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Wiadome jest, że pan redaktor Ka- 

zimierz Ehrenberg popiera w swoich 

artykułach politykę naszego minister- 

stwa spr. zagr. i że jego artykuły, pi- 

sane taką stylową i piękną polszczyz- 

ną, temi okresami dość długiemi, a 

przecież zbudowanemi tak lekko, jak 

tylko nasi dawni, przedrozbiorowi, na 

łacinie, a nie na niemczyźnie wycho- 

wani pisarze budować potrafili —mogą 

uchodzić w pewnej mierze za ilustra- 

%je poglądów, panujących w pałacu 

Briihlowskim. Dlatego też należy pil- 

nie czytać jego artykuły, aby poznać 

we właściwej skali poglądy, przewi- 

dywania, sprawdziany polityczne oraz 

..iluzje sterników naszej dyplomacji. 
Oto cytata z ostatniego artykułu 

„Kurjera porannego““. 

Styl, jakim przemawia Ekscelencja Tre- 

viranus, jest stylem  bolszewicko-waldema- 

rasowskim: ten styl świadczy tylko o pozio- 

mie kultury międzynarodowej wśród ludzi 

stawianych na czołowych stanowiskach dzi- 

siejszych Niemiec. Przynosi ujmę  przede- 
wszystkiem powadze państwa niemieckiego 
— i nie zasługuje na żadną inną reakcję z 

polskiej strony, po za lekceważącem wzru- 

szeniem ramion. 

„Wzruszać ramionami* — gdyby 

wystąpienie p. Treviranusa było istot- 

nie z jego strony tylko przedwybor- 

Кгут wybrykiem — moglibyśmy na- 

prawdę wzruszać ramionami. Ale tak 

nie jest. To co mówi p. Treviranus jest 

prawdziwym, a nie przedwyborczem 

dążeniem polityki Rzeszy, jest celem 
dla którego nastawiał swoją pacyfika- 

cyjną, proirancuską politykę p. Stres- 

seman, jest wyrazem owego pomniej- 

szenia dążeń odwetowych niemieckich 

połączonego organicznie z ich jedno- 

stronnem zwróceniem przeciw Polsce. 

Ponieważ państwo niemieckie jest 

wielkie, silne, pracowite — stanowiąc 

poważnego przeciwnika, a  posia- 

da armję nietylko o pierwszorzędnych 
tradycjach, lecz taką, o której powie- 
dział generał v. Seckt: „Traktat Wer- 
salski narzucił nam najlepszą formę 

armji, której wymagają współczesne 
warunki prowadzenia wojny”. 

Pisze więc dalej „Kurjer Poranny“: 

O polityce zagranicznej decyduje kan- 
Gerz i minister Curtius. Niema więc powodu 
do niepokojów. A że tam w okresie wybor- 
czym zdarzą się jakieś fajerwerki demago- 
giczne pod firmą członka rządu, nikt z tego 
powodu nobilizacji zagranicą przecież za- 

rządzać i zrywać stosunków  dyplomatycz- 

nych nie będzie. Od tego jest p. Hoesch w 
„Paryżu i p. Rauscher w Warszawie, aby to 
jakoś zakleili. 

Informowani więc jesteśmy, że kan 
clerz Niemiec jest innego zdania niż p. 
Treviranus, że nie chce rewizji na- 
szych granic zachodnich. — Nam się 
zdaje, że cała akcja polityczna nie- 
miecka dąży do tego celu. Nie znaczy 
ta jednak, abyśmy sądzili, że ta poli- 
tyka nie da się zmienić przez utalen- 
towaną politykę z naszej strony i tem 
się różnimy i od endeków į od naszego 
min. spr. zagr. „Kurjer Poranny“ liczy 
na to, że p. Hoesch w Paryżu będzie 
nagabywany, aby „nietakt“ p. Trevi- 

" ranusa zakleić. Skądinąd wiemy, že p. 
%. Hoesch już go „zakleił*. Pytanie 
tylko, czy ta łata nie ma cechy tak 
zwykłej wszystkim łatom — to jest, 
że więcej razi, niż nawet dziura sama. 
Szkoda także, że w Paryżu nie prze- 
strzeżono p. Sauerweina, żeby nie po- 
„Pllniai także „nietaktów* o wiele więk 
szych, jako że p. Sauerwein nie jest 
Niemcem, lecz dziennikarzem najbliżej 
związanyf z  francuskiem  minister- 
Stwem spr. zagr. 

P. Sauerweina, żeby nie popełniał tak- 
że „nietaktów* o wiele większych, ja- 
KO że p. Sauerwein nie jest Niemcem, 

ba dziennikarzem najbliżej związa- 
" AYM z francuskiem ministerstwem spr. 

zagr, 

| Już widzę tego  wtajemniczonego 
* Przylaciela, który po przeczytaniu po- 
"wyższego zwrąca mi uwagi: 

— Mój drogi —— ty nic nie rozu- 

miesz. Przecie nie o to chodzi, abyś- 

my sądzili, że rząd niemiecki nie dąży 

do rewizji granic wschodnich, prze- 

cież nie o to chodzi, abyśmy byli za- 

dowoleni z pomocy, którą nam oka- 

zują Francuzi. Ale musimy udawać, że 

nie widzimy tych tendencyj wśród od- 

powiedzialnego rządu Rzeszy, lecz 

musimy udawać, że nie widzimy, że 

Francja coraz wyraźniej poświęca na- 

sze interesy dla swoich i to w sposób 

grubo egoistyczny i nie przewidujący. 

Przecież nasze pisma nie mogą pisać 

takim stylem jak „Giornale d'ltalia*. 

Ale ja mam dość tego wtajemniczo- 

nego przyjaciela. Słyszę jego wtaje- 

mniczone objawienia od kilku lat, nie 

widzę, aby to udawanie przyniosło 

nam jakiekolwiek korzyści. Udawaliś- 

my, że Locarno nie jest zwrócone prze 

ciw naszym interesom, chcieliśmy 

mieć swój głos w sprawie ewakuacji 

Nadrenji, a kiedy przed nami drzwi 

zamknięto, to udawaliśmy, że tego nie 

spostrzegamy. 

Pan redaktor Ehrenberg czytuje pra 
sę węgierską. W „Kurjerze Poran- 
пут“ znajdujemy następującą charak- 

terystykę artykułu w dzienniku buda- 

peszteńskim „Nemzeti Ujsag*: 

To też nagle wykłada autor artykułu, że 
rozerwanie traktatu w Trianon może nastą- 
pi. przedewszystkiem po zwycięstwie poli- 
tyki niemieckiej w rokowaniach z Francją. 
Skoro tylko po odzyskaniu Saary nastąpi 

porczumienie. francusko-niemieckie, Francja 
zwróci swoją politykę wyłącznie na sprawy 
Śródziemnomorskie, a „ogólna polityka bę- 
dzie pod znakiem coraz zaostrzającego się 
polsko-niemieckiego antagonizmu. 

Djagnoza węgierskiego dziennika- 

rza wydaje nam się słuszną i prawdzi- 

wą. Potwierdzenia tej djagnozy spoty- 

kamy nieomal codziennie "w różnych 

faktach, stwierdzających, że Niemcy 

chcą całą siłą zwrócić się teraz na 

wschód i że Francja im w tem nie prze 

szkadza. Bo to „otrzeźwienie** prasy i 
opinji francuskiej, które miało niby 

tam po ewakuacji Nadrenji nastąpić, 

a tak wysoko jest kotowane przez 

dziennikarzy polskich — dotyczy tych 

kół, które „trzeżwe* są od samego po- 

czątku, ale które są w mniejszości 

wśród własnego społeczeństwa. Wogó 

le prasa polska w sposób humory- 

styczny przecenia chwilowe i nieistot- 

ne posunięcia polityki francuskiej. 
Briand się zdenerwuje i trochę ostrzej 
napadnie na Stressemanna i u nas za- 
raz jest jubel, bo po dawnemu, sta- 
rą endecką metodą, opieramy całą na- 

szą politykę na nieporozumieniach 

iranko-niemieckich i czynimy to w dzi 
wnie dziecinny i naiwny sposób. 

Ale „Kurjer Poranny* wyczytał w 
dalszej części tego artykułu, że gdy 
zostanie złamany traktat wersalski, to 

przyjdzie godzina złamania i traktatu 
w Trianon i tak poskramia dziennika- 

rza węgierskiego: 

„Nemzeti Ujsag* przez pomieszczenie 

tego berlińskiego podrzutka zadaje cios prze 
dewszystkiem polityce węgierskiej. Skoro są 
Węgrzy, którzy śmią łączyć swoje rachuby 
na odzyskanie obszarów, zamieszkałych 
przez nie-węgierską i w dodatku  gnębioną 
przez nich dawniej ludność — z niemieckim 

zamachem na oderwanie od Polski ziem od- 
wiecznie polskich, o ludności wyłącznie pol- 

skiej, to mogą tylko obudzić jaknajęwałtow 
niejszy protest przeciwko dyskutowaniu wo- 
góle wszelkich węgierskich pretensyj. 

Musimy tu stwierdzić całkowitą róż 
nicę mentalności, jaka zachodzi mię- 
dzy nami a „Kurjerem Porannym“. Bo 
to, że znalazł się Madjar, który dobr :e 
wróżby dla swego kraju łączy z nasze 
mi państwowemi klęskami, — absolut 
nie nie jest w stanie oburzyć nas mo- 
ralnie. Każdy walczy o dobrą politykę 
własnego państwa. Aby się takie arty- 
kuły, jak ów odkryty przez „Kurjer 
Рогаппу“ nie pojawiały — należy, aby 
inne państwa rzeczywiście nie w na- 
szych klęskach, lecz w naszych tryum- 
fach mogły widzieć swój. lepszy los. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — sklep „„Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma. 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w 

niszczona 
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P. Prezydent powrėcit z Estonji 
GDYNIA. (PAT). Salut armatni oddany przez okręt Rzeczypospolitej 

„Bałtyk* ną powitanie w racającego z Estonji Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, oznajmił mieszkańcom miasta o zbliżaniu się do portu okrę 
tu „Polonia* z zespołem floty wojennej. 

O godzinie 8.30 na horyzoncie ukazał się okręt „Polonia* z 4 statkami 
wojennerni na czele z kontrtorpedowcem „Wichrem*. Po podejściu całego 
zespołu do falochronu. zespół floty wojennej RP wszedł o godzinie 9 min. 30 
w szyku bojowym do awanportu. W tej chwili podniesione zostały bandery 
galowe na wszystkich statkach. Następnie, po salucie 21 strzałów armatnich 
do portu wszedł okręt „Polonia”. 

Przy wejściu na okręt oddział marynarki wojennej sprezentował broń. 
Punktualnie o godzinie 9.45 Pan Prezydent Rzeczypospolitej zszedł z pokła- 
du statku w otoczeniu ministra Zaleskiego, naczelnika wydziału wschodniego 
Hołówki, dyrektora departamentu morskiego Nosowicza, adjutantów i świty 
do motorówki. Orkiestra marynarki odegrała hymn państwowy, a zebrana 
tłumnie publiczność witała Głowę Państwa z wielkim entuzjazmem okrzyka- 
mi: „Niech żyje”. 

GEIEEOKOETONIEZI 

Wrześniowa sesja Rady L. N. 
omówi stan rokowań polsko-litewskich 
GENEWA. (PAT) 60-ta sesja Rady Ligi Narodów rozpocznie się w Ge 

newie 5 września, pod przewodnictwem przedstawiciela Venezueli Zumeta. 
Sesja ta będzie poświęcona w znacznej części przygotowaniom do prac 

Zgromadzenia, które zbierze się 10 września. Rada rozpatrzy między innemi 
kwestję wprowadzenia w życie poprawek w statucie Stałego Trybunału Spra 
wiedliwości Międzynarodowej oraz wyznaczenia terminu konferencji dla o- 
graniczenia fabrykacji narkotyków. Rada zajmie się także rozpatrzeniem sta- 
nu obecnego pertraktacyj pomiędzy Polską a Litwą i zaznajomi się ze spra- 
wozdaniem, którego zażądała w tej sprawie od komisji tranzytowej. Prócz te- 
go Rada Ligi zapozna się z pracami komisji współpracy intelektualnej, ko- 
misji mandatowej, komitetu finansowego i innych. 

яча 

REWIZJA GRANIC 
OFICJALNĄ POLITYKĄ RZĄDU NIEMIECKIEGO 

BERLIN. (PAT) Podczas rozmowy na temat niedzielnego przemówie- 
nia w sprawie rewizji granic polsko - niemieckich. współredaktor „Berliner 
Boersen Courrier“ skierował do ministra Treviranusa pytanie czy zdawał so- 
bie sprawę z odpowiedzialności, jaką brał na siebie, występując jako mi- 
nister. 

W odpowiedzi Trieviranus oświadczył iż w obecnych czasach wzmoc- 
nionego życia demokratycznego i parlamentaryzmu ministrowie są jawnymi 
reprezentantami opinji publicznej swego kraju i zadanie ministra nie polega 
na przesiadywaniu w odciętym od świata gabinecie i braniu udziału w tajem 
niczych obradach. 

Przemówienie moje — ciągnął Treviranus — nie było niczem innem, 
jak starannem siormułowaniem myśli, rozpowszechnionych wśród szerokich 
sier społeczeństwa niemieckiego, chociaż do takiego siormułowania nie by- 
łem urzędowo upoważniony. 

Zadaniem ministra Ireviranusa art. 19 statutu Ligi 
cież zupełnie wystarczający, ażeby niemożliwą do zniesienia sytuację na 
Wschodzie Niemiec nietylko poruszyć w Lidze Narodów, ale i usunąć. 

W-g informacyj ,„Vorwaerts'u*, powyższej: rozmowy udzielił minister 
Treviranus redaktorowi „Berliner Boersen Courrier" z polecenia / gabinetu 
Rzeszy. Co do samej treści rozmowy, to niemieckie dzienniki socjalistyczne 
utrzymują, że myśli zawarte w rozmowie Treviranusa pokrywają się z oficjal 
ną polityką zagraniczną Rzeszy, która, niezależnie od wewnętrznych sporów 
pomy" popierana była zawsze przez niemiecką partję socjal - demokra- 
yczną. ' : 

Narodów jest prze- 

PRASA NIEMIECKA О PRZEMÓWIENIU TREVIRANUSA. - 
BERLIN. (PAT). Prasa niemiecka omawia sytuację wywołaną przemówieniem mi- 

nistra Treviranusa. „Taegliche Rundschau“ utrzymuje, że Treviranus zdaje się być prze- 
dewszystkiem tym, który wyznaczony jest na torowanie drogi do rewizji granic wschod- 
nich i projekt mianowania go ministrem prowincyj wschodnich Rzeszy oznacza, że za- 
gadnienia wschodnie mają dla Niemiec pierwszorzędne znaczenie. 

Obecną propagandę Treviranusa z rewizją granic wschodnich  „Taegliche Rund- 
schau* porównywa do ognia huraganowego. Przedewszystkiem chodzi o wkuwanie w 
świadomość społeczeństwa niemieckiego, że na Wschodzie musi się stać coś — co za- 
pewni Niemcom nową siłę Rzeszy. — Według „Kreuzzeitung”* dla Niemiec istnieją tylko 
dwie drogi — albo uznać oficjalnie konieczność rewizji granic i dążyć wszelkiemi. siłami 
do tego celu, albo uprawiać nadal pólitykę porozumienia, co może się odbyć tylko kosz- 
tem państwa niemieckiego. „Vorwaćrts* wyraża żal, że Treviranus przez swój sposób 
żądania rewizji granic osiągnął to, że narodowa opinja francuska zwraca Się obecnie 
przeciwko zwolennikowi polityki porozumienia — Briandowi. Treviranus nie „Przypusz- 
czal nawet, že wlašnie przemowienie, w którem domagał się rewizji granic, będżie mia- 
ło wręcz przeciwne skutki, a mianowicie wywoła żywy opór. 

KONFERENCJA BRIANDA Z AMBASADOREM NIEMIECKIM. 

BERLIN. .(PAT). Według iniormacyj tutejszych dzienników, niemiecki ambasador 
w Paryżu v. kloesch (przyjęty był wczoraj przez bBriaada. W rozmowie poruszona była 
m. in. sprawa mowy Treviranusa i echo, jakie mowa ta. wywołała w prasie francuskiej. 

IAEA IS ZEG ZER PRZE ROZTOKA CZT SR DOOOOR IR SY SZ CA 

Specjalnie na tym przykładzie węgier- wuż dyskontowane jest stanowisko 
skim ciąży przestroga Machiawela, że Włoch, Francji, Małej Ententy, o pol- 
niema nic bardziej. niebezpiecznego, skie zdanie nikt nie zapyta. Dlaczego? 
niż sojusz z partnerem nieproporcjo- —Czy polskie stanowisko nie miałoby 
nalaie od siebie silniejszym. . Węgrzy znaczenia? Nie! Jesteśmy tutaj więk- 
w sojuszu sam na sam z Niemcami mo szymi optymistami niż nasze M. S. Z. 
gą tak wyjść, jak wyszła Bułgarja, twierdzimy że polska aktywna polity- 
Turcja i te same Węgry na wielkiej ka ma wielkie szanse, tylko trzeba ją u- 
wojnie, w której świat walczył z Niem prawiać nie ograniczać się do powtarza 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckjego — A. Laszuk. | 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

IWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 

„Ruch“. 
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być przez Administrację zmieniane dowolnie, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskaeg.. 
NOWOGR6ÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnie T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Polskiej Macierzy Szkołuej. > 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — T-wa „Rack“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. 8. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, . 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
WARSZAWA — T-wo Kol. „Ruch“. 

stromie 2-ej i 3 gr. 40. Ea tezstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
drożej. Adzninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

K. Smarzyński. 

  

           
    

             cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 

       
   

ia marglnecie artykułu A. Urbana 

cami, ale w chwili zawierania pokoju 

zemścił się nie na Niemczech, lecz na 

tych małych państwach. Ale cóż: jedź 

my do Wiednia — tam w sprawie An= 

schlussu pilnie się uważa, co w tej 

kwestji powiedzą Włochy, Francja, na- 

wet Czechosłowacją — ale nikt się 

nie interesuje zdaniem Polski. W Buda 

peszcie — w sprawie króła Ottona — 

która to sprawa bynajmniej nie jest 

kwestją monarchizmu. tylko, jak się 

zdaje niektórym analiabetom politycz- 
nym, pisującym w opozycyjnej prasie 
warszawskiej artykuły o polityce za- 
gianicznej, lecz posiąda pierwszorzęd 
ne znaczenie międzynarodowe — zno- 

nia: „pokój* i „traktat wersalski. Ale 
oczywiście nad teorją o manewrze dy- 
plomatycznym przejdzie nasze M.S.Z. 
ze wzruszeniem ramion. Każdy wio- 
Ślarz woli płynąć z prądem, niż prze- 
ciw prądowi, więc i nasze Min. spr. 
zagr. jest przekonane, że płynie z prą- 

dem historji, jeśli płynie z prądem 
tej polityki, która stworzyła trak- 

tat wersalski, bo jest to prawdziwa poli 
tyką przyszłości. Należy bowiem przy- 

puszcząć, że przyszłość będzie reali- 

zowała tylko zamierzenia ducha i lite- 

rę postanowień traktatu wersalskiego 
z największą ścisłością i pieczołowi- 
tością. — A oczywiście! Cat. 

Nietylko katolik, ale każdy, kto przykrem tej tendencji potwierdze- 
nie hołduje wyłącznie materjalistyczne niem. 
mu poglądowi na świat i zdolny jest Ujawnia się ona w metodach pra- 
ocenić wartość dóbr duchowych, przy cy unijnej | na naszych ziemiach 
znać musi słuszność tezom, siormuło- 
wanym w trzech końcowych punktach 
odpowiedzi X. Urbana na artykuły p. 
Charkiewicza, zamieszczonej w nume- 
rze 178 „Słowa*. jeżeli jednak spra- 
wa propagandy nowego obrządku bi- 
zantyjsko-słowiańskiego w naszych 
województwach wschodnich budzić za 
czyna w społeczeństwie polskiem pe- 
wne zaniepokojenie a w prasie pol- 
skiej coraz częściej rozlegać się zaczy 
nają głosy krytyczne, to dzieje się to 
właśnie dlatego, że kierownicy akcji 
unijnej z postulatami przez X. Urbana 
postawionemi niedostatecznie się - 
czą. Stąd całkowicie niezasłużony wy- 
daje mi się zarzut, który. X. Urban czy- 
ni w kóńcu swego artykułu opinii pol- 
skiej, wymawiając, że dotychczasowe 
jej stanowisko „,dostarcza zagranicy i 
władzom kościelnym dowodu na tezę, 
że Polska i Polacy nie są zdolni do pro 
wadzenia tej akcji, owszem, że stano- 
wią zawadę w urzeczywistnianiu ide- 
ałów Królestwa Chrystusowego''. 

Aby nie być gołosłownym, pozwo- 
lę sobie uzasadnić moje twierdzenie 
punkt po punkcie. 

Słusznie tedy zaznacza X. Urban, 
że prawdziwa „racja stanu" Polski, 
jako narodu katolickiego, domaga się 

- jego udziału w realizacji wielkiej. idei 
zjednoczenia Kościoła. Niestety jednak 
równocześnie zaznaczyć wypada, że 
organizacje kościelne, które pracą tą 
kierują, zdają się konsekwentnie dą- 
żyć do wyłączenia z niej wpływu Po- 
laków, nietylko tam gdzie idzie o pra- 
cę, prowadzoną poza granicami Rzpli- 
tej, lecz nawet u nas w kraju. W dal- 
szym ciągu niniejszych wywodów bę- 
dę miał sposobność przytoczenia fa- 
któw, które twierdzenie to w dostatecz 
nej mierze usprawiedliwiają. Obecnie 
zaznaczę tylko, że ani w Kongregacji 
Wschodniej, ani w Papieskim Instytu- 
cie Wschodnim, ani wreszcie w Komi- 
sji „Pro Russia* nie pracuje ani jeden 
ksiądz Polak. Polacy są zatem wyłą- 
czeni od wpływu na działalność tych 
instytucyj. 

Przechodząc do punktu drugiego 
konkluzyj X. Urbana, pragnę na wstę- 
pie podkreślić, że nie mam. zamiaru 
rozważać zagadnienia, czy rzeczywi- 
ście istnieje konieczność stwarzania w 
naszych województwach wschodnich 
nowych ośrodków obrządku wschod- 
niego. Chociaż bowiem zagadnienie 
to, rozpatrywane ze stanowiska _pol- 

„skiej racji stanu, budzić może pewne 
„wątpliwości i zastrzeżenia (rozszcze- 
pianie katolicyzmu na polskiej Białoru 
si na obrządek łaciński i bizantyjsko- 
słowiański, bez dostatecznej rękojmi 
co do przyszłego kierunku ideowo-po- 
litycznego tego obrządku, osłabia ob- 
rządek łaciński, reprezentujący  ро|- 
skość bezwzględną na rzecz nowego 
obrządku od polskości się odżegnują- 
cego), to jednak gotów jestem wraz z 
X. Urbanem stanąć na gruncie owej 
„primaute du spirituel*, którą uznać 
winien każdy konsekwentny katolik. 
Pozwolę sobieswszakże zwrócić uwa- 
gę na fakt, że Polska jest jedynem pań 
stwem katolickiem o. kulturze łaciń- 

skiej, mogącem bezpośrednio i celowo. 
oddziaływać na większe skupienia pra 
wosławia i wynikający z tego faktu 
wniosek o potrzebie i pożytku pozo- 

_„ Stawienia narodowi polskiemu, który 
najwięcej zdziałał dla idei jedności Ko 
Ścioła, troski o nawracanie prawosław 
nych w Państwie Polskiem. : 

Trzecia teza X. Urbana dostarcza 
najwięcej materjału do zarzutów prze- 
ciw czynnikom, kierującym akcją unij- 
ną w województwach: wschodnich. Fa 
kty stwierdzają bowiem, że akcja ta 
ma wyraźne zabarwienie polityczne i 
bynajmniej nie jest wolną od tenden- 
cyj nacjonalistycznych. Przedewszyst- 
kiem; więc samo powierzenie tej. akcji 
Komisji ,„Pro Russia”, która w zasa- 
dzie zajmować się ma tymi, którzy pod 
względem religijnym ulegli wpływom 
rusyfikacyjnym (zgodnie z tem założe- 
niem kompetencja jej rozciąga się rów 
nież na Besarabję i Państwa Bałtyckie 
nie rozciąga się natomiast na unitów 
na Rusi czerwonej, podlegających Kon 
gregacji Wschodniej), jest wyrazem 
tendencji całkowitej w stosunku do te- 
rytorjum b. Imperjum rosyjskiego. Wi- 
zerunek Chrystusa Pana, z którego ran 
spływa krew na mapę Rosji w grani- 
cach z 1914 r., umieszczony na odwro 
cie modlitwy do św. Tereski za Rosję, 

/ nione zostało zastrzeżenie, wobec 

wschodnich. Praca ta odbywa się przy 
pomocy nowego obrządku bizantyj-- 
sko-słowiańskiego, niezależnego od 
dotychczasowej formy unji, dostosowa 
nego natomiast specjalnie do psycholo 
gii i obyczajów rosyjskich. Nowy ten 
obrządek cechuje wyraźne dążenie do 
rozgraniczenia między polskością a ka 
tolicyzmem tam, gdzie w naszym kra- 
ju polski element katolicki spotyka się 
bezpośrednio z rzekomo rosyjskiem 
prawosławiem. Odnosi się wrażenie, 
że kierownicy tej akcji rozmyślnie nie 
chcą. liczyć się. z faktem, że na 
3.500.000 prawosławnych w Polsce 
tylko 40.000 należy do narodowości 
rosyjskiej, reszta zaś to Białorusini 
(1.000.000), Rusini  (2.400.000) lub 
nawet Polacy, których przeszłość i tra 
dycje historyczne nietylko z Rosją nie 
łączą, lecz przeciwnie od Rosji dzie- 
lą. Podciąganie ich przeto pod jeden 
mianownik z Rosjanami przez - obrzą- 
dek, którego głównem zadaniem jest 
praca nad nawróceniem Rosji, nie mo- 
że być uważane za wolne od momen- 
tów. politycznych. 

Wreszcie wyraźne znaczenie poli- 
tyczne posiada sposób w jaki została 
rozwiązana kwestja organizacji hierar 
chicznej nowego obrządku. Jak wiado- 
mo podlega on juryzdykcji wyświęco- 
nego niedawno biskupa, którym został 
Litwin X. Buczys. Daleki jestem od 
solidaryzowania się z atakami części 
prasy polskiej przeciw osobie nowego 
biskupa. Wprost przeciwnie, pragnę 
skorzystać ze sposobności, aby na tem 
miejscu zaznaczyć, że zarzuty służal- 
czości wobec b. rządu carskiego i po- 
lakożerstwa wysuwane przeciw X. Bu. 
czysowi są niesłuszne i krzywdzące i 
że cieszy się on opinją nieposzlakowa- 
nego człowieka i kapłana. Nie zmienia 
to jednak w niczem faktu, że wskutek 
oparcia juryzdykcji obrządku bizantyj- 
sko-słowiańskiego na zasadzie perso- 
nalnej a nie terytorjalnej, obywatele 
polscy poddani zostali władzy bisku- 
pa cudzoziemca, na którego nominację 
rząd polski nie ma żadnego wpływu, a 
którego wybór, jak dotychczasowa 
praktyka słusznie pozwala się oba- 
wiać, dokonywany być może w spo- 
sób wyraźnie sprzeczny z interesem 
państwowym Polski. 

Kończę na tem, od czego zacząłem: 
wyjaśnienia powyższe zdają mi się w 
dostatecznej mierze uzasadniać zanie- 
pokojenie z jakiem społeczeństwo pol- 
skie zaczyna śledzić akcję komisji 
„Pro Russia" na ziemiach polskich, za 
rzut zaś braku zrozumienia tej akcji, 
stawiany polskiej opinii publicznej, 
wydaje się conajmniej jednostronny. 

Jan Ochota. 

ECHA STOLICY 
PRZYJAZD PREZESĄ FIDAC'u 

„ WARSZAWA. (PAT) We środę 13 bm. 
pe południu przybył do Warszawy prezes 
FIDAC'u pułkownik armji angielskiej Abbot 
który, wraz z innymi _ przedstawicielami 
FIDAC'u przybywającymi w czwartek, weź- 
mie udział w kongresie polskiej federacji 
byłych kombatantów. Kongres ten otwarty 
będzie 15 bm., w 10-tą rocznicę zwycięskiej 
bitwy nad Wisłą. Pik. Abbota witała na 
dworcu delegacja Federacji Związków 
Obrońców Ojczyzny z prezesem gen. Górec- 
kim na czele. 

AMERYKANKI W WARSZAWIE. 
WARSZAWA. (PAT) We wtorek wie- 

czorem przybyła z Rosji sowieckiej do War- 
szawy wycieczka 25 Amerykanek, należą- 
cych do klubu pracujących w handlu i prze- 
myśle. W środę wycieczka zwiedzi miasto i 
będzie podejmowana przez państwa Dewey. 
Wycieczka zabawi w Warszawie do piątku. 

PREMJE DOTĄD NIEODEBRANE. 

Według zestawień urzędu pożyczek pań- 
stwowych, dotąd nie zostały odebrane 
je pożyczki dolarowej w wysokości około 60 
tysięcy dolarów w tem 4 większe premje: 
jedna 40 tys. dolarów, jedna 8 tys. i dwie 
po 3 tys. dolarów. 4 

Premja 40 tys. dolarow wylosowana z0- 
stała jeszcze w r. 1926, co do niej uczy- 

preten- 

  

  

syj zgłoszonych przez 5 osób. : 
O losie tej wygranej rozstrzygnie pro- 

ces sądowy. | : uł 

"STRASZNY WYPADEK SAMOCHO- 
DOWY 

POZNAŃ, (PAT) W dniu 12 bm. 
na szosie Ostrów — Odolanów wyda- 
rzył się straszny wypadek samochodo- 
wy. Szofer wydziału powiatowego Ja- 
szczyński, jadąc samochodem — озобо- 
wym, najechał ną rowerzystę Włady- 
sława Kubickiego. Zderzenie było tak 

  

    
rozpowszechnianej wśród emigracji ro silne, że szyba samochodu odcięła mu 
syjskiej (o którym wspomina p. Char- głowę, odrzucając ja na odległość 20 
kiewicz w swym artykule polemicz- metrów. Szofera, który jechał z nad- 
nym) jest tylko drobnem, lecz jakże mierną szybkością, aresztowano. 

   



    

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

  

            
V. Dążenie do wyzwolenia się architek- 

tury z pod wpływów stylów historycznych 

nie jest bynajmniej wynalazkiem okresu 

powojennego. Po długotrwałem i mocno Į 

despotycznem panowaniu  „historycyzmu 

'eklektycznego” przez całą drugą połowę w 

XIX, musiała nastąpić reakcja, tem gwał- 

towniejsza, im bardziej bezwzględnym był 

nacisk  panoszącej się coraz więcej eru- 

dycji stylowo - historycznej na swobodną 

twórczość artystyczną. Do wybuchu  ot- 

wartej, oficjalnej niejako, rewolucji,  po- 

czątkowo wyłącznie w dziedzinie małar- 

stwa, doszło w r. 1892 w.Paryżu, kiedy to 

liczna grupa młodych malarzy, oburzona 

na jednostronność oceny  „jury* w ówcze- 

snym „Salonie'* ogłosiła „secesję”, t. j. wy- 

stąpienie swe ze stowarzyszenia artystów. 

Ruch ten rozprzestrzenił się niesłychanie 

szybko na wszystkie główniejsze ogniska 

artystyczne Europy, a wraz z nim  zpo- 

pularyzowała się nazwa „secesji* i wytwo- 

rzył się swoisty „styl secesyjny”. W archi- 

tekturze przejawił się on negacją i potępie- 

niem wszełkich form dekoracyjnych,  za- 

pożyczonych z epok minionych, dążąc nie- 

tyle do absolutne j prostoty, jak to propa- 

guje konstruktywizm, lecz do zastąpienia 

tych form nowemi, zaczerpniętemi z bujnej 

i nieskrępowanej wyobraźni artysty. Około 

r. 1900 zaczęły się pojawiać coraz częściej 

na ulicach wielkich miast budynki, zwra- 

cające uwagę nowością i dziwacznością 

swych form, unikających nawet pozorów po- 

  

„wych form dekoracyjnych, 

  

dobieństwa do gotyku i renesansu (które 

się opatrzyty až do znudzenia“. Na gładkich 

przeważnie płaszczyznach  šcian rozwijają 

się bogate (nieraz przeładowane) kapryśne 

i „dotychczas niebywałe* ornamenty z li- 

nji najczęściej powyginanych, falistych, płyn 

nych, w połączeniu z motywami rošlinnemi 

i kwiatami swobodnie stylizowanemi. Ca- 

łości dopełniają zazwyczaj niespokojne, po- 

wyginane również kontury otworów okien- 

nych i drzwiowych, a niekiedy też faliste 

gzymsy. 
Charakter architektury secesyjnej jest 

wyłącznie dekoracyjny, ślizga się niejako 

po powierzchni ścian budynku, nie roszcząc 

żadnych pretensji do tworzenia nowych 

bryt architektonicznych, lub też upraszcza- 

nia stosowanych poprzednio: ta  płytkość 

odróżnia właśnie zasadniczo secesję od dzi- 

siejszego konstruktywizmu. Przekonano się 

jednak po niedługim czasie, że tworzenie no 

zwłaszcza zwią 

zanych z architekturą, jest zadaniem nie- 

zmiernie trudnem, i że tylko najbardziej uta 

lentowanym udało się osiągnąć cel zamie- 

rzony;  spostrzeżono się wreszcie, że 

pomysły indywidualno - subjektywne nie są 

w stanie zastąpić form,  uszlachetnionych 

przez całe wieki rozwoju. To też po kilku- 

nastu latach istnienia secesja zanikła wy- 

czerpana, pozostawiając po sobie dzieła, 

które w większości swej dziś wydają się 

nam Śmieszne. Prot. j. Kłos. 

  

  

KLĘSKA WALUTOWA W SOWIETACH 
BILON ZNIKŁ Z OBIEGU. —KWITNIE 

Nową klęską w Rosji jest całkowi- 
ty zanik bilonu i powszechne odmawia 
nie przez ludność wiejską przyjmowa- 
nia własnej waluty obiegowej (czer- 
wońców). Nowa sytuacja spowodowa 
ła następstwa o wiele bardziej kata- 
strofalne, niż początkowo można było 
przewidzieć. Wedle nadeszłych tu in- 
formacyj z rozmaitych miejscowości 
sowieckich, życie przeciętnego obywa 
tela pod względem trosk codziennych 
wróciło na tory z okresu wojny domo- 
wej ,ze wszystkiemi jej okropnościami 
i wysiłkami, skierowanemi ku jedne- 
mu celowi — zaopatrzenia się w żyw- 
ność. — Jeszcze przed 2 — 3-ma mie- 
siącami, można było wszystko nabyć 
za czerwońce — prawda, po bardzo 
wygórowanych cenach, niemal trzykro 
tnie przewyższających cenę płatną w 
twardej walucie względnie w srebrze.. 
Teraz to całkowicie się zmieniło. Bilo- 
nu już niema w obiegu, siła kupna czer 
wońca doszła (nominalnie) do — 5 
procent wartości (zamiast 5 dol.ż am. 
za jeden czerwoniec płacą obecnie 3 
— 4 czerwońce za jeden dolar), chłop 
faktycznie oddaje produkty rolne i in- 
ne wyroby jedynie w drodze wymia- 
ny, wobec czego mieszkańcy miast, za 
grożeni głodową śmiercią w dosłow- 
nem znaczeniu tego wyrazu, gwałtow- 
nie rzucili się do robienia zapasów ży- 
wnoś'ciowych za wszelką cenę. Odda- 
ją swe ostatnie graty, zdobyte po nie- 
ludzkich wysiłkach t.zw. towary defi- 
cytowe. (do których faktycznie zalicza 
się wszystko, co istnieje), by tylko 
wydobyć od rolnika trochę mąki, czy 
miarkę kartofli i t.d. : 4 

W wielu obwodach obserwuje się 
obecnie obrazki, nieznane i niewidzia- 
ne w żadnym innym kraju. Mianowicie 
wytworzył się osobliwego rodzaju 

NATOMIAST HANDEL WYMIENNY 

„handel“. Kilka rodzin składa do wor 
ka rozmaite rzeczy — często pamiątki 
ź szczęśliwych czasów carskich, wó- | 
zek wyjeżdża na wieś, gdzie urządza 
się targ wymienny. Wszystko znajdu- 
je tu chętnych nabywców: stare, poła- 
mane krzesło tak samo wabi chłopa 
jak niefvnkcjonujący budzik lub chu- 
stka o jaskrawych barwach. Jeszcze 
jeden ciekawy szczegół: gotowanie 0- 
biadów na kuchni uważa się jako do- 
wód dobrobytu, co nieuchybnie zwra- 
ca uwagę agentów podatkowych, wo- 
bec czego każdy obywatel woli spo- 
żyć zdobyte produkty surowo, względ 
nie gotować w nocy. 

W obwodach pogranicznych z Pol; 
ską — a to na Ukrainie i na Białoru- 
si, wielką wziętością cieszy się złoty 
polski, który ludność chętnie przyjmu 
je jako walutę twardą o stabilizowanej 
wartości. 

Wypada jeszcze nadmienić jako zna 
mienny objaw, dość bierne ustosunko- 
wanie się władz bolszewickich wzglę- 
dem nowej katastrofy  walutowltej. 
Prawda, GPU w obszernym komunika 
cie usiłuje udowodnić że spadek kur- 
su czerwońca niema podstaw w życiu 
ekonomicznem, natomiast spowodowa 
ny został rzekomo  „kontrrewolucyj- 
nym spiskiem*, który GPU już wykry- 
ła, w osobach licznych zastępców han 
dlowców pokątnych oraz będących z 
nimi w kontakcie kasjerów i innych u- 
rzędników różnych państwowych or- 
ganizacyj i kooperatów. GPU — we- 
dle komunikatu — zapowiada w naj- 
bliższej przyszłości wielki pokazalny 
proces tych spiskowców, zarazem je- 
dnak brak — prócz represalji, wszel- 
kich innych zarządzeń sanacyjnych že 
strony rządu moskiewskiego. 

s Owo 

Odpowiedzi rządów europejskich 
NA PROPOZYCJĘ POLSKI W SPRAWIE POROZUMIENIA ROLNICZEGO. 

WARSZAWA. (PAT). Prócz Rumunji, wyraziły swą zgodę do wzięcia 
udziału w konierencji rolniczej w Warszawie: jugosiawja i Finlandja. 

Odpowiedzi rządów pozostałych państw zaproszonych oczekiwane są 
w najbliższych dniach, poczem ustalony zostanie ścisły termin konierencji 
ministrow. 

    

Rocznica zorganizowania się Polaków 
w Ameryce 

CHICAGO. (PA/T). Obchód 50-ej rocznicy Związku Narodowego Polskiego zgro- 
madził w Chicago 15 tysięcy osób. Sala, w której odbyła się uroczystość, była udekoro- 
wana flagami narodowemi polskiemi i sztandarami Stanów Zjednoczonych. — Prezy- 
dent Hoover wydelegował jako swego przedstawiciela prokuratora generalnego Richar- 
sona, który przybył do Chicago aeroplanem. Pan Richardson w! wygłoszonem przemó- 
wieniu podkreślił patrjotyzm Polaków i przyjaźń polsko-amerykańską oraz przypomniał 
słowa Wilsona, iż trwały pokój nie jest możliwy w Europie, dopóki Polska nie będzie 
wolna i nie będzie miała dostępu do morza. 

Konsul generalny Szczepański mówił o ścisłej współpracy Związku Narodowego 
Polskiego z krajem macierzystym, przypieczętowanej krwią najlepszych synów emigra- 
cji. Następnie została odczytana depesza prezydenta Hoovera, w której, mówiąc o ce- 
chach charakteru, jakie wnieśli emigranci polscy, podkreślił on przedewszystkiem 
ich głęboki patrjotyzm, wysoki idealizm, różnorodność uzdolnień talentów, dzięki którym 
oddali tak wiele usług swej nowej ojczyźnie.. 

Kłopoty Angiji w Indiach 
PARYŻ. (PAT) Rozpoczęły się walki z Afrydami w okolicy Peshwar. 

Połączenie telegraficzne między Peshwar i Lahore jest zupełnie przerwane. 
Wojska angielskie, we wtorek ostrzeliwane były w ciągu dnia 

kilkakrotnie przez Airydów. Równie i pociąg pancerny, wysłany na pomoc 
wojskom pieszym, przez dłuższy czas znajdował się pod silnym ogniem. 

Kilka mniejszych oddziałów Afrydów pojawiło się wpobliżu wielkiego 
mostu nad rzeką Attok, stanowiącego bardzo ważny punkt strategiczny nad 
granicą przez ten most bowiem przechodzi jedyna linja kolejowa wiodąca 
do Peshawar. 

Zachodzi obawa, że celerm odparcia najazdu Afrydów trzeba będzie 
przedsięwziąć bardzo szerokie środki obrony. W Peshawar znajdują się wpra 
wdzie dostateczne siły wojenne, zachodzi jednak obawa, że niezadowolenie 
panujące wśród plemion nadgranicznych przybierze znaczniejsze rozmiary i 
będzie zużytkowane przez Airydow celem pobudzenia i innych szczepów. 

Komunistyczna opozycja w Czechach łączy 
się z socjalistami 

PRAGA. W Bernie odbyła się wczoraj konierencja opozycji komunistycznej z ca- 

łego państwa, której tematem było połączenie się z partją socjalistyczną. 

Mówcy zaznaczali, że to połączenie będzie wynikiem dojrzałych rozważań. Partja 
socjalistyczna jest opozycji komunistycznej najbliższa. Połączenie nastąpi w dniu 1-go 

września. 

Czerwone bandy otoczyły Kan-Chou 
WASZYNGTON. (PAT) Konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Kantonie na- 

desłał wiadomość, iż Kan - Chou otoczone zostało przez wojska czerwone. Amerykański 

biskup katolicki oraz szereg innych cudzoziemców są narażeni na niebezpieczeństwo z 

powodu wycofania się wojsk nankińskich. Konsul generalny odbył z przedstawicielami 

lokalnych władz chińskich konferencję w sprawie wytworzonej sytuacji. 

Łodzią podwodną do bieguna 
NOWY YORK. (PAT). Słynny badacz okolic podbiegunowych sir Hubert Wilkins, 

który projektuje wyprawę do bieguna w łodzi podwodnej, oddanej do dyspozycji przez 
rząd amerykański, wpłacił 10 tysięcy dolarów tytułem gwarancji za nieuszkodzenie ło- 
dzi podwodnej. 4 

Aresztowanie sabotażystów ukraińskich 
/. LWÓW. (PAT). Prasa donosi, że we wtorek aresztowano i odstawiono do wię- 

zienia we Lwowie 5 sprawców ostatnich zbrodniczych podpaleń w folwarku w Wysz- 
kach i w Mikłaszowie pod Lwowem. 4 z nich są to uczniowie gimnazjalni uczęszczający 
do klas od 5 do 8-ej, jeden zaś jest zecerem. Dalej donosi prasa, iż dochodzenia w spra- 
wie napadu rabunkowego na ambulans pocztowy pod Bórbrką trwają w dalszym ciągu. 
Policja aresztowała dwóch osobników, podejrzanych o udział w napadzie. 

Nadto otrzymała policja z Nowego Sącza wiadomość, że aresztowano tam pewne- 
go podejrzanego o ten napad osobnika, usiłującego przejść nielegalnie przez granicę 
czechosłowacką. Ponadto dokonano szeregu aresztowań na terenie województwa tar- 
nopolskiego, gdzie przytrzymano kilkanaście osób. 

Tragiczna śmierć w Tatrach 
ZAKOPANE. (PAT). W niedzielę w godzinach południowych wśród ulewnego de- 

szczu, a miejscami śniegu i mrozu, wracała 10 osób licząca wycieczka wśród której znaj 
dował Się proiesor gimnazjalny z: Jarosławia, Władysław Duchiniewicz. Gdy: znałeźli się 
na Gerlachowskich stawach, zupełnie już wyczerpani i pomarznięci prof. Duchniewicz 0- 
słabł do tego stopnia, że dalej iść nie mógł. Wobec zapadającej nocy towarzysze uło- 
żyli go nakrywszy go kocami i namiotem, a sami ruszyli do Roztoki, skąd zaalarmowa- 
li Pogotowie Ratunkowe. Pogotowie, skoro Świt, ruszyło na ratunek i pod wieczór do- 
brręło do miejsca, w którem postawiono prof. Duchniewicza; znaleziono go jednak nie- 
co poniżej tego miejsca już martwego. Próbował on ratować się o własnych siłach, lecz 
atak sercowy spowodował zgon. : 

Umysłowo-chorego torturowano przez 12 lat 
Policja w Łucku otrzymał.a doniesienie że w domu na Bazyljańskiej ulicy ukrywa- 

ny jest chory umysłowo. Po udaniu się na wskazane miejsce stwierdziła policja, iż wię- 

zioną ofiarą jest 30-letni Hirsz Kagan który od 12 lat przebywał w samotnej. celi. 
Więziła go rodzina dla celów bliżej nieznanych, więc sprawą zajął się prokurator. 

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
14 SIERPNIA. 

1-sza armja: 
Front północny: Uderzenie na Ra- 

dzymin I-ej dywizji litewsko-białoru- 
skiej, która nie zdążyła w odwodzie 
uzupełnić swych słabych stanów li- 
czebnych zakończyło się o godzinie 12 
zajęciem tego miasteczka. W następ- 
stwie gwałtownych przeciwnatarć kon 
centrycznie uderzającego nieprzyjacie 
la, oddziały dywizji zostały zmuszone 
do odwrotu. W godzinach popołudnio- 
wych nieprzyjaciel wszedł w lukę mię- 
dzy lewem skrzydłem 1-ej dywizji li- 
tewsko-białoruskiej a Benjaminowem, 
przechodząc w ten sposób naszą dru- 
gą linję obronną w kierunku na Izabe- 
lin-Jabłonną. 

Dowództwo frontu skierowało do 
contrakcji 10-tą dywizję piechoty, po- 
wierzając dowództwo _ wszystkich 
trzech dywizyj (ll-ta, 1-sza litewsko 
białoruska, 10-ta) па przedmošciu 

warszawskiem, generałowi Želigow- 
skiemu. Wszystkie ataki sowieckie na 
Wązownię, Okuniewo, Leśniakowiznę 
oraz iorty Zegrza zostały odparte. 

5-ta armja: Dwa forty Modlina: 
„Miękoszyn* i „Toruń* zostały przez 
nieprzyjaciela opanowane. 18-ta dywi 
zja generała Krajewskiego zajęła pb 
walkach Sąchocin; biorąc około 600 
jeńców i liczne wozy z amunicją. 

Front środkowy. Ataki nieprzyja- 
ciela na Hrubieszów zostały odparte. 
Nieprzyjaciel wyrzucony w tym rejo-* 
nie za Bug zatopił w rzece kilka dział 
i kułomiotów. 

Na reszcie frontu dalsze przegrupo 
wania do przeciwuderzenia. A 

Front południowy. W związku z sy 
tyacją frontu środkowego  zarządziło 
dowództwo frontu wycofanie oddzia- 
łów na linję: rzeka Strypa — Zborów 
— Sassów — rzeka Bug. 
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Deszcz na zawołanie 
Eksperyment holenderskiego uczonego 

Według doniesień prasowych  holender- 
ski uczony Verart wytworzył sztuczny 
deszcz na przestrzeni+5 kilometrów. | 

Zagadnienie sztucznego wytwarzania 
opadów tak bardzo ważne dla rolników już 
od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem ba- 
bań i doświadczeń fizyków i techników. 

W celu spowodowania deszczu, Verart 
stara się sztucznie skondensować parę wo- 
dną w większych kroplach przez obniżenie 

temperatury powietrza. W tym celu wzniósł 
się na samolocie na wysokość kilku ty- 
sięcy metrów i rozpylił tam 150 kilogra- 
mów proszku o temperaturze — 78 stopni. 
Pod samolotem  Veraarta fruwały cztery 
samoloty kontrolne, które zaobserwowały 
opady atmosferyczne na przestrzeni 10 ki- 
lometrów wzdłuż wybrzeża zatoki Zuider. 

Podobne doświadczenie zostało nie pier 
wszy raz wykonane. już w roku 1923 dwaj 
meteorolodzy niemieccy rozpylili z samolo- 
tu płynne powietrze o temperaturze — 193 
stopni C. Wynik był taki, że ich samolot 
otoczyły gęste obłoki, deszcz jednak nie 
spadł. 

Veraart podjął się swego eksperymentu 
w warunkach bardzo dlań dogodnych, kie- 
dy już poprzednio nastąpiło lekkie zachmu- 
rzenie, czyli kondensacja pary wodnej: 
W takich jednak okolicznościach zgóry 
należało się spodziewać opadów atmosfery- 
cznych. Jedynie w czasokresie dotkliwej 
posuchy sztuczny deszcz mogłby rozstrzy- 
gnąć losy urodzajów. W tym atoli wypad- 
ku metoda Ver.arta byłaby połączoną z 
ogromnemi kosztami. 

Historja doświadczenia holenderskiego 

uczonego ilustruje doskonale współczesny 
stan nauki w sprawie oddziaływania na 
kaprysy pogody. Obecnie możemy już 
zasadniczo rozmaitemi sposobami zaszacho- 
wać zamiary św. Piotra. 

Niestety św. Piotr w tej grze ludzkich 
pragnień  rozporządza bardzo ważnym 
atutem: jest od nas stokroć razy bogatszy, 
gdyż może wprowadzić w pole olbrzymie 
źródła energji, wobec których niestety na- 
sze armje sprzymierzeńczych sił przyrody 
są jeszcze bardzo znikome. 
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Wkłady oszczędnościowe w . 
P K.0. w m-cu lipcu 1930-r 

Miesiąc lipiec wykazuje dalszy wzrost 
kapitałów złożonych na rachunkach oszczęd 
nościowych w P.K.O. 

W ciągu miesiąca sprawozdawczego po- 
zyskała P.K.O. zł. 8.716.506 — nowych wkła | 
dów. Stan wkładów oszczędnościowych na | 
dzień 31.VIII b. r. osiągnął Sumę złotych 
196.512.761 — zaś łącznie z wkładami po- . 
chodzącemi z waloryzacji — sumę złotych | 
229.338.977. | 

Jednocześnie ze wzrostem kapitału ! 
oszczędnościowego wzrosła również liczba | 
oszczędzających w P.K.O. W ciągu miesiąca | 
lipca r. b. wydała P.K.O. 19.570 nowych | 
książeczek, co przy uwzględnieniu książe- | 
czek zlikwidowanych (4.326), daje przyrost | 
bezwzględny 15.144 książeczek. Ogólna | 
liczba czynnych książeczek oszczędnościo- | 
wych P.K.O. wyniosła w dniu 31.VII b. r. | 
— 495.504, zaś łącznie z książeczkami po- 
chodzącemi z waloryzacji — 536.706. 
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Powiat Brasławski 
Tytuł monograiji p. Hedemanna 

„Historja powiatu brasławskiego" nie 

jest ścisły. Historji właściwej odtwa- 
rzającej całokształt życia powiatu w 
ciągu wieków, w monografji niema. 
Życie ekonomiczne prawie całkowicie 
zostało „pominięte, życie duchowe 
uwzględnione mimochodem i bardzo 

niedokładnie, treścią zaś książki są 
przeważnie dzieje walk. 

" Walki orężne w obronie niezale- 
żności i wolności są probierzem kul- 

tury narodu i jego dojrzałości; uw- 

zględnić je należało w stopniu jak naj- 

największym, tem bardziej, że epi- 

zody wojenne są malownicze i dzia- 
łają na wyobraźnię dzieci, o których 

się myślało, przystępując do pracy. 

Ale opowiadanie prawie wyłącznie O 

walkach bez uwzględnienia szersze- 

go tła łamie kompozycję dzieła i krzy 

wdzi szersze masy Brasławian. Po 
przeczytaniu dzieła odbiera się takie 
wrażenie o dziejach Brasławszczyzny. 

Kilka lub kilkanaście tysięcy po- 
rządnych Brasławian walczyło zbroj 
nie z przemocą moskiewską; staroob- 
rzędowcy i żydzi uprawiali zawodo- 

szta żaś Brasławian — procesowała 
się, urządzała pijatyki i oskarżała się 
wzajemnie 0 stosunki z djabłem!... 

Świadoinie: przejaskrawiam obraz 
aby wskazać, że błąd autora tkwi w 
upraszczaniu zjawisk i odrywaniu „ich 
od całokształtu zdarzeń. 

. Podług autora, wygląda tak, że 
np. wierzący w czary i dobrze po- 
pijający Brasławianin nie mógłby być 
dobrym żołnierzem i obywatelem. Au- 
tor nie liczy się z epoką, do ludzi ów- 
czesnych zastosowuje kryterja współ 
czesne i nie czuje wcale tętna Życia z 
przed kilku wieków. 

Nie wie nawet, gdzie go szukać. 
Opisując np. życie drujan, twier- 

dzi autor śmiało (str. 354), „że naj- 
bardziej absorbowały drujan trzy ro- 
dzaje spraw, które nieśli one na wo- 
kandy swych sądów  magdeburskich: 
są to sprawy odgraniczeń placów, og- 
rodów i morgów miejskich i nastę- 
pnie dwa rodzaje spraw kryminalnych 
— po pierwsze pijatyki i ubijatyki, po 
wstałe na tle setki czynnych szynków 
drujskich, i powtóre — sprawy cza- 
rodziejskie“.... 

Dalej podaje autor w streszczeniu 
parę efektownych spraw i kończy w 
ten sposób: (str. 356) > 

„Zatrzymaliśmy się nieco dłużej na 

Sko - pijackich, stanowią bowiem One 
w braku innych świadectw nienajgor- 
sze (!) tło (!!) do zrozumienia ów- 
czesnego życia, stery zainteresowań i 
poziomu umysłowego mieszczan druj- 
skich. W niezbyt pięknem prezentuje 
się to świetle"... 

Oto przykład fatalnego pomiesza- 
nia pojęć! 

Awantury jednostek doprowadza- 
jące do rozpraw sądowych, mają być 
tłem, na którem się rozpatruje życie 
ogółu!... 

Niechby autor spróbował na pod- 
stawie protokułów policyjnych pierw 
szego — lepszego komisarjatu wileń- 
skiego odtworzyć życie kulturalne i 
umysłowe współczesnych Wilnian! 
Do ładnych przyszedłby wniosków!.. 

Zacóż tak skrzywdził Drujan? I 
czy tylko Drujan? Czy ten błąd nie 
pokutuje w całej książce?... Czy nie 
nie wykoszlawia całokształtu dziejów 
ducha Ziemi Brasławskiej?... 

Zarys dziejów Drui zdobią ilu- 
stracje, odtwarzające świątynie róż- 
nych wyznań,.. Szlachetna architek- 
tura mówi o kulturze kraju, mnogość 
świątyń — o religijności ludności. 
Ale autor, dokładnie obliczający ilość 
szynków, nie docenia znaczenia ży- 
cia religijnego w kulturze ziemi. Jak 
dyby nie zdawał sobie sprawy z siły    

    

„kich przesunięć wyznaniowych, 

: žniej 

i žywotnošci zagadnień religijnych w 
Litwie w ciągu wieków: 

Wiek XVI — wiek zamętu, wiel- 
re- 

akcji katolickiej. Chrześcijanie przez 
arjanizm dochodzą do judaizmu, pó- 

znów wracają na łono kościo- 
ła; załamują się, błąkają, wyprosto- 
wują się znów. 

(P. Hedemann wymienia „słynne- 
go reformatora P. Weregjus a“ (str. 
57), ktėry byt na Litwie. Ale on się 
nazywał Wergerjusz). 

Wiek XVII — walka unji z dyzunią, 
tryumt katolicyzmu. 

Wiek XVIII — wykazuje powierz- 
chowną, zewnętrzną religijność pew- 
nych warstw i wielkie napięcie religij- 
nego uczucia warstw innych. Wzma- 
ga się na naszych ziemiach kult Mat- 
ki Boskiej, podtrzymywany przez za- 
kon Bazyljanów. Zjawiają się co- 
raz nowe cudowne obrazy, dokonywu 
ją się cuda... W r. 1717 rozpoczyna 
się okres koronacyj cudownych ob- 
razów, okres niesłychanie ciekawy i 
znamienny.... 

Wiek XIX wreszcie 
walk w obronie religji. 

Co z tego tła znajdujemy w Historji 
powiatu brasławskiego? — Prawie 
nic. 

to wiek 

Jak nie docenia autor naiwnych 

przejawów religijności szerszych mas 

świadczy jego wzmianka o cudownym 

obrazie N. Panny w Monasterze. 
Czytamy na str. 398. 
„Co do samego cudownego obra- 

zu, to głosi legenda, że ocalał on pod- 
czas pożaru i kiedy - niekiedy ukazuje 
się w aureoli na rozłożystej lipie na 
jednej z bezludnych wysepek tego 
jeziora”... 

Dalej streszcza autor parę innych 

legend i kończy: 
„Utrwalamy te bajania (!), ponie- 

waż nie powstają one tak ochoczo w 
naszych: prozaicznych czasach... etc. 

A więc te „bajania* mają tylko 
wartość kontrastu w stosunku do 
chwili bieżącej?... 

Z czasów obecnych autor jest 
stanowczo niezadowolony i przeciw- 
stawia im przeszłość, którą odczuwa 
bardzo a bardzo płytko. 
„ Kiedy dość niezgrabnie dowcipku- 
jąc, porównywa autor urzędników 
współczesnych z urzędnikami w XVIII 
na niekorzyść pierwszych (str. 114) 
nie protestujemy, ale kiedy w sposób 
„expresowy'* podchodzi do zagadnień 
religijnych, wywołuje niesmak. Oto 
przykład. 

Kler chrzescijański wszystkich ob- 
rządków stał dawniej o całe niebo 
wyżej od duchowieństwa „naszych 
       

ślamazarnych czasów* (str. 56). Dla- 
czego? — „Udzielimy miejsca przed- 
Stawicielom każdego z trojga wy- 
znaf“ (str. 54) 

Oto ks. katolicki Narbutowicz, 
wmieszany w brudną sprawę oszuka- | 
nia żyda. Śmierć ratuje go od kary, 
bo jego wspólnicy idą na banicję. 
Umierając, wzywa ksiądz biskupa 
przed sąd... na tamtym świecie!... | 

Oto bazyljanin ks. Sławiński, któ- 
ry kazał oćwiczyć rózgami. poddane- | 
go Behma i nawet szlachcica „z pię- 
ścią bić w gębę porywał się”... Oto 
duchowny prawosławny Swatkowski, 
który woźnego „dwa razy haniebnie 
uderzył i podobnież słowami nieprzy- 
zwoitemi w różnym sposobie lżył'' 2) 

Pocóż ta galerja typów z całą pew- 
nością wyjątkowych? Autor  tłuma- 
czy: 
0 ksiądz, Śmiało wlokący bi- 

skupa przed sąd samego Pana Bogż; 
ihumen i unita tak skory do rękocz%% 
nu, — jak dalecy są od naszych śla- 
mazarnych czasów, jak wspaniałe ko-/ 
kolorystyczne stanowią tło (!!) „epo-; 
ki“ (str. 56). 

Lekceważąc życie duchowne Bra- 
sławszczyzny, zmuszony był jednak 
autor poświęcić rozdział sprawom li- 
kwidacji Unji, dodając króciutki-za* 
rys dziejów Unji kościelnej... 
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"Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
OPRACOWANIE NOWEJ TARYFY CELNEJ 
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Posiedzenia komisji międzymini- 
sterjalnej do prac nad nową  taryfą 
celną na okres letni, począwszy od 
gu. 1 lipca, uległy przerwie na prze- 
ciąg 2 miesięcy, natomiast prace se- 
kretarjatu trwają w dalszym ciągu 

nad utworzeniem zakończonej całości 
z ma terjałów, rozpatrzonych przez 

> komisję. 
Z materjałów opracowanych przez 

-4 komisje gospodarcze, do dn. 1 li- 
pca zostały rozpatrzone całkowicie 
materjały 2 komisyj: rolnej i chemi- 
"cznej. 

Obejmuje to działy dotyczące: 
1) zwierząt, płodów rolnych, prze-| 

tworów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego ; 

2) wyrobów pochodzenia mineral- 
nego, wyrobów kamieniarskich, cera- 
micznych i szklanych; 

  

3) przetworów chemicznych,  far- 
maceutycznych i tarb; 

4) skór, futer i wyrobów  skó- 
rzanych; 

3) kauczuku, gumy i wyrobów 
gumowych; 

6) papierów i wyrobów z  pa- 
3 pieru; 

T) .materjałfów wybuchowych; 
8) produktów nattowych; 
9), tłuszczów. 

Materjały, rozpatrywane na po- 
siedzeniach komisji 
nej, są następnie opracowywane w 
sekretarjacie. i 

Korzystając z przerw, sekretarjat 
prowadzi intensywną pracę nad wy- 
kofczeniem tych wszystkich działów, 
które zastały rozpatrzone przez ko- 
misję międzyministerjalną, przygoto- 
wując materjały do ostatecznego eta 
pu prac, jakim będzie zatwierdzenie 
i ogłoszenie nowej taryfy celnej. 

Posiłkując się specjalnie opraco- 
wanemi szematami, prace sekretarja- 
tu mają na celu dać obraz całego 
przebiegu prac i uchwał komisji mie- 
dzyministerjalnej i ewentualnych 
zmian w materjałach komisyj gospo- 
darczych. Notowane są zatem moty- 
wy oraz wszelkie dodatkowe wyjaś- 

' nienia, mające przyczynić się do ja- 
sności tekstu. 

Materjały te są tymczasem niedo- 
stępne dla stron, jednakże przed osta- 
tecznem zatwierdzeniem i wprowadze 
niem w życie nowej taryfy- celnej pra- 
wdopodobnie będą podane do wiado- 
mości i wypowiedzenia się. sferom za- 
interesowanym. 

Nastąpić to może 

LODOWNIE 
do 

nam 

po skompleto- 

  
  

Nadeszła pora letnia. Stęskniliśmy 
słońca — starzy i dzieci. Potrzebne 
jest tak bardzo do życia. 

Ale — podczas upału jeden nowy kło- 
pot mają panie w domu, nasze miłe gospo- 
Sie, jak zabezpieczyć produkty przed ze- 
psuciem? Spiżarnie nie dają dostatecznego 
<hłodu, aby masło utrzymać w twardości 
Smacznej, a już o-mięso to naprawdę lęk 
ogarnia. ` 

Dobra gosposia musi mieć lodownię. 
„_ Pochwala się dbałość i przezorność do- 
«rej gosposi. Ale jeżeli potrzebna jest prze- 

ność w zastosowaniu do wygody życio- 
wej, to o ileż większe znaczenie ma ona, 
kiedy chodzi o byt i pewność przyszłości. 
Myśli o zabezpieczeniu sobie spokoju na 
stare lata, poparta książeczką oszczędnościo 
ма Р. К. О. — to niezależność i dobro- 
byt. Trzeba sobie uświadomić tę prawdę i 

„wziąć się w porę do przygotowania gruntu 
-, pod zasiew przyszłości. "Trzeba — proszę 

, Państwa — pójść do P. K. O., dowiedzieć 
się jak łatwo przy dobrej woli i zrozumieniu 
dojść do celu. P. K. O. pragnie wszystkim 
dopomóc w ich usiłowaniach  zabezpiecze- 
nia sobie przyszłości. P. K. O. — chroni 
pieniądz, jak |lodownia dobrej gospodyni 
chroni produkty. 

jesteśmy przezorni w rzeczach małych. 
Bądźmy takimi w rzeczach ważnych, od 
których nasza dola przyszła i byt naszej 
rodziny zależy. 

Zrobić, żebyśmy byli pewni jutra — 
otwórzmy książeczkę  oszczędnościową 
P. K. O. FE 

międzyministerjal , 

waniu całego lub odpowiedniej czę- 
ści materjału przez sekretarjat i przej- 
„rzeniu, jako całości, przez komisję. 

Ze względu na ważność nowej ta- 
ryty celnej dla życia gospodarczego 
kraju, pożądane jest informowanie 
sekretarjatu "o wszelkich  zasztych 
zmianach i nasuwających się wątpli- 
wościach, przesyłając odpowiednie 

dane pod adresem Min. Przemysłu i 
Handlu Departament Przemysłowy, 
pokój Nr. 219). 

Ponieważ może zajść konieczność 
uskutecznienia pewnych zmian w 
przygotowywanym projekcie, w zwią 
zku ze stałemi zmianami w życiu go- 
spodarczem kraju, należy uwagi i 
słuszne życzenia nadsyłać zawczasu, 
ażeby sekretarjat miał możność pod- 

  

dania rewizji odnośnych uchwał, za- 
nim projekt taryfy będzie ostatecznie 
zatwierdzony i wprowadzony w ży- 
cie z mocą obowiązującą. 

Co się tyczy prac nad materjała- 
mi pozostałych 2 komisyj gospodar- 
czych, włókienniczej i metalowo-me- 
chanicznej, rozpatrywanie ich już się 
rozpoczęło i jest w toku. 

Pierwsze posiedzenie komisji mię 
dzyministerjalnej, na którem był roz 
patrywany dział metali, odbyło się w 
dn. 14 kwietnia r. b. Od tej daty, co- 
prawda z pewnemi wyjątkami posie- 
dzenia komisji były poświęcone ma- 
terjałom komisji metalowo - mecha- 
nicznej na zmianę z działem włókien- 
niczym. 

Prace te obecnie uległy letniej 
przerwie, aby rozpocząć się normal- 
ńie we wrześniu r. b. 

  

WYKONANIE KONKORDATU 
Art. XXIV punkt III Konkordatu prze 

widuje zawarcie dodatkowego układu 
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a 
Stolicą Apostolską w sprawie dóbr ko 
ścielnych odebranych niegdyś kościo- 
łowi rzymsko - katolickiemu przez rzą 
dy zaborcze a obecnie znajdujących 
się w posiadaniu państwa. 

W latach 1925 — 6 powołane zo- 
stały wojewódzkie Komisje Mieszane 
złożone z przedstawicieli województw 
i ordynarjuszów diecezjalnych dla 
wstępnego zgromadzenia materjałów i 
uzgodnienia stanowiska w sprawie 
tych dóbr pokościelnych. Materjały te 
miały służyć za podstawę prac. właś 
ciwej Komisji Mieszanej powołanej dla 
przygotowania Układu. Obecnie zosta 
ły zaktualizowane te prace ponownie, 
a to w związku z zamierzonem podję- 
ciem czynności przez Komisję Miesza- x 
ną w dla tych spraw. 

Na mocy zarządzenia Min. WR i OP 
poszczególne województwa mają w 
porozumieniu z miejscowymi ordynar- 
juszami diecezjalnymi ponownie opra- 
cować i przygotować zaktualizowany 
materjał. W tym celu zacznie działać 
niedługo w Wilnie Komisja Miejscowa 
której zadaniem będzie przygotowanie 
materjału informacyjnego i wniosków 
dla Komisji Mieszanej w Warszawie. 

Do komisji tej w Wilnie p. woje- 
woda wileński delegował dyrektora 
Rob. Publ. inż. Stefana Siłę Nowickie- 
go, nacz. wydz. admin. Michała Pawli 
kowskiego i kierown. oddziału wyznań 
radcę Wiktora Piotrowicza. jego Eksc. 
ks. arcybiskup metropolita Wileński 
ze swej strony do komisji tej delego- 
wał: ks. kanonika Lucjana Chaleckie- 
go, ks. dr. Walerjana Meysztowicza i 

Józefa Marcinowskiego. 

  

  

ПУНЕ 

  

W. stonca 0 godz. 4 m, 15 

4. słońca o godz. 7 m. + 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Meteorolaji 
U. S. B. w Wilnie. 

+ Unia 13. VIII. 1930 r. 

Ciśnienie średuie w man 753 

Temperatura średnia -l- 18 

lemperatura najwyż 73 -1-22 

Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w milimetrach: 

Wiat 
p ' Potudn.-zachodni 

przewažający 

Iendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA 

— kozhiad nabożeństw na święto Mat- 
Ki Boskiej Zielnej w Katedrze. Godz. 5 — 
Msza św. Fsymarja, godz. 8.30 — Msza św. 

z suplikacjami, godz. 9.30 — Msza św. wo- 

tywa, godz. 10.15 — Suma, celebruje IE 

zrcybiskup metropolita wileński Romuałd 
Jałbrzykow:ki, godz. 15.30 — wykład + pi- 
sina sw. godz. 15 — Nieszpory. 

„ — Dziękczynne nabożeństwo. 15 sierp- 
nia rb. o godzinie 10 w kościele garnizono- 
wyn: vubędzie się dla garnizonu Msza św. 
z okazj zwycięstwa nad Wisłą. 

—- Niem tanna Adoracja Przenajświe sze- 
go Sacramentu. Dnia 15 sierpnia w kościeie 
w Grauzyszkach odbędzie się całodzieuna 
Agoracje Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
14 sierpnia w kościele w Kundzinie, dnie 
17 sierpnia w kościele 'w Rukojniach, dnia 
18 sierpnia w Zamości, dnia 19 sierpnia w 
kościele w Połuszach. 

Święto 15 sierpnia połączone ze Święter: 
obchodu rocznicy cudu nad Wisłą (k). 

   

L a i SAS 

Dowiadujemy się wielu nikomu 
przedtem nieznanych rzeczy. 

Okazuje się, że Unja  Florencka 
została zawarta za panowania... Kazi- 

„+ mierza ]agjellończyka (str. 15), Kie- 
dy mianowicie? — W r. 1438 (str. 
180) Unja Brzeska została dokonana 
w r. 1595 (str. 47 oraz 181). 

Gdyby autor zajrzał do byle ency- 
klapedji lub podręcznika religji lub hi 
storji, przekonałby się, że daty są in- 

„ne, a mianowicie r. 1493 i 1596. 
=P Różnica mała, ale wstyd wielki! 
„s. Rewelacją również jest reskrypt 

Katarzyny „o całkowitem zniesieniu 
Unji“ (str. 185). Ё 

Takiego reskryptu Katarzyna nie 
Podpisywała, pod datą 22. IV, 1794 r. 
Został wydany  reskrypt, zalecający 
ulatwianie  Brasławianom — unitom 
Przejście na prawosławie w nadziei na 
hiesjenie w przyszłości Unii. 

rys dziejów Unji kościelnej jest 
całkowicie bałamutny i nieznośny już 

EO względu, że autor z powodów 
12] nieznanych, nie uważa unitów 

za katolików!... 
4 podług niego, prawosławni, ka- 

CY i unici. 
ni Ww” istne dzieją się z.odsyłacza- 
like Odsylaczach do rozd. VIII usta- 

em 13 błędów! Czy nie za wiele? 
dzo ciekawe są „monografje” 

toli 

różnych miast Brastawszczyzny, sta- 
nowiące Il część dzieła. 

Złoty medal należy się autorowi za 
monograiję Zajuowa, zawartą w 64 
(sześćdziesięciu czterech), razem z ty 
tułem wyrazach!.... 

„Monografja* o Uhorze, z której 
możnaby było zrobić literackie cacko 
została zmarnowana. 

Inne są słabe. 
Styl szwankuje, korekta  niedba- 

ła. Przewrócenie kliszy pieczęci Bra- 
sławia (str. 341) jest nie do darowa- 
nia. 

Aczkolwiek naogół praca p. He- 
dermana jest słaba, przyda się ona 
nieraz, jako pierwsza próba obszernej 
monografji. 

Autorowi życzyć należy aby nie 
spoczął na laurach i — 1-0 sprawdził 
i sprostował wszystkie odsyłacze, 2-0 
przestał być „głuchym i ślepym* i po- 
znał cały materjał, dotyczący  Bra- 
sławszczyzny, 3-0 uzupełnił literaturę 
przedmiotu i 4-0 zaznajomił się z dzie 
jami ruchów religijnych na Litwie. 

Wówczas zdobyłby inny pogląd na 
dzieje swego powiatu, nie brałby epizo 
dów za tło i potrafiłby obdarzyć nas 
monografją, nie budzącą zastrzeżeń. 

W. Ch. 

NIKA 
MIEJSKA 

— Podania złożone P.Prezy- 
dentowi przysłano do Magistra 

tu. Kancelarja cywilna P. Prezydenta nade 
słała do Magistratu 120 podań wręczonych 
P. Prezydentowi podczas jego pobytu w 
Wilnie a to w celu wydania opinji. Są to 
prośby o pomoc, posady lub wsparcie. 

—-Przeszacowywanie gruntów miejskich. 
Komisja szacunkowa Magistratu rozpoczęła 
prace nad przeszacowywaniem wszystkich 
SE miejskich położonych w obrębie W. 
Wilna. 

—Czynsz za działki wieczyste. Magistrat 
ustala obecnie wysokość czynszu dzierżaw- 
nego na następne 10-lecie dla działek wie- 
czystej dzierżawy. Jak słychać stawki czyn 
szowe nie będą wyższe od obecnie obowią- 
zujących. 

— Urlop dr. Maleszewskiego. Szef Sekcji 
Zdrowia Magistratu*dr. Maleszewski uda się 
15 bm. na 4 tygodniowy urlop wypoczynko 
wy. Zastępstwo obejmie szet sekcji rzeźni 
i rynków. 

WOJSKOWA 
— Rejestracja rocz. 1912 i 1910. I wrzeš 

nia wydział wojskowy Magistratu przystę- 
puje do rejestracji mężczyzn urodzonych w 
roku 1912 i zamieszkujących na terenie m. 
Wilna. 

Również odbędzie się powtórna  rejestra- 
cja rocznika 1410, która rozpocznie się 1 
października. 

— święto 19 dywizji. Pułki 19 dywizji 
obchodzą w dziniu 15 bm. swe swięto do- 
roczne. 

RÓŻNE. 

— „Nasza žižū“ i „Express“ pociagniete 
do odpowiedzialności. Starostwo Grodzkie 
w Wilnie pociągnęło do odpowiedzialności 
sądowej redaktora czasopisma rosyjskiego 
„Nasza Żiżń* za umieszczenie w Nr. 538 
art. p.t. „Blaski* zawierającego cechy prze- 
stępstwa przewidzianego w K.K. pociągnę- 
ło również do odpowiedzialności sądowej re 
daktora gazety „Express Wil." za umieszcze 
nie w Nr. 215 wiadomości mogącej wyrzą- 
dzić szkodę. państwu. 

-— „Pan i wy* w policji i K.O.P. Komen 
dant główny policjj w porozumieniu z do- 
wództwem Korpusu Ochrony Pogranicza wy 
dał rozkaz regulujący wzajemne  tytułowa- 
nie się. Oficerowie policji w odniesieniu do 
starszych szeregowych K.O.P. używają for- 
my „per wy*, zaś do podoficerów „pan*. 
Niżsi funkcjonarjusze (podoficerowie) poli- 
cji w stosunkach z podoficerami i żołnierza- 
mi K.O.P. tytułują ich „рап“. Żołnierze i 
podoficerowie K.O.P., zwracając się do 
wszystkich funkcjonarjuszy policji, używają 
tytutu „pan“. 

— Zjazd chemików wileńskich. Jutro roz 
poczyna się w Wilnie trzydniowy Zjazd che 
mików wileńskich, absolwentów b. szkoły 
chemicznej w Wilnie. 

Na zjazd przybędą z całej Polski chemi- 
cy wileńscy, oraz zaszczyci swoje obecnoś- 
cią profesor Linde z Warszawy, który dla 
rozwoju b. szkoły chemicznej położył wiel- 
kie zasługi. Po Mszy św. o godzinie 8 i pół 

Dzień 18 X. — dniem Ogólno-Państwowego DOOKOŁA TEGO 
Obchodu 10-lecia zwycięstwa nad Wisłą 

Dniem Ogólno - Państwowego Ob 
chodu, przypadającej w roku  bieżą- 
cym 10-ej rocznicy zwycięstw i odpar- 
cia najazdu bolszewickiego będzie 
dzień 18 października, jako 10-tą rocz 
nicą rozejmu, który zakończył zwycię 
sko stulecie walk o niepodległość. 

Komitet Obchodu 10-lecia zwycię- 

skiego oaparcia najazdu Rosji Sowiec- 
kiej czyni już przygotowania do ucz- 
czenia tej wiekopomnej rocznicy i w 
najbliższym czasie zorganizuje wszę- 
dzie podkomitety reyjonowe w skład 
których wejdą najwybitniejsze osobi- 
stości ze wszystkich sier społeczeńst- 
wa. 

  

  

rano w kościele po Dominikańskim, uczesni- 
cy zjazdu zbiorą się na werandzie w cukier 
ni Sztralla poczem udadzą się do lokalu Sto 
warzyszenia techników, gdzie o godzinie 11 
nastąpi oficjalne otwarcie Zjazdu. 

W ciągu pierwszego dnia zwiedzą ucze 
stnicy zjazdu zakłady przetworów drzew- 
nych Balberyskiego w Nowej Wilejce, wie- 
czorem zaś obecni będą na przedstawieniu 
w. teatrze miejskim „Lutnia*. W sobotę 16 
bm. o godzinie 3 po południu w lokalu Sto- 
warzyszenia Techników dalszy ciąg obrad. 
Wy godzinach popołudniowych obiad w sa 
tonach hotelu George'a. ki 

W niedzielę 17 bm. nastąpi zamknięcie 
zjazdu, o0czem uczestnicy zwiedzą tabrykę 
tektury nureca w Grzegorzewie. 

— Apteczki ratownicze na drogach pu- 
blicznych. Ruch samochodowy na drogach 
publicznych stale się wzmaga i mnożą się 
też wypadki samochodowe. Najczęściej wy- 
padki te trafiają się w polu między osiedla- 
mi, często w znacznem oddaleniu od mia- 
sta gdzie jedynie może być udzielona po- 
moc lekarska. Często więc ofiary wypadku 
przez czas dłuższy pozostają bez opatrun- 
ku. 

W tym celu dla dobra podróżnych rząd 
przystępuje do utworzenia na drogach pu- 
blicznych sieci apteczek ratowniczych  roz- 
mieszczonych w miejscach pozbawionych 
środków leczniczych. Na razie takie aptecz 
ki otrzymają na koszt skarbu drogi bite (szo 
sy) państwowe na których z natury rzeczy 
ruch samochodowy jest większy i częstsze 
są wypadki. t у 

Jednocześnie urząd wojewódzki zalecił 
sejmikom wprowadzenie apteczek na więcej 
ruchliwych drogach samorządowych. Apte- 
czki będą umieszczone w budynkach  służ- 
by drogowej —- koszarkach drogowych, 
domkach dróżników i drogomistrzów a rów- 
nież w wynajętych u okolicznej ludności mie 
szkaniach funkcjonarjuszy drogowych. Spe- 
cjalnie umieszczone na budynkach tych zna 
ki — białe tarcze z czerwonym krzyżem bę 
dą informowały podróżnych o miejscach roz 
lokowania apteczek ratowniczych. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w tutni. Dziś nadwy- 
az subtelna pełna wytwornego hum. 4 lu 
media Verneuilla „Kochanek Pani Vidal — 
która zdobyła ogólny poklask public ności 
ze wzgiędu na doskonał: wykonanie ca 
zesjciu artystycznego z Wwernicz i Kre: 

rein na czele 
Rczęoczęte zostały przygotowania do 

wystawienia komedji Kaweckiego „Papł ie 
para". 

— Teatr Letni w ogrodzie po Bernar- 
«yńskim. wystawiona ostatnio w teatrze '2 
tai Acmečja Caillaveta 1 Flersa „Papa“ 
siągn,ł*. wielki sukces artystyczny. * 

„HVapa“ naležy do najlepszych komeavi 
wspolczesucgo repertuaru, posiadając 0huk 
najprzedmwejszego humoru szczery  S*1y- 

i urok poezji. 
„kapa. 

W pszyszłym tygodniu ukażą się w tt- 
atrze letnim dwie wartościowe komedj2 L- 
teratury cjczystej: „Majster i czeladnk* J. 
Korzeniowskiego, oraz „Marcowy kawaler* 
J. Elizrńspiego. 

Obie te komedje osiągnęły rekordowe fo 
wodzenie w teatrze Narodowym w Warsza 
wie. 

  

   

    

  

    

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — ja chcę na płótno. 
Holywood — Willa Falkonieri 
Miejski — Strzał wśród dżungli. 
Picadilly — Przedwiośnie. 
Światowid — Wyspa łez. 
Ognisko — Zapomniane twarze. 

._ Wanda —Dziewczyna z zakazanej dziel 
nicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ci: doby. Od 12 do 13 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 55, w 
ter kradzieży 6, opilstwa 13, przekroczeń 
administracyjnych 23. 

— Kradzieże. Kocesmańskiemu Stanisła- 
wowi (Arsenalska 6) skradziono z mieszka- 
nia różnych rzeczy na sumę 300 zł. 

Również Racheli Gorewicz (Piwna 6) 
skradziono 12 żarówek elektrycznych, 2 li 
chtarza na podstawie z czarnego marmuru i 
bielizny oznaczonej literami R.A. wartości 
300 zł. 

— Zatrzymanie podejrzanego o kradzież 
Tymiński Teodor (Bracka 3) zameldował po 
licji o kradzieży 40 zł. gotówką przez 1. 
Malko Jana (4likołajewska 3) którego za- 
trzymano. 

— Przypadek podczas pracy. Przy budo 
wie mostu na rzece Wilji na Antokolu wa- 
gonetka będąca w ruchu najechała na Sa- 
lejczysa (Pijarska 10) wskutek czego ten o- 
statni złamał sobie nogę.  Wymienionego 
przewieziono do szpitala żydowskiego. 

— Usiłowanie samobójstwa. 12 bm. So- 
snowska Józeia (Antokolska 126) wypiła e- 
sencji octowej. Pogotowie odwiozło ją do 
szpitala Sawicz w stanie b. ciężkim. Powody 
nieznane. 

— Zgubiła bransoletkę. Dolińska Marja 
(Makowa 15) przechodząc ulicami Makową 
i Słowackiego zgubiła bransoletkę w formie 
ła ńcuszka wartości 300 zł. 

— Pożar wsi. Od uderzenia pioruna wy 
buchł pożar we wsi Jewłaszcze gminy szczu- 
czyńskiej od którego spłonęło 5 stodół ze 
zbiorami, dwa domy mieszkalne i chlewy. 
..— Zastrzelił się leśniczy. Popełnił samo 

bójustwo strzelając do siebie z rewolweru 
leśniczy lasów prywatnych maj. Jastrzęb 
pow. baranowickiego Sergjusz Benjaminow- 
Woroncow. Przyczyny — rozstrój nerwowy 

— Zatrzymanie na ranicy. 
Na odcinku Olechnowicze ło z Sowie- 
tów 5 osób w tem 1 żołnierz sowiecki, zaś 
około Radoszkowicz zatrzymano przyb! 
z Mińska na nasz teren emisarjusza komu- 
nistycznego. 

ETO TTD TEST ETC YYY Z TOS 
  

Zagadkowa śmierć umysłowo-chorego 
W szpitalu św. jakóba znaleziono po nocy zmarłego wśród zagadkowych okolicz- 

ności umysłowo - chorego Michalaka przebywającego na kuracji w oddziale psychjatry- 
cznym. 

Miał on być uduszony przez kilku warjatów, którym rzekomo stale dokuczał, zaś 
ostatnio został przyłapany na kradzieży. Wprawdzie dozorccy szpitalni, starają się tłu- 
maczyć, że Michalak udusił się sam podczas ataku epilepsji lecz spodziewać się należy, 
że dochodzenie rozwiąże zagadkę jego Śmierci. W każdym razie winę do pewnego stop- 
nia ponoszą dyżurni, którym polecony był dozór nad chorymi a szczególnie nad warja- 

Wrażenia Teairaine 
„PAPA* 

Komedja w trzech aktach Caillareta i 
Fiersa w Teatrze Letnim. 

Znana i popularna niepozbawiona 
sentymentu komedja wyśmienitej spół 
ki francuskiej ukazuje się co pewien 
czas na scenach europejskich dla wy- 
bornie narysowanych postaci papy, 
jego przyjaciela, syna, księdza i t.p. 

Prosta i niewymyślna, jak zawsze 
u Francuzów, fabuła obfituje w różne 
sceinki psychologiczno - rodzajowe i 
wywołuje nieoczekiwane sytuacje: pa 
pa, chcący „wydać'* swego syna — 
sam przechodzi się za piękną Margeri- 
tha, którą zdołał oczarować swem za- 
chowaniem, obyciem, przeszłością i td. 

Komedja ta posiada niezrównaną 
rolę tytułową, inne postaci, choć epi- 
zodyczne, ale niemniej wyraziste. Mo- 
nopol na wykonanie papy w Wilnie po 
siada od lat paru dyr. Rychłowski. Sy- 
na jego grał dobrze p. Wyrzykowski. 
Postać księdza odtworzył „po swoje- 
mu“, įednając mu sympatje publiczno- 
šci, p. Žurowski. P. Szurszewska wnio 
sła sporo świeżości i wdzięku, wywią- 
zując się bardzo dobrze ze swej roli. 

Inni wykonawcy z p. Karpińskim na 
czele również na wysokości zadania. 

Zastępca. 

ZSĄDÓW 
WYROK O ZASADNICZEM ZNACZENIU. 

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał 
ostatnio bardzo ważny ze względu na zasad 
nicze tło sprawy — wyrok. 

Mianowicie Sąd Najwyższy rozpatrywał 
skargę rewizyjną, wniesioną przez niejakie- 
go K., zamieszkałego w Ameryce, który 
wzbraniał się płacenia swej żonie alimenta- 
cyi w wysokości 30 zł. miesięcznie. 

K. w skardze swojej powoływał się na 
to, że trybunał rozwodowy w Ameryce Pół- 
nocnej rozwiązał jego małżeństwo, wskutek 
czego nie ma on już żadnych obowiązków 
wobec swej żony, przebywającej stale w 
Polsce. 

Sąd Najwyższy odrzucił skargę rewizyj 
ną, orzekając, że wyrok rądu amerykańskie- 
go, rozwiązujący małżeństwo obywateli pol- 
skich, nie ma w Polsce żadnego znaczenia 
prawnego. 

Orzeczenie brzmi: „Wyrok trybunału 
sądowego Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, orzekający o rozwiązaniu węzła 
małżeńskiego stron, nie ma — wbrew twier- 
dzeniu apelanta — żadnego skutku prawne- 
go tutaj w kraju. 

Dla rozwodu, jeżeli skutki jego mają 
ujawnić się w Polsce, kompetentne są wła- 
dze krajowe i prawa na terenie Rzeczypo- 
spolitej Polskiej obowiązujące, skoro małżeń 
stwo zostało tutaj zawarte. Obojętną jest 
również rzeczą, gdzie strony w chwili żąda- 
nia rozwodu mieszkały”. 

Ponieważ w Polsce obecnie przebywa 
około 10.000 żon, które posiadają mężów w 
Ameryce, a nie mogą do» nich wyjechać 
wskutek zaostrzonych przepisów emigracyj- 
nych, więc wyrok ten ma bardzo doniosłe 
znaczenie. . 

Niejeden bowiem  malžonek-emigrant, 
chcąc się pozbyč „krajowej“ žony, przepro- 
wadza rozwód w sądach amerykańskich, 
gdzie procedura rozwodowa jest ogromnie 
ułatwiona. 

Rozwody te jednak, jak wynika z orze- 
czenia Sądu Najwyższego, nieważne są na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  

RÓBCIE w DOMU 
SMACZNE i ZDROWE 

WINA 
z agrestu, porzeczek, borówek, czarnych 
jagód, malin, wisień, jabłek, żyta i t.p. 
Przepisy, narzędzia i przybory wszel- 
kiego rodzaju oraz drożdże w najle- 
pszym gatunku dostaniecie w firmie 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 
        

Film z pobytu Pana Prezy- 
denta na Wileńszczyźnie 

Wiczoraj, w niezwykłej dla kinematografu 
godzinie bo 0 2 po poł. wyświetlony był w 
Hollywood dla grona wybranych: przedsta 
wicieli władz, organizacyj społecznych i pra- 
sy film ilustrujący pobyt Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej na terenie Wilna i woj. 
wileńskiego. 

Warszawska wytwórnia „Argus* posia- 
dająca wyłączne prawo filmowania wszyst- 
kich uroczystości z udziałem Pana Prezy- 
denta wywiązała się.nie najlepiej ze swego 
zadania. 

Niektóre zdjęcia, zwłaszcza — ilustrujące 
pierwsze dni pobytu Pana Prezydenta wy- 
konane zostały słabo. Jak widać źle ustawio 
no objektyw aparatu to też zdjęcia wypadły 

niewyraźnie. Natomiast szereg dalszych 
zdjęć, a m. in. z pobytu Pana Prezydenta w 
Woropajewie u hr. K. Przeździeckiego wy- 
padło zupełnie dobrze. 

Na plus całości filmu zaliczyć należy to, 
że kierownictwo bojąc się znużyć widzów 
monotonją ceremonji przeplotało zdjęcia z 
poszczególnych uroczystości przepięknemi 
zdjęciami wileńskich pejzaży. 

Może ao ich zbyt mało, jednak i te co 
były ożywiły obraz w znacznym stopniu. 

Niektóre momenty uroczystości pokaza- 
ne zostały zbyt błyskawicznie, niektóre zaś 
mogłyby z powodzeniem nie trafić na taśmę 

Niesłychanie szpecą film niegramatyczne 
i naiwne nadpisy. Niema niemal ani jednej 
nazwy poprawnie napisanej: (Madził, za- 
miast Miadzioł, Kaneza, zamiast  kenesa, 
„przejazd po Walji do Walna i t.p.), styl 
nadpisów fatalny, jednem słowem ta strona 
wykonania filmu okropna. 

Zanim film ten oddany zostanie do użyt- 
ku publicznego nadpisy powinny być prze- 

SPROSTOWANIA 
Nikt chyba nie może zarzucić nam nie- 

chylnego stosunku względem policji. Z 

całą przy a i dumą cytujemy tyle 

zdarzeń, w których policja państwowa, w 

pełni poczucia godności i włożonego na nią 

ciężkiego obowiązku pozostaje zawsze na 

wysokości zadania. Zdarzają się jednak pe- 

wne uchybienia, mniej lub więcej przykre, 

a tem bardziej rażące ile że przyzwyczailiś 

my się wszyscy uważać naszą policję za 

najbardziej widomego i popularnego stróża 

ładu i bezpieczeństwa w kraju. Tego rodza- 

ju, nieliczne zresztą uchybienia, piętnujemy 

gwoli dobra publicznego, dla tem energi- 

czniejszego im żapobieżenia na przyszłość. 

Inną zupełnie jest rzeczą, wkraczającą w 

dziedzinę typowo wileńskich stosunków miej 

skich — bezpieczeństwo i spokój w naszych 

ogrodach. Całkowita odpowiedzialność za 

nieznośny stan bezpieczeństwa pięknych na- 

szych ogrodów miejskich, spada na kierow- 

ników odnośnego resortu policyjnego. Jest 

tc sprawa paląca i należy w najszybszym 

czasie ją uregulować ostatecznie. Tymcza- 

sem otrzymujemy następujące pismo ze sta- 

rostwa grodzkiego: 

     

    

   

   

Do Redakcji czasopisma „Słowo** 
w Wilnie, Mickiewicza 4. 

Na podstawie art. 21 dekretu z dnia 7. il 
1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepi 
sów prasowych — proszę o umieszczenie w 
najbliższym numerze czasopisma „Słowo* 
poniższego sprostowania: 

W nr. 143 czasopisma „S.owo* została u- 
mieszczona notatka p.t. „Bezpłatne widowi- 
ska policji*, autor której zarzucił funkcjo- 
narjuszom P.P. m. Wilna Nr. 1127 i 1940 
nietaktowne zachowanie się w dniu 1. 7. br. 
przy likwidacji zatargu między dwiema oso- 
bami przy zbiegu ulic Królewskiej i Zamko- 
wej i „przyczynienie się do wywołania gorszą 
cego widowska*. 

Wiadomości zawarte w powyższej notat 
ce nie odpowiadają istotnemu stanowi rze- 
czy; w rzeczywistości omawiane zajście mia 
ło przebieg następujący: 

W. dniu 1. 7. rb. około godz. 17 przy zbie 
gu ulic Królewskiej i Zamkowej będąc w sta 
nie nietrzeźwym Leon Wołejszo napastował 
przedsiębiorcę budowlanego Kazimierza Żej 
mo; ten ostathi widząc groźną postawę na- 
pastującego, zwrócił się do policjanta z proś 
bą o pomoc. Ponieważ na wezwanie inter- 
wenjującego policjanta o usunięcie się, Wo- 
łejszo awanturował się w dalszym ciągu, 
posterunkowy postanowił doprowadzić pija- 
nego do Komisarjatu, dła przetrzymania go 
do wytrzeźwienia się. Wobec tego jednak, 
że Wołejszo stawił opór, do pomocy wezwa- 
ny został drugi posterunkowy; wobec dal- 
szego oporu ze strony zatrzymanego funkcjo 
narjusze policji użyli siły fizycznej i awan- 
turnika doprowadzili do komisarjatu. 

Zbadani protokularnie świadkowie zajś- 
cia stwierdzili, że policjanci nie wyłamywali 
rąk Wołejszy i nie znęcali się nad nim. 

Równocześnie stwierdzam, iż tak w ogro 
dzie po - Bernardyńskim jak i wogóle \№ о- 
grodach na terenie Ill Komisarjatu napadów 
nie notowano, z wyjątkiem drobnych zajść 
w ogrodzie po - Bernardyńskim  pomię 
młodzieżą. Zajścia te natychmiast były li- 
kwidowane przez policję. 

W. Iszora — Starosta grodzki 

Jeżeli chodzi o sprawę opisanego przez 

nas zajścia na rogu ulicy Królewskiej i Zam 

kowej — to z żalem musimy stwierdzić, iż 

mumo, że cały wypadek obserwowany z 0- 

kien redakcji „Słowa”* i bezpośrednio na u- 

licy, był następnie opisany — żaden ze 

współpracowników naszej redakcji nie zo- 
stał „Zbadany protokularnie'* w charakterze 

świadka, jak ci inni świadkowie znani sta- 

roście grodzkiemu, o których jest mowa w 

„Sprostowaniu*. Oczywiście nie chcemy po- 

sądzać przebiegu śledztwa o jednostronność 

uważamy jednak że zaszło tu pewne przeo- 

czenie. 

Nawracając z kolei ć» ostatniego ustępu 

tyczącego ogrodów miej:-..*: na terenie III 
Komisarjatu, nie bardzo sobie zdajemy spra- 
wę co Pan Starosta rozumie pod słowami 
„napadów nie notowano”. To znaczy kto 

nie notował? — My, bo notujemy prawie 

codziennie awantury, bójki, bicie żydów, za- 

czepianie kobiet, napady na spokojnych spa 

cerowiczów. Całe bandy” wyrostków, ulicz- 

ników wałęsają się nie od dziś i nie od 

wczoraję 50. Cielętniku, Ogrodzie Bernar- 

dyńskim, po sąsiadujących z Klubem Szla- 
checkim górach, będąc istotną i przykrą pla- 

ga tych niezwykle pięknych miejscowošci.— 
Jakieś wyraźne nieporozumienie: „Nie noto- 

wano* czy „nie bylo“? — To wielka różni- 
ca. Czyżby odnośne władze nie „zanotowa- 
ty' również pchnięcia nożem w brzuch bez- 

bronnej kobiety w Cielętniku, co się zdarzy- 
ło w nocy 11 bm.? A przecież gdyby te sa- 
mie władze zechciały bardziej do serca 
wziąć nasze uwagi, które zamieszczamy od 

szeregu miesięcy — i większą opieką  oto- 
czyły ogrody miejskie, możeby się ten stra- 

szny i krwawy wypadek w Cielętniku wo- 
góle nie zdarzył... 

SPORT 
ZIMOWY PROGRAM HOKEJOWY. 
Polski zw. hokejowy nosi się z zamia- 

rem zorganizowania w roku bież. oprócz 
mistrzostw Świata w Krynicy następujących 
imprez: 

Na otwarcie sztucznego toru łyżwiarskie 
go w Katowicach, urządzony będzie w listo 
padzie turniej hokejowy najlepszych drużyn 
polskich oraz międzynarodowy pokaz jazdy 
figurowej na łyżwach. 

Z dniem I grudnia zorganizowany zo- 
stanie przy torze katowickim hokejowy obóz 
treningowy pod kierownictwem  instrukto- 
rów kanadyjskich dr. Wattsona i dr. Macken 
zie. W obozie weźmie udział 35 graczy z 
całej Polski. Obóz ten zajmie się zarazem 
szkoleniem „drużyn śląskich i przygotowa- 
niem instruktorów hokejowych. Czas trwa- 
nia obozu określony został na 6—8 tygodni, 
przyczem w międzyczasie rozegrane zostaną 
zawody z czołowymi zespołami europejskie- 
mi jak BSC. (Berlin), WEV (Wiedeń), LTC 
(Praga), BKE Budapeszt) i t. d. 

Pozatem na torze katowickim odbędą 
się mistrzostwa hokejowe Polski i prawdo- 
podobnie mistrzostwa łyżwiarskie Polski. 

Dr. D. ZELDOWICZ 
(choroby weneryczne, skórne i narzadu 
moczowego) powrócił i wznowił przy- 
jęcia chorych. Ul. Mickiewicza 24. 1е1.277 
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11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z 

mofonowych. 
13.00: Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny 
17.20 — 17.35: Kom. Organ. Społecz- 

płyt  gra- 

nych. 
17.35 — 19.00: Tr. z Warsz. Odczyt i 

koncert. 
19.00 — 19.25: Opowiadanie dla dzieci 

wygł. p. Zula Minkiewiczówna. 

19.25 — 19.50: „Do Wilna powróciw- 
szy* część pierwsza „Cywil w mundurze* 
pog. wygł. W. Hulewicz dyr. Programów 
Polsk. Radja w Wilnie. 

19.50 — 20.00: Program na piątek i ro- 
zmaitości. 

20.00 — 20.15: 
jowy z Warsz. 

20.30 — 21.30: Odcinek powieściowy. 
20.30 — 2130: Koncert (Tr. z Ogrodu 

Bernardyńskiego w Wilnie). 
21.30 — 24.00: Tr. z Warsz. Słuchowi- 

sko, komunikaty i muzyka taneczna. 

Prasowy dziennik rad- 

landja 359,14 — 360,04 — 358,28. Kopenha- 
ga 238,92 — 52 — 238,32. Londyn 43,39 
— 4350 — 43,28. Paryż 35,05 — 35,14 — 
34,96. Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. Nowy 
Yerk 8,911 — 8,931 — 8,891. Szwajcarja 
173,30 — 173,73 — 172,87. Stokholm 239,60 
— 240,20 — 239,00. Wiedeń 125,93 —126,24 

125,62. Berlin w obrotach prywatnych 
212,80. 

  

   

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111,50. 5 proc. 
kolejowa 55,50. 6 proc. dolarowa 79. 7 proc. 
stabilizacypjna 88. 8 proc. L.Z. Banku Gosp. 
Krajowego i Banku Rolnego, obl. BGK 94. 
Te same 7 proc. — 83,25. 5 proc. L.Z. war- 
szawskie 59,75. 8 proc. warszawskie 76,50— 
76,25 — 76,40. 8 proc. Częstochowy 67,15. 
10 proc. Lublina 85,50. 8 proc. Piotrkowa — 
68,25. 5 proc. Piotrkowa 50. 10 proc. Sie- 
dlec 82. 

Akcje: 
Bank Polski 165. Zachodni 72. Lilpop 

26,75. Modrzejów 8,75, Starachowice 16,75. 
Haberbusch 11,75. 

Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 
obsadzenie stanowiska zastępcy Kierownika 
Wydziału Komunikacji. 

Wymagane warunki: 
1. Obywatelstwo Polskie 
2. Ukończenie wyższego zakładu nauko- 

wego z dyplomem. 
3. Nieprzekroczony wiek 40 lat 
4. świadectwo zdrowia. 
5. Praktyka z budowy dróg i mostów. 
Jako wynagrodzenie przewiduje się po- 

bory VIL klasy urzędn. z 10 proc. dodat. ko- 
munalnym. 

Własnoręcznie pisane podanie wraz z 
curiculum vitae i dowodami stwierdzające- 
mi wymagane warunki należy składać do 
dnia 10 września rb. w Magistracie m. Wil- 
na ul. Dominikańska 2 pokój nr. 52. 

6990886534488 

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z td» 

MU DZIECIĄTKA JEZUS 

  

dja w 10 aktach. 
SALA MIEJSKA | zela CYK CHAF 

ul. Ostrobramska 3. 

czynna 

Obraz pełen niebywałych przygód! Arcysensacyjne dzieje wyprawy na małpoludy. W roli 
główńej: SYD CHAPLIN. W obrazie udział biorą: Małpy, słonie, lamparty, krokodyle, tygrysy, lwy i inne zwierzę- 
ta. Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr 47—w 1 akcie, 2) W kraju Ludożerców — komedja w 2 aktach. Kasa 

od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Miłość i łzy Szopena". 
  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Największy i dawno 
oczekiwany przebój niemy 

Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 

„WILLA FALKONIERI" 
R. Vossa. Role główne kreują: FHANS STUVE, MARJA JACOBINI, ANGELO FERRARI. Nad program komedja w 2 akt. 

Wielki dramat erotyczny osnu- 
ty na tle słynnej powieści 

1 zł, BALKON 80 gr. Początek seansów o g. 5-ej, ost. 10.30. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS 

HALEANALNAA AAAA RURA 

JA CHCĘ na PŁÓTNO   TALMADQE, RENEE ADOREE i inni. Wspaniała gra. 

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

Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

  

— filo- 
dendron 

i fikusy do sprzedania 

| Za 25.000 złotych 
sprzedamy  okazyj- 

Kwiaty    
  

Dyrekcja 

  

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

w dniu 19 V. 1930 r. 

  

“ 

  

Firma obecnie brzmi: „Kuni- 3625. II. „Karelska Cha 
P; lep spożywczo - tytuniowy. Z giūska Chawa“. drniot: 
      powodu zamążpójścia wła: elki przedsiębiorstwa nazwisko 

jej obecnie brzmi: Kunigińska. 1364 

w dniu 21. V 1930 I TE 
3234. Il. Firma: „Sznajder Izaak“. Firma obecnie brzmi: 

„Herbaciarnia Rochy Sznajder:* Właścicielką obecnie jest - 
Rocha Sznajder zam. w Wilnie ul. Zarzeczna 17. Na mocy 
aktu darowizny z dn. 9 kwietnia 1930 r. oblatowanego * 
przed Władysławem  Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dn. 
9 kwietnia 1930 r. za Nr. 1195 przedsiębiorstwo Izaaka Sznaj- 
dera przeszło na własność Rochy Sznajder. 1365 

A _ w dniu 19 V. 1930 r. 
3744. WI. Firma: „Fidler Leon“. Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Kijowską 8. Właściciel przedsiębior 
i 1366 stwa zam. przy ul. Makowej 15 w Wilnie. 

  

  
w dniu 5 V 1930 r. 

8044. II. Firma: „Heller Szejna*. Firma obecnie brzmi: 
„Heler Sora". Właścicielką obecnie jest Sora  Heler, zam. 
w Wilnie ul. Kalwaryjska 26. Na mocy aktu darowizny z 
dn. 4 kwietnia 1930 r.  oblatowanego przed Władysławem 
Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dniu 4 kwietnia 1930 r. 
za Nr. 1150 przedsiębiorstwo Szejny Heler przeszło na wła- 
sność Sory Heler. 1367 

w dniu 19 V. 1930 r. 
9994. II. Firma: „Krejndel Noach*. Siedziba przedsiębior- 

stwa została przeniesiona pod Nr. 21 przy ul. Rudnickiej w 
Wilnie. 1368 

EWA, w sa VI 1936 r. 
.И. Firma: „Slowes Mozes“. Firma obecnie brzmi: 

„Małka Słowes". Siedziba w Wilnie ul. Wielka pią 8. 
Właścicielką obecnie jest Małka Słowes zam. w Wilnie 30 — 8. 
Na mocy aktu darowizny z dn. 8 kwietnia 1930 r. „oblatowane 
go przed Władysławem Strzałko Notarjuszem w Wilnie w 
dn. 9 kwietnia 1930 r. za Nr. 1201 przedsiębiorstwo Mozesa 
Słowesa przeszło na własność Małki Słowes. 1369 

| w dniu 28. 4. 1930 r. 
| 10380. H. Firma: „Bek Konstanty". „Galwanomech*. Przed 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1370 — VI. 

w dniu 22. 5. 1930. 
6385. II. Firma: „Urbanowiczowa Jadwiga”. Firma obecnie 

brzmi: „Stanisław Urbanowicz”. Przedmiot: Sklep spożywczy 
i tytoniowy. Właścicielem obecnie jest Stanisław Urbanowicz, 
zam. w Wilnie ul. Popowska 14. Na mocy aktu darowizny z dn. 
4 kwietnia 1930 r. oblatowanego przed Władysławem Strzałko 
Notarjuszem w Wilnie w dn. 4 kwietnia 1930 r. za nr. 1149 
przedsiebiorstwo Jadwigi Urbanowiczowej przeszło na włas- 
nośc Stanisława Urbanowicza. 1371 — VI. 

w dniu 4. 6. 1930 r. 
2594. Il. Firma: „Spółka Bracia Kirzner i D. Mickun, Wilno 

— Fabryka wyrabiania i farbowania futer". „Furs“. Siedziba 
spółki została przeniesiona na ul. Meczetową 14 w Wilnie. 

1372 — VI, 

2581. Il. Firma: „Solecka Chana" Przedsiębiorstwo zosta- 
ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1373 — VI. 

2373. II. Firma: „Kac Berta“. Firma obecnie brzmi: „Pen- 
zel Berta". Z powodu zamążpójścia właścicielki przedsiębiorst- 
wa obecne jej nazwisko brzmi: Penzel. 1374—VI. 

w dniu 5. 6. 1030 r. i 
1627. II. Firma: „Abramowicz Michalina“. Przedsiebiorst- 

wo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
1375 — VI. 

4375. II. Firma: „Berman Dawid“. Przedsiębiorstwo zosta- 
ło zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1376 — VI. 

w dniu 23. 5. 1930 r. 
11956. 1. Firma: „Przedsiębiorstwo robót budowlanych Gie 

drojć Antoni* w Wilnie, ul. Krakowska 65 — 1. Wykonanie 
robót budowlanych i remontowych. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel: Giedrojć Antoni, zam. tamże. 1377—VI. 

w dniu 5. 5. 1930 
3881. II. Firma: „Załkind Alta". Firma obecnie brzmi: 

„Wulf Elsztejn". Przedmiot: Sklep spożywczy i galanteryjny. 
Siedziba przy ul. Piaski 28 w Wilnie. Właścicielem obecnie jest 
Wulf Elsztejn, zam. w Wilrie przy ul. Piaski 28. Na mocy aktu 
darowizny z dn. 22 marca 1930 r. oblatowanego przed Włady 
sławem Strzałko, Notarjuszem w Wilnie w dniu 24 marca 1930 
roku za Nr. 971 przedsiębiorstwo Alty Załkind przeszło na wła 
sność Wulfa Elsztejna. 1378 — VI. 

w dniu 4. 6. 1930 r. 
5814. Il. Firma: „Lewin Jankiel Note". Firma obecnie brzmi 

„Fajba Albersztejn sklep spoż. kolonjalny w Iwji“. Wlašcicie- 
lem obecnie jest Albersztejn Fajba, zam. w Iwji, pow. Lidzkie- * 
go. Na mocy aktu zbycia, zeznanego przed Stanisławem Króla- 
kiem, Notarjuszem w Iwji w dniu 26 marca 1930 r. za Nr. 489 
przedsiębiorstwo Jankiela Note Lewina przeszło na własność 
Fajb y Albersztejna. 1379 — VI. 

6730. 1. Firma:  „Chlawnowicz Ik ša“. Firma obecnie 
brzmi: „W Tunkiel i I. Chławnowicz — Spółka”. Wspólnikami | 
obecnie są: „Wulf Tunkiel — ul. Rudnicka 6 i Ilja Chławnowicz 
— ul. Zawalna 41 obaj z Wilna. Wspólnik Aron Tunkiel swe 
prawa i zobowiązania z umowy spółkowej wynikające przelał 
na rzecz Wulfa Tunkiela i wystąpił ze spółki. 

6889. II. Firma: „A. Rejsapfel i I. Akselrod S-ka". Trzeci 
wspólnik Henryk Rejsapfel, zam. w Wilnie, ul. PA A 

5 1 — М. 

w dniu 2. 6. 1930 
7897. M. Firma: „Frydman Szmuel*, Przedsiębiorstwo z0- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1382 — VI. 

w dniu 5. 6. 1930 r. 
82. IV. Firma: „F. Kacew i Synowie". Decyzją Sądu Apela 

cyjnego w Wilnie z dn. 5 marca 1927 r. uchylono decyzję Są- 
du Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 21 gru- 
dnia 1926 roku. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy- 
kreśla się z rejestru z urzędu. 383 — VI. 

w dniu 12. 6. 1930 r. 
50. II. Firma: „Benjamin Mac handlujący pod firmą N. 

Mac i Syn". Udzielono prokury Zofji Mac, zam. w Wilnie, ul. 
Dąbrowskiego 3. 1384 — VI. 

"773. Il. Firma: „Gruska Sima", Siedziba. przedsiębiorstwa 
została przeniesiona na ul. Straszuna 12 w Wilnie. 

1385—VI. 

7 10214. II. Firma: „Blondes Ilja —Wytwórnia kosmetyczna 
— Beaute*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreś- 
la się z rejestru. 1386 — VI. 

* 1136. II. Firma: „Pantelejewowa Helena". Przedmiot: Sklep 
spożywczo - bakałejny. 1387 — VI. 

= nie majątek 180 ha + zi 
Lasów Państwowych nad brzegiem rzeki NA PA? 

4 3 klm. od miast R 
w Wilnie powiatów ce Zie: akacja a l alsżyntałcj. po AB POKÓJ do wynajęcia szej wszechświatowej sprzedaje: mia orna; (aki, las. | > umeblowaniem : 

1. Ca 3000 (trzy tysiące) m3 olszy užytkowej wybrako- 
wanej znajdującej się na stacjach: Druskieniki ca 200 mtr. 3% 
Juraciszki ca 900 mtr.3, Jeziory ca 250 mtr.3, Marcinkańce ca 

700 mtr3, Rybnica 500 m tr3, Sanowo ca 150 mtr.3, Usza i Mo 
łodeczno ca 200 mtr.3, Woropajewo ca 200 mtr.3. 

2. Swierk użytkowy w klocach i dłażycach na stacjach: 
Mosty ca 400 mtr3, Orany i Zerwiny ca 100 mtr.3 Marcin 

kańce ca 300 mtr3, 
3. Sosńę użytkową w klocach i dłużycach: я 
а) са 2000 mtr3 loco tratwy w Mostach, w tem 1 i II kl. gr. 

ca 150 mtr.3, III kl. gr. ca 1580 mtr.3 I i IV kl. gr. 
ca 270 mtr.3. 

b) na stacjach: w Sanowie ca 900 mtr.3, w Druskienikach 
ca 1280 mtr.3, w Mostach ca 200 mtr3, 

Wyżej wymienione materjały mogą być sprzedane w od- 
dzielnych partjach na poszczególnych stacjach. 

Oierty na powyższe materjały należy składać w Dyrekcji 
do 18 bm. z załączeniem kwitów Kasy Skarbowej na wpłaco- 
ne na rachunek Dyrekcji Lasów Państwowych Nr. 5 lub do PKO 
na konto czekowe 30371 wadja w wysokości 5 proc. od war- 
tości objektu według cen proponowanych. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór ofert bez względu na wy- 
sokość cen oraz prawo zmniejszenia wymienionej ilości mater- 
alow. 

: DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

RANA AAA ALA A AAAA. 

lub firmy „Erard* oraz Bet- 
beż. Wszelkie wygody.tinga i K. A. Fibi- 
W dogodnym punkcie gera, uznane za uaj- 

! miasta. Tylko dla so-lepsze w kraju, sprze- 
lidnego i samotnego(ej) daję na dogodnyci wz- 
lokatora. Pańska 4—4.runkach Kijowska 4 

m. 10. 

POSADY) 
Technik gorze!niczy RÓŻNE) 
z ukończoną szkołą go- 
rzelniczą w Dublanach W nowo ictwerze: 
i kilkuletnia praktyką "ym PENSJONACIE I okilkulemić praktyką, zyjmuję panienki; ze 
gorzelniczą i rektyfika- średnich zakładów na- 

  

  

jAkuszerki 
. AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów, Mic- 

    

          

  

kiewicza 46. cyjną oraz dobremi re- . 2 
ferencjami poszukuje GkovY ch. sie wite 

] odpowiedniej — розаду. «Ч2утпаше. Оргека 2:' 
KOSMETYK Łaskawe zgłoszenia kie- Bra SBie, e 

A rować: Raków k-Olech-4 15 я 
nowicz — Apteka dla a Pawi 
S. K. —2 A 

Gabinet POŻYCZEK 

Racjonalnej Ko- w różnych sumach 
smetyki Leczni- i walutach udzieła- 

czej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 

my na selidne za- 
bezpieczenia. 

Dom H.-K. „Zachę- 
  kobiecą konser- 
  

PIANINA i FORTEPJANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnoid Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 1. 

K. Dąbrowska WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE.   

   KUPNO 
SPRZEDAŻ       

  

Urodę ) я ta* Mickiewicza 1, 
wauje, doskonali, tel. 9-05. —o 

odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż Maszyna 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 

do pisania 
w dobrym stanie do (ZGUBY) 
    

zdobycze kosmetyki ra- Sprzedania. „Ogniwo* 
cjonalnej. Św. Jańska 9. —0 mggubiony dowód oso- 

Codziennie od g. 10—8. bisty. wydany 
W, Z. P. 43. Sprzedaje się parowa przez Komisarza 

  

      
PRZETARG. 

Dyrekcje państwowych gimnazjów im. 
Kr. Zygmunta Augusta, im. |. Lelewela, im. 
A. Mickiewicza, im. j. Słowackiego, im. E. 
Orzeszkowej, im. A. Czartoryskiego oraz 
Szkoły Przemysłowo - Handlowej Żeńskiej 
w Wilnie ogłaszają przetarg na dostawę 493 
i pół tonn węgla kamiennego górno - ślą- 
skiego (kostka 1). W ofertach należy podać 
cenę węgla, jego gatunek, pochodzenie i 
wartość kaloryczną. Należność za węgiel bę 
dzie uiszczona w 3-ch ratach: pierwsza — 
koło 10 listopada rb., druga — 15 grudnia 
rb. i trzecia — 15 marca 1930 roku. Dosta- 
wa winna być uskuteczniona w m-cu wrześ- 
niu rb. Oferty zamknięte należy skierować 
do sekretarjatu gimnazjum im. Kr. Zygmun- 
ta Augusta w Wilnie (ul. W. Pohulanka 7) 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 
rb. o godz. 12 w lokalu gimnazjum im. Kr. 
Zygmunta Augusta, w tym też terminie do- 
stawcy mają przybyć do lokalu gimnazjum 
im. Kr. Zygmunta Augusta celem spisania 
umowy za dostawę. 

w-z Przewodniczącego Koła Dyrektorów 

(— J. żelski. 

we 

G
M
A
 

    

Poszukujemy dzierżawy większych i 
mniejszych majątków ziemskich. Łaska- 
we zgłoszenia do Biura „Polkres* Wil- 
no, Królewska 3, tel. 17-80. —0 

  

EAN WWE 

1ĄDAJCIE 
wszystkich 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

> Prow. A. PAKA 
EBP NPRYWERAWJWANA 

  

NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZĄ 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

farbiarnia i mechanicz- Rządu na m. Wilno na 
na pralnia. Wilno, ul. imię Marji Songinowej, 

  Lwowska 4 m. 2 od 3zam. w Radomiu przy 
a do 5. —Q0 ul. Kieleckiej 3, unie- 

ważnia się. -0 

  

Zaktad malarski 
Walarjana Wožnickiego 

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

prowincji 

Szyldy emaljowe wypalane. 

aptekach i 

DA
TA
VA
VJ
 

yt 
Ё 
  

Em LJ „mszy "= 

Poszukujemy sublokatora 
lub sublokatorów 

„Słowa* od 9 do 10, 

  

A. ARMANDI, 

» WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Według panujących tu zwycza- 
jów, — ciągnął dalej Fortiolis, — tru- 
py rozbójników wieszamy nad drogą, 
dla pouczającego przykładu i dla tego 
aby nie dać umrzeć z głodu czarnym 
jastrzębiom.... No, a teraz, huragan mi 
nął i pan z łatwością znajdzie swego 
konia. żegnam pana, a jeśli zechce, się 
panu powrócić w nasze strony, proszę 
pomyśleć o czarnych  jastrzębiach. 
Szczęśliwej drogi. 

Tu podniósł głos i zawołał: 
— Katalino! Odprowadź tego pana 

do bramy. Zamknij za nim dobrze bra 
mę i wróć tutaj. 

Z zaciśniętemi pięściami i zębami, 
Stawton Meer patrzał na mówiącego 
Widział, jak siły opuszczały zwolna 
chorego i ogarniała go gwałtowna 
chęć zgniecenia tej wątłej przeszkody. 
Ale ręka Fortiolisa gładziła gładką lu- 
ię karabinu. Meer odwrócił się i wy- 
szedł za Kataliną. 3 

Wtedy dopiero nieszczęśliwy scho 
rowany człowiek uległ ogarniającej go 
słabości. Obie ręce przycisnął do bi- 
jacego gwałtownie serca. Gwałtownie 
wychylił szklankę romu i długo sie- 

dział nieruchomo ściskając rękami gło 
wę i walcząc z osłabieniem. 

Alkohol zwolna pobudzał krew i 
myśli do szybkiego krążenia. Myśli 
stały się znów jasne. Z gorącą pro- 
śbą w głosie jęknął: 

— Alkad! Byleby Alkad przyje- 
chał w porę! 

Otarł pot spływający po wyblad- 
łej twarzy i znów zabrał się do pi- 
sania. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłło. 

ROZDZIAŁ III 

losemitska Dolina: 

Zmrok  napełnił szarą popielatą 
mgłą przepaście w górach Newady. 
Rozlegał się wyraźny pomruk wód 
spływających z wysokich gór i rozbi- 
jających się o szerokie kamieniste 
łożyska. 

Droga wiła się po górskiem zbo- 
czu, niby wąż, wilgotna od miljarda 
kropelek. Pomiędzy rozchylonemi 
wierzchołkami gór, błękitniał skra- 
wek nieba, a nad nim wstawał blady 
róg księżyca. 

— Gerry... 
— Co? 
— jak pięknie! 
— Więcej niż pięknie, nieprawdo- 

podobnie cudnie! 
Stara, klekocząca maszyna 

jedyna, jaką udało im się znaleźć, — 
wiozła tą parę wycieczkowiczów na 
nocleg do hotelu. 

Arabella przytuliła się do Geralda 
ściskając mocno jego rękę swemi wą- 
skiemi, dziecinnemi palcami, mówi- 
ła szeptem wzruszona i oczarowana 
do głębi swej artystycznej natury. 

Od rana chodzili pó górach, śpie- 
sząc i bojąc się, że nie zobaczą wszy- 
stkiego, wszystkich tych cudów, któ 
re góry roztaczają przed żądnymi pięk 
„mych widoków turystami. W cieniu 
olbrzymich tysiącletnich drzew Mari 
pozy, wydawali się sobie samym ja- 
kiemiś liliputami. Oczarowani wspa- 
niałym widokiem  Lustrzanego  Je- 

ziora, stali na jego brzegu kilka go- 
dzin trzymając się w milczeniu za rę- 
ce. Ale „cudu*, który ma się odbywać 
ia tem jeziorze nie udało się im uj- 
rzeć. Było to jedyne rozczarowanie te- 
go dnia. 

Oboje wykąpali się pienistej wo- 

dzie wodospadu i wędrowny fotograf 

-San-Fracisco nie myślał, że ta dziew- 

uwiecznił ich postacie za 20 centów. jąc odpowiedź. Po długiej pauzie, szep 
W restauracji nakarmiono ich świeże- nęła ze zmęczeniem i żalem w głosie: 
mi pstrągami, przed chwilą przyniesio — №е jesteś dzisiaj wcale ciekawy. 
nemi z mroźnej i przezroczystej rzeki Gerald nie otworzył ust. Po męczą 
górskiej. Nigdy jeszcze Gerald nie za- cej przerwie zapytała znowu. || 
chwycał się swą towarzyszką аК, ак — — Nie chcesz mi nic powiedzieć 
dnia tego, pierwszego dnia spędzone- Gerry? 
go we dwoje na wspólnej wycieczce! — Nie.... nie Bello. : 

Serce ściskało się gorzko na myśl Westchnęła i wyprostowała się, 
o prędkiem rozstaniu. Teraz w samo- odwracając głowę. Gerald cofnął zno- 

chodzie milczał, oddając się mimowoli wu rękę. Ukazały się ognie miasta. 
głębokiemu smutkowi. Nigdy dotąd w Czar prysnął. 

Arabella pierwsza weszła do ho- 
czyna jest mu tak bliską, tak miłą, ko- telu. Gerald nie zdążył zapłacić szofe- 
chaną. A teraz widzi ją przy sobie, roz rowi gdy powróciła śmiejąc się głośno 
mawia z nią, gładzi jej delikatną a sil- — Gerry, ładna nowina: niema na- 
ną rączkę... może ostatni raz! szych pokoi! я 

Ukołysana miarowym ruchem  sa- — Niema pokoi? 
mochodu, Arabella pochyliła głowę na — Właśnie. Zapomnieliśmy oboje 
jego ramię. Myśląc, że zadrzemała, zamówić rano telegraficznie pokoje. 
Gerald otulił ją ostrożnie pledem. Przybyła tutaj duża partja turystów i 
Chłód zaczął dokuczać... Objął więc zajęła cały hotel. Nasze bagaże czeka- 
ją i okrył ramiona jej płaszczem. Bella ją na nas na dole. 
nie budziła się. Wsłuchiwał się w jej — Djabli!... 
rowny oddech, Nagle usta jej rozchyli-. _ Zatrzymał szofera i pobiegł na gó- 
ły się nieco i szepnęły. rę do kantoru starając się wyprosić ja- 

Geraldzie, nie gniewasz się, że na- kieś pokoje, przy pomocy sutych dat- 
mówiłam cię na tę podróż? ków. Ale nie było nigdzie pokoju, wie- 

Drgnął i cofnął rękę, która obejmo lu turystów musiało powrócić do Cor- 
wała ją. Arabella zaprotestowała ży- se-Gold w nadziei znalezienia tam no- 
wo: clegu. Niektórzy rozłożyli namioty pod 

— Nie, nie, zostaw tak: mnie tak otwartem niebem... 
dobrze! i Kiedy Gerald wrócił, niosąc ręczne 

Pochylił głowę, ale nie mógł uj- walizki, Arabella siedziała na swem 
rzeć jej oczu ocienionych czarnemi rzę miejscu w aucie. Widząc malującą się* 
sami. na jego twarzy rozpacz, roześmiała się 
— Nie załujesz? — zapytała cicho. głośno. 

Nie, Bello, — odpowiedział — — Ach, Gerry! Bądź weselszy. Czyż 
równie cicho. — A ty? to pierwszą noc zdarza się nam spę- 

— ja, owszem! dzić bezsennie! 
Serce Geralda uderzyło mocno w Nie podzielał jej zdania: po obie- 

przeczuciu jakiegoś nieuchwytnego dzie będą musieli wrócić do Madeiry, 
niebezpieczeństwa. Milczał przygoto- albo on... Ale Bella zaprotestowała 
wując się na odparcie ciosu. znużonym głosem: 

— Nie pytasz czego żałuję? — O, nie, Gerry, jestem źupełnie 
Milczał ciągle, jakby przeczuwa- rozbita. Nie żądaj ode mnie takiej dłu 

giej podróży. 
— Ależ tylko co mówiłaś, że goto- 

wa jesteś spędzić całą noc bez snu?... 
— Tak, ale gdzieś w mieście. Zmę 

czyły mnie te okropne resory. 
Szofer nie odezwał się ani słowem 

na te obraźliwe dla jego maszyny uwa 

gi, lecz dał dobrą radę: 
Glacier-Point znajduje się.w odle- 

głości godziny jazdy, jest tam wspa- 
niały hotel, z którego okien widać ca- 
łą dolinę. Szofer miał przyjaciela słu- 
żącego w hotelu, gdyby mu dać do- 
b'rze na piwo, być może... 

Bella podtrzymała go: 
— Gerry, proszę cię, jedźmy tam! 
— Ależ oddalamy się od Madeiry! 
— Zatrzymamy samochód i wyje- 

dziemy jutro rano. 4 
— Przecież mówiłaś, że jesteś bar- 

dzo zmęczona? 
Zaprzeczyła zmęczonym głosem: 

— Tembardziej musisz postarać się 
o pokój dla mnie.... 

Gerald mruknął coś o kobiecym 
braku logiki; Zaledwie ruszyli, Bella 
odzyskała humor i werwę: : 

— Naprawdę jesteś bardzo miły, 
Gerry“ ‚ 1 

— Kiedy ci się nie sprzeciwiam! 
Wiem o tem. 3 j 

Zamiast odpowiedzi, uścisnęła ser- 
decznie jego rękę. Maszyna zahuczała, 
podskakując na wyboistej drodze. 

Droga wiodła pod górę nad brze- 
giem przepaści, w cieniu tulących się 
skał drzew. Czy Arabellę ogarnął na- 
gły strach? Dosyć, że przytuliła się do 
swego towarzysza i zamilkła. Całą go- 
dzinę samochód bezlitośnie rzucał ni- 
mi, skącząc na strasznej drodze. Wy- 
jeżdżając z lasu, szofer zatrzymał na- 
gle: tutaj kończyła się droga. 

— A gdzie hotel? — pytał niespo- 
kojnie Gerald. 

— Na górze, sir. 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

  

— Gdzie na górze? 
— Przy końcu tej ścieżywki. 
Latarniami samochodowemi oświe 

cił małą ścieżkę, wijącą się wśród skał 
— Wysoko stoi ten wasz pałac, — 

mruknął zmęczony Gerald. 
Szofer zaproponował, że pójdzie 

zapytać znajomego, czy jest miejsce 
w hotelu. Bella skinieniem głowy przy 
stała na jego propozycję. 

Kwadrans później, szofer 
się rozradowany i dumny: 

— Gotowe, Sir. 

Gerald westchnął 

zjawił 

z ulgą i oddał 
„walizki chłopcu hotelowemu w liberji, 
który zjawił się za szoferem. Powrócił 
by podać rękę Arabelli, ale dziewczy- 
na, zapominając o zmęczeniu, wysko- 
czyła z samochodu i szybko biegła w 
górę. 

— Prędzej, Gerry, ja umieram z 
głodu! : 

Szofer nie przesadzal zachwycając 
się hotelem: był to istny pałac. Mury 
jego wyrastały malowniczo nad prze- 
paścią, a stał on tak wysoko, że szum 
wodospadu w dolinie dolatywał tutaj 
w postaci łagodnego. szmeru  stru- 
myka. 

Przed bramą spotkał ich starszy 
służący, znajomy szofera. Wskazywal 

drogę, witając gości. Tymczasem Ge- 
rald zapłacił szoferowi i obstałował 
samochód na ranek. Szofer wesoła 
wrócił do samochodu, obliczając w pa 
mięci dzisiejsze zarobki. Dostał dziś 
tak dużo na piwo od obojga państwa. 

W hoolu sługa oznajmił Geraldo- 
wi, że „madame* znajduje się w 
swych apartamentach i kazała podać 
tam obiad. 

«=
 

Jest to najlepszy apartament w na- , 
szym hotelu, — pokreślał służący, —* 
specjalnie dla młodych małżeństw. Za- 
mawiano go właśnie telefonicznie, ale 
nie mogłem odmówić przyjacielowi. 
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