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_Sprawy Unii Kościelnej 
Nieobecni zawsze tracą. Gdym po- 

za Wilnem korzystał z wakacji, uka- 

zał się w „Słowie* dalszy ciąg arty-- 

kułów rozpoczętej wiosną polemiki o 

akcji unijnej. Milczeć o niej wolałem. 

skoro p. p. Mackiewiczowi i Charkie- 

wiczowi odpowiadał człowiek o tak 

wielkiem doświadczeniu i takiej głębi 

pojęć katolickich, co O. Urban. Obec- 

nie odczytuję polemię. Widzę z ra- 

dością, jak przez gęstwę zagmatwa- 

nych pojęć i dążeń toruje sobie drogę 

myśl o najdroższych sprawach: o spra 

wach Kościoła i Polski. Jeżeli dziś głos 

zabieram, to nie po to, by coś nowego 

powiedzieć, — lecz by podsumować 

4 to, co mówiono, i przyjrzeć się rezul- 

tatom, do których doprowadziła dy- 

skusja. 
* 

Czy „akcja unijna'* — to znaczy: 

szerzenie wiary katolickiej w obrząd- 

ku wschodnim — ma być prowadzona 

dalej, czy zaniedbana? Każdemu, kto- 

by mówił, że szerzenia wiary katolic- 

kiej w obrządku wschodnim poniechać 

należy wyraźną odpowiedz dał O. Ur- 

ban: „obawa rozstania się z obrząd- 

kiem zamknęłaby niejednemu duszę 

przed wszelkiem zbliżeniem się do ka- 

tolickiego kapłana. A trzeba, by wrota 

Kościoła stały na oścież każdemu, kto 

do Kościoła wejść pragnie.. Wynika 

stąd potrzeba akcji unijnej nietylko „z 

góry”, od strony hierarchji dyzunic- 

kiej i pozyskiwania jej dla myśli zjed- 

noczenia Kościołów, — ale i „z dolu“, 

przez pozyskiwanie poszczególnych 

dusz. Argument to wielkiej wagi argu- 

ment porządku nadnaturalnego, ducho 

wego podnosi O. Urban, cytując Mari- 

tain'a podstawową zasadę „prymatu 

duchowości'* — „la primautć du spiri- 

tuel*. Na ten argument nie było odpo- 
wiedzi w polemice. 

Zamiast odpowiedzi, nowe wynikło 
pytanie: czy na szerzeniu się wiary 

katolickiej w obrządku wschodnim nie 

straci — Polska? I czy niezbyt heroicz 
nej wymaga się od niej ofiary, gdy się 

wymaga, by Ona propagowała — lub 
choćby tolerowała — akcję, która na 
szkodę jej wyjdzie? 

Mimowoli coś, jakby gorzka ironja 

się ciśnie na pióro! Co tu mówić o to- 
lerowaniu, lub nietolerowaniu  jakiej- 
kolwiek akcji dziś, w Europie powo- 

jęnnej, w której wszelka władza pań- 
stwowa stała się cieniem, w praktyce 
zupełnie bezsilna, wobec byle hurtka, 
byle komsomołu! W teorji jednak po- 
zostaje pytanie: czy akcja unijna nie 

jest sprzeczną z racją stanu Polski? 

- Oczywistą jest rzeczą, że samo 
przejście prawosławnych na jakikol- 
wiek obrządek katolicki — samo po- 

ijednanie ich z Rzymem — nie może 
być klęską dła Polski. Przeciwnie, jed- 
ność religijna obywateli jest zasadni- 
czo korzystną dla Państwa; a różnica 

samych tylko obrządków daje większe 

zadatki na stworzenie jedności, niż 70ž 
nicą wiary. Trzeba więc zgodzić się 
na to, że szkoda dla Państwa wynik- 
ląć może nie wprost, z samej akcji 
unijnej — a tylko ubocznie, z błęd- 
ych metod jej prowadzenia. 

Właściwie cały spór dotyczył me- 
tod propagowania w Polsce wiary ka- 
tolickiej w obrządku wschodnim. 
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Jakie zarzuty wysunięto przeciw 
metodom dotychczasowym? 

Dwiema drogami szła praca unij- 
ną. Jedną z nich szli kapłani prawo- 
> awni, którzy jednając się ze Stolicą 
Apostolską, zostając katolikami, za- 

Chowywali dotychczasowy swój obrzą 
dek. Z drugiej strony, księża katoliccy 
Przyjmowali obrządek wschodni, by w 
nim Szerzyć dalej katolicką wiarę. (Dy 
Skusją nie dotyczyła trzeciej, dotąd 
nalwydajniejszej drogi pozyskiwania 
£'2WOslawnych dla jedności kościel- 

€| mianowicie, którą prowadzą p rej; t 
księża obrządku łacińskiego, przyjmu-   

jący prawosławnych do łacińskiego 

katolickiego Kościoła). 

Rozpatrzmy to co pisano o obu dro 

gach pracy unijnej w obrządku wscho- 

dnim. 

P. Charkiewicz podniósł szereg za- 

rzutów przeciw osobom i moralności 

kapłanów katolickich obrz. wsch., któ- 

rzy do Kościoła przyszli z prawosła- 

wia. W pierwszej chwili zdają się te 

zarzuty czemś nieodpartem; tak ja- 

skrawo stoją w wyobraźni cierpienia 

Kościoła, których powodem był O. Mo 

rozow, i nietylko O. Morozow. Ulega- 

my mimowoli złudzeniu hałaśliwych 

skandali. i dłuższego trzeba namysłu, 

by dosłyszeć głos sumienia, wypomi- 

nającego przykłady rzetelnej a vięc nie 

głośnej pracy kapłanów obrządku 

wschodnio-słowiańskiego, byłych pra- 

wosławnych. Nazwiska dziś mógłbym 

cytować... Ale co komu powie nazwi- 

sko spokojnego, pracowitego, poboż- 

nego parocha na zapadłej parafji? 

Mimo to, szkody, jakie przynoszą i 

Kościołowi, i Polsce, ci inni, lekcewa- 

żyć nie można. Wskazała na to Stolica 

Apostolska wydając orędzie o potrze- 

bie specjalnej oględności w udzielaniu 
władzy duchownej nawróconym z pra- 
wosiawia kapłanom. 

Księża łacińscy, którzy przyjęli ob- 

rządek wschodni, by pracować dla 

pozyskiwania prawosławnych, prawie 

wyłącznie Ojcowie jezuici — stoją na 

tym poziomie moralnym, który podzi- 

wiać jedynie można. Osobiste ich za- 

lety słusznie podnosi p. Charkiewicz, 

a dodać by się chciało do jego słów 

cześć dla poświęcenia, z jakiem obecni 

jezuici — unici godzą się na zmianę 

rzeczy tak drogiej każdemu kapłano- 
wi, jak obrządek codziennych modlitw 

i ofiar; chciałoby się przypomnieć za- 

sługi, jakie położyli wielcy Jezuici 

twórcy unji brzeskiej, ze Skargą fa 
czele. (Wspomnijmy nawiasem, że 
choć unja ta upadła, to jednak Bogu 

tylko wiadomo, ilu w ciągu wieków da 

ła ona świętych Kościołowi, lub bo- 

haterów Polsce). 

Jeżeli jednak osoby Ojców  Jezui- 

tów pozostają na wysokości, do której 

spory nie sięgają — to metody, które- 

mi oni ku zjednoczeniu prawosław- 

nych z Kościołem rzymskim idą, zosta- 

ły postawione pod znak zapytania. 

Właściwie główną osią i treścią pole- 

miki była analiza stosowanych przez 

0.0. Jezuitów metod. 

Kwestjonowano więc przyjmowa- 
nie zewnętrznych form wschodnich — 
riasy, brody, rosyjskiego języka — ja- 
ko sposobu trafienia do naszego ludu. 
Szczególnie p. Charkiewicz ostro pod- 
kreślał zbyteczność tego zabiegu, szu- 

kając jego przyczyn w nieznajomości 
naszego ludu i jego dziejów. Godzą się 
wszyscy na to, że należy stosować ta- 
ką formę w stosunku z prawosławny- 
mi, która jest im bliską, zrozumiałą. 
Chociaż niestety pewien daleki odcień 
orjentalizmu osiadł w naszych, prze- 
prowadzonych na prawosławie byłych 
unitach, to jednak niewątpliwie formy 
zawołżańskie są czemś zupełnie ob- 

cem w granicach całej dawnej Rzeczy- 

pospolitej. Chodzi zatem o utrafienie 

w ton odpowiedni, nie przesadnie 
wschodni. Rzecz to nie łatwa. A zara- 

zem — rzecz to wielkiej wagi. Podno- 
szono, że właśnie zbytnio twersko-suz 
dalska, zbyt daleka w swem odchyle- 
niu od polskości idąca forma może się 
stać „pracą pro Russia", „tworzyć 
komplikacje narodowościowe*. Czy 
nie nazbyt daleko na wschód sięgnęły 
formy, obecnie stosowane? Czy istot- 
nie potrzebny jest księdzu, idącemu do 
prawosławnej nawet chaty w Słonim- 
skim lub Słuckim powiecie inny język, 
niż polski, z naszem lokalnem zabar- 
wieniem, inny strój, niż sutana? Roz- 

wiązanie tych kwestyj może mieć istot 
nie wielkie znaczenie i dla Kościoła i 
dla Polski. Jeżeli wymiana zdań w 
„Słowie doprowadzi do ich zbadania, 
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Loebe łagodzi 
SPECJALNY URZĄD DLA PROWIN- 

CYJ WSCHODNICH NIEMIEC. 

BERLIN. (PAT) Rokowania co do rea- 
Нгасй pomocy dla prowincyj wschodnich 
zakończone zostały utworzeniem specjalne- 
urzędu wschodniego, bezpośrednio zależne- 
go od kancelarji Rzeszy, z wyłącznem pra- 
wem egzekutywy co do akcji pomocy dla 
terenów wschodnich. Wszystkie sprawy na- 
tury agrarno - politycznej na tych terenach 
będą należały do kompetencji urzędu wscho- 
dniego, który będzie miał swoje organa wy- 
konawcze w poszczególnych prowincjach, 
objętych akcją pomocy. 

W skład wydziału wschodniego wejdą: 
wydelegowani przez rząd pruski sekretarz 
stanu w pruskiem ministerstwie rolnictwa 
Krueger i dyrektor finansowego banku pru- 
skiego dr. Lauier. Ze strony Rzeszy wcho-, 
dzą w skład urzędu wschodniego: dyrektor 
ministerjalny Wachman, który dotychczas w 
ministerstwie finansów Rzeszy opraoowywał 
sprawy finansowe terenów yschodnich Rże- 
szy, Oraz ladrat Roeneburg, były komisarz 
rządu pruskiego na Prusy Wschodnie. 

ECHA STOLICY 
PUŁ. ABBOT U MARSZ. PIŁSUD- 

SKIEGO. 
Prezes FIDAC'u — pułkownik Ab- 

bot oraz sekretarz generalny p. Gra- 
nier przybyli w czwartek w południe 
w towarzystwie gen. Góreckiego do 
Beiwederu celem złożenia wizyty Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu. 

DELEGACJA FIDAC'U W WARSZA- 
WIE. 

WARSZAWA. (PAT). W dniu 14 
bm. o godz. 8 przybyli na zaprosze- 
nie Federacji Polskich Związków  O- 
brońców Ojczyzny delegacia FIDACu 
p. Granier, prezes francuskiego naro- 
dowego związku byłych kombatantów 
Rossignol, wiceprezes FIDAC'u na 
Francję, Gaetan Nicolai, prezes fran- 
cuskiego związku oficerów rezerwy, 
pp. Abei Nerrison, Charles Gerschel, 
oraz przedstawiciel związku Inwali- 
dów p. Kazimierz Smogorzewski. Na 
dworcu powitali przybyłych gości pre 
zes Federacji gen. Górecki, wicepre- 
zes Federacji Ryszkiewicz, pułkownik 
Gawociński, prezes warszawskiej wo- 
jewódzkiej Federacji, członkowie za- 
rządu głównego. Z dworca goście od- 
jechali do hotelu Europejskiego. O g. 
10.15 prezes FIDAC'u płk. Abbot zło- 
żył wizytę gen. Góreckiemu w lokalu 
Federacji Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny. 

2 ZA KORDONÓW 
LITWA ODMÓWIŁA. 

Rząd litewski przesłał na ręce po- 
sła litewskiego w Rydze p. Dajlide od- 
powiedź odmowną na zaproszenie rzą- 
du polskiego wzięcia udziału w koni: 
rtncji rolniczej w Warszawie. : 

SAMOLOT SOWIECKI OSTRZELI- 
WAŁ ESTOŃCZYKÓW , 

TALLIN. (PAT) We wtorek w godzinach 
popołudniowych wpobliżu zatoki Narwskiej 
ukazał się ponad terytorjum estońskiem so- 
wiecki samolot wojskowy. Estońska straż 
graniczna ostrzeliwała samolot, który odpo 
wiedział również ogniem. 

Po krótkiej strzelaninie samolot  skiero- 
wał się z powrotem ku granicy, prawdopo- 
dobnie trafiony kuiami, albowiem widziano 
jak spadł z pewnej wysokości już po tamtej 
stronie granicy. Minister spraw  zagranicz- 

  

  

  

  

"ych Lattik skieruje do posła sowieckiego w | 

Tallinie energiczny protest przeciwko wie- 

lokrotnie powtarzającypm się  naruszeniom 

granicy przez samoloty sowieckie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgasnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Ma: 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-w  .Ruch". 
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— IeViranus Zaostrza 
MINISTER ZALESKI PROTESTUJE 
PRZECIWKO WYSTĄPIENIOM TREVIRANUSA. 

WARSZAWA. (PAT) Po powrocie z Tallina p. minister Załeski odbył 
niezwłocznie z charge d affaires niemieckim rozmowę, która stoi w związku 
z ostatniem przemówieniem ministra Treviranusa. 

Pan minister Zaleski w sposób kategoryczny złożył w imieniu rządu pol 
skiego formalny protest przeciwko wystąpieniu, skierowanemu przeciw inte- 
gralności państwa polskiego, ze strony członka gabinetu niemieckiego. 

Minister wskazał, że podobne wystąpienia uniemożliwiają wszelką po- 
zytywną działalność w stosunkach między obu państwami, a co gorsza wy- 
twarzają nastroje, sprzeczne z zasadami pokojowej współpracy. 

Prezydent Reichstagu © wschodniej polityce 
Niemiec 

KRAKÓW. (PAT) „Nowy Dziennik* ogłasza wywiad z prezydentem niemieckiego 
parlamentu Loebem na temat sytuacji przedwyborczej w Niemczech i polityki zagranicz. 

Na zapytanie, czy można się spodziewać jakichś niemiłych niespodzianek w stosun- 
ku do Polski, prezydent Loebe oświadczył, że: „Jestem tego zdania, że teraz jeszcze nie 

" co do wschodniej polityki Niemiec, te same bowiem motywy które zmuszają Niemców 
do pokojowej polityki wobec Francji — zmuszają ją też do pokojowej polityki wobec 
Polski. 

Zdaniem mojem — mówi p. Loebe —o jakieś zmianie kursu zagranicznej polityki 
Niemiec w stosunku do wszystkich ich sąsiadów nie można nawet mówić. 

Na zapytanie, czy są jakie konkretne propozycje w sprawie uregulowania stosun- 
ku do Pilski, prezydent Loebe oświadczył, że: „Jestem tego zdania, że teraz jeszcze nie 
nadszedł czas do tego rodzaju spokojnej, rzeczowej dyskusji, Po obu stronach pod wpły 
wem nacjonalistycznej agitacji panuje jeszcze zacietrzewienie, gorączka nie ustąpiła i 
dlatego wysuwanie w obecnym momencie jakichkolwiek propozycyj uważam za przed- 
wczesne. Należy natomiast wszelkiemi siłami dążyć do usuwania nieporozumień grani- 
cznych. Gospodarcze zbliżenie jest najlepszą drogą ku temu. Tam, gdzie w grę zaczy- 
nają wchodzić gospodarcze konieczności życia, ostygają powoli polityczne namiętności, 
dlatego należy uważać traktat handlowy Niemiec z Polską za obecnie jedynie możliwy 
pomost niemiecko - polskiego porozumienia". 

Treviranus jeszcze potwierdza swoje 
stanowisko 

BERLIN. (PAT) Agencja telegraficzna „Telegraphen Union* donosi: Minister Tre- 
viranus w rozmowie z współredaktorem „Koenigsberger Allgemeine Ztg* podkreślił z 
naciskiem, że ciężkie położenie terenów wschodnich Rzeszy będzie trwało tak długo, do- 
póki nie nastąpi „rozsądne i odpowiadające potrzebom gospodarczym ludności pogra” 
nicznej uregulowanie granic wschodnich, 

Sprawa ta jest najbliższem zagadnieniem, które będzie musiało być rozwiązane i 
pod tym względem on, Treviranus postępuje zgodnie z kanclerzemRzeszy dr. Bruenin- 
giem, ze wszystkimi ministrami gabinetu Rzeszy i 90 proc. ludności niemieckiej. 

Projekt d'Ormessona przez utworzenie niemieckich suwerennych linij kolejowych do 
Gdańska i Prus Wschodnich przecinających terytorjum Polski, nie może według Trevira 
niusa mieć zastosowanie. ь 

Kwestją korytarza powinna zająć się przedewszystkiem Liga Narodów. W związ- 
ku z tem możliwe jest zwołanie konferencji w tej sprawie stron bezpośrednio zaintere 
sowanych. Kiedy sprawy będą już tak daleko pos unięte — powiada Treviranus nie mogę 
orzec jednakt załatwienie kwestji wschodniej jest obecnie po likwidacji kwestji nad- 
reńskiej aktualne. Sprawa ta znajduje się na pierwszem miejscu programu polityki za- 
granicznej rządu Rzeszy. 

Zmiana granic—,„najważniejszym problemem 
Europy" 

Komentując wywiad, udzielony współredaktorowi „Koeningsberger Allgemeine Ztg“ 
w sprawie rewizji granic wschodnich, organ kanclerza Brueninga „Germania“ pisze: Oš- 
wiadczenie ministra Rzeszy Treviranusa odpowiada oficjalnemu kierunkowi niemieckiej 
polityki, która w istnieniu art. 19 widzi możliwość przyszłej rewizji granic. Przemówie- 
nie min. Treviranusa pomimo niektórych ujemnych stron, ma to dobrze, że z kwestji 
granic wschodnich, uczyni ło oś dyskusji międzynarodowej. 

W tej samej sprawie pisze czwartkowy „Vorwaerts* w wieczornem wydaniu: Bio 
rąc sprawę rzeczowo, nowe oświadczenie Treviranusa jest niczem innem, jak nową pró- 
bą pogrążenia najpoważniejszego problemu Europy w fale humorystyki. Treviranus — 
twierdzi „Vorwaerts* na zakończenie — przez swoje przemówienia od niedzieli do śro- 
dy nie posunął ani o krok naprzód problemu uregulowania granic wschodnich. Obudził 
natomiast nieufność całego świata do polityki niemieckiej i — jak tylko mógł — obniżył 
powagę rządu Rzeszy. 

Treviranus przeciw następcy Stresemanna— 
Curtiusowi 

BERLIN. (PAT) Według „Vorwaerts*, mowa Treviranusa zademon- 
strowała, że w łonie rządu dr. Brueninga zwycięża nowy kurs polityki zewnę 
trznej, kurs, reprezentowany przez prawe skrzydło gabinetu. Zdaniem dzień- 
nika, przesunięcie w tym kierunku musiało nastąpić, jeżeli się weźmie pod 
uwagę, że w chwili, gdy dr. Bruening zaproponował Treviranusowi tekę, ten 
ostatni, jako pierwszy warunek wstąpienia do gabinetu, zażądał ustąpienia 
dr. Curtiusa i tylko na skutek nalegań kanclerza i prezydenta Hindenburga 
warunek swój chwilowo cofnął. Mowa, wygłoszona w ostatnią niedzielę, jest 
— zdaniem dziennika — początkiem podjęcia w łonie gabinetu ponownej ak- 
cji przeciwko kursowi polityki, reprezentowanemu przez dr. Curtiusa. 

UETEKUCYKCYZYTYĄ CI 

Niemcy wypowiadają umowę z Finlandj 
BERLIN. (PAT) Jak donosi prasa, gabinet Rzeszy na czwartkowem posiedzeniu 0- 

bradować będzie nad kwestją ewentualnego wypowiedzenia traktatu handlowego z Fin- 
landją z dnia 26 czerwca 1926 roku. Na posiedzeniu tem w-g informacyj „Vorwaerts“ 

„ minister rolnictwa i wyżywienia dr. Schiele ma postawić kwestję zaufania. W zwią- 
zku z tem bawiący obecnie w Wiedniu minister spraw zagranicznych dr. Curtius przer- 
wał swój urlop i wraca dziś do Berlina. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskieg.. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — DA Spółdz, Naucz. 

Kiosk St. Michalskiego. 

olska — SŁ Księgarnia 
POSTAWY — Księgarnia Polskąej Macierzy Szkołaej. 
SŁONIM — ksi mua D. Lubowskiego, uł, Mickiewicza 17 

T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł, Rywe 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —- ni. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
WARSZAWA — T-w0 Ksigg. Kol. „Ruch“,    

3 gr. 40. Ba tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
kwiąjecznych oraz z KE o 25 proc. drożej. 

je zastrzeżeń co do 
wego 20 groszy. 

W ESTONII 
Przyjęcie. jakie zgotowała Estonja 

Prezydentowi Mościckiemu było impo 
nujące. Wszystko, co mógł starożyt- 
ny Rewel i obecny Tallin wykrzesać 
goanego powitania i ujęcia wysokie- 
go gościa, było dobyte na światło 
dzienne i defilowało przed Panem Pre- 
zydentem. Estonja niema tradycji ka- 
waleryjskiej, ale pięknie wyglądał or- 
szak, gdy wjeżdżał do Rewla eskorto- 
wany przez szwadrony czerwonych i 
szemerowanych huzarów, wśród niewi 
dzianych dotychczas w Tallinie tłu- 
mów, ubranych domów, umajonych 
okien, sztandarów obojga państw. En- 
tuzjazm szalony! 

Gdy któregoś dnia pobytu orkiestra 
polskich marynarzy grała w parku pu- 
blicznym, to na koncert ten zebrała się 
ciżba, jakiej zapewne żadna, šwiato- 
wej nawet sławy opera nie widziała. 
Marynarzy wynoszono na rękach. Gdy 
rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy 
drużynami marynarskiemi Polski i Esto 
nji, wypadł on 3:3.... nawet przypadek 
czuwał nad idealną harmonią przyja- 
žni. 

O polityce mówiono mało. Węzły 
wielkiej. przyjaźni zacieśniające się po 
między Polską i tem państwem bałtvc 
kiem, są oczywiście wydarzeniem po- 
litycznem dużej wagi, ale nie było tu 
o czem rozprawiać — fakt ten, bez 
żadnych obsłonek zakulisowych, tak 
jasny jest dla każdego, iż wypada go 
jedynie zafiksować w depeszach, 142 
po raz niewiadomo który, do prasy za 
granicznej nadsyłanych. Z tego wzglę- 
du dziennikarze nie mieli dużo do ro- 
boty. Unikano starannie wywiadów o 
wyłącznie politycznem zabarwieniu i 
to, co powiedział minister Lattik, czy 
to, co powiedział minister Zaleski, nie 
dodało nic nowego do znanych już 
enuncjacyj z wizyty prezydenta Strand 
manna w Polsce. 

« Na wielkim raucie wydanym przez 
Strandmana tyle było osób, tyle no- 
wych postaci, że zamienianie słów, ści 
skanie ręki nie dawało poprostu czasu 
przedstawicielom odpowiedzialnej po- 
lityki na dłuższe rozmowy z dziennika- 
rzami, którzy się koniecznie czegoś no 
wego dowiedzieć chcieli. Minister Za- 
leski mówił formalnie o pogodzie, 
utrzymując, że podczas podróży „tara 
była .. niesłychanie piękną. Naczel- 
nik Hołówko zauważył, że w drodze 
powrotnej może się zmienić. W tym 
jednakże tłoku różnobarwnym  kore- 
spondent ryskiego „Siewodnia* dopiał 
swego i uzyskał opinję ministra Zale- 
skiego o profesorze Voldemarasie. Mi- 
nister Zaleski jest zdania, że Voldema- 
ras nie jest takim człowiekiem, który 
przez proste internowanie do prowin- 
cjonalnego miasteczka pózwoli się usu 
nąć od wpływu na politykę i zrezygnu 
je z niej na zawsze. Przy okazji musi- 
my podkreślić, iż opinię podobną wy- 
dało również „Słowo* przed tygod- 
niem. Minister Lattik zapowiedział 
swój przyjazd do Rygi na kolejną kon- 
ferencję ministrów Łotwy i Estonii, 
która to konferencja ustala wspólne 
wytyczne polityki zaprzyjaźnionych 
państw. 

O Rosji sowieckiej mówiono mało, 
jedynie chyba przy okazji poruszenia 
tematu, czy możliwym jest w Estonii 
ruch „lappowców*, na podobieństwo 
Finlandji? Ogół jest przekonany, że 
ruch taki, jak fińskich lappowców nie 
ma racji bytu w Estonji, gdzie się 
wielkich ceregieli z komunistami nie 
czyni i gdzie nietylko cała ludność, ale 
wszystkie bez wyjątku rządy zdają so- 
bie całkowicie sprawę z niebezpieczeń 

HAS NDP T AIA BDA оче оВЕН TOC ` 
to znak, że ta wymiana była potrzebną 
i pożyteczną. 

Z kwestją form zewnętrznych łączy 
się najściślej sprawa druga, — podnie 
niona przez p. Charkiewicza — spra-, 

wa szczerości w akcji. Każdy, kto spra 
wę unji prowadzi, musi nieustannie 
pamiętać o niebezpieczeństwie, że to, 

co robi, uchodzić będzie za nieszczere; 
musi pamiętać o specyficznej nieufno- 
ści ludzi, których już raz w okrutny 

sposób zawiódł Siemaszko i jego po- 

mocnicy. Najlżejszy pozór nieszczero- 
ści przekreśla możliwość powodzenia. 
Im bardziej niepolskie, im bardziej 

wschodnie formy przybierze akcja — 

tem większa jest obawa, że wzbudzi 

nieufność. A zarazem, właśnie rzeko- 

ma nieszczerość jest powodem, dla 

którego akcja unijna gorzej drażni hie- 
rachję prawosławną, dalej ją odpycha 

od Rzymu, niż inna jakakolwiek pro- 
paganda przeciw prawosławiu. Nie 

należy przeceniać tego podrażnienia, 

ale i lekceważyć go nie można, choćby 

przez wzgląd na miłość bliźniego. 

Szczególniej pamiętać trzeba, że akcja 
„od dołu* może się stać hamulcem na 
drodze do zbliżenia hierarchji prawo- 
sławnej z Rzymem, i przez to szkodzić 
Polsce. Im mniej pozorów nieszczero- 

ści będzie w tej akcji, tem mniej stać 
ona będzie na drodze do hierarchicz- 
nego zjednoczenia Kościołów, tego wy 
marzonego ideału i kościelnego i pań- 
stwowego. 

Skierowanie uwagi na niebezpie- 

czeństwo pozorów nieszczerości —oto 

jeszcze jedna zdobycz polemiki. 

* 

Tak więc reasumuję całość wyni- 

ków dyskusji: twierdzono, że potrzeb- 

na jest ostrożność najwyższa przy 

udzielaniu władzy duchownej kapła- 

nom — konwertytom; że potrzebna 

jest rewizja zewnętrznych form, stoso- 
wanych w akcji, oraz największa dba- 
łość w unikaniu pozorów nawet nie- 
szczerości. No, i że potrzebnem jest 
najgłębsze, najdrobiazgowsze przestu- 
djowanie dziejów nietylko całego kra- 

ju, ale każdego z osobna powiatu, każ 

dej nieomal parafji, bo właśnie te dzie- 
je szczegółowe najgłębszy ślad na du- 

szach ludzkich zostawiły. Wydawało- 
by się, że przemyślenie tych spraw 

usunie z akcji misyjnej straszaka groź- 
by dla racji stanu Polski. 

Odczytuję artykuły, cały ich szereg. 
Widzę w nich niejedno zdanie gorące, 
płynące z gorącego przejęcia się spra- 

wą. Sądzę, że ten głos podniesiony, 
brzmiący może nieraz o całą oktawę b 

wyżej, niż trzeba, znajdzie wytłoma- _ 

czenie w gorącym, serdecznym stosun 

ku autorów do wszystkiego co doty- 

czy Kościoła i Polski. X. W. M. 

  

We wszystkich uroczystościach z 
okazji przybycia Prezydenta Mościc- 
kiego, brał również udział generał Lai- 
doner, wielki przyjaciel Polski, a jak 
twierdzą również „Anglji. O tym gene- 
rale niezliczoną ilość plotek puściła 
w świat prasa sowiecka, która węszy 
w nim swego najzacieklejszego wro- 
ga, w czem się najzupełniej z prawdą 
nie mija. Generał Laidoner jest w 
Estonji ogromnie popularny. Mimo, iż 
nie bierze w tej chwili oficjalnego 
udziału w rządąch, ma jednak na każ- 
dy gabinet duży wpływ i niewątpliwie 
w, trudnej 
towa mu 

ktatorską. 
Entuzjastycznie żegnano eskadrę 

polską z odjeżdżającym Prezydentem, 
tóry jak wiemy z wczorajszych de- 

pesz, szczęśliwie dotarł do bałtyckich 
rzegów Polski. HK 

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

„jakiejś sytuacji Estonja go- 
jest oddać nawet władzę dy 

 



ECHA KRAJOWE 
Krwawa obława leśna 

Onegdaj służba leśna maj. Mysłobusz, gm 
lachowickiej, pow. baranowickiego dokony- 
wała obławy na zbierających bez pozwole- 
nia grzyby. W czasie obławy m-c wsi Wiel- 
kie Horodyszcze, Pugacz Teodor miał sta- 
wić czynny opór i odebrał rewolwer gajowe 
mu Witczakowi Stanisławowi, do którego 
następnie wystrzelił, raniąc go jednym strza- 

łem w dwa uda. W obronie Witczaka stanął 
gaj. Szymkiewicz Bronisław, który został na 
padnięty przez uzbrojonego w rewolw6T bra 
ta Pugacza — Jakóba, wskutek czego od- 
dał strzał do ]. Pugacza, raniąc go ciężko. 

Rannych odwieziono w stanie dość cięż- 
kim do szpitala w Baranowiczach. 

Granat zabił 13-letniego chłopca 
We wsi Dąbkowicze gminy Jazno pod 

do pieca granat ręczny. 
Dzisną 13-letni Jan Pałuszkiewicz wrzucił 

Eksplodujący pocisk rozsadził piec, rozszarpał nierozważnego chłopca i ciężko ranił 
jego ojca. 

  

— Drogę od Wilna do Podbrzezia zam- 
knięto chwilowo dla ruchu kołowego. W 
związku z rozpoczęciem robót ziemnych i 
brukarskich na 10 — 14 kilometrach drogi 
państwowej Wilno — Rzesza — Podbrzezie 
odcinek ten został czasowo zamknięty dla 
ruciiu kołowego. 

Ruch samochodowy w kierunku Podbrze 
zia został skierowany drogą objazdową: naj 
pierw po drodze państwowej Wilno — Mej- 
szagoła, zaś od 16 km. tej drogi na maj. Rze 
szę i wieś Rzeszę. Ruch zaprzęgów konnych 
omija zamknięty odcinek drogi od km. 11-g0 
przez wsie Wielka Rzesza, Zwieraliszki i 
Rzesza. 

  

LIDA 

— Krwawa bójka sąsiedzka. W dniu 
12 sierpnia pomiędzy współwłaścicielami fol 
warku Mostowszczyzna w Lidzie wynikła 
bójka na tle nieporozumień sąsiedzkich, w 
trakcie której trzej bracia Wiażelowie zra- 
nili w rękę widłami sąsiada swego  Snac- 
kiego. Ten ostatni działając w obronie wła 
snego życia, dobył rewolweru i oddał 4 
strzały w górę, celem powstrzymania prze- 
ważających liczbą napastników. Ci jednak 
nie zważając na to rzucilil się na Snackie- 
go, który skierował lutę rewołweru w 
stronę najbliższego, uzbrojonego w wi- 
dły Brgnisława Wiażela i wystrzelił raniąc 
go ciężko w prawą pierś. Widok leżącego 
i silnie broczącego krwią Wiażela powstrzy 
mał wszystkich od dalszej bójki,która mo- 
głaby przybrać groźniejsze rozmiary. Bro- 
nisława  Wiażela dającego słabe oznaki 
życia przewieziono do szpitala powiatowe- 
go w Lidzie, gdzie w kilka godzin potem 
zmarł, zaś Snacki Stanisiaw udał się na 
Posterunek 'P. P. gdzie zamełdował o po- 
wyższym fakcie, oddając się w ręce po- 
licj. Mocno skaleczoną rękę Snackiego 
opatrzyła zaraz policja, zaś jego samego 
zatrzymała do dyspozycji sędziego śledcze- 
go. 

  

— W 16-tą rocznicę kadrówki. Dnia 10 
sierpnia z okazji 16-tej rocznicy  przekro- 
czenia kordonu granicznego przez Legjo- 
ny Polskie w dniu 6 sierpnia 1914 roku, 
Komenda Powiatowa P. P. urządziła w 
świetlicy policyjnej odczyt na który prócz 
pokażnej liczby miejscowej policji  przy- 
była również spora liczba miejscowej u- 
dności. 

Odczyt 
Bołtuć na temat: 
6-go sierpnia". 
vuwzględnieniem 

okresie 
Polaków, 

wygłosił st. przod. Stanisław 
„Istota i znaczenie dnia 

Szkicując tło historyczne 
walk o niepodległość w 

porozbiorowym, stoczonych przez 
streścił vw obszernym zarysie 

dzieje Legjonów Piłsudskiego, a zwłasz- 
cza rolę jaką odegrał ówczesny  Ko- 
mendant Legionów a obe”nie Pierwszy Mar 
szalek Polski Józef Piłsudski. 

— Z nożem na gajowego. Onegdaj w 
lesie należącym do majątku Tarnowszczy- 
zna, tamtejszy gajowy  Szymul Jan na- 
potkał plondrującego mieszkańca wsi Rep- 
niki, gminy  białohrudzkiej Michała  Bu- 
cewicza. W czasie gdy gajowy Szymuł 
chciał przepędzić z lasu Bucewicza, ten os- 
tatni dobył noża i zranił ciężko gajowego 
w piersi, poczem zbiegł w niewiadomym 
kierunku. 

Szymuła poważnie ranionego przewie- 
ziono do szpitala powiatowego w. Lidzie, 
gdzie udzielono mu pomocy lekarskiej, zaś 
za Bucewiczem policja wszczęła poszuki- 
wania. 

— Skutki burzy w powiecie lidzkim. 
W czasie burzy szalejącej nad powiatem 
lidzkim w dniu 6 sierpnia we wsi Og- 
rodniki, gminy  bielickiejj wicher zerwał 
dach i r: ozwalił ściany domu mieszkalnego 
należącego do Stefana Bielawskiego.  Mie- 
szkańcy cudem tylko zdążyli się ocalić przed 
zagładą, w porę uciekając z mieszkania. 
Straty poszkodowany oblicza na 2 tys. zł. 

pi 

  

  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
15 sierpnia. 

— Front północny. O świcie rozpo, 
częła się natarcie 19-ej brygady z 10- 
ej dywiz ji piechoty z Nieporętu naka- 

zane przez generała Żeligowskiego, ce 
lem odzyskania drugiej linji obronnej 
warszawskiego przedmieścia. Natarcie 
to poprzedziła przed świtem akcja I 
bataljonu 28-go pp. porucznika Po- 
gonowskiego na Wólkę Radzymińską. 

Daiszy rozwój akcji 19-ej bryga- 
dy dowodzonej przez pułk. Thom- 

. mego, doprowadził do zdobycia dru- 
giej linji obronnej. Po jej opanowaniu 
rozpoczęły się zażarte walki  oddzia- 

iów 10-ej dywizji o Mokre i l-ej dywi- 
zji litewsko-białoruskiej o Radzymin. 
Obie te miejscowości przechodziły kil 
kakrotnie z rąk do rąk. Wieczorem Ra- 
dzymin został ostatecznie zdobyty. 

Na odcinku 8-ej dywizji w rejonie 
Leśniakowizny odparto szereg gwał- 
townych ataków nieprzyjacielskich, 
przyczem oddziały 8-ej dywizji ponio 

sły znaczne straty. 

W walkach na przedmieściu war- 
szawskiem został śmiertelnie ranny do 
wódca 29 pułku piechoty mjr. Stefan 
Walter, polegli dowódca bataljonu 28 
pułku piechoty porucznik Pogonowski, 
d-ca bataljonu 85 pułku piechoty kapi- 
tan Downar Zapolski, kapelan ks. Igna 
cy Skorupka, d-ca kompanji 28 pużku 
porucznik Pęczkowski i inni. 

5-a armja: 9-a dywizja piechoty 
sforsowała rzekę Wkrę i posunęła się 
w kierunku Nasielska. 18-a dywizja 
piechoty zajęła w godzinach wieczoro- 
wych Nowe Miasto, Gąsocim i Sońsk. 

Grupa jazdy generała Karnickiego 
opanowała Ciechanów. 

Front środkowy. Wojska frontu 
środkowego po ukończeniu przegrupo- 
wania otrzymuje rozkaz do natarcia. 

Front południowy. W rejonie Kaz 
mionki Strumiłłowej nieprzyjaciel zdo- 
łał storsować Bug. Walczące tu oddzia 
ły naszej piechoty poniosły znaczne 
straty. 

s - ow o. 

Rząd Maniu pozostaje 
WIEDEŃ. (PAT). Dzienniki donoszą z Bukaresztu: Rokowania, które 

prowadzone były pod kierownictwem Titulescu co do możności utworzenia 
rządu koncentracyjnego, nie dały żadnych rezultatów. Gabinet Maniu pozo- 
staje u władzy. Gabinet ten cieszy się zaufaniem korony i oparty o silaą więk 
szość parlamentu przygotowuje obecnie program sesji jesiennej parlamentu. 

Uniewinnienie Codreanu 
BUKARESZT. (PAT) Przywódca ruchu antyżydowskiego Codreanu, przewodniczą 

cy stowarzyszenia Żelazna Straż, oskarżony o nawoływanie do wystąpień antysemickich 
i zakłócenie spokoju, został uniewinniony. 

Cykion na 
  

ATI 

di Neapolem 
SĄ ZABICI I RANNI. 

NEAPOL. (PAT) W Neapolu i okolicach szałał cyklon. W Pokkireale 
uległo zniszczeniu 12 wagonów ze zbożem. Wedle ostatnich wiadomości 4 
osoby poniosło śmierć, a około 60 zostało rannych. Istnieje też przypuszcze- 
nie, że pod gruzami znajdują się jeszcze dalsze ofiary cyklonu. Obawiają się 
tu poważnie o los statków, znajdujących się na pełnem morzu, zaskoczonych 
cyklonem. Dotychczas nie otrzymano o nich żadnej wiadomości. 

Demonstracja radnych hinduskich 
KALKUTA. (PAT) 50 Hindusów, członków rady bengalskiej, opuściło manifesta- 

cyjnie zebranie w celu zaprotestowania przeciw rządowej propozycji ponownego odesła 
nia projektu ustawy o szkolnictwie początkowem do specjalnej komisji. Przewodniczący 
rady odroczył posiedzenie celem umożliwienia osiągnięcia kompromisu. 

Wycieczka polska w Stokholmie 
STOKHOLM. (PAT) Wczoraj do. portu tutejszego przybył okręt „Pu- 

łaski" pod banderą polską, przywożąc 570 turystów z całej Polski. Przyby- 
łych witał poseł Rzeczypospolitej w Stokholmie na czele całego personelu 

poselstwa. 
KRZ 

  

Zajście na tle komasacji gruntów 
RADOM. (PAT). Mieszkańcy wsi Wierzbicy usilnie wzbraniali się przed komasacją 

i na tem tle w tych dniach doszło do starcia. Dnia 12 bm. geometra rozpoczął pomia-+ 

ry gruntów w odległości 3 klm. od Wierzbicy, rychło jednak nadbiegł tłum, który obrzu- 

cił geometrę wyzwiskami, a następnie znieważył czynnie. 

Wobec tego dnia 13 bm. komendant P.P. w Radomiu wysłał pluton policjantów 

dla obrony geometry, który miał przeprowadzić pomiary. Na miejscu robót zastano tłum 

liczący około 400 osób, który pomimo wezwania policji nie chciał ustąpić, uniemożliwia 

jąc w ten sposób rozpoczęcie robót. Za chwilę poczęły w kierunku policji padać kamies 

nie. W odpowiedzi policja rzuciła w tłum trzy bomby łzawiące, jednak to nie po- 

mogło, a jedna wieśniaczka schwyciła bombę i odrzuciła ją w kierunku policjantów. W6- 

bec groźnej postawy podburzonego tłumu kordon policji natarł nań, łecz włościanie tym 

czasem pokładli się na ziemię i zaczęli policjantów chwytać za nogi. Policja wreszcie 

zmuszona była rozpędzić tłum kołbami. Nareszcie po ucieczce tłumu geometra mógł zu- 

pełnie spokojnie przeprowadzić pomiary. W wyniku walki dwaj policjanci odnieśli rany 

tłuczone od kmieni. 16 prowodyrów tłumu z wójtem i sołtysem na czele oddano do dy- 

spozycji sędziego śledczego. 
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kapłańskiego - misjonarskiego. 

Na miejscu kościół, poczta, telegraf, telefon, apteka. 

Komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę) z Wilnem. 

Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne. 

Zwracać się do Zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej Spółki Parcela- 

cyjnej w Wilnie, Mickiewicza 4. 

a090000000990006000899860 

NAZJUM 
Seminarjum 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego A Paulo 
Wilno, ul. 

Obejmuje cztery niższe klasy gimnazjalne typu klasycznego dawnego 
z językiem łacińskim i niemieckim od klasy pierwszej. Przyjmuje się ucz- 

15 zł. Po ukończeniu szkoły kandydat przechodzi na dalsze studja gimna- 

kształci się już na koszt Zgromadzenia. 3 
Dyrekcja przyjmuje jeszcze do dnia 25 sierpnia zgłoszenia kandyda- 

tów wzorowych i zdrowych, którzy mają szczerą chęć wstąpienia do stanu 

0000800000©00000668060$ 

LETNISKO—LANDWARÓW a 
Przy samej stacji drogi żelaznej sprzedaj b lu 

Ša, an mieć letniska lub stałe mieszkania w bliskości Wil- 
ą się parcele pod wille dla osób lub 

miejscowości przy 

elektrycznie. 

lesie i jeziorze. 
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Subocz 18. 

ukończeniu przynajmniej czterech od- 
miesięczna za naukę i internat wynosi 

Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie 
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NIECO O STYLACH 

VI. Kierunek secesyjny w sztuce, z uwa- 

gi choćby na swój charakter wyłącznie deko 

racyjny, znalazł w dekoracji wnętrz o wie- 

le właściwsze i łatwiejsze pole działania niż 

w architekturze monumentalnej. Wogóle, 

rzecby można, architektura jest najbardziej 

konserwatywną ze wszystkich sztuk plasty- 

cznych, gdyż wymagania techniczno - kon- 

strukcyjne, użytkowo - praktyczne, a wresz 

cie i finansowe (wielki koszt budowy) ha- 

mują w znacznym stopniu swobodę pomy- 

słów artysty. Natomiast urządzenie wnętrza 

mieszkalnego jest bez porównania łatwiej- 

sze, tańsze i zależne przeważnie tylko od 

wymagań (a czasem kaprysu) jednostki. To 

też zazwyczaj nowe prądy w dziedzinie de- 

koracyjnej rychło wyprzedzają architekturę 

w jej poczynaniach reformatorskich po о- 

trzymaniu od niej pierwszych impulsów. W 

wypadku secesji wysunięcie się na front 

sztuki dekoracyjnej jest tembardziej naturał- 

ne i zrozumiałe, że pierwsze hasła „rewolu- 

cyjne* wyszły przecież z obozu malarzy, 

którzy też stanęli na czele całego ruchu. Ma- 

larze zabrali się z zapałem do projektowania 

wnętrz, sprzętów i mebli, dążąc wyłącznie 

do kompozycji linij i plam barwnych, a nie 

troszcząc się wiele o konstrukcję i użytko- 

wość przedmiotów; nie mogli natomiast o- 
panować tak łatwo architektury, wymaga- 

jącej, badź co bądź, dużego zasobu wiedzy 

technicznej. 

Nic więc dziwnego, że owe, pojęte po 

malarsku, wnętrza i sprzęty w okresie sece 

sji tak bardzo różnią się od charakteru e 
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W ARCHITEKTURZE* 

ki poprzedniej; dąženie do oryginalnošci za 

wszeiką cenę, chočby nawet wbrew wymo- 

gom praktyczności a nawet czasem zdrowe- 

go sensu, wywołało powódź pomysłów 1 
projektów, wykonanych niekiedy nawet 7 
wielkim talentem, ałe przeważnie zbyt efek 

ciarskich, krzyczących, dziwacznych w fłn- 

jach a jaskrawych w kołorach. Ale cóż do- 
piero mówić o licznej rzeszy naśladowców 

„panującej mody* bez talentu i smaku, któ 

rych fantazja, zwolniona ze wszystkich wię- 

zów smaku i tradycji, rozhulała się w dzi- 

kich wybrykach, graniczących ż obłędem. 
Starsze pokolenie pamięta zapewne dobrze 

te niezliczone wnętrza i mebłe secesyjne, aż 

rażące swą śmiesznością i pretenśjonałnoś- 

cią tandety. Linje konwulsyjnie powyginane 

w jakims paroksyzmie histerji, nieumotywo- 

wane żadną potrzebą ani nawet możliwoś- 

cią zastosowania praktycznego: krzesła, na 

których siedzieć nie można, szafy, do któ- 

rych nic włożyć się nie da, — słowem, chaos 

anarchji artystycznej, jako reakcja na de- 

spotyzm poprzedniego historycyzmu. 

Przedstawiony na ilustracji przykład sza- 

fy secesyjnej z r. 1902, aczkolwiek nie wy- 

czerpuje wszystkich cech  charakterystyčz- 

nych owego stylu i stanowi jeden z najlep- , 

szych i najspokojniefszych utworów meblar- 
stwa ówczesnego (wystawiony na między- 

narodowej wystawie sztuki dekoracyjnej w 
Turynie w 1902 r.) to jednak daje niejakie 
pojęcie, zwłaszcza w kształcie okien w skrzy 

dłach bocznych, e kapryśności stylu secesyj- 
nego. Proi. F. Kłos. 

  

KAPLICA KRÓLA SOBIESKIEGO NA 

KAHLENBERGU. 

Roboty około ostatecznego wykoń- 

czenia tej historycznej kaplicy i roz- 

mieszczenia w niej 100 herbów ryce- 

rzy polskich z wyprawy wiedeńskiej 

rozpoczął p. profesor Jan Henryk Ro- 

sen już przed dwoma tygodniami. Jest 

nadzieja, że ta cenna dla narodu pol- 

skiego pamiątka będzie w całości wraz 

z ołtarzem jeszcze tego roku wykon-! 

czona. 

  

      TABLETKI 
SĄ SKUTECZNYM ŚRODKIEM 

PRZECIWKO 
REUMATYZMOWI, PODAGRZE, 
BÓLOM GŁOWY, MIGRENIE 

i PRZEZIĘBIENIOM 
Według relentalnego oswiadczenia 
6000 lekarzy wyraziło swoje u a 

8 skuteczności działania TO GALU. 
als KV CENA ZŁ.2- N?reg 1364. 
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25-iecie zwycięstwa „słońca” 
"nad „orłem dwugłowym”" 
'W ciągu 123-letniej niewoli pol- 

skiej nie było takiej chwili, w której- 
by naród uległ przemocy. 

Nawet w czasach najbardziej 

  

E 

Mutsuchito, cesarz Japonii. 

beznadziejnych na dnie dusz pol- 
skich na pozór ujarzmionych, wrzał 
bunt. Ta nieugiętość narodu w końcu 

doprowadziła go do odzyskania nie- 
podległości. Jednak w przyśpieszeniu 
tej chwili odegrały wielką rolę wy- 

padki zewnętrzne, podrywające siły 
zaborców. Najbardziej groźny i naj- 
bardziej zachłanny z nich, kołos mo- 
skiewski, upojony szeregiem zwy- 
cięstw i niepomiernym rozrostem te- 

rytorjalnym, w początkach obecnego 
stulecia, coraz głębiej i coraz spokoj- 
niej zasypiał na laurach. Na Zacho- 
dzie Rosją nie traciła swego znacze- 
nia dzięki tradycjom, dzięki swej dos- 
konałej dyplomacji, szerzącej fałszywe 
mniemania o potędze rosyjskiej. Lecz 
wschodni jej sąsiedzi chińczycy i ja- 
pończycy coraz śmielej sobie z nią 
poczynali. 

Zarówno Chiny, jak i Japonja po- 
czątkowo nie budziły w nikim obawy, 
jednak interesowano się nimi zarów- 
no w Europie jak w Ameryce ze 
względów kolonizacyjnych. Stany 
Zjednoczone w roku 1854 narzuciły 
Japończykom stosunki handlowe; w 
tym samym mniej więcej czasie do 
Chin wtargnęli się anglicy i francuzi. 
Każdy z tych wschodnich narodów 
inaczej ustosunkował się do cudzoziem 

ców i ich kultury. Historycy doszuku- 
ją się przyczyn tego w tradycjach i 
zwyczajach Chin; niesposób jednak 
zbadać przyczyny wszystkiego, co 
się dzieje na świecie. i 

W tym wypadku również trudno 
znaleźć niezbicie pewną odpowiedź na 
pytanie: Dlaczego Japończycy w cią- 
gu 50 lat stosunków z cudzoziemca- 
mi rozwinęli tak energiczną  działal- 
ność kulturalną, że nietylko przyby- 
szom dorównali, lecz zaczęli ich w 
wielu dziedzinach prześcigać, a Chiń 
czycy z uporem trzymali się swych 
zacotanych poglądów i zostali taki- 
mi, jakimi byli przed 1000 lat? Jedy 
na odpowiedź, któraby zaspokoić nas 

mogła to ta, że Opatrzność Boska dia 

celów nam niewiadomych budzi w 

pewnych epokach jedne narody do ene 

rgicznego postępu, inne zaś skazuje 

na opóźnienie historyczne. 

„Gdy doszło do wojny chińsko - ja- 
pońskiej (1894 — 1895) to azjatyccy 
wyspiarze odnieśli walne zwycięstwo 
nad swymi żółtymi braćmi z kontynen 
tu. Imperjalistyczne zapędy zwycięz- 
ców pohamowała interwencja państw 

jest państwo Rosyjskie, bo zwycięstwu 
Japonji przypisywano niewiele znacze 
nia. Niby cóż tam znaczy zwycięstwo 
nad zdziczałemi Chinami?  Dzikus 
dzikusa zwyciężył, lecz przecie nie 
może się mierzyć z państwami cywi- 
lizowanemi. 

Tymczasem ledwo dziesięć lat upły 
ł nęło, japończycy zadarli z Rosją. Cy 
wilizacja w ich państwie czyniła za- 
dziwiająco olbrzymie postępy; towa- 

  

Pociąg wiozący baterję portową, zaskoczony przez zamieć na kolei Mandżurji 

europejskich, które za swój „huma- 
nitarny“ uczynek, wzięły od Chin wy- 
nagrodzenie, nie mniejsze od ewentu- 
alnych dalszych zdobyczy - japończy- 
ków, które miałyby miejsce, gdyby in 
terwencji nie było. Najwięcej skorzy- 
stały Rosja i Anglja. 

Zdawało się, że największym na 
cne czasy potentatem na Wschodzie 

rzyszył jej szybki przyrost ludności. 
W roku 1904 hektar gruntu musiał 
wyżywić conajmniej 4 ludzi. Jako 
teren kolonizacyjny  japończycy 
dawna upatrzyli sobie Koreę, gdzie 
rządził, niezależny nominalnie, ce- 
sarz, znajdujący się pod wpływami de 
legatów rządu japońskiego. Tymcza- 
sem nienasycona Rosja sięgnęła ró- 

od. 

wpływy na tym skrawku 
ziemi, liczącym 218.000 km.2 t. į. 

tyle mnejwięcejj co Włochy przed 

wojną światową. Właściwie w chwili 
wypowiedzenia wojny dyplomacja ja- 
pońska i rosyjska już się šcieraty na 
terenie samej Korei. Mimo to nikt 
się nie spodziewał wojny, bo nikt pra- 
wie w całej Europie nie wiedział co 
się dzieje w Japonii. 

Rządził tam od roku 1867 cesarz 

(mikado) Mutsuchito, ten sam, któ- 
ry w rok po wstąpieniu na tron zo0- 
stał przez rewolucję wyniesiony na 
jedynego władcę „kraju słońca". (Ja- 
ponja ma słońce w herbie t. j. czer- 
woną kulę na białem polu). Przedtem 
mikadowie dzielili władzę z szogunami 
którzy byli wielkorządcami na wzór 
trankonskich  majordomów. Z bie- 
giem czasu uzurpowali oni sobie cał- 
kowitą władzę, pozostawiając mika- 
dom tylko tytuł i bardzo skromną eg- 
zystencję. 

Szogunowie za pomocą specjalne- 
go systemu administracyjnego trzyma 
li cały kraj w uścisku, budząc ogó- 
Ine niezadowolenie. Z tego powodu re 
wolucja na rzecz mikada  Mutsuchito 
została dokonana z niespodziewaną ła 
twością i przy ogólnym /entuzjazmie. 
W 1881 roku mikado nadał Japonji 
nowy ustrój społeczny, zbliżony do 
europejskich, a od 1889 roku „kraj 

słońca” uzyskał parlament i konsty- 
tucję. W tem wszystkiem mikadowi 
pomocni byli różni patrjoci japońscy. 
Wśród nich pierwsze miejsce należy 
się marszałkowi Ito, piastującemnu w 
roku wojny japońsko - rosyjskiej god 
ność prezesa tajnej rady państwowej! 
Marszałka Jamagatę zwano japońskim 
Moltkem. Prezesem ministrów był feld 
marszałek, wice - hrabia Tara - Kata- 
uro, a ministrem wojny generał Teru- 
czi. Jak się okazało później, urzędy te 

wnież po spoczywały w godnych rękach. Japont 
ja była doskonale przygotowana do 
wojny. Nastroje również sprzyjały. 
Parlament pierwszy się domagał zacze 
pnego stanowiska wobec Rosji. 

Zdecydowanie zaczepne stanowisko 
parlamentu japońskiego zdumiewało - 
nietylko Rosję, lecz i cały świat. Wró-- 
żono rychłą zgubę Japonji. W odjeż-. 
dżające na Wschód szeregi wojsk ro- 
syjskich rzucono hasło: „Szapkami za 
kidajem“ (zarzucamy czapkami), szy- 
dząc z państewka, które się porwało 
na europejsko - azjatyckiego Olbrzy- 
ma. Lecz już pierwsze odgłosy z fron- 
tu zapowiedziały, że tu będzie nieje- 
den Marathon i niejedna Salamina. 

Ci, którzy uważają historję za mi- 
strzynię przyszłości, mogą do tej woj- 
ny ustawicznie się odwoływać. Podzi- 
wiać tam można duch obywatelski, ry- 
cerskość, cywilizację i kulturę narodu, 
który się do tych wyżyn wzniósł w 
ciągu lat sześćdziesięciu, a obok tego: 
bezstronny obserwator ubolewać mógł 
by nad upadkiem morałnym i umysło- 
wym mocarstwa, którego jedyną о- 
stoją była już wówczas żandarmerja i 
policja, bo nawet armja okazała się 
niezdolną do obrony nie tylko mocar- 
stwowości, lecz nawet honoru. ы 

W Europie zaczęto już z powodu dy 
plomatycznych zatargów ogromnie się 
interesować Japonją. Masa dziennika 
rzy i literatów wyjechało na Wschód. 
Przytem Japończycy wykazali wiele 
taktu dyplomatycznego, przyjmując о- 
wacyjnie przedstawicieli europejskiej 
opinji prasowej. Francuz Andre Bel- 
lessort wydał pierwszą informatorską 
książkę o Japonji, którą momentalnie 
rozkupiono. Wślad za tem posypały 
się wydawnictwa i artykuły w prasie 
pełne zachwytów nad postępami cy- 
wilizacyjnemi kraju g ejsz i kwiatów. ** 
Oczywiście sympatje polskie były po
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich _ 
Ulgi podatkowe przy eksporcie ziemiopłodów 

eniami  Minister- 
twierdzonemi wyro- 
go Trybunału Admi- 

uistracyjnego, zy sprzedaży (wywo 
zie) do Gdańska wszelkiego rodzaju 
towarów (surowców, półfabrykatów i 
gotowych wyrobów) nie mogą być 
stosowane ulgowe stawki podatku 
przemysłowego, i do obrotów, osią- 
gniętych z tego rodzaju tranzakcyj, 
wiśna być stosowana stawka 2 proc. 

Mając na uwadze, że eksport ca- 
łego szeregu ziemiopłodów z niektó- 
rych okolic kraju odbywa się prawie 

"wyłącznie za pośrednictwem firm 
_ gdańskich przez Wolne Miasto Gdańsk 

które posiada specjalne urządzenia w 
tym celu (magazyny, elewatory i t. 
p.), a obciążenie tego eksportu by- 
łoby sprzeczne z polityką gospodarczą 
popierającą wszelkiemi środkami ek- 
sport ziemiopłodów — Ministerstwo 
skarbu okólnikiem z dnia 16 lipca r. 
› Ł. D. V 5.066/4/30 zarządziło, co 
następuje: 

   Zgodnie z zarz 
stwa Skarbu, | 
kami Najwyż 

     

1) zniża się do 4% stopę podatku 
przemysłowego od tranzakcyj ekspor- 
towych w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 1929 r., dokonanych za 
pośrednictwem gdańskich firm ek- 
spedycyjnych i eksportowych  nastę- 
pującymi ziemiopłodami: żytem, ow- 
Sem, jęczmieniem, rzepakiem, rzepi- 
kiem, siemiem konopnem, fasolą, gro- 
<mem, babikiem, wyką, peluszką, so- 
czewicą, łubinem, hreczką, koniczy- 
ną i saradelą; 

2) począwszy od 1 stycznia 1930 
r. zawiesza się pobór podatku prze- 
mystowego od obrotu od tranzakcyj ek 
sportowych, dokonanych za pośredni- 
ctwem gdańskich firm eksportowych 
iekspedycyjnych ziemiopłodami wy- 
mienionemi pod p. 1; 

3) począwszy od 1 stycznia 1929 r. 
zniża się do 4% stawkę podatku prze- 
mysłowego 0d sprzedaży ziemiopło- 

Według przybliżonych danych  li- 
dów, wymienionych pod p. 1, do Wol 

KERS TLS SC USSR ETUI LVIA 

Wilenski rynek pracy 
Według przybliżonych danych li- 

czba bezrobotnych na terenie woje- 
wództwa Wileńskiego w okresie ostat 
nich trzech miesięcy wynosiła: 

A na dzień: 
126.137. 1. 8. 

hutników 1 2 144 

rob. metal. 174 181 156 
rob. budowl.. 349 214 210 

rob. włókien. 6 10 6 

innych — wykwalif. 731 684 649 
niewykwali. 1596 1306 1209 

rob. roln. 42 48 36 

prac. umysł. 458 455 470 

raze m 3355 2900 , 2880 
nie licząc pracowni- : 

ków umysł. 2897 2445. 2410 

W lipcu bezrobocie zaznaczyło się 
w hutnictwie skutkiem unieruchomie- 
nia, z powodu nadprodukcji, huty 
szkłanej „Vitrum* (zwolniono prze- 
szło 250 robotników). Ruch  budo- 
wlany nie wykazywał większego od- 
prężenia (214 bezrobotnych w czerw- 
cu i2i0 — w lipcu). W pozostałych 
branżach nastąpiło bardzo nieznacz- 
ne polepszenie (—), 

nego Miasta Gdańska na potrzeby 
konsumpcji miejscowej. 

Ulgi powyższe mają być przyzna- 
wane wyłącznie przedsiębiorstwom 
handlowym, prowadzącym  prawidło- 
we księgi handlowe. 

Celem uzyskania ulgi, ustalonej w 
p. p. 1 i 2, winny zainteresowane 
przedsiębiorstwa przedstawić zaświad 
czenie gdańskich firm ekspedycyj- 
nych i eksportowych, stwierdzające, iż 
otrzymane transporty zostały rzeczy- 

wiście wywiezione przez polskie gra- 
nice celne. Zaświadczenie takie win- 
no zawierać numery otrzymanych wa 
gonów ze wskazaniem ilości towaru, 
daty otrzymania wagonu oraz daty 
załadowania na siatek. Okoliczność 
załadowania na statek winna być po- 
twierdzona przez miejscowy urząd cel 

  

ny. Nadto należy przedstawić listy 
przewozowe, dotyczące transportów 
do Gdańska. 

40 osób zatruło się lodami 
Z Niemenczyna donoszą, o zatr ciu się lodami 40 osób przebywających na let- 

W jednym z tamtejszych sklepów kilkanaście rodzin obstalowało lody po spożyciu 
których odrazu zasłabło wiele osób, potem stwierdzono że zatruciu uległo jeszcze 
kilkadziesiąt osób. Do chorych wezwano lekarzy z Wilna. Stan sześciu jest dość poważ- 
ny. Zatrucie nastąpiło najprawdopodobniej skutkiem osadu miedzianego naczynia w któ 
tem lody zamrażano. 

  

  

szem podaje do wiadomości, iż zapisy na 
rok szkol. 1930 — 31 przyjmuje sekretarjat 
„Domu Dziecka" w godz. od 15 — 19 @о 
dn. 25. 8. br., po tym terminie w godz. od 9 
— 14i od 15 — 19. 

— Koedukacyjne 4-ro Oddziałowa Szko- 
"la Powsz. Nr. 26 przy „Ognisku“ kol. w Wil- 

Celem otrzymania ulgi, wymie- 
nionej w p. 3, wystarczy dowód z 
prawidłowych ksiąg handlowych (—) 

     

Zbrodnia wykryta po ośmiu miesięcach 
Policja powiatu święciańskiego wykryła po 8-miu miesięcach niezwykle piwiidną 

zbrodnię. Mianowicie w styczniu rb. zawiadomiono władze, że popełnił samobójstwo nie- 
jaki Bernard Malec, mieszkanieci wsi Łosie gminy Ho duciskiej, Rzekomy denat miał 
się utopić. Poszukiwania zwłok nie dały żadnych rezul tatów. Sprawa niewątpliwie po- 
szłaby w zapomnienie, gdyby w okolicy nie twierdzono uparcie, że śmierć Małeca па- 
stąpiła w zagadkowych okolicznościach i że winną jej jest żona zmarłego... — Wszczę- 
te z powrotem śledztwo ujawniło sensacyjne szczegóły. — Okazało się, że Malec zginął 
z ręki braci własnej żony a za namową tej ostatniej, isiieniem Janiny. Mordercę Alion- 
sa Wojciekana i siostrę jego aresztowano. Drugiego brata Stanisława Wojciekana a- 
resztowano w Pułtusku, gdzie odbywa służbę wojskową w 13 pułku piechoty. 

Qkropna zemsta 
W Święcianach zaszedł niezwykiy wypadek zemsty ze strony zdradzonej 

zdradzonej żony 
żony. 

Niejaka Helena Baranowska, mieszkanka zaścianka Lunino podpaliła dom mieszkalny, 
należący do Michaliny i Izabeli Popingósowej. Podpalenie nastąpiło w nocy. Dom wraz 
z całem gospodarstwem spłoną.t doszczętnie, przytem Izabela Popingosowa doznała 
ciężkich poparzeń wraz ze służącą swoją Jadwigą Marcinkiewiczówną. Ranne kobiety 
przewieziono do szpitala. — Śledztwo wykryło sprawczynię zbrodni i Baranowską aresz- 
towano. Przyznała się ona otwarcie do winy i oświadczyła że strasznego czynu doko- 
fała przez zemstę za zdradę jej męża, kótry utrzymywał bliższe stosunki z Izabelią. 

  

   
PIĄTEK 

15 A W, słońca n als. 4 m. 18 

ADNE Z. słońca o godz. 7 m. 2 

Rocha 
BRODA 

  

Spostrzeżenia Zakładu  Metesreiogi 
U. 5. B. w Wilnie. 

a 14, VII      

    

Cišnjenie Śr 

Temperatura 

Temperatura 

  

5 Opad w milimetrach. 

wiat ё 
cisza 

przewaźający 

Tendencja barometryczna: wzrost 
Uwagi: do południa deszcz. 

KOŚCIELNA 

— Rozkład nabożeństw w niedzielę w 
Katedrze. Godz. 6 — Msza św. Prymarja 

— Msza św. suplikacyjna. 

— Msza św. wotywa. 
Go 10.15 — suma, celebruje ks. ka- 

nonik Maciejewicz, kazanie ks. pref. Rikui 
Godz. 15.30 — Wykład Pisma św. 

wadzi ks. kanonik A. Cichoński, 
Godz. 16 — Nieszpory. 

URZĘDOWA 

  

     

    

pro- 

— W sprawie dozoru nad wyrobami mą- 
cznenii. Wojewoda wileński wydał władzom 
podległym następujące wyjaśnienie: god- 
nie z instrukcją do rozporządzenia ministra 
spraw wewn. O dozorze nad wyrobem i obie 
giem mąki i wyrobów mącznych w wypad- 

    

  

RON 

  

kach ponownego urządzenia wytwórni pie- 
czywa w lokalu w którym wytwórnia ta u- 
legła zamknięciu przez władze należy taką 
wytwórnię traktować jako nowozakładaną i 
stosować do niej w całej rozciągłości przepi- 
sy rozporządzenia z dnia 29 października 29 
roku (Dz. Ust. R.P. Nr. 78 poz. 582). 

Z przytoczonego jedlnak nie wynika by 
można było uważać za zakład nowy taką 
wytwórnię która została całkowicie przero- 
bioną i do Rimas przystosowaną przed 
jej zamknięciem. związku z powyższem 
należy traktować jako zakłady dotychczas 
istniejące takie wytwórnie które chociaż by 
ły zakwalifikować do zamknięcia jako na- 
suwające znaczne trudności w doprowadze 
niu ich do porządku lecz które przed zam: 
knięciem zdołały jednak do wymagań się 
dostosować. Dotyczy to również wypadków, 
jeżeli było to połączone z całkowitą przebu- 
dową lub rozszerzeniem lokalu O ile właści- 
cielem zakładu pozostaje osoba dotychczaso 
wa lub ktoś z jej najbliższej rodziny. 

— Przyjazd rnia. Janta - Połczyń- 
skiego odroczony. Zapowiedziany na 
18 bm. przyjazd p. ministra rolnictwa 
Janta - Połczyńskiego do Wilna na in- 
spekcję został odłożony na czas póź- 
niejszy w związku z pracami przygoto 
wawczemi do zjazdów ministrów rol- 
nictwa. 

— Egzekucja podatków. Z dniem 15. bm. 
upływa termin płacenia całego szeregu po- 

ś datków państwowych. 
Ci którzy nieuregulują w czas należnoś- 

ci już w poniedziałek będą mieli u siebie se 
kwestratorów bowiem lzba Skarbowa otrzy 
mała polecenie jaknajśpieszniejszego  scia- 
gnięcia należności. 

SZKOLNA 

— Znane w Wilnie od szeregu lat przed 
szkole „Dom Dziecka* przy „Ognisku kol. 
(Kolejowa 19) ostatnio nagrodzone dyplo- 
mem uznania na PWIK w Poznaniu, niniej- 

NTT A IT NS, 7 IS IEP 
strbnie Japończyków. Trzeba było się 
z tem kryć, lecz trudno było i milczeć. 
Tedy każde co  sprytniejsze pióro 
dziennikarskie sypało dwuznaczniki. 
„To niema! już nasz sąsiad", — pisał 
© Japonji w „Kraju* St. Hłasko tuż 
tuż przed wybuchem wojny. „Z nad 
Wisły do Tokio tylko kilkanaście dni 
pddróży*. 

Nadzieje, które słyszymy na dnie 
tych zdań, zawiodły. Japończycy dość 

mieli kultury i sit, aby własnych 
W dzielnie bronić, lecz za mało się 

rientowali w całości stosunków mię- 
to gafstwowych europejskich. Prze- 
= Olską została poza ich rozważania 

kal Plomatycznemi. Zresztą nie wy- 
Ši Ystali oni zwycięstwa nawet dla 

o fat | bezpośrednich celów imper- 
jasycznych, dając się wywieść w po 

  

le przebiegłej dyplomacji rosyjskiej, 
która ratowała honor i interesy państ- 
wa, narażone na szwank przez niedołę 
stwo sił zbrojnych. 

Przez osiem miesięcy Rosjanie bro 
nili się w Port - Arturze, twierdzy wy- 
dzierżawionej od Chińczyków. Posiłki 
posyłane oblężonym nie docierały ze 
względu na wyjątkowo trudne warun- 
ko komunikacji. Wojna prowadzona 
była w zimie (rozpoczęła się w lutym 

  

Czaty rosyjskie wzdłuż kolei Syberyjskiej. 

1904 r.), więc zamiecie, mrozy oraz 
zamarznięte jeziora, przez które pocią 
gi trzeba było przewozić na specjal- 
nych statkach, tamowały ruch kolejo- 
wy. To ułatwiało Japończykom wafkę 
Ž nadciągającemi posiłkami i niedopu 
szczanie ich do oblężonej twierdzy. 
Flotę morza Bałtyckiego wysłano dro 
gą okrężną wokół Afryki. Przybyła o- 

na już po upadku Port - Artura i zosta 
ła doszczętnie zniszczona w bitwie pod 
Czusziną w maju 1905 r. 

Pokój zawarto 5 września 1905 ro 
ku. Łagodne warunki Rosja zawdzię- 
cza tyłko interwencji prezydenta Sta- 
nów Zjed noczonych A. P. Roosevelta, 
który potrafił pozyskać pełnomocnik ro 
syjski Witte. 

Ratunek to był tylko chwilowy. Ol- 
brzym północny stracił rzecz najwa- 
żniejszą: ogólne mniemanie o jego nie 
zwyciężoności. Wszyscy ci, którzy szu 
kali w jego ciele pięty Achillesa, prze- 
konali się, że nietylko pięta, lecz całe 
ciało jego jest nieuzbrojone i narażo- 
ne na sztychy. Więc wzrosły siły i pe 
wność siebie wszystkich malkontentów 
wewnętrznych: ujarzmionych. narodów 
i stronnictw wywrotowych, a z dru- 
giej strony sąsiedzi: Niemcy i Austrja 
stracili wszelki respekt dla armji ro- 
syjskiej. Sam rząd stracił wiarę w swo 
je siły i czynił coraz większe ustępst- 
wa w stosunkach zarówno narodowoś 
ciowych jak i konstytucyjnych. Dzie- 
więć lat, dzielących wojnę japońsko - 
rosyjską od wojny światowej nie przy 
niosły pod tym względem najmniejszej 
poprawy. W ten sposób Japonja dała 
pierwszy impuls bezpośredni do upad 
ku caratu pośrednio zaś przyczyniła 
się do wyzwolenia narodów uciemiężo 
nych a między innymi i Polski, o czem 
warto przypomnieć po tak obfitem w 
wypadki ćwierćwieczu. 

Wi. Arcimowicz. 

  

— Sprostowanie. Przestawione a da- 
ty Unji Florenckiej we wczorajszym odcinku 
prawdopodobnie nikogo w błąd nie wpro- 
wadzą, zaznaczamy jednak na wszelki wy- 
padek, iż należy czytać: „r. 1439", 

  

nie (Kolejowa 19) podaje do wiadomości że 
przyjmuje dzieci od „at 7-miu do wszystkich 
4-ch oddziałów. Sekretarjat czynny w godz. 
od 15. — 19 do dn. 25. 8. br.; po tym termi- 
nie w godz. od 9 — 14 i od 15 — 19. 

WOJSKOWA 
— Nagrody dia KOP. W ubiegłym mie- 

siącu 40 żołnierzy i 12 podoficerów otrzy- 
mało 3.700 złotych jako nagrodę za skutecz- 
ne zwalczanie przemytnictwa na granicy pol 
sko - litewskiej. 

MIEJSKA 

— Budżet gminy żydowskiej został za- 
twierdzony. Pan wojewoda wileński zatwier 
dził budżet gminy żydowskiej na r. 1929. 

Według projektu gminy budżet miał wy- 
nosić 649.723 zł. Po wykreśleniu przez wła- 
dze nadzorcze niektórych pozycyj budżet 
został zatwierdzony w sumie 556.466 zł. 18 
gr. Suma efektywna o jaką budżet został 
zmniejszony wynosi 67.257 zł. 82 gr. Skre- 
šlenia te zostały podyktowane zarówno 
względami na kompetencje gminy jak rów 
nież z uwagi na stan materjalny najbiedniej- 
szej ludności żydowskiej. Skreślenia te umo 
żli wiły zmniejszenie wyznaniowych podat- 

ków gminnych płatnikom niższych kaegoryj 
o 60 do 10 proc. w zależności od wymiaru 
tego podatku. W. 

Zatwierdzony budżet został już przez u- 
rząd wojewódzki przesłany zarządowi gmi- 
ny.: 

UNIWERSYTECKA 

— Nowy profesor USB. Docent i dotych 
czasowy zastępca profesora w USB dr. Pa- 
weł Radziszewski mianowany został profeso 
rem nadzwyczajnym mineralogji i petrogra- 
fji na wydziale matematyczno - przyrodni- 
czym tegoż uniwersytetu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dzisiejszy zjazd chemików wileńskich 
Dziś rozpoczyna się trzydniowy zjazd che- 
mików wileńskich absolwentów b. szkoły 
chemicznej w Wilnie. Program pierwszego 
dnia zjazdu następujący: 

O godz. 8.30 msza św. w kościele po Do 
minikańskim, odprawiona przez b. kapelana 
szkoły chemicznej ks. Adama Kuleszę. 3 

G. 11 — oficjalne otwarcie zjazdu w lo- 
ka, lu Stow. Techników (Wileńska 33). 

O g. 12-ej w p. zwiedzenie fabryki prze, - 

tworów drzewnych Balberyskiego w Nowej- 

Wilejce. e 
O godz. 8.30 w. — uczestnicy zjazdu obe 

cni będą na przedstawieniu w teatrze „Lut- 

nia“. 
RÓŻNE. 

— Hojna ofiara. Dostojny gość z Ame 
ryki, proboszcz w Shenandoah (Filadelfia) 
ks. Jan Mickun odwiedził wczoraj remontu- 
jacy się obecnie kościół wojskowy (po-Try- 
nitarski) na Antokolu, gdzie złożył na ręce 
rektora kościoła, prezesa Komitetu i kolx- 
gi z ławy szkolnej, ks. Jana 
4.000 zł. jako wotum wdzięczności 
nad Wislą“ 

"Niejednokrotnie to już notujemy w: prasie 
hojne wsparcie, uczynione przez Czcigod- 
nego Gościa z Ameryki ks. J]. Mickuna, 
na cele dobroczynne w Wilnie.  Chlubnie 
świadczą one o wysokim jego patryoty- 
zmie-i głębokim umiłowaniu sprawy ka“ 
tolickiej. 

—nwentaryzacja zabytków. Dnia 14 bm 
wyjechał na kiłka dni na teren powiatu bra 
sławskiego konserwator St. Lorentz z prof. 
Janem Bułhakiem, który z ramienia Urzędu 
Konserwatorskiego dokonywa inwentaryza- 
cji totograiicznej zabytków. Prof. Bułhak 
zakończy prawdopodobnie inwentaryzację fo 
tograficzną zabytków pow. brasławskiego, 
rozpoczętą w roku bieżącym, a konserwator 
Lorentz uzupełnić ma materjały do historji 
zabytków, gromadzone dla wydawnictwa, 
przygotowanego przez Departament Sztuki. 

Żywickiego 
„Cudu 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. W związku z perspektywami rozwo- 
ju mleczarstwa na terenach Województw 
Północno - Wschodnich, Izba Przemysłowo 
Handłowa w Wilnie podejmuje akcję, mają 
cą na celu przyczynienie się do zwiększe- 
nia zbytu końcowego produktu młeczarstwa 
mianowicie sera. Poważne ilości wysoko ga- 
tunkowego sera są wytwarzane na terenach 
województw Nowogródzkiego i Wileńskiego 
Jak dotychczas jedynym hamulcem dła pro- 
sperowania tej gałęzi wytwórczości krajo- 
wej był brak rynków zbytu. Jak dowiodły 
tego czynione próbne tranzakcje, sery No- 
wogródczyzny i Wileńszczyzny znajdują chę 
tnych odbiorców nietylko w krajach europej 
skich, lecz nawet w kolonjach (Algier). Sła- 
bość finansowa producentów i handlowców 
seremi uniemożliwiła dotychczas rozpoczęcie 
ekspansji na szerszą skalę. Izba Przemysło- 
wo - Handlowa zwołuje na dzień 26-go kon 
ferencję w Wilnie, mającą na celu omówie- 
nie bolączek oraz zaradzenie im. Izba prze- 
widuje możliwość zorganizowania wspólne- 
go biura sprzedaży serów, co mogłoby ra- 
dykalnie naprawić bolączki organizacyjno - 
finansowe istniejące w tej dziedzinie produk- 
cji. 

NADESŁANE 

— Przeszło 6.000 lekarzy wyrażają swe 
uj znanie dla skuteczności działania Togalu 
przy reumatyzmie, podagrze, bolačhi — пег- 
wowych i bolach głowy, migrenie, grypie i 
przeziębieniach. Tabletki - Togal są zupe- 
nie nieszkodliwe. 

TEATR I MUZYKA 

-- Teatr miejski w Lutni. Dziś i dni na- 
stępnych ciesząca się kolosalnem powodze- 
a komedja Verneuilla „Kochanek pani Vi 
lal. 

Urocza i subtelna ta sztuka wyrežysero- 
wana przez Zbigniewa Ziembińskiego, bu- 
dzi na widowni co wieczór szczery i gorący 
śmiech. 

Ze „względu na zbliżającą się premjerę 
polskiej sztuki Kaweckiego „Para nie pa- 
ra" — „Kochanek Pani Vidal" święci już 
swe ostatnie przedstawienie Įutro „Kocha- 
nek Pani Vidal". : 

‚ — Teatr Letni w ogrodzie po Вегпагауй 
skim. Dziś i jutro tryskająca życiem i wer- 
wą, pełna poezji i sentymentu doskonała ko 
medja Caillaveta i Flersa „Papa“. Tłumnie 

KONSERWACJA WILEŃSKICH 
ZABYTKÓW MALARSKICH 

W czasie od dnia 8 do 12 bm. bawił w 
Wilnie konserwator zabytków malarskich 
prof. Jan Rutkowski, który wespół z konser 
watorem okręgowym dr. Lorentzem badał 
prace nad konserwacją zabytków malarskich 
dokonywane obecnie w Wilnie. 

Zbadano odkryte niedawno fragmenty ma 
lowideł sklepiennych i ściennego klasztoru 
Trynitarskiego, które odczyszczone zostały 
przez art. mal. Jerzego Hoppena. Ponieważ 
ustalono, że malowidła te należy zachować 
i utrwalić w najbliższym czasie p. Hoppen 
rozpocznie prace konserwacyjne. Zbadano 
też prace nad odnowieniem malowideł na 
sklepieniu dawnej kaplicy akademickiej w bi 
bljotece uniwersyteckiej, przeznaczonej po 
odrestaurowaniu na pomieszczenie zbiorów 
Lelewela. 

Prace te prowadzone przez p. J]. Нор- 
pena, zakończone zostaną w niedługim cza- 
sie — odczyszczono już całkowicie sklepie- 
nie i odrestaurowano częściowo bogatą baro 
kową ornamentację. 

Jak stwierdzono, prace w kościele św. 
Teresy, prowadzone przez artystę malarza 
M. Słoneckiego, posunęły się w ostatnich 
miesiącach znacznie naprzód. Po odczyszcze 
niu malowideł skiepiennych i ściennych roz 
poczęto konserwację rokokowych ram orna- 
mentacyjnych, ujmujących małowidła  figu- 
ralne na sklepieniu nawy głównej. Ze wzęlę 
du na różnorodność zagadnień, nasuwają- 
cych się w toku pracy, zalecóno powolne 
tempo robót, wskutek tego w roku bieżącym 
ukończona będzie prawdopodobnie tylko 
konserwacja malowideł na sklepieniu nawy 
głównej, pozostałe zaś prace wykonane będą 
dopiero w roku przyszłym. 

Pozatem zbadano w, Kościele Wszyst- 
kich Świętych obraz, przedstawiający Matkę 
Boską Różańcową, na którego _ odwrotnej 
stronie, jak się okazało przed dwoma tygod 
niami, po wyjęciu obrazu z ołtarza, znajduje 
się obraz wcześniejszy. Ponieważ obrazy te 
malowane są na dwóch stronach tej samej 
deski, deska w celurozdzielenia obrazów zo- 
stanie rozpiłowana. Konserwacja obrazów 
będzie przeprowadzona w pracowni prof. 
Rutkowskiego w Warszawie. 

Prof. Rutkowski przybyć ma ponownie 
do Wilna w połowie września. 

POTTYTCEROSONTRWTERPZAEĘNENA kom. i muzyka tanecz“ ua. 

zebrana publiczość darzy rzęsistemi oklas- 
kami świetnie zgrany zespół artystów. 

Teatr Letni w przyszłym tygodniu wy- 
stawia dwie perły literatury ojczystej a mia- 
nowicie „Marcowy kawaler" Blizińskiego i 
„Majster i czeladnik* Korzeniowskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Ja chcę na płótno. 
Hollywood — Willa Falkonieri 
Picadilly — Przedwiošnie. 
Swiatowid — Wyspa łez. 
Ognisko — Zapomniane twarze. 
Wanda —Dziewczyna z zakazanej dziel 

nicy. 
miejskie Miłość i Łzy Szopena 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 13 do 14 
bm zanotowano wypadków 38 — w tem 
kradzieży 8, opilstwa 6, przekroczeń admini 
stracyjnych 12. 

— Samobójstwo. Wystrzałem z re 
wolweru odebrał sobie życie Olechnowicz 
Leon m-c zaść. Borki gm. drujskiei, chory 
nerwowo. 

— Zabity podczas pracy. W 
czasie mielenia zboża we młynie poniósł 
śmierć Paukszta Nikodem m-c wsi Zaracze 
gm. brasławskiej, któremu przyrząd do czy- 
szczenia zboża roztrzaskał czaszkę. 

—Amatorzy owoców. 13 bm. Pryszmont 
Edward (Nowogrodzka 122) zameldował po 
licjj o systematycznej kradzieży owoców z 
jego ogrodu przez różnych osobników z któ 
rych jeden, a mianowicie Zgajewski Henryk 
EE 18) został zatrzymany. Straty 

Zi. 

—,„Przestępczyni". Znaleziono pod 
rzutka płci żeńskiej przy ul. Zawalnej 

50. Dochodzeniem ustalono iż dziecko 
podrzuciła Weronicz Helena (Podgór- 
na 14), która oświadczyła iż dokona- 
ła tego z powodu braku środków do 
życia. 

— Zatrzymanie złodzieja. 13 bm. Stan- 
kiewicz Zofji (Popławska 14) skradł złoty 
pierścionek Rabuchin Jankiel (Literacki 8) 
Rabuchin został zatrzymany, przyczem  OŚ- 
wiadczył, że pierścionek skradł lecz obecnie 
go nie posiada. 

— Kradzież pościeli. 13 bm. Masłowskiej 
Weronice (Warszawski 13) skradziono poś- 
ciel i chustkę. Podejrzanego o kradzież za- 
trzymano. 

— Spaliła się 6 - letnia 
dziewczynka. W czasie burzy od 
uderzenia piorunu spalił się na szkodę” 
Mickiewicza Władysława m-ca kol. 
Grytuny gm. dryšwiackiej chłew ze 
znajdującą się w nim córeczką wymie- 
nionego Heleną lat 6, która od burzy 
schroniła się do tego chlewu. 

— Ujęcie nożownika. Zatrzymano spraw 
cę napadu na Klimuk Stanisławe w Cielęt- 
niku. jest to zawodowy złodziej i paser Gro 
towski Feliks (Bonifraterska 6). 

— Duży pożar. 13 bm. przy 
ul. Ostrobratnskiej 27 w domu należą- 
cyin do Józefa Mejtes wybuchł pożar 
od sadzy w kominie wskutek którego 
spłonął dach na oficynie parterowej i 
składzie. Straty wynoszą 18.000 zł. 

— Powiesił się. Popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się we własnem mieszka- 
iu m-c chutoru Wielkie Łuki, gm. jastrzęb- 
skiej, pow. baranowickiego — Bernat Dem- 
jan. Powodem samobójstwa był rozstrój ner- 
wowy. Dochodzenie prowadzi policja. 

— Okradzenie sklepu. Łatyszewi- 
czowej Ewie (Piłsudskiego 59) skra- 
dziono z jej sklepu artykuły spożyw- 
cze oraz papierosy, na łączną sumę 
500 złotych. 

SPORT 
DRUŻYNA WILEŃSKA NA ZAWODACH 

W SP. 

Drużyna repreze utacyjna Sekcji Spor- 
towej Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
województwa Wileńskiego, wyjechała na za- 
wody sportowe, które odbędą się w dniu 
dzisiejszym u Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej w Spale. 

RADJG WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 15 SIERPNIA 1930 R. 

10.30: Tr. z jasnej Góry. Uroczyste na- 
bożeństwo z kazaniem Ks. biskupa  Ku- 
biny. 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z plyt gra- 

mofonowych. 
13.00: Kom. meteorolog. 
17.15 — 17.20: Program dzienny 
17.10 — 17.25: Kom. L. O. P. 
17.25 — 18.00: Koncert popularny z 

Warsz. 
18.00 — 19.00: Tr. z Rady Miejskiej z 

w Warszawie. Akademja „Fidacu'. 
19.00 — 19.25: „Cud nad Wisłą” odczyt 

wygł. dr. W.  Charkiewicz. 
19.25 — 19.50: „Skrzynka pocztowa Nr. 

116* Listy radjosiuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz Dyr. Program. P. R. w 
Wilnie: 

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

20.00 — 23.00: Tr. z Warsz. Feljeton, 
koncert i komunikaty. 

SOBOTA, DNIA 16 SIERPNIA 1930 ROKU 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05 — 12.35: Muzyka z płyt. gramo- 

fonowych 
13.00: Kom. meteorologiczny. 
17.15 — 17.20: Program dzienny. 
17.20 — 17.35: Kom. Organ. Społecz- 

nych. 
17.35 — 18.00: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
18.00 — 19.00: Audycja dła dzieci 

Krakowa. : 
19.00 — 19.15: „Co nas boli?“ przechadz 

ki Mika po mieście. 
19.15 — 19.40: Podróże międzyplanetar- 

ne* część ll-ga odczyt P. Bielkowicza 
19.40 — 20.00: Program na tydzień na- 

stępny i rozmaitości. 
20.00 — 20.15: 

jowy z Warsz. 
20.15 — 20.30: Koncert czeski 
21.30 — 22.00: Pieśni kurpiowskie z cy- 

klu „Polska w pieśni* w oprac. Eugenjusza 
Dziewulskiego w wyk. Zofji Plejewskiej 

22.00 — 24.00: Tr. z Warsz. Feljeton, 

   

z 

Prasowy dziennik rad- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 14 sierpnia 

Waluty i dewizy: 

Budapeszt 156,25 — 156,65 — 155,85. 
Londyn 43,40 — 43,51 — 43,29, Nowy York 
8,90 — 8,92 — 8,88. Paryż 35.04 — 35,13 
— 34,95. Praga 2642 — 26,48. — 26,36. 
Nowy York 8,911 — 8,931 — 8,891. Szwaj- 
carja 173,30 — 173,73 — 172,87. Stokholm 
239,58 — 240,58 — 238,98. Wiedeń 125,91 
— 126,23 — 125,61. Włochy 46,69. — 46,81 
— 46,57. Berlin w obr. prywatnych 212,83. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 112. Premjowa 
dolarowa 65 — 64. 5 proc. kolejowa 47,50. 
10 proc. kolejowa 103. 8 proc. LZ BGK i 
BR, obl. BGK 94. Te same 7 proc. — 83,25 

SĘ pruoc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 88. 5 proc. warszawskie 
60,25. 8 proc. warszawskie 76,25 — 76. 
8 proc. Lodzi 71,50. 10 proc. Radomia 82,55 
10 proc. Siedlec 82,25. 

Akcje: 

. Bank Polski 16450 — 165. В. Zachod- 
ni 72. Częstotice 34. Modrzejów 8,75. Ha- 
berbusch 112,50. 

„Zamiast kwiatów na grób nieodżałowa- 
nej pamięci b. sędziego Sądu Apelacyjnego 
Tadeusza Stulgińskiego na Polską Macierz 
Szkolną składa Władysław Hołownia zł. 10. 

SIEWNIKI 
rzędowe Ventzkiego i Melichara 
FZUtowe Eckeria oraz 

do nawozów sztucznych 
s|m Westfalja 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

   

    

    
        

    

     

  

  

D-r. Lewande 
(choroby gardła, uszu i nosa) 

przeprowadził się ul. Gdańska Nr 1. 
  

  

Lekarz - Dentysta 

I. Wiłkomirski 
powrócił. Ul. Wielka   10. 

    
Ogłoszenie 

Komenda Placu Wilno zawiada- 
mia, że dnia 19 b. m. od godzi- 
ny 10-tej odbędzie się na rynku 
Kalwaryjskim w Wilnie sprzedaż 
żrebaków od klaczy wojskowych.” 

    

    
M LL UTI 
z ZĄDAJCIE > 

we wszystkich aptekach i m ze "R P p 
%а składach aptecznych znanego ny 
= środka od odcisków go 

= Pow. A. PAKA > 
L ALATATATATATATATI J 

PAMIETAJCIE O SIEROTACH Z DO 
MU DZIECIĄTKA JEZUS!
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Salon futer (Wystawa obuwia i skór), 

Wystawa „Sztuka 

wy dróg, 

cje oraz legitymacje (po zł. 8.—) przez 

podczas Jesiennych Targów Lipskich w 

A
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TARGI WIEDEŃSKIE 
7 do 13 września 1930 (Rotunda do 14 września) 

WYSTAWY SPECJALNE: 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RADJOWA: 

Wystawa mebli żelaznych i epatentowanych, Wystawa urządzeń biurowych, 

Wystawa artykułów spożywczych i delikatesów, Wystawa budowlana i budo- 

Techniczne nowości i wynalazki, 

grecka i indyjska, Pokazy wzorów gospodarstwa wiejskiego i leśnego, III Austr- 

jackie Targi na zwierzęta. 

Wiza wjazdowa zbędna! Legitymacja Targów i paszport zagraniczny upoważ- 
niają do przekroczenia granicy austrjackiej. Czechosłowacka wiza tranzytowa 
również zbędna. Znaczne zniżki przejazdu na kolejach polskich, niemieckich, 
czechosłowackich i austrjackich oraz na linjach lotniczych. Wszelkie informa- 

WIENER MESSE—A. G6., WIEN VIl. 

Austrjacki, oraz u honorowych przedstawicieli 

w Wilnie: Połskie Biuro Podróży „Orbis*, Mickiewicza 11. 

ARRARRARARARARARARA RAA R RER 

Wystawa mebli, 

Chrześcijańska”. 

Wystawa reklamy, 

Zbiorowe wystawy: francuska, 

biurze informacyjnem, Lipsk, Pawilon 

  

Największa Krajowa Fabryka 

Czekolady, Kakao i CukrówiDeserowych 

„Goplana“ 
SP. AKC. POZNAK 

poleca wyśmienite swe wyroby. 
CENY PRZYSTĘPNE, ŚPIESZNA DOSTAWA. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
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Poszukujerny 

  

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

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

sublokalona 

„Słowa* od 9 do 10. 

* 

    
o wcześniejsze zamówienia. Wysyłkę 

PSZENICĘ WYSOKOLITEWSKĄ 
! 

ŽYTO DANSKOWSKIE do siewu 
poleca majątek Chożów. W celu terminowego wykonania zleceń, uprasza się 

workach w ilościach nie mniejszych niż 100 kg. Majątek Chożów, poczta, 
telegr. i telefon: Chożów k|Mołodeczna Eugenjusz Chełchowski. 

   

    

   uskutecznia się w zaplombowanych 
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A. ARMANDL 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Gerald wsunął mu do ręki szczodrą 
nagrodę za bezinteresowną przyjaźń 
dla szofera i zapytał: — które piętro? 

— Pierwsze sir. Wspaniały widok 
na wodospady, terasa... 

— świetnie, a drugi? 
— Drugi... co? 
— No, drugi pokój do djabła! 
— Jaki drugi pokój, sir? 
Gerald rzucił na niego wściekłe 

spojrzenie i oznajmił sucho: 
— Mój! 
Na twarzy służącego malowało się 

szczere zdumienie. Przepraszając ro- 
bił rozpaczliwe gesty: 

— Mój przyjaciel prosił o jeden 
apartament sir. Gdyby prosił dwa, nie 
mógłbym zadowolnić państwa, hotel 
nasz jest przepełniony. Czy rozkaže 
pan wskazać drogę do małżonki? 

_ Zdenerwowany i óburzony Gerald, 
nie wiedział co począć. Zdecydował 
jednak, że najważniejsze jest to, aby 
Arabella miała wygodne łóżko, o sobie 
zdąży: jeszcze pomyśleć po kolacji. Ski 
nął więc głową służącemu i wbiegł na 
pierwsze piętro. „Apartament dla mło- 
dych państwa” składał się z maleńkie- 
go przedpokoju, dużej sypialni i łazien 
ki. Gerald zapukał ostrożnie, z głębi 
zadźwięczał srebrzysty głosik: 

— Proszę. 

Wszedł, a za nim zjawił się kel- 
ner z obrusem i dwoma nakryciami. 
Belli nie było w pokoju. Z terasy do- 
leciał znów jej cudny głos: 

— Gerry, spójrz, jak tu cudnie! 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W 

Szklane drzwi prowadziły na tara- 
sę. Oparta o balustradę Bella patrzała 
na ciągnącą się daleko, pod jej nogami 
dolinę. . Gerald zbliżył się również. 
Zanim zdążył coś powiedzieć, szepnę- 
ła: : 

— Pst!... Ja wiem, daj mi rękę, nie 
tę, lewą! 

Nie rozumiejąc wyciągnął do niej 
rękę. Pewnym siebie ruchem obróciła 
jego pierścionek kamieniem wewnątrz 
dłoni, nadając mu w ten sposób pozór 
obrączki. Młodzieniec drgnął: 

— Zwatjowałaś Bello? 
— T ak trzeba. 
Pokazała mu swoją rękę, na której 

błyszczał niby obrącźka, przekręcony 
oczkiem, pierścionek. Widząc, że chce 
protestować pokazała na czarnego lo- 
kaja, czekającego przy stole z kartą 
obiadową. 

— Odpraw go, a potem pomówi- 
my. . 

Gerald wyszedł rozgniewany i przy 
niósł jej kartę. Bez pośpiechu wybie- 
rała potrawy, okazując dużo znaw- 
stwa w tym kierunku i smaku. Murzyn 
zapisał wszystko, i szczerząc zęby, za- 
pytał: 

— Wypić? 
” — A prawo? 
Szeroki uśmiech negra 

się jeszcze więcej: 
— Prawo na dole, a tu, na wi$rz- 

chołku skały, można wszystko sir. 
Gerald rozdrażniony wzruszył ra- 

mionami i odwrócił się. Bella położyła 
rączkę na jego ramieniu: 

— Szampana, Gerry? 
Spojrzał na nią surowo i powtórzył 

kelnerowi: 
— Słyszeliś 

rozszerzył 

  

ie? Szampan! 

   

  

  

LEKARZE: 

Dt Demsttoji weneryczne '! mo: 
Mickiewicza 28. 14 w. 

0-rBlimowicz ne) * 7 moszopiciowe, 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

tel. 921. 

MH (iisherq choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 

[Н KGNIQSDEIg neryczne "5 maczo- 
płciowe 

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

choroby weneryczne. 
HI Szyradnił skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

choroby skórne, wene- 
It. Walisgn IAA moczopłciowe. 
Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-567. 

B Zeliosicona Terek, te 
weneryczne i na- 
rządu moczowego. 

Mickiewicza 24, Od 12—2 i 4—6.Tel. 277.     
i Mechaniczna Pralnia. Wilno, ul. Lwow- 
Sprzedaje Się krs” 
ska 4 m. 2 od 3 do 5. —0 į 

Spólnik(czka) potrzebny zaraz z ka- 
pitałem od 5 tys. zł. do przemysło- 
wo-handlowego interesu, zysk pewny, 
ryzyka żadnego. Dowiedzieć się: Wilno 
Wileńska 5. Zakład malarski W. Woźni- 
ckiego. 0 

Poszukujemy kupna apteki na pro- 
wincji, najchętniej blisko stacji kole- 

    

   jowej. Zgłoszenia Ajencja „Połkres* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80. —0 

ŹŻądajcie wszędzie 

Znany napój bezalkoholowy. 
| Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR*%. ŁZA R 

D.-H. K. Rymkiewicz 
ul. Mickiewicza 9. 

Poleca w największym wyborze OBICIA 
pap. (tapety) z fabryk krajowych od 
zł. 1.50 gr. za rolkę 15 metr. i drożej. 

WIELKA wyprzedaż resztek z raba- 
tem od 20 proc. do 50 proc 

Sprzedaż za gotówkę i na raty. -1   

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Miłość i łzy Szopena* . 
Dramat wielkich uczuć wielkiego człowieka. Aktów 12. W rolach głównych: Fryderyk Szopen — Pierre Blanchar, 
Marja Wodzińska—Marry Bell, George Sand—Germaine Langier, Delfina Potocka—Zofja Zajączkowska, Antoni Wo- 
dziński—Stefan Czacki. Nad program: Zima w Alpach — w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek 

seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Motocyklem ponad obłoki*. 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ni. Ostrobramska 3. 

  

  

Pierwsze Dźwięko- 
we Kino 

„HOLLYWOOD“ 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Największy i dawno 66 Wielki dramat erotyczny osnu- 
Padwy Bržabėi niemy „WILLA FALKONIERI ty na tle słynnej powieści 

R. Vossa. Role główne kreują: HANS STUVE, MARJA JACOBINI, ANGELO FERRARI. Nad program komedja w Zakt. 
Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. Początek seansów o g. S-ej, ost. 10.30. 

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 

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 

JA CHCĘ na PŁÓTNO przyjmują udział największe gwiazdy: FAIRBANKS, CHAPLIN, NORMA 
TALMADQE, RENEE ADOREE i inni. Wspaniała gra. Początek o godz. 4.30, ost. seans o g. 10.15. 

Akiniai || I Gwaoze  wycajm 

Dyrekcja Lasėw Panstwowych — АКибхетКИ сса ое › н 
AKUSZERKA uczenic. Ogłoszenia do Technik gorzelniczy 

w Wilnie ŚMIAŁOWSKA Słowa* przyjmuje bar koń kołą przedaje: 4 » У -z ukończoną szkołą gć 
8 М 3 . oraz Gabinet Kosme- dzo tanio BIURO RE-rzelniczą w Dublanach 

1. Ca 3000 (trzy tysiące) m3 olszy użytkowej wybrako- tyczny Us ya znarszcz KŁAMOWE Grabow-i kilkuletnia praktyką 
wanej znajdującej się na stacjach: Druskieniki ca 200 mtr. 3., ki piegi wągry, łupie skiego, Garbarska 1 gorzelniczą i rektyfika- 

‚ piegi, „tu › 5 a 3 

  
  

     

  

     
POSADY 

   

  

      

  

    

  

  

Juraciszki ca 900 mtr.3, Jeziory ca 250 mtr.3, Marcinkańce ca brodawiaie = cyjną oraz dobremi re- 
700 mtr3, Rybnica 500 m tr3, Šanowo ca 150 mtr.3, Usza i Mo padanie ; Й 'М?:с— —Gferencjami _ posztkuje 
łodeczno ca 200 mtr.3, Woropajewo ca 200 mtr.3. kiewicza 46. vi odpowiedniej posady, 

в Laskawe zgloszenia kie- 
POKÓJ do wynajęcia rować: Raków k-Olech- 
z uineblowaniem lub nowicz — Apteka @а 
bez. Wszelkie wygody. S. =2 ЛЁ 

| KOSMETYKA W dogodnym punkcie — 
ю Sak SM miasta. Tylko dla so- 

Gabinet lidnego i samotnego(ej) Nauczycielka z dużą 
Racjonalne: Ko-lokatora. Pańska 4—4. praktyką i powaźnemi 

smetyki Lu referencjami poszukuje 

niach 1° ladnego Zgłostenia . pisaeaąe: i ickiewicza 3 adnego Zgłoszenia e: Wilno, zza 31 Pokoju i sło. Wilno, Pióromont 1 m. 
S kobiecą kouser- 1eCZnego przy inteli- 10 J. Salmonowicz. —0 

radę wuje, doskonali, gentnej rodzinie poszu- 
odświeża, usuwa jej KUje- Oferty do Admi- 
skazy i braki. Masaż Stacji dla „C* 
twarzy i ciała (panie), 
Sztuczne opalenie ce-2 pokoje, duży i ma- 
ry. Wypadanie włosów ły, umeblowane, sio- 
i łupież.  Najnowszeneczne, z wygodami, 

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

kańce ca 300 mtr3, 
3. Sosnę użytkową w klocach i dłużycach: 
a) ca 2000 mtr3 łoco tratwy w Mostach, w tem I i II kl. gr. 

ca 150 mtr.3, III kl. gr. ca 1580 mtr.3 Ii 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 peszczególnych stacjach. 

Oferty 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- 
jałów. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

        

  

czni- 

        

   
KUPNO 
SPRZEDA     

   

  

(dla P.K.M.) 

Nagrodę W.K.S. „LEGJA* 
nego 

Nagrodę W.K.S. „LEGJA* 
(dla P.K.M.) 

ności 750 cm. zdobył: 

— Słucham sir. Jeszcze co? 
— Likiery! — rozkazała meksykan 

ka, uśmiechając się do swego odbicia 
w lustrze. 

_ Lokaj ukłonił się i wyszedł. Gerald 
nie mógł dłużej panować nad sobą: 

— Może zechcesz wytłomaczyć mi 
teraz, co znaczy cała ta komedja? 

Arabella otworzyła szeroko niewin- 
oczy: 

— Jaka komedja Gerry? 
— Ta... ta.. ta cała inscenizacja? 
Nie mógł znaleźć odpowiedniego 

słowa. 
— Czyż myślałeś Gerry, że pozwo- 

liłabym ci spędzić noc pod odkrytem 
niebem? ! 

— Czy wyobrażasz sobie, że spę- 
dzę ją tutaj? 

— Co ci przeszkodzi? 
Naiwność, czy chytrość? Ale, oczy 

Belli miały wyraz takiej niewinności, 
ton jej dźwięczał tak naturalnie że Ge- 
rald zwątpił w słuszność swego wła- 
snego gniewu. 

— Posłuchaj Bello, nie rozumiesz 
sama, co mówisz. To niemożliwe. 

— Niemożliwe? Dlaczego? Zape- 
wniam cię, że nie będę hałasowała. 

Nie, nie było wątpliwości, była tu 
jakaś chytrość z jej strony. Co do tego 
że Bella była niewinną dziewczyną, 
gotów był przysiąc, ale również był 
pewien, że nie należała do tych. które 
wierzą, że dzieci znajduja się w głów- 
kach kapusty.... 

Nie, stanowczo, zdyby w to uwie- 
rzy;, mógłby uważać siebie za skończo 
nego głupca! Pocóż wię: udawała na- 
iwną? O co jej chodzi? W jakim ukry- 
tym celu odegrywała te całą komedie? 

Od nagiych podejrzeń zakręcih mu 

pydyłło. 

dla zwycięskiego zespołu iabrycz- 

dla zwycięskiej drużyny klubowej 
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Pokėj 
Nr 7 m. 

Wielkie Zwyciestwo Motocykli 

Fiarley-Davidson 
na I RAIDZIE 1.000 kim. W. K. S. „LEGJA“ na przestrzeni 

WARSZAWA—WILNO—WARSZAWA 
b. 

3 MOTOCYKLE MARKI HARLEY-DAVIDSON (1200 cm3 z wózkami) 
zgłoszone jako zespół fabryczny, prowadzone przez p.p. inż. W. Rychtera, Z. 

i H. Pieniążkiewicza 

najlepsze wyniki 
Nagrodę Automobilklubu Polski za 

_ fikacji ogólnej 
Pierwszą nagrodę w kategorji ponad 600 cm3 z wózkami 
Nagrodę „ZGODY*, równoznaczną z pierwszą nagrodą 
Drugą nagrodę w kategorji ponad 600 cm3 z wózkami 
Nagrodę p. Inż. W. Prylińskiego dla najlepszego jeźdźca P.K.M. 
Nagrodę firmy „Firestone* za najlepszy wynik na oponach. 

ZAJĘŁY w OGÓLNEJ KLASYFIKACJI 3 PIERWSZE MIEJSCA, ZDOBYWAJĄC NASTĘPUJACE NAGRODY: 
Nagrodę Przechodnią p. Ministra Spraw Wojskowych dla klu- 

bu, którego 3 zawodników osiągnęło 

Firestone. 

„_ Nagrodę - Upominek Wice - Prezesa Wileńskiego Automobilklubu dla 
ry Wilna. Drugą nagredę w kategorji ponad 600 cm3 bez wózków. 

Generalne Przedstawicielstwo Motocykli „Harley-Davidson* na Polskę 
„AUTO-SERV | 

Warszawa, ul. Nowy-Świat Ne 9. Tel. 141-07, 141-19 i 141-57. 

CE“ 

się w głowie. Ale podejrzenie przybic- 
rało formę coraz bardzizj rcalną. A 
więc Bella kłamała cały dzien, aby go 
wciągnąć w pułapkę. Wszystko, co ro- 
biła, robiła w tym celu, aby wsadzić 
na szpilkę jeszcze jedea „egzemplarz 
do kolekcji”. Wszyscy młodzi luJzie, 
otaczający ją płacili naseżi.; dań jej 
piękności, — wszyscy, prócz jednego 
Geralda, jego obojętne, opanowanie 
gniewało ją. Czyż dla tej zbałamuco- 
nej dziewczyny przyjazi jego miała 
znaczenie. Chciała go wypróbować, z 
djabelską chytrością opiątała nici do- 
koła niego. Za wszelką cenę postano- 
wiła przywieźć do kraju i to ostatnie 
zwycięstwo, którego w jej „kolekcji“ 
brakowało. „Ach, tak! Zobaczymy kto 
będzie silniejszy!!** — my“ šlai Gerald. 

Z sercem boleśnie ściśniętemi rzekł: 
— Dobrze! Będę spał tutaj! 
Ta nagła decyzja zdziwiła ją wi- 

docznie. Nie oczekiwała tak łatwego 
zwycięstwa. W spojrzeniu, które mu 
rzuciła  mignął niepokój. Drwiący 
uśmiech, który wykrzywił jego usta, 
przestraszył ją. 

Podeszła bliżej i nieśmiało dotknę- 
ła jego rękoma. 

— Geraldzie, może źle mnie zrozu- 
miałeś? 

— „żŻle*? — zaśmiał się gorzko. — 
O! nie, Bello! Zrozumiałem cię bardzo 
dobrze. 

Ton i wyraźnie dwuznaczna odpo- 
wiedź zaniepokoiły ją jeszcze bardziej. 
Widziała jego zły uśmiech i rozumiała 
że nie wróży on nic dobrego. Chciała 
wyjaśnić, wytłomaczyć się — Ale zja- 
wienie się czarnego sługi, przerwało 
ich rozmowę. 

Na olbrzymiej tacy wniesiono za- 

Ponadto w kategorji ponad 600 cm3 bez wózków p. K. Kobyliński na motocyklu „HARLEY - DAVIDSON" o pojem- 

pierwszego zawodnika, który wjechał w 

Przedstawicielstwo iejonowe na województwo Wileńskie 

Jan ZAWISZA 
Wilno, ul. Mickiewicza Ne 24. 

mówione menu, a według amerykań- 
skiego zwyczaju, przekąski postawio- 
no obok deseru, mięso obok konfitur 
i td. 

Rozstawiwszy wszystko na stole, 
oznajmił tajemniczo, że likiery są w fi- 
liżaneczkach od kawy, a szampan w 
dzbanku. у 

— Gdyby państwo życzyli sobie 

coś jeszcze, to dzwonek tutaj jest, — 
dodał, wychodząc. 

Czarna jego twarz rozpływała się 
w uśmiechu. 

— Ja przyjdę tylko na dzwonek. 
Wyszedł na palcach i cicho zam- 

knął drzwi. Gerald gniewnym gestem 
zmiął serwetę. 

— Widzisz, w jaką głupią i przy- 
krą sytuację postawiłaś siebie i mnie! 

‚ — Siebie i mnie? — uśmiechnęła 
się smutnie. Zdawało mi się, że to ja 
tylko ryzykuję czemś. Czyż to tak po- 
niżające dla ciebie, że biorą cię za me- 
go męża, Geraldzie? : 
Wymówka była tak słuszna, brzmiał 

w niej taki szczery żal i wyrzut, że 
gniew Geralda odrazu zniknął. Teraz 
rozgniewał się na siebie samego i za- 
czął się tłomaczyć. 

— Przepraszam Bello, bardzo głu- 
pio się zachowałem. Ale widocznie tak 
już sądzono, że przyjaźń moja zawsze 
przejawia się w przykrych formach. 
Zresztą wkrótce to wszystko się skoń- 
czy, uwolnisz się ode mnie!... 

— Uwolnię się? O! 
Z pieszczotliwym gestem pogładzi- 

ła jego dłoń. Chwilę trwało milczenie: 
unikali swego wzroku. Nagle Arabella 
odzyskała swą wesołość: 

— Rrędzej Gerry! — zaklaskała w 
ręce: — Likiery wyschną nam i wszy- 
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RÓŻNE) 
5.006 dolarów 
po 1.000, 2.000, 
8.000  rozlokujemy 
na solidne hipoteki 
ziemskie lub miej- 

skie. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“, Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. SA 

  

  

  

  

POŻYCZEK 
w różnych sumach 
i walutach udziela- 
my na solidne Za- 

bezpieczenia. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza |, 
tel. 9-05. — 

—....... 
CIECHOCINEK 

PENSJONATY D-rowej 
A. Sawickiej „Julja- 

nówka* i „Sienkiewi- 
czówka* na ostatni se- 

zon ceny Zniżone. —1 
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Z” dowód oso- 
A bisty, wydany 

iż przez Komisarza 
Rządu na m. Wiłno na 
imię Marji Songinowej, 
zam. w Radomiu przy 
ul. Kieleckiej 3, unie- 
ważnia się. -0 

  

stko ostygnie. — Bądź milym Kocha- 
ny przyjacielu, twój „Srebrny Dzwóne 
czek** okropnie chce szaleć dzisiejsze- 
go wieczoru! 

ROZDZIAŁ 

Wyjaśnienie. 

„Kończyli już kolację. Bella, która 
wciąż skarżyła się na głód i zapowia- 
dała „wilczy apetyt", nic prawie nie 
jadła. Była zdenerwowana i zmienna, 
to zamyślona, niechętnie podnosiła do 
ust małe kawałeczki potraw, to znów 
wybuchała srebrzystym śmiechem i 
piła szampana. Lekkiem skrzywieniem 
ust odpowiadała na uwagi Geralda i 
prosiła „Gerry nie bądź takim mzu- 
kiem i nie zrzędź tak bez końca”. 

Teraz skubała wspaniałe winogro- 
na, w zamyśleniu gryząc  pesteczki. 
Jej smutne spojrzenie szukało oczu Ge 
ralda. Ale ten zdawał się jej nie zau- 
ważać... =P) 

, Wreszcie dlatego może, by oderwać 
się od smutnych myśli, albo by dodać 
sobie odwagi, wyciągnęła rękę do 
dzbanka i wylała do swej filiżanki re- 
sztę wina. Skrzący nektar działał pod- 
niecająco na jej nerwy, rozweselał, 
Rozległ się głośny, srebrzysty śmiech, 
lecz nagle załamał się. Gerald spoj- 
rzał na nią niespokojnie: 

—— Co ci jest, Bello? 
Na twarzy jej wyczytał rozmaite 

uczucia: ironję, gorzką wesołość, zą- 
imyśleriie i smutek. 

Nienaturalny śmiech zabrzmiał bo- 
ieśnie w jego sercu. 

— Myślę o temacie dla szkolnego 
wypracowania... śmiała się Bella. 

Iv. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 
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