oczy literami następujące pytania: 

1) Czy napisałeś kiedy w życiu 
twojem powieść? 

. 2) Czy jesteś obecnie w trakcie 
pisania powieści? 

3) Czy potrafisz napisać powieść? 
4) Czy masz ochotę napisać po: 

wieść? 
5) W takim razie po napisaniu jej 

przyślij ją... i tu następuje adres ju- 
ry oraz wymienienie warunków kon- 
kursu i wysokości nagrody. 

Niedaleka przyszłość pokaże, czy 
tak wielka hojność ofiarodawców i 
oryginalność publikowania konkursu 
usprawiedliwiona będzie odpowiednio 
wysoką wartością nagrodzonego u- 
tworu? 

Go się z nim. sfało? 
Tajemnica duńskiego żaglowca 

Dnia 14 grudnia ubiegłego roku 
duński statek szkolny „Kopenhaga*, 
odbywający podróż szkolną wraz z 
70:ma wvchowańcami szkoły morskiej, 
odołynął z Buenos Aires do Australji. 
Mijały tygodnie i miesiące, a piękny 
żaglowiec nie zjawiał się do portów, 
gdzie oczekiwano jego przybycia. Wre- 
srcie w miesłącach wiosennych nade- 
szła do Kopenhagi żałobna wiado- 
mość z wysp Acunha, na Oceanie 
Spokojnym, donosząca, iż żaglowiec 
uległ rozbiciu o skały, cała zaś zało- 
ga rapewne utonęła. 

Rząd duński wysłał niezwłocznie 
na poszukiwania ieden z Szybszych 
swych statków „Meksyk* a kapitan 
jego Christensen przysyła obecnie ra- 
port, który w bardzo tajemniczem 
Świetle przedstawia sprawę zaginięcia 
szkolnego statku „Kopenhaga”, 

Otóż kpt. Christens twierdzi, iż 
„Kopenhaga“ nie uległa bynajmniej 
rozbiciu o skały, gdyż 21 stycznia 
była widziana wyraźnie przez miesz- 
kańców wyspy Acunha, którzy ocze: 
kiwali wejścia żaglowca do portu. 

Wszakże żaglowiec, manewruiac 
w pobliżu wysp, nie zawinął do por- 
tu, a mieszkańcy ze zdumieniem stwier- 

zapach ziół, barwy, tysięczne brzęki, 
okręgi i pieśni — cała pełnia niestru- 
dzonego życia, nalana po brzegi sło- 
dyczą czystą i złotą, jak miód, na- 
stroiła go sentymentalnie. Lecz, bacz- 
ność, co robi Udyn? т 

O, ten jest bardzo przejęty i bar- 
dzo zajęty. ! 

Na małej wysepce u stóp swego 
wodospadu, który dziś rano w pocie 
czoła przetkał tęczę promieni słońca, 
znalazł maleńką zemdloną dziewczyn- 
kę w długiej białej koszulinie. 

* Przecie to też natura, trzeba nad 
nią również popracować i upiększyć. 
Pod skinieniem swego pana zakrza- 
tały się żaby, ryby i duszki wodne. ł 
Na główce dziewczynki już ciąży dy- 
jadem z pięknych pereł, wa 08). 
brane w srebrzyste sandalki, szczupłą 
postać opływa powłóczysta szatka 
mieniąca się czarodziejsko od praw- 
dziwych brylantów wodospadu. 

Zemdlenie minęło, woda zabrała 
Szare plamy od łez z rączek i twa: 
rzy, toaletę wykończyło słońce. Jest 
to już prawdziwa dziewczynka, bo z 
chwilą „gdy zobaczyła swoje piękne 
ciżemki i suknię, gdy dojrzała w tafli 
ruczaju na swojej główce perły pełne 
blasku, przestała się bać, przypom- 
niała o swoim rycerzu i już znowu 
odważnie ruszyła na jego poszuki. 
wania, 

Kwiaty pochylały się nad nią po 
drodze i szeptały w sekrecie, na usz- 
ko, że jsżeli szukała swego rycerza 
zawsze taka piękna, jak teraz, a jest 

dzili, że ani na pokładzie, ani przy 
sterze i mostku kapitańskim nie znaj- 
dowała się żadna ludzka istota. 

Statek robił wrażenie zupełnie 
opuszczonego przez załogę i zdane- 
go na łaskę fal. Zrodziło się już 
wówczas przypuszczenie, że cała za- 
łoga wymarła wskutek jakiejś choro- 
by, lub zatrucia rybami, co często 
zdarza się w tamtejszych okolicach. 
Nie zbliżano się do tajemniczego 
statku, gdyż zababon wyšpiarzy za- 
brania zbliżać się do statków — gro- 
bów... 

Z rozpiętemi żaglami poszybował 
statek tajemniczy dalej i zaginął w 
bezkresach Oceanu, unosząc z sobą 
tajemnicę nieodgadnioną. 

Podobny zupełnie los spotkał 
przed rokiem statek włoski „„Maria- 
Celesta“, 
dach dalekich bez załogi bez wytłu- 
maczenia straszliwego losu ofiar mo- 
rza. 
  

Tajemnicze strzały W obrębie parku 
pałacyku królewskiego w Ostendzie 
Gubernator Flandrji Janssans udał 

się do pałacyku królewskiego w O- 
stendzie aby wyekskuzować się i prze- 
prosić bawiącego w pałacyku księcia 
Karola belgijskiego i księżniczkę Marję 
Jose, za przykry wypadek jaki miał 
miejsce poprzedniej nocy w obrębie 
parku otaczającego pałacyk. 

Mianowicie poprzedniej nocy kilka 
strzałów oddanych wpobliżu wywołało 
alarm i zaniepokojenie. 

Początkowo myślano, że incydent 
spowodowany był przez komunistów, 
którzy się jednak przed nadejściem pa- 
trolu zdołali ulotnić, śledztwo wykryła 
jednakże, że strzelał jakiś oficer dla 
wypróbowania czujności straży pałacu. 
A więc afera tajemniczych strzałów nie 
wygląda zblizka tak groźnie jak się 
przedstawiała pierwiastkowo.  Z.K. 

Oryginalny klub 49 który Świeże 
powstał w Amory.e 

W Ameryce powstał klub 49-ciu, 
został on stworzony z 49 kandydatów 
do konkursu Edisona. Po odbytym kon 
kursie i wyborze szczęśliwego kandy- 
data namówiono  poozstałych 49 do 
stworzenia klubu. 

Na razie odpowiedzi jakich udzie- 
lali nie będą opublikowane dopiero po 
upływie dziesięciu lat w którym to ter- 
minie wszyscy mają się zjechać i przed 
stawić jakieś praktyczne zastosowanie 
wyciągnęli w ciągu dziesięciu lat tak 
z zadawanych pytań jak też z danych 
przez siebie odpowiedzi. 

Odpowiedzią szczęśliwego laureata 
która najbardziej podobała się całemu 
jery jest odpowiedź na pytanie par.— 
„W jakim wypadku wolno kłamać”. 

Odpowiedzią tą młody wybraniec 
losu zjednał sobie sympatję i uznanie 
całego jury. ZSR 

S$Sączki 
drenowe 

wyrobu maszynowego, z gliny 

całkowicie wolnej od marglu. 
FABRYKA: 

m. Rekliszki 
pocz. Bieniakonie. 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 
Żygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 
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tak piękna, jak kwiat,— odnajdzie go 
napewno. Dziewczynka się zgadzała, 
kiwała główką i uŚmiechała się wzru- 
szona. Piękniała przy tem tak bardzo, 
że kwiaty chyliły przed nią wytworne 
główki w pokorze i oddawały swoje 
własne słońce pod jej próbne stópki. 

Dziewczynka, już nie dziewczynka, 
lecz królewna z bajki, szła cała. w 
promieniach i tam, gdzie przeszła na 
łąkach i na szerokich drogach, zosta- 
wala długa, pogodna jasność. 

Udyn, nie posiadając się z radoś- 
ci, konno na zielonej żabce, ruszył 
na poszukiwanie Sylfa. Chciał się 
jaknajprędżej pochwalić swem dzie- 
em. 

Sylf właśnie porzucił znalezioną 
przed chwilą na trawie lalkę — rycerza 
i zajął się rozbrajaniem dwóch za- 
ciekle walczących  złotoskrzydłych 
chrząszczów. Jeden z nich został jed- 
nak Śmiertelnie ranny i umierał bo-- 
hatersko. Sylf, cały przejęty, przyjął 
w swoje włochate łapki duszę chrzą- 
szcza, która się paliła jasno, jak 
gwiazdka (chrząszcz zmarły był bo- 
'wiem bohaterem) i zeszedł w skupie- 
niu po uginającej się łodyżce trawy 
do miejsca, gdzie leżał rycerz. й 

„Niema chyba lepszej formy dla 
duszy chrząszcza jak pierś tego dziel- 
nego rycerza'— pomyślał nagle, ura-“ 
dowany. Gwiazdka, trzymana z nabo- 
ae znikła mu z łapek i rycerz 

ożył. 
Był piękny, młódy i waleczny. W 

sercu paliła mu się żądza przygód i 

który odnaleziono na wo- | 

     



Siraszne skufki burzy 
Trzy osoby zabite, szereg pożarów 

› Burza jąka przeszła óstatnio nad terenem woj. Wileńskiego spowodowa- 
ła gromne straty, gdyż wskutek uderzeń piorunów powstało w różnych miej- 
scowościach szereg pożarów. 

We wsi Ciuszkowszczyzna pow. postawskiego spaliła się stodoła wraz ze 
zbiorami braci Aleksandra i Lucjana Dubików, We wsi Szymany tegoż powia- 
tu piorun zapalił dwa chlewy, we wsi Obolikszty pow. brasławskiego —stodołę 
Jana Wężowicza, we wsi Sekły chlew z inwentarzem Józefa Lisowskiego. 

Ponadto bura ta spowodowała śmierć szeregu osób. Na polu koło wsi 
Wołożynki pow. brasławskiego piorun poraził przechodzącą polem Agatę Buj- 
ko i jej 15 letnią córkę Lubę zabijając je na miejscu. Jednocześnie we wsi Bi- 
įeįki piorun zabił 
się w mieszkaniu. 

KR 
" ŚRODA 
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Zakładu Spostrzeżenie meteorologiczne 
Meteorologii U. S. B. 

z dnia 13 VIII. 1929 r 

| Ciśnienie ! 
— średnie w m | T 

Temperatura J 174 
średnia p. 8 

Opad za do- ) 
bę w mm. i 

Wiatr 
przeważający 

Uwagi: rano deszcz po poł. pogodnie. 

Maximum za dobę -- 1404 

Minimum za dobę + 18 C 

Tenuencja baro.netryczaą: wzrost ciśnienia, 

! ё 
Połnocno-zachodni 

  

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym p. wicewojewoda Kirtiklis przy- 

jał na audjencji starostów:  brasławskiego 
p. Januszkiewicza i mołodeczańskiego p. 
Tramecourta. Ponadto był u p. wicewojewo- 
dy dowódca 6 bryg. KOP. płk, Korewo aby 
zaprosić na uroczystość rozdania nagród 
sportowych. 

— Konferencja w sprawie unormowania 
ruchu autobusowego. W dniu wczorajszym 
odbyła się pod przewodnictwem p. wicewo- 

| jewody Kirtiklisa konferencja poświęcona 
unormowaniu szeregu spraw związanych z 
ruchem autobusów kursujących na terenie 
m. Wilna i na linjach zamiejskich. W konfe- 
rencji tej wzięli udział przedstawiciele władz 
administracyjnych, miasta i policji. Podnie- 
_sienie kwestji autobusowej wywołane zosta- 
o na skutek wejścia w życie nowego roz- 
porządzenia Min. Rob. Publ. i Spr. Wewn. 
wprowadzającego pewne zmiany w dotych- 
czasowym trybie powstawania — ргхейзе- 
biorstw autobusowych. Zamiast dotychcza- 

wych pozwoleń t.j. pewnego rodzaju kon- 
yj, wymagane będą na przyszłość jedy- 
tylko zgłoszenia przedsiębiorców,  kto- 
będą mieli większą swobodę w wybo- 
linij, rozkładów jazdy i ustanawiania ta- 

yt. Kontrola spoczywać będzie w ręku za- 
- mządów drogowych t. j. na terenie m. Wilna 
_ agistratu w porozumieniu ze St arostwem 
 Mrodzkiem. Wydział administracyjny urzędu 
4 Wojewódzkiego ma wydać stosowne zarzą- 
dzenia mające na celu zapobieżenie jakim- 

_ kolwiek anormalnościom w ruchu autobuso- 
Wym. W celu uzgodnienia działalności władz 
 Administracyjnych i miejskich w powyższych 

rawach przeprowadzono na dzisiejszej kon. 
1 terencji szczegółową dyskusję. Ponieważ 
| Obecna stacja autobusów pozamiejskich przy 

Ul. Orzeszkowej nie wystarcza wobec Spo- 
iziewanego wzrostu liczby autobusów, Ma- 

 Kistrat, którego zadaniem jest wyznaczanie 
Miejsc postoju zajmie się zapewne urządze- 

 lienr nowego dworca dla autobusów  za- 
_ Miejskich. Poruszono również myśl ażeby 

| istrat m. Wilna uruchomił komunikację 

  
    
   

    

   
   

       

       

        

     

     

   

    

  

    
   

    

   

  

Mieć wpływ na wolna konkurencję przed- 
|iębiorców prywatnych. 

WOJSKOWA. 

,  — Urlop komendanta garnizonu. Ko- 
Miendant Placu podpłk. Iwo Giżycki wyjechał 

3-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Za- 
 Btępstwo objął p. mir. Adam Kozłowski. 

2
 

> ‘ nadchodzący Wilno obchodzić będzie 
uoroczne święto Żołnierza Polskiego. Stara- 
iem władz wojskowych odbędzie się w 
JM dniu o godzinie 10 m. 15 w Bazylice 
solenne nabożeństwo w obecności przedsta- 
AVicieli władz wojskowych, cywilnych, sa- 

/ Norzadowych i t. d. W południe od godz. 
„do 14 koncertować będzie w ogrodzie 
„/("nardyńskim orkiest"a 5 p. p. Leg., która 
„degra szereg pieśni polskich. Po południu 
Olnierze otrzymają bezpłatne bilety do kin. 

4 
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Gziąlne skrzydła u ramion. Dosiadłszy 
Pięknego rumaka, ruszył z wichrem 

zawody, na poszukiwania. | 
_Syli i Udyn, dwaj władcy przyro- 

22 Przyglądali się swemu dziełu z 
lęciem, 
„„Ale dziewczynka w pięknych sza- 

ylk 1 we wspaniałych perłach byla 

ао мава dziewczynką, córką Ewy. 
 niąj Dliskiem bezdrożu ujrzała wspa- 

ZN jabłko pełne różowych pokus. 
mliżyła się ku niemu ciekawie. Olb- 

mi, straszny wąż, zwinięty  pierś- 

Ž
Ž
 

* 
Р
 

wę Przy jabłku, rzucił się na 
Się ronną dziewczynkę. Rozpoczęła 
15 walka, Iecz siły były nierówne, 
j=ewczynka mogła ulec, 

| ymcząsem dzielny jej rycerz le- 
| ryj góry i przepaście na po- 

: Male, nikłe trawki uprzedziły go 
| „iiebezpieczeństwie. Przybył na czas 

ił węża, 
„ Szczęśliwi 
oje 

ych ula 

    
    

   
iwi i już bezpieczni uśiedli 

na jabłku, które przy ich drob- 
postaciach było tak duże, jak 

gig EMSka. Po zmęczeniu należała 
S Nagroda. Zajadali jabłko ze 

ci m. Sylf i Udyn padli sobie w 
u, Spoglądając filuternie z pod 

! na swoich wypięknionych, lecz 
Awdziwych Judzi, 
To wszystko. 

Kwestia zywistość czy bajka jest to 
% sporna. „ bez wątpienia, kwestja 
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skich autobusów, ażeby w ten sposób * 

— Święto Żołnierza Polskiego. W czwar-- 

    

    

   
   

    

     

  

   

    

    

   

    

   

  

    

pastucha Fiodora Kondratjewa, który uciekł z pola i skrył 

  

ONIKA 
SZKOLNA. 

(a) Lekcje w szkołach. Na skutek 
zarządzenia władz szkolnych lekcje w 
zakładach naukowych w Wilnie roz- 
poczną się w dniu 3 wrześnie. 

RÓŻNE 

"— Wyjazd J.E. ks. biskupa Bandur- 
skiego. |.E. ks. biskup Bandurski w dn. 
wczorajszym wyjechał do Torunia na 
uroczystość promocji na podporuczni- 
ków absolwentów szko” podchorą- 
żych artylerji. 

— Lustracja sanitarna Bołtupia i Jero- 
zolimki. Zastępca starosty grodzkiego p. Boh 
danowicz przeprowadził inspekcję wnętrz 
domów na przedmieściach Bołtupie i Jerozo- 
limka. W wyniku ujawnienia w dwuch do- 
mach stanu antysanitarnego właściciele tych 
domów zostali ukarani. 

— Autobusy Wilno—Warszawa( ?) 
Krążą pogłoski, że spółki autobusowe 
w Wilnie mają zamiar z dniem l paź- 
dziernika uruchomić komunikację auto- 
busową, między Wilnem i Warszawą. 

— Brak mleka. Z powodu upałów 
na rynkach brak mleka, które przywożą 
do Wilna wyłącznie w nocy. 

— Tylko jedna gazeta białoruska. 
Ostatnio wobec niepowodzenia komu- 
nistów w dniu 1 sierpnia, przestała 
wychodzić gazeta białoruska „Šwiatto“ 
— Organ białoruskiego poselskiego 
robotniczo-sielańskiego klubu. Reda- 

W końcu 1928 i na początku 1929 
r. w Wilnie stale wychodziło 7 gazet 
białoruskich i jedno pismo humorysty- 
czne „Małanka'*. W chwili obecnej wy- 
chodzi tylko jedna gazeta białoruska 

— Kwesta na kościół Garnizonowy, 
Dziś 14 bm. odbędzie sią kwesta na kościół 
garnizonowy św. Ignacego, poświęcenie któ- 
rego przesuwą się o kilka tygodni Zz powo- 
du braku środków na ostateczne wykoń- 
czenie. Komitet usilnie prosi o pomoc. 

— (a) Kto będzie asfaltował jezdnie. 
Wobec tego, że względy techniczne nie po- 
zwoliły na otwarcie oferty firm ubiegających 
o roboty asfaltowe w śródmieściu, nastąpi 
to w najbliższy piątek. 

— (a) Przyczółki mostowe nad Me- 
reczsnką. Wkrótce rozpoczną się roboty 
nad budową 2 przyczółków mostowych nad 
rzeką Mereczanką w Jaszunach. 

Przetarg na te roboty został już rozpi- 
sanv i odbędzie się w dniu 24 bm. w loka- 
lu Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych. 

— Niepowodzenia licytacyj lombardo- 
wych. W ubiegłym tygodniu podczas licyta- 
cyj w lombardach wileńskich z powodu bra- 
ku nabywców nie sprzedano około 55 proc. 
rzeczy, wystawionych na licytację. 

Walny zjazd „Praświety*. Zarząd 
główny białoruskiego towarzystwa oświato- 
wego „Praświeta* postanowił zwrócić się do 
Min. Spr. Wewn. z prośbą o zezwolenie na 
zwołanie w Wilnie walnego zjazdu „Praświe- 
ty“. 

Ostatni zjazd „Prašwiety“ odbyt się w 
Wilnie w grudniu 1924 r. 

— Nowa placówka bankowa w Wilnie, 
Dowiadujemy się, że w niedługim czasie 
powstać ma w mieście naszem nowa firma 
bankierska, mianowicie Dom Bankowy M. 
Ryndziuński i K, Kaumans. 

Nazwiska właścicieli nowej instytucji 
kredytowej są dobrze Wilnu *znane. P.p. 
Ryndziun i Kaufmans prowadzą bowiem od 
wielu lat w mieście naszem kantor wymia- 
ny, obecnie zaś przemianowują go na dom 
bankowy. 

Kierownictwo nowej firmy spoczywać 
będzie w rękach obu właścicieli, co wróży 
jej powodzenie i zaufanie klienteli. 

KOMUNIKATY. 

— Że związku emerytów. W dniu 27 
czerwca r. b. odbyło się walne zgromadze- 
nie nadzwyczajne członków oddziału  wi- 
leńskiego powszechnego Związku Emerytów 
Państwowych Rzeczypospolitetj Polskiej 
dla obrania nowego zarządu. Wybrani zo- 

Lecz jako Sztuka jest to bezwzględ- 

  

PRUS 

is- nie to, czem sztuka bvć powinna— 
nie odźwierciadlenie tego, co každv 
widzi i wie, ale ujęcie w formę ory- 
ginalną i własną tego, co się myśli, 
co się czuje i do czego się pragnie 
znaleźć własne rozwiązanie. 

% 

Na warsztacie ma obecnie p. Sta- 
rewicz przygotowanie nowego filmu, 
osnutego na tle średniowiecznego po- 
ematu francuskiego „Bajka o lisie" 
(Le roman de Renard). 

Już niektóre b. piękne i b. pomy- 
słowe lalki są wykonane. Film ten 

ski Się na ekranie mniej więcej za 
rok. 

Trzeba naprawdę podziwiać Wy- 
trwałość, artyzm i pomysłowość na- 
szego sławnego rodaka. Jakaż to 
jest praca, aby nadać lalkom, które 
czesto tworzą zbiorowe sceny, odpo. 
wiednie ruchy i mimike dla wywołaą- 
nia tych wspaniałych efektów scenicz- 
nych. które podziwiamy. 

Tak, jest to praca, powiada p, 
Starewicz, ale zato jaka to jest przy- 
jemność tworzenie samej kompozycji 
—to jest takie ciekawe, tak ogromnie 
ciekawe! . 

A. Nagurska. 

BIZ 

SŁU 

Ź SĄDÓW 

RZEKOMY WSPÓLNIK KOWERDY. 

Często zdarza się, zwłaszcza w 
sprawach politycznych, że zupełnie nie 
winna osoba przez niefortunny dlań 
splot okoliczności lub  niesumiennošė 
koniidentów, któremi policja posługi- 
wać się musi, trafia za kratę więzienną 
i tam przez długie miesiące oczekuje 
na wyrok uniewinniający. Tak była i 
w sprawie, o której będzie mowa. 

Andrzej Piatnicki, b. oficer kadro- 
wy armji rosyjskiej aresztowany  zo- 
stał pod zarzutem tego, że będąc w 
kancelarji sędziego śledczego skradł z 
aktów sądowych w sprawie kómuni- 
stycznej zeznanie jednego ze świadków 
oskarżenia. 

Oskarżenie to popierał były kolega 
z wojska, a obecnie koniident policji 
oraz. sam sędzia Śledczy. 

Sprawa zakończyła się w Sądzie 
Okręgowym wyrokiem skazującym na 
rok domu poprawy. Oskarżony 'apelo- 
wał i wczoraj sprawa ta znalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 

Sąd pa wysłuchaniu przemówień 
prokuratora Gedroycia i obrońcy oskar- 
żonego mec. Snarskiego (b. inspektora 
policji politycznej) Piatnickiego cał- 
kowicie od winy i kary uniewinnił. Re- 
habilitacja ta przyszła po 17 miesią- 
cach aresztu zapobiegawczego, lecz 
nadmienić tu należy, że osk. Piatnicki 
miał już jedną sprawę polityczną oraz 
aresztowany był w związku z zama- 
chem popełnionym przez Kowerdę t.j. 
przy likwidacji rzekomej organizacji 
planującej zamach wykonany przez Ko- 
werdę. 

DWA ŻYCIA LUDZKIE ZA 20 ZŁ. 

Przysłuchując się sprawom karnym 
w których na ławie oskarżonych  sie- 
dzą osoby poszlakowane o mordy ra- 
bunkowe, uderza nas fakt, że nigdy 
mieszkaniec miasta, nawet najniżej 
pod względem moralnym stojący, nie 
morduje z takiem jakiemś tępem zacię- 
ciem, z jakimś niezrozumiałym -sady- 
zmem, jak to robią włościanie. Przy- 
kładów poza Ladkowskim i Aziulewi- 
czem, mamy moc. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny znów mu- 
Siał zetknąć się z taką sprawą. 

Do miasteczka Mołczadź jechał 65 
letni Abram Wiłkomierski z 16-letnim 
synem. W pewnem miejscu na drodze 
podeszło do nich dwóch osobników. 
Chłopiec przeczuwając widać niebez- 
pieczeństwo rzucił się do ucieczki, lecz 
jeden z bandytów dopędził go i silnem 
uderzeniem noża pozbawił go życia. 
Pozostały na wozie też padł pod ude- 
rzeniem siekiery. Bandyci zawlekli 
zwłoki ojca w gąszcz, gdzie nazajutrz 
znaleziono je. Zwłoki przedstawiały 
widok okropny. Każdy z zabitych 
otrzymał po siedem okropnych ran, za- 
danych już po Śmierci. Sprawców 

w 

Znalezienie relikwij 
W miasteczku Bytemiu w powiecie słonimskim w ruinach zburzonej pod- 

czas wojny Światowej cerkwi prawosławnej znaleziono relikwie kościelne w ilo- 
ści 64 sztuk. 

Relikwie były opakowane w pergamin zapisany po łacinie co pozwoliło 
ustalić że znalezione relikwie zostały zachowane przez O.O. Bazyljanów którzy 
rezydowali w Bytemiu przed zabraniem klasztoru i oddaniem ż go prawosław- 
nym. 

A Znalezione relikwje oddane zostały narazie 
boszcza prawosławnego Leszczyńsk ego. (a) 

DTS SEROWA OWOC 

pod opiekę miejscowego pro- 

1 Twa Opieki mady jzwierzętami 
Zastanawiając się nad sposobami ulżenia 

doli zwierząt wogóle a w szczególności 
zwierząt pociągowych, Zarząd Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzątami na woj. Wiłeńskie 
po gruntownem zbadaniu oraz na podstawie 
przeprowadzonej ankiety stwierdził, między 
innemi, opłakany stan podkownictwa w ca- 

6 e oraz brak dostatecznej 
pomocy ynaryjnej dla zwierząt będą- 
cych własnością ludności uboższej. 

Kto z nas miał kiedykolwiek bucik cia- 
sny lub zle dopasowany, ten tylko zrozu- 
mie jakie to męki Tantala przechodzić musi 
koń pociągowy lub: dorożkarski, mający źle 
dopasowaną podkowę lub zdeformowane ko- 
pyto, na skutek nie umiejętnego podkucia. 
Złe i nieumiejętne podkucie konia niejedno- 
krotnie jest przyczyną znarowienia się lub 
kalectwa konia. 

   

  

Mając powyższe na względzie Zarząd To- 
warzystwa Opieki nad Zwierzętami w Wil- 
nie już od półtora roku zabiega u odnośnych 
władz wojewódzkich i ministerjalnych w ce- 
lu uzyskania zapomogi niezbędnej dla utwo- 
rzenia szkoły podkuwaczy koni z ambula- 
torjum przy niej — na wzór istniejących przy 
Poznańskiej Izbie Rolniczej. 

Do czasu jednak otrzymania przewidywa 
nych i obiecanych subwencyj od M-twa Rol 
nictwa i poszczególnych sejmików woje- 
wództwa Wileńskiego, Zarząd T-wa Opieki 
nad Zwierzętami w Wilnie urządza, pod pro 
tektoratem JW. pani wojewodziny Jadwigi 
Raczkiewiczowej loterję fantową, czysty do- 
chód z której przeznaczony jest na wyżej 
wspomniany cel. 

Biletów wypuszczono 2000 szt. z któ- 
ych 400 jest wygrywających, cena jednego bi 

ietu wynosi 50 gr. Wydawanie fantów oraz 
ostateczna wyprzedaż tychże nastąpi w dniu 
22 września rb. w magazynie narzędzi rolni- 
czych róg Mickiewicza i Śniadeckich. 

Zarząd T-wa ma niepłonną nadzieję, że 
pp. członkowie i sympatycy T-wa poprą tę 
imprezę, bądź przez nabywanie biletów, bądź 
przez ofiarowanie fantów, czem przyczynią 
się do prędszego powstania tak pożytecznej 
placówki. 

Łaskawe ofiarowane fanty składać mo- 
żna w lokalu p. Wandy Swolkień — Mickie 
wicza 19 m. 12, ewentualnie w Sekretarjacie 
T-wa Tatarska 2 (III Komisarjat PP) od 
godz. 6 do 7 wieczór, gdzie można również 
nabywać i bilety loteryjne. 

    

Zarząd. 

BEDE NET PASATEOUDOKCEH BBURATOOEZRENOH 

aresztowano po pewnym czasie. Oka- 
zało się, że byli nimi dwaj zamożni 
włościanie A. Łukjaniec i J. Rodzie- 
wicz. Jakkolwiek początkowo wypie- 
rali się oni to jednak wina została im 
udowodniona i Sąd skazał obu na 15 
lat więzienia ciężkiego, zasądzając po- 
nadto na prośbę popierającego powód- 
stwo cywilne mec J. Pressa sumę 1200 
zł. rocznie na rzecz żony zamordowa- 
nego. 

Obronę oskarżonych wnosili z urzę- 
du adw. Słonimski i Totwen. 

ROZOWE D I II KITI k A IATA 

Tragiczny wypadek 
._._ Wczoraj w godzinach przedwieczorow: 

miejscem krwawego a tragicznego wypadku; . „_W domu tym zamieszkiwała 19-letnia 
wied ził znajomy jej Józef Jagiełłowicz. 

Co między nimi zaszło niewiadomo dość że 

ych dom Nr. 27 przy ulicy Nadleśnej był 

Jadwiga Zapasnikówna którą wczoraj od- 

w trakcie rozmowy  Jagiełłowicz wydobył nagle rewo!wer i dał do Zapasnikówny szereg strzałów a następnie skiero- wał broń sobie w skroń i wypalił, 
W chwili gdy zaalarmowani strzałami sąsiedzi weszli do mieszkania znaleziono ich leżących w kałuży krwi. Zapasnikówna która otrzymała trzy postrzały zmarła na- tychmiast natomiast Jagiełłowicz mimo ciężkiej rany w głowę żyje i został przewie- ziony do szpitala św. jakóba gdzie poddano natychmiastowej operacji. (c) 

ZEEOREZERZEDE AISE ZO RZEWOKIZABY STWO GRY ERO OWOC TWA ZOP EC 

stali: Jerzy Kowalczyński — prezes, Prze- 
mysław Pawlikowski — wiceprezes, Ludwik 
Antoniewicz — sekretarz, Jan Bobrowicz — 
skarbnik i Antoni Żukowski — stały członek 
zarządu. Biuro związku mieści się obecnie 
przy ul. św. Anny pod Nr. 2 w lokalu klubu, 
Kolejowców i czynne jest w poniedziałki i 
czwartki w godz. 5—7 po południu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dzisiejsza premjera. 
Występ M. Bałcerkiewiczówny. Dziś przemó- 
wi ze sceny Stefan Kiedrzyński w jednej z 
najlepszych swych komedyj ,, ks. Fat- 
my”, która wchodzi na repertu ego 
teatru dzięki występom Marji Balcerkiewi- 
czówny. „Oczy ks. Fatmy“ nie są widowi- 
skiem odpowiedniem dla młodzieży szkolnej. 
Oprócz świetnego i czarującego gościa w 
sdcaci ks. Fatmy* w głównych rolach 
wystąpią: p. Dunin Rychłowska oraz p.p. 
Purzycki, Modzelewski i Wyrwicz-Wichrow- 
ski, jednocześnie reżyser sztuki. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Kino Miejskie — Córka Śniegów. 
Heljos — Panienka w jedwabnych poń* 

czoszkach. 
Lux — Tułaczka księżny Trubeckiej. 
Wanda — Płomiernne Noce. 
Światowid — Czarne Sylwetki 
Polonja — Puszka Pandory. 
Piccadilly — Bracia Scheilenberg. 
Ognisko — Drut Kolczasty. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Z okna szpitalnego rzuciła się 
na bruk. Nocy onegdajszej w szpitalu ży- 
dowskim przy ulicy Zawalnej usiłowała po- 
pełnić samobójstwo znajdująca się na ku- 
racji Elfa Pierewozkin. 

Około północy, podczas, gdy w szpita- 
lu wszyscy spali, prócz dyżurnych pielęgnia- 
rek Pierewazkin zeszła z łóżka i dostawszy 
się do okna wyskoczyłą na bruk, 

Krzyk samobójczyni zaalarmował służ- 
bę szpitalną, która zorjentowawszy się w 
sytuącji pośpieszyła na podwórko, gdzie Ie- 
żała zemdlona Pierewozkin. Natychmiast 
wniesiono ją do sali i poddano oględzinom 
lekarskim. Okazało się, że uległa ona ogól- 
nym *potłuczeniom i zwichnięciu nogi. Pzy- 
czyrą targnięcia się na życie ma być za- 
wód miłośny. 

„_ (c) Włamanie do sklepu. Nocy wczo- 
rajszej na ulicy Słowackiego 24 dokonano 
śmiałego włamania 00 mieszczącego się tam 
sklepu z artvkułami spożywczemi  Żelika 

Kita. Złoczyńcy po wyłamaniu drzwi wej: 
ściowych dostali się do środka i po splon- 
drowaniu sklepu zabrali różnych towarów 
na ogólną sumę 500 600 zł. 

(<) Z riezamxniętego lokalu przy 
ul Wielkiej £0 skradziono przyrząd do cią- 
gąnia kamieni tak zwany „szlaftyncuga“ war- 
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tości 400 zł. Skradziony przyrząd był włas- nością Aleksandra Fiodorowicza (Szopena 6). „= (c) Zatruł się politurą. 
Piłsudskiego znaleziono na chodniku nie- 
przytomnego mężczyznę, jak następnie 
okazało się zatrutego politurą. Ulokowano 
go w szpitalu. Tożsamości jego narazie usta- 
lić niezdołano. 

- (c) Handlarze żywym towarem. 
Onegdaj na dworcu kolejowym w Słonimie 
aresztowano pewnego osobnika, który usi- 
łował wywieść niejaką Marię Sieledczyków= 
nę mieszkankę Żywic w powiecie słonim- 
skim. Aresztowanego, jak okazało się miesz- 
kańca Wilna Mikołaja Pieczenko (Tyzen- 
hauzowska 4) zatrzymano do dyspozycji 
tamtejszych władz sądowych. Zachodzi mia- 
nowicie podejrzenie, *że jest on członkiem 
bandy handlarzy żywym towarem, którą 
ostatnio rozpoczęła swoją zbrodniczą dzia” 
mo na terenie ziem północno-wschod- 
nich. 

x (©) Wypadek poderas pławienia 
koni. W ubiegły poniedziałek w godzinach 
popołudniowych podczas pławienia konia w 
Wilji w pobliżu mostu na Antokolu wpadł 
do wody szeregowiec 3 pułku saperów Ssl- 
wester Zawadzki. Wypadek miał miejsce na środku i Zawadzki (niechybnie utopiłby się, 
gdyby nie posterunkowy posterunku rzecz- 
nego Szmiejlis, który pośpieszył tonącemu 
na pomoc i uratował go 

„_(c) Złodziej-rowerzysta. Augusty- 
nowi Przy, emskiemu (Archanielska 30) ja- 

kiš osobnik podający'się za Lejbę Gurwlc2a 
usiłował skraść rower. Kradzież w czas za 
I co i złodzieja oddano w ręce po- 
icji. 

RADJO. 
Środa, dn. 14 sierpnia 1920 r. 

11,56--12,05: Sygnał czasu z Warszaw: 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,502 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00— : 
Komunikat meteorologiczny. 16,55 —17,15: 
Program dzienny, repertuar i chwilką li- 
tewska. 17,15—17,25; Transm. z Warsz. 
Feljeton uzdrowiskowy — wygł. Tadeusz 

Strzetelski. A17,25—17,50: Audycja dla dzie- 
ci „Czarodziejska kukułka” - zradjofonizo- 
wana baśń w wyk. Zesp. Dram. Rozgłośni 
Wileńskiej. 1750—18,00: Wystawa Poznań- 
ska mówi' 18,00 —19,00: Transmisja koncer- 
tu z kawiarni В, Sztralla w Wilnie. 19,00— 
19,20: Kącik dla panów. Wygłosi Karol 
Wyrwicz Wichrowski. 19,20—19,40: Tygod 
niowy przegląd filmowy. 19,40 — 10,55: Wol- 
na trybuna. Dyskusja radjosłuchączy przed 
mikrofonem na temat: „Pomnik Mickiewi- 
czą w Wilnie", 19,55—20,05: Sygnał cząsu z 
Warszawy i program na dzień następny. 
20,05-—20,30: Transmisja odczytu z Krako- 
wa. 20,30 21,30: Transm. z Warsz. Kon- 
cert kameralny. 21,30 -22,15: Transm. z 
Poznacią. Słuchowisko. 22,15 — 22,45: 
Transm. z Warsz. komunikaty: PAT. i inne. 
22,45- 23,45; Muzyką taneczna z Krakowa. 

Na ulicy. 

Wycieczka dzieci naszych rodaków 2 
Ameryki 

Wczoraj Wilno witało dzieci na- 
szych rodaków z Ameryki. Wycieczka 
w ilości 50 osób przybyła do Wilna 
o godz. 5 m. 40 po poł. Na czele jej 
stoi prof. Gałązka. Przybywającą do 
nas dziatwę na dworcu witali: z ra- 
mienia p. wojewody zastępca staro- 
sty grodzkiego p. Bohdanowicz, w 
imieniu Komitetu przyjęcia wycieczki 
poseł dr. St. Brokowski, w imieniu 
miasta vice-prezydent Czyż i ławnik 
Łokuciewski. Pozatem na dworcu ocze- 
kiwały przybycia wycieczki delegacja 
harcerstwa i innych organizacyj mło- 
dzieży ze sztandarami i orkiestrą. W 
momencie przybycia pociągu orkie- 
stra odegrała hymn narodowy. Do 
wysiadających z wagonu pierwszy 
przemówił w serdecznych słowach p. 
Bahdanowicz, następnie poseł dr. Bro: 
kowski. 

Na przemówienia te odpowiedział 
prof. Gałązka. Orkiestra wykonała 
hymny polski i amerykański, Po po- 
witaniu dziatwę odwiezono samocho- 
dami do przygotowanych dla niej 
kwater w lokalu Teatru Letniego w 
Ogrodzie Bernardyńskim, gdzie wie- 
czorem odbyła się w miłym nastroju 
wspólna kolacja. 

Dziś wycieczka zwiedzać będzie 
Wilno, zaś jutro pozna Troki, poczem 
część dziatwy, uczestniczącej w wy- 
cieczce wysłana będzie do Landwaro- 
wa, gdzie spędzi około dwuch ty- 
godni w zorganizowanym dla niej o- 
bozie letnim. 

Trzeba zaznaczyć, że przed przy- 
jazdem do Wilna wycieczka dziatwy 
naszych współrodaków z Ameryki 
bawiła w Białowieży. 

Przemili nasi młodociani goście 
czują się Świetnie i doskonale zdają 
sobie sprawę, gdzie się znajdują, nie 
kryjąc swego sentymentu dla Wilna. 
Wskazuje to na wzorową organizację 
i kierownictwo wycieczki, Dziatwie ży- 
czyć należy aby, po powrocie do 
Ameryki zachowała po Wilnie jaknaj- 
lepsze wspomnienia. Przypuszczać na- 
leży, że ten cel—komitet przyjęcia 
wycieczki osięgnie. (w) 

SPORT 
Niespodziewana zmiana pro- 

gramu. 

Drużyna piłkarska 78 pp. z Baranowicz 
sprawiła, że publiczność wileńska miała 
niespodziankę. Po pierwsze zmienił się pro- 
gram zawodów, a po drugie wynik jednego 
spotkania był też niespodzianką. 

„Stało się to w sposób następujący. Z 
przyczyn nieznanych 78 pp. nie przysłał dru- 
żyny rezygnując z czterech punktów, któ- 
rego podzielili się z przyjemnością Makabi 
i Ognisko — konkurenci o tytuł mistrza 
Okręgu. 

Wzamian tych zawodów odbyły się spo- 
tkania towarzyskie zakończone następują- 
cemi. wynikami. 

W sobotę Makabi mimo wyraźnej prze- 
wagi z trudem tylko uzyskałą wynik 2:1 
grając z I pp. Leg. Jak zawsze Makabi do- 
skonale grająca w polu załamywałajsię pod 
bramką. : 

W niedzielę Pogoń sprawiła swoim 
zwolennikom miłą niespodziankę. Nieobli- 
czalna ta drużyna, znajdująca się w począt- 
kach na szarym końcu tabeli Fe pewnie 
Ognisko. Wprawdzie Ognisko było trochę 
osłabione brakiem Godlewskiego jednak 
ostatnio forma tego faworysta na mistrza 
pozwalała przypuszczać, że w decydujących 
spotkaniach Ognisko nie zdoła utrzymać 
się na pierwszem miejscu, 

‚ Sądząc z ostatnich spotkań Makabi od- 
bierze wywalczony raz tytuł mistrzą, na co 
zresztę zasługuje w zupełności, gdyż jest 
bezsprzecznie najlepszym zespołem. 

ZAWODY SPORTOWE POLICJI WOJ. WI- 
LEŃSKIEGO. 

Komendant wojewódzki P.P. w Wilnie 
organizuje w dniach 17, 18 i 19 bm. w Po- 
stawach i Wilnie zawody sportowe policji 
województwa wileńskiego. 

Zawody te odbędą się pod protektoratem 
p. wojewody Raczkiewicza. 

Program zawodów przewiduje: w Posta- 
wach 17 i 18 bm. zawody strzeleckie, lek- 
koatletyczne i marsz 30 klm. 

W Wilnie 19 bm. — o i5-ej godz. pły- 
wackie (na basenie przy ul. Sołtańskiej) i 
rozdanie nagród o 16-ej. 

Postawy wybrane zostały jako miejsce 
zawodów dla propagandy sportu gdyż miasto 
te nigdy jeszcze nie miało sposobności ob- 
serwowańia zawodów sportowych zakrojo* 
nych na szeroką skalę. 

WYNIK BIEGU KOLARSKIEGO NA .ETA- 
PIE KRAKÓW—LWÓW. 

LWÓW, 13-VIIL. PAT. We wtorek od- 
by! się dalszy etap biegu kolarskiego dooko- 
ła Polski na dystansie Kraków—Lwów (320 
klm.). Wystartowało, o godzinie 4 min. 13 
rano 48 zawodników. Deszcz i błoto utrud- 
niały w znacznym stopniu zawodnikom dro- 
gę. Dopiero 50 klm. od Lwowa deszcz ustał 

i droga była nieco lepsza. Wycofało się 8 
zawodników z Wisznickim i Olszewskim na 
czele. W ten sposób rozbita została ostatnia 
drużyna, prócz Pogoni lwowskiej, która mo- 
ła się ubiegać o nagrodę drużynową gen. 
róblewskiego. O ile zatem nie spotka dru- 

żynę Pogoni iwowskiej żaden przypadek, 
ma ona zapewnione zwycięstwo i puhar w 
konkurencji drużynowej. — Wyniki etapu 
Kraków—Lwów: pierwszy Michalak  (Le- 
gia) 13 godzin 14 min. 10 sek. drugi — 
Stefański — 13 godz. 18 min. 17 sek., trze- 
ci — Kołodziejczyk 13 godz. 18 min. 18 sek., 
4-ty — Więcek. — klasyfikacji ogólnej 
prowadzi Stefański — 52 godz. 36 min. 19 
sek. przed Michalakiem. Kołodziejczyk ma 
35 min. spóźnienia. Więcek — 50 min. We 
środę zapaśnicy mają jednodniowy odpoczy- 
nek we Lwowie, poczem nastąpi etap biegu 
Lwów—Lublin. 

  

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

OBRUDACH NASYCH I REGULACI 
. ULIE 
Wystarczyło abym kiedyś w którymś ze 

swych „spacerków* po Wilnie napisał o ro- 
botach regulacyjnych na ulicy Ofiarnej, aby 
akurat z dwuch przeciwłegłych krańców 
miasta otrzymać dwa sympatyczne listy od 
mych łaskawych czytelników: z okolic Łu- 
kiszek i z Zarzecza. 

Pisze tedy pan „Miejscowy”*: „W zwią- 
zku z uporządkowaniem ulicy przylegającej 
do Sądów, przypomnieć należy czynnikom 
miarodajnym, że tuż obok istnieje ulica 
Przejazdowa, łącząca ul. Gimnazjalną i Ja- 
kóba Jasińskiego, przedstawiająca okropny 
widok. Nigdy nie  poprawiana jezdnia do 
wszystkiego się nadaje, tylko nie do jeżdże- 
nia; „chodnik'* stanowią „klawisze* — wspo 
mnienie po dawnym chodniku drewnianym. 
Kaleczy się o nie przechodzeń, nierzadko ko- 
zły fikając. с 

“ Obecnie, pisze dalej p. Mieįscowy, kiedy 
rozbiera się chodnik przy Sądach, ci sami 
robotnicy mogliby ułożyć chodnik, choć 
jednopłytowy na ul. Przejezdnej, zaoszczę- 
dzając tem samem wydatków na robociznę, 
dostawę i dogląd'*. arm : 

Ani słowa! Słuszne uwagi. Niechże się 
niemi ktoś właściwy zainteresuje! 

Ale teraz pan Mieszkaniec Białego Zauł- 
ku na Zarzeczu: „Z przykrością, pisze, mu- 
szę stwierdzić, że pan (do mnie to skiero- 
wane, przyp. Mika) do tej pory nie odwie- 
dził dzielnicy zapomnianej przez nasz kocha- 
ny Maigstrat, a w szczególności uliczki nie 
tak daleko od centrum miasta położonej, 
mianowicie: Białego zaułka. 

Otóż nie będę już mówił o braku kana- 
lizacjj i wodociągów (choć mieszkańcy aż 
na Rynek Zarzeczny po wodę chodzić musza 
i płacić po 2 grosze za wiadro), lecz chciał- 
bym za pańskim (znowu: ja) pośrednictwem 
zwrócić uwagę władzom samorządowym na 
stan chodników i oświetlenia. 2 

Całość zagadnienia światła wyczerpuje 
na Białym zaułku jedna jedyna latarnia, co 
wobec krętości uliczki jest absolutnie nie- 
wystarczające. Domy toną w ciemnościach, 
a nawet za oświetleniem numeracji ich nikt 
nie śledzi (co już oczywiście winę policji 
stanowi). > A 

Chodniki? ależ ich prawie niema. Gdzie- 
niegdzie sterczą deski przypominające czasy 
rosyjskie, kiedy je jeszcze układano. у 

Podczas deszczu w miejscach gdzie kie- 
dyś był drewniany chodnik, tworzą się ka- 
łuże, a mieszkańcy wieczorem jesienią po- 
wracający 'do domów nielada sztuki muszą 
dokazać, chcąc bez szwanku te wertepy 
przebrnąć. 

Od siebie jeszcze tylko dorzucę słówko 
o jeżdni. Miałem właśnie wczoraj okazję 
spróbować jej, powracając autem z dalszej 
wycieczki na wieś. 

Otóż jedzie się po Białym zaułku „koła- 
mi“ tak, jak łodzią po morzu. Z góry na 
dół, zdołu na górę. Że więc jezdnia w tych 
warunkach naprawy potrzebuje, dowodzić 
nie trzeba. 

Na Zarzeczu wogóle dobrze nie jest. Ktoś 
skarżył się na przyjęty tam system codzien- 
nego porządkowania ulic. 

Studni na Zarzeczu mało, wodę zdaleka 
nosić trzeba, poco kłopot mieć? Pan dozorca 
bierze miotłę i wychodzi na ulicę, bierze 
poprostu miotłę i „na sucho” zamiata. Po 
chwili ginie on w tumanach kurzu, rzekłbyś 
pod ziemię się zapadł. 

Ktoś przechodzi mimo, zaczyna kaszłać, 
kichać, oczy tarć — wiadomo — „nie przy- 
wykszy”, a pan dozorca zadowolony. że 
ktoś tam do jego „systemu* oczyszczania 
ulicy nie potrafi przyzwyczaić się i przy- 
stosować. 

Jest ponoć na praktyki panów dozorców 
domowych bicz Boży w postaci policji. Ano, 
trudno, na Zarzeczu, coś nie bardzo on 
smaga. 

* * * 

Wszystkie te potrzeby i te z ulicy Prze- 
jazdowej i te z Białego zauika, są oczywiś- 
cie słuszne, usprawiedliwione i niewątpli- 
wie zaspokojenia godne, ale jednak są to 
wszystko potrzeby bardzo lokalne, bardzo 
nielicznego grona mieszkańców dotyczące. 
Poruszyłem je, bo jak tylko co napisałem, są 
słuszne. 

Ale trzeba sobie zdać sprawę, że najwa- 
żniejsze, najbardziej ruchliwe arterje nasze- 
go miasta mają szereg potrzeb w zakresie 
jeźdni, potrzeb, które zaspokojenia od Bóg 
wie jak dawna, aż proszą. 

Dość przypomnieć stan ulicy Mickiewicza 
od Lukiszek do mostu  Zwierzynieckiego, 
došč przypomnieč o wjazd do stacii towaro- 
wej, albo takie ulice, jak Piłsudskiego, No- 
wogródzka i t.d. i t.d. 

Po ulicach które wymieniłem, a których 
wszystkich wymienić nie jestem w stanie, 
bezustanny trwa ruch przy najokropniejszym 
stanie jezdni. : SPA 

Magistrat reperuje, reguluje ulice boczne, 
mało ruchliwe, dba o ich estetykę, przykład? 

Ofiarna. й 
Bardzo to piękn.e, bardzo to ładnie, ale 

to mało. Stanowczo mało. Ulice boczne — 
swoim porzadkiem, ulice główne swoim po- 
rządkiem. Trzeba i o jednych i o drugich 
pamiętać. Skoro są pieniądze na porzadkowa 
nie ulic o drugorzędnym, dla ruchu miejskie- 
go znaczeniu, to muszą się znaleźć i na u- 
porządkowanie ulic o znaczeniu pierwszo- 
rzędnym. Mik. 

Ostrze nożyka de- 

eyduje o dokładnem 

ogoleniu 

« dlatego nożyki Gillette wykonane 
z najlepszej stali i wyostrzone z ma- 
tematyczną dokładnością, gola wielo- 
krotnie i znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette, 

  

POSZUKUJĘ 
WSPÓLNIKA 
z kapitałem na założenie większego 
gospodarstwa rybnego. Edward Skir- 
munt maj. Szemetowszczyzna, woj. 
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ZE ŚWIATA 

MASZYNA POŻERAJĄCA DOLARY 

Ameryka otrzymuje nowe banknoty do- 

larowe. Od 10 sierpnia będą puszczone W 

obieg nowe banknoty rozmiarem O jedną 

trzecią mniejsze od dotyc sowych któ- 

re stanowiły przedmiot ma 
kolenia. Stare zaś banknoty wycofywane są 

z obiegu i niszczone. о 
ielki Нит ludzi z ciekawością przypa- 

truje się procedurze niszczenia banknotów. 

Widzi jak dolary są krajane jak świat staje 

się uboższy iljony upragnionych bo. - 

gactw. Być może że widok ten sprawia lu- 

dziom pewnego rodzaju mazochistyczną przy 

jemność. Człowiek który zawsze marzył о 

dolarach a nie mógł ich zdobyć, pragnie 

przynajmniej być świadkiem jak skarby te 

są niszczone a tem samem odbierane również 

innym ludziom. Niszczenie starych bankno- 
tów dolarowych, z których po roku ani j 1 
nie zostanie w obiegu, odbywa się 
w drukarni państwowej, a czę 
rach urzędu skarbowego. W s 
urzędu skarbowego niw / 
trzy miljony dolarow. А y 

wa się przy pomocy 0s : yny, któ- 
ra byłaby na w; szem miejscu w war- 
sztacie średniowiecznego alchemika, aniżeli 
w urzędzie nowoczesnego państwa korzy- 

stającego z, najnowszych zdobyczy tech- 
niki Maszyna pożerająca dolary podobna 
jest do olbrzymiej wazy. 

Składa się z lakierowanego na czerwo- 
no bębna, napewno około czterech metrów 

   
   

   
  

  

   

  

  
  

    
          

    

  

średnicy. 
Bęben ten wprawiany jest w ruch przez 

maszynę parową. W bębnie umieszczonych 
jest nie mniej nie wicej jak sto dziesięć ru- 
chomych noży, które mają za jedyne za- 
danie krajanie wrzuconych do maszyny 
banknotów na drobniutkie tysiączne skrawki 
Skrawki te spadają automatycznie do zbior- 
nika, napełnionego do połowy wodnistym 
roztworem ze sody i wapna. 

Roztwór ten niszczy tkankę papieru roz- 
puszcza farbę i zamienia banknoty w płyn- 
ną papkowatą masę. 

Procedura jest następująca. Maszyna 
posiada trzykrotny system zamków. Klucze 
przechowują dwaj szefowie specjalnej „ko- 
misji dla niszcenia banknotów dolarowych". 
Komisja składa się z czterech członków, 
którzy starannie dozorują operację. Zanim je- 
szcze banknoty wrzucane do maszyny, prze- 
cinane bywają na dwie równiutkie połowy. 
aby zapobiedz nadużyciom. Potem przyno- 
szą je w wielkich żelaznych kasetkach do 
sali, gdzie mieści się maszyna. Dwaj szefo- 
wie komisji otwierają maszynę, zawartość 
skrzyń wrzucana bywa do bębna, poczem 
zaraz zamykają maszynę. Dla ostrożności są 
trzy zamki, które należy naprzód otworzyć 
i zamknąć, zanim maszyna gotowa jest do 
nżytku, 

Członkowie komisji wrzucają dolary i 
wyprawiają w ruch maszynę. Godzinę lub 
iwie trwa praca, zanim dokonane zostaje 

  

  

zeń całego po- S 

rykańskich 'tonn tej masy, więc w*dat © CENY W WILNIE. 
i niszczenie banknotów może być interesein 
dochodowym. 

Korespondent jednego z dzienników za- 
pytał starego maszynistę, który od dwudzie- 

atrudniony jest przy zabijaniu ban- ka 
al mu niszczyć tych pięk- 

stu | 
knotów, czy ni 
nych pieniędzy. 
Wcale mu nie 

      

Maszynista 
LZ 

  

  

Z dnia 13 sierpnia r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 47—48, żyto 

27—28, jęczmień 26 - 27, owies 27 —28, gry- 
36—37, otręby pszenne 19—21, żytnie 

17 - 19, ziemniaki 9—10, siano 7-8, słoma 
potrząsnął głową 7- 8, makuchy Iniane 49—50, 
miechu staruszka Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 

można było nawet wywnioskować, że pro- 30 -33, pytlowa 42—44 za kig. 
cednra sprawia mu pewną 

  

  

od roku 1873, 
     

ry maszynista widzi skarby 

robi postępynie z tego, co bywa zarabiane 
lecz z tego co bywa niszczone. 

Dlatego ci się z nowych banknotów 
które dostarczają tyle starych dolarów, jego 
maszynie. 

     

  

WW TA KI TS ZEW IN 
Koncesjonowane przėz Kuratorjum 
O. Szk. Wileńskiego № 18187/29 l 

Aoedukacyjne Kursy Wieczorowe 

Ё 

(z programem gimnaz. państw.) 
im. „Komisji Edukacji Narodowej” 

w WILNIE przy ul. W. POHULANKA 9 
vis'a*vis lzby Skarbowej. 

Od dnia 15 sierpnia, od godz.4 7Tpo 
południu. przyjmują wpisy na rok szk. 
1929|30, do wszystkich klas gimnaz. 
Zakres: duża matura, mała matura, 

szkoła powszechna. Т 
m" humanist. i mat.-przyrodniczy, 

2062 BET, ZOWEM WRÓCI WODE САНр 

BOO SECA RET САНО МЕН S 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 sierpnia 1929 r. 

Bawisy | wzluty: 

  

Tran. Sprz. Kupao 
Dolary 8,885  8,90,5 8,86,5 
uelgja 123.96, 124.27. 123,85, 

Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt 155,48 _ 155,88  155,08 
Holandja 357,22 358,12 356,32 
Londyn 43,24,5 43,35, 43,14, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,87, 3496, 84,79, 
Praga 26,38,5 26.45 26.32, 

Szwajczrja 171,52, 171.95, 171.09 
Stokholm 239,06 239,66 238,48 
Wiedzń 125,57, 125.88, 125,96, 

Włochy 46,63, 40,75 46.51, 
Marka niemiecka 212.33, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 114,75 — 116. 
5 proc. pożyczka  konwersyjną 48,—. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,75. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 

przyjemność. 
ystem ten niszczenia banknotów datuje się 

ale dopiero w ostatnich cza- 
sach zabrano się gorliwie do tej pracy. Sta- 

amerykańskie 
ze strony odwrotnej. | oblicza jakie świat 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 - 
1:0, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200— 
240, baranie 200—240, wieprzowe 250 — 340, 
słonina świeża 380—420, sołona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 

Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, i 80—100 za I kg, 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450 - 550, solone 350—450. 

WE 170—190 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 50-00, strączko* 

wy 50—60, fasola biała 160—180, strączko- 
wa 70—80, kartofle 9-10, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 10 -15 
(za pęczek), buraki 10—15 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 10—30za 1 dziesią- 
tek, cebula 40—45, młoda 5—10 (za pę- 
czek), pomidory 3 - 3' zł. zą kg. kalafiory 
25—50 za główkę, kalarepa 5 - 10. 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 120-150, kaczki 6—8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3 5 zł. 

Ryby: liny żywe 500-550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550— 600, śniętę 300 — 
400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400 — 450, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 350 400, ka- 
rasie żywe 350—400, Śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500-550, Śnięte 400—450, siela” 
wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
mię sa 250—300, płocie 200—250, drobne 

NMARSŃRARKZNEZKAREKNEANNZURNEM 

Przetarg, 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batore- 

go w Wilnie ogłasza publiczny pisemny 
przetarg ofertowy na dostawę około 350 
tonn węgla górnośląskiego grubego i kost- 
ki z dostawą oraz okotu 500 mtr.3 drzewa 
opałowego twardego gatunku, również z 
dostawą na miejsce. Szczegółowe inior- 
macje oraz przepisy o oddawaniu dostaw 
państwowych otrzymać można do przejrze- 
nia codzień w biurze techniczno-gospodar- 
czem Uniwersytetu Stefana Batorego (ul. 
Uniwersytecka 3, Ip.) w godzinach od 10 
do 12-ej. Oferty w zapieczętowanych lako- 
wą pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta 
ma dostawę węgla i drzewa opałowego dla 
Uniwersytetu Stefana Batorego" należy 
złożyć w sekretarjacie Uniwersytetu (ul. 
Uniwersytecka 3, I p ) najpóźniej do godzi- 

ny 15-ej dnia 29 SIERPNIA b. r.. Do każ- 
dej oferty musi być dołączony dowód zło- 

dzieło zniszczenia i dolary przemieniają sie gąme 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie żenia w Kasie Skarbowej na depozyt Uni- 
w płynną masę. dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50, wersytetu Stefana Batorego wadjum w wy* 

Potem otwiera sie maszynę i starannie g proc. warsz. 67,75—68, 8 proc. Łodzi Sokości 3 proc. od całkowitej oferowanej 
bada się zawarto , 

Papkowata masa powoli wypływa 
członkowie komisji dają baczenie czy nie 
ma tam jeszcze jakiego nienaruszonego 
skrawka. Dopiero gdy się przekonają że 
wszystko jest w porządku pozwalają by ma- 
sa skrzepła a po 24 godzinach zabiera ją 
fabrykant papieru. Państwo otrzymuje około 
17 dolarów za tonnę. Ponieważ jednak ro- 

    

  

58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 

—65—65,25. 
Akcje: 

Bank Polski 166,—. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35,50. Staracho- 
wiec 26,75 36,50. Haberbusch 237. Spiess 

cznie sprzedaje się około trzech tysięcy ame. 130. Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

PPP S 

+0MUNT i He NOW 

* Na ustronnym szlaku 
2 Powieść 

  

„Jednak i ja muszę ciebie prosić o 
odłożenie konterencji na wsi, na po- 
tem, musimy skończyć nasze narady, 
odezwał się ks. Aleksander — dziś wie 
czorem odjeżdżam pociągiem do Wy- 
szewicz — stamtąd dotrę w nocy koń- 
mi do Ćmienia*. Słowa te zdziwiły 
księżnę. 

„Myślałam że zemną wrócisz, rze- 
kła. 

„Czas mego urlapu upływa, mu- 
szę go należycie wyzyskać. W Ćmie- 
niu zabawię kilka dni, wszak pojutrze 
tam się spotkamy. I stanowczo wyjeż- 
dżam wieczorem'*'. 

„W takim razie wracamy na ple- 
banję, powiedziała Iwieniecka, lecz i 
sprawa na wsi zwłoki nie cierpi. Obłęd 
zaražliwym bywa, za jednym szalen- 
'cem który się rzuci do ucieczki, pójdą 
tłumy. Może ksiądz proboszcz zechce 
się tam udać... z panną Bukowską, by 
wystraszoną ludność uspokoić?" 

„Pójdę sam, odrzekł proboszcz, to 
mój obowiązek i jestem pewny dobrego 
wyniku. Wasz przykład, którzy trwać 
zamierzacie na miejscu i mój będzie 
najwymowniejszym argumentem. 

Ku wsi zwrócił swe kroki ksiądz 
proboszcz, reszta towarzystwa dążyła 
przez cmentarz ku plebanji. Tylko Ło- 
knickiemu niepodobał się wybór drogi. 

„Co my tam znajdziemy na cmenta- 
rzu,, mówił. Sprawdzać gawędy lada 
plotkarza, niewarte zachodu. Cerkiew- 
ka, jak stała tak i stoi i sąsiedztwo jej 
niemało kłopotu przyczyni kościołowi. 
Pani wielką zrobiła pomyłkę, że cmen- 

tarza od Fiodorowa nie odkupiła*. 
„Cerkiewika stara, sciany jej spró- 

chniałe, odparła Iwieniecka obojętnie, 

oglądałam ją kilkakrotnie. Silny wicher 
mógłby ją uszkodzić, a przecie w nocy 
szalał huragan, lecz i ja wątpię by 
nam wyświadczył podobną przysługę". 

Wicher nocny otrząsł z drzew ostat- 
nie liście, na ziemi leżały liczne gałązki 
drobniejsze, tu i tam nawet mocne ko- 
nary złamane. Gdzieś na skraju cmem- 
tarza leżała sosna średniej miary, wyr- 
wana z korzeniami. Wszakże okrzyk 
zdziwienia wyrwał się z pierśsi wstę- 
pujących na wzgórze, gdy na miejscu 
cerkiewki ujrzeli jedno zwalisko. Po- 
tężnym musiał być pęd trąby! Ściany 
runęły w kierunku wichru, Krokwie 
strzaskane przykrywały pojedyńcze ba 
le dalej, dalej odrzucone, na przedzie 
w pewnej odległości leżała kopułka ka- 
plicy, jak głowa rozbitego posągu. Ze 
zdumieniem oglądano dzieło zniszcze- 
nia, w milczeniu. Pierwsza, przerwała 

je księżna. 
„To palec Boży, to cud*, rzekła 

uroczyście. 
„To cud'* powtórzyła za nią Iwie 

niecka, mocno wzruszona. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

syge „Tak, to cud* stwierdził Wis 
z przekonaniem. 

Panna Bukowska wydawała okrzy- 
ki podziwu i zachwytu. Łoknicki okrą: 
żał tymczasem zwalisko, przyglądając 
się mu z wielką uwagą. Coś tam tknę- 
ło bystry wzrok jego, uśmiech zlekka 
złośliwy igrał mu na ustach. 

„Ja myślę, że ktoś tu mocno dopo: 
mógł do tego cudu*, rzekł po chwili, 
wskazując na znamienne uszkodzenie 
zwalonej ściany, metalowem  narzę- 
dziem. 

„Słusznie, słusznie, zgadzał się z 
nim Wissygen, tu ktoś musiał mocno 
dopomėdz.“ 

„Pan može ma rację“, odezwal się 
ks. Aleksander, pa zbadaniu osobli 
wych znaków, wszakże, w tej samej 
chwili, jakiś domysł błysnął mu w gło- 
wie. „Dajmy pokój dalszym bada- 
niom“ szepnął Łoknickiemu na ucho. 
Uwaga była dobrze pomyślaną, ale 
przyszła zapóźno. Wicherek zamiesza- 
nia już się był zerwał z uwięzi, Iwie- 
nieckiej zrobiło się nagle słabo, zaczę- 
ła się słaniać, mdleć — podtrzymali 
ją ks. Marek i panna Bukowska. Ks. 
Melchjor podniecony uw agmi Łoknic- 
kiego, niespostrzegł tego, podskoczył 
żywo do złomów uszkodzonej ściany i 
po obejrzeniu ich zawołał tryumfująco. 

„Prawda, prawda! Łoknicki ma ra- 
cję, są ślady uszkodzenia łomem, sie- 
kierą. Trzebaby sprowadzić poli...'* Na- 
gle zabrzmiał głos księżny, ostry, jak 
świst batu: 

„Glupiec!“ Ks. Melchjor osłupiał. 
„Um, um, wyjąkał, ja nie wiem — 

jak to — kuzynka rozumie”, Nikt jemu 
tego niewytłómaczył, bo ogólna uwaga 
odwróciła się ku Iwienieckiej. Pytanie, 
co do właściwych przyczyn  runięcia 
kaplicy przestało istnieć. Po kilku chwi 
lach ostre objawy osłabienia minęły, 
Iwieniecka wspierana przez ks. Marka i 
Aleksandra podążyła z gośćmi ku ple- 
banji. Księżna w czasie pochodu prze- 
mówiła do Melchjora pojednawczo. 

„Przepraszam, rzekła, za ostre Sło- 
wo, bo wiem, że kuzyn w gruncie rze- 
czy dobre ma serce, jena bywa poryw- 
czym i nierozważnym*. 

„Zupełnie to'samo o kuzynce po- 
wiedzieć można, odparł Melchjor przy 
jaźnie — i dla tego nieczuję do niej 
żadnej urazy“. : 

Niespodziewanem byto dla bliskich 
nagłe polepszenie samopoczucia Iwie- 
nieckiej gdy pa powrocie do plebanii 
pozostała w swoim pokoju sam na sam 
z księżną i panną Bukowską. Siadła na 
fotelu nieco znużona, ale w usposobie- 
niu zupełnie pogodnem. 

„Nieudała mi się wycieczka na 
cmentarz, zaczęła z uśmiechem, Łokni- 
cki był w naszem gronie zbyteczny, on 
ze swym zmysłem krytycznym i du- 
chem przekory, do sprzeciwu zawsze 
bywa skłonny. Dziś zepsuł nam cały 
nastrój. A chwila była nastrojowa, 
ciągnęła dalej poważnie, na tle krajo- 

n 

sumy. Publiczne otwarcie  ofert nastąpi 
„A 10 proc. kolejowa 102,50. Dolarówka 66,25 dnia 30 sierpnia 1929 roku, o godzinie 10 

w lokalu Biura Techniczno-Gospodarczego 
U. S. B. Rektorat zastrzegą sobie prawo 
swobodnego wyboru oferenta bez wzglę- 
du na wysokość oferowanych cen. : 
о— Rektor Ks. Dr. Cz. Falkowski 

ARRURZRERURKANNNNKENNZUKANEĘ 

brazu jesiennego, leżał powalony sym 
bol wrogich nam mocy, jak posąg zdru 
zgotany, waregskiego najeźdzcy. Tyl- 
ko głowa zleciała mu z karku nieuszko- 
dzona, spiczastym hełmem ochronna. 
Nie powstanie więcej... co samsono- 
wych ramion swych siłą. Poświst noc- 
ny w proch strącił". 

ROZDZIAŁ XV. 

Teikir — Nameh*). 

Panowie gwarzyli w refektarzu w 
oczekiwaniu przybycia pań, tylko Ta 
dzia Wissygen wycofał się przezornie 
do swego pokoju, by odpocząć, po tru- 
dach poranka. Ledwo zdołał wycią- 
gnąć się wygodnie na łóżku, gdy u- 
słyszał dyskretne pukańie do drzwi. 

Ktoś tam puka tajemniczo, pomy- 
ślał, jak ów kruk nocny z upiornej ba- 
lady Poe'a: 

Ghastly, grim and ancient Raven 
[wandering from the nightly shore 

Pukanie rozległo się powtórnie. 
„Proszę'** zawołał Wissygen zmartwio- 
ny niespodziewanem zakłóceniem, spo- 
koju. Pogodnie, choć nieco wystraszo 
ną wyglądała zjawa, która się we 
drzwiach ukazała, do upiora zgoła nie- 
podobna. Wissygen powoli podniósł 
się z posłania. 

„Kogo aczy moje widzą, mówił u- 
przejmie, pan Pogłoski, kochany nasz 
wszechwiedny, wszędobylski“. 

„Ciszej, panie Tadeuszu, ciszej, tam 
w sąsiedztwie książe siedzi. 

„Nawet trzech, książe Aleksanler, 
książe Marek, książe...'* 

„O tamtych mi nie chodzi, przer- 
wał Pogłoski, tylko ten pułkownik ko- 
zacki, mnie niepokoi, to człek groźny, 
on złe ma oko a dłoń zbyt sprawną“... 
Wissygen pokiwał głową na znak po- 
rozumienia, mówiąc. 

„Pogorzelec z ogniem nieigra", Po- 
głoski niebył w tej chwili skłonny do 
odgrzebywania przykrych wspomnień 
zwrócił rozmowę na inne tory. 

„Posiadam już, mówił, wszelkie cie 
kawe wiadomości miejscowe: huragan 
wywrócił w nocy kapliczkę na cmenta- 
rzu, Iwieniecka znowu zaniemogła mo- 
cno, złożyliście większą sumę pieniędzy 
na fundacje w Pohoście... 

„Jeszcze nie“ zaprzeczył 
gen. 

„Ale złożycie — to wszystko je- 
dno“. Po krótkiej wymianie zdań. Po- 
głoski nagle umilkł, jakby wpadł w 
zadumę. Podniósł głowę, jął poruszać 
nozdrzami, jak wyżeł na polowaniu, 
gdy zwietrzy zwierzynę. Wissygen 
spostrzegłszy ten ruch nieznaczny, w 
lot myśl gościa uchwycił. 

„Człek czynny, ruchliwy — rzekł w 
sposób odpowiedni o podtrzymanie sił 
swoich dbać winien. Krzepki duch naj- 
chętniej w krzepkiem gości ciele. Dla 

Wissy- 

  

*) Po nersku Księga rozważań. Goethe. 
Dywan zachodnio - wschodni. 

Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

Od dnia 12 do 16 sierpnia 1929r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

НЕЫ Rizematogral 
Kila: »iae-Oświatowy 

* MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

"T 

g. 3 

Według powieści Jacka Londuna. Dramat w 8 aktach. 
DICK GILBERT i JOHNY WALKER. 

Nad program: „PATHE JOURNAL“ yr. 4, rok 1027. 
Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ej, 

m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej 

„Córka Śniegów" | 
W niedzielę i święta kasa czynna Od 

  

AINO-TEATR" 

„HELIOS“ 
sztuce er0- 

tycznej 
i Sport“. Początek o godz. 6, 8. i 10,15. 

Nad program: T 
DZIŚ! Fascynujący film na czasie! Czarodziejska, piękna, bos o zbudowana MAGDE BELLAMY w pikantne 

Pantenka w jedwahnych pończoszkach ryskająca 
* "humorem komedja „Miłość 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 24V 1929 r. 
10087. I. A. Firma: „Paczkowski Franciszek*. Siedziba we 

wsi Bałaje, gm. Woropajewskiej, pow. Postawskiego. Przedmiot 
klep kolonjalno spožyw Firma istnieje od 1929 roku. 
ciciel Paczkowski Fran ek zam. tamże. 1048—VI. 

10088. I. A. Firma: „Paczkowski Leon“. Siedziba we wsi 
Mosarz, gm. Kozłowszczyzna, pow. Postawskiego. Przedmiot— 
sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel Paczkowski Leon zam. w folw. Marjampol, tejże 
gminy. 1049 — VI. 

10089. 1. A. Fir „Pergament Izaak". 1 
Postawy. Przedmiot — zawodowy skup materjalow drzewny LE 
Firma istnieje od 1929 roku Właściciel Pergament Izaak zam. W 
*Postawach. 1050 — VI. 

10090. I. AE 
dziole, pow. Postawskiego. Przedmiot — herbaciarnia. Firma 
istnieje od 1926 r. Właściciel Perkowski Józef zam. tamże. 

1051 — VI. 

10091. I, A. Firam: „Płotnik Bejla*. Siedziba we wsi Za- 
skiewicze, gm. Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot— 
sklep artykułów spożywczych. Firma istnieje od 1920 roku. 
Właściciel Płotnik Bejla zam. tamże. 1052 — VI. 

w dniu 15. 5. 1919 r. 
9094. I. A. „Noach Krejndel* w Wilnie, ul. Rudnicka 13, 

sklep wyrobów żelaznych. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel Krejndel Noach, zam. w Wilnie, zauł. Nikodemski m 

1053 — VI. 

w dniu 16. 5. 1929 r. 
9995. 1. A. „OLNAFT* — Jezrael Lewin" przy st. Gudogaj, 

m. Polańskiej, pow. Oszmiańskiego, sprzedaż produktów na- 
towych i kolonjalnych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Lewin Jezrael, zam. w Wilnie, uł. Rudnicka 14. 1054 — VI. 

9996. I. A. „Łaźnia Szkoły Chasidskiej w Święcianach* w 

Święcianach, ul. Wileńska 9, łaźnia. Firma istnieje od 1923 roku, 

Właściciel Zarząd Szkoły Chasidskiej w Święcianach. Plenipo- 

tentem firmy jest Szloma Kurlandczyk, zam. w Šwiecianach, 
ul. Wileńska 11 - a. 1055 — VI. 

9907. 1. A. „Maksimow Andrzej* w maj. Mere 
szki, gm. ZEW pow. Wileńskim, młyn wodny. 
nieje od 1924 roku. Właściciel Maksimow Andrzej, zam. tamże. 

1056 — VI. 

9098. 1. A. „Nemzer Rubin“ w Wilnie, AE uł. Sofjanej, ry- 

nek rybny, sprzedaż ryby. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

ciel Nemzer Rubin zam. w Wilnie ul. Sawicz 3 - 1. 
1057 — VI. 

9999. 1. A. „Chanin Abram* w Drui, pow. bBrasławskim, 

drobna sprzedaż mięsa. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
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WAPNO 
ZA 

w najlepszym gatunku z marmuru kieleckiego „Sitkówka* 
Kamieniołomy i Piece Wapienne. 

HE Akcyjna Warszawa, Kopernika 30, tel. 89 —74, 

rima ролиотоль WAWAWAW, 
E bEKARZĖ Śp P.T | l 

DOKTOR zamucwy AWAWAAA 

<horoby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- oraz Gabinet Kosme- w jęcie: Od $-i i Up 

  
  

  

Akoszerkaścóńałowska Folwark do sprzedania 
Trockiej, 

3—T.tyczny usuwa Zmar- mający | i pół włoki 
Wilno, szczki, piegi, wągry,w tem 4 dziesięciny 

ul. W elka 2 ua ye, Ro RA dzies. lasu, 
* rzajki, wypadanie wło- ogr z sądem pół 

(Telet. 921). — sów. Mickiewicza 46'dzies. resztą daria 
r. 0. { GRE Inwen- 

DOKTOR AMC TANIĄ arz żywy i martwy, 
lub bez. Przystanek 

h. GINSBERE Leśniki na miejscu 
choroby + eneryczne W RZEMEA Z EI NoWe Troki, folw. Żu- 
syfilis i skórne. ul. 
WILEŃSKA 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
ой 10 40 1 iod 4 do 7 

|” Kobieta-Lekarz + Poszukiwany 
lt Leldowiczowa Korespondent-buchal- 

A ter z dobrą znajomoś- 
KOBIECE, WENE- cią języka polskiego. 
RYCZNE, NARZĄ- Pierwszeństwo obez- 
DOW MOCZOW. nanym z branżą pa- 
04 I2—21 Cd 4—6, pierniczą. Oferty do 
i. Maks 24, i redakcji sub. J. K. 

ł POSADY 2 Soroko. 

Ja Kiszewski 

T Las 
Į iuo eini | p, POKAŁE E 
ОНАИ („T 
Lekarz-Dentysta 

ty obecnej 
dzialaości 
muję. 

suchy Z 

  

MARYA balkonem, z wygoda- 
i mi, umeblowany, mo-| Każdą sumę Užydska-Smolska ; być z biada; gotówki м dola- 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa mocne. towa Nr. 23, m. 24, | tych 

  

nie zębów bez bólu. —0| шокцету najko- 
e ae i złote rzystniej na mocne 

rony, uczne zę- ; i ancje. 
by. . Wojskowym, u- Mieszkanie D. HEK. IęZachęta* 
rtędnikom i uczącym z wygodami 'w  cent- 
się zniżka. Ołiarną 4rum 3—4 pokoje 
m. 5. Przyjmuje: odszukiwąne. Orzeszko- 

Mickiewicza 
tel. 
  

8—1 i od 4—7. 

rach, rublach i zło- 
obiegowych 

re 

RÓŻNE 

Mikołaj,. 
zam. 

« przy ul Witebskiej Nr. 
—07, za długi syna mego 

ANATOLJUSZA z da- 
odpowie- 

nie przyj- 
0 

irontowy“ 0, 
  

1, 
cd 

ciel Chanin Abram zam. tamże. 

tego; troska o odpowiedni pośiłek dla 

ciała, wina być w życiu uważaną za 

sprawę pierwszorzędnej wagi*. — Мб- 

wiąc to, dobywał z ozdobnego koszy- 
ka pokaźnych rozmiarów podróżne 
przybory do śniadania, srebrne rondel- 

ki z zimnemi potrawami, jako też kr.y- 
ształowy flakon ze starką. 

„Zaczniemy od potrawki z wątró- 
bek rybich z rydzami, — najlepsze są 
z miętuza, mniej dobre z lina, potem 
przejdziemy do szynki siekanej z dzi- 

ka. Sposób jej przyprawiania tylko ja 
posiadam i szef mojej kuchni*. 

„Jan, zacny Jan*, przerwał Pagło- 
ski z rozrzewnieniem. 

„Tak, Jan. A w trzecim rondelku 
mamy pasztet z sarniny, przygotowa- 

ny na sposób strasburski*'. 
Słoneczny uśmiech ożywił oblicze 

Pogłoskiego, zielonkawe oczy jego 
błyszczały, jak chryzolity. Apetyt swój 
wilczy z trudnością utrzymywał w kar 
bach przyzwoitości. To, co spożywał, 
to niebyły potrawy w zwykłem słowa 
znaczeniu, to były dzieła sztuki, stwo- 
rzone pod natchnieniem odpowiedniej 
muzy. Czy starożytni znali Muzę sztu- 
ki kulinarnej? Niebył tego pewny. Że 
istniała, zapewne zapoznana i istnieje, 
o tem niewątpił, a synem jej najmil- 
szym był pewno Wissygen. 

„Słusznie powiada Zaratustra usta- 
mi Nietsche'go, mówił tymczasem go- 
spadarz, jakby zgadując myśli gościa, 
że sztuka kulinarna nie wzniosła się 
po dziś dzień na należyte wyżyny. Dla 
czego? Bo mężczyzni  niedoceniając 
jej znaczenia, pozostawili ją pod opie- 
ką kobiety, której umysł twórczym 
nie jest. Dla tego gastronomia po dziś 
dzień nie jest opartą na podstawach 
logicznych czyli naukowych.  Trafne 
formuły gastronomiczne, możnaby tyl- 
ko ustalić na podstawie studjów ga- 
strologicznych i gastrozoficznych, nie- 
stety zaniedbanych”. "On to uczynić 
zamierza, napisze dzieło gastrozotji, 
jego myślą przewodnią będzie: Wszy 
stka zdrowe winno być smakowitem, 
a smakowite zdrowem. 

Pogłoski z zadowoleniem przysłu- 
chiwał się Wissygenowemu monologo- 

wi, on tymczasem mógł milcząc w spo” 
koju spożywać dar Boży. Całą pracę 
tego organu, który żołądek zasila lub 

owoce myśli światu głosi, mógł po- 

święcić tej pierwszej czyności — w 

chwili obecnej daleko milszej i poży- 

teczniejszej. Starka była jak nektar, a 

podobne smakołyki spożywali chyba 
Święci w raju, u pierwszego stołu. 

Jastrząb, po łowach pomyślnych, 
żarłocznie pochłania mięsiwo upolowa- 
nej źwierzyny. Żołądek, wole, gardło 
napełnia, aż mu z dzioba krwawy żer 
sterczy. Człowiek podobnej sztuki do- 
konać nie jest zdolny, dla tega Pogło- 
ski musiał jeść zaprzestać, nim się o- 
bjawy jastrzębiej sytości u niego u- 
widoczniły. Teraz znowu mówić za- 
czął 

1058 — VI. Wydz. Zdr. Nr. 3 

Napisał książkę po rosyjsku objętoś 
ci stu dwudziestu stronic, życiorys 
szambelana Griparego. Wydanie ozdo- 
bne z licznemi ilustracjami cena półto- 
ra rubla. Koszty wydania poniósł szam 
belan, on zaś otrzymuje jako wynagro- 
dzenie połowę dochodu ze sprzedaży 
książki, pieniądze są mu bardzo po- 
trzebne. Ma przy sobie dwadzieścia 
egzemplarzy, czy by Wissygen nie pra- 
gnął je nabyć, by je następnie śród 
znajomych rozpowszechnić? Pan Ta- 
deusz zlekka brwi zmarszczył, wziął 
książkę do ręki. Była ładnie oprawioną, 
pierwszą stronicę zdobiła wspaniała 
podobizna szambelana w blasku licz- 
nych dekoracyj jako motto służyły sło- 
Wa: 

„Z wiarą, za cara i matkę Rosję”. 
Spojrzał na zakończenie, ostatnie 

zdanie brzmiało: 
„Takim jest ten mąż niestrudzony, 

filar prawosławia i sprawy rosyjskiej, 
na chwiejnym gruncie Kresów zachod- 
nich, postrach wrogów ojczyzny, opie- 
kun dobrze myślących*. 

„Ależ to zdaje się być przepojonem 
duchem czarnej sotni** rzek Wissygen 
pół głosem, nieco stropiony. 

„Ha, odparł Pogłoski, trudno iść za 
głosem serca, gdy pustki w żołądku. 
Znalazłem się właśnie w trudnem poło- 
żeniu materjalnem, gdy mi szambelan 
dał możność zarobić grosz niezły. Jak 
że miałem z tego nieskorzystać? Mu- 
siałem za to napisać to, co on chciał, a 
nie to co sam myślę. Ale co to komu 
szkodzi? 

„Jak mówi przysłowie: ni prykrau- 
szy, ni pryłgauszy, nyć niebude'* zau- 
ważył Wissygen. Pogłoski wolał tej 
uwagi niesłyszeć i ciągnął dalej. 

„Módz iść posłusznie za głosem su 
mienia to przywilej ludzi majątkowo 
niezależnych. Bodajże i mnie lepsza 
dola świta i przywilej ten z czasem 
zdobędę. Oto komitet pomocy ofiarom 
wojny, na czele którego stoi wielki 
Dubski i Gustaw Budzisz „(bratanek 
wielkiego Apolinarego) wydaje teraz 
w Turowie swoją własną gazetę „Dzien 
nik Turowski", otrzymałem propozycję 
objęcia kierownictwa jego redakcji, 
stanowisko dobrze płatne! I będę teraz 
mógł pisać zgodnie ze swemi przekona 
mami, w duchu wręcz przeciwnym do 
tego, co powiedziałem 
szambelana". 

, Wissygen słuchał go z roztargnie- 
niem, zajęty przeglądaniem książki. W 
skupieniu prezglądał ją w dalszym cią 
gu, gdy Pogłoski mówić przestał. Nie- 
pokój ogarniał gościa, Wissygen mar- 
Szczy się, krzywi, pociemniały żywe 
barwy jego oblicza... zaczyna sapać... 
to już objaw bardzo złej wróżby. 

— „Panie Tadeuszu, zawołał Po- 
głoski zaniepokojony, książka nie jest 
zajmującą, główna jej wartość w o- 
zdobnem wydaniu. Niech spocznie w 
bibljotece między setkami książek, któ 
rych nikt nigdy nieczyta, tam znajdzie 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. 

    

w życiorysie. 

wej 11, m. 25. 
—1 

miejsce dla siebie wlašciwe, a teraz.— — 
Było już zapóźno, nadciągała burza. 

— „A ieraz, przerwał Wissygen 
wstając nagle, powiem parę słów pra- 
wdy, jesteś pan bezczelny, nie znasz. 
wstydu! — Pogłoski zerwał się na ró- 
wne nogi, składając, ręce jakby do mo- 
dlitwy. Nielada sztuka było pobudzić 
pana Tadeusza da gniewu, zagniewany 
umiał być przykrym. Mąż groźny mó- 
wił dalej, cedząc słowa powoli dobit- 
nie, poproszę ks. Aleksandra, niech 
się z panem godnie rozmówi, on to 
lepiej odemnie potrafi. ) 

— „(Od piorunów, ognia, ad gnie- 
wu Ginwiłłowego zachowaj nas Panie, 
— myślał Pogłoski, co robić, zmykać? 
Ucieczka najlepszym bywa ratunkiem 
z opresji, jeśli się na placu nieporzuca 
cennych wartości. Tu innego wyjścia 
szukać wypada. Stanął u drzwi Z roz- 
krzyżowanemi rękami, zagrażając Wis- 
sygenowi drogę. . 

„Panie Padeuszu, chyba pan przej- 
dzie po moim trupie, szeptał błagalnie, 
niech mnie pan niegubi. Ze łzami w 
oczach, jak grzesznik skruszony po- 
wtórzył historję powstania książki, 
niemiał pieniędzy! Potrzeba, nawet za- 
cnych ludzi do grzechu zniewolić jest 
zdolną. Mądry człowiek wszystka му 
rozumieč i przebaczyč umie. Tout com- 2; 
prindre kończył złą francuzczyzną, | 
cest tout... tout... tout... łzy mu nie- 
pozwoliły mówić dalej. Pamiętał że 
Wissygen chętnie maksymę o przeba- 
czeniu powtarzał, pawodując się nią w | 
życiu. Trafił w czułą strunę i oddźwięk 
potrzebny wywołał. 

Nastąpiła odprężenie dramatycznej 
sytuacji. Winowajca żartem i śmiechem 
zostanie ukarany. 

— „Tout comprendre c'est tout 
parodoner — powtórzył pan Tadeusz 
z rozwagą, a zrozumienie własnego 
błędu rokuje poprawę. Teraz, niech 
pan będzie tak grzeczny i cały ten na- 
kład — wskazał na książki — złoży do. 
pieca, tam go spalimy. 

Pogłoski zajął się gorliwie wyko- 
naniem zlecenia. Wissygen przygłądał 
się tej pracy z zadowoleniem, tymcza- 
sem błysnęła mu myśl nowa. 

— „Pięć książek niech pan zosta- 
wi. — Ofiaruję je, myślał, kolegom Z 

  

  komitetu, ludzie często żartów jego 
nierozumieją, on się ubawi oburzeniem , 
jakie wywoła. Lubił draźnić ludzi os 
bliwemi pomysłami, jak to czynił By 
ron, Heine lub Disraeli z pośród mę- 
żów stanu. — Życzę, aby pańska pra-   

     

      

ca, ciągnął dalej, była zawsze równie 
pożyteczną, jaka ta, którą pan tylk 
co wykonał. Za książkę, należałoby 
rubli trzydzieście, których nie zapłacę» 
bo jest niegodną, a oto pięćdziesiąt, 
jako ofiara dla człowieka w potrzebież, 
obarczonego rodziną. 1 
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