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PRENUMERATA miesi 
zagranicę 

Trzecia dymisja rząd 
Decydujące posiedzenie. 

WARSZAWA, 30. IX. (żel, wł, Słowa) 
Dzień dzisiejszy od rana cechowała 
niezwykle naprężona atmosfera, Czuć 
było wyraźnie, że moment decydu- 
jącej batalji się zbliża. W godzinach 
rannych rozpoczęła swe obrady sej- 
mowa komisja budżetowa nad po- 
prawkami Senatu, według których 
preliminarz budżetowy został zmniej: 
szony do sumy 450 miljonów zio- 

Narady 

Premjer Bartel poinformowany o 
rezultacie głosowania w komisji 

& z odnoszesuem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 
zł. Konto czekowe w P, K.0. Nr. 50259 

tych oraz przywrócone brzmienie 
artykułu 3-g0 O každomiesięcznym 
budžetowsniu. W głosowaniu ko- 
misja przyjęła obie poprawki Senatu 
Wobec tego referent komisji poseł 

na plenum, a komisja na wniosek 
pos. Polakiewicza (Str. Chłopskie) 
wybrała posła Byrkę, jak wiadomo, 
zdecydowanego przeciwnika rządu, 

rządu: 

powrócił do Prezydjum Rady Minist- 
_ а rów i zwołał Radą gabinetową, która 

udał się na konferencję do marszałka odbyła się w Belwederze i trwała 
Piłsudskiego do Belwederu, poczem przeszło godzinę, 

Obrady klubów. 

Tymczasem gdy premjer Bartel pozycję wobec rządu. W _ Klubi 
konferował z Marszałkiem Piłsudskim Chrześcijańsko - MA os 
w Sejmie rozpoczęły się narady klu- przeważało 7aklopotanie i brak de- 
bów. Zwiążek Ludowo Narodowy w cyzji o wyraźnej jednak skłonności 
rezultacie dyskusji postanowił pro- w stronę endeków. 
wadzić jaknajbardziej stanowczą o- . 

Sejm przyjął poprawki Senatu. 

  

O godzinie 3 ciej przybył do Sej- 
mu poseł Witos, i demonstracyjnie 
zajął miejsce w pierwszym rzędzie 
vis a vis trybuny, Następnie przvbyli 
posłowie Głąbiński, Grabski i Kor- 
tanty co oznaczało, że opozycja zmo- 
bilizowała wszystkie swe siły. Na: 
stroje wśród posłów opozycji były 
wręcz bojowe. Galerje przepełnione. 
W lożach dziennikarskich często do- 
tychczas swiecących pustkami, miej- 
sca znaleźć trudno, zainteresowanie 
ogromne. Na ławach ' rządowych za- 
Siądł rząd z premjerem Bartlem na 
czele, zą wyjątkiem Ministra Spraw 
Wojskowych, 

Pierwszym punktem porządku 
dziennego była ustawa o ratyfikacji 
traktatu polsko-rumuńskiego. Kolejno 
w tej sprawie zabierali głos posłowie 
Nazaruk i Sochacki (komuniści) wy- 
powiadając antypaństwowe przemó- 
wienia, Pos. Sochacki twierdził, że 
Polska jest agentem Angiji na Wscho- 
dzie że służy jej imperjalizmowi, sło- 
wem wszystko to, co możemy przeczy- 
tać w pierwszym lepszym numerze 
gszety sowieckiej. 

Przemówienie pos. Nazaruka by: 
ło wypowiedziane w takiej formie i 
zawierało tyle napaści na Rumunię, 
że marszałek Rataj był .zmuszony o- 
debrać mu głos. Potem referent 
pos. Czetwertyński wniósł o ratyfi- 
kowaniu traktatu, co lzba przyjęta 
oklaskami. 

Z koleji przystąpiono do drugie- 
go punktu porządku dziennego pro- 
wizorjum budżetowego na kwartał 
IV. Na trybunie ukazał się referent 
poseł Byrka i,zakomunikował w imie- 
niu koinisji prośbę © przyjęcie po- 
prawek senatu, 

Ogólnie oczekiwano, że w tym 
właśnie momencie zabierze głoś 
premjer Bartel, jednakże ze strony 
ław rządowych nie było ani jednego 
gestu, świadczącego o zamiarze wy: 
głoszenia przez p. Bartla deklaracji 
programowej. Atmosfera w Izb'e sta. 

ję się coraz bardziej naprężona. Po 
słowie nie napotkawszy na żaden 
sprzeciw rządu, czują się coraz pew- 
niejsi siebie. 

Na trybunie, zamiast oczekiwane- 
go premjera Bartla zjawia się pos. 
Warski (komunista) a następnie pos. 
Balin (N.P.Ch.). Obaj wygłaszają 
antypaństwowe i antyrządowe prze- 
mówienia. Po nich zabiera jeszcze 
głos pos. Rudziński (Wyzwolenie) i 
odczytuje deklarację z której wynika 
że Wyzwolenie będzie głosowało za 
rządem, lecz zgłasza jednocześnie re: 
zolucję, wzywającą Prezydenta Rzeczy 
pospolitej do rozwiązania Sejmu i 
rozpisania nowych wyborów, 

Marszałek ogłasza głosowanie Nie 
robi to żadnego wrażenia na premje- 
rze. Rząd spokojnie przypatruje się 
biegow: wypadków. 

W głosowaniu imiennem ar- 
tykuł pierwszy zmniejszający 
priwizorjum bedżetowe do sumy 
450 milį. zostaje uchwalonv przy- 
gniataiącą większością 2056 glo 
sami przeciwko 94. Przeciwko t. 
j zk rządem głosowały PPS Wy. 
zwolenie i Stronnictwo Chlop- 
sk.e. 

Po głosowaniu staje się rzeczą 
jasną, że rząd jest obalony. Premjer 
Bartel podnosi rękę jakby chciał mó- 
wić lecz marszałek Rataj oświadczył 
o wyczerpaniu porzącku dziennego, 
wobec czego posiedzenie zamyka 
ogłaszając jednocześnie, że drugie po- 
"iedzenie odbędzie się za trzy go- 
dziny. Na porządku dziennym dru- 
giego posiedzenia znałazły się trzy 
Sprawy l-o wniosek Z.L.N. wyraża» 
jący votum nieufności całemu rządo: 
wi 2.0 wniosek Ch. D. wyrażający 
nieufność premierowi i 3-39 rezolucja 
Wyzwolenia wzywająca Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej do rozwiąza- 
nia Sejmu i rozpisania nowych wy- 
borów. Do punktu pierwszego ma 
zabrać głos premjer Bartel. 

DRUGIE POSIEDZENIE IZBY- DYMISJA RZĄDU. 

Punktuainie o godz. 8 30 marszałek Ratej otworzył drugle 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego a-ru 20 groszy 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca! 

p. Bartla. 
się ostatecznie i dlatego zachowanie 

się premjera podczas pierwszego po- 

siedzenia Sejmu było takie dziwne. 

Po pierwszem posiedzeniu Izby 

premjer Bartel zwołał ponownie Radę 

Ministrów, na której Marszałek Pił- 
Kościałkowski zrzekł się referatu na-gydski oświadczył, że uważa wybory 

za niebezpieczne dla państwa, gdyż 
odbiją się one źle na naszej sytuacji 
gospodarczej, utrudnią nam uzyskanie 

pożyczki, a nadewszystko  osłabią 

naszą pozycję wobec intryg sowiecko- 

litewskich. Wobec tego premjer Bartel 

podał się wraz z całym gabinetem 

do dymisji a p. Prezydent dymisję tę 
przyjął, powierzając dotychczasowym 

członkom rządu sprawowanie swych 
funkcyj. 

Sytuacja wieczorem—kto bę- 
dzie tworzył rząd? 

WARSZAWA. 30. IX (żel wł, Słowa) 
Sytuacja w tej chwili (godzina 9,30) 
przedstawia się mniejwięcej następu- 
jąco: Sejm, zadowolony ze zwycięstwa 
i ocalenia, nie probuje wpływać na 
tworzenie nowego gabinetu, Marsza* 
łek Piłsudski zaś zachował sobie na- 
dal swobodę ruchów, nie będąc skrę- 
powany wypadkami dzisiejszego po* 
siedzenia. 

Według pogłosek misja tworzenia 
gabinetu powierzoną żostanie albo p. 
Meysztowiczowi albo p. Raczyńskie- 
miu. Naogół przypuszczają, że przy- 
szły rząd będzie składał się z kilku 
praktycznych ekonomistów, którzy 
obejmą teki gospodarcze, pozatem 
zaś z ludzi twardej ręki. 

Powrót p. Bartla uważany jest za 
niemożliwość. Z jednej strony bo- 
wiem wskazywałby na pewną konse- 
kwercję ze strony czynników miaro+ 
dajnych z drugiej zaś całkiem niepo- 
trzebnie drażniłby Sejm, gdyż osoba 
p. Bartla jest obecnie najbardziej 
znienawidzoną i ośmieszoną w ko- 
łach sejmowych. Są głosy, które 
twierdzą, że cała historja bieżącego 
tygodnia była pomysłem Marszałka 
Pisudskiego w celu pozbycia się 
premjera Bartla. 

Pogłoski i nastroje. 

WARSZAWA, 30 !X. (£el, wł. Słowa) 
Obuz nastrojów przy ulicy Wiejskiej, 
po ogłoszeniu wiadomości o dymisji 
Rządu, przedstawiał widok niebywały. 
| prawa i lewa strony izby manifes= 
towały swe zadowolenia z racji ta- 
kiego rozwiązania sprawy,inie trzosz- 
cząc się o skład przyszłego Rządu i 
nie probując wysuwać jakichkolwiek 
kombinacji. Osoka premjera Bartla 
stała się przedmioiem  xzgryźliwych 
żartów i wszyscy posłowie zdradzali 
żywe zadowolenie wobec pogłosek, 
że jutro kancelarja seimowa rozpocz- 
nie wypłatę djet. Opowiadano, że 
pos. Niedziałkowski (P. P. S.) składał 
gratulacje pos. Zdziechowskiemu 
(Z. L. N) z powodu taktyki endeków. 
Nastrój jakegoś „bratania* się był 
tak ogólny, iż najbardziej zaciekli 
przeciwnicy rozmawiali z sobą w 
najlepszej komitywie. Z łatwością 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA—nui. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i iabeiowe o 25 proc. drożę 

Przyjdźcie I weźcie. 
Według wczorajszej wiadomości 

Słowa premjer Litwy Kowieńskiej p. 
Śleżewiczius oświadczył. 

„Mocą tego traktatu Sowiety 
uznzją pretensje litewskie do Wilna”. 

Jednak w depeszy Pała znajduje- 
my wiadomość, iż Sowiety złożyły 

notę, w której stwierdzają, że stosu- 

nek ich do kwestji wileńskiej nie 
uległ zmianie. 

Pozornie sprzeczne «świadczenia 

p. Śleżewicziusa i Sowietów dają się 
wytłómaczyć, gdyż ten „poprzedni 

Stosunek" Sowietów do kwestji wi- 

leńskiej, to formuła 3-ego art. traktatu 
Ryskiego, który powiada: 

Obie układające się strony zgadzają 
się, że o ile w skład ziem położonych na 
zachód od oznaczonej w art. 2im traktatu 
niniejszego granicy, wchodzą terytorja spor= 

Ę- ne pomiędzy Polską, a Litwą sprawa przy- 
należności tych terytorjów do jednego z 
tych dwóch państw należy wyłącznie do 
Polski i do Litwy. | SEA ' 

W ten sposób we wczoraj opu- 
blikowanym traktacie kowieńsko-so- 

wieckim, Sowiety nie uznają jeszcze 
prawa Litwy Kowieńskiej do Wilna, 
lecz jak się zdaje są skłonne uznać, 
że terytorjum Wileńszczyzny jest 
sporne pomiędzy Polską, a państwem 

Kowieńskiem. 
Sowiety nigdy nie uznały decyzji 

Rady Ambasadorów z 1923r. 6 
wschodnich granicach Polski i trak- 

tat litewsko-sowiecki raz jeszcze po- 

twierdza to stanowisko Sowietów. 
Sowiety, nie będąc członkiem 

grupy. państw europejskich, nie nale- 

żąc do Ligi Narodów, mogą sobie 
pozwolić na takie stanowisko. 

Natomiast -Litwa Kowieńska, któ——— 

ra jest członkiem Ligi Narodów, 
gwałci swoje zobowiązania wobec 

tej iastytucji, gdy w art. 3-im trakta- 

tu z Sowietami zobowiązuje się do 
bezwzględnej neutralności w razie 

wojny jakiegokolwiek państwa z 

S.S.S.R. oraz do nie wojowania z 

S. S.S R. Są to zobowiązania, któ- 
rych nie może czynić członek Ligi 
Narodów, wobec państwa, które 

nietylko do Ligi Narodów nie należy, 
lecz na każdym kroku manifestuje 

swe wrogie wobec instytucji genew- 

skiej uczucia. 

Proklamowanie traktatu sowiecko- 
kowieńskiego skłania nas do wypo- 

wiedzenia kilku refleksyj w sprawie 

naszej polityki wewnętrznej i zew- 
nętrznej. 

Co do polityki polskiej: 
Opuszczaliśmy zawsze wzgląd na 

to olbrzymie dla niepodległości na- 

szej niebezpieczeństwo, które przed- 

stawia istnienie Litwy Kowieńskiej, 
lewe skrzydło ekspansji bolszewic- 

kiej, forteca wypadowa wszystkich 
naszych wrogów. 

Nie skorzystaliśmy z okazji, które 

się nadarzyły, aby stosunek nasz do posiedzenie lzby Poselskiej oznajmiając, że przed chwilą otrzy- 
mał telefonicznie wiadomość od premjera Bartia że nie może 
przybyć na posiedzenie Sejmu ponieważ gabinet czły poddał 
się do dymisji, którą Prezydent Rzeczpospoliiej przyjął. Wiado- 
mość ta wyw ol:sła niezwykłe wrażenie w Sejmie zarówno na pra- 
wicy jak na lewicy. Nic dziwnego: oczekiwano powszechnie de- 
kretu o rozwiązaniu Sejmu i rozpoczęca decydującej gry oraz 
nieotrzymania djet, gdy tu nespodzianie padła wiadomość 
© dymisji p. Bartla. Zdziwienie takm obrotem sprawy rychło 
przeszło w nadzwyczajną radość którą posłowie niezależnie od 
swej przynależności partyjnej jednakowo giośno manifestowali. 

Gdy minęto pierwsze wrażenie posłowie Poniatowski i Rudziński 
wystąpili z wnieskiem,.o dyskutowanie rezolucji Wyzwolenia wzywają-* 
cej.Prezydenta Rzeczypospolitej do rozwiązania Sejmu, Marszałek zwrócił 
uwagę, iż w sprawie tak ważnej jak rozwiązanie parlamentu, zawsze na 
całym świecie, rząd wypowiada się, a dziś rząd nie jest obecny. Niemniej 
lzba—zdaniem marszałka—może rozważać (еп wniosek pod nieobecność 
rządu. Pos Giąbiński sprzeciwia się temu podnosząc, iż przez niedaw- 
ną zmianę Konstytucji, izba została pozbawiona prawa rozwiązania się. 
Byłoby rzeczą niewłaściwą, aby Sejm miał stwierdzić wobec społeczeńi 
stwa. iż winę za obecny zamęt ponosi on, A nie rząd. Pos. Głąbiński 
zgłasza formalny wniosek o odroczenie wnioska Wyzwolenia do następ: 
nego posiedzenia. Wniosek posła Giąbińskiego został przyjęty. Marsza- 
łek zamknął posiedzenie oświadczając, że termin i porządek dzienny na- 
stępnego posiedzenia będą zakomunikowane później. 

Jak się to stało? 

obserwować można było wesołe roz- 3 R : 
mowy posłów ze Zw. Ludowo-Naro- karła kowieńskiego wyjaśnić, Okazje 
dowego z posłami lewicy, Jedynie tąkie nadarzyły się w r. 1920 i 1923 

WARSZAWA, 30,1X (żel. wł. Słowa) 
Abyszdać sobie sprawę z przebiegu 
wypadków dnia dzisiejszego / trzeba 
się cofnąć do rana, do momentu 
pierwszego posiedzenia Rady gabi- 

netowej, która odbyła się w Belwederze 
Na posiedzeniu tem ministrowie re- 
sortów gospodarczych pp. Klarner, 

Raczyński, Kwiatkowski i Staniewicz 
odradzali rozwiązania Sejmu i nowych 
wyborów, motywując to tem że chwi- 
la obecna nie jest odpowiednią i 

mogą one źle się odbić na naszej 
sytuacji gospodarczej. Tego zdania 
byt również i Prezydent Mościcki, 
Marszałek Piłsudski nie wypowiedział 

niszadowoloną grupą z takiego 
obrotu sprawy byli komuniści i 
mniejszości słowiańskie,  oddawna 
zdradzające sympatje w stronę p.p. 
Worskich i Suchockich. 

- Marszałek Rataj i p. Bartel. 

WARSZAWA, 30.1X. (żel.wł Słowa.) 
Dziś o godzinie 11-tej wieczorem p. 
Rataj przyjął premjera Bartla nieficjal- 
nie, jako swego dobrego znajomego 
jeszcze z czasów szkolnych, jak mó 
wią, p. Bartel miał tłumaczyć Mar- 
szałkowi Ratajowi powody swego 
postępowania w celu rehabilizacji w 
notach sejmowych. 

Marszałek Rataj okazywał nieza- 
dowolenie, že zlikwidowany zatarg 
pomiędzy Sejmem a Rządem rozeg- 
rał się na tle budżetowem a nie 
konstytucyjnem.  - 

Nie zadowolenie p. Rataja, jak się 
zdaje, płyneło z małej skali inttyg ja- 
kie przy tej okazji p. Marszałek mógł 
puścić w ruch, 

—— 

  

LEKCJI 
rysunku i malarstwa 

udziela artysta małarz W. Dunin- 
Marcinkiewicz lnf. i zapisy w «<Do- 
mu sztuki» Mickiewicza 23 (D. H. 
Mieszkowskiego) od g. 5—6 i pół pp     

po prowokacyjnem zajęciu 
Litwinów Kłajpedy. 

Obecna prowokacja litewska za- 
staje nas w najbardziej pokojowych, 

najbardziej biernych _ nastrojach. 

Wszelkie wiadomości o przygotowa* 
niach Polski są wierutnem kłam- 
stwem, potwarzą i nikczemnością, 

Prasa endecka, która te insynuacje 

istotnie stale powtarza, odgrywa tu 

rolę pomocnika najgorszych wrogów 

Polski a sama zasługuje na pogardę 
kategoryczną jako prasa, która dia 

intryg partyjnych złośliwie szkodzi 

interesom państwa i powinna być 
traktowana nie jako prasa „narodo- 

wa“, czy «obozu narodowego», lecz 

na równi z bolszewicką, czy inną 

niebezpieczną prasą antypaństwową. 
Jeśli możemy co w danej chwili 

zarzucić naszemu rządowi, to tylko 
to, że jest nieczuły na prześladowania 

przez 

Polaków i polskości w Kowieńszczyź- 7 
nie, bierny wobec stałych prowokacyj e 

kowieńskich, bołdujący zastarzałym i © 

sentymentalnym iluzjom o możliwości 
zgody z  kowieńskimi agentami 
SSSR. 

Pod adresem zaś rządu kowień- 
skiego możemy powiedzieć: 

Przysżliście do rządu jako lewica 

obiecujecie swym rodakom Wilno. 
Wiedźcie, że chłop litewski nie 

pójdzie wspólnie z bolszewikiem ra 

wyprawę wojenną. Raczej przestanie 

wierzyć i wam i waszej antypolskiej 
nienawiści: 

Głosicie, że jesteście w stanie 

wojny z Polską. Obyśmy tylko słów 

waszych nie wzięli na serjo. Mos- 

kiewski wasz przyjaciel nie wiele wam 

wtedy pomoże, Ostatecznie nie So- 
wiety Polskę, lecz Polska Sowiety 

zwyciężyła nie tak dawno. 

Posiadamy Wilno nietylko na mo: 
cy siły, nietylko na mocy prawa sa- 

mostanowienia narodów, lecz i mocą 
praw historycznych. My, ludność „zie+ 

mi wileńskiej' a nie ministrowie ko- 
wieńscy jesteśmy sukcesorami Wiel- 

kiego Księstwa Litewskiego. © 
A jak się ludność ziemi wileńskiej 

  

Rząd jedności narodowej we 
Francji. 2 

PARYŻ, 30—IX. PAT. Poincare 
przyjmując grupę deputowanych, pro- 
testujących przeciwko poszczególnym 
postanowieniom z zakresu reformy 
administracji, wyraża podziękowanie 
za formę proiesiu przyjazną i kur- 
tuazyjną. Zaznaczył on, iż rząd zde: 
cydowany jest bronić postanowień w 
sprawie reformy administracji, Sta- 
wiając przy głosowaniu nad każdym 
z poszczególnych paragrafów kwestję 
zaufania, Kiedy deputowani wyrazili 
obawę, iż może na ten tle dojść do 
przesilenia rządowego, Poincare po- 
wiedział, iż niewątpliwie utworzenie 
nowego rządu jedności narodowej 
nie napotka na trudności, 

Eskadra jugosławiańska we 
Lwowie. 

LWÓW, 30—IX, PAT. Wczoraj 
przybyła tu eskadra jugosłowiańska 
witana na lotnisku przez komendanta 
miasta gen. Thullie oraz przez ofice- 
rów 6 pułku iotniczego z dowódcą 
na czele. Po powitaniu goście udali 
się do przygotowanych kwater. Dziś 
lotnicy zwiedzili zabytki Lwowa oraz 
budujący się port lotniczy w Skniło- 
wie, poczem odlecą w dalszą drogę 
do Rumunii. 

Kolej anatolijska. 
WIEDEŃ. 303X. PAT. «Neues 

Wiener Journal» donosi z Berlina, iż 
rząd turecki ma zamiar wykupić od 
Niemiec koiej anatolijską za sumę 75 
miljonów funtów tureckich. 

odnosi do waszych haseł, panowie 

ministrowie kowieńscy, to mieliście 

sposobność przekonać się w r. 1920 
kiedyście uciekli przed atakiem kobiet 
i dzieci wileńskich! Lud tutejszy Įpo- 
nad okupacją niemiecką, rosyjską, 

bolszewicką w większej przechował 

nienawiści okupację waszą—panowie 

ministrowie kowieńscy. Giosicie, że Ustąpienie Herriota. 
odbierzecie Wilnol — przyjdźcie i zo: _ PARYŻ. 30IX. PAT. Wedle Ere 

Nouvelle, Herriot postanowił ustąpić 
ze stanowiska przewodniczącego  ra- 
dykałów. Prawdopodobny jego na 
stępca, Caillaux godzi się na objęcie 

Cat, tego stanowiska. 
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baczcie jakie tu są nastroje. Głosicie, 

że Wilno zagarniecie — Przyjdźcie i 
weźcie. 

(wedle prasy sowieckiej) 

WARSZAWA, 30.1X (PAT), Art. 1) traktat pokojowy z roku 1920, 
którego wszystkie postanowienia zachowały całkowitą swą siłę i nisty- 
kalność, pozostaje podstawą stosunków między SSSR. a Litwą, art. 2) 
SSSR i Litwa zobowiązują się wzajemnie szanować przy wszelkich 
okolicznościach suwerenność terytorjalną, całość i nietykalność państw 
obu, at. 3) ustęp 1-szy; klauzula o nieagresji, ustęp 2-gi: w razie 
gdyby jśdna ze stron mimo swego pokojowego zachowania został. 
napadnięta przez jedno lub kilka państw trzecich, druga strona 
zobowiązuje się nie okazywać pomocy tym państwom, art. 4) jeżeli trze- 
cie państwo zawrze uklad polityczny skierowany przeciwko jednej z 
ukiadających się stron lub też w związku z konfliktem, przewidzia- 
nym w ustępie 2 art. 3 lub też jeżeli jedna z  układających się 
stron nie będzie zamieszana w konflikt zbrojny, a zostanie utwo- . 
rzona koalicja państw trzecich celem poddania bojkotowi ekono- 
micznemu lub finansowemu jednej z układających się stron, to druga strona 
nie przystąpi do takiego porozumienia, ani do takiej koalicji, art, 5) klau- 
zula o konsyljacji. art, 6) ratyfikacja niniejszego traktatu winna nastąpić 
w ciągu sześciu tygodni od jego podpisania. Wymiana dokumentów ra- 
tyfikacyjnych dokonana zostanie w Kownie, art. 7) termin trwania traktatu 
określony jest na la: 5, prócz art, 1 i 2 które trwają czas nieograniczony. 
Po pięciu latach nastąpi automatycznie przedłużenie na rok o ile żadna 
ze stron nie wyrazi życzenia rozpoczęcia rokowań o zmianę. 

Tekst not, wymienionych przy podpisaniu 
traktatu litewsko-sowieckiego. - 

Nota Cziczerina. 
WARSZAWA, 30.IX. PAT. Kierując się chęcią widzenia narodu li- 

tewskiego, tak jak i inne narody — niepodiegłym, co rząd związkowy 
niejednokrotnie oświadczał, w swoich wystąpieniach, a także zgodnie z 
noią rządu sowieckiego z dn. 5IV—23 r. do rządu litewskiego i sympa'* 
tja, którą losy narodu litewskiego budzą w opinji publicznej mas pracu 
jących Związku sowieckiego, rząd sowiecki oświadcza, iż fakt naruszenia 
granicy litewskiej, który nastąpił wbrew woli narodu litewskiego, nie 
zachwiał jego stosunku do suwerenności terytorjalnej , określonej art. 2 i 
uwagami do traktatu z dnia 12 lipca 1920 r. 

Nota Śliżewicziusą, 

P. l1.—oba państwa omawiały sprawy związane ż przynależnością 
Litwy do Ligi Narodów, przyczem rząd litewski wychodził przy zawiera- 
niu umowy z przekonania, iż zasady art. 4 umowy nie mogą naruszać 
zobowiązań Litwy wobec Ligi Narodów, art. 2) rząd litewski wyraża 

przekonania, iż przynależność Litwy do Ligi Narodów nie może być przeszkodą 
do przyjaznego rozwoju stosunków z SSSR, art. 3 (dosłownie): jednocześnie 
rząd litewski, mając na względzie položenie geograficzne Litwy, jest zdania, 
—iż zobowiązania, wynikające dia Litwy z paktu przynależności jej do Ligi 
Narodów ora2 zgodnie z ideą ogólną paktu, Litwa jest wprawie regulo> 
wać wszelkie przeciwieństwa międzynarodowe w sposób pokojowy, który 
najbardziej odpowiada jego interesom życiowym. 

KUHSZIAAC RZ 

Lloyd George jedzie do Rosji. 
" LONDYN, 301X. PAT. Ligyd Gzorge nosi się z zamiarem wyjazdu 

na wiosnę do Rosji sowieckiej. Wizyta jego będzie miała charakter śliśle 
prywatny. 

POLAKU! 
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Sesja wyjazdowa NowogródzkiegorSądu Okr. 
— Korespondencja Słowa — 

W ubiegłym tygodniu zasiadł No- 
wogródzki Sąd Okręgowy na sesji 
wyjazdowej w Nieświeżu. Przewod- 
niczył sędzia Murza-Murzicz; breli 
udział w sądzie, sędzia Sądu Okrę- 
gowego,p. Henry k Narkiewic-Jodko, 
oraz kolejno jeden z sędziów miej: 
scowych. 

Stosunkowo dużo ciekawych a 
przynajmaiej sensacyjnych spraw znaj: 
dowało się na wokandzie. Przede- 
wszystkiem rozpatrywana miała być 
sprawa Adama Ostroucha ze wsi 
Zajelnia, oskarżonego o szpiegostwo 
na rzecz Sowdepji. Zainteresowanie 
rozprawą zwiększyła obecność zna: 
nego adwokata wileńskiego, p. Pe- 
trusewicza. — Wobec jednak nie- 
zjawienia się niektórych Świadków 
sprawa została odroczona, zato inna 
sprawa, która trąciła też trochę. póli- 
tyką odbyła się choć z małą przygo- 
dą na zakończenie. — Oio w 'imaju 
podejrzana figura, jak się potem oka- 
zało Stanistaw Przybysz, zamierzał w 
nocy przedizeć się przez kordon 
graniczny koło Plesewicz. Piękny za- 
miar nie udał się, gdyż na drodze 
wyrśsł jak z pod ziemi agent woj- 
skowy, Palczyński. Po krótkiej roz: 
mowie Palczyński chciał aresztować 
Przybysza, — Wtenczas ten gwaitow- 
nym ruchem wyciągnął rewolwer i 
strzeli: do Pałczyńskiego z odległoś- 
ci kilku kroków. Pałczyński również 
parokrotnie strzelił, a następnie chciał 
rzucić granat. Wtenczas Przybysz 
odrzucił rewolwer i poddał się. Are- 
sztowany i stawiony przed sąd opo: 
wiadał piękne bajeczki o swoich naj- 
uczciwszych zamiarach poszukiwania 
jedynie pracy w Rosji wobec tego, 
że od dłuższego czasu był bezrobot- 
nym w Warszawie. Posiadanie re 
wolweru z kilkoma magazynami na- 
boi tłumaczył naiwnie tem, źe sły- 
szał, że na Kresach są bandyci, przed 
nimi więc rzekomo chciał się bronić. 
— (Ładna historja bandyta broniący 
się przed bandytami; dwa grzyby w 
barszczu!) Rezultat ostatecznie taki, 
że jedynie dzięki przypadkowi Pal- 
czyński nie został zabity. — Usito-. 
wanie zabójstwa zostało stwierdzone, 
to też Sąd wydał wyrok, skazujący 
Przybysza na 4 lata ciężkiego. więzie- 
nia. — Jeżeli przewód sądowy mógł: 
by komuś nasuwać pewne wątpli: 
wości co do kompletnej winy Przy- 
bysza, to zachowanie się jego po 

-wysoli musiało je rozwiać w zupeł- 
ności. Zaczął bowiem wykrzykiwać 
coś o niesprawiedliwości Sądu, o 
nieuczciwości, o katach i t. d. Wy- 
kazał w całej rozciągłości swój bol- 
szewięki charakter, _ potwierdzony 
jeszcze notatkami znalezionemi przy 
nim w więzieniu, w których opisy- 
wał, jak strzelał do wywiadowcy i 
jak chybił. — Był to jednem słowem 
wyr źny bolszewik, nie można więc 
żałować, że prócz zasłużonych 4 lat 
więżienia jeszcze napewno zarobił 
kilka dodatkowych miesięcy, gdyż 
prokurator natychmiast wszczął nową 
sprawę o obrazę Sądu. 

Trzecia sprawa mogłaby służyć 
jako dowód, że wina zawsze doczeka 

"się zasłużonej kary. W 1818 roku 
banda zbójów dokonała napadu na 
osadę Wielki Karack, własność Teo- 
dora Pierepieczki, wymordowywując 
calą rodzinę tam zamieszkalą, rabując 
mienie, a w końcu paląc osadę wraz 
z trupami. Niektórzy ze zbrodniarzy 
już dawno zostali złapani i osadzeni, 
inni uciekli do Sowdepji, gdzie za- 
wsze zbrodniarz każdy znajdzie przy- 
tułek, Jeden ze złapanych bandytów, 
Szymon Szejko, odsiaduje 15 lat cię- 
żkiego więzienia w „Swiętym Krzy- 
żu*. Obecnie na ławie oskarżonych 
zasiedli oskarżeni o udział w bandzie 

Niešwiež 28 IX. 

Eustachy Iwanowicz z Krzywoszyna 
i Aleksander Szejko ze wsi Szejki. 
Przewód sądowy usfalił udział w 
zbrodni lwanowicza, Sąd więc skazał 
go na bezterminowe ciężkie więzienie, 
a po zastosowaniu amnestji zmniej- 
szył karę na 15 lat; Szejko z powodu 
braku dostatecznych dowodów został 
uniewinniony. 

Reszta sądzonych zbrodni miało 
więcej charskter „prywatny”, ale dość 
znamienny dla stosunków panujących 
wśród ludu niedość jeszcze oświeco- 
nego —N. p. w Horodzieju miesz. 
kała rodzina Skaczków, złożona z 
ojca Sylwestrz, matki Darji i córki 
Agaty. Przed trzema laty Agata wy- 
szła zamąż za Konstantego Bujana, 
który zamieszkał przy rodzinie żony, 
Rodzina cała znana była jeko zdecy- 
dowani zikohelicy, jek niestety więk- 
szość mieszk:ąców wsi Horodziej, 
gdzie pijaństwo stało się prawdziwą 
klęską, To też sąsiedzi często sły». 
szeli odgłosy bijatyki w chacie Skacz- 
ków. Głośniejsza bójka miała miejsce 
wieczorem w dzień październikowy 
1925 roku; jako główni akiorzy za- 
pasów rodzinnych wystąpili teściowa 
Darja Skaczkowa i zięć Konstanty 
Bujan. Po głośnych krzykach i od- 
głosach razów wszystko się uspo- 
koiło, a w parę dni potem Skaczko- 
wa i Bujauowa zawiadomiły policję. 
że Aleksander Bujan uciekł do Sow: 
depji Sprawa zdawałoby się zakoń- 
czona. Aż oto w kwietniu bieżącego 
roku w sitowiach nad rzeczką w 
Horodzieju znaleziono trupa ze zma- 
sakrowaną głową; rozpoznano w nim 
Konstantego Bujana, jakoby zbiegłe- 
go przed paru miesiącami do Sow- 
depji. Policja wszczęłą natychmiast 
dochodzenie, w rezultacie którego 
aresztowano oboje starych Skaczków 
i Bujanową jako podejrzanych o mord, 
Darja Skaczkowa do winy odrazu 
się przyznała i początkowo podała 
jako współwianą córkę Agatę. Potem 
całą winę wzięła na siebie, opisując 
czyn morderczy: uderzeniem. siekiery 
w głowę zabiła zięcia w czasie snu, 
a potem ciało wyniosła nad rzekę i 
rzuciła do wody. Epilogiem byla 
rozprawa. Po dłuższym przewodzie 
sądowym zabrał głos pprokurator 
Kałapski, wykazując całą potworność 
zbrodni popełnionej w rodzinie i do. 
magzjąc Się jak najsurowszel kary. 
Po obronie adwokata Paliwody i po 
naradzie Sąd wydał wyrok, skazujący 
Darję Skaczkówą Па 10 lai ciężkiego 
więzienia, oraz 600 zł kosztów są: 
dowych, pozos'ałych zaś . oskarżo- 
nych uniewinnił wobec braku do 
statecznych dówodów zbrodai. Caia 
smutna historja jest nauką, do jakie- 
go zezwierzęcenia dobrowadzić może 
nałóg pijaństwa. 

Przy sposóbności chciałbym po: 
ruszyć pewną sprawę: oto wszyscy 
oskarżający, oskarżeni i świadkowie 
mający breć udział w rozprawach 
danego dnia, ośrzymują wezwanie na 
godzinę 9-tą rano i następnie tłum- 
nie oczekują czasami aż do wieczora 
na swoją kolejkę, nie mogąc wyjść 
z sali z obawy, by sprawa ich nie 
została wywołaną. — Nie wiem, jak 
lepiej temu zaradzić; czy w awiżacjach 
oznaczyć mniejwięcej godziny, czy 
na początku dnia wywiesić porządek 
wokandy, czy jeszcze jakoś inaczej 
postąpnić, w każdym jednżk razie 
wiem, że na zachodzie nigdzie tylu 
ludzi niż traci czasu tek nieproduk- 
cyjnie jek u nas w salach sądowych 
wszelkich instytucji. —Możeby wła- 
dze sądowe zechciały na tę skromną 
notatkę zwrócić uwagę, a wtenczas 
napewno zaoszczędziłoby się masę 
dni roboczych, co chyba nie jest rze- 
czą do pogardzenia. ZD 
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Wywiad z kuratorem 
Dr. Ryniewiczem. 

Lekcje w szkołach, rozpoczęte w 
roku bieżącym z dwóch tygodnio- 
wym spóźnieniem z powodu epidemii 
skarlatyny, idą już normalnym trybem. 

Niwa oświatowa, na której głębo: 
kiemi brzuzdami zaorywane są zago- 
ny rok rocznie coraz bardziej :się 
użyźnia dzięki wytężonej pracy za- 
równo kuratorjum szkolnego jak i 
instytucyj społecznych, które, jak 
Polska Macierz Szkolna, postawiły 
sobie za zadanie szerzenie oświaty, 
Aby zasięgnąć miarodajnych  infor- 
macyj jak w roku bieżącym  przed- 
stawia się stan pracy na tem polu 
zwłaszcza wobec przeprowadzonych 
redukcyj w personelu nauczycielskim, 
zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą 
do p. Kuratora Ryniewicza, który 
znalazł chwilę” wolnego czasu, aby 
ciekawość naszą zaspokoić. 

— Czy redukcje w Kuratorjum 
już skończone? —rzucamy pierwsze 
pytanie. 

W samym Kuratorjum tak. Na 
mocy decyzji Ministerstwa przepro: 
wadzono redukcję urzędników Kura- 
torjum. Redukcja ta nie dotyczyła 
zupełnie nauczycielstwa, Ilość nauczy- 
cieli w Okręgu nie zmniejszyła się, 
za wyjątkiem kilku osób, które zwol- 
nione zostały na wniosek poszcze- 
gólnych inspektorów, Powodem do 
tego posłużyło zaniedbywanie swoich 
obowiązków i brak pilności. 

Zaznaczyć muszę, że nastąpiły 
tylko pewne przesunięcia. W samem 
Wilnie było nauczycieli więcej niż 
trzeba i nadmiar ten przeniesiony 
został na prowincję. Przegrupowania 
te miały miejsce dwa razy: w kwiet- 
niu r.b.—20 osób i teraz przed roz- 
poczęciem roku szkolnego 20 osób. 

W samem Wilnie w panstwo- 
wych szkołach powszechnych pra- 
cuje obecnie 303 nauczycieli (lek.). 

Wobec tego, że w Całej Polsce 
mamy liczne rzesze absolwentów 
seminarjów Państwowych, którym 
Ministerstwo nie jest w stanie dać 
pracy, przewiduje się, że nauczyciele, 
nieposiadający pełnych wymaganych 
kwalifikacji, którzy w obecnym roku 
szkolnym nie złożą egzaminów uzu- 
pełniających, zmuszeni będą ustąpić 
miejsca swym wykwalifikowanym 
kolegom. 

Okręg lwowski liczy obecnie dwa 
tysiące bezrobotnych, a posiadających 
pełne kwalifikacje nauczycieli. Te sa- 
me zjawisko obserwuje się w okrę- 
gach krakowskim, poznańskim. Pożo: 
stałe okręgi posiadają wymagany 
personel nauczycielski. 

Z uwagi na te okoliczności nie 
możemy się dziwić, żę osoby, które 
w przeciągu pięciu lat "nie zadawały 
sobie trudu wypełnić lukę w wyk- 
Sształceniu muszą ustąpić drogę lu- 
dziom fachowym. Wymaga tego 
dobro oświaty. 

— Jak się przedstawia frekwencja 
w szkolnictwie? 

— Frekwencja w _ szkolnictwie 
średniem obniżyła się trochę w kia- 
sach najniższych. Objaśnia się to 
tem, źe mamy tu do czynienia z rocz- 
nikiem: wojennym (znacznie mniejsza 
jlość urodzin w latach wojny) no i 
trudnością opłacenia należności za 
naukę, która jest znacznie większa, 
niż w śzkoiach powszechnych. 

W najbliższych czasach wzrośnie 
frekwencja w szkołach powszechnych, 
a natomiast zmniejszy się w szkołach 
średnich. 

Frekwencja w szkołach zawodo- 
wych, brak których daje się bardzo 
odczuć, zwłaszczą na prowincji, jest 
obecnie zupełnie normalna i zyięk- 
szą się stale. llość szkół zawodo- 
wych w okręgu wileńskim jest sta- 
nowczo niewystarczająca. 

Obecnie mamy szkoły zawodowe 
w Wilnie i Święcianach. 

Szkolnictwo zawodowe rozwija 
się zupełnie pomyślnie przy swej 
ogromnie małej pojemności. Szkół 

  

Trakfaf sowiecko-kowieński. 
Wyraźne oświadczenie Sleżewicziusa. 

Z Rygi donoszą: Premjer litewski Sleżewiczius, oświadczył 
wyraźnie przedstawicielom prasy łotewskiej, że art. 1 traktatu so: 
wiecko litewskiego, przewiduje uznanie Wilna i Ziemi Wileńskiej 
jako terytorjum litewskiego. 

Traktat w oświetleniu posła Sidikauskasa, 
BERLIN, 30. IX Pat. Demokratischs Zeitunge Dienst ogłasza wywiad 

swego korespondenta z posłem litewskim w Berlinie Siqikauskasem o 
umowie litewsko-rosyjskiej. Wedle oświadczenia posła, akt 
przypieczętowaniem przyjaźni litewsko-rosyjskiej. 

ten będący 
uregulował wszystkie 

kwestje sporne między temi dwoma państwami. 
Sowiety zobowiązały się do zwrotu kwot wywiezionych z litewskich | 

kas aszczędności podczas wielkiej wojny. Tytułem odszkodowania Sowiety 
udzieliły rządowi litewskiemu koncesji na dzierżawę 100,000 hektarów 
lasu. Poseł podkreślił, iż układ ten nie jest skierowany przeciwko żadne- 
mu z państw postronaych lub Lidze Narodów. W każdym razie rząd 
litewski podkreśli to jeszcze w specjalnej nocie do Ligi Narodów w tej 
sprawie. 

W najbliższym czasie podpisany zostanie uklad handlowy, którego 
treść odpowiadać będzie rosyjsko-niemieckiemu układowi haadlowemu. 

Poruszsjąc sprawę Wilna, oświadczył poseł, iż uważa za rzecz nie- 
możliwą, aby między dwoma państwami będącemi członkami 
dów, miał nadal trwać stan wojenny. 

Ligi Naro- 
Zdaniem posla naglącą jast koniecz- 

ność likwidacji obecnego zatargu. Pakt,jktóry obecnie zawarto, jak równieź 
inne pakty, których zawarcie ma nasiąpić, mogą się przyczynić do nowego 
Locarno na północnym wschodzie Europy. Muszą się znalezć sposoby i 
środki uporządkowania kwestji wileńskiej. J:dnym ze sposobów jest in: 
terwencja Rady Ligi Narodów. 

Poseł zakończył, iż wedie jego informacji będą wkrótce ukończone 
rokowania prowadzone między Łotwą i Estonją z jadaej a Rosją sowiecką 
z drugiej strony. 

Cziczerin „wstąpi* do Kowna. 
BERLIN, 30 IX. PAT. Korespondent Azien-O ;t-Europa-Dienst depe. 

szuje z Kowna, iż Cziczerin podczas swej podróży zagranicę wstąpi rów- 
nież do Kowna. Prasa sowiecka ze specjalnem uznaniem podkreśla zna- 
czenie art. 5 go układu, w którym rząd litewski zobowiązał się do załat- 
wiania wszelkich sporów między Litwą a Sowietami w drodze bezpośred - 
niego porozumienia, to zn. bez pośrednictwa Ligi Narodów. 

Antypolska manifestacja w Kownie. 
Z okazji powrotu z Modlina Litwinów. | 

Z Kowna donoszą: Onegdaj przybyli tu dwaj lotnicy, którzy swoje- 
go czasu wylądowali koło koszar im. Szeptyckiego w Wilnie, a następnie 
internowani 

Modlina. 

przez nasze władze, zbiegli przed niedawnym czasem z 

Letnicy spotkani byli owacyjnie na dworcu Kowieńskim przez 
przedstawicieli rządu, korpusu oficerskiego, organizacje litewskie i t a* 
Cała uroczystość przybrała charakter manifestacji wybitnie antypolskiej, 

„Winni są Polacy“! 
Oburzające oświadczenie pos. Toluszysa. 

2 Kowna donoszą: Deputowany obecnej frakcji rządowej, Toluszys 
oświadczył w sprawie koniecznego napadu na procesję polską, że wina całkiem 
spada ti na Polaków, za urządzenie prowokacyjnej manifestacji i że uczęstni- 
cy tej manitestacji winni być ukarani. Oświadczenie to wywołało ogromne 
oburzenie wśród szerokich sfer społeczeństwa polskiego. 

iu — > 255 aa ri SZ ZSTZK ZAZETYOZSCZA RZECZKA ZO. 

zawodowych mamy za malo; za mato 
się też niemi interesuje publiczność. 

Jeżeli szkoła ma w przyszłości 
rozwijać w narodzie i kształcić to co 
dobre — to musimy przeprowadzić 
selekcję. 

Nie należy męczyć łaciną chłopca, 
który ma wybitne zdolności technicz- 
ne i takiego należy posłać przymuso- 
wo do odpowiedniej szkoły. 

Obawy o hyperprodukcję są słu- 
szne, w Polsce jedno gimnazjum 
ogólno — kształcące wypada na 100 
tys. mieszkańców, podczas gdy na 
Zachodzie na 300 tysięcy. 

Mamy i tak dużo biernej, niez- 
darnej inteligencji. 

— Czy władze szkolne mogą za- 
radzić temu niebezpieczeństwu? 

— Trudno, ale poczynione są już 
kroki aby młodzież kształciła się tam, 
gdzie się ona nadaje ze względu na 
uzdolnienie, 

— Słyszymy ustawiczne  utyski. 
wania ra częste zmiany  podręczni- 
ków, a więc wydatki większe połą- 
czone z kupowaniem tylko nowych 
książek. 

. — Aprobowanie podręczników 
leży w kompetencji Ministerstwa. 
Szkoły wybierają najbardziej . odpo- 

wiednie podręczniki. Częste zmiany 
tłómaczyć należy jedynie dążeniem 
do osiągnięcia doskonałego typu po- 
dręczników. Zupełnie dobrych podrę- 
czników jeszcze niestety nie mamy. 

Ž Przepraszamy p. Kuratora za za- 
bieranie czasu i stawiamy ostatnie 
pytanie. 

— W związku z przymusem szkol- 
nym wielu rodziców postawionych 
jest w krytyczne położenie — nie 
mają za co kupić dzieciom książek, 
Czy wszczęta została akcja pomocy 
w tym względzie? 

— Tak i nie. Rząd z braku środ- 
ków nie jest w możności kupować 
dzieciom biednym (a tych jest dużo) 
książki, natomiast u nas w Wilnie, 
Polska Macierz Szkolna zakupuje i 
rozdaje je najwięcej potrzebującym. 
W tym roku Warszawska Macierz 
nadesłała 150 ksiązek. Sejmik Świę- 
ciański ofiarował też coś na ten cel. 
Naogół jest to kroplą w morzu. 

Społeczeństwo same powinno za 
jąć się tą palącą sprawą i przyjść z 
pomocą dziatwie. 

Nędza panująca w niższych  sfe- 
rach społeczeństwa jest najgorszą 
przeszkodą w robocie oświatowej. 

„Ę 

Celowe „oślepienie* delegacji 
litewskiej, 

Pisma tutejsze w dalszym ciągu 
opisu*ą szczegóły przyjęcie delegacji 
litewskiej w Moskwie. Delegacja była 
podejmowana z niesłychaną wprost 
dotychczas wystawnością i pompą. 

Slizewiczius od granicy łotewskie 
do Moskwy, jechał w specjalnym 
pociągu, w wagonie salonowym, oto: 
czony komfortem, w towarzystwie 
wyższych urzędników sowieckich, któ- 
rzy przybyli go powitać aż na granicę. 

samej Moskwie odbył się szereg 
uroczystych obiadów i rautów. 

Wediug krążących pogłosek jeden 
z uczestników delegacji litewskiej, 
miał się wyrazić w najbliższym oto: 
czeniu, że Litwini są oślepieni wprost 
przyjęciem, jakie spotkało ich w Mo- 
skwie, 

EEST SAARE ROZA OECD 

12.500 mtr. w górę. 
Ostatni rekord wysokości 

na samolocie. 

Francuski lotnik Callizo, który osiągnął 
w końcu sierpnia r. b. rekord wysokości 
12.450 metrów podzielił się z dziennikarza: 
mi francuskiemi wrażeniam! ze swej podró: 
ży. Callizo wsiądł do samolotu w upalny 
dząeń sierpniowy, a na wysokości 12.450 
metrów znalazł się w atmosferze, gdzie ter- 
mometr wykazywał 50 stopni Celsjusza ni. 
żej zera, Penieważ doświadczony lotnik wie- 
dział o tym groźaym wrogu wysokich lo: 
tów jakim jest wielkie aimno, ubrał się w 
odpowiedni sposób. Caliizo miał najpierw 
na sobie rodzaj bielizny a papiera, potem 
ubranie z wełnianych, grubych trykotów, 
następnie zwykły garnitur codzienny, na 10 
jeszcze jeden gruby <sweater», dopiero na 
to wszystko lotniczy kostjum ze skóry pod- 
bity futrem. Na rękach miał 5 par rękawi- 
Gzex; papierowe, 2 pary jedwabnych, wełi 
niane i skórzane, Podobną ilość papierot 
wych i wełnianych skarpetek na nogach. 
Głowa była stosunkowo mniej otulona, a 
to głównie dla tego, by dopuścić normalną 
cyrkulację krwi dla uszu. Szkła od okula* 
rów powleczono cienką warstwą parafiny. 
Pomimo tych wszelkich Środków ostroźno* 
ści, Callizo po powrocie z lotu, który trwał 
przeszło trzy godziny był zdrętwiały ® 
zimna, 

Callizo był zaopatrzony w aparat z tle- 
nem, którym zaczął oddychać począwszy 
od. 4 tys. metrów wysokości. 

Na wielkich wysokościach wrażenia op- 
tyczne są niesłychanie ciekawe, Wszystkie 
kontury przedstawiają się oezom naszym 
w formie bardzo ostrej, a skiepienie nie: 
bieskie, które oglądane z ziemi ma barwę 
błękitną na wielkich wysokościach jest ko- 
toru ciemnego — prawie že granatowego 
z powodu dużego rozrzedzenia atmosfery. 
Pobyt na wielkieh wysokościach nad ziemią 
wywierą niesłychanie przygnębiające wra- 
żenie. Ziemia zakryta jest chmurami, nad 
sobą lotnik widzi ponure sklepienie nieba, 
dokoła zaś ani śladu życia, Żaden ptak nie 
wzbije się na zawrotną wysokość 12 1 pół 
kilometrów i jedynym żyjącem stworzeniem 
w przestrzeni jest samotny lotnik wsłucha* 
ny w tętno swego przyśpieszonego Serca i 
stukot motoru, Czasem zabłąkany  strzępek 
chmury przewinie się jak lekka mgła i zni- 
knie w przestrzeni, Mimowoli — kończy 
Callizo opis swych ważeń — pozostaje w 
takim nastroju chęć najprędszego powrotu 
na ziemię. 

    
Najtańsze zródło | zakupów < 

dla mieszkańcow Snipiszek, ul. Kal- 
waryjskiej, Koszar, Lwowskiej, Kra“ 

kowskiej i in. 
POLECĄ D.-H. Winno Kolonjalny 

F. WITKOWSKI 
Wilno, Kalwaryjska 55. 

najświeższe produkty spożywczo: 
kolcfńjalńe oraz WINA krajowe i 
zagraniczne, LIKIERY, WÓDKI mo. 
nopolowe i sortowe różnych firm — 

po cenach najtańszych. 
Dla pp. Wojskowych 1 urzędników 

rabat. 
RZEKNNRRANRERENERARAKRZENNEZNKAM 

Okazja dla wenerologa. 

Mieszkanie w WARSZAWIE, w 
Śródinieściu, 2 piętro, 3—4 pok. 
przedpok,  kuchn,, wygody, do 
odstąpienia z mebl., urządz. kuch 
z dobrze wyrob. praktyką—tylko 
kupującemu meble, Wiadomość! 
Warszawa, Chmielna 18—4, Mo- 

dzolewski, tel. 291 —17. 
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Listy z Wandei. 
Podróż bez przygód. 

Upał, Nareszcie wakacje. Kurjer: 
Nancy-Paryż, Paryż-Atlantyk. Masa 
szwabów («renteamark») Dużo in- 
nych cudzoziemców i trochę Fran- 
cuzów. 

Oto pierwsza depesza z podróży. 
Stare przedwojenne kurjerzysko pędzi 
szybko, pozostawiając wkrótce za 

sobą czerwone „Księstwa Lotaryngji 
i Baru*., Czerwone odrud łun nie- 
zliczonych, kuźnic i hut, migajzcych 
co chwilę wśród domostw i osad. 

Porzucam oto te francuskie Za- 
glębia i Śląski dla francuskich Kre- 
sów Wschodnich, znajdujących się 
na najdzlszym zachodzie Europy*. 
Francja w swojej strukturze gieogra- 
ficzno-gospodzrczej jest zupełną od- 
wrotnością Polski, Francja Wschod- 
nia to jeden las kominów  fabrycz- 
nych A la Łódź, Zagłębie Š'ąskie, 
Sosnowiec. Uboga (na pierwszy rzut 
oka) i piaszczysta Wandeja, jako ży- 
wo przypomina mi Grodzieńskie pia- 
seczki. 

Od Grodna odróżnia się tylko 
Atlantyk, Tylko Atlantyk. Ale nie u: 
przedzajmy wypadków. Wszakże mi- 
jamy z tobą sz. czytelniku zaledwie 
winnice Szampanji, staczając się ze 
2locisto-przeniczno-winnych wzgórz 
ku dolinie Szkwany. 

Depesza druga. 
Red. „Słowa”, ongiś Mickiewicza 

Nr. 4 24.1 VIll—26 
„Wieczór. Gare de IEst. Nareszcie 

pokój (w hotelu). Nocaa wyprawą 
na Bulwary (bez ciebie oczywiście 
sz. czytelniku). Na Bulwarach morze - 
aut. Na uboczu słynne „auto cars 
de niui* (30 fr. „ailer“, jeżeli „re- 
tour"). Kieszeń nie pozwala. Powrót 
do hoielu“, 

Depesza 3 cia do Redakcji: „pie- 
niądze, albo życie. Przysłać natych- 
miast". 

Odpowiedź na depeszę: „Życie! 
Więc „radzi nie radzi*, nazajutrz, 

po kióremś nazajutrz, robi się wy- 
marsz ra Parnas (Mont) bierze się 
rapid-direct Paryż-Vandeja, siada się i 
jedzie się. 

Koniec podróży bez przygód, 
„.| oto znowu z tobą sz. czytel- 

niku mkniemy wesoło wśród równin 
bezdrzewnych i bsz-labrycznych ale 
zato  pszeniczno-w inno-burączanych. 
Mijamy wspaniałą katedrę w Cnart- 
res, nieskończone ogrody „Księstwa 
d'Anjou“, przeprawiamy się przez 
majestatyczną  Loarę, łudząco do 
Wisły podobną, i oto jesteśmy w 
W/andel.. Ojczyźnie wandejczyków, 
„tygrysów wandejskich* i Jerzego 
Clemenceau. 

Okolica? Ot krótko mówiąc „a za 
laskiem piasek, a za piaskiem lasek". 
Tyle tylko, że piaski są rozkopane, a 
w rozkopkach coś zielonego siedzi; 
kartofle, nie kartofiep Wychylam się 
z wagonu, żeby lepiej widzieć Aha, 
to łoza winna... winnice. Prawda 

przecie j Bordeau niedaleko. Ot 
sobie jakieś 400 kiiometrów.. Jak z 
Grodna do Nowogródka przez Świę- 
ciany. 

Les tables d'Olenne na Atlantyku 
Piaža i plaga (upałów). Osiołki na 

piasku liczne ośliczki w wodzie). 
Sszon 100.000 ludzi (przed wojną). 
Tanio (sardynka jak śledź 25 centi- 
mów) z wyjątkiem drogiego obecnie 
w Europie pokoju. Odpływ (floty) i 
przypływ Oceanu. Stop". 

: * 

W rzeczywistości Les tabies d“ 
Olonne największa „plaga* wandej- 
ska nad Atlantykiem nie zasługuje na 
lekki ton moich depesz. Jes'-to prze- 
śliczne dzidzi kąpielowo-sardynkowo- 
rybackie, założone jak baje przewod- 
nik, przez Basków Pirenejskich w 
900 r. po Chr, więc kio nigdy w 
życiu nie widział żadnego Buska 
ten i do Pirenejów jeździć nie po: 
trzebuje. * 

Tembardzieį, 2е @2% te Baski 
mają plażę długości kiika kilometrów 
i że do nich ludzie jeżdżą. Ujrzałem 
tam więc odrazu Sporo przebanal- 
nych hoteli i kawiarni z odpowied- 
nią publicznością  Iechicko-pijackie 
„kwartały marynarskie" dużo amery- 
kaszków, „cnotliwych* angielek (?) i 
„niecnotliwych” (?) francuzek. Ale o 
tem jeszcze potem. 

- Z wizytą u pewnego staruszka.» 
Teraz zróbmy to, co każdy rze- 

telny turysta zrobić powinien: złożmy 

wizytę Oceanowi t. j. gospodarzowi 
tych ziem. Jest-io nader szanowny 
staruszek, który jeżeli dotychczas nie 
obchodził godów  brylantowych z 
Wandeją, to tylko dlatego, że data 
jego urodzin jest niedokładnie wia- 
doma. 

Wkrótce szosa wijąca się wśród 
diun odsłania nam jego sędziwe 
oblicze. Jest właśnie przypływ. Zda- 
leka wygiąda to jak szereg eksplozji. 
To faie uderzają © skaty nadwodne, 
wybuchając ku niebu snopemm białych 
dymów. Hen, jak okiem sięgnąć, 
ciągnie się sznur takich białych dym- 
ków piannych. A poza tą białą bar- 
jerą — tasama wielka wielka woda 
zielonkawego kołoru, jak jezioro Brac- 
ławskie. Wielkie morze na Helu, albo 
zatoka ałtańska w mniej słoneczny 
bardziej matowy dzień. I warto sobie 
coś imaginować, coś tworżyć, coś 
obiecywać. 

Na tem wielkiem jeziorze, bez 
drugiego brzegu, jakiem jest każde 
morze widziane nie imaginacyjnie coś 
majaczeje.. Żagiel? Ależ żagiel powi: 
nien być biały, tak każą nam wierzyć 
wielcy poeci mórz. : 

Tymczasem „to* coś, co wisi nad 
wodą na jakimś drągu, wygląda, jak 
wypłowiały dywan, wywieszony do 
wietrzony z balkonu na Zielnej czy 
Chmielnej. I to bynajmniej, ani perski 
ani wypłoniały., Ot sobie płachta 
czerwonal. Ależ tak to jest żaglówka, 
i żagiel, 

«Kochany Pędziwiatrusie» mówię 

łabędzi 

sam do siebie (od 2.ch lat bowiem 
niema już nikogo, który by do mnie 
mówił). Kochany Pędziwiatrusie! Tak 
samo, jak nikt kreta ziemnego nie 
przerubi na sardynkę, taksamo nikt 
2 porządnego minszczanina, nie zrobi 
ani Londona, ani Conrada. Próżne 
są twe wszelkie włóczęgi i kąpiółki. 
Każdy marynarz, to dła ciebie bol- 
szewik. Wszystkie morza oceany i 
oceaniątka to dla ciebie, jedna wielka 
rodzina bałwanów. Pozostsniesz na 
zawsze wiernym ziemi, Spójrz — że 
lepiej na Wschód, jak nad słodką, 

cichą, wielką doliną. — hen 
daleko unosi się łańcuch «Alp—śnie- 
żystych», jak lodowce Išną wśród 
nieba i gwiazd!!! 

A tu nad burzliwym (jak ciele) 
Atlantykiem co? 

Wiek XX-sty, który zamiast pira- 
tów marokańskich, wysyła na wy- 
brzeża, <zwykłych» specjalistów od 
wyciągania portfeli, uprozaicznił to 
wieczyste natchnienie poetom, jakim 
był „Śnieżny żagiel". Aby uchronić 
go od wilgoci, pomalowano go po- 
prostu. I mewy też dziś gdzieś się 
powiokly. A iu! 

„„1 kąpią się flotyl I stada 

A gdzież tam łabędzie! 
Handel! Handel! 
Propaganda polszczyzny wśród 

annamitów, 
„Mais, non, mademoiselel 
„Mais, non, monsieur! 
Mais je Vous disl 

Mais j'on Vous dit! 
Sprzeczają się. on i ona. 

* 

Abylo to tak, mówiąc stylem de- 
peszowym: „Hotel Robinsona w las- 
ku na piasku. Tłusty tatcio, chuda 
mamcia, on i ona. On zdecydowany 
annamita, ona brunetka nieokreślonej 
narodowości (wziąłem ją za greczyn- 
kę, a okazała się lwowianką). Tań- 
czyli przed chwilą coś wynalezionego 
po 1.m sierpnia, a teraz certują się 
kto ma zapłacić za wypitą lemonjadę. 

Pracowita francuska — kelnerka 
czeka cierpliwie na pogodzenie się 
młodych i ażeby nie tracić czasu 
zbiera z sąsiednich stolików puste 
szklanki i buteik. Ale na prędką 
zgodę jakoś się nie zapowiada. 

Mais non mademoisele, mais c'est 
mo! qui paye.. mówi annamita. , 

Ais nom imonsieur upiera się 
czarne dziewczątko. (Pewnie turczyn- 
ka, czy hiszpanka) myślę sobie, po- 
Pilając przy sąsiednim stoliku lemo. 
njadę. 

«No zapłać że raz nareszcie zą 
tego dzikusa. Haniul»., Jak nie huk- 
nie naraz tłusty papcio, tak jak mi 
Bóg_ miły w najczystszej polszczyźnie. 

Omal że nie skoczyłem w górę 
do współki z krzesełkiem, stolikiem i 
lemonjadą. Polakl Tu w Wandeil 
Polak paszportowo-zamurowany (a 
już jeżeli wypśnie się to do Monte, 
a nie tam gdzie biedne pędziwiatru* 
sy). Polak taki rzadki ptak wśród tej
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Niebezpieczny ekspery- 
ment w gospodarce 

leśnej 
Wzmożony wywóz zagranicę to“ 

warów polskich, a co zatem idzie, 

czynny bilans handlowy, jest podsta: 

wowym warunkiem utrwalenia tego 

polepszenia sytuacji ekonomicznej w 

kraju, które obecnie obserwujemy. A 

ponieważ na materjały leśne i drzew- 

ne przypada przeszło 20 proc. warto- 

ści całego wywozu z Polski, eksport, 

zaś z naszej Wileńszczyzny wyłącznie 

z tych towarów się składa, przeto 

wszystkie kwestje, związane ze sta- 

nem naszej gospodarki leśnej, powin: 

ny wzbudzać jaknajwiększe zaintere 

m SO wanie. 
P.ństwo, do którego należy oko- 

ło jednej trzeciej części całej po” 

wierzchni lasów w Polsce, jest naj- 

większym właścicielem i przedsiębior- 

са leśnym w kraju; swoją gospodar- 

ką w lasach własnych Państwo, wy- 

wierając olbrzymi wpływ na wszystkie 

prywatne gospodarstwa leśne i drzew- 

ne, decyduje wprost o całym układzie 

stosunków w tej, tak ważnej dziedzi- 

nie gospodarki narodowej. Błędna 
gospodarka administracji lasów peń- 

stwowych nietylko spowodowałaby 

bezpośrednie straty dla Skarbu Pań: 
stwa, jako dla właścicieli tych lasów, 

łecz zdezorganizowałaby 1ównież go: 

spodarkę prywatną i, narażając na 
szwank jedną z głównych pozycyj 

naszego eksportu, zaszkodziłaby nie- 
zmiernie naszym ogólnopaństwowym 
interesom ekonomicznym. tego 
punktu widzenia na śzczególną uwa- 

gę zasługuje zapowiedziana gruntow= 
na reorganizacja systemu administra- 

cji i gospodarki lasów państwowych, 
do wykonania której zostaje powoła* 
ny w charakterze delegata, wyposa- 

żonego w bardzo szerokie pełnomoc- 

mictwa, p. Adam Loret, prezes Dyrek- 
cji Okręgowej Lasów Państwowych 
w. Warszawie, 

2 

Reorganizacja ma byč przeprowa- 
dzona pod hasłem większego uprze- 
mysłowienia gospodarki lasów pań- 
stwowych, czyli zmierza do  zanie- 
chania stosowanegu obecnie w lasach 
psństwowych sprzedawania lasu na 
pniu i do wprowadzenia natomiast 

sprzedaży lasu okrągłego lub nawet 
już tartego loco wagon kolejowy. 
System ten, stosowany przez p. Lo- 
reta w Dyrekcji Warszawskiej, dał 
podobno świetne wyniki, dowodem 
czego mają służyć dochody Dyrekcji 
Warszawskiej, które osiągnęły w 
1925 r. — 24 złotych z ha, wówczas, 
gdy Dysekcja Wileńska dała tylko 
2 zł. z ha. 

Pozostawiając na stronie jałową 
dyskusję zasadniczą na temat celo- 

niecelowości zajmowania wości lub 
ae przez Państwo działalnością prze- 

mysłową, postaramy się odpowiedzieć 
ma zupełnie konkretne pytanie, czy 
celowem byłoby obecnie u ras szer: 
Sze stosowanie przez Państwo pro- 
wądzenia we własnym zarządzie i na 
własny rachunek eksploatacji leśnych 
i tartaków i w jakim stopniu wyżej 
przytoczone dane porównawcze O 
dochodach Dyrekcji Warszawskiej i 
Wileńskiej uzasadniają taki sposób 
gospodarki w lasach państwowych. 

Otóż, przedewszystkiem należy 
stwierdzić, iż istnieje cały Szereg 
przyczyn, zupełnie niezależnych od 
sposobu gospodarki, które przy ksaż- 
dym systemie takowej muszą Spowo” 
dować większe dochody D;rekeji 
Warszawskiej LP. w porównaniu z 
Wileńską, przyczem sądzimy, iż róż- 
nica ta objektywnie powiana być na< 
wet jeszcze znacznie większą na ko* 
rzyść Dyrekcji Warszawskiej. 

Już przed wojną Światową ti. 
przed zniszczeniem wojennem, i przy 

mą, 101 malnych stosunkach  komunika- 

i 

cyjnych, tj. przy wolnym Niemnie i 
bezpośredniej komunikacji z Libawą 

Z 
T dności związków zawodo 

międzynarodowej  zbieraninki, jaka 
zapełnia międzynarodowe sziaki tury- 
styczne... zaiste „kwiat paproci* wśród 
tych chińczyków  indo-chińczyków, 
japończyków,  hipolusów, maroka- 
nów luksemburczyków, duńczyków, 
szwedów, finnów, norwegów, nie 
mówiąc już o wielkiej burżuazji bo: 
gatych narodów; anglików amerykan, 
holendrów e. c. t. 

Więc omał, że nie skoczyłem w 
górę rażem z lemonjadą, krzesłem i 
stolikiem, ale się w sam czas poha- 
mowałem. Mogę się spłoszyć i stracę 
temat do korespondencji. Zawsze 

Niestety nic już nie było do pod: 
HB" Nes jest podsłuchiwać, 

_ 
! 
! 

sluchiwania. Olos grubego papci, 
okazał się komisją Ligi Narodów i 
przytłumił spór polsko-azjatycki. Sta- 
nęło na tem, że każde zapłaciło za 
swoje, poczem młoda parka szybko 
dosiadła „wierzchowców Zachodu* 
tj. rowerów i odjechała. 

Do widzenia rzuciła milutko p. 
H nia rodzicom! 

D.. d d. h. h.h. o.o. wi wi. 
dzzeenkia wyksztusił gardłowo ana- 
mita, mknąc wślad za towarzyszką. 

„Co ici dranie robią już nam 
białym konkurencję  mruknątem!!... 
Dość niechętnie”. 

Wśród bolszewików i bolszewi: 
czek Wandei _(orjentacji angielskiej). 

«Bum, bum, bum!» 
«Bum, bum, bumi» 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
i Królewcem, lasy państwowe Wileń- 
szczyzny dawały dochody znacznie 
mniejsze, niż lasy Polski centralnej. 
Tak w roku 1912 dochów brutto od 
1 dziesięciny lasów państwowych 
wynosił dla gubernij: Wileńskiej 8 r. 
35 k., Warszawskiej — 16 r. 91 k., 
Piotrkowskiej—18 r. 39 k, Kaliskiej— 
19 r. 47 k. i Lubelskiej — 24r, 70k. 
(patrz: M, Orłow „Lesnaja wspomo- 
gatielnaja kniżka"*, wydanie trzecie 
T-wa A.F. Marks, Petersburg 1915). 

Naturalnie, że po wojnie wskutek 
strasznego zniszczenia wojennego i 
fatalnej powojennej sytuacji komuni. 
kacyjnej Wileńszczyzny, tj. okolicz- 
ności, specjalnie ostro odczuwających 
się u nas i prawie nieznanych Polsce 
centralnej, różnica dochodów powin- 
na była powiększyć sę na naszą 
niekorzyść. 

Rabunkowa eksploatacja lasów 
przez okupantów niemieckich, która 
wyniszczyła objekty najcenniejsze i 
położone najbliżej zrteryj komunika- 
cyjnych, porębv ludności miejscowej 
w okresach inwazji i anarchii, nietłu: 
mione pożary, barbarzyńskie żywico 
wanie, poczyniły straszae spustosze- 
nia w naszych lasach i zmniejszając 
ogromnie ich wartość i dochodowość, 
stworzyły zarazem konieczność bar: 
dzo wielkich wydaików w celu cho- 
ciażby częściowego naprawienia wy- 
rządzonych szkód, Dyrekcja Wileńska 
otrzymała do zalesienia największą ze 
wszystkich innych Dyrekcji powierz- 
chnię leśną (ca 60000 ha i jest zmu- 
szona do wybudowania na nowo 
przeszło 75 proc.leśniczówek dlą swego 
personelu leśnego i t.p. 

Fatalna sytuacja komunikacyjna 
Wileńszczyzny po wojnie, odcięcie 
jej przez Litwę od naturalnych wyjść 
do morza (Libawa, Kiajpeda, Króle- 
wiec), znaczne jej oddalenie od ryn- 
ków zbytu i portów, wywierały bo- 
daj że największy wpływ w tymże 
kierunku obezwartościowania naszych 
Iassów wileńskich Błędna polityka ta- 
ryfowa i przewozowa kolei polski h 
(wadliwa konstrukcja taryf, dających 
bardzo wysokie opłaty przewozowe 
dla dalekich odległości, bezsensowne 
i zgubne dla Wileńszczyzny hamo- 
wanie eksportu via Grajewo, usta- 
wiczny brak wagonów), nie licząca 
się wcale ze specjalnie ciężkiem po- 
łożeniem Wileńszczyzny, potęgowała 
jego ujemne skutki dla naszej go: 
spodarki leśnej. 

A więc lasy Dyrekcyj centralnych 
ze względu już tylko na swe poło: 
żenie geograficzne i komunikacyjne 
muszą dawać znacznie większy do- 
chód, niż nasze lasy Dyrekcji Wileń- 
skiej. Chcąc cyfrowo ująć tę różnicę, 
przyjmiemy średnią odległość lasów 
Dyrekcji Warszawskiej do Warszawy, 
która jest wielkim rynkiem i centrum 
konsurncji materjałów drzewnych, na 
100 kilometrów, zaś lasów Dyr. Wi- 
leńskiej od tejże Warszawy na 600 
kilometrów, oirzymamy, iż różnica 

opłaty przewozowej koleją do War- 
szawy wynosi 114 złotych za wagon 
15 tonnowy, mieszczący 15  festme- 
trów drzewa okrągłego, czyli 7 złotych 
60 groszy na jeden festmetr. Takież 
obliczenia w adniesieniu do Gdaf- 
ska i Bydgoszczy dają różnicę opłaty 
przewozowej w wysokości około 5 
złotyci na jeden festmelr. Czyli, że 
ża jeden festmetr lasu na pniu w 
Dyr. Warszawskiej ze względu na 
korzystniejsze położenie geograficzne 
można osiągnąć cenę wyższą, niż w 
Dyrekcji . Wileńskiej o okoła 6 złotych. 
Ponieważ normalny przyrost roczny 
drzewa stanowioxoło trzech festmetrów 
na he, przeto dochód Dyrekcji War- 
szawskiej już tylko ze względu na 
wyższą wartość Samego lasu powi 
nien być wyższy, niż w Dyrekcji 

A 0 około 18 złotych na 
a, 
O ganizacje gospodarcze naszej 

dzielnicy w ciągu kilku lat domagały 
się zmiany zgubnej dla naszej gospo- 

Gos bębna brzmi ceraz dono- 
śniej, Ludziom mniej zajętym wypada 
posłuchać co to też będzie prawił 
bębniarz. 

Istnieje we Francji staroświecki 
zwyczaj o tyle miły o ile niepraktycz* 
ny, że pewne rozporządzenia Me- 
rostwa nie są afiszowane, ale ogla- 
szane przez bębniarzy t. j. takich so- 
bie emerytów życiowych 4 la nasz 
Woźny Protazy. Zazwyczaj też nikt 
ich nie słucha — chyba jakiś ko: 
respondent, albo bezrobotna kuchar- 
ka, To też i przystanąłem, 

<Panowie i panie» zagrzmo—za- 
grzmiał bębniarz! «Z powodu odrzu- 
cenia przez właścicieli fabryk konserw 
rybnych propozycji rybackich zwięk- 
szenia stawki za sto kiło sardynek,— 
jutro strajk generalny rybaków. Bum, 
bum, bum do widzenia!» 

Cóż to nowego pomyślałem! Lad- 
ne ogłoszenie Merostwa. Widocznie 
co prowincja to obyczaj. ы 

Potem przypomniałem sobie ustęp 
z 24ej strony «Przewodnika po Wan- 
dei»... «Mieszkańcy Portów Wandej. 
skich w 93, stojąc duszą i ciałem 
po stronie jakobinów, opierali się za: 
równo wieśniakom wandejskim jak i 
korsarzom angielskim»... 

Ahzl Więc wylądowałem wśród 
czerwonej Wandei, Atoli nie miałem 
czasu dłużej medytować nad wspom- 
nieniami historycznemi, bo wokół 
mnie (a była to przystań wśród 
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Wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajomym, 
którzy oddali ostatnią posługę 

Ś. + P. 

Józefowi Jachimowiczowi 
i okazali tak dużo serdecznego. współczucia, a w szczególności p Prezy” 
dentowi miasta, p. Wice Prezydentowi, pp. Ławnikom, wszystkim kolegom 
i współpracownikom za ich bezgraniczną dobroć i serdeczne uczczenie 

pamięci zmarłego, z głębi duszy mówimy: <Bóg zapłać». 

Dodajmy do tego,iż w roku 1925, 
jsk udało się nam stwierdzić, na do- 
chód Dyrekcji Wileńskiej, wynoszący 
faktycznie 2 zł. 75 gr. za 1 ha, uje: 
mnie wpłynęło niezależnie od Dyre- 
kcji wstrzymanie wykonania umowy z 
firmą angielską „Century“, na skutek 
czego pozostał niewyeksploatowanym 
ały sprzedany tej firmie roczny etat 

w ilości 983 ha, za który miało wpły- 
nąć około 2 miljonów złotych: pod: 
niosłoby to dochód czysty Dyrekcji 
co 8 złotych z 1 ha. 

Jeżeli więc porównamy dochody 
Dyrekcji Wileńskiej i inych nie me- 
chanicznie, lecz podając te cyfcy Ści- 
słej i sumiennej analizie, to dojdzie- 
my do wniosku, iż niski w liczbach 
absolutnych dochód Dyrekcji Wileń- 
skiej należy uznać wobec wszyst: 
kich okoliczności wyżej podanych za 
stosunkowo zadawalający i dziwić 
się należy, dlaczego Dyrekcja Wileń- 
ska nie dała wprost strat przy tej 
fatalnej koniunkturze gdy prywatne 
przedsiębiorstwa leśne  Wileńszczyz- 
ny zostały w tym roku wprost ziuj- 
nowane. Natomiast, jeżeli Dyrekcja 
Wileńska, pracując w takich ciężkich 
warunkach, zdoła nie mieć sirat, 
lecz odwrotnie, dać nawet pewien 
dochód, to dochód w wysokości 24 
złotych z 1 ha dia Dyrekcji 
szawskiej, wobec 
położenia i pomyśinych warunków 
pracy nie można uważać za zbyt 
wysoki. Widzieliśmy przecie wyżej, 

ka faryfowa, celna, kredytowa i wo- 
gėle stworzenie pomyślnych warun- 
ków dla rozwoju u nas przemysłu 
i handlu leśnego i drzewnego przy- 
czyni się do polepszenia wyników 

i j;ch zarówno prywatnej, jak 
darki leśnej polityki taryfowej, lecz awe R di ki kk i 

i : CZ tes państowowej gospodar! ešnej 
dopiero w roku bieżącym: dzięki uję: Wileńszczyzny. 
= się za tą a wojewody wi- B. 
eńskiego p. Raczkiewicza odniosły 
częściowy sukces. Tymczasem zgub- INFORMACJE. 
ne skutki tej polityki dały się już 
poznać szczególnie w roku 1925, Nowe ustawy i rozporządzenia. 

gdyż cały prawie przemysł leśny i z «Dziennika Ustaw Rz. P+. Nr. %, z dnia 
drzewny Wileńszczyzny został w tym 25 IX 1926; 
czasie zrujaowany. — Ustawa z dnia 2 VIII 1926 o zwal- 

czaniu nienczciwej konkurenejt (poz. 559); 
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy« 

pospolitej z dnia 17 1X 1926 w sprawie uzu- 
pełnienia postanowień o przerąchowaniu i 
konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z ty! 
tułu pożyczek państwowych z lat 1918 — 
1920 (poz. 560); 

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 1X 1926 w sprawie 
ustalenia wysokośei en.isjl i przeznaczenia 
użycia 5 proc. pożyczki konwersyjnej, wy- 
puszczonej na podstawie rozporządzenia Pre- 
zydeuta Rzeczypospolitej z dxia 17 Ill 1924 r, 
(poz. 561); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 IX 1926 o zmianie nie- 
któryeh postanowień ustawy z dnia 25 XI tyny 
1920 r. w przedmiocie przyznania obligacjom 
Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Pol- 
skiego gwarancji skarbowej oraz uproszczo- 
nego ściągania należności rzeczonego To: 
warzystwa (poz. 562); я 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 17 1X 1926 o przedłużeniu terminów 
wekslowych w ozreęgu sądu apelacyjnego 
w Warszawie (poz. 563); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 17 IX 1926 o przedłużenia terminów 
wekslowych w okręgu sądu apelacyjaego w 
Lublinie (poz. 564). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» 
28 iX 1926; 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeozy- 
pospolitej z dn. 17 1X 1926 o udzieleniu 

Nr. 97 z dnia 

poz państwowej za dopełnienie przez 
ank Gospodarstwa Krajowego zobowiązań 

wypływających z wydania obligacyj komu- 
nalaych i bankowych, z przyjmowania wkła: 
dek oszezędnośziowych w krajn i zagranicą 

War: oraz z tytułu udzielania gwarancji za wkład- 
jej korzystnego Ki w ikaych instytucjach kredytowych (poz. 

65); 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 

pospolitej z dnia 24 IX 1926 o utworzeniu 
przedsiębiorstwa «Polskie Koleja Państwo* 

iż sama tylko różnica położenia geo: we» (poz. 568); 
graficznego powinna spowodować 
dla Dyrekcji Warszawskiej nadwyżkę | 
nad dochodem Dyrekcji Wileńskiej 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
ospolitej z dnia 24 IX 1926 o Głównej 
nspekcji Komunikacji (poz. 569), 

około 18 złotych z 1 ha, 
różnica faktyczna wynosi tylko 20 
złotych z 1 ha. Zatem wpływu z 
innych czynników wyżej podanych, 
które powinne byłyby spowodować 
jeszcze większą nadwyżkę dochodów 

gdy cała 

  

  

dla Dyrekcji Wileńskiej prawie już | PIĄTEK. 
nie widzimy. ś Dziś Wsch. 8). © g. 4 = 21 

A więc z porównania wyników 
pracy Dyrekcji Warszawskiej i Wi- įRemig.b.Janai | Zach.ai o g.- 6 m 57 
ieńskiej L. P. w r. 1925 nie można |, „„jęko. 
bynajmniej wywnioskować O Wyższo: |=—=—=—— 

  

ści i większej celowości szeroko ‚ KOŚCIELNA, 
stosowanego w Dyrekcji Warszaw- — Msza Akademicka, Poczyna* 
skiej uprzemysłowienia gospodarki jąc od niedzieli 3 października w 
lasów . państwowych. IKwestja, czy kościele św. Jana, w każdą niedzielę 
większa dochodowość Dyrekcji War. i święto, odprawiać się będzie Msza 
sza skiej jest wynikiem właśnie Św, Akademicka o godz. 10 i pół z 
uprzemysłowienia jej gospodarki, nauką. 
nie zaś innych czynników, od syste- — Nabożeństwo Różańcowe 
mu gospodarki niezależnych, i CZY w kościele Św. Jana przez czły paź 
kompensuje Skarbowi stratę poda- Gzjernik odprawiać się będzie dwa 
tków, które wpływałyby do KaS razy dziennie: rano o godz. 6 i wie- 
Skarbowych, gdyby te przedsiębior. czórem o godz. 7 m. 17. 
stwa były prowadzone przez przed- ' 
siębiorców prywatnych, — pozostaje URZĘDOWA. 
jeszcze do rozstrzygnięcia, Natomiast — Zmiauy w policji. Podkomi- 
nie ulega wątpliwości, że Dyrekcja sarz, p. Witold Lichodziejewski, osta- 
Wileńska, sprzedając las przeważnie tnio kierownik ekspozytury śledczej 
na pniu i nie prowadząc własnych na m. Wilno, mianowany został kie- 
przedsiębiorstw przemysłu drzewne- rownikiem IV komisarjatu policji pań- 
go, uniknęła w roku 1925 wielkich stwowej m. Wilna, 
strat, które przypadły w udziale — Kurator Okręgu Szkolnego 
przedsiębiorcom prywatnym. Wileńskiego p. Dr. Antoni Ry- 

Zatem zamierzona reforma gospo: niewicz dnia 30 września b. r. wy- 
darki w lasach państwowych, o ile jechał do Warszawy w sprawach 
rzeczywiście pójdzie w kierunku roz: służbowych. Zastępuje go Naczelnik 
szerzenia działalności przemysłowej Wydziału Szkół Średnich p. Dr. Zyg: 
Państwa, stanowi, naszem zdaniem, munt Fedorowicz. 
niebezpieczny eksperyment, który mo: — () Wojewoda Wileński ho- 
że wprawdzie zrujnować przemysł norowym czlonkiem zw. podofi- 
prywatny, natomiast korzyści Skar- cerów rezerwy. Dnia 29 b, m, Za- 
bowi nie przysporzy. W każdym ra- rząd Związku Podofcerów Rezerwy 
zie chwilę obecną ze względu na w myśł uchwały powziętej na ogól: 
rolę przemysłu drzewnego w naszym nym zebraniu, zwrócił się de Woje: 
eksporcie należy uważać dla takiego wody Wileńskiego p. Władysława 
rodzaju eksperymentów za najmniej Raczkiewicza z prośbą o przyjęcie god- 
odpowiednią. Tylko rozumna polity- ności członka honorowego Związku. 

— (x) Konfskata odezw „je- 
wych*. 

Władze administracyjne w ilmie, 
w dniu wczorajszym skonfiskowały 
odezwy w duchu komunistycznym 
wydane przez Jedność związków za- 
wodowych w Wilnie. 

kwartatów 1ybackich) zrobiło się 
nagle, jjk w Wilnie u Sztralla o 6-ej, 
A nie chcąc przez to nic złego po- 
wiedzieć jak tylko, że stało się tłocz- 
no. Oj i jak tłoczno. 

Nie wiedziec skąd wyskoczyła ma- 
sa bab, drugie tyle marynarzy, jeszcze tyle dzieci, przystanęło sporo i i wyborczych do Kasy Chorych, któ- 
stów, rozuosicieli, Sprzedawaczek i re się odbędą w dniu 3 października 

to wszystko na tle rożnobarwnych ' ” 
żegli, żaglówek, w powietrzu prze- MIEJSKA 
syconem zapachem ryb morskich, „, — (X) W sprawie pożyczki 
podzieliło się na dwa obozy: za i dla Magistratu na remont znisz- 
przeciw strajkowi. czonych domów. Magistrat m. Wil- 

I gorącaż to była dyskusja! Przy- na w myśl ostatniego zatwierdzenia 
pomniały mi się Nalewki gdzie tylko przez Radę Miejską wniósł prośbę 
raz w życiu byłem i skąd wróciłem do Banku Gospodarstwa Krajowego 
jednak cały i zdrowy.. może więc © pożyczkę w wysokości 50.000 zł. 
da Bóg że i tu nie zginę, chociaż na remont zniszczonych domów w 
zaczyna się bitka majtków i majtko: Wilnie (w trybie ustawy o rozbudo- 
we lecą z krzykiem rozbrajać. wie miast). ; 

«Zawsze co majiek to bolszewik  Powyžsze Magistrai motywuje, iż 
myślę, obserwując w zachodzącem znaczna iiość domów w Wilnie nie 
słońcu buzie combatantów. Nie po- była remontowaną od czasu wojny i 
dzisiam bosiem zachwytów kol, Kar. znajduje się w stanie zagrażającym 
powicza nad «ludźmi Morza» i w bezpieczeństwu publicznemu oraz 
odwiecznym sporze ich ras, wywyż- wymagającym niezwłocznego  re- 
Szonych ponad nas kietów z równin n-ontu, 5 
t. į. rybaków i górali stoję po stro- Dotyczy to w głównej mierze 
nie tych ostatnich. Góral ma w so: naprawy dachów, zewnętrznego otyn- 
bie coś pięknego, coś wytwornego, kowania gzymsów, balkonów i klatek 
a marynarz, pomijając naszych pocz- schodowych, 
ciwych kaszubów, duszę może mieć Właściciele tych doinów przeważ- 
i przyzwciłą ale będzie zawsze o sto nie nie są w stanie wykonać po- 
mil czuć czrezwyczajką. trzebnych remontów z wiasnych środ- 

Kazimierz Leczycki, ków. 

stały w celach agitacyjnych przed- 
Pomienione odezwy wydane zo: 

    
W sprawie mleczarstwa. 

Rozwój mleczarstwa w Polsce jakkol- 3 
wiek posuwa się żółwim krokiem jednak 

rokuje nadzieje, że po kilku latach usilnej 
pracy da się podnieść do wymaganego po- 
ziomu, a 

Na razie rozwój ten zatrzymany jest 

brakiem sił fachowych, nie dziwnego, skoro 
mamy dotychczas jedną zaledwie szkołę 
mileczarstwa. 

Polskie mleczarstwo traci na tem, że 
dotychczas nie mamy mieczarzy:praktyków, 
a ci co ukończyli szkołę zbyt mało mają ru- 

Jeżeli obecnie masło nasze na rynku 

angielskim traktowane jest jako znacznie 
gorsze od duńskiego, a nawet i łotewskie" 
go—zapisać to należy na rachunek nieumie: 
jętności doprowadzenia fabrykacji mleka do 
poziomu należytego. 

Bksport masła z Polski jest wskutek 
tego mniejszy nawet niż z Litwy. (t) 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

30 września 1926 +. 
Dewizy i waluty: 

Я Tranz. Sprz. Kupno. 

Doiery 8,97 8,99 8,95 
Fiolandja 361,40 362,30 _ 360,50 
Lendyn 43,71 43,88 43.66 
Nowy-York 9.00 9.02 8.08 
Paryż 25,75 25,60 25.66 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Szwajcarja 174,35 176,79 173 91 
Wiedeń 12740 „12772 127.68 
Włochy 3405 34,19 34 97 
Belgja 24,75 24,60 24,66, 
Stokholm 241,30 24190 241106 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 70,50 (w złotych 634 
5 kolejową 149,00 151,00 

5 pr. požycz konw. 4750 4553 — 
pr. pożyczk, konw, — - — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 38,50 37,00 — 

  

KRONIKA 
W przewidywaniu, że niektórzy 

właściciele domów będą unikali wy- 
konania koniecznych remoniów do- 
browolnie ustawa o rozbudowie 
miast nadaje komitetowi rozbudowy 
prawo nakazywania takim  właścicie: 
lom doko..ania_ naprawy domu, _u- 
możliwiając uskutecznienie nakązanych 
robót przez wystarczającą pożyczkę, 
a w razie niedokonaria naprawy 
uprawnia komitet do wykonania jej 
przymusowo ra koszt właściciela. 

— W kaplicy Ostrobramskiej. 
Czyniąc zadość życzeniu juirzejszego 
jubilata, Czesława Jankowskiego, ju: 
tro, w sobotę, o godzinie 11 tej, ks. 
Gierdziewicz, zastępujący bawiącego 
na kuracji zagracą prałata Wołłodźkę, 
odprawi przed obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej mszę Świętą na inten- 
cję wspierania łaską Bożą dalszej 
pracy pisarskiej i obywatelskiej ne- 
stora naszej prasy, pragnącego zacząć 
z Bogiem dzień jubileuszowy, obo- 
wiązujący go, jak powiada, do tem 
usilniejszej służby publicznej. 

— Zarząd Syndykatu Dzien: 
nikarzy Polskich i Zarząd Zwią- 

zku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Wilnie w związku z udeko- 
rowaniem przez p. Wojewodę w dniu 

1 go pzździernika 0 godzinie 6-iej 
wieczór w wielkiej sali Urzędu Wo: 
jewódzkiego Czesława Jankowskiego 
odznakami orderu „Polonia Restituta” 
proszą swych członków o“ jaknajii- 
czniejsze przybycie na tę uroczystość: 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Z Kasy Chorych. Niniejszym 
Zarząd Kasy Chorych podaje do 
wiadomości, iż ókręgowe biura wy- 
borcze do Rady Kasy Chorych mie- 
szczą sięż 

A) dla ubezpieczonych: 

> 
2 

ge Z 
BO 1 
ао 

„ 1 przy ul. Witoldowej nr. 37 
„ 2 » „. Wiłkomierskiej ur.31 
» 3 „ „ Kalwaryjskiej nr. 29 
» 4 „ „ Antokolskiej nr. 62 
„ б в „ Zarzecze nr, 5 
5-0 w SUDOCZEMI 28 
„T, ‚ Nowa Aleja nr. 2 
„8, „ RydzaŠmigiegonr37 
„9 „ „ W. Pohulankanr. 38 
„ 10 „ » M. Pohulanka nr. 8 
„11 „ „ Mickiewicza nr. 38 
„ 12 „ „Orzeszkowej nr. © 
„13 „. „. Dominikańskiej 15 
„14 „ „ Wielkiej (gmach Ra- 

tuszowy b. teatr) 
„ 5 „ „ Zawalnej nr, 21 

B) dla pracodawców: 
> 

- * 

3 3 
BŽ. Ž 

„ 1 przy ul, Mickiewicza 33 
„2 „ pl. Orzeszkowej 7 
„ 3 „ ul. W. Pohulanka 3 
» 4 „ „Dominikańskiej 2 
w Bs „ Wielkiej 51. 

Żona, Siostry i Rodzina. 

ZEBRANIA I OD CZYTY. 

— Zebranie Wileńskiego Ko- 
ła Zrzeszenia Sędziów i Proku- 
ratorów. 3 peźiziernika 1926 roku 
odbędzie się organizacyjne zebranie 
Wileńskiego Koła Zrzeszenia Sędzió w 
i Prokuratorów o godzinie 11 i pół 
w gmachu Sądu w Wilnie. Uprasza 
SIĘ © przybycie wszystkich członków 
jare też panów Sędziów i Prokura- 
torów, którzy nie byli dotychczas 
członkami Zrzeszenia. 

RÓŻNE 
— Z Uniwersytetu. Niniejszem 

podaje się do wiadomości, że Wy- 
dział Teologiczny Uniwersytetu Ste- 
fana B:torego w Wilnie, na mocy 
zezwolenia |] E. Ks. Arcybiskupa 
R. Jałbrzykowskiego oraz uchwały 
Rady Wydziału, w celu zapewnienia 
młodzieży żeńskiej możliwości stud- 
jów Teologji dlą przygotowania się 
do przysziej pracy w zawodzie ka- 
snieg przyjmuje zapisy słucha- 
czek. 

— (x) Gazeta posła M'otły. W 
najbliższych dniach ukaże się w Wil- 
nie nowe pismo wydawane przez 
posła Miotłę p. n. „Nasza Sprawa”, 
które będzie wychodziło 3 razy w 
tygodniu. 

— Ofiarność firm Księgarskich w 
Wilnie, Centralny Zarząd Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej Z. W. niniejszem dziękuje 
księgarniom: J. Zawadskiego za 111 podrę- 
czników I St. Wojciecha w Wilnie za 10 
czytanek Falskiego, ofiarowanych za .pośred- 
nictwem Polskiej Macierzy Szkolnej, bied- 
nej polskiej dziatwie, 

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

którego autor zaczerpnął nazwy od pewne- 
go filozofa, nie ma nic wspólnego z filo- 
zofją. jest utworem nawskroś komicsnym, 
na którym publiczność zaśmiewa się for- 
malnie, 

Dziś w dalszym ciągn <Azais», artyści 
pozbywszy się premjerowej formy, grają 
tę lekką komedją w należoem tempie i z 
humorem. 

W przygotowaniu Świetna komedja 
amerykańska «Dzień bez kłamstwa», która 
zarówno jak <Azais» jest ostatnią nowością 
teatrów warszawskich i europejskich, 

— Wznowienie komedji Kiedizyń- 
skiego «Wino, kobieta i dancing». Na 
liczne żądania, Teatr Polski wznawia Ś wie- 
tną komedję Kledrzyńskiego «Wino, kobie- 
ta i dancing», która to komedja graną bę. 
dzie raz tylko w poniedziałek najbliższy. 

— «Grube ryby» dla młodzieży, W 
niedzielę 3—go października o g. 4—ej pp. 
grane będą <Grubs ryby» — Bałuckiego po 
cenach zaiżonych, 

— Poranek Tow. Filharmenicznego. 
W niedzielę nadchodzącą 3 października od: 
będzie się w sali <Lutnia» drugi z kolei 
poranek urządzony staraniem nowopowsia: 
łego Tow. Fiiharmonicznego. 

Jako soliś:si wystąpią Marja Е ао (s0- 
pran), oraz Mieczysław Salecki (tenor), zna 
ny z występów w sezonie letnim. 

8 programie — arje орегоме, oraż 
pieśni. Czny miejsc najmiższe od 20 gr. do 
2 zł, Początek o godz, 12 m, 30 pp. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Ujęcie złodzieja. W nocy na 28 
b. m. podczas obławy został zatrzyma: ny 
Władysław Wieriukowski (Szkaplerna 63) 
poszukiwany za kradzieże. 

— Nieporozumienia rodzinne do- 
prowadziły do samobójstwa. Dn. 29 ub. 
m. w celn pozbawienia się życia otruła się 
esencją octową służąca Zletnia Leontyna 
Baratyńska (Podgórna 4). 

Desperatkę REŻ WH ratunkowe od- 
wiozło do szpitala św. Jakóba, 

Przyczyna samobójstwa—nieporozumie- 
nie rodzinne, 

— Esencja octowa w użyciu. Dn. 30 
ub m. otruła się esencją octową Bronisła- 
wa Stefanowicz (Piwna 6). 

Pogotowie 
pierwszej pomocy. 

Okoliczności e a 
głowa rozbita. W nocy ną 30 ub.m przy 
niewyjaśnionych okolicznościach rozbito 
Blow szewcowi Stanisławowi Dąbrowskie: 
mu (Kopanica 14). Pogotowie udzieliło po- 
szkodowanema pierwszej pomocy, 

— Tragiczny finał bójki, We wsi 
Prasuty pow. Wilejs iego podczas bójki 
17dletni Hipolit Nalewajko (w. Naruty gm. 
Świrskiej) uderzył nożem w piersi Włady: 
sława Snieżko (w. Stara Rudnia gm, Wors 
niańskiej), który natychmiast zmarł. 

Sprawcę aresztowano. 
— Podpalacze. We wsi Horniaki gm. 

Krasn wybuchł pożar w zabudowaniach 
Macieja Rodziewiczą. Dochodzenie ustaliło, 
iż pożar powstał wskutek podpalenia na tle 
zemsty osobistej, dokonauego przez Jakóba 
1 Marką Karpińssich. Stwierdzono również, 
iż wymienieni usiłowsll poprzednio dwa ra- 
zy podpalić mieszkanie Rodziewicza, który 
o tem nie meldował, będąc steroryzowany 
pa Karpińskiego oraz sołtysa Juljana 

ozolewskiego. 
Podpalaczy aresztowano. 

EZETWRZEZKA NAPA ZTEDGRNEZIĄ ZOZ 

Nowości wydawnicze. 
— Francis Warrain: <L'Armature 

metaphysique etąble d'aprts la doi de 
Crćation de Hoene— Wroński», Librairie 
Alcan. W obszernem (352 str.) i gruntowi 
nem dziele tem autor powiada o H. Wroń- 
skim, że podstawowe jego odkrycie (t, j. 
Prawo Stworzenia) zbił a nas do ideału wie- 
dzy, zaś o sobie, że jego praca ma być изи- 
ełnieniem prac H. Wrońskiego. Dzieło to 
rancuskiego filozofa niewątpliwie przyczyni 

się bardzo do rozpowszechnienia w całym 
świecie imienia genjalnego myśliciela. Dzie- 
ło to winno ukazać się w polskim  przekła” 
dzie, którego podejmie się, miejmy nadzieję, 
Instytut Mesjaniczny w Warszawie, pracu- 

jący od szeregu lat nad odtworzeniem w 
olsce doktryny Hoene — Wrońskiego. 

udzieliło poszkodowanej



Sensacyjne pogłoski. 
Sprawa wymaga wyjaśnienia, 

Według krążących w Wilnie 
wersji kilku tutejszych mieszksńców 
(przeważnie Litwirów) zwróciło się z 
bezpośrednim pismem do Ludowego 
Komisarjatu Skarbu w Moskwie z 
prośbą © uiszczenie pewnych świac- 
czeń na ich korzyść, należących im 
z tytułu dawnej pracy na s/użbie 
Sowietów, jek ież o rewindykecje 
mienis.—Na io urzad sowiecki miał 
cdpowiedzieć również pismem, bez- 
pośrednio sdresowznyna de petentów, 
w kiójym wyjeśnie, powołując się 
na trekiet liicwsko sowiecki z r. 1920, 

że winni skierować swoje podania, 
drogą urzędową za pośrednictwem... 
władz litewskich. 

Ponieważ Wilno leży w granicach 
Rzeczypospolitej Polskiej, przeto pe- 
tenci, zwrócili się jakoby do Tym- 
czasowego Komitetu Liiewskiego w 
Wilnie z prośbą o posredniczenie. 
Komitet wydał im odnośne zaświad- 
czenia i skierował sprawę do Kowna. 

Pogłoski te dotychczas nie zostały 
jeszcze sprawdzone, a. należałoby 
to uczynić w krótkim czasie. 

Kto powinien dziś zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowej. 

Da łatwiejszego  zorjentowania Do IV komisz:jatu — ul. Witol 
się, kto z mieszkańców m. Wilna po- 
winien w danym dniu zgłosić się do 
Komisji przemeldunkowej przy swo» 
im komisarjacie będziemy tu, na tym 
miejscu, umieszczaii spis ulic (ze 
wskazaniem numerów domów) ktć- 
rych mieszkańcy winni zgłosić ze 
wszysikiemi dokumeniami. 

W dniu dzisiejszym zgłoszą się: 
Do I Komisaijatu — mieszkańcy 

ul. Bakszta Nr, Nr. 11, 11-a, 15, 16; 
ul. Subocz NrNr 8, 10, 12, 14, 16, 
16-2; ul. Sawicz Nr Nr 11 i 15, 

Do II komiszrjatu — ul. 
NONE 45, 459,-11,018, 
ul. N. Aleja Nr Nr 3 i 7. 

Do Ill komisarjatu — ul. Miłosier 
dzia Nr Nr 2. 4. 6; Łotoczek róg 
Bakszty Nr 13; Metropolitalna róg 
£otoczka Nr 5. 

Beliny 
15, 17; 

Janina Zbłońska skazaną na karę śmierci 
powieszenie. 

Janina Zbłońska vel Zboińska, vel 
Maija Sapieha, vel Germanida Szyko- 
wicz vel Klemeniyna Tefska kazirod 
na żona swego nieodrodnego brata 
Stanisiawa Zbłcńskiego, rozstrzelane- 
go w Wilnie na wzgórzach antokol- 
skich, doczekała się nareszcie szczytu 
swojej sławy. Jak już pisaliśmy, para 
ła miała na swoim sumieniu 52 „mor- 
ilerstwa. 

Przed kilkoma dniami sąd apela- 
cyjny w Warszawie pod przewodnic- 
twem sędziego Kwiaikowskiego, po 

dowa Nr Nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
17, 21, 23, 25, 27, 29; ul. Grodzka 
Nr. 13; ul. Kraszewskiego Nr Nr 2i 
4; ul. Zana i. strona od rogu Witol- 
dowej do Gedyminowskiej i Wito!- 
dowa do rogu Z»na. 

Do V kom'szrjatu — ul. Piłsud- 
skiego Nr Nr 23, 25, 27, 29, 31, 83, 
37; ul, Kijowska Nr 11. 

Do Vi komisarjaiu — ul. Bakszta 
Nr Nr 2, 4, 6, 8, 10; ul. Sofjaniki, 
Nr Nr 1, 3,5, 7, 11, 13, 15 oraz Nr 
Nr 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18; 
ul. Miłosierdzia Nr 3: ul. Jeziorna 
Nr 10. 

W ijutrzejszym numerze podzeny 
rozkład na dwa następne dni. 

przez 
" 

rozpatrzeniu sprawy przekazanej przez 
sąd najwyższy do ponownego  roz- 
poznania, decyzją swoją przeciął pas- 
mo żywota tej zbrodniarki, 

Zbłońska na ten raz, vel Germa: 
nida Szykowicz skazana została na 
karę śmierci przez powieszenie. 

Zbłońska więc będzie pierwszną 
zbrodnlarką, w stosunku do której 
sąd polski działający gna terenie b. 
Kongresówki wyaał wyrok śmierci 
przez powieszenie. (t) 

  
  

Z SĄDÓW. 
Teolog niewinnie skazany za 

kradzież. 
Pam Kościesza Szymkiewicz po ukoń 

czeniu wydziału teologicznego wstąpił w 
roku 1918 do wojska. Po skończeniu dzia- 
łań wojennych Kościesza wiaz z towarzy- 
szem broni J. Mierzwińskim przydzieleni 
zostali do nowozorganizowanego starostwa 
w Łunińcu i obydwóm im powierzono se- 
gregowanie i rozdawanie darów nadesłanych 
z Ameryki dla dotkniętych klęską wojny. 

Daty te z braku odpowiedniego po* 
mieszczenia nie mogły być odpowiednio 
przechowane i stopniowo były rezkradane. 
Sami strażnicy kradli więcej drogocenne 
rzeczy i w rezultacie Starosta zwrócił się 
do władz sądowo śledczych o ukaranie 
obydwóch. 

Podczas śledztwa pierwiastkowego woż 
ny ze Starostwa zeznał, że sam woził do 
Warszawy, do rodziny Mierzkowskiego rze- 
czy pochodzące z tych darów. 

Sąd Okręgowy po rozpatrzeniu sprawy 
skazał obydwóch na rok więzienia. Wczoraj 
Sąd Apelacyjny biorąc pod uwagę, że nie 
było możności zabezpieczyć należycie tych 
rzeczy Oraz, że przewód sądowy nie przed- 
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- Ogłoszenia 
"do No 
Lowieckiego 

„SŁOWA 
który ukaże się w dniu 

10 października r. b. przyjmuje 
na warunkach jak zwykle 

bardzo dogodnych | 
Biuro Reklamowe i 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

  

  stawił niezbitych dowodów winy oskarżo* 
mych, którzy i tak już przesiedzieli jedena- 
ście miesięcy obydwóch od winy i kary 
uwolnił, 

Finał napadu zbrojnego pod 
Stołpcami. 

Pod koniec roku 1924 w okolicy Stołp- 
ców grasowała zuchwała banda, napadają- 
ca nA przejezdnych i zmuszająca ich tero- 
rem do wyddwania pieniędzy i cenności. 

Głównym terenem działalności był trakt 
z Zasulewicz do Stołpców. ž 

7 grudnia 1924 r. drogą tą przejeźdżali 
właśnie: L. Słobodkin, M. Gurjan, Z. Nie- 
czaj, Cz. Cierpicki, B. Kędzierski, E, Berezo- 
wiczówna dążąc do miasta po zakupy Świą- 
teczne, 3 

. Zuchwali zbóje steroryzowawszy jadą: 
eych grożbą zamordowania ich zrabowali 
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CZENKO. Kiereński dostał czkawki że zdu- krwawym pojedynkiem. 
ARKADJUSZ AWER mienia i zadrżał przerażony. Lecz przyjrza* szy się, zauważył, 
Kiereński — Bożel—pomyślał—oto doświad- że Trocki nie miał rewolweru w 

Z galerii portretów sowieckich. 

Miałem raz sen.. A, zresźtą, na- 

co ta poza: nic mi się nie śniło, 

Wszystko to odbyło się na jawie, 

lecz my, pisze, mamy zwyczaj opisy- 

wać swe sny tylko dlateko, że jest 

tę modne. jest (o iani efekt, według 

mnie. > 

Oto co się odbyło na jawie: 
* 

Aleksander Kiereński wsiadł do 

pociągu, wychodzącego z Paryża, w 

zamiarze przejechania czterech stacji, 

lecz zagadał się i zajechał o wiele 

d I я * * + 

ž aczaio mu się już nie raz za- 

gadać się, ale nigdy jeszcze nie 

pociągnęło to za sobą tak fatalnych 

skutków, jak teraz. 

      w Wilnie 
GARBARSKA 1, tel. 82. 

Biuro czynne od godz, 10—4 pp. 
    

  

  

250 dolarów, 15 rb. złotych, 472 złote oraz 
różne rzeczy na sumę 4 tysiące złotych. 

Początkowo nici prowadzące do jądra 
bandy rwały się, jednak dzięki usilnym sta: 
raniom władz śledczych ujęto i oddano pod 
sąd dwóch poszlakowanych: Płatona Ćwika 
i Bochana Kalinina. 

Sąd okręgowy skazał obydwóch na 
cziery lata więzienia ciężkiego. Sąd apela- 
cyjny po rozważeniu wszystkich contra i za 
zatwierdził wyrok w stosunku ao Ćwika 
uniewinniając jego współtowarzysza niedoli 
więziennej ;zupełnie, T. 

    

czasz sługę Twegol T 
— Towarzysze! — zaryczał jakiś 

głos radosny, — ależ to sam Kie- 
reński. Ważną rybkę zlapališmy! 
Ciągnijmy go do samego Trockiego, 
on nam za niego może po tysiąc 
kartek żywnościowych ofiaruje! 

Poszli... 

* 

Ile czasu szli i jakiemi drogami 
go wiedli, Kiereński nie wiedział i 

nie mógł sobie potem nigdy przy- 

pomnieć. : 

Opamiętał się wtedy dopiero, gdy 

konwojujący go żołnierze, wprowa- 

dzili go, z głośnym tupotem nóg do 

poczekalni, mówiąc: : 

— Poczetsj tutaj. Zaraz, bracie, 
sam Trocki przyjdzie. 

— „Sam Trocki... * — westchnął 
Kiereński — ciskawym, jak on będzie 

Hiojski Kinomatograi 
SALA MIEJSKA (u Osrobramska 3) || 

KASA CZYNNA; w niedzielę I święta od godz. 2-ej, m. 30, w powszednie 
CBNA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 
POCZĄTEK SEANSÓW: - W niedziele i święta o godz. 3-ciej, w powszednie dnie o godz. 5 ej. 

  

Reklama _ dobrze 

  

ŁOWIECKI 
ukaże 

się czas wyjścia 

- Rozpowszechnienie ma zapewnioną 0
9
9
9
9
0
0
0
0
0
9
0
6
0
0
8
3
 

0606006006600000 80858888803888 
TTT 

Ė Szkėlki Podzameckie 
Andrzeja Hr. Zamoyskiego 

p. Maciejowice przez Sobolew woj. Lubelskie polecają 

njaiększy drzęd i KKZEWÓW wybór 
sadzonek owocowych, parkowych, alejowych, 

i kwłatów zimotrwałych' 

Ceny przystępne. Katalogi i oferty na żądanie. 4 

TT ak Adii 

leśnych 

  

  

Prywatne Roczne Kursa Handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych Kursów koncesjonowanych przez Min. W. R.iO.P. 

epzestujących od r. 1918 zawiadamia, iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyj- 
muje sekretarjat Kursów we wtorki i w piątki w godz. 12 — 2 w lokalu Szkoły 
Pisania na Mąszynach przy ul. Miokiew cza 22—5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz, 6—9 wiscz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

GÓLNA HANDLOWA 
Buchalterja [ BANKOWA 

PRZEMYSŁOWA 
Arytmetyka handlowa, korespondencyjna i binrowość, mauką o handlu 

. i prawoznawstwie. 
Jakie przedmioty będą wykładane; 

Stenografja, nauka pisania na maszynach, oraz jszyki angielski, fraucuski 

Dziś będzie wyświetlany film 

K O B I N H O O De epokowy dramat w 10 akt. 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

  

00000000006006 Z 
pomyślana polega między innymi, . na 

odpowiednim wyborze wydawnictw w których się ją wprowadza. 

Ir. „51001 
stanowi pierwszorzędną okazję reklamową dla firm ze względu na 

10-go października 
a więc w czasie największego sezonu ogłoszeniowego: 

jako numer pierwszy w swoim rodzaju 

Nr 229 (1239 

  

Placówka Polska Meblowa, 
Zawaina 15. 

Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble 
do sprzedania. Posiada Salony bambu- 
sowe | machoniowe. Krecensy i t. d. 
Proszę o łaskawe poparde  W-nej 

Kitjenteli 
Z poważaniem sługa Makowski. 

MEBLE 

dnie od godz. 4 m. 30, 

  

    

Daję korepetycje, 
udziełam lekcji 

  najtaniej nabyć [ k 
można w IB 0 p. EK sios. OIS 

© SKI 1 S-ka liczę niedrogo. 
Zawalna Nr 30 | powiedzieć się 9—11 

ranoi 2 -4 popolūdnin 
„ beując Mickiewicza 42 :. IL 

99 gi długie 
* osobami nerwo- 

wemi i pacyentami, bisteryoskami, dosz: DI. GZ. KONECZNY 
łam do pewnej wy- Choroby zębów, chi, 
sokiej nauki w postę- rurgja jamy ustnej 
powaniu z temi os'b: Sztuczne zęby. Porce 
niksml, Kto zechce lanowe korosy. Mi: 
wykorzystsć moją ckiewicza 11—8. Woje 
wiedię, udzielam skowym i urzędnikom 

lekcji Zarzecze, Po- zniżka. 
łocka ul. 28 d. m. 4 W. Z. P. 4503. 

przez 
lata z 

DUO maki 

z powodu w;jazdu Dr. 6. Wolfson 
AS AGA weneryczne, — тосто- 

R mark 1 | płciowe i skórne, uł. 

ma. 

i, Cena przyst a Wiadomośc: ęp Wileńska, 7. 
Jaalelloūska 3 m, 25 ac ноочНЬ 
Dowiedzieć się można 

R cowniczka biuroe 
wa, b. nauczy» 

od 1—6 po poł 

cielka, poszukuje ra- 
— ——— 

jęcia biurowego, 
względnie posady 

GUBIONY akt 
obywatelstwa 

na imię Ja wigi nauczycielki. Posiada 
Markowskiej muzykę i rysunki oraz 
unieważnia się znajomość języka iran- 

asjerka rutyno: 
wana potrzebna, 

cuskiego. Zpadza sią 
na wyjazd W'ino, uł. 

Ku: pod 
«Kaucja» do _ Biura 

Sierakowski+so 25 
m. 19 

Ogłoszeń Grabow- 
skiego, Garbarska 1 

  

utynowana — рга- 

poczytność, 

RADZIMY POSPIESZYĆ! 
nabyć los de 14-ej loterji dopuki jest 

DUŻY wybór NUMERÓW. 
Główna wygrana 1/2 MILJONA złot. 

Cena ćwiartki losu 10 zi. 
KOLEKTURA: Witoldowa 53 — 

Dom H.-K. <ZACHĘTA». Gdańska 6, 
Na prowincję na żądanie wysyłamy 

za zaliczeniem. 
UWAGA: Z dniem 4 października 

kolektara _ przeniesiona 
będzie na ul. M. POHU- 
LANKA 6m 16 

  

kazyjuie ROWER 
Lejtner—szoso- 

— wy, lekki i 
z bardzo mocny, uży- 

Do wynajęcia wany, w dobrym sia- 
2 pokoje z elektrycz: _nie do sprzedania. 
nością.— Wejście nie- Wystawiony na sprze- 
"krępujące — z ewent, daź w waisztatach A. 

używ. kuchni. Sznejlisa Mickiewicza 2 
Białostocka 6 m. 5 od ‚ 
godz. 9—10 i pėli 

5—8 wiecz, 

    

Podstawą życia człowieka jest hygje- 
na i dobre odżywianie, A takowe 

Szanowna Publiczność zawsze 
znajdzie w 

  

  

KOBIETA LEKARZ 

Polskiej Jadłodajni i Kawiarn, |——— piątowięz: 
" „CROMA | „Kawie łoda Szwajcarka Piotrowicz- 
Sala, gab nety i kuchnia urządzo* za pokoj | Jurczenkowa 

| ne w nowoczesnym stylu amerykań: 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

sił fachowych. 
Ceny minimalne i dostępne dla 

wszystkich. Z poważaniem I. Gołowacz 

utrzymanie daje ы 
lekcji Francuskiego, ordynator Szpitala За- 
Niemieckiego 1 mų: WICZ. Choroby skórne 

zyki Lwowska 1 weneryczne kobiecea 

Nr 10 m. 4. Przyjmuje od 4—6 pop. 
Zarzecze 5 m. 2.   

  

  

  

TTT W.Z P. Nr 38, 
Kasa Spółdzielcza EZ i 

w Nowogródku BIOYGRYI dowiem ŻONA niniejszym unięważnia jako zaginione 
na poczcie, wysłane do Centrainej 
Kasy Spółek Rolniczyen w %:lnie 6 
weksli Nr Nr 138, 139, 148 141, 142 
: 143 na sumę 11.000 zł., wystawcami 
których są Piotr Kluba, Józet Kożą- 
kiewicz i Karol Niesyn i ostatnie 
żyro Kasy Spółdzielczej 

błaga 0 miłosierdzie 
dla chorego męża w 
nędzy. Datki pieniężne 

i ubranie przyjmuje 
Adm, «<>łowa». 

mieszkainym, bliz- 
ko kolei 1 miasta 
za 6.000 dolarów, 
Warunki spłaty 
bardzo dogodne, 

Dom Handl.- Kom. 

„ZACHĘTA*« 

  

w Nowo. BEZ KOSZ 

  

      

  

  

   

  

  

  Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 
Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5 

i niemiecki. 

  

Rolnicy! 
  

» ćwierć 

gródku. Termin płatności 8 Xil r b. į Gdańska6, telef.9 05 P> 

i - “ DOMY, 
я i majątki e 14 Loterja Państwowa Institut de ВеамЕ Keva, ziemskie, 3 

A - Paris, 23 Rue Trenciet otworzył APTEKI 8 
Głów oddzłał w Wilnie, ui. Mickiewicza 37, | SKLELY, ; na Wygrana 500.000 m. l, tel. 657. Licziniet wad ay | oso S 

< ciała. Usuwanie zmarszczek, rów, NTERESY ž 
1 KLASA BILETY pryszczy, plam na Esi Mikas handlowe, š 
są w sprzedaży leczniczy. Masque Pate, Leczen. włos. | Lasy, kupno, BBAE 

Cena całego losu 40 zł. od wyp. i łupieża. W, Z. P, 58. sprzedaż - 
> pół. > 20 zł, аее Dzierżawę. 

Na piowincję wysyłamy odwrotną 
pocztą u Kolektora 

K GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9 

  

         

        

       
zoom | (ZY JESTEŚ CZŁONKIEM 

L. O. P. R 
  

którzy mają na soized + 

  

  

SKŁAD 

Karfoile 
proszeni są o zwrócenie się w tej sprawie do 

Społdzelni Rolnej Kresowego Związku 

Ziemian ul. Zawains Nr 1, tel. 1—47. 

Poleca różne 

ilości i płacę dobre 

HURT 

  

  

  

  

Franciszka Rymaszewskiego 
Mickiew'cza 35 

pędzie najlepszych gatunków. 
Kupuję wosk waj 

WILEŃSKIE BIURO KOWISOWO- 
HANDLOWE (Kaucjonowane) 

ul Ad. Mickiewicza 2] tel. 152. 
Lokvje kapitały na najpewniejsze i - 
runkąch dla obu stron dówodnydhh SALA mų 
na domy dochodowe w Wilnie oraz foiwarki w pobliżu kolei. B'uro dokenuje fachowej taksacji nieruchomości. „ Obwieszczenia, rekłamy i ogłoszenia do prasy są przyjmowane przez Biuro na uigowych warunkach. 

W tym że lokalu mieści się Biuro pisania podań, 
przepisywania na maszynach oraz tłomaczeń. ы 

FARB 

farby, pokost i 

cemy. 

i DETĄL   4
6
0
0
9
9
9
9
9
0
 

  

— A co takiego? 
— Za gazetkę, którą w Pradze 

wydawałeś, porządnie nas wtedy po- 
parłeś. ; 

Trocki poszedt do olbrzymiej sza- 
fy żelaznej, i dzwoniąc „kluczami, za- 
pytał: 

— Пе? 
— Czego ile? 
— lle jestem ci ga- 

zetkę? 
— Co ty mówisz, — zmieszał się 

Kiereński.—To żupełnie darmo. 
— Cóż znowu?! Poraz pierwszy 

słyszę coś podobnego. Od nas każ- 
dy ciągnie, kto tylko się nie leni. I 
„Dayli Herold* i «Humanite» i inne 
świstki. Ale dziękuję. Podtrzymałeś 
nas. Cóż to tak źle wyglądasz; zmę- 
czyłeś się? 

— Tak, droga męcząca,  więsz:.. 
Hml.. 

— Szanuj swe zdrowie, prayjacie- 
lu. Potrzebny jesteś, Chcesz, prźyślę 

ręku, lecz portsigar, a zamiast noża 
trzymał niewinną i sympatyczną 
butelkę konjaku. 

— Zaraz trzaśnie mię tą butelką 
po głowie, — pomyślał męczennik, 

Kogo ja widzę! Sasza, gołą- 
beczku!! Jaki los przywiódł cię tutaj?.. 
Chodźmy do mego gabinetu. Oto ra- 
dość nieoczekiwana! Właśnie śniła 
mi się całą noc czerwona papugal 
Nie widziałem, co to ma znaczyć! 
Dzióbkiem łaskotała mię za uchem. 
No, bracie, ucieszyłeś mnie niezmier- 
nie. Rad jestem, że cię widzę. Jakże 
ci się powodzi? Pozwolisz papiero- 
sa, czy cygarko? Może kieliszeczek 
konjaku po podróży? Siadaj proszę, 
dziwaku, czemu stoisz? My ciebie 
często wspominamy! Task. Dobre 
były czasy. Pamiętasz, jakicśmy z 
Włodkiem z balkonu Krzesińskiej mo- 

winien za 

wy Sypali.. Pomyśleć tylko: na czte- ci profesora?., Ależ! zapomniałem po- 

Mianowicie: w chwili, gdy koń- 

czył jedenaste przemówienie o wiel- 

kości przyszłej Rosji, pociąg zatrzy- 

mai się nagle i do wagonu wpadła 

tra2 pograniczna... 
2 Ne zacho być wątpliwości: ludzie 

ci byli obładowani karabjnami, rewol- 

werami, na piersiach ich widniały 

czerwone gwiazdy, . 
wypisane były czarne litery: „ 

mnie męczył?.. Pewnie ciało moje 
przypal+ė będzie papierosami i wbi- 
jać drzazgi pod paznogcie. Lub 
zastrzeli, jak psa. 

Drzwi do gabinetu otworzyły się 

nagle. - Kiereński spojrzał jednem 

okiem i dostrzegł w jednem ręku 

Trockiego rewolwer, a w drugiem— 
szeroki nóż. 

— „Cóż zaczynamy” — przypom- 
niały mu się s'ewa 

pamiet. 

wody 

a na gwiazdach 
R. S. 

W.czvii żtupietiew Backtewicz — Kedakter mjz Czesaw Karwowsti 

ry lata młodsi byliśmy wtedy. A czy 

wa pędzałeś mieszkania dla anarchis- 
tów szukać? Tzk, bracie Saszo, dużo 

zarozumiały, — pomyślał uspokojony 
zupełnie Kiereński.—Tak się o wszyst- 
ko dopytuje. 

— A propos, Saszol Mam wielki 
Lenina przeddiug wobec ciebie. 

dziękować za najważniejszą usługę. 
— Za co? 
— No za Wrangla. Gdyby nie 

twoja praca zagranicą— wątpię, czy 
dalibyśmy sobie z nim radę. Zręcznie 
go zniszczyłeś, 

Trocki znowu podszedł do ciężkicj 
szafy, znów zadzwonł melodyjnie 
kiuczami i odwrócił się: 

— lie? 
— Czego ile? 

asz, jak ministra Pierewiersie- 

upłynęło... 
A jednak on nie jest wcale 

— — 

Oopowied:isiny su ogiosna 1. Lamom 42 Ni 

g'aszkirów, dla ochrony... 

© 
© 
© 
© 
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28 Wrangłe. My, bracie, nigdy 
nie zostajemy winni nikomu, wszelka nia 
praca powinna mieć zapłatę. 

— Zmiłuj się,—zawstydził się zno- 
wu Kiereński.—]a zupełnie bezpłatnie. 

— Djabli wiedzą, ce za człowiek 
z ciebiel—roześmiał się Trocki. 

— Nie z tego świata. Rozumiem, 
że się coś Sprzedaje za gotowy 
grosz, ale sprzedawać i nic za to nie 
dostać, — do tego zdolni są tylko o- 
krągli idjo... ideolodzy! Hm,., tak, Ot- 
wojujemy pomaleńku. Ale, ale! Za- 
pomniałem ci podziękować za naj- 
ważniejszą | sługę, —rozum straci- 
łem zupełnie. oprawdy, bracie zło- 
ty z ciebie człowiek, powinni byśmy 
ciebie, szelmo, na rękach nosić! 

— Za co? 
—. Za rezolucję o interwencji. 

„| znów rozległ się koło kasy me- 
par ek kluczy: 

— Ile 
— Lewku, obrażasz mnie... 
— No, no, nie będę. Spodziewam 

się, że gościć będziesz u nas dłużej, 
przyjrzysz się? 
= „Dobra myśl—ucieszył się Kie- 

reński—zostawcie mię tutaj, a ja po- 
każę się tłumom. Zostanę natych- 
miast porwany na ręce, 
powstanie, zrzucimy władz 
tów, a lud obierze mnie*,.. 

— Doprawdy, zostań. Nie oba- 
wiaj się, damy ci sotnię czerwonych 

ć?—zdziwił się Kiereński. 
— Jakto, od kogo? Od ludności. 

Ja ich nastroje znam dobrze, niech 
tylko zobaczą ciebie—na kawałki ro- 
zerwą, 

— Nie, lepiej już zagranicę wy- 
z ePowkczał smutnie Kiereń- 
Ski. : 

— Może i racja. Więcej tam ko- 
rzyści z ciebie niż tutaj, A wiesz, co 
zrobimy? My ciebie zagranicę w plom- 

cha—chal Oto dobry kawałl Oai nas 
przysłali, a my im ciebie odeśiemy. 
Pracuj, gołębku, pracuj ile siłstarczy, 

‚ — A jeśli będą potrzebne pie» 
niądze... 
„  — Obrażasz mnie Lewku. Czy 
ja dla pieniędzy? Ja tylko dla czys- 
tości programu partyjnego. 

— Dla nas to wszystko jedno, 
czy to dia pieniędzy, czy dla progra. 
mu.. Tem lepiej, że tanio. Niechże 
ci się powodzi. Zenzinowa odemnie 
cmoknij w liczko,  Lebiedziewowi 
ukłoń się... Hej, kto tam jest? Wa. 
gon dla towarzysza Kiereńskiego. 
Zeplombowzć tylko mocniej, żeby 

mu się krzywda po drodze niewyda- 
urządzimy rzyła.. Dywanami wyścielcie, żeby 
ę sowie- mięko było i dla ciepła węgla nie 

żałujcie! No, jazdz! 

d. c. n. 
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— Od kogoż macie mnie ochra- 

bowanym wagonie wyślemy. Cna—


