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BRASŁAWSKIE SEMPDERVIVUM 
STRAŻ NAD DŹWINĄ. 

. Sempervvuml.. Coś, co urąga 
Śmierci i zagładzie; coś, co odradza 
się bez końca; nad czem mocy niema 
nawet czas! 

Nietylko araukuarje meksykanskieZi 
południowo-włoskie eukaliptusy zie- 
lenią się wiekuiście; nietylko . mand- 
żurskie, podhimalajskie lub australij. 
skie rośliny, krzewy i drzewa mają 
w sobie niepożytą moc niezamierają: 
cego nigdy życia; nietylko po ogro- 
dach, angielskiemi zwanych, sztuczna 
hodowla podtrzymuje w nieustannej 
zieloności po sztucznych skałach ja- 
kieś sempervivum arboreum lub ara 
chnoideum... 

Wędrowcze, swój lub obcy, po 

  

Kościół w Widzach poirz 

# 

w niej znowu Przyszłość, nierozer- 
walnemi więzami złączona z Prze 
szłością. 

Kraj głuchy i, jak się to mówi, 
zapadły; kraj niezliczonych jezior i 
głębokich lasów; kraj miejscami nie- 
wypowiedzianie piękny a miejscami 
niemal, że pustynny —słowiańska nie- 
gdyś czatownia na pograniczu Litwy. 
Dziś też—czatownia. Wparta klinem 
w miejsce gdzie zbiegają się gran'ca- 
mi swemi Rosja bolszewicka, tudzież 
obie republiki, Łotewska i Litewska. 

Tylko, że polska straż nad Dźwi- 
ną to nie owa bynajmniej nadniemeń 
ska, z przez wieków, co to : 

Oczy utkwione w nieprzyjaciół 
szaniec, 

Nabija strzelbę i liczy rożaniec... 
Nie przechadza się też krzegiem 

Dźwiny, wpatrzona w polskie nieg- 
dyś po tamtej stronie Inflanty, „z łu- 
kiem na plecach, z dłonią pełną gro- 
tów”. Nie! W Brasławszczyźnie dziś, 
jak przed wiekami, gdy czasy były 
spokojne, przeważnie się ryby łowi 
po olbrzymich jeziorach a raki po 
niezliczonych rzekach, poluje. się po 
lasach i bagnach na cieirzewie i kacz- 

  

ziemiach polskich! Jsśli cię dobra 
gwiazda kiedy zawiedzie na sam pół: 
nocno wschodni cypel wskrzeszonej 
Rzeczypospolitej Polskiej, krzepko 
wparty w Dźwinę trzema najbardziej 
kresowemi miasteczkami naszemi, któ: 
re są; Druja, Drysa i Dzisna—tam 
ujrzysz w całej swej tradycyjnej sile 
najautentyczniejsze, najbardziej upor- 
ne i nieustępne— polskie sempervivum! 

Tam polska wedeta nad Dźwiną 
strzeże nawet zgliszcz i dewastacyj, 
które straszliwa wojna i odziczała 
ludność, od wojny  straszliwsza, po 
całym kraju rozsiały — bo z ruin i 
spustoszeń odkwita tam nowe życie. 
Bo tam gdzie kamień nie został na 
kamieniu, tam wzbiera nowemi, ży- 
ciodajnemi sokami ziemia i kiełkuje 

—1 

askany przez pociski arma tuie 

ki a około podźwignięcia gospodarstw 
rolnych po przewlekłej kięsce wojen- 
nej tyle jest roboty, że starczy jej, 
choćby najbardziej wytężonej, na do; 
bre jedno pokolenie—a może i na 
dwa. Brasławszczyzna—część przed- 
wojennego powiatu Nowoaleksan- 
drowskiego czyli też Jezioroskiego (jak 
stąra brzmiała nazwa) — to przede- 
wszystkiem teren bardzo ciężkiej, bar- 
dzo skomplikowanej i przzwlekłej od 
budowy 

Kraj to wręcz przerežiwie znisz- 
czony przez wojnę. Dwory—ie ostoje 
cywilizacji, kuliury i ekonomicznego 
w kcaju dobrobytu — wytrzebione. 
Czego nie zgruchotały i nie zniosły 
do fundamentów pociski armatnie, to 
zdemolowała miejscowa ludność wło 
Ścieńska, ogarnięta demencją bolsze- 
wicką. Tu był jeden z fundamental- 
nych węzłów oibrzymiego wschodnie- 
go frontu inwazji niemieckiej. Tu on 
zaczynał biedz ku południowi, z Dy- 
naburga (Dwińska) przez Wiize, od 
jeziora Dryświackiego do jeziora Na- 
rocz, dalej na Smorgonie, Krewo... Tu 
szalała bezprzykładna wojna. A gdy 
w 1918 tym wycofały się stąd, w po. 

4 

Wydmy piaszczyste nad zachodnim brzegiem jeziora Brasławskiego 
(Fotografował J. Bułhak), 

płochu przegranej, wojska niemieckie, 
umy chłopów rzuciły się na dwory. 
rozgrabiwszy je,fpopaliły... 
Potem setki i tysiące dziesięcin 

zapuszczonych poletków dworskich 
oraz ziemi z pod. powycinanych w 

„pień lasów, całe dziesiątki sadyb dwor- 
skich i folwarcznych, tam gdzie ludz- 

kiej nie starczyło siły dla odbudowa- rosta — w ciągu ostatnich paru lat 50 000 zł. i — muszę pochwalić się 
nia obróconych w perzynę budowli— 
wszystko to poszło na parcelację bądź 
między lud okoliczny bądź osadni- 
ctwo powojenne. Bogatsi włościanie 
pokupowali spalone i ograbione ma- 
jątki i folwarki —zaprowadzając w nich 
„swoją“ gospodarkę «jak było za 
dziadów i pradziadów», wycinając na 
opał lub narzędzia gospodarskie pra: 
stare lipy po sadach, klony po przy= 
drożnych palisadach. Reforma rolna 
dokona dzieła. Sto lat wytężonej pra- 
cy i miljony wydane na inwestycje i 
meljoracje nie odrobią tego, co w 
ciągu kilku lat zdewastowano,  zni- 
szczono, spustoszono, zniesiono z po: 
wierzchni ziemi. 

Brasławska straż nad Džwiną *) 
leży na progu Polski w nawpół roz: 
walonych wałach i okopach—wszela- 
ko nie podźwigając szańców, poligo- 
nów i murów obronnych, jeno wskrze: 
szoną kulturą i cywilizacją odgradza- 
jąc się od barbarji duchowej i dzikiej 
napastliwošci 

A po Brasławskich niwach czuć 
do dziš dnia jak z bezpośredniego 
sąsiedztwa dawnej Kurlandji i Liflandji 
zawiewało szeroko postępem rolnym 
i wykwintem zachodnio europejskiego 
obyczaju. 

A gleba na ogół nie bogata. Prze. 
ważzją w dzisiejszym powiecie Bras- 
ławskim chude glinni. Dobrze zasi- 
łone i-uprawione mogą być nawet 
pszenne ale przy niedostatecznem—z 
konieczności—wyrobieniu bardzo są 
niewdzięczne. To też nie rzadkim 
bywa gościem wśród ludności wios- 
kowej: formalny głód. Rybą przewaž- 
nie żywi się ludność a raczej dojąda | 
rybą czego nie doje zbożem lub kar- 
toflami. Kto mieszka przy jeziorze, 
lub tylko w pobliżu, ten nie głodny... 
Osobliwie na przedn6wku stano 
ryba wielki, nieoceniony sukurs 
ludu wiejskiego. Ryba to podsta 
bytu dla powiatu Brasławskiego, jako 
też i—len. 

— Ryba, ten, budulec leśny, oto 
główne w powiecie Brasławskim pro- 
dukty handlu—mówił p. starosta Że- 
lisław Januszkiewicz, sprawujący od 
trzech lat rządy w rozległym powie: 
cie, młody, energiczny ziemianin, o: 
bywatel przed wojną z powiatu Ihu: 
meńskiego. Jeziora, jak pan widział, 
ogromne i liczne, Niedaleko szukając 
jezioro, u którego leży Brasław, t. zw. 
Drywiata—są, którzy nie bez racji 
nazwę mu dają jezioro ' Belmonckie 
bo w 3/4 do Belmonckich dóbr na- 
leży—jak pan sądzi, jaki też nioże 
mieć obszar? Trzy tysiące ośmset 
hektarów. To też i siecie używane 
do większych połowów mają skrzydła 
na kilometr, na półtora... To już, co 
się zowie, morskie sieci, prawda? 
Brasławskie sandacze słyną; znakomi- 
te mamy sielawy; niemałoważną jest 
dia eksportu stynka brasławska, Prze- 
ciętny połów daje 200—300 pudów 
ryby lecz cyfra to bardzo rozciągli 
wa.. wżwyż, Pewien połów, z Bel 
montu wykonany, dał raz żysiąc pięć 

set pudów leszcza, bo gdy leszcze 
zb'ją się, bywa, w jednolitą masę, 
to się je łowi jak Śledzie. ! 

Pewną tež rolę wybitniejszą gra- 
ją w powiecie garbarnie, w Drui, w 
Kozianach... 

— A ludność pod względem etno- 
graficznym? 

т Bardzo mięszana. B,t moment, 
że liczono w powiecie Brasławskim 
do 53 proc. Poląków, lecz było to 
wówczas gdy należało do niego sześć 
gmin z ludnością przeważnie polską 
które odeszły do Łotwy. Obecnie 
przeważa na wsi ludność białoruska 
a po miasteczkach, jak u nas wszę- 
dzie, żydowska. Np. w samym  Bra- 
sławiu przeszło połowę ludności sta- 
nowią żydzi. Dużo t. zw. starowie- 
iów Całe wioski, byłe unickie, jak je 
ob.ócono na prawosławie, tak też i 
prawosławnemi pozostały. Względnie 
mało tu u nas byłych unitów wróciło 
na łono Kościoła rzymsko katolickie. 
go. Litwinów mamy trochę w powiecie, 
1 trochę tatarów. W Brasławiu stoją 
aż cztery Synagogi żydowskie z ra- 
cji istnienia sekt wśród tutejszej lu: 
dności żydowskiej Dodam, że nie 
tęgo powodzi się Żydom w Brasła- 

  

    

    

   

  

« wu. Bankrutują i wynoszą się. 
— A jeszcze co jest w powiecie? 

Podobno życie spółkowe, szkolnictwo, 
rolnictwo, wszystko to rozwija się 
= zbytniego impetu lecz nieustan: 
nie 

— Sam Brasław — rzekł p. sta- 

*) Brasławia nie należy nigdy identyfi- 
kować—co się tak często dziejel—z Bracła- 
wiem. Bracław leży.na Podolu, nad Bohem, 
Z niegdyś stolicą województwa Brącław=* 

skiego. 

rozrósł się we dwójnasób, ale faktycznie 
wciąż jest tylko jeszcze gromadą 
wiejską. Brasław to tylko jeszcze gmi- 
na licząca plus minus 2000 mieszkań: 
ców. A w powiecie., Może pan 
zechce zanotować, Mamy  przede- 
wszystkiem szkołę rolniczą i 13 kó- 
łek rolniczych (bez najmniejszego za- 
barwienia potitycznego), dalej rćżne 
sejmikowe zakłady opiekuńcze, ochron- 
ki, przytułki. Widział pan taki zakład 
w Opsie. Mamy dziesięć kas spół: 
dzielczych, jedenaście punktów wy- 
pożyczania narzędzi rolniczych, trzy 
punkty dla reproduktorów —buhajów, 
czternaście punktów dla oczyszczania 
zboża. Przychodni lekarskich jest pięć; 
są trzy izby chorych... 

— Szpitale? 
— Nie uważałbym za stosowne 

tak je nazywać, be szpitalowi... sta- 
wiam większe, o wiele większe wy- 
magania, ` 

— A szkolnictwo? 
— Mamy w powiecle sto czter- 

dzieście kilka szkół powszechnych. 
Nie waham się wypowiedzieć opinii, 
że szkolnictwo brasławskie zajmuje 
pierwsze miejsce w województwie, — 
a to dzięki wysoce owocnej i sprę- 
żystej działalności naszego inspekto- 
ra szkolnego p. Kazimierza Próchnika. 

— Miło mi słyszeć, bardzo miło. 
A w samym Brasławiu? 

— Brasław ma spółdzielnię rolni- 
czo handlową. Zwie się „Rolnik*. Już 
ma w miesięcznym obrocie przeszło 

   

    

              

     

      

   

      

    

— dostarcza całemu bataljonowi sto: 
jącemu w Slobodce wszystkiego, 
czego mu potrzeba. Rzadki to, wy- 
jątkowy wypadek, że wojsko może 
obyć siębez — pośredników-dostaw- 
ców. «Rolnik« buduje sobie własny 
dum — wcale duży, jak musiał pan 
zauważyć. Co zaś jednak do samego 
urzędu staroŚścińskiego.. jak pan wi- 
dzi, specjalnego dlań gmachu nie po- 
siadamy — jeszcze; lokujemy się w 

„byłym, przedwojennym, przez władze 
rosyjskie zbudowanym szpitalu. 

Jest w Brasławiu przychodnia le- 
karska, sejmikowa izba chorych na 
14 łóżek; jest przychodnia weteryna- 
ryjne; jest sejmikowa apteka, dająca, 
mówiąc nawiasem, do 700 zł. zysku; 
jest Kasa pożyczkowo oszczędnościo- 
wa, kooperatywa spożywcza — jest 
też i Bank Ludowy... 

Tu p. starosta przerwał i nie bez 
wzruszenia w głosie rzekł: 

— Jaka szkoda, że nie zastał pan 
jeszcze przy życiu ś. p. dr. Stanisła- 
wa Ostyka-Narbuttal Oto była pos- 
tać głęboko zrośnięta z Brasławiem i 
całą Brasławszczyzną; oto była żywa 
kronika całego tutejszego kraju! Dzi- 
wak byt starej daty, w stylu Zagłoby, 
lecz przy tem wielkiego serca czło- 
wiek, a patrjota brasławski, że inaj 
większych chyba prześcigał. Umarł w 
marcu, przed niespełna czterema mie- 
siącami. Nie było popularnicjszego 
tu człowieka nad doktora Narbutta. 
Cała ludność odprowadziła go na 

    

   

Zwaliska starego pałacu w Belmoncie (Fotografował prof. J. Kłos). 

spoczynek wieczny i niebyło nikogo, 
ktoby o nim nie wspomniał bez naj: 
szczerszego żalu. 

— To był syn rodzony historyka 
Teodora Narbutta? 

— Tak jest. 
— No, to — rzekłem — od ojca 

się nie odrodził. Przeszłość kochał. 
— Jak my przyszłość kochamy! 

— dokończył p. starosta, 

DAWNE DZIEJE 

Przeszłość Brasławszczyzny nigdy 
nie była wyjątkowo świetną. 

Oczywiście, siedziały i tu po 
dworach szlacheckich zacne rody i 
niejeden stąd wyszedł poczet walecz- 
nych obrońców miłej Ojczyzny. Lecz 
osobliwy splendor nigdy nie szedł na 
całą Rzeczpospolitę z nad brasław- 
skich, choć słynnych jezior, z nieprze- 
bytych brasławskich puszcz. 

Brasławszczyzna było to przede- 
wszystkiem sźarostwo, królewszczyz- 
na, sktórą król jegomość szafował 
ad captandam benevolentiam niestor- 
nych wielmożów lub braci szlachty 
dorabiającej się wpływowych w kra: 
ju stanowisk. Kroniki i dokumenty 
przecho «ały pierwsze w Rzeczypos- 
politej nazwiska Radziwiłłów, Oziń- 
skich, Tyszkiewiczów, Paców, Zawi- 
szów, Hylzenów, którzy ze. stajostwa 
Brasławskiego sowite ciągnęli bene- 
feja, nie do zbytku troszcząc się o 
Starostwo same. 

Po upływie wielu, wielu lat zno- 
wu nastali brasławscy starostowie, 
zgoła atoli o innym charakterze. 
Administracyjni to już byli tylko wiel- 
korządcy powiatowi, którzy jeno ty- 
tuł przejęli po przedrozbiorowych 
swoich antecessorach. Tak od peź 
dziernika 1919 go roku do marca ro- 
ku następnego starostą był brasław- 
skim p. Bohdan ,Szachno, któremu 
pod samym  Dyneburgiem łotewska 
«reforma rolna» zniszczyła najpięk- 
niejszy majątek; potem starostą był 
w Brasławiu p. Wacław Szadurski, 
też na Łotwie z ojcowizny wyzuty, 
potomek możnego rodu Hylzenėw, 

do których swego czasu Brasław na- 
leżał; potem jeszcze w listopadzie 
1923 go widzimy piastującego urząd 
starościński w Brasławiu, p. Marjana 
Rideckiego-Mikulicza z Kozaczyzny, 
w ościennym powiecie Świeńciań 
skim.. "W dobrych rękach jest od 
początku do dziś dnia Brasławszczyz- 
na, «wspaniały teren do pracy», jak 
wyraził się wprost entuzjastycznie p. 
starosta Januszkiewicz. © 

O starodawnej polskości kraju da 
wyobrażenie szereg nazwisk marszał: 
ków szlachty powiatowej brasław- 
skiej. Marszałkowali jej: Jan Biegań: 
ski już od 1634 do 1640, Podbere- 
skii Rudomina, Ogiński, Pac, Wolan, 
któryś z kniaziów _Ś wiatopełk-Mir- 
skich, i Wawrzecki któryś i Manuzzi, 

Województwo atoli Brasławskie 
utworzone zostało dopiero na lat pa- 
rę przed upadkiem Rzeczypospolitej, 
w 1793 cim i mianowany był w tym- 
że roku «z nowego prawa» wojewo: 
dą brasławskim Michał Kossakowski. 
Jednocześnie utworzono nawet kasz- 
telanję Brasławską, bodaj czy nie 
specjalnie dla ks. Michąła Og.ńskie: 

°° lowniczą okolicą;- co -g0 p 

go, który też był kasztelanem bras 
ławskim — pierwszym i ostatnim. (*) 

s 

Z tego co piszą dziejopisowie i 
heraldycy, z relacyj i dokumentów 
„wnosić trzeba, że nie żaden magnac- 
ki ród trząsł przed wiekami Brasław- 
szczyzną jeno kniaziowski, co praw- 
da, lecz bynajmniej nie magnacki 
dom Światopełków Mirskich, z da- 
wien dawna w _ Brąsławszczyznie 
osiadły. 

Mirscy pochodzą od wnuka Św. 
Włodzimierza wielk. księcia kijowskie- 
go i używają przydomka Ś wiatopełk. 
Już syn kniazia Andrzeja, żyjącego 
około roku 1550-go, kniaź Hrehory 
Światopełk Mirski był podkomorzym 
brasławskim. Wśród jego to potom- 
ków znajdziemy i Michała skarbnika 
brasławskiego (1680) i Cyprjana, 
miecznika i surogatora brastawskie- 
go. W posiadaniu tego ostatniego 
był już Zawierz, dziedzictwo nieg- 
dyś, około roku 1520 go Stetkiewi- 
czów piszących się „z Zawierza* **). 

w © A razie, władał Zawie- 
rzem żasszłony patrjota, pisarz wielki 
litewski Stanisław Światopełk Mirski, 
który kościół w Stobodce fundował 
w 1806-tym, a którego brat posłem 
był na Sejm Czteroletni. Po Mirskich 
wzięli Zawierz w spadku Chrapowic- 
cy, Łopacińscy i Wolscy. Adam Chra- 
powicki splaciwszy sukcesorėw, sam 
został właścicielem  Zawierza, który 
drogą kupna przeszedł około roku 
1880 go w posiadanie barona Roenne. 
Niebawem potem nabył Zawierz ba« 
ron von Hahn. W chwili obecnej 
gospodarzy tam niezmiernie zapobie- 
gliwie baron Joachim von Hahn, 
podźwigając z wojennej ruiny šlicz- 
nie położony majątek. 

U wygodnej drogi z Brasławia do 
Drui leży ów Zawierz starodawny, 
uż za Słobodką z kościołem w sty- 
lu romańskim, górującym nad ma- 

   

  

    
   

          

słobódzki właśnie potężnym .obwodzi -. 
murem z ciosanego miejscowego ka. 
mienia. Stary, ciekawy dwór... palony 
i rabowany, jak wszystkie na Brasław- 
s7czyznie, odradzający się pod moc- 
ną i nieustępliwą ręką rozmiłowane- 
go w rolniczem dziele, młodego, ener- 
gicznego dziedzica. 

Dawny „pałac, niewątpliwie pa- 
miętający Mirskich dziedzictwo, oso- 
bliwej struktury, oparł się jakimś cu- 
dem pożodze i dzikiej zapamiętałości 
band włościańskich. Cały w remon- 
cie, z krużgankami swemi i rotonda- 
mi, na znacznym nasypie, na tle 
parku stojący, wrażenie czyni jakie- 
goś tragicznego «strasznego dworu». 
Baron Joachim rezyduje 1uż opodal 
w oficynce, od świtu do zmierzchu 
na nogach, cały pochłonięty wytężo- 
ną, a w niezmiernie trudnych warunkach 
prowadzoną gospodarką, oprócz tego 
biorący żywy udział w życiu obywa- 
telskiem. W rzadkich chwilach wy- 
poczynku zabawia się kolekcją starych 
sztychów, których jest niepospolitym 
miłośnikiem i znawcą, lub na tokarskim 
gabinetowym warsztacie swoim mi- 
sterne z zawierzskiej czeczotki for- 
muje wazy i skrzynki, nie zapomina. 
jąc o ulubionych kwiatach, 

Po budowiach dworskich, wraca- 
jących powoli do porządku, zaczyna 
już na dobre pulsować czujna i in- 
tensywna gospodarka; na polach pu- 
Szą się gęste jęczmiona ibujne ścielą 
się grochy; stary sad zaczyna znów 
owocować—a w parku, wśród maje- 
statycznych dębów i odwiecznych 

(*) J. Woifi: „Senatorowie i dygnitarze”, 
P L nas = 

**) Sew. hr. Uruski: Herbarz «Rodzina». 
Tom XI. str. 122 i następ. 

KKA 2% IBRA EURES JĄ 

  

Były pałacyk rezydencjonalny w Opsie 

sosen i lip stoją cicho, rozkruszając 
się powoli, zwaliska dawnej, któż 
wie z jakich czasów: grobowej kaplicy 
kniaziów Światopełk Mirskich 

I podobnie jak oni niegdyś po- 
scliodzili z tej oto ziemi, tak nawet 

pam'ęć o nich niepostrzeżenie scho- 
dzi z tego świata... 

DOMINIUM BELMONCKIE. 

Gdy się wzruszonem spójrzeniem 
pozdrowiło kresowy sztandar Rzeczy-
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pospolitej powiewający na' dachu po- 
granicznej stacji kolejowej w Tur- 
moncie, gdy się pomknęło rączemi 
końmi po dobrym gościńcu po przez 
cudną okolicę, mimo znakomitych — 
jak zawsze — urodzajów w Kimbor- 
ciszkach p. Kwinty, na wschód, w 
stronę jeziora Dryświackiego rozpię- 
tego niezliczonemi odnogami na nie- 
wiedzieć wielu kwadratowych wior- 
stach obszaru; gdy u Tylży błysło 
ono tylko przed zachwyconemi oczy- 
ma, rozšcietając się pod słonecznem 
niebem i obłoków zwojami Išniącą 
tafią jakby żywego srebra; gdy się 
gdzieś w okolicach Nowego Dworu 
p. Kalickiego wskoczyło całym pędem 
bryczki па { zw. „nakat* niemiec- 
ki***); gdy się przeleciało po nim 
mimo Usian p. Bortkiewicza; gdy się 
wjechało— po jakich dobrych 40 kilo: 
metrach jazdy—na szczyt szerokiego 
płaskowzgórza i ujrzała w dali przed 
sobą leżące nowe ogromne jezioro... 
to już się jest względnie blisko celu 
podróży. 

Teraz już tylko trzeba, na szczę” 
ście, wciąż jeszcze dobrą drogą, prze- 
dostać się przez piachy bez końca 
okalające północny brzeg jeziora Dry- 
wiata vel Brasławskiego, lub jeszcze 
inaczej, i słuszniej, Belmonckiego; 
trzeba zjechzć aż na sam brzeg je- 
ziora i zawadzić o Brasław. 

Ach Brasław! proszę sobie wyo- 
brazić podnoszące się z nad potężne: 
go jeziora diiny, tek najautentyczniej - 
Sze diimy; wydmy piaszczyste, kubek 
w kubek belgijskie gdzieś z okolic 
Ostendy lub gdzieś z brzegów Fry- 
zji. U podnoża tych wydm, bezpo: 
średnio u jeziora— miasteczko, wcale 
niepokaźne, faktycznie ó jednej więk- 
szej ulicy, mocno wydłużone. Trochę 
kram, trochę „zajazdów”; tam, samo 
jakaś okazalsza budowi+; kościół, A 
na grzbiecie wydm, górująca nad mia« 
steczkiem, z' daleka  czerwieniejąca 
dachówkami, nowozbudowana kolonja 
dla urzędników, z bajecznym na je: 
zioro widokiem, Uiicę główną teraz 

dopiero zaczęto brukować. Na pia- 

sek jej przyrodzonego niu“ na- 
wieziono góry piasku. «r”niech no 
zadmie wicher, co w Brasławiu rzad- 
kością nie jest! Wówczas wzbijają się 
z nad tego piasku bezdna tumany... 
kłęby... piaszczyste zawieje. Światu 
Bożego nie widać! Jakby w te bez- 
miary piasku sparły się wszystkie sa. 

mumy i mistrale, sirokka i bory... Biada 

temu, kto w taką czeluść piaszczystą, 
szalejącą — wjedzie! Jeśli 'go, jak w 
Saharze lub w pustyni Gobi, grób 
piaszczysty nie pochłonie, jeśli wyr- 

wie się z tych piaszczystych odmę- 

tów.. niewypowiedzianej zażyje roz: 
koszy wydostawszy się cało na sze- 
roką drogę, okrążającą w południo- 
wym kierunku majestatyczne jezioro 
i wiodącą przez dwie schludne i, 
widać zamożne wsie, Ozierawce i 
Achremowce—do Belmontu. 

Belmont to wielkopańskie latifun- 
djum, najokazalsze na całą Brastaw- 
Szczyznę; to, aby się tak wyrazić ser- 

ce Brasławszczyzny, zkąd na kraj 
cały okoliczny przez dziesiątki lat pro: 
mieniowały: cywilizacja i kultura 
zkąd też i niemało, w ciągu tych 

dziesiątków lat, spłynęło na okoliczny 
kraj: dobrobytu. Była to już dwieś 
cie lat temu rezydencjonalna ziernska 
fortuna mająca jeszcze po uwłaszcze- 
niu włościan przeszło 40000 dzie- 

sięcin obszaru — dziś zredukowa: 
nych do 28000. ' 

Z daleka już bije w oczy niezwy- 
kły obszar dworskiego „obejścia* (2). 

Jest to poprostu ogrom, w mało któ- 
rej rezydencji spotykany. Jakby gwiaz- 
da kilku poiężnych szlaków niepo- 

spolicie szerokich dróg, wysadzonych 
topolami - nadwiślańskiemi, klonami, 

brzozami, kasztanami, jesionami. W 

a 

6 =    

Projekt kościoła w ss polskim, 
= mającego stanąć w Melżanach — we- 

dług planu inż.aichitekta prof, J. Kłosa. 

pośrodku tej gwiazdy, jak olbrzymi 

klomb: park. lstny gaj — po którym 

jednak jeździ się ekwipażem. A tu i 

ogrody, i sady—i całe: miasteczko — 

było! —najprzeróżniejszych budowli... 
| pałace były... i oranżerja i gorzelnie 

i młyny i bramy i parkany... Wszyst- 
ko to — było. s 

A po przez te aleje najprzepysz 
niejsze, do dziś dnia najwidoczniejszy 
ślad szerokiego rozmachu tego, któ- 
ry je sadzić kazał. A po przez te par- 
ki, klomby, niezliczone zadrzewienia 
raz po razu—w dali — błyska jezio- 
ro jak morze. : 

Belmontu dziwnie piękna majesta- 

tyczność — została, Ocalała. 

к, Jej zniszczyć nie mogła żadna 
ludzka siła, I—na szczęście—drzew 
naogół nietknięto, cudnych drzew 

belmonckich, a jeżeli i ścięto w par: 

ku ze setkę albo i drugą pni — to 

%**) Droga wysłana okrąglakami przez 

wojska niemieckie podczas posuwania się 

ich w głąb zdobywanego kraju. 

3) Obchód, otoczenie domu, miejsce na 

którem znajdują się budowle gospodarskie, 

ślad wandalizmu w opornej profuzji 
zadrzewienia utonął, 

Wobec tego, czem jest dziś zbu: 
rzony Belmont, cófaąć się trzeba z 
przerażeniem — w ubiegłe lata. 

* 

Starodawna nazwa Belmontu jest; 
Achremowce — podobnie jak i wieš, 
o staj kilka od dworu ido dziś dnia 
się nazywa. Przed wiekami „dwo: 
rzyszcze Achremowskie* było w po: 
siadaniu Salmanowicz6w herbu Sza- 
szor.*) DominikiSalmanowicz, chorąży 
petvhorski, zbył Achremowce w 
1748 ym potomkowi wielkiego rodu 
Janowi Augustowi Hylzenowi ożenio- 
nemu z Konstancją Platerówną. Hy- 
Izenowie przyłączyli Achremowce do 
rozległych dóbr swoich i nadali sta- 
rodawnemu „dworzyszczu* bfzmiącą 
z włoską nazwę: Belmont. 

Musiał się niepomiernie z samej 
nazwy ucieszyć nabywca Belmontu 
od Józefa Hylzena, około 1800 go 
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roku, Mikotaį Manuzzi, Wielki byt to 
miłośnik zarówno przyrody jak sztuk 
pięknych, rodowity Włoch, osiadły 
w Polsce i dorabiający się fortuny 
oraz znaczenia. Zamożny był, i od 
tej strony uśmiechu Fortuny nie po- 
trzebował. Przyszedł mu ten uśmiech 
od innej strony, gdy, wyswataną mu 
przez samego króla Stanisława Au- 
gusta, niepospolicie piękną Jadwigę 
Strutyńską (wdowę po Ciechanowi- 
ckim) poślubił i w prezencie ślubnym 
od króla tytuł hrabiowski otrzymał. 
Oi to rezyden jonalnemu splendoro- 
wi Belmontu dat począ'ek; on pałac 
zbudował oxazały; on te, o których 
była mowa, porozpinał majestatyczne, 
wjazdowe aleje. 

On to, hr. Manuzzi, nadat sporej 
liczbie wiosek okolicznych wcale nie- 
powszednie nazwy, które przetrwały 
nietknięte do dzisiejszego dnia. Oto 
więc: Rozeta u samego jeziora, o 
wiorst parę od dworu, oto Ejdymjzny 
(Endymjon!) i Kupidło (Cupido!) i 

  

Jezioro Bresławskie w noc księżycową (Zdjęcie fotogr. prof., J. Kłosa). 

Klarynda i Zylinda,  Romansėwka, 
Zemirka i na ostatek Ewidowicze, co 
miały podobno hr. Manuzziemu przy 
pomineć „ Owidjusza. Зв 

Syn jego, hr. Stanisław Manuzzi, 
mógł już sięgnąć po rękę Platerówny. 
Pasję Vraiał — przebudowywania. pała- 
ców w. dobrach swoich. Nie ominięty 
został i Belmont. Gdy atoli pałac 

Belmoncki był akurat w pełnej a 

gruntownej przeróbce, ze zdjętym da- 

chem, z porozwalanemi ścianami we» 

wnętrznemi, hr. Manuzzi umart nagle. 
Po bezdzietnym zgłosili się o sukcesję 
—Strutyńscy*). Nastąpił jednak kom- 
promis z Platerami, do których prze- 
szły rozległe dobra Belmonckie i są- 
siadujące z niemi Boh'ńskie, sytuowa- 
ne nad wielkiem również jeziorem 
Bohiń. - : 

Gorliwą  kontynuatorką  troskli 
wych o wspaniałość Belmontu zabie- 
gów hr. Manuzzi'tego była małżonka 
Ignacego hr. Broel-Platera Idalja z hr. 
Sobańskich. Jej to, między innemi, 
upodobaniu do gotyckiego stylu za-* 

wdzięczał Belmont mnóstwo okien 

ostrołukowych a do dziś dnia rzuca 
się czerwony gotyk w oczy od mau- 

zoleum z grobami Platerów, pełnego 
nastroju na tle boru. Gotycki ostrołuk 
ocalał w wysokiej bramie wiodącej 

do oranżeryjnego sadu. Hr. ldalji 
zawdzięcza też Belmont roższerzenie 
parku, nejeden pyszny okaz rozłoży: 

stej lipy lub klonu; ona też, zwa: 

żywszy na wielki koszt odbudowania 
„przerabianego* przez hr. Manuzzi'ego 
pałacu, przeznaczyła na — czasową— 
rezydencję ogromną, niepospolicie 

długą oficynę, uczyniwszy z niej bar- 

dzo wygodny, a i wykwintny dom 

mieszkalny. Ów to „tymczasowy” pa- 

łac miał przetrwć aż do katastrofy 
roku 1918 go. Ów to pałac pamiętał 
najświetniejsze Beimontu czasy. : 

Hr. Ignacy Broel-Plater,) z gałęzi 
żmudzkiej starożytnego rodu, dzie- 
dzie, oprócz Belmontu i Bohinia, roz: 
ległych dóbr na Wołyniu i Podolu, 
żyć przestał w 1854 tym.Po nim objął 
dominium Belmonckie syn, hr. Fe- 

liks Broel-Płater, ożeniony z E'żbietą 
z hr. Potockich, córką hr. Rodryga 
na Koniecpolu, b. referendarza stanu. 

Objął Belmont — po insurekcji 
1863 go r.—niemal w iwnie równa: 
jacej się obecnej. I z niezłomną ener- 

gią, w głębokiem poczuciu obowiązku 

obywatelskiego, przystąpił do po- 
dźwignięcia zdewastowanej fortuny 
ziemskiej. Pole zaś do pracy wszech 

stronuej bylo ogromne. Jedną ławą — 

z rozmyślnie powycinanemi z niej 
najbardziej żaczepnie i złośliwie na- 
działami włościańskiemi—ciągnęły się, 
przeważnie lasami i mokradłami dobra 
Belmonckie i Boh'ńskie na kilkadzie, 
siąt wiorst wzdłuż w kierunku połu- 
dniowo zachodnim od jeziora Brasław- 
skiego. ; 

Hr. Feliks targnąt tą masą ziemi, 
poruszyt ją i dobyt z niej wspanialy 
plon kultury rolnej i ekonomicznej, 

4) Tegoż herbu i nazwiska (niesłusznie 
pisanego Salmonowicz) był Władysław Sal: 
manowicz, ożeniony z Konstancją Benisław- 
ską, właściciel Raczun w powiecie Oszmiań- 
skim, a jest do dziś dnia dziedzic Remiki- 
szek w Oszmiańszczyźnie p. Adam Salmano: 

A Jednym z nich był znany w piśmien- 
nictwie naszem Juljusz Strutyński (Berlicz 
Sass). 

6) Platerów, herbu własnego, ród staro- 
żytny z Westfalji pochodzący, piszący się 
początkowo von dem Broeje genant Plater, 
osiadź już w r. 1300-nym na Inflantach Poli 
skich, skąd wyszły Hnje rodowe Platerów 
litewskie i żmudzkie. 

co zaczęła natychmiast promieniować 
na szeroką okolicę. Podniósł się po- 
ziom całej Brasławszczyzny; zakwiił 
po wioskach dobrobyt; w niedostęp- 
nych głuchych lasach zakipiało życie,.. 
Przez dziesiątki lat kładł hr. Feliks 
wszystek życia swego trud w umiło- 
wany Belmont — aż z niego też i 
uczynił perłę Brasławszczyzny. 

Przedewszystkiem ciął spławnemi 
kanałami cały teren leśny, ujął go w 
prawidłową leśną gospodarkę, i owych 
kanałów wyprowadziwszy 136 wiorst, 
nietylko dał niemi upust własnemu 
materjałowi drzewnemu do Rygi lecz 
też i całej połaci kraju nieocenioną 
oddał usługę. Hr. Feliks Plater zapo- 
czątkował w Brasławszczyźnie regu- 
lację wód, stanowiącą do. dziś dnia 
niezaspokojorą, a najpilniejszą potrze 
bą tamtejszych stron. Poszły pod 
drenę wszystkie folwarki, W najnie- 
dostępniejszych, moczarowych  uro- 
czyskach, w leśnym ostępie zwanym, 
nie bez racji, Pustoszką stanęła na 
skinienie hr. Feliksa na dużą zakro- 
jona skalę fabryka tektury białej i 
żóltej, spożytkująca materjał miejscowy 
u przerabiająca, przed samą wojną, 
400 pudów dziennie, Miejscowość 
nazwał hr, Feliks: Platerowem Tamże 
w ruch puścił młyn parowy i tartak. 
Stworzył iście ameryk:ńską kolonję 
fabryczną zatrudniającą setki ludzi. 
W  Bohiniu, na grobli przecinają- 
cej całe ramię jezioro, stanął "młyn. 
Z nabytych na najdogodniejszych wa- 
runkach ziemiach przez belmonckich 
dzierżawców potwcerzyły się całe о- 
kolice, posiępową kwitnące gospo- 
darką. W każdym folwarku — obora 
czystej krwi holendrów ; nigdzie mniej 
stu sztuk; w Olgierdowie obora szwy* 
ców; w Opsie centralna mleczarnia 
parowa. W Opsie — wiorst 15 od 
Belmontu — inwencja i niepospolity 
zmysł estetyczay hrabiny Feliksowej 
stworzyły w  prześlicznej miejsco: 
wości istny Triauon. A dopieroż w 
samym Belmoncie! Pod intensywną 
uprawę wzięte pola zapomnia!y o swej 
glebie bynajmniej nie ukraińskiej; za- 
słynęły belmonckie urodzaje. Dwór 
rozbudował się — jak miasteczko. 
Gorzelnia, młyn parowy, . wspaniałe 
cztery obory z okazowemi holendra' 
mi, konie reproduktory  orjentalnej 
krwi sprowadzane ze stadnin Sobań - 
ckich, Karola hr. Brzozowskiego; całe 
ogromne składy maszyn "rolniczych, 
istne jakby mużeum  retrospektywne, 
ulubione hr. Feliksz; pięć  oranżeryj, 
brzoskwinie, winogrona, figarnia, naj: 
przepyszniejsze owoce ekspecjowane 
en gros do Dynaburga.. Oficjalistów 
huk.. Całe państwo udzielne — pro: 
sperujące... 

I przyszedł dzień — 
| przyszedł dzień, a grudzień to 

był roku 1918 go... Zaledwie wojska 
niemieckie, okupujące Belmont, opuś- 
ciły dwór, rzuciły sięnań bandy włoś: 
cian i podpaliły z czterech stron. Mu: 
ry, co się pożarowi oparły, o ile się 
dało, zdemolowano. Co można było 
rozgrabić, rozgrabiono. Przez cztery 
dni i cztery noce palił się Belmont. 
Spłonął pałac, spłonęło ogółem pięć- 
dziesiąt kilka dworskich budynków. 
Cofające się wojska niemieckie przy- 
glądały się strasznemu widowisku — 
z daleka, obojętnie. 

Tak poszed! z dymem i obrócony 
został w pierzynę bezcenny dobytek, 
wspaniały dorobek wieloletni niewy- 
czerpanego trudu, mądrej energji i że: 
laznej woli. . 
„Hr. Feliks Plater, przed którego 

wielkiemi zasługami obywatelskiemi 
nie dość jeszcze nisko schylają się 
głowy, nie oglądał własnemi oczami 
zagłady tego, czemu życie był poświę- 
cit. Nie dopuściła Opatrzność do tego. 
Wilją dnia, kiedy z Wilna do zburzo- 
nego Belmontu miał jechać, w czerw- 
cu 1924 go, śm'erć mu oczy zamknę: 
ła na zawsze. 

Wrócił „stary graf* do Belmontu. 
Choć w trumnie, a wrócił. 

I w mauzoleum Piaterów położył 
się, na tle starego boru, co go wy: 
niszczyć doszczętnie nie zdołano, u 
szerokiej, staremi drzewami wysadza: 
nej drogi, prowadzącej do dworu... 

DZIEŃ JUTRZEJSZY. 

A nazajutrz — 
A nazajutrz, po owym strasznym 

dniu, trud przerwany podjęła prawa 
spadkobierczyni nietylko fortuny ro- 
dowej lecz i ducha, co w nią tchnął 
wiecznej pamięci twórca Belmontu. 

Oto w ocalałym domku, w tym 
właśnie, w którym żaden 7 belmonc- 
kich oficjalistów mieszkać niechcial, 
którego palić niestarczyło chłopom 
fatygi, mieszka dziś hrabina Felikso- 
wa Piaterowa, poślubiona secundo 
voto p. Marjanowi Radeckiemu Miku- 
liczowi i wspólnie z dzielącym tężyz- 
nę jej ducha małżonkiem, — odbudo- 
wuje Belmont. 

I dzień jutrzejszy, dzień nowy, 
świta znów nad w ruinie leżącym, 
wielkopańskim dworem. 

Bohiń, zniszczony izdewestowany 
do niemożliwości, musiał pójść na 
parcelację; O psę, częściowo  rozprze- 
daną, nabył sejmik Brasławski pod 
szkołę i przytułek. Ogromne dwa fol- 
warki wzięto pod osadnictwo, a dzie: 
więć rozchwytali parcelami byli « bel- 
monccy dzierżawcy, radzi, że pozostać 
mogą na ziemi, z którą się zrośli z 

„dziada pradziada. W Platerowie — w 
ostoi fabrycznej jedynej w kraju, da- 
jącej setkom ludzi miejscowych pracę 
1 zarobek! — prawie kamień nie zo: 
stał na kam'eniu. A jednak i Platero- 
wo—wskrzeszonol Dziś już tam 200 
ludzi pracuje a wydajność fabryki do- 
sięga już połowy produkcji przedwo: 
jennej. Znowu w głuszy leśnej, wśród 
niezmierzonych mokradeł przeciętych 
sennemi, cichemi kanałami: wre wca- 
łej pełni życie fabryczne, żarząc się 
fantastycznie światłami elektrycznemi. 
Rzekłbyś — jakaś huta czarodziejska. 
z bajki.. A na terytorjum  Belmontu 
cztery już cegielnie wyrabiają conaj- 
Śpieszniej dachówki i dreny i trz 
terpentyniarnie pracują od Świtu do 
nocy po lasach niemiłosiernie prze: 
trzebionych podczas wojny głównie 
przez wojska rosyjskie, a teraz po- 
rządkowanych, wprowadzanych znów 
w tryb prawidłowej leśnej gospodarki 
W Platerowie młyn i tartak znowu w 
ruchu; w Belmoncie odrasta holender- 
ska obora. Buraki i pszenica znów 
jak „za dobrych czasów* wysychają 
to mokną na poletkach; nawet oran- 
żeryjka, jak grzybek po deszczu, wy* 
rosła.. Leży tylko kupą gruzów wśród 
parku były pałac—długą, długą ruiną 
zewsząd odroślami drzew, krzewami 
i bujną roślinnością wszelką, tudzież 
dzikiemi kw'atami, jakby na święto 
jakieś umajoną 

Na święto— Odrodzenia. 
Pałac dziś Belmoncki to ten ni- 

ziuiki z ganeczkiem simple comme 
bonjour, biały domek, ż ogródeczkiem, 
całym w nagietkach i nasturojach, 
malwach i fioksach, co go pani domu 
nazywa z subtelnym na ustach u- 
śmiechem „Ie jardin de mon cure* 
tak w plebanjowym stylu rzeczy- 
wiście jest. 

Ale jest też już w  Belmoncie i 
najautentyczniejszy ksiądz proboszcz, 
filjalista brastawski, i rezyduje we 
dworze w nowo zbudowanej mi 
lutkiej, słonecznej plebanji. Pierwsza 
to b;ta, najpilniejsza odbudowa! Dla 
służby Bożej. Za kościół saś służy 
dawna kaplica w  jedynem calem 
skrzydle „starego” pałacu, co to go 
miał hr. Manuzzi przerabiać i zdążył 
tylko rozwal'ė. 

Nic jednak pięknitjszego niemógł 
wymyślić na ozdobę Bemonckiego 
parku jak te ruiny! Drzewa już całe 
powyrastały we wnętrzu czerwonych 
murów z byłych parterowych po- 
sadzek, przez dwa piętra. Z ólbrzy: 
mich bez ram okien wychylają się 
na zewnątrz gałęziez po gžemsach 
pną się dzikie chmiele, od pałacu, 
stojącego „na znacznej wyniosłości, 
idzie duktem przez park perspektywa, 
opierająca się aż o jezioro, błyszczące 
w głębi. k 

Pałacowe skrzydło, gdzie kaplica, 
ma wygląd jakby baszty, sięgającej 
niewątpliwie bardzo odległych czasów, 
starszej o wiele od pałacu. Tam pod 
kaplicą oglądać można, dziwnie na. 
strojowych parę izb niskich, łukowo 
sklepionych. Duch jakiś tam się nie- 
samowicie kołacze. Goszczyńskiego 
„król zamczyska" przychodzi upor- 
czywie na myśl... 

— Nie żaden to Król Zamczyska 
—powiadają mi—to tylko Kamilka. 
Jsk się zaszyła tu, w ten jakby pa- 
łacowy loch, tak nie ruszyli jej ani 
Niemcy ani bolszewicy... Ona też 
i sktyła znakomicie kościelne rekwi- 
zyty. : 

— Kamilka? 
— Tak. Oficjalny tytuł: kierownicz- 

ka byłej ochrony... a właściwie szkoły; 
rozumie się tajnej za rosyjskich 
czasów... Pan nieznał belmonckiej 
Kami lki? : 

W STRONĘ OPSY. 
Wymknęło mi się z pod pióra 

„Trianon* — i nie cofnę, Maison de 

plaisance,..idylle de reine...Wszystkiem 
tem była przecie Opsa? A podczas 
francuskiej Wielkiej Rewolucji czyliż 
to fabrykant limonady imćpan Langlois 
nie eksploatował Trianonu jako ogród 
publiczny z restauracją? Czyliż to 
niemiał być Mały Trianon zniesiony, 
czyliż nie miano parku, zaorać? Nie 
dopu zono do tego... 

A w Opsie dziś, w pałacyku prze- 
mile zaimprowizowanym przez hr. 
Feliksową, jest — prowizorycznie — 
ochronka dla dzieci bsz rodziców 
i starców bez Sił.. Rozkrusza się prze- 
śliczny taras z widokiem przez sad na 
jezioro Opeskie, na sine za nim lasy, 
na kościół w pobliskiem miasteczku, 
na stary, podwójnym r:ęiem brzóz 
wysadzony trakt  Duksztansko-Bra- 
siawski.. Co tu niegdyś było kwiatów, 
ile kwiatów!. A to oparkanienie całe- 
go dworu w słupy z ciosanego ka- 
mienie? A ta gospodarka cała iście 
„tryjanonska“; że brakło tylko „chat- 
ki“, laiterie, wiatraka i oberży z u- 
uwijającemi się roccoco pastereczka- 
mi.. Za to wieczorami majowemi 
śpiewała p. Bolska, w zawody ze 
słowikami, ktoś inny grał.. I płynęło 
jedwabne życie... pod łaskawemi u- 
śmiechami wszystkich _ dziewięciu 
Muz. 

Dziś jedzie się do Opsy mimo— 
pogaszonych ognisk. Raz po razu u 
drogi— były majątek, były folwark 
szlachecki. Przyszła wojna. Wojska 
wycięły las, chłopi 'spalili dwór, pola 
odziczały, łąki zarosły, K'óryś z wło: 
ścian okolicznych kupił—skrzywiwszy 
się, dla niepoznaki—same fundum. 
Lipy w sadzie dcbre, klony w pali. 
sadzie oho! Będzie opału na kilka 
lat. Na poletkach już roztrzęsiony na 
wóz „pod kartofle". Słowem: zdo- 
bycze socjalne pod sosem reformy 
rolnej. 

— To co? 
— To Pohoszcza. Po tamtej stro- 

nie jesioika Marcebelin jeszcze w 
ręku Og ńskich. 

Tuż pod Opsą, u samego traktu 
wycięty w pień borek, co stał jak 
parawanik rozpięty przed dworem. 
Vis major! Wojna! Jarże go miały 
wojska nie wyciąf? Że się też ostał 
w sadzie potężny dąb, rzadkiej pięk- 
ności, istny Dewajtis lub Baublis, co 
go we czterech nie objąć! 

Pałacyk zawsze jeszcze piękny. 
Bez wykwiniu, prawda, lecz jakże 

swojski i pełny estetycznego wdzięku! 
Będzie tu już, da Bóg, od Nowe- 

go Roku, szkoła rolnicza z interna- 
tem. Dia ochronki i przytułku buduje 
się tuż w lewo od pałacu, na funda- 
mentach spalonej oficyny, dom dla 
owej filantropijnej instytucji. Tymcza- 
sem dziesięcioro starców i 56 dzieci 
lokuje się w pałacu. ldą też w jednym 
z byłych salonów wykłady dokształca: 
jące dla nauczycieli szkół powszech- 
nych. 

Dla chłopców z ochronki urzą. 
dzono już nieco warsztatów, stolar: 
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skich, ślusarskich—w byłych oražer- 
jach. W dawnych ogrodach ważyw* 
nych już się dokonywa obserwacyj, 
np. nad pięknie wyrosłym mandżur- 
skim gaolanem lub wiką ozimą, a na: 
wet nad tytoniem. W oborze już sto 
ją okazy wcaleładne czerwonego pol- 
skiego bydła, gdyż Opsa jest nietyl- 
ko punkem kopulacyjnym dla ogie- 
rów angielskich i arabskich lecz i 
punktem dla hodowli właśnie swoj- 
skiej, t. zw. czerwonej rasy bydłe. Tu 
w O>sie, stacją doświadczalna upra- 
wy Inu grającego w stronach Bra- 
sławskich wielką eksportową rolę; 
tu stacja produkująca na powiat naj 
bardziej wskazane gatunki żyta; iu 
dokonywane są doświadczenia z na: 
wozami sztucznemi, tu jest wypoży* 
czalnia maszyn rolniczych, tu czysz* 

czoniejest zboże—tu wreszcie pro: 
wadzona jest racjonalna rolna gospa- 
darka. 

Wszystko to jest 
wiście w zawiązku. Dopiero się to 
wszystko tworzy—a, jak widać, z 
niemałem zamiłowaniem i fachową 
wiedzą. 

Kierownikiem naczelnym całej „sta: 
cji* jest p. Paweł Pikiel, ziemianin z 
Kowieńszczyzny, z powiatu Rosień- 
skiego, co w majątku swoim  Gruź- 
dziszkach sporo nabył praktyki do- 
pełnisjącej gruntowną wiedzę. P. Pi- 
kiel był przez czas dłuższy referentem 
rolnym przy starostwie Brasławskiem; 
krzyż walecznych ma na piersiach, 
krzyż francuski i rumuńsk; przed 
twardem i opornem życiem się nie 
strwoży. 

Poszliśmy „koło _ gospodarki”, 
Względnie nieduża: na 87 hektarach. 
Tyle nabył sejmik, tyle jest. Lecz— 
wystarczy. Chodzi przecie o pokaz, 
nie o zysk. 

— A swoją drogą—mówi p. kie- 
rownik fachowy—obecnie, dzieki pod- 
niesieniu gospodarki rolnej, Opsa już 
nie daje deficytu! W roku zeszłym 
była tu jedna tylko krowa, jeden 
koń Duiś mają dzieci i starce pro: 
duktów wiejskich miejscowych w 
bród. : 

— A ložy na to wszysiko: kto? 
Na te przytulki, stacje došwiadczalne 
etc? Bo, mają tu mieszkać i nauczy- 
ciele, prawda? 

— Giównie łoży sejmik. W znacz- 
nej mierze kuratorjum. A i rząd cza- 
sem zasili, Jakoś tam sobie radę da- 
jemv. 

Zajrzeliśmy do czworaka dla parob- 
czanych rodzin. Schludnie, czysto, jas- 
no. Ogromny w stosunku do daw- 
nych folwarcznych naszych „porząd- 
ków" postęp. W którejś z izb: firan- 
ki u okna, a na stoliku—oczom nie- 
chce się dać wiary—szklanna,z ocuk- 
rzoną wodą.. muchołówka! 

A ludzie—tutejsi. Bynajmniej nie 
z Poznańskiego lub Śląska gdzieś 
sprowadzeni. Ot, tylko dostali się pod 
dobrą rękę. 

Bo czyliż te dzieje tutejszych stron 

jeszcze oczy: 

  

Piawe skrzydło zwalisk pałacu w Belmoncie, gdzie mieści się dziś 
kaplica (Fotografował prof, I. Kłos). 

to nie istna jakaś rotacja płodozmia- 
nowa, pod którą gleba ta coraz do: 
skonalsze wydawać musi plony? W 
1550 tym: Starostwo Opesk'e, część 
dóbr stołowych królewskich. we 
dwieście lat potem, w 17751ym, na- 
dane przez stany Rzeczypospolitej w 
emfiteutyczne (dzierżawne) posiadanie 
Manuzzich.. W sto potem znowu lat: 
„oczko w głowie” wielkiej damy, sie: 
lanka jej i umiłowanie... Nagła, jak 
picrun z jasnego nieba ru'na i spu: 
stoszenie.. a teraz oto—ponowny 
renesans w czysto utylitarnym już 
kierunku.. 

Sic erat in fatis „Tak już widać 
Przeznaczenie chciato. 

NAJPILNIEJSZE POTRZEBY 
BRASŁAWSZCZYZNY. 

Poruszona była ta sprawa, nawet 
niedawno, w „Słowie* (Nr. 158) w 
obszernym artykule p. Zygm. Harskie- 
go. Było to atoli ogólne jakby ex70- 
sė tynen sejmiku Brasławskiego. 
Qio zaś kilka konkretnych, a najpil- 
niejszych dezyderatów: 

Jedną z najważniejszych koniecz- 
ności dla powiatu jest rozpoczęcie bu. 
dowy kolei Druja—Szarkowszczyzna 
—Połowo. Powiaty Brasławski i Dziś. 
nieński od kilku lat prowadzą usilną 
akcję, na razie jednak bezskuteczną. 
Przeprowadzenie tej kolei po za o: 
gromnemi korzyściami materjalnemi 
będzie miało duże znaczenie strate- 
giczne, nadto pozwoli zatrudnć na 
lat kilka całą masę bezrobotnych. 

Bezrobocie w powiecie Brasław- 
skim istnieje w dużym stopniu. 

Powodem tego jest, że przed 
wojną światową kiłka tysięcy miesz- 
kańców powiatu znajdowało zarobek 
w Petersburgu, Rydze, Moskwie, Li- 
bawie i t. p. Obecnie ten rynek pra- 
cy jest całkowicie zamknięty i stąd 
powiat posiada całą masę najprze- 
różniejszych fichowców małorolnych 
(od. 1/2—40 3 ch ha) i bezrolnych. 
Wewnętrzny rynek pracy zapotrzebo- 
wania na robotników nie zgłasza, 
mając dosyć własnych bezrobotnych. 

Powiat Brasławski jako czysto 
rolniczy, zapotrzebowania na większą 
ilość robotników nie daje. C:łe wsie 
nie tylko na przednówku lecz i stale 
przymierają głodem. Konieczne jest 
uruchomienie w powiecie większych 
robót 

Sejmik Brasławski ' od trzech lat 
prowadzi studja zad obniżeniem po: 
ziomu wód w jeziorach  Studja kie: 
rowane są przez naczelnika Wydzia- 
łu Wodnego Dyr. Rob. Pub: w 
Wilnie p. inżyniera Jensza. Opr + 
wano na razie projekt obniżeniśo:%0- 
ziomu wód w zlewni jeziora "Ty: 
wiaty. Projekt polega na skróc:: 
rzeki Drujki na przestrzeni dow40 
klm. oraz pogłębieniu, uregulowatóńw 
i oczyszczeniu rzeki, Koszty wvnio 
są do 400000 zł. Pokryć je mūšių: 
skarb (50 proc.), sejmik (30 proc4 i 
spółka wodna (20 proc.). z 

Konieczność dokonania robót %y- 
nika stąd, że poziom wód w ješio- 
rach podnosi się z każdym rokiem, 
że cała masa łąk jest zalana wodą* 
nawet szereg pól jest podtopionych. 
Korzyści przy dokonaniu robót wy- 
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niosą 4,7000. ha pėl i łąk odwódnio- 

nych, przeszło 1000 ha łąk wyjdzie 
z pod wody, nadto umożliwi się 

szczegółową meljorację na przestrze- 

ni przeszło 2300 ha. Korzyści nadto 
zwiększą się przez to, że bezrobotni 

powiatu znajdą zatrudnienie i zaro- 

bek. 
Na skutek starań sejmiku skarb 

państwa ma przyznać na rok bieżący 
40.000 tyleż ma dać sejmik. Z po- 

kryciem tej sumy sejmik ma dużo 
trudności. 

Wobec braku lokali szkolnych 
w powiecie sejmik Brasławski podjął 

inicjatywę budowy 6 szkół powszech- 

nych. Ludność, aczkolwiek zubożała 

skutkiem bezrobocia i nieurodzajów 
chętnie przyszła z pomocą wywożąc 
do miejsca budowy kamienie i budu: 

lec. Jednak sprawa budowy szkół 

utonęła, gdyż władze nie dopełniły 

swego ustawowego obowiązku i nie 

dały na tą akcję żadnych sum mimo 

usilnych starań. 4 

Godnym uwagi na terenie pow. 
Brasławskiego jest fakt ogromnego 
dążenia do komasacji. Niektóre gmi- 

ny prawie że nieposiadają już wsi 

nieskomasowanych, w innych zaś 
gminach prawie wszystkie wsie wnio- 

sły podania o komasację. Sejmik 

przychodzi komasującym się z wy* 

datną pomocą, zwalniając ich na 

przeciąg 2-ch lat od podatków sej- 
mikowych, ; 

Niestety jednak komasacja nie 
jest dokonywaną w tempie należytem, 

gdyż niektóre wsie już po 2—3 lata 
bezskutecznie czekają na skomasowa- 
nie. Dzieje się to z powodu braku 
sił technicznych, które przydzielone 
są do pow, Brasławskiego w zbyt 
małej ilości. 

Wielkie narzekania wśród ludnoś: 
ci na rząd powstały z powodu nie- 
wypłacenia zarobków robotnikom, 
zatrudnionym przy budowie domków 
urzędniczych. ! 

W miesiącu styczniu r. b. firma 

budująca domy urzędnicze w Brasła- 
wiu nie otrzymała należnych sum od 
rządu za wykonane już roboty wo- 

bec czego nie wypłaciła robotnikom 

należytości i roboty przerwała. Stan 
taki trwa do dziś dnia i wywołuje 
narzekania jak również stwarza pod- 
łoże dla agitacji untypaństwowej. 

Oto, w najtreściwszem ujęciu to, 
co — najpilniejsze. 

NA PÓŁWYSPIE 
KRÓLOWEJ BONY. 

A gdy się przewędrowało sponie- 
wierane i spustoszone przez WOJNĘ 

Brasławskie niwy, gdy się wyplątało 

szczęśliwie z drutów kolczastych, co 
zaściełają je do dziś dnia niby jakieś 

przeraźliwe nici babiego lata, gdy się 
dość nafrasowało i nagryzło patrząc 
to na wysiłki rolnictwa na ogromnych, 
pustynnych obszarach, to na pełganie 
ogników oświaty po deskami od 
świata pozabijanych wioskach, gdy 
się ma duszę pełną niepokoju i skió: 
conych wrażeń i myśli — wówczas 
trzeba sobie spokojnie pójść na pół- 

wysep królowej Bony, wrzynający się 

wąskim pasem głęboko w jezioro 

Brasławskie i tam, w obliczu plusz- 

czących cicho wód ogromnych—pu- 
ścić wodze odprężającej nerwy za- 
dumie. ‹ 

Co za widok! Co za pejzażowa 
majestatyczna krasa! A te lipy, sadzo- 
ne przed niewiedzieć wielu laty wian- 

kiem dokoła samego cypiu półwyspu, 
pochylone z piaszczystego urwiska 
ku wodzie! A ten szum brzóz akom- 
panjujący pluskaniom fal! A ta cisza 
i ten spokój tych folwarcznych kilku 

budowli przytulonych do wiejskiego 

sadu, do grusz i jabłoni pełnych 

owocu i świergotów ptaszęcych! | 
Co tu mogło niegdyś być? Czyje 

oczy, jak dziś moje, wpatrywały się 
dawno, nieskończenie dawno temu w 
te oto sinejbory majaczące hen tam, po 
tamtej stronie jeziora, w wydmy pia- 
szczyste nadjeziorne hen, tam, gdzie 

w wielkiej oddali bieleją teraz urzęni- 

cze domki Brasławia? & 
Setki, tysiące ludzi stawały jeden 

zą drugim... w ciągu stuleci,.tu gdzie 
ja teraz stoję. Postało—popatrzyło—i 
odeszło. Na zawsze. I śladu już dziś 
najmniejszego niema po nich. Kto 
zacz tacy byli? Nawet tego. niewia- 
domo. : 

Pozostała tylko stara, prastara 
nazwa: półwysep królowej Bony. A 
teraz jest na nim folwark Belmoncki, 
Uszyn, z którego wszelkie beneficja, 
od miodu w uląch do kartofelki na 
polu pobiera, jako prebendę, ksiądz 
proboszcz belmoncki. Daj mu, Panie 
Bože, do wieku—belmoncki žywot! 

| znów coś ciągnie nad jezioro. 
Do tego wielkiego bezludzia, do ma- 
jestatycznego przestworu, do ogrom 
nej ciszy, wśród której tylko ziemia do- 
okoła głosami swemi grs. A. surowy 
jakiś, ostry, imperatywny wiatr od 
jezigra dmie. Morzem cztuć, morzem 
ossłmie. Już się na ogromnych poła- 
свсц pomarszczyła powierzchnia je- 

" 1.01a., Coraz mocniej wieje wiatr, Już 
uiwsdłrzeg zaczynają kłaść się lekko 
fśnęenione fale. Już się coś zaczyna 
„ча : 
„gin A no, tak. Zaczyna się stawać 
„sśrzejszy dzień. « Surowy, nieubla- 

gany mus wieje skądś i nie daje za- 
paść w rozdumany kwijetyzm. Mus 
nas woła., Arachny krośna rozpięte. 
C.ekają! Pasmo życia tu na ziem- 

"skim padole trzeba snuć bez  przer- 
y. Chociażby porywcza dłoń gniew- 

„gj Minerwy niewiedzieć ile razy mia- 
ła porwać na strzępy pracowitej a 
nieustąpliwej Arachny tkaneczką... 

Co za olbrzymie dokoła pustkowie! 

> „A, O , % y ZY | SŁOWO za 

ECHA KRAJOWE 

  

LANDWARÓW. 

— Poświęcenie nowej świątyni 
Kościół nasz zbudowany z inicjatywy 
i dzięki wydajnej pomocy Jana hr. 
Tyszkiewicza, ks. proboszcza Wojn u- 
sza, gen. Antonowicza i wielu innych 
parafjan został w ubiegłą niedzielę 
poświęcony przez J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza. 

Na uroczystość tę zjechali - się 
wszyscy parafjanie, ludność z sąsied- 
nich parafji oraz dużo esób z Wilna. 
Imieniem pana wojewody władze re: 
prezentował naczelnik wydziału perso- 
malnego p. Dziewaitowski Gintowt. 

Po nabożeństwie odprawionem w 
starym Kościele odbył się Sam akt 
poświęcenia nowej Świątyni. J. E. ks. 
biskupa u wejścia do Kościoła spotkał 
gen. „Antonowicz przemówieniem, po 
którem hr| Tyszkiewicz wręczył J. E. 
klucze od Kościoła. Klucze te J. E. 
oddżł administratorowi ks. probosz- 
czowi Wojniuszowi. 

Po sumie celebrowanej przez J.E. 
ks. biskupa wygłoszone zostały ka- 
zania. W kościele przemawiał ks. 
dziekan Malukiewicz, do zebranych 
przed kościołem—ks. poseł Oiszański. 
Podczas sumy grała Orkiestra Soko- 
łów, pienia wykonał chór wileński. 

Po nabożeństwie ks. proboszcz 
przyjmował gości obiadem. 

Podczas obiadu wręczono ks. pro- 
boszczowi, w dowód uznania dla 
pełnego zaparcia się siebie pracy— 
ozdobny adres, wykonany przez art. 
ma!. Ettla. 

Nadmienić należy, że Ojciec Świę: 
ty ofiarował dla kościoła piękny krzyż 
z XVI wieku, wobec czego wysłane 
zostało specjalne podziękowanie. 

Całość wypadła imponująco co 
dowodzi,że organizatorzy nie szczędzi- 
li pracy, za co też należy się im 
serdeczne podziękowanie Pok. 

GRODNO. 

— Nowy lokal sżkolny w 
Grodnie. Dowiadujemy się, że w d. 
1 września r. b. gimnazjum Pol. Mac. 
Szk. zostanie przeniesione do nowe- 
go gmachu, który Zarząd Macierzy 
Szkolnej nabył na własność od p. 
Wandy Kamińskiej. Przed gmachem 
znajduje się obszerte boisko szkol- 
ne, a poza domem obszerny ogród 
owocowy o obszarze 2 morgów. 
Ze względów hygjenicznych gmach 
najzupełniej nadaje się na lokal szkol- 
ny, tembardziej, iż poddano go grun- 
townej restauracji, dla uczynienia za- 
dość wszelkim wymogom szkolnym. 
Mebie szkolne również są wykony- 
wane według specjalnego obstalun- 
ku i wzorowane na najlepiej urzą- 
dzonych pod względem hygjenicznym 
szkołach Życzymy szybkiego rozwoju 
gimnazjum Pol. Macierzy Szkolnej, 
w nowych znacznie dogodniejszych 
warunkach, stworzonych nabyciem 
własnego gmachu. 

— Glodėwia w więzieniu. 
Więźniowie polityczni i komuniści 
domagali się pewnych przywilejów 
w więzieniu, popierając swoje żądania 
głodówką. Ponieważ żądania więź ów 
były niesłuszne i niezgodne ź regu- 
laminem więzienaym, pan prokurator 
tut. Sądu i p. naczelnik więzienia 
wspomnianych żądań nie mogli 
uwzględnić. Wszelkie wiadomości o 
jakimś buncie w więzieniu są bezpod- 
stąwne. Wczoraj ostatecznie fgłodów - 
kę zlikwidowana. Obecnie w więzie- 
niu paruje spokój. 

RUDOMINO. 

— (x) Nieudany napad. W no- 
cy z dnia 4 ma 5 sierpnia r. b. kilku 
nieznanych napastników usiłowała 
dokonać naoadu rabunkowego na za- 
grodę jarmołkowicza Piotra, w zaść. 
Skrobówce, gm. Rudomańskiej, pow. 
Wil. Trockiego. Bandyci przybyli z 
bronią w ręku, lecz dzięki czujności 
właściciela tejże zagrody i pobiiskich 
sąsiadów zostali spłoszeni. W czasie 
pogoni za bandytami, ostatni z rewol- 
weru ranił w nogę gospodarza Jar- 

mułkowicza Piotra. Powiadomione e 
powyższem władze policyjne zarzą- 
dziły za bandytami energiczny pościg. 

Wszystko tu jest— oprócz ludzi. 
A jednak przyjdzie dzień i zaroi 

się tu żywym sztafażem ten bzjeczny 
krajobraz. Drgnie raz i drugi, wstrząś- 
nie się i rozkołysze Brasławskie, nie- 
pożyte semperuivum — i—biały dym 
z komina parostatku popłynie jeziorem, 
hen, od przystani w Rozecie ku Bra- 
sławowi jak po jsk' em L-go Maggio- 
re albo bawarskim Konigsee, a na 
półwyspie królowej Bony... Na pėl. 
wyspie królowej Bony to już chyba 
z wysokiej jakiej wieży krążyć będzie 
nocami po całem jeziorze i aż daleko 
pofza jego brzegi światło potężnych 
reflektorów aby przerwy nie zaznał 
nawet nocą niesłychany ruch po dro- 
gach prowadzących ze wszech stron 
ku wspaniałemu Brastawowi o set- 
kach tys'ęcy ludności... 

Tylko, że ja tego wszystkiego nie 
zobaczę. Lecz inni zobaczą! Ci co po 
mnie przyjdą nad Belmonckie jezioro, 
na półwysep królowej Bony, podu= 
mać o tych oto czasach, które my 
sami teraz przeżywamy. | będą to już 
dla nich dawne, dawne, bardzo daw- 
ne Czasy... 

й Cz. Jankowski, 

ŚWIĘCIANY. 
Granaty ręczne podczas 

zabawy. W noc z 7 na 8b. m. 
stał się u nas przykry fakt, šwiad- 
czący © zbyt częstb powiarzającej 
się samowoli wojskowych, skłonnych 
przy ladajakiej okazji do wymierźania 
sprawiedliwoćci według własnych 
pojęć i upodobań. Nie zakończone 
jeszcze zostały sprawy kapitanów 
Pawlikowskiego i Zagrajskiego (oby- 
dwaj strzelali do szoferów i obydwaj 
szoferzy zmarli) a już mamy nowy 
fakt. 

Oioż nocy wspomnianej w miej- 
scowym kasynie urzędniczem  odby- 
wała się zabawa taneczna dla człon: 
ków kasyna i zaproszonych gości. 

W pewnym momencie na sali 
rozległy się dwie silne detonacje na- 
stępujące po Sobie w krótkim od: 
stępie czasu. 

Powstała konsterriacja, wszyscy 
rzucili się w popłochu do ucieczki 
odpychając słabszych. Krzyki i nawo 
ływania rozlegać się poczęły po ca 
łym gmachu. 

Kiedy opadły dymy powstałe od 
wybuchów śmielsi weszli do sali, 
aby ratować ranionych. Na szczęście 

ranionych nie było. 3 
Nadbiegła policja która wyjaśniła 

przyczyny wybuchów. 

Chorąży kadry Instruktorskiej 5 
P- p. Leg, N. znajdując się w przy” 
ległym do sali pokoju w towarzy- 
stwie dwuch sierżantiów i jednego 
kaprala tejże kadry, dotknięty podo- 
bno zwróconą mu przez jednego z 
gospodarzy zabawy uwagą, że przy- 
był bez zaproszenia, wszedi na salę 
ze słowami: „Zabawa skończona, 
rzucam granaty* i istotnie rzucił na 
salę dwa t. z. „ćwiczebne* granaty. 
Po dokonaniu tego wojowniczy, a 
nieproszony gość uciekł na ulicę 
gdzie postrzelił się z karabinu w 
obojczyk. 

Bawiący na zabawie zastępca ko- 
mendanta policji powiatowej areszto- 
wał towarzyszy sprawcy wybuchu 
wydając jednocześnie zlecenie odpra: 
wienia go do szpitala miejskiego. 

Szczęślilwym trafem nikt z pięć- 
dziesięciu osób przyjmujących udział 
w zabawie nie został raniony ani 
kontuzjowany. 

W. sprawie tej wszczęte zostało na- 
tychmiast przez miejscowego sędziego 
śledczego śledztwo  pierwiastkowe, 
Wzburzona  opinja publiczna nie 
wątpi ani na chwilę, że sprawą tą 
zajmie się prokuratura wojskowa. 

Wojsko musi mieć broń—io rzecz 
jasna, ale musi-ono wiedzieć po co 
ta broń jest mu wydana. Pojęcie tę 
u nas zatraca się coraz więcej. 

W. 
AST ZS SINTRA TAN 

Słowo o Košciale muzulmadskim. 
Rząd nasz, który pół roku temu pierwszy 

rzucił myś! obioru mufti'ego muzulmańskie- 
go, tem saimem dał dowód troski i opieki 
z. wyznawcami różnych bez wyjątku re- 
igij. 

W dalszym ciągu jednakowoż troska ta, 
jeżeli chodzi o muzułmąn polskich, znacz. 
nie osłąbła. W porównaniu z opieką rządo- 
wą innych wyznań, stosunek rządu do Ta: 
= polskich dziwnie razi dziś obojętno- 

ścią. 
Tatarzy polscy znane aż nadto dobrze 

zasługi położyli na polu rozwoju Polski. 
Szlacnta polska sprawiedliwie oceniała wa. 
leczność pułków tatarów naszych, walczą- 
cych. dzielnie za wspólną Ojczyznę, Mnó- 
stwo Tatarów zostało też nobilitowanych 
przez królów i sejmy polskie. Niemniejszy 
również był udział Tatarów w czasie po: 
wstań; styczniowem i listopadowem. 

Te zasługi jąk również względy natury 
politycznej powinny zapewnić muzulmanom 
polskim conajmniej taką pomoc rządu, jaką 
darzy on wyznania inne np. prawosławia. 

Tymczasem tak nie jest. Oto co mówił 
nam imam (proboszcz) gminy muzulmań- 
skiej w Wilnie, 

— Gmina muzulmańska pozostawiona 
jest sama sobie. Jeżeli się zważy, że wy* 
znawcy nasi są dość porozrzucani po kraju, 
to gmina niewielu liczy paratjan. Przeważna 
część wyznawców—urzędnicy—nie wieje mo- 
gą jej zapewnić. Cały ciężar utrzymania 
gminy leży na czterech (jak w Wilnie) zie: 
miańskich rodzinach. Stosunek rządu pol- 
skiego do duchowieństwa muzuimańskiego 
był, jak dotąd, nijaki, 

W swoim czasie, ciągnie lmam, jeździ- 
łem kilka razy do ówczesnego ministra 0- 
światy St. Grabskiego, przedstawiałem mu 
„potrzeby nasze. Ooiecywał wprawdzie coś 
zrobić, ale nie zrobił nic, Ani pensji ducho- 
wieństwu nie ustanowił, ani jednorazowych 
subsydjów nam nie dał. Prosiłem ministra 
w swolim czasie o 25 tys. zł, na niezbędny 
remont naszego meczetu. Oirzymałem — 
tysiąc! 

A kiedy we wsi Mizdziole spaliła się 
cerkiew prawosławne, to ten sam rząd przy» 
słał na Odnowienie jej 15 tysięcy złotych. 

— Dlatego obecnie nie tylko nie może» 
my marzyć o postawieniu meczetu, którego 
plany dawno już posiadamy, ale nawet nie 
mamy na odnowienie zagrożonego starego 
meczetu. 

Ma on już zgórą sto lat. Imam Smajkie- 
wicz prowadzi nas wewnątrz. 

— Meczet otoczony jest cmentarzem, 
na którym są groby od lat trzystu. Przed. 
tem mieliśmy inny, większy cmentarz, ale 
rząd rosyjski zbudował na nim obecne wię- 
zienie Łukiskie, 

Meczet podzielony wewnątrz na dwie 
części, oddzielone zasłoną. 

— W jednej, przedniej części modlą się 
mężczyźni, z tyłu—kobiety, Razem nie moż- 
na się modlić. 

Obie izby wysłane są dywanami. Wier- 
ni przed modlitwą zdejmują obuwie, nakła- 
dają fez i modlą się, klęcząc, Meczet nie 
posiada specjalnych ozdób, 

— Obrazów żadnych wieszać nie wol- no. Za całe upiększenie meczetów służyć 
może tylko strona architektoniczna. 

„ Po obu stronach stoją dwa duże świecze 
niki. Nawprost—wnęka, w której Imam cd. 
R mie IE Na gacie widnieje napis 

: «Niema Boga * 
homet jest jego proróke, SEP ago, M 

Z tyłu w miejsce naszych organów 
mieszczą się chóry, Tam modli się pomocnik 
lmama (w rodzaju katolickiego wikarjusza). 

  

Reforma gospodarcza we Francji, 
PARYŻ, 9,VIII, PAT. Radą ministrów obradowała dziś w dalszym 

ciągu nad środkami zaprowadzenia oszczędności. Postanowiono utworzyć 
dwie komisje: I-szą—w składzie Poincare jako przewodniczący, Tardieu 
i Marin dla spraw oszczędności w administracji, 2-gą—w składzie Barthou 
jako przewodniczący, Bokanowski, Queuille i Szrraut dła zwalczania dro- 
żyzny. Rada ministrów w dążeniu do przystosowania cen artykułów 
pierwszej potrzeby do zwyżki kursu franka postanowiła niezwłocznie 
zwołać konferencję przedstawicieli wielkich instytucji handlowych oraz 
syndykatów żywnościowych. W dalszym ciągu posiedzenia minister 
Tardieu wyszczególnił środki przedsięwzięte w celu zapobieżenia brakowi 
węgla spowodowanemu przedłużającym się strajkiem górników w Angiji, 
zas minister Bokanowski przedstąwił projekt ogólnej rewizji taryty 
celnej, 

B. premjer Bistras 6 Łotwie. 
Z Kowna donoszą: B. premjer litewski Bistras wystąpił na łamach prasy z ostrą 

krytyką polityki Łotwy, pomawiając ministra spr. zagr, tej ostatniej, o tajne plany ukła- 
dane rzekomo w Warszawie. «Rytas> zamieszcza artykuł, że Łotwa dąży do pogodze- 
nia Polski z Litwą, 

Sensacyjne samobójstwo w Estoniji. 
Według wiadomości nadeszłych z Estonji, wśród sensacyjnych okolicz- 

ności popełnił samobójstwo sowiecki przedsżawiciel handlowy. (+Torgpred>) 
Łukist. Łukist otrzymał pismo wzywające go do Moskwy. Ostateczny termin 
wyznaczony był na 8 b. m. Specjalny urzędnik poselstwa sowieckiego udał 
się do mieszkania Łukista, gdzie odbyli dłuższą, gorączkową rozmowę. Poczem 
Łukist strzelił do siebie z małeso browningu i po kilku godzinach zmarł. 
Według ostatnich wiadomości samobójstwo to pozostaje w związku z rozła- 
mem w partii komunistycznej. 

Sprawy meksykańskie. 
LONDYN 9 Vili PAT. Daily Mail donosi, że rząd angielski polecił swemu po- 

słowi w Meksyku zwrócić uwagę rządu meksykańskiego na istnienie traktatu angiej- 
sko:meksykańskiego gwarantującego wzajemnie obywatelom obu krajów swobodę 

religijną, . 
NOWY JORK 9 Vill PAT. Jak donoszą z Meksyku, prezydent Calles podpisał 

dekret w sprawie przejęcia przez rząd spraw dotyczących produkcji naftowej. Dekreł 
ten ma na celu przeciwdziałanie wyczerpaniu źródeł naftowych. 

Represje w Sowietach. 
LWÓW, 9-Viil. PAT. W pobliżu granicy rumuńskiej rozstrzelano na pod- 

stawie wyroku sądu wojskowego 5 osób oskarżonych o rzekome uprawianie 
Szpiegostwa na rzecz Rumunji. 

13 księży Polaków przed sądem w Kijowie. 
LWÓW 9 Vill PAT. Donoszą z pogranicza sowieckiego, że w Kijowie 

rozpoczął się proces przeciwko i3 księżom katolickim oskarżonym 0 rzekome 
ułatwianie żołnierzom Polakom przekraczania granicy sowieckiej. W rzeczywi! 
stości chodziło w danym wypadku o wysyłanie z Bolszewji dzieci, których 
rodzice dawno już znajdują się,w Polsce, Wśród oskarżonych znajduje się 
znany działacz norodowy ks. Żuliński, 

Wybory do Sowietów odłożone. 
Według wiadomości z Mińska, wybory do Sowietów z polecenia C.K.W., 

odłożone zostały do wiosny r. 1927 ze względu na naprężoną sytuację w kraju. 

Moskwa dementuje. 
MOSKWĄ, 9-Vill. PAT. Tass podaje, że wiadomości prasy zagranicznej o zabu- 

rzeniąach w związku sowiecsim szczególnie o powstaniu wojsk na Ukrainie, w Lenin- 
gradzie i t. d. jak również doniesienia o zamachach i aresztowaniach przywódców s0- 
wieckich są czczym wymysłem, Wiadomości te rozpowszechniają źródła wrogo usposo- 
bione względem związku sowietów, które otrzymują dyrektywy ze strony państw zain- 
teresowanych szczególnie w tem, aby odwrócić uwagę opinji międzynarodowej od ich 
lanów. 

° Straszne katastrofy. 
GALIFAX, 9'Vili. PAT. Stątek norweski Ringhorn zdążająty do Manchesteru za- 

tonął w czasie gwałtownej burzy. 5 ludzi załogi parowca zginęło, zaś 12 uratował wo- 
jenny statek kanadyjski, który nadpłynął na miejsce katastrofy na skutek sygnałów 
alarmowych. 

BOUFALLO, 9-VIIi. PAT. Wczoraj wieczorem w chwili gdy wiele osób kąpało 
się u brzegów jeziora Erie, nadpłynęła nagle olbrzymia fala, która ustępując uniosła 
kąpiących się, 10 osób zatonęło. 

Napad bandycki na kasę samorządu 
w Poswolu. 

Z Kowua donoszą: W nocy z dn. 5 na 6 b. m. dokonano napadu bandyckiego 
na kasę Samorządu w Poswólu, R 

Napastnicy potężnem uderzeniem siekiery odcięli głowę dozorcy Krawowskiemu, 
poczem zrabowali kasę 3.000 lit. Po splądrowaniu kasy oblano Samorząd oraz trupa 
dozorcy naftą i podpalono. Lokal Samorządu oraz wszystkie znajdujące się w nim 
papiery stały się pastwą ognia. Dopiero nad ranem udało się pożar zlikwidować, 

GŁOS monarciisty] ddorono. 
Ė TYGODNIK POLITYCZNY, 

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ‚ 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko nadmiernemu wychodzi w Warszawie у 

poceniu się, 
dać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 
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Dr. M. Obiezier si 
powrócił. 

BEATS EAT TATSIA 

Do nabycia w kioskach „Ruchu“ 

Organizacja nowej „<ze-ka“. 

W Sowietach coś się psuje i to 
bardzo poważnie. Z dobrze poinfor- 

Sejm i fiządi. 

O pensje urzędnicze. 

WARSZAWA. 9.VIII. (tel.wł. Sowa). 
Ustalenie dodatków funkcyjnych dla 
oficerów dało sygnał do starań o 
podwyżkę dia wszystkich urzędni- 
ków państwowych; takie podwyższe- 
nie pensji wywołałoby olbrzymie roz- 
dęcie budżetu, co znów byłoby po. 
wodem do zwyżki cen i spadku zło- 
tego. 

Min. Klarner rozumiejąc tą sytua- 
cję przeciwstawia się podwyższeniu 
pensji o ile nie będzie to zrównowa- 
żone zmniejszeniem ilości urzędni: 
ków. 

W przeciwnym razie należy się 
spodziewać dymisji ministra, zwłasz- 
cza jeżeli prądy w otoczeniu premje- 
ra domagać się będą podwyżki pensji. 

Jako ewentualnego następcę uwa- 
żać należy p. Kwiatkowskiego, który 
cieszy się wielkim poparciem Prezy- 
denta. 

Prawdopodobna dymisja wo- 
jewody wołyńskiego. 

WARSZAWA, 9.VII, (żel. wł. Słowa). 
Przybył po Warszawy wojewoda wo- 
łyński p. Dębski. Ma być ustaiona 
kwestja dymisji lub pozostawienia na 
Stałe. Prawdopodobniejsza jest dy: 
misja, 

P. Prezydent wraca ze Spały. 
WARSZAWA, 9.Vill (tel.wł,Słowa), 

Jutro przybywa ze Spały Prezydent 
Mościcki, „a dziś przyjechał premier, 
Pan premjer lekko za chorował. 

Powrót ministrów. 

WARSZAWA, 9.VIII, (żel, wł. Słowa. 
Dziś powracają z Kielc ministrowie 

którzy bawili tam na uroczystościach 
legjonowych, 

Sekretarz ambasady 
Paryżu. 

WARSZAWA 9 VIII. (tel.wł Słowa 
Pan Michał Mościcki, syn Pas 

denta, został desygnowany na stano- 
wisko sekrelarza ambasady w Pa- 
ryżu. 
2 277 SS 

Laginione skarby Abdula Hamida Il, 
Toczący się obecnie w Angorze ro 

w którym jako oskarżeni występują CiłóRkóć wie młodotureckiego stronnictwa unioni- stów, którzy według aktu oskarżenia mieli 
brać udział w spisku przeciwko Kemajowi paszy, zapowiada się jako pierwszorzędna 
pkd: 

rzedewszystkiem śledztwo zajmuje si kwestją pochodzenia olbrzymich 2 niężnych, jakiemi spiskowcy zawsze rozpo" 
rządzali. Splądrowanie skarbca po detroni. 
zacji Abdui Hamida Il przez młodoturecką pariję unionistów, pozostających wówczas pod przewodnictwem Envera paszy, stanowi dotychczas niewyjaśnioną zagadkę. Obok przeróżnych innych kosztowności, zniknęły 
wówczas wszystkie klejnoty zdetronizowa- nego sułtana, reprezentujące wartość czte- rech przeszło miljonów tureckich funtów. 

Obecnie donoszą z Angory, że jeden z oskarżonych spiskowców dr. Nassimtbej, ze- 
znał w śledztwie, że Enver pasza sam był rabusiem skarbu Atdul Hamida il. Zrabowa- ne klejnoty Enver paszą przetransportował 
do Berlina i tam spieniężył. Pieniądze uzy- 

skane za te klejnoty przelano do kasy partji 
unionistów 1 po wypłaceniu olbrzymich 
<prowizji», czynnym uczestnikom rabunku, 
pozostałe sumy obrócono na użytek stron- 
ka 

0 oskarżenie przeciwko Enverowi-pasz: 
który był duszą rnchu młodotareckiego, Ak 
wołuje w całej Turcji siine wrzżenie, Enver- 
pasza prawdopodobnie nie będzie się mógł 
obronić, ponieważ od czasu przewrotu w roku 1918, zniknął w sposób równie tajem- 
niczy, jak i owe zrabowane przez niego 
klejnoty sułtańskie. Mówiono wprawdzie, że 
nver-pasza poległ w czasie wałk na Kau- 

kazie i rzekomo znaleziono tam jego zwłoki, 
pewną jednak wiadomość ta nie jest, 

„ W związku z zeznaniami d.ra Nassimzu 
beja, krążą nowe pogłoski o losie Envera: 
paszy. Mianowicie pogłoski te twierdzą, że 
Enver-pasza, ukrywszy w bezpiecznem miej: 
Scu większą część swego łupu, pędzi obecnie 
gdzieś żywot <incognito».,Oczekują dalszych 
sensacyjnych rewelacji. 

w 

  

  

mowanych źródeł otrzymujemy wia: 
domości o aresztowaniach całego 
szeregu wybitnych opozycjonistów. 

Aresztownnia te przybrały cha- 
rakter masowy, szczególnie w Mo- 
skwie i Lieningradzie (Piotrogród). 

Stalin rzekomo wydał rozporzą: 
dzenie: zorganizowania specjalnej 
„czrezwyczajki* w celu zwalczania 
opozycji w armji czerwonej i pośród 

(z internatem) w Wilnie, Rossa 2. 
Zapisy do klas wstępnych: I, II, II i IV do 27 sierpnia, 

Egżamina 28, 30 i 31 sierpnia. 
Warunki: nauka 25 zł. miesięcznie, internat 125 zł, miesięcznie. 
Dia inteligencji niezarnożnej ustępstwa w granicach możliwości 
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urzędników sowieckich, 
Na miejsce aresztowanego Lasz- 

kiewicza, mianowano przewodniczą- 
cego Naczelnej Rady Wojannej, 
Unszlichta.  Unszlicht jednocześnie 
będzie zastępował głównodowodzą- 
cego wojskami czerwonemi — Wo: 
roszyłowa, w Radzie Ochrony Pracy. 

Cała uwaga rządu bolszewickiego 
skupiła się na armji, której czerwoni 
władcy nigdy nie są pewni. W 
związku z tem, iż jedynie Trocki jest 
bardzo popularny w armji, krążą 
pog'oski, iż ma on zostać z powro- 
tem generalissimusem. 

        

Dziś, we wtorek 
10 sierpnia 

Wspaniały program europejski. 

na czele programu L W Y i 
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<Bim—Bom>, Dyr. Cz. Mroczkowski, Komik Friko i inne światowe atrakcje, 
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Niema również w kościele muzulmań: 
skim żadnych liturgicznych przepisów. Strój 
liturgiczny duchownego stanowi tylko fez 1 
toga. Kościół muznimański cechuje niezmier- 
na prostota i brak jakichkolwiek form zew- 
nętrznyćh, r 

Księża muzuimańscy ubierają się po 
cywilnemu, Oprócz swoich zajęć duchow- 
nych zajmują się pracą zwykłą Mogą być 
urzędnikami, robotnikami i t. p. Zajęć zwią- 
zanych ze swojem stanowiskiem duchowne= 
go nie mają wiele. 

— Moja parafja — kończy Imam — jest 
tak niewielka, że ślub czy <chrzciny» trafia 
ją się przeciętnie raz na rok. SK 

ch. 

Zamiast TRANU 
oleca się znany 

iod lat wielu za- 
lecany rzez 
WPP. Lekarzy 

Wystrzegać się naśladownictw. 
iagos « 

Jecorol 
Syrop 0 przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

wany, siosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej 
Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. : 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski” 
i marką ochronną—trójkąt ze statywem, 

НВ НОО А ОНО 1 Н ЕР Л Л ЕО О Е О В Е О ЕО О ВА Ы 6 В О З О Е В 1Е 

Magistra 

A. Bukowskiego 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 
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NIEDZIELA niem i poniewaž p ay 
i dla państwa jest szkodliwy z wielu 

10) Dris MAE ECA względów— Komenda Główna P. P. 
Wawrzyńcaj Zach, sł. o g. 19 m. 32 zarządziła,ażeby organa policji muad. 

Jutro 1 śledczej handel wojskowymi rze- 
az czami jak »najenergiczniej zwalczali,   

— Nabożeństwo żałobne. Biu- zaś winnych pociągano do odpowie- 
ro WiLT-wa Dobroczynności podaje Śzialności karnej. Ь 
do wiadomości, iż w środę dn. 11 — (k) Współdziałanie policji z 
b. m. o godz 8 rano w kaplicy T-wa organami Urzędów Miar i Wag. 
Dobroczynności zostanie odprawione M. S. Węwn. zarządziło uregulowanie 
nabożejątwo żałobne za zmarłych spraw współdziałania organów P, P. 
członków T-wa: Ś. p. Konrada Nie- z Urzędami Miar w tych wypadkach 
działkowskiego i Heleny Zdanowicz. kiedy ać ów Miar za stat uniemożliwia i : 

URZĘDOWA opór, lub uniemożliwia się dokona 
nie rewizji narzędzi mierniczych. 

'— (x) Zapomogi budulcowe 
dla rolników. Ministerstwo Reform MIEJSKA. 
Rolnych prelimińowało w budżecie — (x) Posiedzenie Rady Miej. 
na rok 1926—1.500.000 zł. na zapo- gkiej. We czwartek, dnia 12 sierpnia 
mogi buduicowe dla rolników. Do rb.-o godz. 8 ej wiecz. odbędzie się 

dnia 1 sierpnia rb. przyznano z po- w Magistracie m. Wilna posiedzenie 
wyższej sumy 510 zapomóg budul- Rądy miejskiej. Na posiedzeniu tem 
cowych na sumę około 392.000 zł. rozpatrzone będą następujące sprawy: 
Przeciętna wysokość zapomogi wy” 1. Komunikat w sprawie zaiwier- 
nosi przeto około 770.000 zł. dzenia statutu o podatku inwestycyj- 

— (k) Terminy obowiązujące nym na utrzymanie dróg. | 
przy opisach zewnętrznego wy- 2. Sprawa wyasygnowania dodat- 
glądu konia. Ministerium Roln, i kowego kredytu na utrzymanie w 
Dóbr Państw. w porozumienu z M. przeciągu 2 miesięcy ogrodnika przy 
S. Wewn. i M. Spr. Wojsk. wydały szkolnej pracowni przyrodniczej. 
zarządzenie w przedmiocie pojęć i 3. Sprawa wyasygnowani kredytu 
terminologii jakie i kiedy należy sto- na wypłacenie p. R. |. Sliźniowi od- 
sować przy opisach zewnętrznego szkodowania za 2 baty, użyte przez 
wygiądu koni: Magistrat w r. 1920 dla promu. 

a) przy ewidencji koni policji, lub 4. Sprawa dzierżawy majątku 
stanowiących własność innych urzę- miejskiego „ Tupaciszki*, 
dów państwowych, lub związków 5. Podanie Centrali 
komunalnych, : skich _ związków 

b) przy wszelkich pracach, zwią- zmniejszenie opłaty 
zanych z poborami i przeglądami ogrodu Bernardyńskiego. 3 
koni ludności cywilnej, 6. Projekt statutu © pobieraniu na 

c) przy sporządzaniu wszelkich rzecz m. Wilna opłat od autobusów. 
protokułów i akiów urzędowych. 7. Sprawa przeniesienia niektórych 

— (k) Skasowanie warsztatów kredytów z jednych działów budżetu 
policyjnych. Komenda Gi6wna Po- 1926 r. do drugich. R 
licji zarządziła skasowanie wszystkich Sprawa ujednostajnienia czynszów 
warsztatów policyjnych za wyjątkiem: dzierżawnych za działki ziemii miej- 
rusznikarskich (po 1 na wojewódz= skiej wieczysto-dzierżawne. 
two), kuźni—w tych miejscowościach, 9. Wniosek Komitetu rozbudowy 
w których są oddziały konne o sile m. Wilna w sprawie przejęcia ua 
conajmniej 24 koni. oraz warsztat własność miasta placu państwowego, 
przy policji rzecznej m. St. Warszawy. położonego pomiędzy ulicami  Koś- 

— (0 Urzędy państwowe w Ciuszki, Holenderskiej i Przejazdem 
lokałach rządowych. Znaczna ilość w celu późniejszego odstąpienia te- 
urzędów państwowych dotychczas £9 placu Spółdzielni mieszkaniowej 
mieści się w wynajętych lokalach, co ministerstwa robót publicznych. 
jest bardzo kosztowne, a czegomoż. _ 10. Podanie Q. Piotrowskiego w 
na będzie uniknąć przez systematy- Sprawie obrachunku za roboty cho- 
czne i stopniowe przenoszenie urzę- dnikowe. || 
dów z lokali prywatnych do gma- 11. Podanie zarządu Teatru Pol- 
chów państwowych. Możliwe to bę- Skiego w Wilnie o zwolnienie wido- 
dzie tylko wtedy, jeżeli urzędy i wła. wisk teatru od podatku miejskiego. 
dze będą „oddawać do dyspozycji / — (n) Posiedzenie miejskiej 
Wojewody względnie Ministra Robót komisji finansowej. Dziś dnia 10 
Publicznych iokale zwolnione ;przy sierpnia, odbędzie się posiedzenie 
zwinięciu urzędów, redukcji, likwi- miejskiej komisji finansowej z nastę- 
dacji mieszkań prywatnych „w bu- pującym porządkiem dziennym: 1) 
dynkach państwowych, przeznaczo: sprawa przeniesienia niektórych kre: 
nych w zasadzie na biura i t. p. W dytów z jednych działów budżetu 
związku z powyższem zostały wydane 1026 r. do drugich; 2) sprawa wy- 
przez wszystkich Ministrów podleg- asygnowania kredytu na wypłacenie 
łym urzędom i władzom polecenia p, K. |. Slizniowi odszkodowania za 
zlikwidowania nadmiernej ilości mie- 2 baty, użyte przez Magistrat w roku 
szkań w gmachach państwowych. 1920 dla promu; 3) sprawa wyasy- 

— (t) Zatwierdzenie uchwał gnowania dodatkowego kredytu na 
Rady Miejskiej. Min. Spr. Wewn. utrzymanie w przeciągu 2-ch miesię- 
na wniosck Wojewody Wileńskiego cy ogrodnika przy szkolnej pracowni 
zatwierdziło uchwałę Rady Miejskiej przyrodniczej; 4) projekt statutu o 
m. Wilna z dnia 15 lipca b. r. © pobieraniu na rzecz m. Wilna opłat 
poborze dodatkowych opłat zaoświe: od autobusów; 5) podanie zarządu 
tlenie elektryczne na dalsze 3 mie- Teatru Polskiego w Wilnie o zwal: 
siące (sierpień, wrzesień i paździer- nienie od podatku miejskiego od 
nik) zezwalając na użycie wpływów widowisk; 6) podanie centrali Chrze- 
z tych opłat na pomoc doraźną dla ścjeńskich Związków Zawodowych o 
bezroboinych, (Jak wiadomo opłata zmniejszenie opiaty za korzystanie z 
tą wynosi 10 groszy od zużytego ki- ogrodu Bernardyńskiego. 
lowatu), — (x) Wyjazd w.-prezydenta 

— k Walka policji zhandlem do Warszawy. Wiceprezydent m. 
mundurami wojskowemi. Wobec Wilna p. Łokuciewski w dniu 8 bm. 
tego, że w ostatnich czasach wzmógł wyjechał do Warszawy, celem wzię- 
sę handel przedmiotami wojskowe- cia udziału w posiedzeniu Zarządu 

chrześcijań - 
zawodówych o 
za korzystanie z 

które się odbędzie pod przewod: 
nictwem ministra skarbu, oraz przy 
współudziale przedstawicieli miast 
Wielkopolski, Małopolski, Kongre- 
sówki i Wilna, 

— Komisarz Rządu na m. Wil. 
no podaje do ogólnej wiadomości, 
że w dniach najbliższych odbędą się 
próby rozsadzenią przy pomocy środ- 
ków wybuchowych fundamentów po- 
mników, ustawionych w Wilnie przez 
władze b. Cesarstwa Rosyjskiego. 
Władze przedsięwzięły potrzebne środ« 
ki ostrożności w celu zapobieżeni 
jakimkolwiek wypadkom, Wobec cze. 
go wzywa się ludność do zachowa- 
nia zupełnego spokoju. 

WOJSKOWA 

— (0) Termin zgłaszania się 
podchorążych rezerwy do szkól 
oficerskich. Władze wojskowe prze 
dłużyły termin zgłoszenia się podcho- 
rążych rezerwy do szkół oficerskich 
zasadniczych do dnia 1 listopada r. 
b. Petenci muszą odpowiadać nastę- 
pującym warunkom: 1) posiadać świa- 
dectwo dojrzałości; 2) ukończyć $zko- 
łę podchorążych rezerwy z postępem 
conajmniej dobrym w czasie od 1923 
r; 3) nie przekroczyć 28 roku życia; 
4) być fizycznie zdatnymi; 5) posia- 
dać kwalifikacje moralne i siużbowe 
bez zarzułu. Podania należy składać 
we właściwyca PKU., które kie- 
rują je same do odnośnych urzędów. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (t) Kontrola ackji pomocy do- 
raźnej. Zgodnie z decyzją minisier- 
stwa pracy i opieki społecziej prze- 
prowadzają się obecnie na terenie 
Wilna skrupulatne badania akcji pań- 
stwowej pomocy doraźnej. Jak juž 
podawaliśmy prace te prowadzi od 
kilku dni komplet kontrolerów pod 
przewodnictwem delegata Min, P. i 
O. S. inspektora | Balickiego, obecnie 
dowiadujemy się, że zorganizowany 
będzie drugi kompiet, a w związku 
z tem przybyli wczoraj z Warszawy: 
nadinspektor Grabowlecki i insp. Łu- 
niewski. 

Kontrola przeprowadzana jest b. 
drobiazgowo, członkowie kompletu 
kontrolerów chodzą do domów otrzy- 
mujących zasiłek celem sprawdzenia, 
czy rzeczywiście zachodziła potrzeba 
przyznania zasiłku. 

— (t) Subsydja dla bezrobot- 
nych. Min. Prac i Op. Społ. przeka: 
ząło Magistratowi m. Wilna 7,500 zł. 
na pomoc dla bezrobotnych oraz zi. 
500 dla izraelickiego stowarzyszenia 
ochrony zdrowia «Oze» na ogólne 
potrzeby ochron dziennych. 

; — (k) Zapotrzebowanie robot- 
ników. Do U. P. P. wpłynęło za- 
potrzebowanie na roboiników na 
wyjazd do powiatu Wołożyńskiego 
do bicia szabru, oraz do Jaszun do 
wyrobu kopalaiaków. 
— (k) Stan bezrobocia. Na ewi- 

dencji U. P. P, do dnia wczorajszego 
było ogółem— 4799 bezrobotnych. 

— (k) Nieporozumienia, Po- 
między właścicielami fabryki tkaniny 
drzewnej w Now. Wiłejce powstały 
zatargi i praca na fabryce ustała. 

Pracowato na fabryce około 50 
robotnic. 

Jek dowiadujemy się każdy z 
wlaścicieli śzamierza stworzyć samo- 
dzielną fabrykę, wobec czego w N.- 
Wilejce byłyby dwie fabryki tkaniny 
drzewnej, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (t) Akademja I2to lecia 
walk o Niepodległość. W ubiegłą 
niedzielę odbyła się w Sali Miejskiej 
akademja urządzona przez Związek 
Naprawy Rzeczypospolitej łącznie ze 
Związkiem Legjonistów w celu ucz- 
czenia 12-tej iocznicy wymarszu ka: 

mi a w szczęgólności umundurowa- Państw. Funduszu Rozbudowy Miast,drówki du wałki o Niepodległość. 

1 3 ° ie pr: i : Wśród książek i ludzi. „oję” "" 5%: przerwać nie poz 

Purytanie Islamu — Izrael Zangwill _ Przecież to—ciągnę dalej—Afryka 
— Wskrzeszenie «Grafiki Polskiej» Północna była najrzetelniejszym tere- 
— Jedyna na świecie zawodowa nem ekspansji abadyckiej; przecież 
dyplomatka — Westalka paryska i historja Afryki muzułmańskiej w 
przyjaciel bezdomnych psów ikotów, Vlli-ym wieku po Chr. jest to w 

ь pewnej mierze historja abadytów; 
+ Go to jest sława uczonego? | nrzęcież bez gruntownego poznania 

Stu ludzi na ziemskim globie, kronik abadyckich jest nie do pomy- 
pracujący zawodowo w tej Samej sienia wykonanie pracy rzeczywiście 
«branży» wiedzy, znają jego Nazwis- yrytycznej z zakresu historji starej 
kc; dziesięciu czyta jego dzieła; pię: Afryki muzułmańskiej! 
ciu je pea "rż > tego, i — Za pozwoleniem! 
im tak wygodniej bądź z zawiści. lecz . J o ia ja itylko spiorunuję wzro: 

WA Pa > GEN, kiem przeszkadzacza i dalej swoje: uczciwie i publicznie, ale go nie ro- Ez RE: 
zumie; jeden zwalcza go na Śmierć i W przeciwieństwie do ruchu szeic- 

jeden, jak wierny uczeń, szerzy kiego ruch polityczno-religijny znany 
ideę mistrza po świecie Bożym. pod nazwą harydżytyzmu a później 

Ale to tylko tak sobie, em passant, pod nazwą abadytyzmu -wahbityzmu, 
przyszło mi na myśl. został wierny swej zasadzie zacho- 

Powiedzieć zaś chciałem to tylko, wania struktury pierwotnego islamu 
że p. Zygmunt Smogorzewski profe. w nieskażonej formie. Abadyci, to 
sor obecnie uniwersytetu lwowskiego, istotni purytanie islamu, jeżeli chodzi 
jest jednym z nielicznych w Polsce, 0 Surowość obyczajów i ścisłość 
niejako zawodowym, uczonym orjen- spełniania nakazów i zakazów Ko- 

talistą. Prof. Smogorzewskiemu po- fanu, оя 
koju nie dawała myśl, ża tak niez- Miejscem pobytu dzisiejszych aba- 
miernie mało jest znaną literaturą dytów są Oman w Arabji, Zanzibar, 
abadycka, a przecież ruch abadycki Gebel Nefusa w Trypolisie, Gerba 
odegrał na gruncie afrykańskim do- w Tunisie, Mzab w algierskiej Sa- 
niosłą choć krótkotrwałą rolę histo- harze. 

ryczną, a przecież abadyci odegrali — Kroniki abadyckie odzwierciadlają 
wręcz pierwszorzędną rolę najpierw jąk niemożna dokładniej ducha teo- 
za dynasijj Omajadów w centrum kratycznego, mnóstwo w nich śladów 
kalifatu (p. Smogorzewski pisze; i prastarych tradycyj, źródła to pierw- 
chyba też wymawia: kalifat ;nie ka- szorzędne dla poznania ducha oraz 
lifat), w Iraku, a później w Afryce... obyczajów państwa  abadyckiego, 

— Za pozwoleniem! — gotów rzucają światło ma jeden z najpo- 
mi kto przerwać. ważniejszych czynników dziejów Afry- 

ki szczególnie w ósmem stuleciu ery 
Chrysiusowej. 

Szczęśiiwy przypadek ' 
odkryć prof. Sachau'owi w Zansiba- 

pozwolił 

rze niezmiernie cenny rękopis, dla 
dziejów abadytyzmu czyli dla dziejów 
Afryki Północnej a. odpowiednik 
do tego dokumentu, drugi ma- 
nuskrypt wydostał p. Zygmunt Smo 
gorzewski w Egipcie, w 1914 tym. 

— Z pozwoleniem... 
Zaraz kończę. Oczywiście w kwe- 

stji tak specjalnej, co ja, absolutny 
laik w dziedzinie nietylko abadytyzmu 
lecz dziejów Afryki Północnej w Vill 
wieku ery naszej, powiedzieć miogę! 
Mogę tylko cieszyć się, że i my Po 
lacy posiadamy uczonych badaczów 
nawet w dziedzinie tak egzolycznej 
oraz dalekiej od akiualnych spraw 
tego świata. 

P. Zygmunt Smogorzewski pizy* 
stępuje do ogłoszenia drukiem sze- 
regu tomów tekstów abatyckich. Ło” 
ży na to wydawnictwo uniwersytet 
w Algierze. Będzie to specjalna serja 
materjałów źródłowych, nosząca nazwę 
„Biblioteca Abadita*. Pierwszy tom 
ma się ukazać jaszcze w roku bie- 
żącym. 

® 

Dwa, trzy tygodnie temu, na 
pierwszej stronie ilustrowunego do- 
datku do wychodzącego w Warsza: 
wie „Nowego Przeglądu”, dużego 
dziennika, bardzo starannie i żywo 
redagowanego, zamieszczoną była 
ilustracja zatytułowana „Do cadyka 
na Bris, Milo". U dołu zaś był pod- 
pis taki: „Prowincjonalny rebe ze 

о "O 

Po przemówieniach pp. Limanow: 
skiego, Ostrowskiego i Muzyczki od- 
czytany został pierwszy rozkaz mar- 
szałka Piłsudskiego do legjonów. 

Publiczność wysłuchała rozkazu 
stojąc. Dalsza część programu obej. 
mowała część = muzykalno-wokalną, 
Akademję zakończono odśpiewaniem 
marszu legjonów. 

— Niefortunne wystąpienia 
posłów Taraszkiewicza i Szapiela. 
W niedzielę miał się odbyć w sali 
kina «Heljos» wiec posłów  Tzrasz- 
kiewicza i Szapiela. Wiec zagaił po- 
seł Taraszkiewicz występując prze: 
ciwko rządowi. Wywołało to słuszne 
oburzenie audytorjum, powstał nieo- 
pisany tumulit. Wobec antypaństwo- 
wego wystąpienia posła Taraszkiewi. 
cza policja zaczęła usiiwać publicz- 
ność. Rozwścieczyło to ostatecznie 
posła Szapiela. Wskoczył on na wi- 
downię i z wysokości krzesła zaczął 
krzyczeć: „Niech Żyje rewolucja”, 
„Niech żyje rząd roboiniczo włoś 
cianski“. 

Nietykalreść poselska uchroniła 
p. Szapiela od kozy. 

— Wybory do Kasy Chorych. 
Na skutek uchwały zarządu stowarzy- 
szenia kupców i przemysłowców 
chrześcijan m. Wilna zapadłej w da. 
6 sierpnia rb. organizację komitetu 
wyborczego— pracodawców Polaków 
powierzono p. przezesowi rady Kazi: 
mierzowi Rutkowskiemu, p. Edmundo 
wi Kowalskiemu i p. Wojciechowi 
Gołębiewskiemu. W najbliższym ter- 
minie zostanie zwołane zebrznie pra- 
codawców w celu ostatecznego 7orga- 
nizowania komitetu wyborczego. Będą 
zaproszeni przedstawiciele  instytucyj 
zatrudniających większą ilość pracow: 
ników. Biuro tymczasowego komitetu 
organizacyjnego mieści się Bakszta 7 
czynne od 5—9), 

  

POCZTOWA 

— Nowe agencje pocztowa. 
Z dniem 1 sierpnia r. b. została utu- 
chomiona agencja pocztowo-telegra- 
ficzna Perszukszta w pow, Święcizń- 
skim. 

RÓŻNE 

— Wystawa dzieł Jana Ka- 
sprowicza. Bibljoteka Publiczna i 
Uniwersytecka urządziła w sali swej 
Czytelni Publicznej ku uczezeniu pa- 
mięci Jana Kasprowicza wystawę Je» 
go dzieł oryginalnych i iłumaczeń. 
Eksponaty pochodzą ze zbiorów włas: 
nych i z księgozbioru Bibljoteki im, 
Wróblewskich, 

— (x) Litwini wysledlają nadal. 
Władze litewskie onegdaj na podod* 
cinku Piekiszki wysiedlity do Polski 
niejakiego Rancewicza Wacława sta* 
łego mieszkańca Litwy, jako podejrza- 
nego o sprzyjanie państwowości pol- 
skiej.  Wysiedlonym  zaopiekowały 
się władze powiatowe. 

— (x) Przewidywany program 
żyd. partji dem. w Wsinie, W 
związku z mającą się odbyć w nej 
bliższych /dniach: konferencją żydow- 
skiej partji demokratycznej w Wilnie 
Dr. Szabad ma łamach prasy żydow- 
skiej wypowiada się w sprawie linji 
wytycznych programu tej panji, kió- 
te napewno uchwali pomieniona kon- 
ferencja, a mianowicie: 1) Zorganizo- 
wanie sił demokratycznych: żydow- 
skich na zasadach produkcyjności i 
kultury żydowskiej. 2) Propagowanie 
judycyzmu i pozyskanie mas robot: 
niczych dla demoksacji żydowskiej. 

— (x) Przyjazd preż, żyd, os- 
ganizacji sjonistycznej. W  nzj- 
biuższych dniach oczekiwany jest 
przyjazd do Wilna prezesa otga- 
nizacji sjonistycznej w Polsce prof. 
Wajcmana, W związku z przybyciem 
pomienionego zarząd związku ejon'- 
stycznego w Wiłnie czyni przygoto: 
wania, celem owacyjnego przyjęcia, 

— (0 Wiedeń—Wilno przez 
Kowno. Leżą przed nami dwie ko- 

swym szamesem śpieszy do Falenicy 
na utoczystość obrzezania syna cady- 
ka z Góry Kalwarji. Zdjęcie fotogr. 
dokonane przez znanego feljetonisię 
żydowskiego M. Kipnisa". 

No, tak. Więc co? { 
Więc to, że oto żyjemy z Żyda- 

mi od niepatniętnych czasów wa jed- 
nej ziemi, że „kwesija żydowska” 
jest niezmiernej wagi dia państwa 
połskiego i polskiego narodu, że ma- 
my znakomicie krzewiący się w Polsce 
t. zw, antysemityzm, że każdy z nas 
ma coś o Żydach do powiedzenia— 
a Żydów tak dobrze jak absolutnie 
nie znamy. 

Oni nas doskonale znają; my ich 
nie znamy wcale. 

Czy może być większa. lekko: 
myślność z naszej strony? Czyliż to 
nie skandaliczny nonsens? 

Wracam do ilustracji z „Naszego 
Przeglądu”. 

Scena rozgrywa się—nie za góra- 
mi i morzami. W okolicech Falenicy. 
A niechże kto z psń lub panów czy- 
tających łaskawie słowa niniejsze, 
powie co znaczy: Biis. Milo lub sza- 
mes, i dlaczego Szżmes towarzyszy 
cadykowi a chećby tylko zdefinjuje 
mi rolę cadyków w społeczeństwie 
żydowskiem, Nie pytam o „znanego” 
feljetonistę p. Kipnisa. Z pewnością 
nikt o nim u nas nie słyszał. A o 
poecie żydowskim Menachem, autorze 
słynnego (wśród Żydów) poematu 
„Połska”—czy kto u nas słyszał? I tak 
dalej i tak dalej i tak dalej... 

W zakresie żydoznawstwa—kom- 
pletna ignorancja! 

Nie znamy ani historji Żydów w 

perty wiedeńskiej «Wiener Internatio: 
nale Messe» zsadresowane: Wilno— 
Litauen i t.d. Po takiem zaadresowa- 
niu nie można się dziwić, że na od: 
wrocie widnieje. pieczątka pocztowa 
z napisem «Kaunas». Przy tej niezna- 
jomošci geograiji, kiedy list« z Wied' 
nia do Wilna podróżować musi via 
Kowno, nie można się dziwić że 
idzie on aż 8 dni. 

Czas jednak, aby «Wiener  lnter- 
nationale Messe», zapamiętałą sobie, 
że Wilno leży i leżeć będzie w Pol: 
sce. 

— (x) Jaka będzie pogoda w 
sierpniu. Według oirzymanych „ine 
formacyj ze stacji metereologicznej od 
dnia 6 bm. będą deszcze i chłody, 
czyli pogoda b. brzydka. Od 11 do 
15 sierpnia w dalszym ciągu chłodno 
i dźdżysto. Częste burze, przeważnie 
gradowe, ulewy i zimno. Od 16 do 
20 bm, wilgotnie i umiarkowane 
ciepło. Przeważnie pochmurno i 
niewielkie opady. Od21 do 25 piękna 
pogoda, krótkie przejściowe burze. 
Przyczyną ostatnich deszczy, jak nas 
informują, było pogłębienie się * „ob- 
szaru niskiego ciśnienia,” który przed- 
tem umiejscowił się na Ukrainie. 
Wskutek tego nastąpiło oziębienie, a 
co za tem idzie skondensowanie się 
pary wadnej w powietrzu 

— (0) Ze statystyki m. Wilna. We. 
dług danych Biura statystycznego w Il kwar: 
tale r. b, (kwłecień — czerwiec) urodziło 
się w Wilnie chłopców 772, dziewcząt 663, 
podług wyznań: rz.-kat. chłopców 594, dziew- 
cząt 535, ewang. chłop. 3, dziewcz. 4, praw. 
chł. 15, dz. 15, mojżesz. chł. 147, dz. 95, ia- 
nych chł, 13, dziew. 14, 

„ W tymże okresie zawarto małżeństw 
500, w tem według obrządku rz.-kat, 346, 
ew. 23, praw, 4, mojżeszowego 122, Inn. 5. 

Zgonów było 675, w tem mężczyzn 
347, kobiet 328, podług wyznań rz.-kat, m. 
239, kob. 216, ew, m. 5 kob. 2, praw. m. 
10, k. 4, mojż. m. 88, kob. 91, inaych m, 5 
kob. 5. Na gruźlicę zmaiło 120 osób, na 
zapalenie płuc 107i t. d. Co do wieku, pos 
nad lat 70 zinarło mężcz. 50, kob. 46, dzieci 
do 1 roku zm. 35 chł, i 73 dziew. 

NADESŁANE. 
W związku z przeprowadzoną w 

dn. 25 maja r.b. przez Centralny 
Związek browarów R. P. ponowną 
kalkuizcją cen piwa, ceny te w całej 
Polsce zostały podniesione. Obecnie 
wobec podniesienia z dn. 16 lipca 
r. b. akcyzy oraz inaych podatków, 
browary miejscowę jako też wszyst- 
kie reprezentacje browarów zamiej- 
scowych zmieniły ustałone we wrześ- 
niu 1925 r. ceny na piwo. 

Skutkiem tego piwo w Wileń- 
szczyźnie z dn. 7 b. m. zdrożało o 
mniej — więcej 20 proc. 

TEATR | MUZYKA, 

Teatr Polski (sala <Lutnia>), 
<Osiołkowi w żłoby dano» jedna z naj. 
lepszych komedj! znakomitej spółki autor- 
skiej Cajllaveta i Flersa — dziś graną bę- 
dzie po raz drugi z K. Wyrwicz«Wichrow- 
skim i L. Pilatti w rolaćh głównych. 

Początek o g, 8 m. 30 wiecz. Ceny bilel 
tów od 50 gr. do 4 zł. 50 gr. 

— Teatr Letni (ogród po Bernar- 
dyński). «Błękitna krew» najnowsza operet: 
ka Kollo, której premjera odbyła się wczo- 
raj, dziś powtórzoną będzie przez "zespół 
operetki watszawskiej z pp. Dowmuntem, 
Sempolińskim, Laskowskim, Cybulskim, pp. 
Czeraiawską, Kozłowską, Dowmuntową w 
rolach głównych. Balet pod kierunkiem i z 
udziałem A, Żabojkinej. Orkiestra pod batu- 
tą znakomitego kapelmistrza M. Kochanow. 
skiego. Początek o g. 8 m 15 włecz. 

Bilety nabywać można od g. 11—1 w 
kasie Teatru Polskiego, od g. zaś 3—ciej w 
Teatrzę Letnim. 

— Dzisiejszy występ Laury Ko- 
chańskiej w ogrodzie po-żernardyńskim. 
Dziś wystąpi po raz drugi i ostatni tenome- 
nalna śpiewaczka, artystka opery bukaresz: 
tańskiej Laura Kochańska, która na po- 
przednim koncercie osiągnęła wielki sukces 
artysqyczny. 

Znakomita artystka wykona: arje z op. 
«Halka» —Moniuszki, <Cavaleria rusticana> — 
Mascagni, <Faust» — Gounoda i pieśni Gre- 
czaninowa i Czerepina. Orkiestra pod dyr. 
M. Salniekiego wykona; Marsz z op. <Tann- 
hauser — Wagnera, Uwerturę z op. <Paria> 
Monluszki, «Pieśń wiosuy» — Gounoda, 
Fantazję z op, <Pikowa dama» — Czajkows 
skiego i Mazur z baletu «Coppelia» — De- 
libesa. Początek koncertu o g. 8:ej wiecz. 

Ceny biletów: wejście — 1 zł., miejsca t 
rezerwowane 2 zł., ulgowe—50 gr. 

Polsce, ani ich tradycyj, ani ich oby- 
czajów, ani ich religj, ani ich psy« 
chiki, sni ich literatury, ani ich prasy, 
ani ich szkolnictwa... Niczego nie 
zitamy, co powinniśmy znać. Żyjemy 
we. własnym damu jak tabaka w rogu. 

Już same tylko interesowanie Się 
histotją, psychologją, umysłowością 
żydowską uchodzi u nas za,.. żydo- 
fiistwo! Aby nie ściągnąć na siebie 
iakiego „zarzulu” milczą o Żydach 
«szanujące się» organy naszej prasy... 
Lepiej «o Żydach» nie pisać wcale... 

Naprzykład: co nam da tego, żę 
umarł świeżo w Londynie [zraeł Zang- 
wi. A kto to, za przeproszeniem, 
byt? 

Był to Żyd, którego rodzice wye- 
migrowali z Polski do Angli, a który 
znakomicie pisał po angielsku, W ca- 
łym szeregu dzieł—bardzo czytanych. 
tylko nie u nas! —odmalował Zaagwill 
z wielką $siią zarówno stosunki ży: 
dowsko polskie, jak duszę żydowską, 
jak socjalne i umysłowe prądy nur 
lujące żydowstwo na ziemiach pol- 
skich, Jego np. «Childern of the 
Ghetto» (1892) obiegły świat, zarówno 
w oryginale jak w całym szeregu 
przekładów. Forma powieściowa po- 
pularyzowała znakomicie idee i obrazy 
Zangwilla. W Anglji był sławnym jak 
mało który piszrz. Oprócz sławy 
pisarskiej, oddziaływała silnie naĘŻy- 
dów całego Świata działalność Zang- 
willa jako sjonisty, jako społecznika, 
jako polityka. Był zapalonym żydow- 
skim patrjotą. Jaki wpływ wywaił 
Izrael Zangwitł z zagranicy na kształ- 
towanie się kwestji polsko-żydowskiej 
—nie dowiemy się nigdy. Któżby się 
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WYPADKI 1 KRADZIEŻE, 

— Statystyka... Dn. 7 i 8 b. m. doko- 
nano 14 kradzieży, zatrzymano 38 pijanych, 
sporządzono protokułów sanitarnych 31, za 
prowadzenie handlu w godzinach późnych 
29, za nieprzestrzeganie ruchu kołowego 9. 
Za włóczęgostwo zairzymano 18 osób. 

— Utonęli. Dn. 9 b. m. kąpiąc się w 
Wiiji utonęli 6-etni Ryszard Korniej oraz 
jego brat 5 letni Henryk (sosnowa 16). To- 
pielców wyciągnięto z wody. Lekarz pogo* 
towia uratował poszkodowanym życie. 

— Napad w nocy. W nocy na 9 b. m. 
na Antokolu wojskowi rewolwerem rozbili 
głowę 2ldetniemu M, Rudnikowi (Wingry 
13 m. 3), 

Pogotowie udzieliło poszkodowanemu 
pierwszej pomocy. 

— Koniokradztwo. We wsi Kotłowce, 
gm. Kurzenieckiej skradziono z pastwiska 
konią wartości 400 zł. 

Przykazania dla ameryka- 
nów jadących do Europy. 

Pismo amerykańskie <World> zamie- 
szcza cztery przykazanią dla swoich ziom- 
ków wybierających się do Huropy. 

1) Nie chwalcie się — powiada <World> 
— że amerykański pieniądz jest jedyną bło- 
gosławioną walutą Świata, tak nie jest. 

Prócz iego, draźmią te wyrażenia tych 
ludzi, którzy lata od 1914—1918 spędzili 
nie tylko na zdobywaniu kredytów. 

2) Nie róbcie żadnych awantur jeśli po- 
żywienie, które kosztowało w poniedziałek 
70 fr. pod koniec tygodnia kosztuje już 125 
franków. 

3) Nie wymyślajcie na urzędników cło- 
wych ną granicach, którzy koniecznie chcą 
się dowiedzieć ile cygar wieziecie ze sobą, 
Gdy będziecie bowiem powracać do ojezy- 
zny, będzie waszym przywilojem jako Ame- 
rykanów, że na granicy opłacicie nietylko 
cło od wiezionych cygar, ale także od każ- 
dego guzika kamizelki kupionego w Eu- 
ropie, я 

4) Nie mówcie waszym - мербНоматту. 
szom podróży w pociągach kolejowych, że 
Ameryka jest najszlachetniejszym wierzy- 
cielem, gdy część swych należności daror 
wała swym dłużnikom gdyż I tak nie mo- 
głaby ich wyegzekwować. 

Przykazania te zawierają bardzo dużo 
słusznych uwag choć nie pozbawione są 
hamoru. 

Odwołanie wizyty kró- 
la Egiptu w Londynie. 

Zapowiedziany przyjazd do Lon- 
dynu króla egipskiego, Fuada 1-g0 
zosiał odłożony na czas nieograni- 
czony. Zmiana ta spowodowana zo- 
stała protestami, złożonemi w Fore- 
ign Olfice przeciw  udekorowaniu 
władcy Egipiu orderem Podwiązki, 
Niezadowolenie było tak silne, że 
król jerzy V-ty zmuszony został do 
cofnięcia swego zamiaru, czem obu- 
rzony Fuad l-szy odwołał podróż. 

Brak zaufąnia do ban- 
knotów i w Azji. 
W Indyjach brytyjskich zauwzżyć 

się daje niepamiętny nadmiar srebra, 
które ludność miejscowa składa na 
przechowanie w bankach. Zjawisko to 
wywołane zostało nieufaością mie- 
szkańców do wszelkich papierów 
wartościowych, zamienianych na 
kruszec. 

W sądzie paryskim. 
W tych dniach rozegrała się w 

jednym z sądów paryskich nestępu- 
jąca scena autentyczna: „Co oska 
żony uczynił po wymierzeniu panu 
pierwszego policzka”, zapytuje prze- 
wodniczący poszkodowanego. „Ude- 
rzył mnie po raz trzeci” brzmi odpo- 
wiedź. „Chce pan zapewnie powie- 
dzieć po raz drugi?* „Nie, panie sę- 
Pzło,—drugi raz to ja jemu dałem w 
gębę." 

  

artysta 
foto- Jan Bulhak +: 

Jagielloūska 8, Przyjmuje 9—6. 
Ceny zniżone. 

  

  

miał u nas zająć bezstronnem i spo* 
kojnem zbadaniem takiego np. epi- 
zodu stosunków żydowsko polskich? 

Nas to nie interesuje, My wolimy 
na Żydów — nie patrzeć. 

* 
czem 

Po dwuletniej przerwie zaczęła 
znów wychodzić „Orafika Polska" — 
jako kwartalnik. 

Jakże bardzo potrzebne to i pożą: 
dane wydawnictwo! Drukarska tande- 
ta, niedbałość typograficzna, brak es- 
tetyki w druku — jakże zastraszające 
czynią u nas postępy! Oczywiście 
składa się wszysiko.. na «cięźkie 
czasy», Ale czy to najskromniej wy! 
dana książka nie może być wydaną 
estetycznie? 

Dia miłośników pięknego druku 
jest ukazanie się pierwszego tego- 
rocznego (za styczeń, luty, marzec) 
zeszytu „Grafiki Polskiej* bardzo ra- 
dośnem wydarzeniem. 

Format duży, imponujący, repro- 
dukcje barwnych kompozycyj wzoro- 
we, mnóiwo ciekawego w tekście 

materjału. я 
Przedewszystkiem oto cała jakby 

monografja, zaszczytnie znanego mło- 
dego pracownika na niwie graficznej, 
artysty niepospolitej miary, Edmunda 
Bartłomiejczyka, Z pod jego rylca 
wyszło już mnóstwo ilustcacyj, plaka- 
tów, osobliwie drzeworytów, proje- 
któw dla dyplomów, ozdobnych okła- 
dek, marek pocztowych i tp. Osobli- 
wie ostatnia wystawa Sztuk Dekora- 
cyjnych w Paryżu rozsławiła zagranicą 
nazwisko naszego artysty. Urodzony 
w Warszawie w 1885:tym, jest Bar.



  

Nr 184 (1194) S“ KUO MN O 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

BILANS HANDLOWY 
województw wschodnich 

(patrz „Slowo“ Nr Nr. 175, 176, 177, 
178 i 183) 

5 Wytwory przemysłu górni- 
czego. : 

a) Nafta i przetwory naftowe. 

Przywóz wymienlonych produktów z 
innych województw do w wa Wileń- 
«skiego wynosił 4593 ton, w tem do 

poszczególnych miejsc: 

  

Stacja Ph: 
przeznaczenia ŻA 

Wilno 3381') 
Głębokie 236 
Dukszty 181 
Wilejka 126 
Mołodeczno 117) 
Postawy 115 
Budsław 99 
N. Święciany 84 
Usza 68 
O echnowicze 51 
Smorgonie 43 
Oszmiana 26 
Łyniupy 25 
N. Wilejka 16 
Ziebki 15 

Podbrodzie 10 

R.zem . . 4593 

Udział w przywoz.e poszczególnych 

stacyj nadawczych był następujący: 

sj «bomik Statystyczny» w zestawieniu 
ogólnem podaje dia Wilna 3354 tonn. Cyfra 
ta jest błędna, ponieważ nie uwzględnia 
przywozu z dyrekcji Katowickiej. Wogóle 
w <Roczniku» nieraz zauważyć się daje brak 
staranności w opracowaniu. 

Nazwa dyrekcji: 
Tonn: 

Lwowska (Drohobycz, Borysław. 
Lwów, Ustrzyki) 3517 

Krakowska (Trzebinia. Zagórza: 
ny, Jasło, lwonicz, Dziedzice) 671 

Stanisławowska (Stanisławów, 
Nadwórna, Bolechów) 135 

Wileńska '(Grodno, Białystok, 
Wołkowysk. Skidel) 127 

Warszawska (Zgierz, Grodzisk, 
Warszawa) 97 
Katowicka (Ligota Pszczyńska) 39 
Poznańska 1 

Razem 4503 

Poza granice Województwa wv- 
wieziono 125 ton (100 z Wilna i 25 
z Turmontu). Przywozu z zagranicy, 
ani wywozu zagranicę nie było. Bi- 

lans zatem wyróżnia się ujemnie cyfrą 
4468 tonn. 

W obrocie wewnęłrznym główną 
rolę odegrało Wilno, skąd do innych 
stacji wysłano 430 tonn (do Postaw 
51, Głębokiego 48, N. Święcian 46, 
Smorgon 40, Wilejki 36, Dukszt 35, 
Olechnowicz 30, Hoduciszek 26, Mo- 
łodeczna 23, Ignalino 21, Uszy 19, 
Prud 12, Sół 1i, Woropajewo i Pa- 
rafjanowa po 11, Podbrodzia 10). 
Udział innych stacyj był minimalny 
(Postawy, Głębokie, Ziabki — razem 
50 tonn) e: 

b) Sól (zwykła, kamienna t wa- 
rzonka). Soli przywieziono do W—wa 
Wileńskiego z innych województw 
w r. 1924—5128 tonn. - Z tej ilości 
na poszczególne stacje przeznaczenia 
przypadało: 

stacje: tonn. 

Wilno 2984 
Głębokie 501 
N. Wilejka 338 
Dukszty 273 
Budsław 166 . 

Z a a S —————————————————————————— 

tłomiejczyk uczniem krakowskiej Aka: 
demji Sztuk Pięknych. „Grafika* daje 
kilkanaście reprodukcyj nadzwyczaj 
ciekawych kompozycyj Bartłomiejczyka, 
np. jego świetnych ilustracyj do 
„Janka kominiarczyka*. 

Dalej zanotujmy obszerne sprawo* 
zdanie o książce polskiej na wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu, ozdo: 
bione między innemi — kilkoma re: 
produkcjami znakomitych opraw prof. 
Lenarta z Wiina Dalej oto wskazówki 
jak składać utwory poetyckie, rzecz o 
maszynach do składania, o szkole 
w Warszawie, etc. etc. ` 

A że nie wolno przerywać ciągło. 
ści naszej troski o piękne druki pol 

skie, to rzecz przecie jasna. Trafnie i 
dobitnie argumentuje w „Orafice“ p. 
Przecław Smolik: «W ogėlnej wspė!- 
czesnej dekadencji naszej produkcji 
diukarskiej jest groź”a, o której się 
zbyt mało myśli Dziś wolno nam 

jeszcze wiele zwalać na ały stan 
ekonomiczny państwa i na niski 
skutkiem tego poziom naszych po- 
trzeb. Lecz skąd się wezmą tędzy 
pracownicy wówczas gdy nasz slan 
ekonomiczny się poprawi i konsument 
—mniej licząc się z ceną— zapragnie 
książki dobrze wydanej? Czy nie bę- 
dzie wówczas zmuszony właściciel 
drukarni w Polsce sprowadzać zece- 
rów i maszynistów cudzoziemców? 
Lub wydawca polski wykonywać swe 
diuki zagranicą?» : 

Nie daj Bože aby ku temu szło. 
Para uwag, | Przedewszystkiem 

okładka tego pierwszego zeszytu 
<Grafiki Polskiej. Może ona jest w 
guście.. najnewocześniejszym ałe rze- 

    

Podbrodzie 126 
N. Święciany 121 
Mołodeczno 111 
Wilejka 86 
Smorgonie 61 
Oszmiana 60 
Gudogaj 48 
Ziabki 45 
Postawy 31 

Ignalino 31 
Parafjanów 30 
W oropajewo 30 
Soły 16 
Olechnowicze 15 
Hoduciszki 15 
Królewszczyz. 15 
Krzywicze 15 
Podswilje 15 

Razem 5128 

Przywóz według udziału w nim 
poszczególnych stacyj nadania przed - 
stawia się następująco: 

  

Dyrekcje: tonn: 

Poznańska ( Wapno i Inowroc- 
ław) 3210 

Krakowska (Wieliczkaji Boch- 
nia 1815 

Wileńska (pobliskie stacje 
w'wa Nowogró 
dzkiego) 57 

Warszawska (Ciechocinek i 
Warszawa) 36 

Lwowska (Drohobycz) 10 

Razem 5128 

Z w:wa Wileńskiego wywieziono 
do pobliskich stacyj w:wa Nowo 
gródzkiego—165 tonn. Przywozu z 
zagranicy względnie wywozu zagra- 
nicę nie notowano. Ujemny bilans 
handlowy w odniesieniu do soli wy* 
nosi 4963 tonn. 

Poniższa tabela przedstawia obrót 
wewnętrzny solą w przewozach ko- 

leją. 

  

Stacje na Stacje prze: 
SCE łagn znaczenia a 

Wilno 1221 Dukszty 208 
Budsław 120 Wilno 150 
Podbrodzie 108 Smorgonie 142 
Dakszty 60 Głębokie 137 
Usza 45 Postawy 136 
Gudogaj 32 Wilejka 131 
Głębokie 30 Ignalino 117 
Olechnowicze 30 Mołodeczno 110 
Oszmiana 15 Uszą 106 
Prudy 15 N. Święciany 95 
Mołodeczno 15 Hoduciszki 90 

Woropajewo 15 Budsław 70 
Krėlewszczyzna 15 Oszmiana 61 
Krzywicze 15 Łyntupy 47 

Wilejka 10 Gudogaj 45 
Parafjanów 5 a> 2 
Lyntu „ Wilejka 

: O aż Podbrodzie 18 
rzywicze Razem 1760 Soły 15 

Ziabki 15 
Turmout 8 

Razem _ 1760 

® 

O innych wytworach przemysłu 
górniczego, jak rudy żelazne i inne, 
żużle, szlaka,ropa naftowa, gips, kre- 
da, wapno i-wapień i t. p.—scisłych 
danych nie posiadamy. 

D GN. 

Zygmunt Harski 

INFORMACJE. 
Stabilizacja złotego: 

M'nister skarbu udzielił ye 
wywiadu korespondentowi „Berliner 
Tageblattu*, w którym poruszył kilka 
aktualnych tematów, rysując przed 
przedstawicielem prasy szkic swego 
programu. 

Na bliższą uwagę zasługują wy: 
wody ministra o złotym. 

Za punkt wyjścia swej polityki 
uważa minister rozwiązanie problemu 

telnie szpetna. Ekscentryczna, wyszu- 
kana, dziwaczna, krzycząca — a w 
smaku bardzo niewysokiej próby. Po- 
wtóre. Nie należałoby może popula- 
ryzować czcionek o kroju ostrym, 
niespokojnym, męczącym wzrok, czcio- 
nek takich, jakie użyto w odezwie 
od Redakcji lub w artykule o Bartło- 
miejczyku. Im okrąglejsze czcionki, 
spokojniejsze; o dużem oczku, jes- 
ne i jak najmniej męczące wzrok tem 
pożądańsze są i—zawsze będą spra- 
wiać wrażenie estetyczne. 

* 

Wrześniowa sesja Ligi Narodów 
już nie daleko. Już się o niej po ga- 
zetach pisze, pisze. . 

A czy kto sobie wvobrazi „ge- 
newskie dni* bez—p. Heleny Vaca- 
resco, rumuńskiej delegatki w Lidze 
Narodóa? Bez jej nieodmiennie zie- 
lonej sukni, bez jej osóbki korpulent: 
nej, niskiego wzrostu, żywej niezmier- 
nie? Bez pani Vacaresco slaroświec- 
kiej patrzałki (lorgnon) bez jej bły- 
skawicznych odpowiedzi, słynnych 
bonmots i jej — wcale, wcale niepo- 
wszedniej przenikliwości w sprawach 
politycznych i do-konałego w nich 
orjentowania s ę? 

B,ła niegdyś bardzo piękna, no, 
i modziutka. Była Wówczas iektorką 
przyboczną królowej Carmen Sylvy. 
Zakoch.ł się w niej na zabój na- 
słępca tronu. Chciał żenić się .. Król 
uderzył ręką w stół. N'e zgodził się 
za nic na taki mezaljans. Następca 
tronu rumuński musiał poślubić— 
jeszcze może piękniejszą księżniczkę 
Marję Koburską. Panna Vacaresko 

stab:lizacji naszej waluty. Wbrew po- 
glądom reprezentowanym przez kie- 
rownictwo Banku Polskiego, uważa p. 
minister, że nadszedł obecnie czas, 
aby pomyśleć o definitywnem ustale* 
niu poziomu stabilizacyjnego złotego. 
Trudno jednak już dziś określić jego 
kurs parytetowy. 

O ile idzie o pożyczkę zagranicz- 
ną, to minister zaznaczył wyraźnie, 
iż rząd polski nie przyjmie kredytów 
na gorszych warunkach, jak te, na 
których udzielano innym państwom. 

Z innych spraw poruszono w ro» 
zmowie i kwestję stosunków handlo- 
wych z Niemcami. 

Według p. ministra rząd polski go- 
tów jest zawrzeć traktat handlowy z 
Niemcami, jeżeli okażą dobrą wolę w 
sprawach mających dla nas zasadni- 
cze znaczenie, zresztą nic nie stoi na 
przeszkodzie wzajemnemu porozutnie- 
niu się Mówiąc o rozbudowie sto- 
sunków handlowych z innemi pań: 
stwami, podkreślił minister koniecz- 
ność położenia nacisku na utrzymanie 
aktywności bilansu handlowego. 

Dużą wagę poświęca obecnie rząd 
rozbudowie stosunków handlowych z 
Rosją. 

Groźba nowej podwyżki 
lejowej 

Ministerstwo kolei forsuje b. in- 
tensywnie nową podwyżkę taryfy 
kolei; ma ona dotyczyć zarówno tary- 
fy osobowej, jak i towarowej. Naj- 
wyższa podwyżka ma nie przekraczać 
10 proc. stawki obecnej Fundusze, 
uzyskane na tej drodze, Min. kolei 
ma zamiar zużylkować na prace п 
westycyjne, które wyraziłyby się rów= 
nież w pracach nad budową nowych 
linij kolejowych, jak i w zamówie- 
niach taboru kolejowego. - 

Podwyżka wzbudziła jednak sze- 
reg zastrzeżeń w sferach gospodar- 
czych kraju. 

Nowelizacja ustawy o reformie 
rolnej. 

Ustawa o reformie rolnej ma być przez 
rząd znowelizowana w dwu kierunkach, а 
mianowicie: w kieiunku umożliwienia jej 
szybkiej realizacji praktycznej i finansowej, 
oraz w kierunku poczynienia pewnych u- 
stępstw właścicielom ziemskim za pomoc z 
ich strony. Między innemi projekt przewi: 
duje utworzenie przez ziemian instytucji 
kredytowej, zobowiązującej się pizeprowa- 
dzić częścowo zadanie rządu w zakresie ra- 
formy rolnej i któraby się postarała o kapi- 
tały zagraniczne przy pomocy rządu. 

Kredyty dia młynarzy na zakup 
zboża. 

W związku z aktualną obecnie sprawą 
realzacji zbiorów dowiadujemy się, że rząd 
nie zamierza ułatwiać skupu zboża kupcom 
lecz wprost młynarzom, którzy w tym celu 
mają otrzymać kredyty 10 tygodniowe. Fun" 

ko. 

. dusze przeznaczone na ten cel mają według 
zamiarów rządowych wynosić około 4 mil: 
jony złotych. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (o) Udział organizacyj ku- 

pieckich w posiedzeniach ko 
misji odwoławczej. Jak się dowia- 
dujemy, prośbę organizacyj kupiec- 
kich o powołanie na odnośne posie: 
dzenia komisji odwoławczej delegacji 
organizacyj kupieckich w celu złoże- 
nia wyjaśnień oraz wstrzymania wszel- 
kich kroków egzekucyjnych aż do 
chwili powzięcia przez II instancję 
def nitywnych decyzyj, władze skar- 
bowe nie uwzględniły z uwagi na 
przepisy art. 85 i 95 ustawy o 
podatku przemysłowym, natomiast 
równocześnie polecono urzędom skar- 
bowym wstrzymać kroki egzekucyjne 
względem rzekomo pokrzywdzony. h 
płatników o ile oni wnieśli odwoła- 
nia, do czasu prowizorycznego zaopi- 
njowania odwołań, tudzież polecono 
urzędom przesłuchać przed zaopinjo- 

poprzys'ęgła sobie niebyć żoną ni- 
czyją—czemu się do dziś dnia nie 
sprzeniewierzyła się, 

W polityce znalazła ukojenie i 
zapomnienie. Włada też doskonale 
piórem: próbowała literatury...  Obec- 
nie jest jedyną w świecie dyplomatką 
niewieściego rodu. jest stałą repre- 
zentantką Rumunji w Lidze Narodów 
i wywiązuje się z tego zadania— 
znakomicie. 

W Paryżu stale mieszka, nie w 
Genewie ani też w Bukareszcie. Któż 
z ludzi interesujących się głębiej lub 
zawodowo polityką, nie bywał w 
mieszkaniu Heleny Vacaresco przy 
rue Washington? Surowa elegancja. 
Po ścianach wizerunki niemal wszyst- 
kich monarchów europejskich — z 
własnoręcznemi. dedykacjami. Kilka 
mężów stanu, kilku / generałów... 
Gościa przyjmuje elegancki sekretarz 
osobisty pani domu. ° 

Temi dniami właśnie odwiedził 
dyplomatkę rumuńską, wywierającą 
podobno niemały wpływ w sferach 
najwyższej polityki międzynarodowej, 
paryski korespondent _ wiedeńskiej 
„Neue Freie Presse", 

Przyjęła mnie—opowiada— siedząc 
w bujającym się fotelu. Zmierzyła 
mnie przez palrzałkę przenikliwym 
wzrokiem. : 

— Czy pani sądzi, że 

Ligi Narodów nie zmalał? 
— Bynajmniej. 
P. Helena Vacaresco jest zdania, 

że finansowe kryzysy i, przesilenia 
dające się we znaki całej Europie 
może doprowadzić do porządku 
jedynie— Ligi Narodów. 

prestige 

waniem odwołań przynajmniej jedne- 
go delegata stowarzyszeń kupieckich 
w charakterze rzeczoznawcy w wy- 
padkach nieposiadania przez urząg 
skarbowy dokładnego materjału wy- 
miarowego. 

— (o) Rewizja obrotów ku: 
pieckich za rok 1925. Na skutek 
interwencji organizacyj kupieckich w 
sprawie przeciążenia płatników wy- 
miarem podatku obrotowego za 
drugie półrocze 1925 r. władze 
skarbowe wyjaśniły, że podanie re- 
rewizji obrotów ustalonych przez u 
rzędy skarbowe za diugie półrocze 
1925 r. będzie miało miejsce tylko 
względem tych płatników, którzy 
złożyli w terminie ustawowym od- 
wołanie. Prowizoryczne opinjowanie 
zostało już zarządzone i będżie przez 
władze skarbowe dokonane bezwłocz 
nie po przeprowadzeniu dochodzeń. 
Ogran.czenie zaś egzekucyj w myśl 
odnośnych zarządzeń Min. Skarbu 
będzie miało miejsce tylko w wy 
padkach stwierdzenia istotnych po- 
krzywdzeń. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 9 
sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto 32—33 (zupełny brak), 
owies 34 — 38 (brak), jęczmień browarowy 
36—38, na kaszę 32—34, otręby żytnie 24— 
26 (brak), pszenne 24—26 (brak), jęczmienne 
21 — 22 (brak). Tendencja na żyto bardzo 
mocna. Wynikła na tle braku kompletnego 
zapasu w młynąch, powstałego wskutek 
braku dowozu. Sytuacja taka zależna jest w 
dużej mierze od pogody. 

Mąka pszenna amerykańska 95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45 — 
48, razowa 30—35, kartoflana 70 £0, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc. 
45—48, razowy 30 — 35 gr. za 1 kg. 

Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
przecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 160 — 180 gr. za 1 kg., 
cielęce 100—120, baranie 140—150, wie 
przowe 240—250, schab 260—2790, boczek 
260—270. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.80 — 
4.00, il gat. 320 — 350, smalec wieprzowy 
450—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mleko 25—30 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 120--150, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy. 100 — 150, masło nieso« 
lone 500 — 550, solone 450 — 500, desero: 
we 550— 600. 

Jaja: 160—180 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle młode 10—15 gr. za 

1 kg, cebula 180 — 2C0, młoda 5 — 8 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (pę- 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 50—200 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za litr, kapusta świeża 25—30 za 1 kg., ka- 
lafiory 15 — 30 za sztukę, pomidory 100 — 
140 za 1 kg. 

Jagody i owoce: czarnice 30 —35 za litr, 
porzeczki czerwone 60—70 gr. za 1 kg., czar: 
ne 180—200, wiśnie 200—220, borówki 30 gr. 
za litr. agiest 70 — 80 gr.. za 1 kg., jabłka 
10—60, gruszki 30—35, śliwki 150—180, 

Cukier: kryształ 133 136 (w hurcie), 138: 
140 (w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 
(w detalu) gr. za 1 kg. 

„Ryby: limy żywe 380—400 gr. za 1 kg. 
śnięte 300—320, szczupaki śnięte 300—320, 
okonie żywe 360—400, śnięte 280—300, ka- 
rasie żywe 360 -350, AE "200—220, karpie 
żywe 350—380, śnięte 250—280, leszcze ży- 
we 400—420, śnięte 320—350, sielawa 250— 
280, wąsacze żywe 380 — 400, snięte 250 — 
280, węgorze 400 — 420, płocie 120 — 150, 
drobne 50—60. 

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
częta 120—150, kaczki 300 - 400. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

9 sierpnia 1926 r. 
Dewizy | waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 9,01 9,06 9.02 
Holandja 365,40 — 36630 _ 364,50 
Londyn 44.25 44,32 44.09 
Nowy-York 9.17 9.09 9,05 
Paryż 21, 27,07 26,93 
Praga 26,94 27, 26,83 
Szwajcarja 175.75 176,19 175.31 
Wiedeń 128 60 128 92 128.28 
Włochy , 30,60 3067 30.53 
Belgja 25,65 2571 25 59 
Stokholm 243,70 243,44 242,80 

Papiery wattościowe. 

Pożyczka dolarowa 65,75 (w złotych 587,28 
» kolejowa 14600 143,50 — 

5 pr. pożycz konw. 45,23 4350 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 30,30 30.20 

— A wojna? 
— Nie wierzę aby jakiekolwiek 

państwo odważyło się łamiąc obecne 
status quo, wojnę wywołać. 

— A Bałkan ? 
— Tam ludzie za wiele ucierpieli 

od wojiy aby nie mieli jej unikać 
jak ognia. | 

— Stosunkirumuńsko rosyjskie nie 
zdają mi się być normalnemi. Jak 
pani sądzi? 

— Nie są ani złe ani dobre. Jest 
jedna tylko kwestja; besarabska. Lecz 
ona już rozstrzygnięta definitywnie 
dla nas, Romanów, dla Europy, dla 
świata. Z chwilą gdy zgodzi się na 
to i rząd sowiecki—nic nie będzie 
bruździło nawet przyjaźni międży 
Rumunją a Rosją. 

W tym momencie — pisze kore- 
spondent—służąca weszła anonsując 
nowego gościa. Pożegnałem się i 
wyszłem. W przedpokoju natknąłem 
się na p. Paul Boncour?. 

* 

Jest w Paryżu człowiek pobierają: 
cy pensję ze skarbu państwa. 
stuje on urząd.. niel. posadę.. też 
niel.. zajęcie bardzo, hardzo specy- 
ficzne, Czuwa nad tem aby nad gro- 
bem Nieznanego Żołnierza pod arka- 
dą Arc de Triomphe nigdy „ogień 
wieczny” nie zagasł. Westalka ro- 
dzaju męskiego—i tyle. Tytuł jego peł+ 
ny brzmi: 'Le gardien de lą Flamme 
du Souvenir a UArc de Triomphe. 

Pan Marcel Gaudin służył w woj- 
sku; szarżę miał brygadjera w 59 re- 
gimencie artylerji Pocisk armatni 

   

  

Z SĄDÓW. 

Banda dywersantów białoruskich 
przed sądem. 

W dniu wczorajszym sąd okręgo: 
wy w Wilnie w składzie sędziów: A. 
Owsianko (przewodniczący), Wyszyń - 
ski i Jacewicz przystąpił do rozpozna: 
wania sprawy bandy dywersantów 
sowieckich, zorganizowanej na terenie 
ziem wschodnich. : 

Banda ta początkowa tworzona 
była w ten sposób, że powstawały 
«piątki», które dopiero po odpowied- 
niem wyszkoleniu mogły stanowić 
kadry dalszych odziałów. Luźne te 
oddziały kierowane przez fachowców 
przysyłanych z za kordonu miały być 
złączone w celu napadu na straż gra: 
niczną. Banda ta ciesżyła się -popar- 
ciem partji komunistycznej Białorusi 
Zachodniej i N. P. Ch. 

O:karżeni Makowski i Juncewicz, 
działacze «Wyzwolenia» będąc w kon- 
takcie z Mińskiem prowadzili tę robo 
tę. Głównym punktem było Derewno. 
Banda liczyła 400 zbrojnych ludzi, 
Policja mając dokładne informacje, 
roztoczyła opiekę nad  czołowemi 
członkami bandy i udało się jej prze: 
jać Ist pisany przez Makowskiego do 
@. Р. U. w Mińsku, a opatrzony pie- 
czątką P. S. L. «Wyzwolenie» w De: 
rewnie. Były geometra ze Stołbców 
Jerzy Sobolewski, obecnie poseł na 
Sejm miał być tą osobą, która z ra- 
mienia G P. U. miała kierować akcją 
dywersyjną. On to organizował i kie- 
rował napadem na pociag pod Łuniń- 
cem. Werbowaniem do bandy trud- 
nił się Raczyński, znany bandyta, 

Na ławie żasiadło 33 ch oskarżo- 
nych. Piętnastu z nich odpowiada 
z więzienia, między nimi jedna ko- 
bieta. Wszyscy oni ubrani są w ko- 
szule zielone jednakowego kroju i 
koloru, wygląda to jak gdyby to 

at być specjalny mundur dywersan- 
w. 
Pozostali odpowiadający z wol- 

n.j stopy siedzą oddzielnie. 
Stu pięćdziesięciu świadków  po- 

wołanych do tej-sprawy roztokowa* 
no częściowo w pokoju przeznaczo- 
nym dla świadków, częściowo w we- 
stibiu'u. 

„Pomiędzy świadkami kręcą się 
niespokojnie działacze  bialoruscy: 
posłowie Taraszkiewicz, Szapiel oraz 
znany w Wilnie Rak-Michajłowski, 
niedoszły orator rozpędzonego przez 
policję wiecu. 

Przy stole ekspertów podinspe- 
ktor policji politycznej p, Snarski. 
Przy sprawdzaniu personalji wszyscy 
prawie oskarżeni podają się za Bia- 
łorusinó w. Wyłania się szereg arcy- 
zabawnych sytuacji, kiedy dwaj ro: 
dzeni bracia podają się jeden za Po- 
laka, drugi za Białorusina. Kilku 
oskarżonych nie umie sobie zdać 
sprawy z tego do jakiej narodowo- 
ści należą, cświadczając że są „tutej- 
si“. Wszyscy prawie są mało albo 
zupełnie niepiśmienni. 

D> czołowej grupy oskarżonych 
należą: = Makowski, B. Jucewicz, 
J Klimko, E. Buško, I. Wojtowiczė- 

T wūa, K. Worcbiej, M Juszko, K. Žer- 

strzaskał mu nogę, Znakomici chirurdzy 
nie dali mu marnie zginąć. Nawet nogi 
mu nie amputowanc; pospajano jej czę: 
Ści jakiemiś ze srebra sprężynami czy 
„czemś podobnem takien”; dość, że. 
p. Gaudin mógł, jako inwalida, wró: 
cić do życia cywilnego. Probował 
pracować gdzieś na fabryce. Sił nie 
starczyło. Wówczas to Komitet pod- 
trzymujący «wieczny ogień» powierzył 
mu funkcje — westalki. 

Ma swoje godziny „urzędowania* 
On to udziela informacyj gdzie obsta: 
Jować wieniec na grób Nieznanego 
Żołnierza; on to opowiada Ameryka- 
nom najbardziej efektowne epizody 
z wojny fudzież jak się odbyło loso: 
wanie Nieznanego Żołnierza. 

Pan Marceli Gaudin mówi przy 
ciszonym głosem podarkadami Łuku. 
Jakby był w kościele. Niebawem bę- 
dzie miał mundur: niebieski, z wyszy- 
tym na ramieniu ztotym kordonkiem 
Łukiem oraz płomieniem Wiecznego 
Ognia. Pękny uniform! Niema co 
mówić. a 

Przez dziewięć godzin pełni p. 
Gaudin służbę swoją. Będzie miał 

Piawy samym Łuku schronisko na zimę. 
Jest ze swojej „szarży* uszczęśliwio- 
ny. A tak jest gorliwy i pełen nale. 
żytej powagi, że wątpliwości niema, 
iż do końca życia piastować będzie 
swoje funkcje westalki... 

Jest też w Paryżu — tej niewy- 
czerpanej skarbnicy najdziwaczniej- 
szych „typów* — p. Paul Lóautaud. 

Spotkała go temi dniami fatalna 
przygoda. Z malutkiej willi pod Ра- 
ryżem, w Fontenay aux Roses wy* 
rzuca go nielitościwa właścicielka 

$ = p. 

Doktór PiotrDaniel Cerashi 
lekarz Sejmikowy w Lachowiczach pow. Baranowickiego 
zmarł 9 go b. sierpnia o godz. 6-ej rano po ciężkiej chorobie, przeżywszy 
lat 57, Eksportacja zwłok we czwartek 10-go sierpnia z kaplicy szpitala 

kolejowego na cmentarz Ewangielicki. 

O czem zawiadamia RODZINA 

   

   
ko, W. Pawlikowski, 
M. S'ńko, M. Żerko, M. Szarapo, 
B. Kołodziński i B. Nessen. Kilku 
z nich ma inne sprawy karne. Słabo 
p'śmienna Irena _ Wojtowiczówna 
ukończyła w Rosji Sowieckiej kursy 
telefoniczne. Szarapo, młody niepi- 
śmienny chłopiec po otrzymaniu aktu 
oskarżenia usiłował uciec, lecz został 
złapany na granicy. 

Przy sprawdzaniu listy obecnych 
Świadków ujawnia się, że wielu z 
nich, a między niemi kilku b. waż: 
nych nie zjawiło się na rozprawę. 

Prokurator—p. Kowerski—wnosi 
o rozpoznawanie sprawy, motywując 
to względami humanitarnemi (oskar- 
żeni siedzą już od roku przeszło), 
obrona, a wnoszą ją mecenasi: Ro- 
dziewicz, „Pietrusewicz, Czernichow, 
Lisowski i Berenson sprzeciwia się 
temu. Przewodniczący daje obronie 
możność naradzenia się w sprawie 
uzgodnienia swego stanowiska, za- 
rządzając przerwę, po której mec. 
Pietrusewicz stawia wniosek o wy: 
kreślenie z liczby świadków dowo- 
dowych czterech Świadków. Wywo- 
łane to zostało tą okolicznością, że 
dwaj Świadkowie n b. koufidenci 
zeznawali u sędziego Śledczego, pro: 
wadzącego śledztwo po. dwa razy. 
Raz pod własnem nazwiskiem, drugi 
raz pod swoim pseudonimem. Są to 
Świadkowie: Jain Adamowicz leśnik 
vel Jan Jasionowicz oraz  Bierdziuk 
vel Cholew ński. Niezależnie od tego 
obrona domaga się zawezwania na 

В. Raczyński, _ 

ponownie wyznaczoną rozprawę 
świadka Iwanowskiego, który nie 
stawił się obecnie na rozprawę . 
uprawniony do tego przebywaniem 
w innym okręgu sądowym 

Wnioski obrony poparte zostały 
dłuższemi przemówieniami zdążające» 
mi do odroczenia sprawy. Oskarżeni 
śledzą z zainteresowaniem za prze 
biogiem dyskusji Na ławie „poselskiej 
śpomiedi publicznością) poruszenie, 

ywe zadowolonie z racji chwilowego 
niepowodzenia prokuratora maluje się 
na twarzy posła Szapiela. Poseł ten 
nie lubi jak widać urzędów prokura- 
torskich. Ё pad 3 

Polemikę, jaka powstała na (en 
temat pomiędzy prokuratorem, a 
obroną, przerywa  przowodniczący 
zarządzając przerwę. Prokurator prosi 
o wniesienie do protokułu, że prze- 
wodniczący nie udzielił mu jeszcze 
głosu. 

Po przerwie sąd ogłosił, że spra- 
wa zostaje odroczona. Oskarżeni od- 
powiadający z więzienia przeczekają 
kilka miesięcy wyroku, od którego 
zależy ich wolność. 

T. 

BBUADAGASAKARE 

Lekarz- 
Dentysta M. GOLDBARG 

powrócił 
i wznowił przyjęcie chorych. 

UI. WIELKA 26 m. 1 

W, Z. P. 5665 VI. 
. 

  

pod pozorem, że p. Leautaud urzą- 
dził w niej, w najmowanej willi, przy- 
tułek dla bezdomnych psów i kotów. 
Miły Boże! P. Leautaud jest mizan- 
tropem, samotnikiem. - Na drzwiach 
swoich położył napis: „Można dzwc: 
nić; na nikogo nie czekam; nigdy 
nie odpowiadam*. Listów nie przyj- 
muje. Natomiast, niech że zdybie 
gdzie na mieście wałęsającego się, 
bezpańskiego psa lub kota! Prowa- 
dzi go do swej willi, opiekuje się 
biednem stworzeniem jak rodzonem 
dzieckiem. . › 

Takim już jest stary p. Paul Lė- 
autaud, bardzo do Woltera podo- 
bny. 

Gdy który piesek lub kot rozsta- 
nie się z życiem, p. Leautaud grze- 
bie go w ogródku swojej willi — 
tylko, broń Boże, nie stawia pomni- 
ków jak to czynią zwarjowane, stare 
Angielki.. Nie potrzeba. Nie o żaden 
chodzi przecie snobizm, nie o żadną 
paradę. 

I teraz właścicielka willi, wiedźma, 
sekutnica, chce wyrzucić p. Leautaud'a 
nie mogąc pogodzić się z jego „ma- 
nją" 

Ale p. Leautaud nie ustąpi. I bę- 
dzie miał po swojej stronie wszyst- 
kich ludzi. tak litościwych jak on 
sam. 

Gz:-Iš
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Nieporządki autobusowe. — 
ch wehikulow wileńskich dzięki bra- 

kosi regulacji nie tylko nie odpowiada po- 

trzebom mieszkańców ale jest Žž 6dlem nie: 

sumiennej konkurencji. 

Najbardziej cierpą 

S O toe nie wielka ich ilość kurso- 

— bylo znośnie. Ostatnio jest ich za 

sk SBEbY szykanują jeden: drugiego i 

pasażerowie SOO 
narażeni są n.eje- 

je na przykrości. а ч 

апо‘‹г'ч?:‹‘ііае\п?ю ргт’в\о znowu miejsce zaj- 

ście, które zakłóciło spokój publiczny. | | 

Oto jeden z pasażerów autobusu linji 

pl. Katedralny — Pośpieszka, należący do 

firmy «Autolot» nieprzychylnie odezwał się 

o żydach, wyrażając życzenie, E IE: 

chali jaknajprędzej do Palestyny. Urażen 

tem pasażerowie tegoż autobusu tr 

mojżeszowogo. demonstracyjnie  opus- 

wehikuł. Wszczęła się sprzeczka, która o 

włos nie doprowadziła do bójki. : 

Od tego czasu pasażerowie naro kz 

ści żydowskiej bojkotują „autobusx si 

«Autolot», przyczyniając jej tem otkliwe 

erjalne: 
iS, 

Sta stu i e rodzaju nieporozumienia za: 

lodzą bardzo często. ‹ 

$ Należałoby wiadzom wpłynąć na ruch 

i ć go wreszcie. autobusowy i uregulować g zh 

ludzie korzystający 

Z całej Polski. 
— Szkolnictwo powszechne 

w Warszawie. W roku szkolnym 

1925-26 było w Warszawie około 

106000 dzieci w wieku szkolnym ('i. 

urodzonych w latach 1912—1918) 

Z tej liczby w szkołach powszech 

nych (publicznych) uczyło się około 

60 tysięcy, w szkołach eJementarnych 

prywatnych około 7 tysięcy, w che- 

derach (koncesjonowanych) około 6 

tysięcy, w szkołach zaś średnich i 

zawodowych—ponad 12 tys'ęcy. 

Liczba dzieci, objętych przymustm 

szkolnym, wynosi około 77500: z 

roczników dzieci, urodzonych w la 

tach 1915—1018 są to wszystkie dzie: 

ci, uczące się w szkołach oraz dzie: 

ci, które otrzymały pozwolenie na 

naukę domową; natomiast roczniki 

1912—1914, objęte przymusem l:czą 

. tylko dzieci, uczące się w szkołach 

powszechnych. Ogółem liczba dzieci 

uczących się (wraz z temi ze star 

szych roczników, które nie są objęte 

przymusem wynosi około 88 tys'ęcy, 

w Szkołach zaś uczy sie 85 tysięcy 

dzieci w wieku szkolnym. 
A zatem w ubiegłym roku szkol- 

" nym nie uczyło się w szkołach oko 

ło 21 tysięcy dzieci w wieku szkoł 

nym, co stanowi. około 18 proc, o: 

gólnej liczby dziatwy szkolnej. 

porównaniu z rokiem szkćcinym 1924 

—1925 jest to znaczna poprawa, 

Najtańsze żródło zakupu materjałów 
dentystycznych jest skład »ZESZA» 

w Wilnie uj. Skopówka 5. 
Zamówienia zamiejscowe wykony- 

wuję w dzień otrzymania. 

Dentyści i techni- 
cy dentystyczni!! 

Podziękowanie, 
Mieszkańcom Wilejki, Związkowi Leśnemu, 
a w szczególności Straży L-šnej za obecnošė 
w dn. 7 lipca r. b. na Nabożeństwie Ża- 
łobnem za duszę Ś. p. Aleksandra Goli- 
monta w półrocznicę jego śmierci, jak] rėw- 
niež za udzał w pogrzebie, niniejszem 

shłąda serdeczne Bóg Zapłać 
Brat Wiktor Golimont. 

  

H NIEMOJEWSKI 

„Leczenie płue' 
(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Cena 
lzł. WILNO, Królewska 1, 
Księgarnia Stow. Naucz Polskiego 
(telef. 314). Konto P. K. O 87.150 

  

Okazja! 

Pług 
parowy 
Fauler, 

składający się z 2-ch lokomob'li, płu- 
ga, kambelu, rnchomego warsztatu w 

dobrym stanie 

do sprzedania. 
ADRES: 

Cukrownia Guzów, poczta] Żyrar. 
dów, z. Warszawskiej | 

  

  

PENSJONATÓW, 
Uwadze JNIEKNATÓW 
wynajmuących pokoje z utrzymaniem 

dla uczącej się młodzieży i t. p. 
Ogłoszenia do wszystkich pism na 

specjalnie ulgowych warunkach 
przyjmwje 

BIURO REKLAMOWE 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

    

  Garbarska 1, tel. 82. 
  

  

— 
pO a НОНЕ 
NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE 
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Miejski Kinematograt 
KULTURALNO OŚWIATOWY |: 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) li 

o 

  

  

  

R. Raczyńskiego 

Ww o 

Dziś będzie wyświetlany film 

„BITWA POD CZUSZIMĄ* Šitai Yas 
Rzecz dzłeje się podczas wojny rosyjsko japońskiej w 1905 roku w Nagasak 

na pełnym morzu i na jachcie bogatej marynarki. 

ь CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

KASA CZYNNA: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30. 

POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3 ciej, w dnie powszednie o godz. 5 tej. 

  

ŻYTO oryginalne 

„ROGALINSKIE“ 
(Dawniej Glabisza 

Petkus 100) 

bzrdzo plenne, z motrwałe, dob.ze się krzewiące poleca do siewu 

Zarząd dóbr w ROGALINIE poczta Swiątniki n/W. 

Zamówienia przyjmują także 

W POZNANIU: Bank Kwilecki Potocki i S-ka, Aleje Marcinkowsiiego. 

Dom zbożowy Władysław Radomski, Plac Wolności 3. 

W WARSZAWIE: Bank Kwilecki Potocki i S ka, Krakowskie Przedmieście 9. 

W TORUNIU: 

WILNO, ZAWALNA 13. 
NA SEZON 

Fabryki Papieru Fabryczna 

Е 
Е 
Е 
Е 
Ё 

poleca pp, Detalistom i Spėtdzielnicm wielki wy bėr materjalėw 
szkolnych i kancelaryjnych po cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów 
introligatorskich. 

Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 

B, Hozakowski, ul. Mostowa. 

VVV VTAT WATT TATA ЧАЬ Е ЧА 
Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. f. „Papier s_ka Akc. 
Telefon 501. 

SZKOLNY 3 
3 

sprzedaż wyrobów Chem. 
Fabr. M Leszczyński i S ka. 

adu ód du ba ki odu Kaka bs doki A a o ak 

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

o miesiącu SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE gg Gg m S G 5 HB E E B 

Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82 

na warunkach BARDŻO ULGOWYCH. 
Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

     

    

Ор 5 DO 15 WRZEŚNI 1 1926. 

  

£ Duży portret 
Rozm ar 35x45 tylko za zł 6 

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po* 
dobieństwem, w eleganckiem pąsse-partout, wykonany w 
przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 złotych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO« 
Warszawa, Zielna Nr. 3 

El. DBZ ACB 

"Nr 184 1194) 

  

Sumy pieniężne 
pod gwarancją bi- 
poteczną lokujemy 

Dom H.-K. 
ZACHĘTA» 
Gdeńska 6 m. 1. 

tel. 9—05. 

Mieszkań 

3 —4 pokojowych 
poszukujemy. 

Posiadamy soli- 
dnych refiektantów 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. m 1. 
Telefon 9—05. 
O — 

PRAWIE 
DARMU 

  

  

Kilką wolnych 
ćwiartek 

13 Pol. Państw Lo- 
terji Klasowej do 
klasy V jest do 
nabycia w kojektu- 
rze IN. Kowalskiej 
ul. Witoldowa 55, 

Dom H.-K. 
<Z ACHĘT A» 
Gdańska 6 m.1 

telef. 9 — 05. 
Cągnienie о1 11-     УШ do 13-IX r. b. 

  

RITTLER- 
ANDREJEWA 

  

  

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

Wypożyczanie, sprzedaż, 
kupno, zamiana fortepianów 

pianin, tisharmonij. 

LEKARZ DENTYSTA 
Mickiewicza 4. 

wróciła i wznowiła 
przyjęcie. 

  

gub. książk. wojsk. 
Z Nr 12/35 z karią 

mob. wydaną 
przez P. K, U. Wilno   

  

Przetarg 
na budowę 12 murowanych 
szkalnych dla robotników 

st Łap y. 

W dniu 24 sierpnia 1926 roku w Dyrekcji K. P. 
w Wilnie—ul. Słowackiego 2 odbędzie się przetarg 

Do przetargu dopuszczone 
zostaną jedynie firmy budowlane zarejestrowane, 
które wykażą się wykonanemi budowlami, przyczem 
Dyrekcja P. K. w Wilnie zastrzega 
wyboru oferenta bez względu na wysokość oferty. 

8000 złotych gotówką 
papierach wartościowych należy składać w Wydziale 
Rachunkowym Dyrekcji. Kwit winien być dołączony 
do oferty. Oferty bez wadjum uwzględniane nie będą. 
Szczegółowe plany, techniczne warunki i 
przetargu można oglądać w Wydziale Drogowym 
Dyrekcji pokój Nr 3 od godziny 10 do 12 od dnia 

na powyższe roboty, 

Wadjum w sumie 

4 sierpnia codziennie. 

Dyrekcja K, 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA w” 

na imię Michała Ho- 
ryda—rocznik 1896, 

    

DMINISTRATOR 
mająt u ziemskie! 
go, energiczny, 

lat 31, kawaler, zna 
doskonale  rolnictwe, 
rachunkowość, chce 
zmien.ć posadę. Posia- 
da pierwszorzędne re- 
ferencja. Wymagania 
skromne. Oferty ul. 
Witoldowa 35, m. 1 

dia D B. 

domėw mie- 
w bliskošci 

    

sobie prawo PENSJONAT 

Z. Osmołowskiej 
dla uczących się pa- 

nienek. 
Troskliwa opieka. 
Arsenalska 6 m. 1. 

gub książ. wojsk. 
Z wydaną przez 

P.K.U.—Wilejka 
na imię Lejby Szai 
Szmerkowicza, zam. w 
Pekoktecoweaiza 

slę. * 

lub w 

warvnki     

P. w Wilnie. 

  

Od r. 1843 _ istnieje 

GILENKIŃ 
ul Tatarska 20. 

MEBLE 

  

EPT 
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statystykę ruchu kolejowego, w jed- Bristol). (Urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, opa- 

nym tylko stanie New-Yorku  liość 
pasażerów przybywających do tego 
miasta oraz opuszczających je wynio- 
sła w ciągu roku ubiegłego 338329000, 
podczas gdy w pierwszych czterech 
miesiącach tego roku ' przekroczona 
już została liczba 169000000 pod. 
różnych, 

Upraszam o poparcie W nej Kli- 

jenteli — Placówki Polskiej Me- 

blowej, Zawalna 15. 
Wykonywa  obstalunki. Posiada Salony 

bambusowe 275 zł., Salony dębowe piękne 

415 zł., Szafy, Kredensy, Stoły jadalne oraz 

przyjmuje meble do sprzedania. Daję na raty 

Z poważaniem sługa Makowski, 

    

   

  

   

Dział Instalacyjny: 

  

„KLAUDJUSZ FARRERE. 

Sygnał alarmowy. 
Karol Selvas, ukończony od wczo- 

raj „bakałarz i mówca*, przybył do 
Tulonu, aby wsiąść na pociąg, który 
szedł do Monte Carlo. W kieszeni 
brzęczało mu piętnaście luidorów — 
wspaniałomyślność rodzicielska z oka- 
zji doskonałego zdania egzaminu. 
Miły, dobry chłopak, w wieku. lat 
18 tu, z twarzą młodej dziewczyny i 
oczami pazia. Pełen elegancji w tu- 
alecie: ubiera się przecież w Cannes 
u krawca dworu książęcego. 

Oficjalnie Karol Selves jedzie 
właściwie do Nicei, zaproszony przez 
swego kolegę, aby spędzić dwa- 
dzieścia cztery godziny w wiili Mont: 
Boron. 

W rzeczywistości jednak chwyta 
się tej jedynej okazji, aby urzeczy- 
wistnić swoje marzenia: pokryjomu 
udaje się do Monte-Carlo gdzie go 
nieprzepartą siłą c'qgnie pokusa złota 
i miasto pełne zbytku. 

Pociąg toczy się po równinie 
prowansalskiej; bardziej brzydkiej, 
niż pięknej. Aż do pobliża I'Esterel 
droga, wiodąca do ostatniego z rajów 
ziemskich, nie jest wcale czarująca. 

Piętnaście luidorów.. Zapewne, 
nie jest to bogactwo, tembardziej 
dla Karola Selves. Ale cóż robić! 
Wydawane tak codzień, utworzyłyby 
sto tysięcy franków  renty,. Byłoby 
z czego używać — rulety, trente et 
quarante; przechadzać się wzdłuż 
melancholijnych wybrzeży Cap Martin, 
z tą młodzieńczą, pełną uśmiechu 
melancholją w duszy i tęsknotą ku 
miłości; a potem pójść na obiad 
samemu — lub we  dwoję — na 
werandę hotelu de Paris, gdzie cien- 
kie obrusy zasypane są zbytkownie 
przepysznymi fiołkami.. Karol Selves 

Wydawca Stanisław Mackiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski 

kocha się w tych rzeczach zbytku i 
wytworności, rzeczach, które nie są 
konieczne, lecz właśnie dlatego są 
stokroć ala niego cenniejsze. 

Pociąg sunie ciągle wolno. Karol 
Selv2s, zmęczony wczorajszym egza- 
minem i całą następną nocą—zasypia. 

„Carnoules, Arcs .. 
el... Agay.. 

W Agay otwierają się drzwi wa- 
gonu. Ktoś wchodzi i siada naprze- 
ciw śpiącego—ktoś bardzo skory do 
pogardy, bo ani jednego spójrzenia 
nie rzuca na Świeże, gładkie policzki 
młodego chłopca, ani też pełne sło: 
dyczy oczy, które odgaduje się pod 
ciemnemi rzęsami powiek. 

„„Cannes, Antibes. , Nicea... 
Przy wjeździe na stację zgiełk. 

Zbudzony ruchem Karol Selves zry- 
wa się na równe nogi i dopiero teraz 
spostrzega, że ma sąsiada... nie... Są- 
siadkę.. śliczną sąsiadkę! 

Skąd on ją zna? Zna napewno tę 
szczupłą, zgrabną figurę, te ruchy 
nierówne, jakhy małej dziewczynki, 
która ma j+szcze chęć skakeć przez 
sznui?.. i te małe zmysłowe ustecz- 
ka?.. Nagle przypomina sobie; to jest 
panna Vega, sławna artystka! Widział 
ją dwa razy na scenie. W jej najlep- 
szych rolach raz w Tulonie, drugi 
raz w Marsyljj. Potem często wpa- 
trywał sę w jej fotogrzfję, na pierw- 
szych stronicach pism ilustrowanych, 
lub za oknami sklepów. 

Karol Selves prawie wzruszony, 
nie spuszcza oczu z artysiki, która 
nie zwraca na niego najmniejszej 
uwagi. Rzeczywistość — o której na- 
wet nie marzył; uderza go przede 
wszystkiem to, że widzi że panna 
Vega, jest istotą z krwi i kości, jak 
wszyscy inni ludzie. Doląd—w od- 
ległości i atmosferze teatralnej wyda- 
wała mu się zjawiskiem nieziemskiem, 

Siint Rapha- 

łowe. gazowe i elektrotechniczne). 

Dział Drzewny: (Surowce, półfabrykaty i wyroby gotowe). 

Dział urządzeń wnętrz: (Meblarstwo i dekoracja. mieszkań). 

Programów, prospektów i szczegółowych informacyj o 

warunkach udziału udziela Komitet Organizacyjny 

Wystawy Budowlanej we Lwowie, ul. Jagiellońska I. 

  

czeniem barwy, wdzięku, śmiechu i 
błyskotek, ale tu, w wagonie pełnym 
światła słonecznego, artystka zamienia 
się momentalnie w kobietę... Kobietę 
pełną wdzięku i ponęty... | Karol 
Se'ves wyobraża sobie ją w swoich 
ramionach... 

Mój Boże! czemże są te pietna- 
ście luidorów. Czuje się w tej chwili 
małym, mizernym chłopcem i nie śmię 
niemal na nią spojrzeć, Aby dodać 
sobie odwagi, udaje że z wielkiem za-. 
jęciem wpatruje się w błękitne mo- 
rze, które niemal muska pociąg.. 

— Monte Carlo... 
Karol Selv:s wysiada, 
Zbieg okoliczności bardzo miły, 

panna Vega wysiada także. * 

Godzina dziesiąta — Karol Selyvas 
wchodzi do kasyna, które jest osta- 
tecznym celem jego programu. Dzień 
minął szybko, jak sen; przechadzka 
po ogrodzie. 1 tarasach, kawa u Rum; 
pelmayera, wypoczynek na słońcu po- 
śród pinji i ciepłego wieczornego 
wiatru, obiad pełen kwiecia... 

LObiad pełen kwiecia, ale samot* 
ny.. Karol Selves przypomina sobie 
pewne kapryśne usta i talję, którąby 
można objąć dwoma palcami... 

Kasyno jest w owych czasach pus 
te. Sezon nie rozpoczął się jeszcze. 
Szkoda. W zimie byłoby więcej do 
widzenia. Ale cóż robić. Karol Selves 
i tak jest zadowolony i oczarowany. 

* Zresztą złoto się przesypuje jak 
zawsze na zielonych stołach i upaja 
oczy nowicjuszów, 

Karol Selves machinalnie dotyka 
w kieszonce od kamizelki swojej for- 
tuny. Wyjmuje dziesięć  luidorów, 
pięć zostaje jeszcze... Można zaryzy- 
kowsčl... 

Właśnie. jeden z graczów podno- 
si się, Karol. Selves . zajmuje jego - 

ma 

stawia pierwszego  luidora — na 
rouge. 

— Rouge wygrywa. 
Pierwszy luidor Karola  Se'vżs 

wygrywa. Szczęście czyni go odważ- 
nym. 

— Dwa na jeden!.. 
grywa... 

Coraz lepiej. 
— Dziesięć na ośm... Ruge wy- 

grywa .. 
Karol Se vzs wygrywa ciągle. Bar- 

dzo miła zabawa. 
Godzina jedenasta. 
Karol Selves ma już przed sobą 

naprawdę małą forturkę. 
Szef partji oznajmia: 
— Messieurs, ostatnie trzy razy! 
Jakiś głos świeży, lecz nieco przy- 

tlumiony, robi uwagę pół głosem: 
— Sposobność do skcńczenia ze 

swoją fortuną.. 
Karol Selves odwraca się zelek- 

tryzowany,. Ach tak! To panna Vega 
wraca od stołu sąsiedniego, gdzie 
szczęście, zdaje się, nie było jej udzia- 
łem... 

Karol Selv2s posuwa pięć luido- 
rów na noire. Odważnym fortuna 
sprzyjal... 

Krupier powtarza sakramentalne: 
— Rien ne vi plus, 
Panna Vega, która wahała się 

chwilę, rzuca duży, niebieski banknot, 
który pada na rouge... 

— S:ešė... Rouge przegrywa czar- 
ny wygrywa. 

— Zu! 
P. Vega, silnie zdenerwowana, 

przegląda swoją małą portmonetkę i 
dwa banknoty zajmują miejsce bank- 
noiu przegranego, 

— Czternaście! .. Rouge przegrywa... 
— Zutl — żuł! 

Rouge wy* 

Tym razem trzy banknoty, wyję- 
bezcielesnem, jakby magicznem połą:miejsce i namyśliwszy się chwilę, te z portmonetki padają uparcie na 

Odpowiedzialny xa egfoszenia Zenon kawińcki. 

Letniska wiejskie 
Wilno, Dąbrowsk ego Nr. 3 m. 6 od g. 3—5 po poł 

1) przyj owanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego. 

2) Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

rouge. Albo się jest stanowczym, 
a' bo nie... 

Karol Selvas gra ciągle na noire, 
Wygrywa — lecz z żaiem patrzy na 
przegrywającą artystkę. 

Znowu cztery banknoty, dobyte 
z korónkowej torebki, giną pod grab 
kami krupiera, 

W alei parku, wiodącej do kolei 
widać śpieszących się ludzi. P. V:ga 
wskakuje do pierwszego pióżnego 
przedziału i zatrzaskuje drzwiczki za 
sobą. Karol Selv2s nie zrażony tem, 
otwiera drzwi i wchodzi. 

Gwizd lokomotywy— pociąg rusza. 
Karol Selv:s wyciąga papierośnicę: 

— Pani pozwoli palić? — zwraca 
s'ę do artystki, - ! 

— Proszę pana. 
— A može pani pali? Czy mogę 

pros'ć? .. 
— Chętnie, to mnie otrzeźwi 

nieco... 
— Zdaje mi się, że pani grała 

nieszczęśliwie? | 
— Przegralam pietuašcie tysię- 

cy.» wszystko.., Zdaje mi się, że pan 
grał vs'a-vs mnie.. A więcjpan wi- 
d.ił.. Co za los — prawda. ? 

Pierwsze lody złamane. 
.« Nicea.. Antibes.. Cannes. . 
— Więc, dowidzenia z panem... 

Dobrym pan jest towarzyszem po: 
dróży. Prawie, że mnie pan pocie- 
Szył.. W Agay wysiadam... Tak... — 
W Agay mam willę... 

— W Agaj? Ależ ten pociąg nie 
zatrzymuje się w Agay wcale... 

Co? 
— Z pewnością. Niech pani pa- 

trzy na rozkład. : х 
— Boże, co ja zrobiłam! Gdzież 

ja teraz będę nocowała?.. 
Karol Selves poruszony Ikaniem, 

które było ostatecznym kryzysem jej 
wzburzonych nerwów, myśli o ra- 

  

tunku. Nagle wpada mu w oczy 
sygnał alarmowy z napisem: 

„W razie niebezpieczeństwa po- 
ciągnąć linę...* 

Karol Se'ves, nie namyślając się, 
ciągnie za linę. | pociąg, zgrzytając 
ciężko, zwalnia — i staje. 

Czy pan zwarjował? 
— Dlaczego? Chce pani przecież 

wysiąść w Agay. O:0 stacja. jest pa- 
ni na miejscu... 

— Pan, pan to zrobił! , 
Patrzy na niego oczyma 

rzonemi. 
TOzsze- 

— ..Ten dzieciak to zrobił. Za: 
trzymał pociąg.. 

Tymczasem dwaj urzędnicy z twa- 
rzami wyrażającemi zdenerwowanie, 
wchodzą do przedziału. 

— Tutajl.. To tutajl?. 
-- Tak! — potwierdza Karol Sel- 

vas. — To tutaj, 
— Co się stało? 
— Ta pani czuła s'ę cierpiąca. 

Zatrzymałem pociąg, aby mogła wy- 
s'ąść. Proszę to.. i nie mówmy wię- 
cej.. 

„To* — jest garść luidorów które 
Karol Seives wyciąga ze swojej kie- 
szeni. 

Urzędnic  łaniają się: 
— Naturalnie, jeżeli 

cierpiąca . ; у 
Pociąg gwiżdże. P. Vega skacze z 

wagonu, i na dole już zwraca swą 
uśmiechniętą twarz ku drzwiczkom 
otwartym, w których Karol Selves stoi 
jeszcze: 
‚ _ — А раг? Pan jedzie dalej?.. A 
je?. Ja tu zostanę sama?.. 

— Ależ. 
— Ależ.. Dzieciak z pana... Pro 

Szę wysiadać!. Prędkol.. 

pani 
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