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Wojewoda Lwowski.. 
Piszą do nas ze Lwowa z kót 

konserwatywnych: 
Debrze znany system endecki po- 

siada  urobione metody.  Naczel- 

ną metodą, którą nasi kandydaci 

na prawicowców przyswoili sobie od 

bolszewików, jest perfidne atakewa- 

nie swoich przeciwników politycznych. 

Szkalowanie to zdaje się być wprost 

proporcjonalne do zdolności danego 
polityka; im zdolniejszy, tem kłamli- 

wiej narodowa demokracja na niego 

napada. 

Zdaje się być stwierdzonem, że 

już w specjalny szał wpadają endecy, 
kiedy chodzi o kogoś ze sfer, które 

udało się partyjnikom od 1920—1927 r. 

najzupełniej wyrugować z wszelkiej 
ingerencji na rząd, t. zn. z ziemiań: 

stwa i z arystokracji. Szał ten cbser- 

wierny dzisiaj w całej jego krasie w 

związku z tak pomyślnym faktem, jak 

nominacja Piotra hr. Dunina Borkow- 
skiego ma wojewodę lwowskiego. 

Piotr Dunin Borkowski znany był 
już oddawna jako jeden z najgłęb- 

szych urmmysłów wśród lwowskich sfer 
konserwatywnych. Wszedłszy po za- 

machu majowym do czynnej pelityki, 

zorganizował i stanął na czele „Klu- 

bu Zachowawczej pracy Państwowej" 
we Lwowie i, w ścisłym kontakcie z 
innemi ugrupowaniami konserwatyw- 

nemi, przyczynił się niesłychanie do 

odkażenia stosunków lwowskiej cen- 

trali Związku Ziemian, Głębokie stu- 

dja filozoficzne i historyczne, których 

‚ owocem był cały szereg cennych prac, 
ogłaszanych w „Przeglądzie Współ- 

czesnym* i innych pismach, dopro- 

wadziły oczywiście nowego wojewo- 
dę do radykalnego przeciwstawienia 

się-nacjonalizmowi i- @0 — należytego 

wniknięcia w problem ukraiński. Pod 
tym względem szczególnie nominacja 

hr. Borkowskiego będzie mieć ogrom 
ne znaczenie. Jak wiadomo, o ile 

Ukraińcy nigdy nie potrafili dogadać 
się z narodowo demokratyczną półin- 

teligencją z Małopolski Wschodniej, 
o tyle bardzo często mogli porozu- 
mieć się z rodzinami, od wieków 
wrośniętemi w ziemię galicyjską. Ro- 
dzina Duninów Borkowskich posiada 
w naszych okolicach utrwaloną repu- 
tację kultury|politycznej, spowadowanej 
wiekową tradycją. To też spodziewać 

się trzeba, że putr.fi on doprowadzić 
do pojednania zamieszkujące je grupy 

narodowościowe. 
Zarzuty, jakie narodowa demokra- 

cja („Słowo Polskie* i „Gazeta Po- 

ranna Warszawska”) podniosła prze- 

ciw hr. Borkowskiemu, nabierają wo- 
bec znajomości stosunków zabarwie- 
nia niezwykle komicznego. Przede- 
wszystkiem podniesione alarm, że „kon- 
serwatyści przychodzą do  źłobu*. 

Twierdzenie to staje się zabawnem, 

gdy uprzytomnimy sobie, że hr. Bor. 
kowski jest właścicielem odziedziczo- 
nych rozległych dóbr, rezydencyj i 

pałacu we Lwowie; na urzędzie woje- 

wody meże on najwyżej dużo stracić 
pod względem majątkowym. 

Pisze się dalej („Słowo Polskie z 
dnia 31-Vil b.r.), że nowy wojęwoda 
jest „literatem i człowiekiem niefacho- 

wym*. Stanowisko wojewody w Pol- 
sce było dotychczas w wysokim stop- 
niu lekceważone i, oprócz nielicznych 
wyjątków, przeciętni urzędnicy lub 

karjerowicze partyjni zostawali woje- 
wodami. Teraz, gdy nareszcie jedno 

z województw kresowych otrzymał 
człowiek szerokich horyzontów, który 
jest w stanie zrozumieć zagadnienie 
narodowościowe, podnosi się krzyk 

i lament. 
Co się tyczy niefachowości — to 

długoletnie studja nowego wojewody 
odbijają się rażąco od „wysokich* 
kwalifikacyj wielu „fachowców” z pod 

, znaku panów Witosa i Grabskiego. 

A jednak na stanowisku wojewody 

lwowskiego nie wystarczy urzędnik; 

potrzebny tu jest mąż stanu. Wybitne 
zdolności Piotra Dunina Borkowskie- 
go pozwalają przypuszczać, że wzno- 
wi on tradycję Gołuchowskich i Bo- 
brzyńskich. Jest to człowiek, który 
potrafi przeprowadzić swoje zamie- 

Nowy spór polsko-tdański. 
Stwarza go rozmyślnie senat gdański, 

GDANSK, 5. Vill. PAT. Senat wolnego miasta Gdańska, który 
wszelkemi siłami dąży systematyczne do usuwania wszelkich 
śladów polskości Gdańska, przygotwwuje obecnie nowy spór 
polsko-gdański. Według doniesień prasy, niem.ecko-gdańskiej se- 
nat woinego masta zwrócił sę przed kilku dniami do „Rady 
Ligi Narodów o postawienie na porządku dziennym wrześn'owej 
sesji Rady Ligi sprawy pobytu polskch okrętów wojennych w 
porcie gdańskim. Senat gdański uzasadnia swą prośbę tem, że 
port w Gdyni jest już o tyle rozwinięty. iż polska flota wojenna 
nie potrzebuje korzystać z portu gdańskiego i może pozostawać 
stale w porce Gdyni. 

Nowa akcja senatu gdańskiego idzie w doczn'e na rękę poli- 
tycznym tendencjom niektórych kól gdańskich, które, przez stwa- 
rzanie możl'wie największej ilości punktów spornych pom ędzy 
Polską a Gdańskem, pragną wywołać w Genewie wrażenie, jako- 
by Gdańskow: działa sę krzywda. Z drugiej strony wspomniane 
kolažpolityczne idą na rękę rządowi niemieck.emu w dyskredyto: 
waniu L'gi Narodów, do poruszena bowiem sprawy pobytu po!- 
skich okrętów wojennych w Gdańsku na forum Ligi niema żad- 
nego bezpośredniego powodu. 

Przebywanie poisk'ch okrętów w Gdańsku nie przynosi wol. 
nemu mastu żadnej szkody, przeciwnie zas daje mu duże korzy- 
ści, albowiem polskie okręty wojenne zapotrzebowania swe pokry: 
ają w Gdańsku i czynią tam znaczne zakupy. 

  

Starcia na ulicach Berlina. 
BERLIN, 5—VHl. PAT. Wczoraj wieczorem odbyło się zgro- 

madzenie protestujące przeciw wojnie, zwołane przez komunistów 
berlińskich. W czasie pochodu doszło w różnych punktach miasta 
do starć między demonstrantami a policją. Na jednej z ulic po: 
licja zatrzymała oddział manifestantów, na czele którego posuwał 
się wóz, a na nim jechała grupa przybranych w 'togi sędziowskie 
i ubrania aresztanckie komunistów, wyobrażających stracenie Saceo 
i Vanzettiego. 

Po konferencji rozbrojeniowej. 
LONDYN: 5.8. PAT. Fiasko konferencji rezbrojeniowej wywołało w 

tutejszych kołach rządowych i prasie duże rozczarowanie. Pocieszają się 
tu jednak nadzieją na przyszłość, a optymizm ten usprawiedliwiony jest w 
pewnej mierze dekłaracją ogłoszoną przy zakończeniu konferencji genew- 
skiej, a utrzymany w tonie umiarkowanym. Sądzą, że przekazanie materja- 
łu narad konferencji trzem rządom zainteresowanym do zbadania celem 
dania możności oparcia na tym materjale dalszych bezpośrednich narad 
między tymi rządami, może okazać się wielce pożytecznem dla Sprawy 
przyszłego pozozumienia co do ograniczenia zbrojeń na morzu. Panuje 
poglady że konferencja była już Łardzo bliską urzeczywistnienia olbrzymie= 
go dzieła, 

Oświadczenie Stanów Zjednoczonych. 
GENE Wa, 5—VIll. Pat. Delegat Stanów Zjednoczonych Gibson otrzy- 

mał od sekretarza stanu Kelloga usoważnienie do złożenia oświadczenia, 
że rząd Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu skłonny jest do współ- 
działania w chwili, gdy Liga Narodów podejmie prace przygotowawcze w 
sprawie rozbrojenia. 

Turcja wejdzie do Rady Ligi. 
LONDYN, 5. Vill. PAT. Dyplomatyczny korespondent Daily Tele- 

graph donosi, że Turcja znowu sondowała opinję w sprawie szybkiego 
dopuszczenia jej do Rady Ligi Narodów. Zdaniem korespondenta, Turcja 

zamierza oficjalnie zwrócić się o przyjęcie jej w poczet członków Ligi Na- 
rodów tylko pod tym warunkiem, że otrzyma miejsce w Radzie Ligi, jako 
wielkie mocarstwo i jako przedstawicielka świata muzułmańskiego. 

Stosunki angielsko=sowieckie. 
MOSKWA, 5.8. PAT. Komisarz ludowy spraw zagranicznych Czicze- 

rin oświadczył przedstawici:lom prasy między innemi, że pogłoski, jakoby 
Anglija poczyniła jakiekolwiek kroki w celu podjęcia na nowo stosunków 
dyplomatycznych z Rosją, nie edpowiadają prawdzie. Chamberlain myli się 
jeżeli sądzi, że stosunki handlowe w obecnych warunkach mogą pozostać 
nienaruszone, Rosja — rzekł Cziczeria — gotowa jest wdać się w roko- 
wania w przedmiocie podjęcia stosunków dyplomatycznych z Anglją, bę- 
dzie jednak musiała jednocześnie żądać od rządu angielskiego gwarancji, 
że nie powtórzą się więcej tego rodzaju fakty, jak ostatni napad na so- 
wieckie towarzystwo handlowe „Arcos* w Londynie. 

Wiadomości © rokowaniach polsko'sowieckich 
\ — przedwczesne. 

BERLIN, 5—VIII, Pat. Biuro Wolffa ogłasza depeszę z Moskwy, w 
której z powołaniem się na poinformowane źródła moskiewskie zaznacza, 
iż wiadomość prasy polskiej o oczekiwanem w najbliższym czasie wzne- 
wieniu rokowań polsko-sowieckich w sprawie paktu o nieagresji wyprze- 
dza w znacznym stopniu fakty. 

Zaniepokojenie Niemiec, 
BERLIN, 5 8. PAT. W związku z ogłoszonem w dniu 28 lipca przez 

ministra Brianda listem do Ligi Narodów w sprawie kontroli nad rozbro- 
jeniem niemieckiem, objawia prasa tutejsza żywe zaniepokojenie. Urzędowe 
koła berlińskie podnoszą, że faktu tego nie nałeży tlomaczyć jako nowego 
kroku Brianda w sprawie kontroli rozbrojenia, Jest to wynik uchwały kon- 
ferencji ambasadorów, której Briand jest przewodniczącym. O ile z jednej 
strony list Brianda nie oznacza żądania, by zastosowano inwestygację, 
z drugiej strony nie można w nim dopatrywać się moralnego pokwitewania. 
udzielonego Niemcom z przeprowadzenia. rozbrojeń. Wystosowanie listu 
tłomaczyć należy tem, że Briand po powrocie do zdrowia objął urzędowa- 
nie i teraz nadeszło sprawozdanie ekspertów o wyniku weryfikacji zburzo- 
nych twierd wschodnich. Jeżeli Briand w liście swym wskazuje, że Lidze 
Narodów przysługuje w razie konieczności prawo zastosowania inwesty- 
gacji, to należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju kontrola może być zasto- 
sowana tylko w razie naruszenia ze strony Niemiec postanowień rozbroje- 
niowych. Rzeczoznawcy wojskowi przy placówkach dyplomatycznych 
w Berlinie nie posiadają prawa kontroli. Dziennik donoszą, że rząd Rze- 
Szy w najbliższych dniach opublikuje spis niezałatwionych dotąd puaktów 
programu rozbrojeniowego, z podaniem terminów ustalonych w porozumie- 
niu z konferencją ambasadorów. ` 
T IT TTT TTT SNES KKT 

rzenia inie ulegnie nacjonalistycznym kowskiega powiększyłoby się jeszcze 
pogróżkom. Marszałek Piłsudski, po- znaczniej, gdyby żegnany Zz powszech- 
wołując go na wysoce odpowiedzial- ną sympatją wojewoda Paweł Gara- 
ne stanowisko, uczynił najtrafniejszy pich otrzymał odpowiednie stano- 
wybór. wisko, O. B. 

Zadowolenie z nominacji hr. Bor-   

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego u—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

BARANOWICZE -- ul; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
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Shoszlaolenie požytecznego postulatu. - 
Niedawno wydany dekret Prezy- 

denta Rzeczypospolitej, w sprawie ko- 

masacji, jest skoszlawieniem ważnego 
postulatu polityki agrarnej, zawiera w 

sebie poważne niebezpieczeństwo dla 
naszych stosunków gospodarczych. 

Komasacja gruntów jest popular” 

nym postulatem polityki agrarnej. Mo- 

że ona podnieść wydajność rolnictwa 

drobnej własności o 20—30 proc. 

Polska posiada przeszło 10 milj. 
ha gruntów drobnej własneści, znaj- 
dującej się w szachownicach. Według 

danych Gł. Urz., Stat. przeszło 1 i pół 
milj. gospodarstw posiadają szachow- 

nicę. Bardzo często ziemia jednego 

gospodarza znajduję się w 50 kawał- 

kach. 

W województwie krakowskiem 45 

proc. wszystkich gospodarstw wło- 

ściańskich posiada szachownicę, nato- 

miast w Poznańskiem 14, na Pomo- 

rzu 8. 

Znaczniejsza wydajność rolnicza w 

b. dzielnicy pruskiej pochodzi między 
innemi stąd, że tam grunta zostały od- 

dawna skomasowane i procent sza- 
chownic jest mniejszy niż w innych 

dzielnicach Polski. 
Minister Reform Rolnych  Stanie- 

wicz usiłuje wykorzystać popularność 
komasacji dla przeprowadzenia nie- 

popularnego wywłaszczenia. Już 17 
listopada 1926 roku wydał okólnik, 

wedlug którego przy komasacji kar- 

łowate gospodarstwa winny być zwię- 

kszone, upełnorelńione. 
Grunta według swej wydajności 

zostały podzielone na 6 kategorji. 
Ziemia gorszej kategorji przy ko- 

masacji winna być nadawaną w więk- 
szej ilości. 

Według obliczeń p. Wł. Kępiń- 

skiego, dla upetłnorolnienia małorol- 

nych w większości naszych woje- 
wództw mamy deficyty ziemi: ilość 

ziemi, potrzebna dla upełnorolnienia, 

w większości naszych województw 

jest znaczniejszą od użytków rolnych 

wielkiej własności. 
Poniższa tabela wykazuje deficyty 

i przewyżki ziemi potrzebnej na upełe 

norolnienie w stosunku do użytków 

rolnych wielkiej własności. Minus 
oznacza deficyt, plus nadwyżkę. 

w tys. 

krakowskiem — 416,6 
kieleckiem — 2521 
lwowskiem — 115,8 

lubelskiem — 246 

łódzkiem |. 14,7 

poznafiskiem -|- 488,8 

pomorskie -l- 104,9 
warszawskiem -1- 366,8 

stanislawowskiem -|- 653,9 

tarnopolskiem -I- 321,5 
nowogródzkiejm -|- 64,7 

białostockiem — 457 
wołyńskiem — 60 
poleskiem -|- 191,2 

wileńskiem *|- 111,0 

Widzimy, że szereg województw 

posiada deficyt ziemi na upelnorolnie, 

nie, a w całej Polsce przy doszczęt- 

nem zniweczeniu większej własności, 

a więc przewrocie agrarnym, idącym 

znacznie dalej od uchwalonej rady- 

kalnej, nie liczącej się z interesami 

produkcji reformy agrarnej 1925 r., 

pozostałoby zaledwo 856 tys. ha 
ziemi. 

Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że 
na gruntach, któreby odeszły od więk» 

szej własności przy wywłaszczeniu dla 

komasacji, pracuje przeszło 400 tys. 

robotników rolnych, to zobaczymy, że 

upełnorolnienie stałoby się klęską go» 

spodarczą nie. tylko dla właścicieli 
ziemskich, ałe dla licznej rzeszy ro- 
botników rolnych. 

Jeżeli przy upełnorolnieniu nie bę: 
dą przekroczone normy uchwalone w 
reformie agrarnej w 1925 r., to na 
upełnorolnienie przeznaczone jest po” 
niżej 2 milj. ha, gdyż na reformę rol- 

ną w jej całokształcie przeznacza 
2 milj. ha, tymczasem upelnorolnienie 

wszystkich małorolnych przy komasa- 

cji 'wymagałoby 9,7 milj. ha. Mamy 
więć tu nieliczenie się z konkretnymi 

warunkami, 

Obecnie już nie cyrkularz Mini- 
stra Reform Rolnych, ale dekret Pre- 
zydenta, posiadający! moc ustawy, o 

scalaniu gruntów, domaga się przy 

scalaniu gruntów przeprowadzenia je- 

dnocześnie uzupełnienia gospodarstw. 

karłowatych, a w miarę potrzeby i nie- 

pełnorolnych, w drodze parcelacji nie- 
zbędnych obszarów. 

Dawna ustawa wspomina © раг- 

celacji sąsiednich majątków w grani- 

cach ustawy o reformie rolnej, „jeżeli 

tego wymagają potrzeby gospodarcze 
scalonych gruntów", lecz pod potrze- 

bami gospodarczemi rozumieć uzu- 
pełnienia małorolnych, karłowatych i 

niepelnorolnych nie należy, dawna 

ustawa bowiem mówiła, iż każdy z 

uczestników sćalenia otrzymuje z 
obszaru scalenia wzamian za dotych- 

czas posiadane działki odpowiadającą 

ich warteści nową działkę grunta, o 

typie zbliżonym w miarę możności 
do typu uprzednio posiadanego kom- 

pleksu działek”. 

Wobec tego, że przy komasacji 
właściciel scaleniowego gruntu otrzy- 
muje częstokroć ziemię gorszego ga- 

tunku, wzamiaa za ziemię lepszego 

gatunku, pewna rekompensata w do- 

daniu gruntu w wielu wypadkach 

jest wskazaną i na ten cel należało» 

by uzyskać pewną ileść ziemi, lecz 
aby komasacja nie była przykrywką dla 

niweczenia wielkiej własności, ustawa 

winna określić, że obszar ten nie 

może przewyższać 1/3 proc. e©bszaru 

komasowanego, na uzupełnienie więc 

komasacyjne należy preliminować ma- 

ksimum 50 tys. ha. 

Wynagrodzenie pieniężne, przewi- 

dywane przy komasacji, nie mogło 

przewyższać 3 proc. wartości gruntu. 
Wynagrodzenie to, zastąpione przez 

wynagrodzenie w naturze ziemią, bę- 

dzie atrakcyjne, będzie motorem do 

komasacji i granicą jego może być 5 

proc. wartości gruntu. 
Rzecz naturalna, że tylko nieznacz- 

ny procent komasowanych gospo- 
darstw może otrzymać wynagrodzenie 

z tytułu otrzymania gruntów gorsze- 

go gatunku. 

Przy komasacji gruntów w woje- 
wództwach przeludnionych, jak w wo- 

jewództwie krakewskiem i kieleckiem, 

jest wskazane zakupno gruntów drob- 

nej własności przez Bank Rolny, przy- 

częm suma ta winna być pozostawio- 

na w depozycie Banku na kupno 
gruntów w województwach wschod- 
nich, w ten sposób komasacja byłaby 
połączoną z kolonizacją. 

Przy dzisiejszem zaś jej zaprojek- 
towaniu jest ona rozdrapaniem ziemi 

przez miejscowych chłopów, zaporą 

dla kolonizacji naszego wschodu. 
Reforma agrarna według uchwał 

z 1925 r. winna ulec zasadniczej re- 
formie, lecz nie w kierunku niwecze- 

nia kulturalnych gospodarstw, a w kie- 

runku uzgodnienia jej z interesami 
produkcji i polską rację stanu, której 

przykazaniem jest naszę wzmocnienie 

się ma Wschodzie. 
Wład. Studnicki, 

i L L k 

Dziś w dniu 6 sierpnia święci Polska 

rocznicę pierwszego od czasów 1863 rozwi- 

nięcia sztandaru polskiej siły militarnej. Ro- 

la Legjonów marsz. Piłsudskiego jeszcze nie 

jest dostatecznie objektywnie przez całe spo- 

łeczeństwo ocenianą. Dziś w Kaliszu będzie 

miał miejsce tradycyjny Zjazd Legjonistów, 

na którym Marszałek Piłsudski wygłosi prze: 
mówienie, które zapewno jutro ukaże się na 

łamach całej prasy polskiej, 

EZROGEZYNCZEWARE ODRZE TZOROPOCZORTA 
Wycieczka amerykańska w 

Warszawie. 
WARSZAWA, 5.VIII. Pat, Wetera- 

ni połscy z Ameryki przedsięwzięli 
dziś wycieczkę do Wilanowa i zwie- 
dzili tam park i pałac. Później byli 
podejmowani przez tutejszy związek 
oficerów rezerwy. 

Strajk w Łodzi, 
LODŽ, 5 Vili, PAT. Strajk tram- 

wajowy, który rozpoczął się dziś rano, 
miał charakter demonstracji i jutro 
rano t. į. po upływie 24-ch godzin 
będzie przerwany. Związek pracowni- 
ków tramwajowych postanowił wez- 
wać pracowników ponownie do straj 
ku, jeżeli do dn, 13 sierpnia żądanie 
podwyżki 25 proc. płac nie zostanie 
uwzgłędnione. Strajk przeszedł w zu- 
pełnym spokoju. Na mieście panował 
ożywiony ruch samochodów i auto. 
busów. 

ul, Ratuszowa I 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u _ Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — uł --go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA —u! Mickiewicza 24 

Za tekstem 10 groszy 
drożej. Zagraniczne o 

Sejm i Rząd. 
Emerytalne zebezpieczenie 
urzędników państwowych. 

._ Z polecenia p. Ministra Skarbu 
Wydział Emerytalny Min. Skarbu za- 
prosił przedstawiciela Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych na konfe- 
rencję, poświęconą omówieniu postu- 
latów urzędników państwowych w 
zakresie zabezpieczenia emerytalnego. 
Konferencja odbyła się dn. 3 sier- 
pnia. 

Ż ramienia stewarzyszenia Urzę= 
dników Państwowych wzięli w niej 
udział pp. Duda, Zieliński, Nadolski, 
którzy przedstawili postulaty urzędni- 
ków państwowych w powyższym za- 
kresie. 

Pestulaty te przedstawiciele Rzą- 
du przyjęli do wiadomości w całej 
rozciągłości. 

Podczas konferencji zwróconą 
uwagę, że nowelizacja ustawy emery- 
talnej wiąże się bezpośrednio z usta- 
wą uposażeniową i pragmatyką, któ: 
re należałoby wzajemnie uzgodnić. 

Sprawa poprawy bytu urzęd- 
ników, 

WARSZAWA, 5 VIII. (żel. wł, Słowa) 
Vice-premjer Bartel natychmiast po 
powrocie przystąpił do prac nad pro- 
jektem podwyżki usosażeń urzędni- 
czych. Za podstawę konferencji, jaka 
Się ma odbyć w tej sprawie, będzie 
wzięty projekt przewidujący podwyżki 
niezależnie od stopnia służbowego, 
ałe tyłko dla urzędników na kierow- 
niczych stanowiskach, Byłby to więc 
pewnego rodzaju dodatek funkcyjny 
w dość dużych rozmiarach. inni u- 
rzędnicy otrzymaliby dodatek miesz- 
kaniowy. 

Historyczne wykopaliska pod 
Wawrem, 

Robotnicy, zatrudnieni przy prze- 
kopywaniu kanałów odwadniających 
pod Wawrem, od szeregu dni natra- 
fiają na. szkielety ludzkie rosyjskich 
żołnierzy i oficerów poległych praw= 
dopodebnie w czasie walk powstań: 
czych. Zaaleziono wiele mosiężnych 
karabinów, szabel i amunicji. W czwar- 
tek wydobyto m. in. trumnę ze zwło- 
kami generała. Wydebywane z ziemi 
przedmioty są odsyłane da muzeum 
narodowego we Lwowie, 

BI 

Prezydent Rzplitej na 
polskiem wybrzeżu, 

GDYNIA, 5—Vill. Pat. W dalszym 
ciągu swego pobytu w Gdyni Pan 
Prezydent  Rzecyypospolitej Ignacy 
Mościcki zwiedził dziś rano port 
wojenny w Gdyni, a następnie doko- 
nał przeglądu floty wojennej. Towa- 
rzyszyłi Panu Prezydentowi między 
innymi minister przemysłu | handlu 
Kwiatkowski i wojewoda pomorski 
Młodzianowski, Po zakończeniu uro- 
czystości wojskowych, Pan Prezydent 
udał się na pokład okrętu «Komendant 
Piłsudski» i odpłynął do Jastarni na 
Helu, witany tam serdecznie przez 
miejscową ludność kaszubską oraz 
przybyłych z całego Helu letników. 
Po krótkim pobycie w Jastarni, po- 
wrócił Pan Prezydent do portu wojen- 
nego w Gdyni. O godz. 2-ej po poł. 
dowódca floty Unrug podejmował 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej о- 
raz towarzyszące mu osoby i šwitę 
śniadaniem na pokładzie okrętu 
„Admirał Sierpinek*. Po śniadaniu 
Pan Prezydent Mościcki powrócił na 
krótki odpoczynek na statek „Gdy« 
nia*, tymczasem małżonka Pana 
Prezydenta zwiedzała w towarzystwie 
p. minlstroweį Kwiatkowskiej miasto 
Gdynię, a specjalnie miejscowe o- 
chronki. 

G godz. 16-tej Pan Prezydent wy- 
jechał w otoczenju towarzyszących 
mu osób do Pucka. Na rynku mia- 
steczka, przystrojonym ziełenią i sztan- 
darami o barwach państwowych o- 
czekiwali przyjazdu Pana Prezydenta 
przedstawiciele władz miejskich i po- 
wiatowych, duchowieństwo oraz kom- 
panja henorowa lotnictwa wejskowe- 
go i liczna publiczność. Pan Prezy- 
dent udał się do znajdujących się w 
okolicy obozów przysposobienia woj- 
skowego, a następnie do Jastrzębiej 
Góry, gdzie podejmowany był pod- 
wieczorkiem przez bawiącego tam na 
lotnisku wojewodę Młodzianowskiego. 
O godz. 9ej wiecz. odjechał Pan 
Prezydent wraz z otoczeniem samo* 
chodem do Wejherowa, gdzie odbył 
się obiad wydany przez miejscowego 
starostę, Po drodze ludność wszyst- 
kich miejscowości wiłała Pana Prezy- 
denta entuzjastycznie, Z Wejherowa 
powrócił Pan Prezydent do Gdyni i 
niezwłocznie udał się na pokład stat- 
ku „Gdynia“. Odjazd Pana Prezy- 
denta z Gdyni nastąpi jutro w sobo- 
tę rano,



ECHA KRAJOWE 
GRODNO. 

— (*£orespondencja Słowa) — 
Żadne, choćby najbardziej rzeczo- 

we, opowiadanie o czemś nie zastąpi 
nigdy obejrzenia. Zwłaszcza gdy cho- 
dzi © sprawozdanie dziennikarskie, 
© podzielenie się z czytelnikami wra- 
żeniami, takie oględziny zyskują na 
znaczeniu. 
Ez Rad więc byłem i wdzieczny wiel. 
ce p. wice-prezydentowi Cydzikowi, 
że mi miłą przejażdżkę po Grodnie 
zaproponował. 

Skierowujemy się ku t. zw. dziel- 
nicy zaniemeńskiej. Jedziemy śród. 
mieściem ku jedynemu na Niemnie 
mostowi, przeznaczonemu dla ruchu 
kołowego. 

Mijamy okazały, choć nieco w. 
głębi  siojący, dobudowujący się 

z funduszów społecznych zakład wy- 
chowawczy i jestem pewien, że go 
wystawi. Szlachetnej inicjatywie cześć 
i uznanie. 

— Teraz zacznę panu pokazywać, 
ciągnie p. wice-prezydent, grodzien- 
ską opiekę społeczną. Na oglądnięcie 
wszystkiego czasu mało. Zobaczymy 
choć część. 

Znowu długa wędrówka, i po 
chwili stajsmy przed sporym dom- 
kiem murowanym. Schronisko dla 
starców! Czysto, schludnie, miło. Sta- 
ruszki z któremi się witamy, zadowo- 
łone, spokojne, To dopiero jedno ze 
schron'sk. Wogóle objętych opieką 
Twa Dobrocz. jest 130 pensjonarzy. 

Żydowskie instytucje dobroczynne 

  

Ochrona Pol. T:wa Dobroczynności w Grodnie. 

Siedzą: pośrodku ks. prał. Żebrowski. Na prawo od Niego: ks. kan. Kuryłowicz, 

dalej prezydent Rogalewicz, D-rowa Wolańska; na lewo: wiceprezydent Cydzik — 
prez. towarzystwa. й 

gmach Męskiego Seminarjum Nau- 

czycielskiego. Mój Szanowny towa- 

rzysz informuje mnie o zasługach 

dyrektora seminarjum p. Biegańskie- 

go około budowy nowego gmachu 

dla tej uczelni. 
Przejeżdżamy most. Stąd Grodno 

w całej swej okazałości, jak na dłoni. 

Cudowny widok. | : 
$ Urwisty brzeg Niemna. Na nim 

miasto, kilku włeżycami świątyń zna- 

czone, uśmiechające się bielą paru 

świeżutkich domów oficerskich obok 

starych, historycznych murów zam- 

kowych, wielką przeszłością wieją- 

cych. : : 

A w dole Niemen ciemny... Nie: 

men, co nasze i bratnie ziemie zra« 

szal 
Widać z Zaniemnia oba zamki do- 

- kładnie. Mimowoli wzrok zatrzymuje 

się na osypiskach koło nich na osu- 

wającym się brzegu. Spoglądam na 

p. wice-prezydenta, wzrokiem pytając. 

Milczy. Widzę troskę na twarzy. 

Zle się opiekują zamkiem gro- 

dzieńskim obecni jego gospodarze — 

Wojsko Polskie. : 

— Jestešmy na mieĮscu, mówi p. 

Cydzik, to nasza szkoła. Mówiłem 

panu, że koszt jej wyniesie okrągłe 

sześćset tysięcy złotych. Nie poży 

czamy па budowę znikąd. Wszysiko 

z własnych, miejskich funduszów. 

W przyszłym roku chcemy w _ niej 

widzieć już młodzież z książkami. 

Wchodzimy do wnętrza. „Wspa* 

niałe korytarze, sale, bal piwnice jak 

salony. Mury potężne, żelazo Ostatni 

krzyk techniki budowlanej. Prawdzi- 

wy pomnik pracy samorządu  miej- 

skiego Gredna. 
Pora jednak w dalszą pu- 

ścić się wędrówkę. Z boku widzę ja- 

kieš roboty budowlane. 

— Tutaj, mówi p. Cydzik, wzno- 

szony jest gmach ochrony im. Elizy 

Orzeszkowej. Z»bisga koło tego 
członek Pol. Twa Dobr. p. Banasik. 

Sam kosztów nie szczędzi ani czasu. 

Pracuje, ciuła, zbiera pieniądze. Po: 

stanowił dać dzielnicy zaniemenskieį 

——-——————-—————555 | 

Jeszcze o . radjosstacji 
wileńsk ej. 

Artykuł mój, umieszczony fiw Nr. 

166 „Słowa*, jak również artykuł p. 

Radjo-amatora (Nr. 172 „Slewa“) 

sprawiły wrażenie słabego płomyka 

zapałki w ciemaościach nocy. Tajema- 

niczości, panującej dokoła sprawy bu- 
dowy radjo-stacji w naszem mieście, 

mie rozwiały, nie pobudziły również 

ani Spółki „Polskie Radjo*, ani też 

Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra: 

fów, do kompetencji której Sprawa 

radjowa należy, do zabrania głosu w 

tej kwestji. Widocznie sprawa budo- 

wy stacji nadawczej w Wilnie jest 

dźfinitywnie omówiona i przesądzona 

1 © żadnych zmianach mowy być nie 

może. 
Stanie więc nasza stacja w domu 

Braci jabłkowskich i bądzie posiądała 

moc w aatenie około pół kilowatia. 

Zastanówmy się raz jeszcze nad tem, 

komu i co da taka stacja, w tym 

właśnie punkcie umieszczona, | 

Radja-słuchaczy całej kuli ziem- 

skiej można podzielić na 2 kategorje: 
arystokrację radjową (czy też pluto- 

krację)— posiadaczy aparatów lamjo: 

„ wych oraz proletarjat, 

aparatów" krysztalkowych „Ci 

    

mają ich 100, 
Opodal w osobnej posesji znąj- 

dujemy kontrast. Tu dziatwa.  Pięć- 
dziesięcioro bachorków, pięćdziesiąt 
roześmianych buziaków wita nas 
wchodzących. Zupełnie inny nastrój. 
Tam — w schronisku — spokój, wy- 

poczynek po życiu, tu — w żłobku— 
życie, ruch, radość, ta radość życia, 
którą tylko u dzieciarni znaleźć, | 

Jak'ś malec podbiega do mnie, 
bierze mnie nieomylnie za nogę i pa- 
trzy słonecznie, jak tylko dziecko 

patrzeć umie. Jedna więcej grodzien- 

Ska znajomość i... jedyna, momental- 
na przyjaźń. 

Ale znowu czas nagli. Znowu jaz- 
da. Stajemy przed nowym zakładem. 
Te nowe schronisko dla starców. 
Cały  kompliks domów zajętych. 
Wchodzimy do jednego z nich. Zno- 
wu widok podobny do oglądanego 
już, tylko tu mamy inny element 
pensjonarski, zubożałą inteligencję. 
Kilkanaście pań zgrupowanych, każ: 
da coś robi, czemś zajęta. Ta sama 
błoga harmonja, ten sam porządekži 
czystość. 

— Zobaczymy i żydowską dobro 
czynność, mówi mój towarzysz, — i 
po chwili już stoimy przed okazałym 
gmachem t-wa opieki nad sierotami 
żydowskiemi. Wzorowy gmach ochro- 
ny jeszcze przed woiną wybudowany. 
Mieści 180 dzieci żydowskich Preze- 
suje żyd, dobroczynności p. Ostryń: 
ski, przy współoracy ławnika Sucho: 
wlańskiego. Pokazują nam rzeczy- 
wiście wspaniałe urządzenia. Imponu- 
jące sypialnie, sale jadalne, kuchnie i 
t. d. Po chwili jedziemy dalej. 

Kilka minut seędzamy w pralni 
dla dzieci T. O. Z., zwiedzamy też 
wzorowo urządzoną, jak i poradnię, 
„Kroplę mleka” dla ludności žydow- 
skiej i skierowujemy się ku ochronie 
T-wa Dobroczynności. Towarzystwo 
jest właścicielem całego kwartału mia- 
sta. Posiada kiikanaście domów. W 
dwuch z pośród nich najokazałszych 
umieszczono, wśród ogrodu, kwietni- 
ków i starych drzew, dwie ochrony 

większość. Otóż jeśli chodzi o po- 

siadaczy nawet najprostszych apara: 
tów lamzowych, to mają oni dzisiaj 

możność w całej Wileńszczyźnie. i 
krajach ościennych (Litwa, Łotwa- 
Bałoruś sowiecka) doskonałe odbie- 
rać wszystkie silniejsze stacje €uro- 
pejskie, jak Warszawę, Berlin. Łondyn 

it d., nie mówiącjuż o silnych sta- 

cjach rosyjskich. Sluch:czom więc, 
korzystającym z aparatów lampowych, 

budowa słabiutkiej stacji wileńskiej 

nic absolutnie nie da. Natomiast, jak 
już pisałem w Nr. 166 „Słowa*, wil- 
nianie, posiadające aparaty lampowe, 

dzięki absurdalnemu | umieszczeniu 

stacji nadawczej w "centrum miasta, 
oprócz Wilna nic już słuchać nie bę- 
dą mogli. 

Przechodząc z kelei do pesiada- 
czy tanich aparatów krysztalkowych, 
trzeba stwierdzić, że o nich najwięcej 
się troszczy technika radjowa calej 
Europy. Budowa silnych stacji oraz 
ciągłe powiększanie ich mocy mają 
właśnie na celu danie możźrości za 
memocą aparatów, kosztujących od 
10 do 30 złotych, słuchanie progra- 
mów radjowych w jaknajwiększej od: 
ległości od stacji. Na takie aparaty 
słuchają dzisiaj Warszawę w odleg. 

korzystający z łości 100 kilometrów, Moskwę—200— przez rząd polski spółce 
ostatni 250 kliw., stację Moiała w Szwecjina Radjo», ta ostatnia ma wyłączne pra- 

słuchacze wszędzie tworzą ogremną aparaty kryształkowe słucha prawie wo eksplcatacji radjofonji w Polsce, t. sji nie były dotrzymane: 

ЗЕО М 

Wznowienie stosunków Jugoslowiaisko- 
albańskich. 

BELGRAD 5 VIil PAT. Charge d'affaires jugosłowiański Miczicz w towa- 
rzystwie sekretarza poselstwa Jovanovicza wyjechał dziś w nocy do Tirany. 
Wobec tego wznowienie stosunków dyplomatycznych między Albanją a Jugo: 
sławją nastąpi w poniedziałek. 

Krwawe zaburzenia komunistyczne w Paryżu. 
PARYŻ, 5Vili. PAT. Po wiecu komunistycznym, zorganizo- 

wanym wczoraj wieczorem w zwązku ze sprawą skazanych na 
śmerć Sacco i Vanzettego, doszło do starcia pomiędzy manife- 
stantami a policją. Wiele osób odniosło rany, między innymi je- 
den policjant. 

Humante pisze. że komunistyczna generalna federacja pra- 
cy postanowiła zorganizować w najbiższy poniedziałek 24-go- 
dzinny strajk, o iieby wyrok śmierci na Sacco i Vanzettiego miał. 
by być utrzymany. 

Petit Parisien donosi z Nowego-Yorku, że Gardner Jackson, 
przewodniczący komitetu obrony Sacco i Vanzettlego, ogłosił 
odezwę do wszystkich ludzi dobrej woli, których wzvwa do pod- 
jęcia ostatniego wysłku celem uratowania skazanych. 

Związki zawodowe protestują. 
PARYŻ, 5Vlll. PAT. Na kongresie międzynarodowej federacji związ- 

ków zawodowych sekretarz generalny Jouhaux protestował przeciw wyro- 
kowi śmierci na Sacco i Vanzettiego, będący obrazą ludzkości, i zapowie- 
dział, że kongres wezwie wszystkie miasta na całym Świecie do zorgani- 
zowania w najbliższą niedzielę demonstracyj robotniczych. Propozycję tę 
kongres przyjął. 

Kontrrewolucja w Mińsku. 
Z Mifska donoszą: przed kilku dniami obiegła miasto sensacyjna wiado- 

mość. że spłonął doszczętwie gmach rady gospodarstwa ludowego, t. zw. 
<Sownarchoz». Jak się okazało, pożar był jednym 2 aktów antybolszewickiego 
teroru na Białorusi. Gmach «Sownarchozu> podpalony został przez tajną orga- 
nizację t. zw. »Braci Russkoj Prawdy», znanej na terenie Białorusi Sowieckiej 
ze swych wystąpień. Dotychczas sprawców nie udało się ująć. 

Jednocześnie donoszą z tego samego źródła, że w okolicach Ihumenia i w 
lasach rad brzegami Berezyny pojawiły się większe bandy kontrrewolucyjne. 
Wysłano tam oddział wojsk GPU. 

W oczekiwaniu Śmierci, 
Z Kowna donoszą, że aresztowani niedawno Polacy, Greczko, 

Piotr Szymanowski i Bielawski, pod zarzutem uprawiania szpie: 
gostwa na rzecz Polski, oddani zostali pod sąd wojenny. Wszystu 
kim trzem grozi kara, śmierci. ‚ 

Poseł angielski w Kownie, 
Według wiadomości z Kowna, przybył tu poseł angielski w pań- 

stwach bałtyckich. Dyplomata angielski odbył dłuższą  konierencję z 
premjerem Woldemarasetn. 

Lot Paryż—Kowno. 
PARYŹ 5 VIII PAT. Dziś o godz. 4 m..45 rano lotnicy porucznicy Alfred 

4 Rene Devitrolles odiecieli z lotniska Le Bourget w kierunku Kowna, zamie- 
rzając przebyć tę przestrzeń bez lądowania. 

Nowy rekord lotniczy. 
BERLIN 5 Vili PAT. Lotnik niemiecki Risticz, który odbywa obscnie rekordowy 

lot próbny na aparacie Junkersa, dziś o godz. 9.tej rano osiągnąt dotychczasowy ame- 
rykański rekord światowy lotu bez lądowania. 

Strajk kolejowy w Katowicach. 
KATOWICE, 5 VIII PAT Jak donosi Kurjer Zachodni, strajk kolejowych robot- 

ników sezonowych cbjął wczoraj dalsze odcinki drogowe. Ogólna liczba strajkujących 
wynosi około 1.500. Strajk ma przebieg spokojny. 

a 

WA TTT TENISO 

dla chłopców i dziewcząt. Wyćho- zesa, jako wice-prezes ks. kan. Kury- 
wanków jest razem sto sześćdziesiąt. 
Wszyscy prawie bawią na kolonjach 
łetnich, ma których miasto utrzymuje 
wogóle 300 dzieci. 

Zwiedzamy ochronę dla dziewcząt, 
Częściowo ją remontuią. Wszędzie 
bije czystość, ład, porządek. Schodzi- 
my nadół do suteren — tu ułokowa= 
ne kuchnie oddzielone są piętrem od 
reszty zakładu. Na piętrze mieści się 
kapliczka. 

Przechodzimy do ochrony dla 
chłopców. Tu mieszczą się warsztaty 
rzemieślnicze dla starszych wychowane 
ków. Praca wre — zwiedzamy war- 
sztat szewski, właśnie przyszli 
szewcy przygotowują, pod nadzorem 
majstrów, obuwie dla całej ochrony 
na zimę. 

— Nauka rzemiosł, informuje mnie 
mój łaskawy towarzysz i rozmówca, 
— to nasza metoda wychowawcza. 

Chvłę przed nią czoło i proszę o 
fotografie zakładów dobroczynnych. 

— Mało ich mam, słyszę odpo: 
wiedž, ale dam panu zdjęcie całej na« 
szej dzieciarni ochroniarskiej wraz z 
zarządem Tow. Dobr. Fotografję tę 
(reprodukujemy właśnie) zrobiliśmy 
exre wyjazdu z Grodna pierwszego 
prezesa naszego towarzystwa — ks. 
senatora — prałata Żebrowskiego. 
Dostanie ją pan w Zarządzie, do któ- 
rego teraz z kolei jedziemy. 

Rozpytuję o skład zarządu T-wa 
Dobr. i dowiaduję się, że wchodzi 
do niego prócz p. Cydzika jake pre- 

cały ten kraj: Pół-kilometrowej stacji 
wiłeńskiej na takie aparaty nie usły- 
szy nawet Nowa Wilejka! Z pewnym 
wysiłkiem technicznym słyszy się w 
Wilnie na kryształ Kowno, z nieco 
większym nawet Mińsk i Królewiec. 
A Wilna nie usłyszy Nowa Wiłejkal 
Gdybyśmy mogli wybudować w Wil- 
nie stację choćby a mocy 5—6 kilą- 
wattów, wówczas tylko moglibyśmy 
mówić o znaczeniu państwowem tej 
stacji, bo wtedy na 10 złotowe apa- 
raty usłyszanoby i w Kownie i w 
Mińsku słowa: «Hallo, Polskie Radjo, 
Wilno». Dziś zaś na drwiny wygląda 
ogłaszanie w pismach, iż mikrorstacja 
wileńska będzie miała jakieś znacze- 
nie dla państwowości polskiej. 

Jeżeli więc stacja wiłeńska ani po- 
siadaczom aparatów lampowych, ani 
też kryształkowych nic absolutnie nie 
da, «lampowiczom» zaś tylko zaszko” 
dzi, powstaje pytanie, dlaczego ją 
wególe mają budować, wkładać w 
nią pieniądze. Czy to ktoś, powodo- 
wany szlachetnemi intencjami, chce 
zrobić prezent naszemu miastu? Tak 
dobrze, niestety, nie jest, sytuacja zaś 
przedstawia się w sposób następu- 
jacy. 

Na mocy koncesji, _ udzielonej 
<Polskie 

łowicz i starościna Bienkiewiczowa, 
sekretarzem jest p. Narkiewiczowa i 
skarbnikiem p. Karny. 

Gdy już wszystko, co w planie 
było, obejrzanem zostało, żegnam się 
z panem  wice-prczydentem, który 
informuje mnie, żem jeszcze nie wi- 
dział szpitala — przytułku dla nieule- 
czałnie chorych na 30 osób, ochro- 
ny t. zw. Farnej na 40 dzieci oraz 
zakładów wychowawczych  resyjskie- 
go i białoruskiego, które również z 
pomocy miasta korzystają. 

Dziękuję za poświęcony mi czasi 
tu z p. wice-prezydentem Cydzikiem 
rozchodzimy się. On 'do pracy, ja 
obejrzeć muzeum przyrodnicze miej- 
skie. 

Założone w listopadzie r. ub., ma 
Muzeum już obecnie około tysiąca 

Polska a Sowiety. 
Wywiad z pos. Patkiem. 
Bawiący w Warszawie poseł nasz 

w Moskwie, p. minister Stanisław Pa- 
tek, wydał w czwartek śniadanie, w 
którem wzięli udział pp. Knoll, p. o. 
min. spraw zagranicznych, p. Tripier, 
pierwszy radca poselstwa francuskie- 
go, p. Uljanów, charge d'affaires po- 
selstwa sowieckiego, p. H>łówko, na- 
czelnik wydziała wschodniego M. S. 
Z., p. H'guchi, szef japońskiej misji, 
pułk. Beck, szef gabinetu ministra 
spraw wojskowych oraz p. senator 
Stanisław Posner. 

P. minister Patek udzielił współ: 
pracownikowi jednego z pism nastę- 
pujących wyjaśnień o aktualnych za- 
gadnieniach sowiecko-polskich. 

— Jak długo p. minister zabawi 
w Warszawie2— 

— W Warszawie zabawię praw- 
dopodobnie do dn. 10 bm. Przypusz- 
czam, że dzień mego powrotu do 
Moskwv wypadnie między 10 a 15. 

— Z czem tym razem pojedzie 
pan minister do Moskwy? | 

— Pojadę z pewnością, iż likwie 
dacja przykrych następstw tragiczne- 
go wypadku na Dworcu głównym 
jest faktem dokonanym. 

Zapytaliśmy naszego rozmówcę, 
co go w tej wierze upewnia. Usły- 
szeliśmy w odpowiedzi: „stanowisko 
obu stron“. 
— Ajskie jest stanowisko sowieckie? 
— Uznaje ono, iż suma  zadość- 

uczynień polskich jest tak wielka, iż 
wyczerpuje dalszą dyskusję. Daje to 
obudwu stronom dostateczną satys- 
fakcję. 

— W takim razie droga do roko- 
wań © pakt o nieagresji jest otwarta 
—rzucamy, 

— Natychmiast po powrocie do 
Moskwy rozpocznę pertraktacje z p. 
Cziczerinem. Mówię p. Cziczerinem, 
gdyż z p. Stomoniakowem rozmó- 
wię się w najbliższych dniach, gdy 
przejedzie on przez Warszawę w dro- 
dze na wywczasy, 

— A traktat handlowy? 
—Traktat handlowy będzie przed- 

miotem dalszych rozważań. Przede- 
wszystkiem rokować będziemy o pakt 
o nieagresji. 

— Budzi on wiele wątpliwości— 
wtrącamy—jak stosunek do Ligi Na- 
rodów lub do państw, które mamy z 
Rosją za wspólnych sąsiadów. 

— Trudności są zawsze do prze- 
zwyciężenia. Jeżeli idzie o Ligę Na- 
rodów... 

— Przecież rząd Z. S, S. R. brał 
udział w międzynarodowej konferencji 
gospodarczej — rzucamy ze swej 
strony — zwołanej pod auspicjami 
Ligi Narodów. Więc już wyłom jest $ 
dokonany. 
E3 — A inne trudności?! 

— Zostaną one przezwyciężone, 
jeżeli obie strony zgodzą się z opinią, 
iż są tereny, na których jest miejsce ; 
i dla Rosji i dła Połski. Należy zro- 
zumieć, że nie monopolizujemy by- 
najmniej pewnych haseł w stosunku 
do swych sąsiadów, ale trzeba też 
się zgodzić z tem, że w Europie jest 
Rzeczpospolita Polska piątem co do 
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Liceum Francuskie C Szydłowskiej 
ul. Mickiewicza 11, m. 11. 

Egzamina wstępne do klas 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4-ej rozpoczną się 29 sierpnia 
o godz. 9 zrana. Przy Liceum są dwa oddziały klasy wstępnej: z językiem 

wykł dowym polskim i francuskim. 

С. Szydłowskiej 
dzieci od lat 4-ch, 

Kancelarja czynna od 10 do 2 p. p. codzień, od 8 sierpnia. 

wielkości państwem i, jako takie, ma 
wszelkie prawo, by politykę wielko- 
mocarstwową prowadzić. 

„, Rozmowa dobiega końca. 
Zapytaliśmy jeszcze p. Patka, kie: 

dy się spodziewa zakończenia pertra- 
ktacyj o pakt o nieagresji. 

Minister przypuszcza, iż nastąpi 
ono w dalszych etapach rozmów pole 
sko-sowieckich i, gdy po pierwszych 
rozmowach z p. Cziczerinem wyje- 
dzie na urlop, a potem wróci do 
Moskwy, będzie mógł odbyć rozmo- 
wy o najbardziej decydującem zna- 
czeniu. 

— A tymczasem—mówił p. Patek, 
—pojadę na wypoczynek na Kaukaz, 
aby zobaczyć Wielką Drogę Gruziń- 

ską... 

Dyscyp:ina w czerwonej flocie. 
Przed tygodniem zakończyły się 

wielkie manewry czerwonej floty bał- 
tyckiej, którs były do pewnego stop- 
nia demonstracją sowiecką w odpo- 
wiedzi na wizytę eskadry angielskiej 
na wodach Bałtyku. Manewrom przy= 
glądał się z pokładu krążownika „Ma- 
rat" narkomwojenmor  Woroszylow. 
Kiedy w ostatnim dniu manewrów 
cała eskadra zawinęła do portu kron- 
sztadskiego, Woroszyłow wygłosił 
wielką mowę do marynarzy, w której, 
po omówieniu położenia międzynaro- 
dowego Z.S.S.R., dał ocenę „sprawno* 
ści bojowej floty sowieckiej. 

Clou tej oceny jest następujące: 
„Dyscyplina — mówił Woroszyłow 

— w marynarce jest nieco eryginałna. 
„Duża* dyscyplina jest, ma alarm 
wszysiko bylo wykonans powažnie i 
uczciwie, ale nie było wykończenia, 
oszlifowan a. „Mała* dyscyplina znaj- 
duje się na niewysokim poziomie. 
Dowódcy (komandnyj sostaw) po- 
winni dzień w dzień oszlifowywać 
«krasnofłotcew» w dziedzinie m:łej 
dyscypliny, Ot, gdyby mnie wyzna- 
czono do was, jabym was podciągnął. 
Bylibyśmy przyjaciółmi poza służbą, 
lecz jęczelibyście w czasie pracy”. 

Z dyscypliną widać niewyraźnie. 
Co narkomwojenmor rozumie pod 
nazwą małej i dużej dyscypliny, bliżej 
niewiadomo. W każdym bącź razie, 
mówiąc o podciąganiu tak, ażeby 
rozłegał się jęk, daleki jest od tego, 
co czyni propaganda komunistyczna 
na eksport, głosząc hasło niesubor- 
dynacji żołułerzy wobec oficerów, ja- 
ko pierwszy warunek akcji komuni- 
stycznej. 

Rozmach  narkomwojenmor ma 
szeroki. Oj, widać nie słodko jest w 
tej czerwonej flecie. s 

ABBAZIAS 
Pensionat dawnej „FABRI*, obecnie 
„AY RA M* położony nad samem 

) morzem, otwarty cały rok. Ciepłe 
) kąpiele morskie na miejscu. Radjo, 
motorowa łódź, samochód. Pierwszo- 

j rzędna kuchnia polska, na żądanie 
dyetetyczna, pod osobistym kierun- 
kiem gospodyni. Ceny umiarkowane 

w lirach. 
Zniżki kolejowe w miesiącu sierpniu. 

j Wszelkich informacyj. udziela i na 
żądanie wysyła prospekty: A. Sakarz, 
Warszawa, ul.  Mochnackiego 3, 

tel 11-05, w g. 8-0, 34. ; 
4 Zarząd: L. i M. Janczewscy ABBAZIA & 
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eksponatów, podzielonych na działy  EOZETSEEAEREWECEPYCEEWWYREZTSZECZ 
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yłaśniać nie trzeba, jakie znaczenie » 
ma muzeum grodzieńskie choćby EQ PRZETARG NA BUDOWĘ. B 
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į. budowy stacji nadawczych, ich eks= wymagają, žeby moc nowych stacji 
płoatacji i pobierania opłat od słu. nadawczych nie była mniejszą od 
chaczy-abonentów. Koncesja jednak mocy stacji krakowskiej, t.j. 1 i pół 
wkłada na «Polskie Radjos obowią- kilowatta. Nie zważając na te, Wilnu 
zex bndowy nowych stacjj w miarę się daje stację o mocy 3 razy mniej- 
powiększania się iłości zarejestrowa- szej i rząd swego vsta nie zakłada, 
mych i opłacających należność na Jak już wspomiałem wyżej, radjo- 
rzecz koncesjonarjusza posiadaczy stacja poznańska powstała dzięki 
aparatów. Otóż obecnie ilość tych o- zbiorowemu wysiłkowi samorządów 
statnich osiągnęła taką liczbę, że no- i gmin tamtejszych, pomimo <Polskie- 
wa miąta stacja nadawcza” musi być go Radja*, które zostało zmuszone 
przez „Polskie Radjo* wybudowaną do odstąpienia swych  wyłącznych 
(stacja poznańska i katowicka nie praw pod tym względem. Do budo- 
mogą być brane pod uwagę, gdyż wy jej najwięcej przyczynił się p. Cy- 
pierwsza powstała wysiłkiem samo- ryl Ratajski, prezydent m. Poznania, 
rządów poznańskich, druga zaś sej. którego też nazywają tam ojcem ra: 
mu górno-śląskiego, bez udziału fi- djofonji poznańskiej. Niestety, nie 
nansowego «Polskiego Radja»). Skoro mieliśmy dotąd w Wilnie swego Ra- 
zaś budować piątą stację trzeba, więc tajskiego, któryby się i o radjo-stację 
zdecydowana się na postawienie jej dła Wilna upomniał. Może dziś po 
w Wilnie, bo przecież ani Lwów, ani nowych wyborach stosunki się zmie- 
Łódź, ani Bydgoszcz, które już się o nią? Panie  Mecenasie Folejewski! 
radjo-stacje upominają, nie pozwolą Może Pan zechce tak szalenie zaprze: 
na taki niekosztowny eksperyment, paszczoną sprawę naszej radjo-stacji 
jakim jest wybudowanie w centrum wywłec na światło dzienne? 
miasta stacji o mocy pół KW, w Rozumiem, iż trudno żądać od 
Wilnie zaś ma wszystko jest mielsce. «Polskiego Radja», którego sytuacja 
Tutaj nikt nie zaprotestuje przeciwko finansowa nie jest arcy-świetną, po- 
poczynaniom «Polskiego Radja»—ani stawienia w Wilnie już w tym roku 
magistrał, jako bądž-co bądź repre- Silnej stacji nadawczej. Ale to, co 
zentant interesów miasta, ani epinja, ma stanąć u nas za parę miesięcy, i 
ani prasa, Nawet rząd za Wilnem się inieresom państwowym, i interesom 
mie ujmie, chociażby warunki konce- miasta, i interesom  radjo-amatorów 

te ostatnie wileńskich nie tylko żadnej korzyści 

„chanie budowy 

nie przyniesie, ale wprost szkodli- 
wem będzie, To też nie o zmianę 
projektu trzeba się zwracać do «Pol- 
skiego Radja», ale poprostu o zanie- 

stacji _ nadawczej, 
choćby na parę łat jeszcze, aż do 
polepszenia się warunków  materjal- 
nych, które pozwolą na wybudowa- 
nie w Wilnie takiej Stacji, na jaką 
Wilno i kresy nasze zasługują. 

Kończąc, muszę zwrócić uwagę 
jeszcze na jeden szczegół sp awy. 
Mój pierwszy artykuł ukazał się w 
„Slowie“ przed dwoma tygodniami, 
artykuł p. Radjo-amatora przed tygod- 
niem. Przez cały ten czas oczekiwa- 
łem sprostowania faktycznych danych, 
zawartych w tych artykułach, w szcze- 
gólności zaś zastrzeżeń technicznych, 
poczynionych przez p. Radjo-amatora, 
przeciwko umieszczaniu stacji nadaw- 
czej w domu Braci Jabłkowskich. Nie» 
stety, i „Połskie Radjo* i Wileńska 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów zacho- 
wują wspaniałe milczenie w tej spra- 
wie, milczenie, którego z jednej strony 
nie można nie uznać za brak argu- 
mentów przeciwko wysuniętym zarzue 
tom, z drugiej zaś strony które wy- 
kazuje ogromae lekceważenie, z jakiem 
się interesy Wilna traktuje. Przy jmijcie 
z podziękowaniem to, co watm dajemy, 
i precz z krytykąl Ргг
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH,. 

Przyczyny drożyzny ryby na rynku wileńskim, 
, Czesto zastanawia nas fakt, że w 

"województwie Wileńskiem ryba jest 
produktem nie zawsze nawet dositęp- 
nym dla sfer społeczeństwa względnie 
zamożnego— natomiast zupełne ne- 
dostępnym dia szerszych warstw lud- 
mości. Głównym konsumentem ryby 

pożywa jej w znaćznie mniejszych 
' u nas Żydzi, ludność chrześcijańska 

lościach. Warstwy zaś ubogie ludno- 
ści uczyniły z ryby jedynie pokarm 
tradycyjny, dostępny w czasie Świąt 
Wigliji i Bożego Narodzenia. Przy- 
czyn drożyzny ryby należy szukać 
bardzo daleko. Ograniczymy się do 
podania paru najważniejszych. Prze- 
di ws zystkiem— rabunkowa gospodar- 
ka na wodach naturalnych przy braku 
dostatecznej ilości gospodarstw sztucz: 

nych. Zwłaszcza ze strony prywat- 
nych właścicieli wód natugalnych nie 
widzi się dotychczas żadnej inicjaty- 
wy w tym kierunku. Na wodach tych 
nie przestrzega się nawet czasu ochro- 
ny ryb podczas tarła—przez cały czas 
wyławia się bszkarnie mec narybku. 

Lecz i przyczyny natury ekono- 
micznej nie wpływają pomyślnie na 
ostateczne ukształtowanie się detalicz- 
nych cen na rybę. Dia przykładu 
niech posłuży parę przykładów dzier- 
żawy jezior w powiecie Brasław- 
skim. W pierwszym wypadku dzierża- 
wieny obszar lustra wodnego składa 
się z około 2000 ha, w wypadku 
drugim—ckolo 2500 ha. 

Onszar terenów dzierżawionych 
1--2000 ha i II-2500 ha: 

  

1925 ra | 1926 r. | 1927 r. | 1925 r. 1926r. 1927 r. 

  

Wysokość tenuty dzierżawnej | 
Podatki samorz. płacone brzez 

dzierżawców jezior 
  

I 6900 zł. 

Ii 9.400 „ 

7.400 zł. 

9800 ‚ 

Tenuta dzierżawna i podatki, pła* 

«con: na rzecz Samorządu powiatu 

Brasławskiego, zostały obliczone bez 
kar za zwłokę w płaceniu, co się u 
dzierżawców jednak często zdarza z 
powodu niemożebności uiszczenia w 
przepisanym terminie naraż kilku po- 
datków. Jak więc z powyższego ze- 
stawisnia widzimy, zarówno tenuta 
dzierżawna, jako też i podaiki samo 
rządowe wzrosły znacznie w porów= 
manju do lat ubiegłych. Niestety, brak 
nam danych o innych podatkach pła- 
conych przez dzierżawców jezior, że 
(wymienię chociażby wykup świadectw 
przemysłowych, podatek od obrotu, 
podatek przemysłowy, podatek do- 
chodewy i tt p _ 

Rybak, dzierżawiący przestrzeń wy- 
żej podaną, musi posiadac 4—6 łodzi 
rybackich, które należy rok rocznie 
wyśmalać. Z kolej idą przyrządy i 
marzędzia rybackie oraz przedmioty 
pomocnicze, łączna wartość którch 
może być oszacowaną na 15—20000 
złotych. Jaden wielki niewód zimowy 
kosztuje przeszło 8000 ztotych—a 

> trzeba pamiętać, że narzędzia rybac- 

| 

kie prędko się bardzo zużywają, prze” 
to ich amortyzacji na długo rozkla- 
dać nie można. Łowi się rybę najem- 
nym robotnikiem, któremu się płaci 
od 2—3 zł. dziennie, złowioną rybę 
dostarcza się do stacji Brasław fur- 
manką, za którą się płaci po kilka 
złotych. 

Rybacy wód naturalnych uskar- 
żają się częsta na zbyt wysoką tary- 
fę kolejową, pobieraną za przewóz ryb 
i raków, życie praktyczne 
ich zdania w wielu wypadkach po- 
twierdza. Rybacy wprost są zmuszeni 
dostarczać rybę do Wilna furmanka- 

słuszność 

1 475 zł. 

II 513 

615 zł. 

э 

832 zł 

627 ,   
mi częste z odległości ponad 100 
klm, Z większości jezier powiatu Wie 
leńsko-Trockiego i ze znacznej ilości 
jezior z innych powiatów wojewódz= 
twa Wileńskiego, dowóz na rynek 
wileński odbywa się furmankami, któ- 
rych koszt rybakcm widocznie lepiej 
kalkuiuję, aniżeli dostawa ryby kołeją. 
Koszt przewiezienia 100 kig. ładun- 
ku ryb z Brasławiado Wilna posyłką 
pośpieszna pociągiem osobowym 
jest następujący: 
Ze stacji Brasławia do Dukszt (tor 

wąski) 33 zł. 
Ze stacji Dukszty do Wilna (tor 

normalny) 420 , 
Kolej pobiera na rzecz Magistratu 

m. Wilna КИ 

Razem 8.80 zł 

W 100 kig ładunku przypada na 
opakowanie i lód—30 kig. na rybę 
70 kig. xoszt więc przewiezienia ko- 
leją 1 klg. ryby z Brasławia do Wil- 
na wynosi 115 groszy, jeszcze do 
tego dodać 5 gr. opłaty rynkowej 
pobieranej od 1 klg. ryby przez Ma: 
gistrat m. Wilna. 

Jeżeli do tego dodamy opłatę ko- 
misową za pośrednictwo w sprzedaży 
ryb komisjonerom w wysokości 3— 
5 proc. całkowitej sumy uzyskanej 
ze sprzedaży ryb, wreszcie zysk, któ- 
ry otrzymać muszą detaliczni sprze- 
dawcy, zrozumiemy wreszcie dlacze- 
go ryba na rynku wileńskim jest dro- 
ga: Nasuwa się konieczność podnie- 
sienia rybostanu wód naszych, gdyż 
większa ilość złowionej ryby na da 
nej przestrzeni lustra wodnego lepiej 
nam  zamortyzuje włożone koszta 
przy ich eksploatacji. 

А. Kozłowski. 
  

INFORMACJE. 
W sprawie ogłoszenia warun- 
ków pożyczek zagranicznych. 

fniektóre organa prasowe obpinją, że 
rząd winiea podać do publicznej wia- 
domości warunki operacyj kredyto- 
wych w ostatnich czasach negocjo- 
wanych, ministerstwo skarbu komuni 

kuje: 
1) Wszystkie zazddnicze warunki 

uzykanego kredytu w wysokości 15 
miljonów dolarów zostały wymienio- 
me w rozporządzeniu Prezydenta R'e- 

czyposoolitej z dnia 1 lipca 1927 r. 
(Dz. UR.P. N. 62 z dn. 12 lipca 1927 
poz. 545); umowa o ten kredyt, poza 
tymi zasadniczymi warunkami, zawie 
ra wyłącznie tylko techniczne szcze* 
góły; umowa ta nie zawiera żadnych 
klauzul, ograniczających swobodę ru 
chów rządu w zakresie polityki kre- 
dytowej. 

2) Szczegóły pertraktacji o wielką 
pożyczkę długoterminową nie mogą 
być ogłoszone albowiem finalizacja 

> tej pożyczki, jak już rząd  wielokrot- 
nić o tem komunikował, została od- 
toczona ze względu na stan rynku a- 
merykańskiego. ; 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 67, z dnia 

30-VII 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji 
pracy (poz. 590); | 

— Rozporzą izenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach 
przemystowo-handlowych (poz. 501); 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Opie- 

ki Spcłecznej, 
Spraw Wojskowych z c 
w sprawie kapitalizacji rent inwalidów wo” 
jennych (poz. 396); ER 

|  — Ruzpo:ząizenie Ministra Skarbu z 
dnia 18 lipca 1927 r. o zmianie rozporządze* 

nia z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie upo- 
wsżnienia urzędów celnych do przeprowa- 
dzania Śledziw i rozstrzygania spraw karno- 
skarbowych oraz ustalenia okręzów ich tery- 
torjainej właściwości (poz. 597). 

$tosunki handiowe sowiecko- 
gdańskie" 

W zwią”ku z zapowiedzianą przez s 

Ministra Skarbu i Mini 
Biz dnia 13 lipca 1927 P stołowy 62—65, razowy 48—50 gr. za 1 klg. £ 

podkreślając, že o ile chodzi o zamówienia 
sowieckie na stoczni gdeńskiej, to sowiety 
'żądają przy nowych konstrukcjach kredytu 
6-cieletniego. Bez szerokiego i długoirwzłego 
kredytu wszelkie stosunki handlowe z Ro-ją 
sowiecką, tą, zdaniem prof. Noego, wyklu- 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
_ — (0) Zboże nowego zbioru. 
Wczoraj ua rynkach wileńskich poja- 
wiłe się miejscowe żyto nowego zbio- 
ru. Sprzedawano je po 4 50—5 00 zł. 
za pud. Ź to nie miało chętnych na- 
bywców, więc było zakupicne za bare 
dzo niskę cenę przez spekulan'ów. 

Masło i jaja zdrożały wsku- 
tek żniw. Wobec ogólnego pota- 
nienia niektórych warzyw i cwo- 
ców oraz stabilizacji cen artykułów 
kolonjalnych, w sferach handlowych 
liczono się poważnie ze zniżką kosz- 
tów utrzymaaia w lipcu. 

Obecnie: przypuszczenia te oba- 
liła rzeczywistość, gdyż jakkolwiek w 
drugiej połowie lipca potaniały karto- 
fig, to zniżka ta zniwelowana zostanie 
podniesieniem Się cen na masło i 
jaja, na co wpłynęło rozpoczęcie się 
żniw. Wynika z tego, że koszt utrzye 
mania nie ulegnie zmianie. 

— (u) Ceny w Wilnie z dnia 5 
sierpnia r. b.  Ziemiopłody: żyto loco 
Wilno 42 — 43 zi, za 100 klg., owies 
43 — 45, jęczmień  browarowy 48 — 
50, na kaszę 45—47, otręby żytnie 26—27, 
pszenne 27 —28, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
žyinia 8—10, siano 12—15. Tendencja na 
żyto zniżkowa. Dowóz z powodn żniw 
słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za l kg, kra- 
jowa 50 proc. 85 — 95, 60 proc. 70 — 80, 
żytnia 50 proc. 73 — 75, 60 proc, 64 — 65, 
razowa 49—50, kartoflana 80—9%0, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 5© proc 72—75, 60 proc. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
rzecierana 85—95, perłowa 80—95, ресзак 

„jaglana 70—80. 
Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 240 — 250 wie» 
e pok schab OAI boczek 

, szynka świeża — 400_1‘;20. У 380, wędzona 

uszczej słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, il gat. 380 — 400, szm. iepr: 
480--500, sadło 400-450. No PO WI 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, šmię- 
Gdańska prasa niemiecka ogłasza wy: tama 280--300, twaróg 100— 120 za i kg, 

wiad z senatorem do spraw handlowych ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
d-rem Frankiem i nerainym dyrektorem lone 500 — 550, solone 400 — 450, desero: e! 

stoczni gdańskiej stok Noe na temat rozwo- we 550—600. 
ju stosunków bandlowych między sowietami 
a Gd:ńskiem. Senator Frank stwierdził, że ‘ 

umożliwiającym kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, decydującym warunkiem 

Jaja: 130—140 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztuk 

rozszerzenie stosunków handlowych sowiec- bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
ko-gdańskich obok zaprowadzenia bezp'śred- 10.00-12.00, indyki żywe 20,00—22.00, bite 

cebula 120—140, cebula młoda 5 — 10 (pę. 
Czek),įszczaw 15—20 za 1 kg., sałata 10—15, 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za l dzie- 
siątek, groch 75-85 gr. za 1 kg., fasola 80— 
90 gr. za 1 kg., szparagi 260—280. kalafiory 
20—25 gr, za główkę, kapusta świeża 100— 
120 za I kg., pomidory 500—520 za 1 kg. 

Jagody: czereśnie 120—140, czarne jago- 
dy 60—70, agrest 60—70, maliny 140—150 
za 1 kg. wiśnie 170—18Q. porzeczki 50—60. 

Cukier: kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). ; 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
та 1 kg., Szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsącze żywe 320—350, sniete 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 sierpnia :447 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,93 8,89 

SOBOTA 

s Dziś Wsch, si. o g. 4 m, 4 

Przem. Pań, Zach. sł. o g.19 m. 21. 
jutro 

Kajetana 

  

Spostrzeżena meteorologicsne Zakład 

Е Metsorologii u $, B. 
z dnis 4—VIII. 1927 r. 

Ciśnienie 1 
średnie j a 

ne | -.210C 
średnia 

ad za do: | __ 
2 mm. j 

Wiatr j Północno-zachodni 
przeważający 

U wag i: Pogodnie. 
Minimum za dobę -l-160C 
Maximum za dobę 4-240C 3 ы 

Tendencja barommetryczna spadek ciśnienia 

ROWER 
KOŚCIELNA 

Jutro t. j. w niedzielę 7 sierpnia po 

prymarji o godz. 8 rano wyruszy 

pielgrzymka do Kalwarji z kościoła dujemy się, że z Wiłna zgłosiło się 
św. Jakoba. 

po prymarji odprawionej o godz, 6 

i pół zrana z orkiestrą. 

URZĘDOWA. 

— (a) Urlop komendanta P.P. 

na m. Wino. Komendant policji 

państwowej na m. Wilno, nadkomi- 

sarzi; p. Aleksander Reszczyński, z 
dniem dzisiejszym począł korzystać z 

kilku tygodniowego urlopu wypoczyn- 

kowego. ; 
Zastępstwo komendanta objął ko- 

misarz p. Józef Sazański. o 
— (a) Odprawa oficerów poli- 

cji We czwartek ubiegły od g. 
wiecz. w lokalu komendy pol. państw. 

odbywała sią & zw. odprawa wszyste 
kich oficerów poiicji, wchodzących 
w skład komendy m. Wilna. 

W odprawie, która przeciągnęla 

się do późnej nocy, brał udział p. o. 
Komisarza Rządu, p. Strzemiński. 

Omawiano cały szereg spraw bie- 
żących. 

— Reorganizacja Urzędów O- 
chrony Lasów niepaństaowych. 
Weszło w życie rozporządzenie Pre 
zydenta Rzeczypospolitej o zagos„o- 
darowaniu łasów, niestanawiących wła- 
sności państwowej. 

Zamiast dotvchczasowych woje: 
wódzkich komisyj ochrony lasów, któ: 
re decydowały w pierwszej instancji, 
i Głównej Kom. Ochrony lasów przy 
Min. Rolnictwa w Warszawie, obecnie 
władzami pierwszej instancji są sta: 
rostowie, w drugiej województwa. 

Podania i wnioski w sprawach la- 
sów należy przeto wysyłać do właśti- 
wego starosty. Nowe te przepisy na- 
kładają ciężkie kary na winnych prze- 
kroczenia ich. Winni bezprawnej zmia- 
ny uprawy leśnej na inny rodzaj 
użytkowania karani będą do 500 zł. 
grzywny za każdy hektar gruntu leśne- 
go. Winni bezprawnego cięcia lub 
karczowania karani będą grzywną 
czterokrolnej wariości sciętego lub 
wykarczowanego bezprawnie drzewa. 

SAMORZĄDOWA. 

— Komisja rozjemcza do spraw 
rolnych W dniu 9 bm. w lokalu 
Inspektoratu pracy odbędzie się po- 
siedzenie komisji rozjemczej do spraw 
rolnych pow. Wileńsko-Trockiego. 

— Dzisna wyłączona ze strefy 

wojewoda Wileński wyłączył miasto 
Dzisna ze strefy granicznej. Rozpo- 
rządzeniem tem zniesione zostały о- 
graniczenia ruchu, obowiązujące w 
strefach pogranicznych. Jak wiadomo, 
mieszkańcy Dzisny poczynili starania 
a wyłączenie tego miasta, gdyż rygor 
strefy pogranicznej tamował w znacze 
nej mierze rozwój jego. 

MIEJSKA. 

Holandja 358,52 359.42 357,62 
Londyn 43,46 43,57 43,35 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,05 35,14 3406 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,42 172,85 17: 9 

Wiedeń 125,98 126,29 125,67 
Włochy 48,71 48,83 48,59 
Kopenhaga 239,55 240,15  238,95 

Fuyiecy Procentowe 

Dolarówka 357,50 57,25 
8 pr: pożyczka konw. 99,50 
Pożyczka dotarowa 82,— 83, — 
koiejowa 102,50 103,— 
8 proc. konwersyjna kolejowa 71— 
5 proc. konwers. —,— 62,— —, — 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92-— 
Ba nku Rolnego 92— — — : 
Obligacje komunaino Banku Gosp. Kr. 92. 
4,5 proc. ziemskie 56,50 
8 proc. Warsz. 77,00 
8 proc. warszawskie złotowe 75.— 75,75 

BEN 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 5 sierpnia 1927 r. 

Banknoty. 

Dołary St Zjedn. 8,93 8,92: 
Listy zastawne. 

Wii. B, Ziemsk. zł, 100-- 49,90 49,70 
Złoto. 

Ruble 4,69 467 

  

NIKA 

LZ prasy sowieckiej, 
Los robotnika w Bolszewji— „Gorzka* i chleb —Głęboka za- 

duma w miejscu sympatycznem, lecz nicodpowiedniem. 

Jak się 'świetnie żyje w „Raju“ 
bolszewickim  robotnikowi-proletarju- 
Szowi, o tem można sis dowiedzieć 
ze szpalt niedyskretacį „Zwiezdy“, Wy- 
chodzącej w Mńsku. Na opłatę na 
leżności muszą czesać robotnicy po 
kilka miesięcy, a mieraz rzecz cała 
kończy się na czekaniu. Trzeba pa- 
miętać, że w Bolszewji niema przed- 
siębiorstw prywatnych, nis jest więc 
sprawcą tego stanu rzeczy kapitalista, 
instytucje, zalegające z opłatami i poe 
wodujące niesły haną nędzę robotni- 
ków, są instytucjami państwowemi. 
Niewyplacanie tak zw. <zarpłaty» —na- 
leżności nie jest wypadkism odosob- 
nionym, W jednym z numerów „Zwicz- 
dy“ znajdujemy całą stronę zapelnio- 
ną drobnemi notatkami, że ten lub 
ów „Stiekłozawod* lub „Biełpogruz” 
nie wypłaca zarobków robotnikom i 
nie przestrzega „kołdogowora”, co ma 
oznaczać kolektywnej umowy. 

Oto np. w dowcipnie zatyiułowa- 
nej notaice „Zginął Gorelik, zginęły 
pieniądze" czytamy: 

W końcu kwietnia br. bobrujski 
oddział „Biełpogruza" maładował na 
stacji Wierchutino 49 wagonów drze- 
wa przeznaczonych @а „Piszezeiru- 
stu”. Przedstawiciel  „B.ełpogruza" 

inwalidów przybyła do p. Prezydenta (OW. Gorelik najął w tym celu robot- 

Folejewskiego, aby po wykazaniu ników, obiecując zapłacić pe ukoń- 

trudnej sytuacji prósić © możliwie ła- Czenu roboty. 
godne warunki dzierżawy, M nęły jednak już nietylko dnie, 

— Bezrobotni pozbawieni o" ale miesiące, a razem z dniami, które 

biadów demonstrują. W dniu wczo- już nie wrócą, zginęły i pieniądze» 
rajszym de Magistraiu przyszło prze- Ałbo inna notatka zatytułowana: 

szło pięćdziesięciu bezrobotnych, wy« «pieniędzy niema, poczekajcie...* 
rażając chęć rozmowy z Prezydentem. «Trzy miesiące czekają chłopi na 

Natychmiast sprowadzono policję. Zapracowane pieniądze za wykarczo- 
Wyjaśniło się, że demonstranci po- Wanie torfowiska należącego do huty 

zbawieni zostali prawa otrzymywania Szklanej «licz». Chodzą po 10 razy 
obiadu dla bezrobotnych i tym spo- na miesiąc tam i z powrotem i wciąż 
sobem chcieli wyjednać anulowanie częstują ich odpowiedzią «pieniędzy 
krzywdzącego, zdaniem ich, rczpo- Niėma, poczekajci:». : : 
rządzenia, w rezultacie wybrano ае — Chyba wystarczy dla ilustracji 
legację, ktėra wyluszczyta p Prezy- Stosunkow roboiniczych. Zaglądnijmy 
dentowi żale. teraz gdzieindziej, do nowego pisma, 

— Sześciu lekarzy wileńsk'ch Które niedawno w języku rosyjskim 
jedzie na specja'ny kurs lekarzy pod tytułem «Robotnik» zaczęło się 

m eįskich i powatowych. Przy Ukszywać w Mińsku, Tytuł wne 
zbo- szkole hygjeny, istniejącej z ramienia jący «Gorzka» — produkt 

Min. Spraw Wewnętrznych, zorganizo- 
wane zostały specjalne kursy dla le- 

— Pielgrzymka do Kalwarji. karzy powiatowych i miejskich. Swego 
czasu ogłoszone było wezwanie do 

Е : Dowia- tetu) tak świetnie nie handluje zapisywania się na te kursy. 

żowy». 
«Żaden sklep — czytamy — а- 

den magazyn Nowo-Borysowskiego 
CRK (centralnego rejonowego sę 

a 

Nowo-Borysowska piekarnia. > 

wiecie dlaczego? Dlatego, że oprócz 
buł:k i chleba piekarnia sprzeda'e je» 
szcze rosyjską gorzałkę. | ogonki tam 
bywają? Każdemu wygodnie. Kupisz 
pół butelki i pół kilo chleba na za 
kąską, albo bułeczkę, Kto zaś przy» 
chodzi wyłącznie po chleb, ten mimo 
woli cierpi za wszystkich razem ze 
wszystkimi: prędzej niż po dwuch ge- 
dzinach kilo chleba nie otrzyma. 

Ca za dziwna idea powstała w 
głowie nowoborysowskich keoperaty- 
stów zjednoczyć Handel chlebem i 
gorzką. Prawda, przecież gorzka to 
produkt «zbożowy», ale od tego 
zbsżowego produktu nie jednemu 
bywa «gorzko». 

Trudno odmówić pomysłowości 
sowieckim kooperatystom. Jeżeli jest 
to środek dla szybszego rozwoju 
Spółdzielczości, to doprawdy oficjal 
ne sprawozdania o intesywnie rozwi 
jającym się ruchu spółdzielczym nie- 
wątpliwie dają prawdziwy obraz. Wie- 
my przecież, jak rosjanin lubi „gorzką*. 

W tymże dzienniku czytamy © 
innej osobliwości, a właściwie o nie- 
zwykłej żądzy „aktywnej pracy* skrom- 
nej komisji ochrony pracy mińskiego 
oddziału Eiektretrustu, która w roz- 
pędzie swcj działalncści wydała na- 
stępujące cbwieszczenie: 

„Komisja ochrony pracy zauważy- 
ła, że niektórzy współpracownicy ka- 
misji używają klozetu nies w celu bez* 
pośredni:go przeznaczenia tego loka- 
lu: czytają tam gazety i tygodniki, 
biorą z sobą robotę, która wymaga 
głębokiej zadumy, Istotnie, kłozet dy- 
sponuje wyjątkową ciszą, chodzą więc 
tam kolektywnie i dzielą się swoimi 
wrażeniami, ale podobne zachowanie 
się niektórych współpracowników po* 
zbawia możności korzystania z kio- 
zetu innych towarzyszy, co może 
wpłynąć ujemniz na stan ich zdrowia. 

Wobec tego komisja wzywa wszy- 
stkich towarzyszy, aby korzystali z 
klozetu wyłącznie według bezpośred- 
niego jego przeznaczenia. 

Przewodniczący komisji Fiedorow, 
członkowie Babuszkin i B rulin*, 

Mamy nadzieję, że stan zdrowia 
„towarzyszy*, poszkodowanych przez 
skłonność do głębokiej zadumy ich 
kolegów, po ukazaniu się tego rozpo: 
rządzenia poprawił się. 

G:atulacjel 5. 

sześciu lekarzy, którzy, po UkONCZe- Inn —————2———-—2x2 7757-22 IIS 
Piegrzymka Ostrobram- niu tych kursów, poświęcą się pracy 

ska wyruszy w niedzielę do Kalwarji, dla dobra stanu sanitarnego miast i 
powiatów. 

— Interwencja w 

ks, 

murów po-Franciszkańskich. 
— (o) 

nowił ogłosić 

gółowe dane będą  zawiarte 
specjalaem ogloszediu Magistratu. 

SZKOLNA. 
— Egzamna na kursach do- 

kształcających W Ognisku Kojos 
w 

czasie 61 18 do 21 lipca godb.ły się 
istniejących 

przy Ogaisku kursów doksztalcają- 

wem przy ul. Kolejowej Nr. 

egzamina  słuchaczów 

cych dia dorosłych. 

sprawie 
przen esiena murów po-Francisz- 
kańskich. W dniu wczorajszym p. 
vice-wojewoda Malinowski w zastęp- 
stwie wojewody Raczkiewicza przyjął 

Krukora i p. Ostrejkę w sprawie 
przeniesienia archiwum miejskiego 2 

Ogłoszenie konkursu. 
Magistrai w daiu wczorajszym posta 

konkurs па posadę 
architekta miejskiego-"urbanisty. Szcze- 

w 

nieszczęściu i przy pomocy cementu 
wzmocniły najbardziej kruszące 516 
złamy murów. 

Wywołało to burzę. Urząd kon- 
serwatorski przypomniał sobie o eg 
zystencji zamku Trockiego i zdradził 
niezadowolenie z racji dokonanego 
remontu. Podobno na miejsce „wan- 
dalskiego rozprawiania się z zabytka- 
mi* jeździła komisja z p. Remerem 
na czele. Naogół biorąc, na całem 
tem nieporozumieniu zyskał zamek, 
gdyż przypomniano o nim urzędowi 
konserwatorskiemu, 

— (a) Strzelanie ćwiczebne. 
Dziś od godz. 7-ej r. na Bołtupiu, 
przy cegielni, funkcjonarjusze policji 
państw. będą się ćwiczyli w strzelaniu 
osiremi ładunkami, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). 

Wś-ód wielu fars, jakie Teatr Polski z ko- 
ni. czności wystawia w sezonie letnim, <Ra- 
dość kochania», sztuka Vernenila, wyróż- 
nia sę głęb szą treścią, subtelnym humorem 

Dzień 6 sierpnia. 
Otrzymujemy z prośbą 0 umieszczenie 

nasiępującą odezwę. 

OBYWATELE! 

W dniu dzisiejszym, t.j. dnia'6 sierpnia ob-- 
chodzimy trzy aasią rocznicę wymarsru Pierw« 
szej Kompanji Kadrowej z Oleandrów Kra- 
kowskich pod wodzą Komendanta Józefa 
Piłsudskiego na wojnę o niepodległość ОР 
Czyzny. . 

Jednocześnie upływa dziesięć lat od 
chwili odmowy złożenia przysię;i i inter- 
nowania legjonistów w obozach Szczypiór- 
ne, Benjaminowa i Msgdeburga. 

_ W szeregach ko'mpanji kadrowej, z któ: 
rej później powst.ła wielka i zwycięska 
Armja Polska — stanęli ramię przy ramie- ' 
niu przedstawiciele wszystkich warstw spo- 
łecznych: robotnicy, chłopi i pracująca in- 
teligencja. 

Data wymarszu kadrówki jest - przeto 
pamiętną i promienną godziną wysiłku i po- 
rywu garstsi czujących obywateli, podejmu- 
jących jawnie walsę o niepodległość Polski. 
ы Pak otym dniu nie może zaginąć 
847 
Wzywamy was obywatele da wzięcia 

Komisji egzaminacyjnej przewod- i wstworią roboią. W sztuce znać lwi pa- udziału w uczczeniu wielkopomnego mo- 

niczył iaspektor szkolny p. Chlopicki 
przy udziale członków komisji 

zur mistrza teatru, za kiórego w Europie 
uchodzi Verneuil. To też «Radość kochania». 

DP: słuchsją z prawdziwą satysfakcją zaiówno dn. 7 sierpnia w Sali Miejskiej. 
Gałęzowskiego, Giedrojciówny, wice« ci, któ zy tę «Radość» posiadają, jak i ci 
prezesa Ogniska 
prelegentów kursów pp. 
Kadzewiczówny. 

Do egzaminu przystąpiła 14 słu- 
chaczów, zdało egzamin 13, 

23 lipca odbyło się uroczyste wrę- 
czenie świadectw. 

Wydane świadectwa są równorzęd- 
ne ze świadectwami siedmie-oddziało- wtorek. 
wej szkoły powsz:chnej. 

Swiad:ctwa zostały wydane nastę: 
pującym osobom: : 

Eugenji Adamowiczownie, 

drojciównie, Adeli 

Hambergowi, Bionisławowi 

Inż. Szadziewicza, 
Gimbutta i * 

Karoli- 
mie Błażew:czównie, Bronisławie Gie- 

Giedrojciównie, 
Katarzynie Grzybowskiej, Henrykowi 

Koziczo- 

dla kió-ych «Radość kochania» jest niedoj- 
załym, lub przejrzał ,m owocem. 

Dziś w dalszym ciągu — Radość ko- 
chania». 

— «Cnota pana Tosia», którą obecnie żak 
Teatr Polski przygotowuje, to Żart sceniczny skje 
© komicznych postaciach i sytuacjach, któ: 
ry treś.ią bezpretensjonalną lecz swojską 
ma zadanie tylzo bawić widza. 

Premjera 

— Wil. Tow, Filharmoniczne (ogród 
po B:rnardyński). Dziś 6 sierpnia rb. O g. 
8 wiecz koncert popularny Wileńskiej Orkie- 
stry Symfonicznej pod dyrekcją: Mikołaja 
Sainickiego. W p:ogramie: Noskowski, Czaj- 
kowski, Beethoven, Sibelius, Mascagnii inni. 

Wejście 50 gr. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Pożar ziikwidował agencję 

wi, Romualdowi Ogenowskiemu, Ma+ pocztową. W dbiu wczorajszym w 
rji Kibor, Antoniemu Pietraszunowi, H rmanow czach, powiatu Dziśnień- 
Janinie Romankiewiczównie, Stanisła: skiego powstał pożar. Spaliły się 2 
wowi Zdanowiczowi i Janowi Zuje- dormy mieszkałae, W jeonym z nich 
wiczowl, mieściła się 2gėncja pocztowa i za- 

KOLEJOWA budowania gospodarcze Kajetana Olin“ 
— Rozklad jazdy drogą po 

wietrzną musi byč wywieszony 
na dworcu. Ministerstwo Komuni- dź 
kacji wydało rozporządzenie władzom ludžmi 
šok si im, ej we wszystkich ai 

9 2 stacb, pos:adających pelączeaie lotni- 
ran'c:nej. Dzcyzją z dnia 5 b. m. CZE, dub r OCE dle 

rozkładów jazdy kolejami rozlepiane 

ki wraz z drobnym iswentarzem, W 
drugim zabudowania gospodarcze 
Michała Ż<browskiego. Wypadków z 

me było. Poszkodowani cbli- 
czają stratę na 10.000 zł. Przyczyna 
pożaru narazie nie ustalona. 

„ — Przybyła z Rosji i zbiegła z wię- 
zienia, Ze szpitala państwowego w Głębo: 
kiem zbiegła aresztowana 35-leinia Anna 

były rozkłady jazdy aeroplanami. Dla Kirwin, która nielegalnie przeszła granicę. 
Wilna rozporządzenie to jest aktual- 
ne, gdyż, jak wiadomo poczynając od 
jesieni Wilno będzie miało połączenie 

RÓŻNE. 
— Kto ma dbać o całość ruin 

zamku Trockiego. Zamek Trocki 
stanowiący zabyiek historyczny, sd 

— lnwalidzi u Prezydenta mia: dłuższego czasu pozbawiony jest zu- 

powietrzae z Warszawą. 

ościg zarządzono, 
— Napad na cygana. Około Landwa- 

rowa trzech Hagdysów dokonało napadu na 
cygana Józefa Sroczyńskiego, kióremu zra* 
bowali 250 zł. gotówką, poczem zbiegli. 

Ofiary. 
— W.P. Czekotowska Weronika dla 

najb'edniejszych zł. 3, 
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sta. Na tle dzierżawienia przez zwią- pełnie opieki. Zmurszałe pod wpły- GREGM KM20 © G (ZEP 
zek inwalidów kjosków z gaie.ami 
nieraz już wynikały kwestje sporne i 
nieporozumienia w łonie 
związku. Obecnie odbywa sią  prze- 

wen 
kruszą się, 

wycieczkowiczów, 

zmian atmosferycznych, mury 
Ponieważ stan ien grozi 

samego niebszpieczeństwem dla licznych rzesz 
a urząd konserwa* 

targ na te kjoski i, jak widać, tenuta torski jakoś nie interesuje się zbytnio 

Dr G. GECOW 
POWRÓCIŁ i wznowił przyjęcia, 

ul. Jakuba Jasińskiego 4 przyjm. 4—6 
  

<Cnoty paną Tosia» — we 4 
lidów, 
rzowi Palskiegos, 
Osadników, (—) Towarzystwo <Kultntas, 
(—) Polskie Tow. Pracy Kult.-Oświat. «Świa- 
tło», (—) Polska Organizacja Wolności. 

  nich taryf kotejowych jest sprawa kredytu. 15.00—18.00 zł, ze sziukę. 
Prof. Noe wyraził to samo zapatrywanie, Warzywa: kartofie 10—12 gr, za 1 kg,, 

dzierżawna podniesiona zostanie zaacz. murami, władze starościńskie Same 
nie. W dniu wczorajszym delegacja postanowiły zapobiec ewentualnemu НОО ОО ЕО 

mientu przez liczne stawienie się na Aka- 
demji, która odbędzie się w niedzielę 

Program Akademji zostanie 
plakatami. Niech nik.go nie zabi 
tej podniosłej uroczys:ości. 

(—). Związek Strzelecki, Okręg Wileński, 
(—) Związek Legjonistów, (—) Źwiązek Kó- 

i Organizacyj Rolniczych Ziemi Wileń- 
j. (>) Związek Nauczycielstwa Polskie- 

go Szkół Powszechnych, (—) Rada Woje- 
wóizka Osadników, (—) Rada Okręzowa 

ą:ku Szółdzielni Spożywcó м, (—) Zwią* 
Młodzieży Wiejskiej, (—) Legja, l1wa- 

ogłoszony 
nie na 

(—) Tow:rzystwo <Pomoc Ż łnie- 
(>) Powiatowy Zw iązek 

Mie tyle tragiczna co zagad- 
kowa przygoda. 

U jednego z wyższych dostojników są- 
dowych służyła w charakterze pokoijówi 
młoda dziewczyna. W ubiegłą niedzielę, ko- 
rzystają» z wolnego czasu, wyszła on: «па 
sekund. €» i kiedy sekundka ta przecią 'nęła 
się aż do wtorku, dano znać polcji Rozpo- 
częto poszukiwania, a w mię izyczasie dziew- 
czyną wróciła i z płaczem cŚwiadczyła, że 
nie może nadal pozost.ć, gdyż stało się 
nieszc:ęście. Nieznajomy, z którym misła 
nieostrożność zapoznać się, zniewolił ją Tak 
wygląd:ła sprawa w cświetleniu poszkodo- 
wanej. Urząd śledczy zainteresowaj się zbrod- 
nią i, korzystając z wskazówek poszkadowa- 
nej, aresztował zbrodniarza. Wykazał» się 
przy bliższem гаропыши się ze sprawą, że 
zorodnia ta jest pod silnym znakiem pyta- 
nia. Rzeczywiście, poznali się na ulicy, po* 
czem na propozycję kawalera poszli do re- 
staurącji ma libację, a nesiępnie do odlegte- 
go mieszkania jego. Sielanka trwsła do ra- 
na, a rano Ona postanowiła popełnić samo- 
bójstwo. Chodz'ła cały dzień po mieście, aż 
znużoną wieczorem dała się namówić wła- 
ścicielce zajazdu i przenocowała. Ponieważ 
nie m:ła przy sobie pienię izy, założyła chwi- 
lowo pierścionek, a sama udała się do niego 
po 2 złote. Nie odmówił jej. Pierbkiańck Z0- 
stał wykuplony i znėw niezdecydowana sa- 
mobójczyni rozpoczęła spacer po mieście, 
Przed wieczorem zapoznała się przy moście 
Zielonym z sierżantem, ten dowiedziawszy 
się o przejściach nieszczęśliwej dał jej 4 zło- 
te. Rozczulona wspaniałomyślnością wojaka, 
zmien ła pierwotne postanowienie 1 wróciła 
do domu, składając, obciążające pierwszego 
znajomego, zeznanie. lie w tem wszystkiem 
jest prawdy, dowiemy się po ukończeniu do- 
€nodzenia, które prowadzi się energicznie.



Zwiekszenie ošwietlenia miasta, 
Doprowadzony ostalnio: do wzo- 

rowego porządku pl. Bosaczkowy, 
przez założenie tu bsiska dla dzieci 
szkół powszechnych, korzystał z nie- 
wystarczającego oświetlenia tylko. z 
jednej strony: 

Niebawem od strony ulicy W, W. 
Świętych i Bosaczkowej stanie jeszcze 
kilka lamp elektrycznych, rzucających 
równomierne światło na cały plac. 

S 

Cahan pojechał natychmiast do 
Chicago. Znawca nie chciał mu na- 

Na ul. Wielkiej przed gmachem Szyjnika zwrócić, efiarowując zań naj: 
po-Ratuszowym u wylotu ul, Sawicz pierw 70,000 dolarów, wreszcie 
na specjalnie zbudowanej wysepce 100000 dalarów, co zaś do powo- 
betonowej i umieszczona będzie latar- dów, dla jakich taką sumę ofiarowu- 

ŁO W o 

  

e Miejski Kinematograf 

5 Kulturalno-Oświatowy 
® Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

| ans Das; „Miłość czy tron 66 dramat w 8-miu aktach. e 
Nad program: <AMATC R e 

DELIKATESÓW» komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. 
Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. Ścj, i 
inne dnie o g. 6. Ceny biletów: parter—60 gr., balkon- 30 gr. Ostatni seans o godz. 10. 2 
  

  

nia elektryczna dwuramienna, 
Takaż lampa stanie również u 

zbiegu ul. Sadowej i Kwiatowej, gdzie 
ruch z dworca i na dworzec jest 
bardzo ożywieny. (a) 

Katastrofa kolejowa na stacji Ziabki. 
Jedna osoba siln 

W dniu 4 bm, podczas manewro- 
wanią pociągu osobowego, na stacji ko- 
lejowej Ziabki przez nieuwagę maszv- 
nisty Byczkowskiego nastąpiła katastro- 
fa, Dwa wagony towarowe uderzyły w 
silnym pędzie w stojący pod szopą ba- 
gażową wagon naładowany drzewem, 
w którym znajdował się robotnik Anto- 

ie kontuzjowana. 
ni Tugan. Siłą zderzenia pociągu został 
on kontuzjowany i wstrząśnięty. Nie- 
przytomnego, po udzieleniu pomocy w 
Prozorokach przewieziono do szpitala w 
Głębokiem. Stan zdrowia groźny. In: 
se: wypadków nieszczęśliwych nie 
yło. 

Tajemnicza przyczyna Śmierci. 
Posterunkowy policji w Jaszunach niki, z objawami zatrucia się esencją WIEC na tranzakcji piękną sumkę 

powiadomiony został, że do apteki w karbolową, Po udzieleniu pomocy cho: loo,ooo dolarów. 
ma Jaszuny przywieziono żonę nieja- 
kiego Chwina Augustyna, zamieszkałego 
w Kiejdziarskich pasiekach gm, Soleczi 

ra zmarła. Wobec braku szczegółów za- 
rządzone zostało dochodzenie. 

Odezwy rosyjskie w Dokszycach. 
Wzdłuż granicy polsko-sowiec- 

kiej, częściowo też po stronie polskiej, 
w okolicy Dokszyc, a nawet w sa- 
mem mieście ukazały się szeroko 
kolportowane rosyjskie odezwy me- 

RREERETZTRKZZE RZECZE ZZDCEC ZERE DOC OORZCZ KORCZAKA CEZ COC OOEROERAOCA wydatki na zbrojenia, które wynoszą 

Z całej Polski. 
— Królikowski, kobieta i wód- 

ka. Wczoraj w warszawskiej restau- 
racji „Astoria" zdarzyła się niemiła 
awantura, której behaterem był znany 
z precesu o poćwiartowanie kobiety 
Stefan Królikowski. 

Około godz: 10 wiecz. wszedł 
Królikowski do lokalu restauracyjne- 
go w towarzystwie jakiejś młodej i 
przystojnej kobiety. Królikowski po- 
łecił kelnerowi przynieść zakąski i 
dużo wódki. Wkrótce goście zauwa* 
żyłi, że Królikowski zamierza swą to- 
warzyszkę upić do nieprzytomnošci 
i telefonicznie dali znać o wypadku 
policji. 

Po kilku minutach wkroczyła po- 
licja do lokalu i spytała Królikowskie- 
go, w jakim celu zamierza upić swo- 
ją towarzyszkę. Wywiązała się awan- 
tura, w czasie której dziewczyna zem- 
dlała pod wpływem wiadomości, że 
siedziała przy stole z głośnym boha- 
terem procesu o poćwiartowanie ko- 
Diety. 

— Klub morfinistów w Małkini. 
Do składu aptecznego «Pharmacon> 
przy ul. Przejazd 9, zgłosił się wczo- 
raj przed południem młody mężczyz- 
na i przedstawił zapotrzebowanie a- 
pteki Stanisława Sakowicza w Małki- 
ni na 15 dkg. meifiny. Zapotrzebo- 
wanie te, napisane bardzo nieczytel- 
nie, zaopatrzene było w pieczęć fir- 
mową apteki... z orłem, jakgdyby apte- 
ka ta była państwowa. Szczegół ten 
zwrócił uwagę właściciela frmy „Phar- 
macon* p. Henryka Fuchsa, który 
zaczął badać nieznajemego. Młodzie- 
niec plątał się w wyjaśnieniach, tem: 

„ . bardziej, że p. Fuchsowi przyszedł z 
pomecą obecny przypadkowo w apte- 
ce st. przod;z komendy państwowej 

* policji, Simon. 
Nieznajomy oświadczył, że nazy- 

wa się Jan Wasiewicz, mieszka na 
Lesznie pod Nr. 5 i że jest tylko po- 
średnikiem, gdyż zapotrzebowanie dał 
mu znajomy komisjoner z Małkini. 

Wobec tego zapotrzebowanie za- 
trzymano, a Wasiewicz, śledzony 
przez p. Simona, poszedł po komie 
sjenera. Jak się okazało, czekał on 
o 2 domy dalej, przy ul. Przejazd 
Nr. 5. Wasiewicz zaczął się z nim 
naradzač, a wtedy podszedł do nich 
przed. $. i obu aresztował, 

W urzędzie śledczym, dokąd ха 
trzymanych odprewadzono, zdołano 
ustalić, że Wasiewicz nazywa się 
właściwie Łaziewicz i jest synem do- 
zorcy domu przy ul. Przejazd 5. 
Rzekomym komisjonierem okazał się 
Władysław Wieśniak z Malkini, inwa- 
lida wojenny, 

Wieśniak odrazu przyznał się do 

narchistyczne. Odezwy te drukowane 
są w Paryżu. Śledztwo prowadzone 
w tej sprawie nie dało dotychczas 
realnych rezultatów. 

winy, tłumacząc swój uczynek niemoż- 
nością powstrzymania się od zgubne- 
go nałogu, w który wpadł podczas 
leczenia ram w szpitalu w 1919 roku. 
Przy fałszerzu znaleziono podrobioną 
pieczątkę nieistniejącej apteki St, Sa- 
kowicza w Małkini i kilka zapotrze- 
bewań na morfinę, podpisanych przsz 
fikcyjnego kierownika apteki Kijew- 
sklego lub doktora Majewskiego. 

Wieśniak wyjaśnił dalej, że proce- 

  

   
   
  
     

          

  

  

je, to oświadczył, że ak; je do- =" 3 DOKTOR ' 
piero po zawarciu iranzakcji. > 

Znęcony tak wysoką sumą, bane D, ZELDOWIC7 
kier w końcu zdecydował się sprze- chor.W ENERYCZ. | dać naszyjnik, Wziął czek na 100.000 ° ke SKÓRNE dołarów i list w zapieczętowanej ko- od 10-1, od 5-8 w. 
percie, którą zobowiązał się otworzyć > ——— ° 
ро uż czternastu dni. Dowiedział ° + SZ No 
się wtedy, że na jednym z kamieni Łó 
naszyjnika: wyryty jest napis: „A. J;— e Ea kij Г B. N. 1802 (to znaczy: Józefinie Bo- ° RYCZNE i ehor, 
Upon Eksperci przekorali się, że JRC ERO ' 
klejnot jest identyczny z naszyjnikiem, » L i 24 b 
który Napoleon ofiarował Józefinie w PE "A : 
1802 reku i który następnie zginął z W. Żdr. Nr. ЭТ. 
Leuviu. Rząd francuski wyznaczył : 
wówczas nagrodę 200.000 dolarów za Or. 6. Wolfson 
odnalezienie naszyjnika. Firma zarobi = a Z weneryczne, _ MOCZ0+ 

°© ° a“ ciowe i skėrne, ul ł lieńska 7, tel. 1067, 
к — 2пі'то wojny e 49 97 NO W O ŚĆ SEZONU 1937 Akuszerka | -ą rocznicę wypowie zenia „wojny W. i 
przez Anglję, przypomina „Daily He- NIEZAWODNY NABÓJ łoś Uh 
rald* iż w czasie wojny światowej 22 do 19. Mickiewicza 
zginęło ogółem 7 miljonów ludzi, zaś 0 © I S 46 m. 6. 
przeszlo 13 milj+ — zostało rannych. stwa cić. 

Mimo to obecny element milita- 2) 
rystyczny w świecie jest również po- Poszukuje 
tężny co przed wojną. a ia а . * ; 8$-POKOJOWE J 

Dziennik aligieiski cytuje obecne Wileńsko-Trocki Powiatowy Bank Spółdzielczy 3 MIESZKANIE, Ka 

w Anglji 125 milj. funtów, w Stanach 
Zjednoczonych 109, w Japonii 62 „we 
Francji 45, Rosji 44, Włoszech 43 
milj. funtów i stwierdza, że cyfry te 
są niezbitym dowodem, iż ludność 
nie wyciągręła źadnej nauki z ostat- 
niej wojny światowej, 

— Amerykańskie rekordy. Sta- 
tystyka wykazuje, że w ciągu ubie- 
głego roku w New Yorku co dziesięć 
minut zachodzi wypadek włamania. 

za rachunki bieżące 8 
za wkłady terminowe 10 

go, że ekran jest najsroższym sędzią i na- 
tychmiast ujawni sztuczność i mierealność 
człej gry. Utalentowany artysta powinien 
pamiętsć że całuje bohaterkę filmu a nie 
SĘ Joannę Crawford. Nie wolno nigdy 
całować tak, jakby się „chciało, lecz Ściśle 
według wymagań danej roli. Ja osobiście lu- 

w Wilnie, ul. Wileńska 12 (dom Sejm ku) 
WYDAJE POŻYCZKI swoim członkom na cele produkcyjne, 
PRZYJMUJE LOKATY pieniężne i płaci: 

  

Na sześćdziesiąt tysięcy włamywa- 
czy, wykonujących swoje „rzemiosło”, 
tylko dwanaście tysięcy zostało schwy- 
tanych. Według tej statystyki, co 
czterdzieści minut aresztowano w New 
Ycrku jednego z włamywaczy. 

Towarzystwa ubezpieczeń od kra- 
dzieży również nie przeżyły dobrego 
roku. W sześciu tysiącach wypadków 
zmuszone one były . wypłacić sum 
2 i pół miljona dolarów poszkodo- 
wanym, 

Na pierwszem miejscu stoją wła- 
mania do sklepów jubilerskich, choć 
jlość tych wypadków zmalała w sto- 
sunku do r. 1925 (w 1925 r. było ich 
tysiąc, w 1926 r. niecałe sześćset). 

Prywatne mieszkanie również nie 

e podobny uprawia już od kilku 
at. 

Wobec tego, że ilość morfiny na 
zapotrzebowaniach jest ogromnie duża 
zachodzi podejrzenie, że Wieśniak, 
sam morfinista, był dostawcą narko- 
tyków i dla innych  nałogowców, 
którzy, jak wiadomo, jzwykle zakłada» 
ją kluby, aby zbiorowemi siłami łatwiej 
zdobyć upragnioną morfinę lub ko- 
kainę. 

Obecnie prowadzone jest docho- 
dzenie, czy w  Małkini rzeczywiście 
istnieje klub morfinistów. Sprawa ta 
wzbudziła tam ogólne  zaintereso- 
wanie. 

bę całusy delikatne, ale podczas gry nie 
wolno mi o tem pamiętać. 

Z kolei współpracownik pisma amery- 
kańskiego zwiócił в 8 w tej sprawie do in- 
nej gwiazdy ekranu, Claire Windsor. Przede» 
wsżystkiem zadał jej pytanie, czy mąż jej 
nie jest zazdrosny, widząc ją w objęciach 
bohaterów filmowych. «Panie, — odpowiada 
Claire Windsor,—ja widziałam nieraz mego 
męża w objęciach znanych artystek filmo- 
wych i przyjmowałam to zupełnie natura|- 
nie. Również mój mąż niezliczoną ilość ra: 
zy widział mnie w objęciach Williamsa Hay- 
nesa, Conrada Nagela, Oowena Moore i 
wielu, wielu innych,ą którzy nie jednego do- 
stali odemnie całusa. Nie wolno jednak pa- 
nu zapominać, że zarówno ja, jak i mój mąż 

"jesteśmy artystami i nigdy o tem nie zapo- 
minamy. W domu oczywiście byłoby piekło, 
gdyby każdy z nas pracował w innym za- 
wodzie», 

Ciekawe były również wywody rety 
ZE SWIATA, 

— Naszyjnik Józefiny. Dyrekcja 
muzeum Louvre otrzymała z Chicago 
wiademość, że odnaleziono u jedtie- 
go z tamtejszych jubilerów naszyjnik, 
który Napoleon ofiarował w 1802 r. 
Józefinie, a który w 1851 r. zginął z 
muzeum w niewyjaśniony sposób. 
Historja odnalezienia naszyjnika ob- 
fituje w nader interesujące szczegóły. 

Begaty bankier nowcjorski Cahan, 
powrócił niedawno z podróży na Da- 
leki Wschód. W pewnem chińskiem 
miasteczku zobaczył u handlarza jas- 
pisowy naszyjnik, który mu się go- 
dobał, kupił go więc w podarunku 
dla swej żony za sumę 250 dolarów. 
$B Pani Cahan musiała po pewnym 
czasie naszyjnik oddać do naprawy, 
ponieważ. zepsuło się zamknięcie. 
Tym sposobem naszyjnik znalazł się 
u jubilera, z którym bankier znał się 
dawno. Kiedy po pewnym czasie 
Cahan zjawił się po odbiór naszyjni- 
ka, jubiler zaproponował mu zaś su- 
mię 10.000 dolarów. Bankier naradził 
się z żeną, której jednak naszyjnik 
bardzo się podobał i ofertę odrzu- 
ciła, Wobęc tego jubiler podwoił su- 
mę, a otrzymawszy powtórnie odmo- 
wną odpowiedź, zaproponował lisio- 
wnię sumę 40.000 dałarów. To sią 
już bankierowi wydało podejrzanem 
i zażądał natychmiastowego zwrotu 
naszyjnika, Jubiler oświadczył mu 
wtedy, że klejnot znajduje się u pe- 
wneno znawcy antykwarza w Chica- 
go, oraz że bankier może па koszt 
firmy pojechać, aby go tam odebrać. 

tyści i artystki filmowe, rozdając i otrzymu* 

były oszczędzane, gdyż „fachowcy* 
widzą tu mniejsze ryzyko. 

Cyfry podane przez statystykę 
zdumiewają nas, a mimo to New 
York należy do „tnajuczciwszych miast” 
Ameryki Północnej. W Chicago np. 
jest znacznie gorzej, a rekord pod 
tym względem osiągnęło San Fran- 
ciska. 

— Coś nie coś o <filmowych catu- 
sach». Stali bywalcy kinematograficzni czę- 
sto stawiają sobie pytanie, co odczuwają ar- 

Garbo na temat całusów filmowych. Jej ro- 
rozumowanie jest następujące: «Dlaczego 
całus ma być wyłączony z natury ludzkiej, 
jako nadzwyceajne jakieś uczucie? Przecież 
każdy artysta uważa za swój obowiątek od- 
zwierciadlić jaknajwierniej każde. uczucie, a 

tego i akt całusa powinien być oddany jak 
najnaturalniej. Artysta powinien na scenie, 

nym zupełnie zapomnieć o swem własnem 
«ja», gdyż tylko wtedy ma prawo płakać, 
śmiać się i całować». 

R2DORN200OREUORNON0NEN40E00000000004 

SPORT. 
Zawody pływackie. 

Dziś o godz. 4 pp. na przystani 3-go p. 
Saperów Wileńskich będą się zawód BI 
wackie policji rzecznej 1 uczestników kursu 
sportowego funkcjonarjuszy pol, D 

a 

jąc niezliczone całusy podczas nakręcania 
obrazów kinematograficznych. Aby zaspo- 
koić ciekawość publiczności kinowej, współ- 
pracownik jednego z pism amerykańskich 
zwrócił się do znanej gwiazdy ekranu, Joan- 
ny Crawford, z prcśbą o udzielenie mu bliż- 
szych intormacji co do całusów filmowych. 
Joanna Crawford w następujący sposób wy” 
raziła swe poglądy na tę kwesiję: «Artyści 1 
artystki powinni podczas nakręcania filmu 
całować z uczuciem, a to juź choćby dlate- 

BAESOSECIACIA BAAR AE AA 

Od Administracji. E 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

Kontu Czekowe Słowa P K O. 

Nr. 80259 
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więc nienawiść, ból, śmiech i t, d. Wobec ć 

względnie przed aparatem kinematograficz: + 
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Wyciąć i zachować! 
Nowoczesna, 5-0 osobo- 
wa karetka-lando, wy- 
godna do dalszych 
podróży. 

— Taxi Nr 100 — 
Jazdy w/g licznika lub w/g umowy. 
Dla stałych klijentów — rabat, 
Garaź — Arsenalska 6 m. 4. 

— TELEFON 13—26. — 
Zamówienia w ciągu całej doby. 

OO00000000000000060 
2300006034800900002008900000000060 

z 30letnią praktyką w kraju i zagra- 
nicą, specjalista od wyrobu likierów, 
wódek, rumu i koniaku poszukuje 
samodzielnej posady na pensję lub 
procenty. Pracownik największych 
firm polskich, rosyjskich i niemieckich. 
Łaskawe oferty do Biura Ogłoszeń L. 
Metzi, Warszawa, Jasna 17 pod: 

»Specjalista destylator». 
>400000000000000000000%000%000050030 
> - 

t $ Ihyteczny tłuszcz "icz ® 
% zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa 4 

ręczny patentowany specjalny aparat 
e «Naila - Profila» do Sas i Ua © 

rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy ė 
© ży wia. Skutek zdumiewający. Cena 

zł. 18. (wraz z kosztami przesyłki). 6, 
0 Wysyłą za zaliczeniem pocztowem 

e DH. LA BOR, Bydgoszcz, © 
A Gdańska 131. 

Administracją <Słowa» poleca zreduko« 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiąda żadnych środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
<Słowa» dia <Zredukowanego pracownika». 

Sp. Akc. Hodowli Nasion ; 

8 ADYKEZ 
)j Warszawa, Hoża 66 m. 3 
posiada wyłączność sprzedaży zbóż 

е oryginajnych — siewnych 

ŻYTO WIERZBIEŃSKIE, 
PSZENICA 

Ę |WYSOKOLITEWKA, 

| PSZENICA UDYCZANKA. 
Przedstawicielstwo Sp. Akc. <Udycz» 
na Wileńszczyznę F. SWIĄTECKI, 
<Lechja» Sp. Akc. daw. Kujawski, 
MILEWSKIiSp.ZAKŁADY BUDOWY 

MŁYNÓW, 
Biuro Sprzedaży ul. Ostro- 

j bramska Nr 29, tel. 1310. 

       

    

rum miastą poszukują. dol adm. «Słowa». 
Zgłoszenie sub. J 

    

do adm. «Słowa». OFIARNYM 

CZYTELNIKOM 

Młode . лее „Słowa* rodzinę po- 
ŻEŃ zostającą bez środków 

MATZEŃSTWO do Ryc i obecnie 
poszukuje kobiety  wyeksmitowaną z 

vczciwej i“ Czystel mieszkania. Łaskawe 
najchętniej wdowy dO ofiary przyjmuje adm. 
wszystkiego. Zgłaszać „Słowa* dla „Rodziny 
się: Subocz Nr 21 m.8 wyęksmitowanej*. 
  

0 soba PIANINO 
inteligentna jar. A: Rauser, os 

w średnim wieku, zna w dobrym stanie, do/ 
język polski i nie- is . M Mdlecdalee лн 
krawiecczyznę, krój, у 5 
haft, freblowstwo, nezys 
ła się w Warszawie. 
Posiada dobre świa: 
dectwa Prosi o posadę 
do dzieci i pomoc wgo- posady 

  

SOBA MŁODA, 
0 (22 lai) niezas 

ležna poszukuje 
nauczycielki 

*spodarstwie, za utrzy- do małych dzieci lub 
manie. Łaskawe zgło- wychowawczyni, mo- 
szenia do adm. «Sło- że również prowadzi€ 
wa» lub ul. Królewska gospodarstwo domo- 

Nr 3 m. 9. we, wymagania skrom= 
ne. Najchętniej w 

Wiine, zgodzi się 
również ną wyjazą. 
Posiada 4-klas. wy- 
kształcenie, oraz 2-letni 
obyt w seminarjum 

. Lubi bardzo 
dzieci 1 & przyjem- 
nością zajmie się ich 
wychowaniem. Adres: 
Wilno, ut.  Dobrej. 

Rady 7 m. 2, 
1. Szachnowska. 

    

Zamienię 
za dopłatą mieszkanie 
z 3 pokoi, kuchnia, 
przedpokój z wygoda: P' 
mi, w centrum miastą 
na mieszkanie 4 po- 
kojowe również w 
centrum miasta, Zgło- 
szenia do adm. «Śło- 
wa» pod «Papier», 

  

  

> gm. Koniawskiej, unie- nowska, 

) Zgubioną Phi 

! Aleksandra  Andrusz- 

skiego, unieważnia się 

PGUBIONY kwit 
Z (ARA NY, POSADĘ 

r 85 wyd. ; 
przez Wii. T-wo RAR TY ©0007 

Fiandl.-Zast. na imię jnformacyj udziela 
Skindera, unieważnia Makowski Zawalna 15 
się. 

gub. kartę zwol- 
Z nienia, wydaną 

Lida, na imię Fran- Sprzedam matę wiilę 
przež AP KU: 

ciszka Mariuna, „zam. murowaną w prze- | 
wę wsi Koledańcach, pięknej okolicy, Kali- Į 

  

  

Košcielisko,, $ | 
Zakopane. : ważnia się. 

  

  

zukuję 
dzierżawy majątku 
150—300 h. w pobliże 
st. kolejowej na szla- 
ku Mcłodeczno lub 
Lida. Łas. zgł. Wilno, 
Lwowska 7 m. 9, 
Fedoryńska dła K. M. 

kartę demobilizacyjną 
wydanę w Modlinie 
w 1921 r., na imię 

kiewicza zamieszksłe- 
go w  Szczepanowi- 
czach, pow. Oszmiań- 

do budynków / $ SMOŁO G0Z000 7 $ 
+ Węgiel Drzewny | 

do samowarów i żelązek i 

Gazownia 
Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713.    

  

Z czerwonej literatury. 

Dwa opowiadania M. Zoszczenki. 
Drukujemy dwa opowiadania M. 

Zoszczenki, młodego pisarza rosyj- 
skiego, którego krytyka literacka okre- 

&а mianem drugiego Awerczenki 

Dzieciństwo sielskie, anielskie. 

Siedzę ja sobie wczoraj, obywate- tkliwość, taki sentyment, że aż zatyka. chłopaczek. 
le, na ławeczce w Taurydzkim ogro- 

dzie. Papierosik robię. Rozgiądam się, 

A wokół prześliczniel—Wiosna. Sło- 

neczko przygrzewa. Dziatki w pia- 
seczku grzebią się. Patrzę, na ławce 

fuż obok mnie siedzi brzdąc mniej 
więcej dziesięcioletni, | nogą kiwa. 

Popatrzyłem na niego i wokół 
siebie. . i 

— Alt, myślę, dzieciakom jednak o 

całe niebo lepiej się dzieje, niż do- 

rosłym. Dorosły? Ani nogą nie może 

pokiwać, ani w piaseczku grzebać się. 
Spróbujno pokiwać nogą—palcem Za- 
raz cię wytkną. Na dobitkę w mordę 

wyrżną. Ech, myślę, ciężki jest żywot 
człowieka dorosłego... Komisje wsze- 
lakie, podkomisje. Raporty i zebrania... 
Na trzy minuty rapiem zdołasz się 
wyrwać, człeku, z domu, by świeżą 
odetchnąć atmosferą, a żonka tam 

fuż czeka, warząchwią wywija, klnie 
na czem świat stoi, czemuś, powiada, 
spóźnił się. Ech, myślę sobie, szczę- 
śliwy to okres, dzieciństwo sielskie, 
anielskiel | tak jakoś niespostrzeżenie 
przeszło, ot niema już... 
_ Raz jeszcze spojrzałzm na dziatki 
i ma malca, kiwającego wciąż nogą, 
Taka, co tu gadać, ogarnęła mnie 

— Chłopaczku, powiadam, sukine 
symul Nie czujesz, przysiągłbym, łaj» 
daku, pełni swego szczęścia? Siedzisz, 
powiadam, piętą wiercisz i żadnych 
nie masz trosk. OQwiżdżesz sobie na 
wszystko. Ech ty, powiadam mileńki, 
łajdaku jakiśl Jak, powiadam, nazy- 
wasz się? No, poprostu, jak ci na 
imię? 

Milczy. Boi się, czy kie licho. 
— A ty, powiadam, nie bój się, 

kochasiu. Toż nie zje ciebie z chle- 
bem siary dziadyga. Chodź, —powia- 
dam, siądź sobie na olana, jak na 
konia. 

A chłopczyna odwraca się i po- 
wiada: 

— Akurat mam czas trząść się na 
tweich kolanach. Jechał sęk twoje ko- 
lana. ldjota jakiś, 

A to, myślę sobie ananas. Odwa- 

lił chłopczyna. Czasu nie ma 
Dlaczego, powiadam, 

cząsu? Jakie, wybaczcie to porówna- nie zawracają głowy. 

ja starość! Do szkoły, na szczęście, 
nie macie nie trzeba chodzić. No i fiz-kulturą 

nie, interesa na was czekają? Zapaliłem papierosa i także po- 
A chłopaczek, dziecię natury, od- szedłem. 

powiada basikiem: 
jeśli — Ztstarzejesz się szybko, 

A to myślę sobie, trafił mi się 

Zalany domek, 

Szedłem kiedyś wzdłuż Wasiljew- 
skiego Ostrowu. Patrzę stoi niewielki 

— Ty, powiadam, nie gniewaj się. domek. 
Porwała mnie, starego dziadygę, chęt- Dach i dwa piętra. 1 komin je- 
ka, by dowiedzieć się, jakie też inte- szcze do tego. Ot, cały domek. 
resa miewa się w tak młodym wieku. Wogóle maleńki domeczek. Gdy- 

A chłopaczek udobruchał się nie- by ktoś stanął drugiemu na ramiona, 
co po tych słowach. mógłby dosięgnąć drugiego piętra, 

— lmteresów mam, powiada, do Nie zwróciłbym na ten domek naj- 
djabła i trochę. Komisj: wszelakie, mniejszej uwagi, gdyby nie to, że ja- 
podkomisje. Raporty i zebrani. Zaraz kaś kanalja z drugiego piętra oblała 
złożą mi raport o Polsce. Muszę już mnie jakiemś świństwem. Е 
pędzić, Szkoła też, oczywista. No, i Chciałem skląć siarczyście, 
fizkultura... Na trzy minuty raptem niosłem głowę — niema 
zdołasz się wyrwać na „świeży luft*, duszy. 
a tam jużgnapewno Mańka Błochina — Ukrył się łajdak, myślę. 
lub Katiuszka Siemieczkina klną nie- Zacząłem gapić się na dom. Pa- 
miłosiernie. Psiakość! trzę, na drugiem piętrze przybita jest 

Chłopaczek wyjął papierosa, za- jakaś tabliczka. Na tabliezce napis: 
palił, splunął przez zęby, jak dorosły, Poziom wedy 23 września 1024 r.*. 
kiwnął niedbale glową i poszedł. Ho, — fo — myślę sobie — aż tam 

A ja et tak myślę sobie: była woda podczas powodzi, I gdzie 
— Szczęśliwy to okres, złota mo- też myślę sobie — nieszczęśni loka- 

wszystko będziesz wiedział. 

pod- 
żywej 

Wydewca Staulsław Mineklewicz Redaktor w/a Czesław KarwowekiĘ Odpowiedzialny za ogłoszania Zenon Ławiński, 

torzy znaleźli schrenienie, jeśli wo- 
da dosięgła najwyższego piętra? Nic 
innego — myślę sobie — jeno schro- 
nili się na dach. 

Przed oczami wyobraźni poczęły 
się suuć okropne obrazy: Woda zala- 
ła już pierwsze piętro i dosięga dru- 
giego. A łokatorzy w  przestrachu 
graty swe najpewniej cisnęli i łazą na 
dach. | zapewne przywiązują się 
sznurami do komina by ich wicher 
nie strącił. 

Na wspomnienie owego nieszczę- 
ścia takie mnie ogarnęło współczucie, 
że darowałem nawet lokatorom swą 
krzywdę. 

Naraz otwiera 'się okńo i obskur: 
ny jakiś babsztyl syczy: 

Czego ci, powiada, potrzeba? 
Z Kasy Chorych *) jesteś czy też mo- 
że agent? 

— Nie — powiadam—matko, ani 
jedno, ani drugie. Ot, patrzę i przera- 
ża mnie ten poziom, Ależ ta woda 
byla djablo wysoka. Zapewne—powia- 
dam—przywiązano was, matko, sznu- 
rem do kemina? 
« A starucha popatrzyła na mnie dzi- 

*) W oryg.: <soc-strach>, skrót oznacza- | 
jący instytucje ubezpiecz. społ. 
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ko i czemprędzej zamknęła okno. 
Naraz wychodzi z bramy jakiś kot- 

pulentny mężczyzna w  kamizelce i 
niespokojniepyta: 

— Czego wam, obywatelu, trzeba? 
— Czego wy wszyscy ode mnie 

chcecie? Czy to grzech na dom sobie 
popatrzeć —Ot powiadam—na poziom 
patrzę. Djablo wysoko. 

„ A mężczyzna uśmiechnął się i po- 
wiada: 

— Ależ nie — powiada.—To bye 
ło tak. W naszej dzielnicy—powiada 
— grasują rozmaite „andry*. Zaw- 
szę zdzierali istotny poziom. Przybi- 
liśmy więc go wyżej. Dzięki Bogu, 
teraz nie ruszają. Lampki też nie ru- 
szają—za wysoko. 

A co do wody—nie sięgała nawet 
do kolan. 

Kura mogła wbród przejść. 
Uraziło mnie jakoś to pomiatanie' 

poziomami. f 
— Na komiu—powiadam wpako“ 

wałbyś pan swój poziom. 
A om powiada: 
— Jeśli ten poziom zerwą—wtedy 

na komin—oczywista. 
E — powiadam — jechał was 

/ 

sęk.   
®  


