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SOC ma rgłowania handlowe  polsko- 
„re Pęk) SĄ ZMOWK przerwane 
LI NEGR Polski punkt widzenia. 
ost. 10.25. 
m... (KOMunikat Wolffa, wydany w 
GEDJA Tlązku ze sprawozdaniem, jakie zło- 
kiej, pozb dr, Hermes gabinetowi Rzeszy, o 
a mojac gtniej fazie rokowań handlowych 
ne. sko-niemieckich stara się wykazać, 
=————*=-brzerwa w pracach komisji powsta- 

na skutek stanowiska, zajętego 
AWA (z stronę polską. 
DNQ | Sp ieścisie to twierdzenie należy 

owiednio sprostować. Obaj pełno- 
GRE CNicy przy al rokowań 
. a 10 wrzešnia r. b. postanowili 
wyższe 'rzeć szerokie porozumienie go- 
meble, ;darcze, a nie modus vivendi, prze- 
dywanyzjane w protokule z listopada 

obraz1 roku. Do takiego modus viven- 
.porchowiem odnosiły się wyłącznie za- 
linn€ tę w tym protokule oferty nie- 

kie w dziedzinie importu polskich 
US I kto hodowlanych oraz węgla. 

na propna polska wysunęła w toku roz- 
adamić listw zasadę wolnego obrotu towa- 
o, uł. Św” między obu krajami przez znie- 
8, sklep „Ohie obopólnych zakazów przywozu 

yśl wytycznych antyreglamacyj- 
Tar "SĘg . konwencji niemieckiej. Strona 
przeszło óf'iecka w odpowiedzi na "te pro- 
budowaycje oświadczyła, iż import węgla 
mpletne, zkiego do Niemiec będzie przez 
m mieszkaSzę nadal kontyngentowany i że, 
zedamy dol0 eksportu produktów hodowla- 
za 5.000 di z Polski do Niemiec gstosowany 
H.-K. „Zachie ogólny zakaz w stosunku do 
„kiewicza 15a wołowego, wieprzowego, trzo- 

——chlewnej oraz bydła. Jedyny wy- 
k od tego zakazu czyniony będzie 

DO Iściśle określonych kontyngentów 
niany do $a wieprzowego, 

  

  

przeznaczonego 

b owsa, SSldo wolnego obrotu, lecz dla pe- 
diego 42. th fabryk przetworów mięsnych. 

Odpowiedź ta zachwiała — rzecz 
BUUESM tą — możliwość porozumienia, gdyż 
óż m stanie rzeczy nie możliwe było 

szienię odpowiedniej konsumpcji 
muszmamułojski wzamian za dopuszczenie 
TUDEŃ* polski a. i 
: myslu niemieckiego. usiato się 
ож СОЬ pierwszej linji, 

pmisji celnej, której 
zwłaszcza 

; specjalnem 
-=z=niem jest wyszukanie dróg do 

NUI-Parfitwnania przyszłego obustronnego 
iniwersytechsu handlowego. . Logiczną kon- 
kształcenienen.cją tego stanu jest, źe prace 
 WaOCZORY Haji. oparte na wyrównaniu wza- 
je" JĘZYYCh koncesyj musiały siłą rzeczy 
ANCUSKTEC zawieszeniu do czasu, gdy rząd 
ktyka i tetiecki zajmie ostateczne w tej spra: 
leńska 32 n$t, i 
1. 10-1g, (nowisko. 
z. 3m, 30 Co mówią Niemcy. 
ogar klepie komunikat półurzędowy 

8 irawie przesilenia w rokowaniach 
niej i najsoilowych polsko-niemieckich głosi 
ruje zegarmstępuje. W związku z wczoraj- 
Wyszomirsiecyzją gabinetu Rzeszy w spra- 
= my Arokowań handlowych polsko-nie- 

© kle delegacja niemiecka otrzyma- 
kasassugiecenie powrotu do Berlina, przy- 

zresztą zostało wyraźnie pod- 
GU Bre, że krok ten nie jest uwa- 
masuma Przez Niemcy, jako zerwanie, 
'ub. index Iłylko jako zawiedzenie rokowań, 
num U. Śce ną celu dalsze wyjaśnienie 
A TOSA, wsłyj, będących przedmiotem dysku- 
miewaźnia sj-abinet Rzeszy w najbliższym 

będzie się ponownie zajmował 
ubiony kwit/4 rokowań i gdy wówczas prze- 
bardowy (Biiczący delegacyj spotkają się po- 
pia 12) Nr die, to od Polski zależeć będzie 
važnia się. w jaki sposób dalsze prowadze- 
ubiony kwitpKOWaŃ będzie możliwe. : 
bardowy (BIŻEl Strona polska przedstawia 
pia 12) Nr 214 Sprawę w ten sposób, jak 
vażnia się. p wina zą powstanie trudności 

la na Niemcy, to należy pod- 
Ё zdecydowanie, že rząd nie- 

26 WZrUSZi okazywat ustępliwość, idącą 
laleko — 4 ostateczności, podczas gdy ze 

: _ polskiej nie można stwierdzić 
edziemy dźpjejszych nawet ustępstw  wza- 
ła obcym jch, Podstawą dotychczasowych 
2, Proszę ań byłą umowa berlińska mię- 
„wstając. ninįstrem Stresemannem, a dy- 
eszcze poltem Jackowskim, w której Niem- 
hmurkami, zyznali Polsce kontyngenty rocz- 
by się od q. mięsa wieprzowego dla fa- 
ich, pomić wędlin i 200.000 kontyngent 
tak samo, sczny węgla pod warunkiem, że 
czarnego mają wzajemnie odpowiednie 
duże gwialsje ze strony Polski. O koncesje 
kiem. Tak.ryją sję walka w ciągu całych 
zumiały pQłyń, które wypełniły okres do- 
wysokich "sowy. 
zchołki sw'* końca jednak nie można było 
„Się w ko: dzić najmniejszego nawet ustę- 
-h z „czreź Polski, tak, że delegaci niemiec- 
lurzający ktsieli w końcu poprostu prze- 
'g0, wciąż fżać się, by w dalszym ciągu 
rza. | udzial w tego rodzaju rokowa- 
dzieli, nie wyglądających na farsę. Polska 
własnem Sz*vnie, coraz bardziej zwiększała 
ążona w sV'żądania w toku rokowań i w 
lanu dalsfdnia 15 X. zażądała Warszawa 
ie przemawaniczonego importu mięsa go- 
h życie byłąo do przerobu, pozatem rocz- 

kontyngentu 600.000 szt. ży- 
1.) (świń i 50.000 wołów, oraz mie- 

lego kontyngentu 500.000 ton. 
ło. zelna 23. tacja'9, poważnych wątpliwości, 

* miecka oświadczyła goto- 

(1854) 
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Sytuacia sirajkowa w Lodzi. 
ŁÓDŹ. 20.10. (PAT). Prasa poranna określa sytuację strajkową w przemyśle włó- 

kienniczym, jako wyjaśnioną. 

Wedle doniesień prasy i iniormacyj władz w większych zakładach przemysłowych 

w Łodzi wróciło do pracy w fabryce P.znańskich S.A. około 1100 robotników, w zakła- 

dach Rosenblatta 300 robotników. W zakładach Gayera uruchomiono wykańczalnie. 

Całkowicie uruchomiona została również Widzewska niciarnia. Natomiast nie podjęto 
dotychczas pracy w zakładach Scheiblera i w kilku innych wielkich fabrykach, w których 

nie można było zorganizować obsad kompletnych. 

W Pabjanicach pracuje już około 60 proc. robotników. W Tomaszawie uruchomiono 
fabrykę sztucznego jedwabiu. Natomiast w fabrykach włókienniczych w Ozorkowie i 
Zgierzu strajk trwa nadal. 

Lof przez Atlantyk na awionefce. 
LONDYN, I9.X. Angielski lotnik Mac Donałd, który wyleciał 

wczoraj z Harbur Grace na Nowej Funlandji, był widziany przez 
parowiec holenderski w odległości 600 mil na wschód od No- 
wej Funlandji. Od tej pory jednak brytyjskie ministerstwo lot- 
nictwa nie otrzymało żadnej wiadomości. 

Istnieje przypuszczenie, iż Mac Donald wylądował w jakiemiś 
odludnem miejscu w Irlandii. 

Ze siatku widziano na egeanie wielki płomień. 
Czyżby straszna Śmierć lotnika. 

WIEDEŃ. 20.10. (PAT). Dzienniki donoszą z Londynu: W dalszym cią- 
gu niema żadnych wiadomości o locie Mac Donalda. 

Okręt transportowy „Firach'* rozesłał depeszę iskrową, że dnia 17 bm. 
o godz. 11 m. 30 w nocy zauważono wpobliżu 65 stopnia długości zachodniej 
i 43 stopnia szerokości północnej eksplozję w powietrzu. Przypuszczają, że a- 
parat Mac Donalda spłonął w powietrzu i spadł do morza. 

Przejażdżki Zeppelina nad Ameryką. 
BERLIN. 20.10. Sterowiec rozpocznie w przyszłym tygodniu, zapewne w środę, 

podróż okrężną nad miastami Ameryki zachodniej i środkowej. 
Podobno jednym z podróżników na Zeppelinie będzie Ford. Po dokonaniu podróży 

tej sterowiec wróci do Europy. 

Tragiczny lof ponad miastem. 
LONDYN. 20.10. Donoszą z Atlantic City, że samolot w którym znajdowało się 8 

osób i którzy dokonywał lotu okrężnego ponad miastem, spadł z wysokości 200 metrów. 
Jeden z pasażerów pewien bankier został zabity a siedmiu pozostałych są ciężko 

ranni. jeden z rannych zmarł w kilka minut po przewiezieniu do szpitala. 

Ranferencja Churchilla z Poincaem w sprawie długów. 
PARYŻ. 20.10. (PAT). W związku z wczorajszemi rozmowami między Churchillem 

a Poincarem, agencja Havasa podaje co następuje: 

Spotkanie Chuchilla i Poincarego, zaimprowizowane przez Churchilla, doprowadzi- 

ło do całkowicie zadowalniającego zbliżenia poglądów na podstawie zasady oraz na mi- 
nimum żądań w sprawie długów. 

Obaj mężowie stanu będą starali się doprowaćzić do zaaprobowaria ich poglądów 

przez zainteresowane mocarstwa, między innemi przez Niemcy. 

Konferencja rzeczoznawców mogłaby rozpocząć się z początkiem grudnia w Ber- 

linie. Będa podjęte starania w tym kierunku, ażeby Stany Zjednoczone wysłały na kon- 
ferencję swego półoficjalnego obserwatora. Rzeczoznawcy byliby raczej fukcjonarjuszami 
działającymi jedynie ad referendum, aniżeli osobistościami ze świata finansowego. 

Ekscesy antyżydowskie w Budapeszcie. 
WIEDEŃ. 20.10. Z Budapesztu donoszą o rozruchach antysemickich, jakie odbyły 

się dziś wieczorem na ulicach dzielnicy żydowskiej. 
: Pochód kilkuset demonstrantów zdemolował księgarnię socjalistyczną „Nepsca- 
va”, a następnie ruszył pod redakcję dziennika „A, Est", zmierzając w kierunku dziel- 

nicy żydowskiej, gdzie poturbowano wielu żydów. . 
Wśród żydów powstał niebywały popłoch, kupcy zamykali pośpiesznie sklepy, 

przechodnie żydowscy chronili się do mieszkań. Grupa studentów  nacjonalistycznych 
wtargnęła się do wypełnionej modlącymi się synagogi, gdzie doszło do ostrego starcia. 
Ilości rannych nie zdołano dotychczas stwierdzić. 

Podłożem rozruchów jest zatarg między uniwersytetem budapesztańskim a  mini- 
rem oświaty, który interwenjował na rzecz żydowskich maturzystów, którzy zdali eg- 
zamin wstępny na uniwersytet i nie zostali przyjęci. 

Pożyczka dla Rumunii. 
+ BUKARESZT. 20.10. PAT). Wedle urzędowych depesz z zagranicy, została osta- 

tecznie zawarta umowa o pożyczkę. Umowa zostanie w najbliższych dniach podpisana. 
Tekst jej będzie przygotowany w trzech językach, francuskim, angielskim i rumuńskim. 
Wysokość pożyczki wynosi 16 miljonów funtów szterlingów. 

Pod gruzami zawalonego domu w Vincennes 
VINCENNES, 20 X. PAT. Robotnik włoski, którego drużyna ratunkowa 

zdołała uratować po 27-godzinnych wysiłkach, zmarł w szpitalu. 
O.godz. 2-ej vydobyto trup drugiego robotnika. Liczba zabitych dosięga 

obecnie 13. Prace ratunkowe prowadzone są obecnie przez robotników przed 

siębiorstwa prywatnego. Akcja posuwa się żywo naprzód. 

PARYŻ, 20 X. PAT. Wczóraj wieczorem aresztowano przedsiębiorcę, któ- 
ry budował zawalony dom w Vinceanos oraz podmajstrzego. 

Q międzynarodowy rozkład jazdy. 
WIEDEŃ, 20 X. PAT. W poniedziałak rozpocznie się w Wiedniu konfn- 

rencja w sprawie ustalenia międzynarodowego rozkładu jazdy. W konferencji 
weźmie udział 250 przedstawicieli rządów europejskich i zarządów kolejowych. 

Upadek z 18-go pięfra. 
NOWY YORK, 20 X. PAT. Dwaj mali chłopcy, spoglądający w obecności 

matki na miasto z dachu kolei Surrey, spadli z wysokości 13-go piętra na dach 
sąsiedniego domu i ponieśli śmierć na miejscu. Matka posadziła dzieci na mu- 
rowanej balustradzie okalającej dach, chłopcy stracili nagle równowagę i spadli 
wdół. Matka widząc to wpadła w głębokie omdlenie. Jak się okazało, jest to p. 
Waldeman, córka miljonera Gugenhejma, który zginął swego czasu przy kata- 
strofie „Titanica*. 

W parlamencie jugosłowiańskim. 
WIEDEŃ, 20 X. PAT. Dzienniki donoszą z Białogrodu, ze sesja parlamen 

tu została zamknięta. Ostatnie posiedzenie było bardzo burzliwe, ponieważ 

posłowie partji rolniczej robili ciągłą obstrukcję. Na posiedzeniu przyjęty zo- 

stał układ handlowy z Alban;ą 153 głosami przeciwko 6. 

woŚść rokowań 0 podwyższenie kon- Niemcy mają w istocie tylko jeden 
tyngentu, przewidzianego w umowie jedyny zakaz przywozu, gdy nato- 
między ministrem Stresemannem a miast po stronie Polski istnieje 
dyrektorem Jackowskim. Polacy jed- przeszła 80 zakazów przewozu, doty- 
nak poszli w końcu tak daleko, że czących najważniejszych i_ najwięk- 

zażądali wogóle nieograniczonego szych dziedzin produkcji niemieckiej, 
importu, operując hasłem wolnego jak np. farb, żelaza i stali, materja- 
handlu, Opartem na uchwale genew: łów włókienniczych, automobilów, ro- 

skiej. Że w tym wypadku chodziło werów, lokomotyw, mebli, wyrobów 
tylko o hasło, to wynika najwyraźniej gumowych, szklarskich i skórzanych. 

z tego, że Niemcy były pierwszym _ Wobec takiego stanowiska Polski 

krajem, który oświadczył gotowość nie pozostawało rządowi niemieckie 

zniesienia wszelkich zakazów przywo- mu nic innego, jak tylko wyciągnąć 

zu i że tylko dlatego utrzymały one konsekwencje z tego ustępu noty 

zakazy przywozu w stosunku do polskiej, który mówił, że zdaniem 

Polski, ponieważ Polska w tej spra- rządu polskiego prace komisji są na- 

wie poczyniła zastrzeżenia. razie bezprzedmiotowe.   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. — 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

IWIENIEC—A, Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— "ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. i 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO—Księg. T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW.--Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

„Pirchipastyrskoje posłanije". 
Jak to już podawaliśmy, na zna- 

nym zjeździe w Ucianach, premier ko- 

wieński Woldemaras przyjął przed- 
stawiciela mniejszości rosyjskiej, b. 
gubernatora kowieńskiego i wileń- 
skiego, Wierowkina, któremu  powie- 
dział o swoich planach w stosunku 
do cerkwi prawosławnej. Sprawa b. 
biskupa wileńskiego Eleuterjusza stała 
się znów aktualną. 

Pamiętamy w Wilnie mniej więcej 
wszyscy, jak się ona przedstawiała 

przed sześciu laty, Arcybiskup Eleuter- 

jusz nie uznał autokefalji cerkwi pra- 
wosławnej w Polsce, nie uznał jej ze 
względów politycznych, w nadziei na 
lepsze jakieś, a dlań bardziej dogod- 
ne kombinacje i dlatego. zmuszony 
został do ustąpienia ze stolicy apo- 
stolskiej. A stolica ta nazywała się 
przed wojną „Archijeparchja  Wilen- 
skaja i Litowskaja“. Łączyła też ob- 
szary ziemi Wileńskiej i Kowieńskiej, 
Eleuterjusz usunięty ze swego stano- 
wiska w Wilnie stał się naturalnie 
wrogiem Polski. Musiał jednocześnie 
Szukać sobie przytułku, Gdzież, jak 
nie w Kowniel—Tam w one czasy 
zgromadzono wszystkich kto żył, by- 
le deklarował siebie na wroga Pol- 
ski. Eleuterjusz poszedł zatem na 
służbę rządu kowieńskiego, jak Ła- 
stowski i wielu podobnych rozbitków 
wojennych, czy też nowych ludzi, szu- 
kających sobie intratnego miejsca w 
gmatwaninie politycznej. „Dla Kowna 
Oczywiście był to dogodny moment 
polityczny, że tytuł arcybiskupa 
brzmiał „Litowskij i Wilenskij”. 

W sferach prawosławnych wiele 
hałasu narobiły te wypadki. Wkrótce 
jednak spór parafjalny przybrał cha- 
rakter należny, to znaczy sporu za- 
sadniczego, w którym brali udział do 
tego powołani, a którego głównym 
tematem były przesłanki kanoniczne i 
wypływające stąd konsekwencje. Roz- 
mazywanie wewnętrznych tarć i kłótni 
religijnych tu, na progu bolszewickiej 
otchłani antyreligijnej, były bardzo 
niebezpieczne. Ogół społeczeństwa 
prawosławnego zrozumiał to w spo- 
sób dostateczny i w ostatnich czasach 
w  parafjach prawosławnych nastał 
spokój zupełny i kompletne pod- 
porządkowanie autokefalicznej cerkwi 
w Polsce. ‚ ; 

Biskup Eleuterjusz, zdany całkowi- 
cie nałaskę rządu kowieńskiego, sie- 
dząc w Kownie, zdawało się już po- 
święcił się pracy na niwie religijnej, 
gdyż żadnych kroków bez wiedzy i 
wskazówek rządu kowieńskiego przed- 
sięwziąć nie mógł. 

Rząd kowieński, który, jak wiado- 
mo, uznaje Wilno za swoją stolicę, a 
ziemie okoliczne za nieprawnie oku- 

powane, czynił jeszcze konsekwentnie 

dopóki udzielał gościny arcybiskupo- 

wi prawosławnemu  „wileūskiemu“, 

trzymając go niby atut w ręku, mier- 

ny wprawdzie bardzo na forum mię- 
dzynarodowych stosunków politycz- 

nych, ale zawsze atut. Tymczasem 
cóż przedsięwziął Voldemaras? 

Oto zwraca się do metropolity 
prawosławnego w Moskwie, którego 
postanowień w danym wypadku nie 

uznaje wcale cerkiew prawosławna, 

jako że znajduje się on całkowicie, 

dobrowolnie czy też niedobrowolnie, 

w rękach bolszewików, i prosi go o 

potwierdzenie jeszcze raz Eleuterjusza 

na stolice „Litewską i Wileńską” i t. d. 

Bolszewikom tylko tego trzeba by- 
ło! Tenże metropolita Sergjusz mo- 

skiewski, bezwolne narzędzie w rę- 

kach bolszewików, śpieszy uczynić za- 

dość żądaniom Kowna. Jest to tran. 

zakcja dla bolszewików bardzo wy- 
godna: Po pierwsze zyskują one w 

osobie arcybiskupa Eleuterjusza jesz- 

cze jednego „bolszewickiego popa“, 

jak ich nazywają w sferach prawo- 

sławnych, po drugie znajdują popar- 

cie w swej walce przeciwko autokefa- 

li prawosławnej w Polsce, której cer- 

kiew moskiewska w ich rękach nie- 

uznaje, po trzecie, co najważniejsze, 

mają znowu okazję do podsycania 

„mieżduusobicy'* cerkiewnej, podry- 
{ 
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wania autorytetu duchownych, wywo- 

łania walki. 

Jeżeli premjer kowieński zwrócił 

się do metropolity Sergjusza, t. zw. 

„Miestobliustitiela Patrjarszawo Pri- 

stoła* w Moskwie z prośbą o po- 

twierdzenie Eleuterjusza na stolicy 

„Wilenskiej“, z nadaniem mu jedno- 

cześnie większych fjurysdykcyj, — to 

jeszcze uważać możemy ten krok za 

posunięcie czysto dyplomatyczne i w 

zrozumieniu kowieńskiego premjera 

konsekwentne. Konsekwencja ta koń- 

czy się jednak z chwilą, gdy przed- 

stawiciel rządu kowieńskiego przykła- 

da rękę do bolszewickich machinacyj 

w kierunku podkopywania autorytetu 

cerkwi na ziemiach, które Kowno 

uznaje za „swoje* i wśród tłumów 

zakażonych już częściowo gangreną 

komunistycznej propagandy. Agitacja 

komunistyczna zaś na naszych tere- 

nach najbardziej szerzy się właśnie 
wśród ludności prawosławnej. W 

wielu wypadkach jedynie cerkiew utrzy- 

muje tę ludność prawosławną przed 

otwartem wyznaniem komunistycznem. 

Na to premier kowieński, jeżeli uwa- 

ża swoje rozszerzenia do spadku po 

Wielkiem Księstwie Litewskiem za 
słuszne, nie powinien zamykać oczu. 

Jeżeli w wielu wypadkach religje 

zarówno katolicka, jak prawosławna 

są często tym cementem  spajającym 

ludność przeciwko zachłanności ko- 
munistycznej agitacji, to wszelka wal- 

ka wewnątrz tych religij wywołuje 

skutek odwrotny. 

Jakiż skutek mogą zatem odnieść 

te agitacyjne Świstki, drukowane w 

Konie, a skierowane przeciwko auto- 

rytetom prawosławnej cerkwi w Wil- 

nie? Szyte są one białemi nićmi. Oto 

leży przed nami takie „Archipastyr- 

skoje Poslanije“ („K Wilenskoj mojej 

pastwie), podpisane przez Eleuterjusza, 

a drukowane w Kownie. Osiem stron 

druku, skierowanego przeciwko pra- 

wosławnym duchownym — gdzie?... 

w Ziemi Wileńskiej gdzie bolszewicki 

„Hannibal ante portas...* — Na czyj 

to młyn woda — nie trzeba chyba 

dodawać. — W  „posłanju Eleuterju- 

sza” mowi się wprawdzie bardzo 

często: ; „nasze litowskoje gosudar- 

stwo”, ale ani słowa o prześladowa- 

niu cerkwi przez bolszewików, zato 

dużo o „niezakonnom gniotie“, niszczą- 

cym jakoby organizm prawośławnego 

społeczeństwa w Polsce. 
Zastanawia nas ta niewspółmier- 

nie olbrzymio większa korzyść, jaką 

z tego rodzaju agitacji czerpią bolsze- 

wicy w porównaniu do polityki i dą- 
żeń kowieńskich. Rezultat takiej. agi- 
tacji przedstawia się dla bolszewików 
w. postaci realnych zdobyczy, dla Kow- 

na zaś pozostaje tylko czczą |manife- 

stacją, okupioną złem, jakie przynosi 

prawosławnej ludności Ziemi Wileń- 

skiej. 
Którąż to już z rzędu pieczeń 

pioką sobie bolszewicy przy ogniu 

polsko-litewskiego sporu, za wydatnem 

poparciem kowieńskiej krótkowzrocz- 

nej polityki?!.. m. 

Od poniedziałku 22-go b. m. Naj- f 
piękniejszy kochanek w Świecie 

John Barrimore 
w cudownym dramacie p. t. 

„Gdy mežczyzna kocha” 
w kinie „LUX“. 
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Sensacja i Nowość 
dla Wilna! 

Pierwszy film DŹWIĘKOWY 
w Polsce 

„Skrzydła” 
(Wings). 

wkrófee w kinie „POLORIA” 

| GGUZTWA GRAC "VS GTA USS ОЫЕ РО 

CZEKOLADKI 
i „Daniusia“, „Zlofa“ 

i „Owocowa, 
fabryki 

M. Pidgocki w tre 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie, 
DO PISZE KANTA ESTC СЕ НСЕ | 

   

| 
: 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20gr 

20. X. 28. 

Prezydent Rzeczpl. w Tarnowie. 
TARNÓW, 20 X. PAT. O godz. 8 

m. 30 rano przybył tu Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej w celu zwiedzenia 
państwowej fabryki związków azoto- 
wych. 

Przy bramie tryumfalnej oczeki- 
wali Pana Prezydenta przedstawiciele 
władz państwowych, cywilnych i woj- 
skowych, personel urzędniczy fabryki 
i delegacje robotników fabrycznych. 
Przy wyjściu z wagonu powitał Pana 
Prezydenta krótkiem przemówieniem 
prezes rady nadzorczej fabryki b. mi- 
nister Klarner, poczem p. wojewoda 
przedstawił Panu Prezydentowi sta- 
rostę tarnowskiego p. Marotaniego. 
Z kolei zostali przedstawieni zebrani 
przedstawiciele miejscowych urzędów 
państwowych ! samorządowych, du- 
chowieństwa, wyżsi oficerowie. 

Delegat robotników p. Kwiatkow- 
ski wygłosił przemówienie powitalne, 
poczem Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej w towarzystwie wojewody Da- 
rowskiego, generałów Wróblewskiego 
j Dreszera, naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa województwa dr. Dziado- 
sza i swego otoczenia oraz kierują- 
cych budową inżynierów udał się na 
zwiedzenie fabryki. 

Wyjazd Monsignora ks. Chiarlo 
z Warszawy. 

Dn. 18 b. m. o godz. 14.20, po- 
ciągiem pośpiesznym odjechał z dwor- 
ca głównego do Rzymu ks. prałat dr. 
Karol Chiarlo, długoletni audytor 
(radca) przy nuncjaturze apostolskiej 
w Warszawie, świeżo powołany przez 
Papieża na stanowisko nuncjusza pa- 
pieskiego w Boliwii. 

Jeszcze jeden wielki akfor scho- 
dzi do grobu. 

WARSZAWA. 20.X. PAT. W no- 
cy z 19 na 20.X r. b. zmarł po kil- 
kodniowej chorobie Świetny artysta 
Józef Kotarbiński. 

Kara Śmierci uchylona. 
Wyrok na zabójców kuratora So- 

bińskiego wydany w swoim czasie 
przez Sąd Przysięgłych we Lwowie, 
a skazujący Werbickiego i Atamań- 
czuka na karę Śmierci, był wczoraj 
przedmiotem  całodziennej rozprawy 
w Sądzie Najwyższym. Po  przemó- 
wieniach obrońców: dra Starosolskie- 
go i dra Szuchowicza ze Lwowa, oraz 
mec. Śmiarowskiego— późnym wieczo- 
rem Sąd Najwyższy wyrok poprzedni 
skasował, przekazując sprawę do po- 
nownego rozważenia przez Lwowski 
Sąd Przysięgłych w innym składzie 
sędziów. 

Zapotrzebowanie polskich górni- 
ków do Ameryki. 

Główny urząd pośrednictwa pracy 
otrzymał zgłoszenia na górników 
wiertniczych do Ameryki, gdzie brak 
tego rodzaju wykwalifikowanych ro- 
botników. 

Eksporfacja zwłok Ś. p. gen. 
Rozwadowskiego. 

WARSZAWA, 20. X. PAT. Dziś 
odbyła się eksportacja zwłok Św. p. 
generała Tadeusza Rozwadowskiego 
na dworzec kolejowy. 

"godz. 11 m. 30 odbyło się w 
kościele św. Piotra i Pawła nabożeń- 
stwo, na którem byli obecni przed- 
stawiciele władz, rodzina i koledzy. 
Po nabożeństwie uformował się kon- 
dukt z kompanją honorową 30 p. p. 
z orkiestrą na czele. Orszak pogrze- 
bowy udał się na dworzec Główny, 
gdzie trumnę ustawiono w specjal- 
nym wagonie. Zwłoki śś. p. generała 
Tadeusza Rozwadowskiego zostaną 
przewiezione do Lwowa, gdzie jutro 
odbędzie się pogrzeb. Trumna ze 
zwłokami pochowana będzie w kata- 
kumbach na cmentarzu Obrońców 
Lwowa. 

Okfife śniegi. 
BUKARESZT, 20. X. — Śnieg nie 

przestaje padać w niektórych okrę- 
gach Rumunji, zwłaszcza na Bukowi- 
nie, w północnej części Mołdawii i w 
Siedmiogrodzie. W Czerniowcach, Bo- 
tosani, Cluj i Brasov padał gęsty 
Śnieg. 

W okolicach górzystych obfitość 
śniegu jest nadzwyczajna. 

Pozasfały tylko szczątki 
OSŁO, 20. X.— Onegdaj wieczo- 

rem przybył do portu Valdeisund 
norweski okręt motorowy „Leif", któ- 
ry wyłowił z morza zbiornik benzy- 
ny, należący do samolotu Amundse- 
na i Guilbauda „Latham“, 

Na zbiorniku wyryta jest nazwa 
samolotu. Zbiornik zawierał 600  lit- 
rów benzyny, z których zostało je- 
szcze około 30-tu. Na aluminjoweį 
powierzchni zbiornika znaleziono kilka 
notatek poczynionych ołówkiem. Były 
one jednak tak zamazane, że nie mo- 
żna ich odczytać. 

 



SŁOWO 

wązką dróżką ku wielkiemu dziełu" 
Należy się uzbroić w wielką cier- 

pliwość, zwiedzając najbardziej komu- 
nikacyjnie upośledzony powiat  Bra- 
sławski. Jednak ofiara złożona z bły- 
skawicznego rozmachu nowoczesnej 
lokomocji szczodrze się opłaci, gdy 
podróżujący, bądź to poszukiwacz 
piękna natury, bądź działacz społecz- 
no-państwowy, ujrzy ten uroczy zaką+ 
tek i owoce pracy w kraj ten przez 
rządy polskie włożone. Zaręczam, iż 
powróci do swych domowych pieleszy 
znacznie pokrzepiony wiarą i otuchą 
w owocność dalszej pracy. 

W Brasławiu nie byłem od dwuch 
i pół lat, i podróż swoją układałem po- 
dług norm ówczesnych, szczególny 
kładąc nacisk na cierpliwość w którą 
się uzbroić trzeba przy jeździe wąsko- 
torówką. 

wany, a dotąd najgorszy przebieg da 
Rymszan, znacznie podniesie spraw- 
ność komunikacyjną, a gdy jeszcze się 
tor rozszerzy do 75 cm., gdy pójdą 
szersze wagony typu święciańskiej ko- 
lejki — w niepamięć odejdą dawne 
perypetje podróżnych. 

W  Rymszanach nowa stacyjka i 
ładne jezioro. Kościół, gmina i szkoła 

obszerna — murowana. Okolica ży- 
zna, często trafiają się czarnoziemne 
glinki. Zbiory spóźnione:  jęczmiona, 
owsy, lny, grochy zieloniutkie na pniu. 
Patrząc na pola, którym natura wszy- 
stko dała, ludzie zaś nic, mimowoli 

wyrywa się okrzyk: dren! jaknejprę- 

dzej dren! Za Rymszanami widać bu- 

dującą się szosę Dukszty — Widze. 

Roboty prowadzi Sejmik  Brasławski, 

  

  

Jezioro Dryświaty w rejonie Brasławia. 

Pamiętam czasy, gdy nie obowią- 
zywały w rozkładzie pociągów żadne 
terminy, gdy pasażerowie omal że nie 
na własnych barkach musieli dźwigać 
wagoniki, które szczególniej na pierw- 
szym odcinku do Rymszan nie chciały 
się trzymać toru. W Duksztach po 
wyjściu z pociągu  szerokotorowego, 
zajmując miejsce w kolejce wąskoto- 
rowej, uderza miła niespodzianka w 
postaci nowych wagonów, które za- 
stąpiły dawne pudła niemieckie z ław- 
kami wzdłuż ścian i małemi zakrato- 
wanemi oknami. Nowe wagony trze- 
ciej i drugiej klasy (tak, tak — drut- 
giej!), zbudowane w krajowych war- 
sztatach święciańskich, schludne, z 
poprzecznemi siedzeniami zaopatrzo- 
ne w duże lustrzane okna, dają pod- 
różnemu szeroki widok w obie strony 
toru, wijącego się wśród  malowni- 

rozłożywszy je na trzy lata. Na szosie 
własny sejmikowy walec samochodo- 
wy. Na zwykłych drogach zapasy żwi- 
ru, częściowo już rozsypane, częścio- 
wo czekające swojej kolejki. Pociąg 
biegnie brzegiem jeziora  Opiwordy; 
już jak na dłoni widać stację Czepu- 
kany, jednak nie jest tak dobrze — 
trochę cierpliwości nim okrążym je- 
zioro. Tymczasem wiatr wzmaga się, 
chmury nadciągają, o brzeg zaczyna 
uderzać silna fala, tworząc na powie- 
rzchni jeziora białe „baranki*. Zaczy- 
na padać deszcz, który zlewa się z je- 
ziorem w jedną szarą zasłonę wodną. 
W Czepukanach zamiast stacji — pu- 
dło wagonowe. Za Czepukanami za- 
kręty mniejsze, bieg pociągu, stając 
się coraz prawidławszym, dostraja się 
do rozkładu jazdy. Grytuny — przy 
stacji kolejowa betoniarnia. Najbliż- 

  

Starostwo Brasławskie. 

czych pagórków, pól i jezior. Pociąg 
toczy się w najdziwaczniejszych wy- 
gięciach, jakby wąż przepełzający gę- 

stą trawę, ukazując podróżnemu spra- 

cowaną lokomotywę to w lewem, to 

w prawem oknie, ocierając się o gaje, 

zaglądając niedyskretnie w okna do- 

mowstw, czyniąc airont  gošcinnemu 

gospodarzowi dworu, który już wy- 

biegł, by ukochanego gościa w swych 

progach powitać...A nad tem wszyst- 

kiem spracowane a tęskne jesienne 

słońce, rzewnie, pożegnalnie uśmie- 

chające się w pożółkłych gajach, kar- 

minowych jarzębinach lub w. oślepia- 

jącej tafli jeziornej, przy smętnym a- 

kompanjamencie wiatru w wentylato- 

rze wagonowym.... 

Pasażerów naogół niedużo —prze- 

ważnie urzędnicy jadący służbowo, 

kupcy miasteczkowi, najmniej rolni- 

ków, gdyż ci, stosując się do nadpi- 

sów głoszących na gęstych  przejąz- 

dach „strzeż się pociągu”, więcej ula- 

ją własnemu koniowi i wozowi dają- 

cym w jeździe „na ciańki* możność 

ominięcia licznych kolejowych zakrę- 

tów. To też ruch kołowy dość znacz- 
ny, a w stosunku do kolejki, tak ze 
strony konia, jak woźnicy  poufały i 

zaprzyjaźniony. Konie nie rzucają się 

na widok pracowicie dyszącej loko- 
motywki, a ludzie z uśmiechem czap- 

kują. 
Pomiędzy Duksztami a Rymszana- 

mi wre robota ziemna. * Najdziwacz- 

niejsze zakręty maskujące wojenny 

ruch pociągów niemieckich wyprosto- 

wują się. Już częściowo pociąg bieg- 

nie po wyprostowanym torze, a je- 

szcze przed zimą przybędzie nowego 

toru, Jest więc pewność, że wyprosto- 

sze połączenie z Dryświatami, położo- 
nemi nad malłowniczem jeziorem w 
odległości 8 klm. Za Grytunami jazda 
zupełnie normalna, a w Trapszy, po- 
łożonej nad jeziorem Oboljem, pasa- 
żerowie, którzy wyszli przed pociąg, 
by wygrzać się na słońcu, które się po 
deszczu ukazało, i spotkać krzyżujący 
się pociąg, zapewniają, iż do Brasławia 
przyjedziemy na czas. Pociąg, który 
się zjawia na stacji od strony Brasła- 
wia składa się z dwuch osobowych 
wagonów, gdy u nas są cztery, z któ- 
rych trzy towarowe pełne ładunku. 
Ruszamy — wzmocnieni nadzieją, iż 
za 50 minut w Opsie pokrzepimy się 
w jedynym od Dukszt bufecie. Mijamy 
kościół w Pelikanach skąd wdali wi- 
dać dwór tej samej nazwy i nespo- 

strzeżenie podjeżdżamy do Opsy. Zni- 
szczona przez pożar na wiosnę drew- 
niana — wyrasta nowa Opsa murowa- 
na. Na spałonym kościele wykańcza 
się dach. Widać piętrowy nowy dom 
— jako materjał odbudowczy przewa- 
ża pustak. W buiecie znajdujemy szu- 
miący samowar, ale ciasna klateczka 
bufetawa i nieduży stolik nie dają mo- 
żności spokojnego wypicia herbaty — 
tembardziej, iż konduktor- przynagla. 
Jeden z młodszych pasażerów, wido- 
cznie jakiś zwycięzca biegu, uspakaja 
nas, byśmy na niego nie czekali, gdyż 
nas dopędzi, czego święcie dotrzymu- 
je przed mostem gdzie pociąg zwalnia 
biegu. W każdym razie mamy rozryw- 
kę, siedząc przez otwarte drzwi ostat- 
niego wagonu gonitwę, zakończoną 
świetnem zwycięstwem z doskonałą 
kondycją ścigającego się. Za Opsą 
oglądamy Sejmikową Szkołę Rolniczą 
mieszczącą się w dawnym pałacu hr. 
Platera. Majątek zabrany przez refor- 
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mę rolną — stanowi teren szkoły, w 
której 26 młodzieńców w przeciągu 11 
miesięcy praktycznie i teoretycznie za- 
znajamia się z gospodarką rolną. Do- 
tąd frekwencja mała. Niema jeszcze 
zrozumienia wśród drobnych rolników. 
Powoli zapada zmrok, pod Brasławiem 
zachodzące słońce odbija się w  pia- 
skach, które poraz pierwszy ujrzeliś- 
my po drodze. Z dworca  linijką da 
pierwszorzędnego hotelu p. Bałdy, 
który „ożeniwszy się'* z miejscową 

WIELKIE 
— „l nie przykrzy się waszmości 

siedzieć na takiem bezludziu?*. 
— „Choćby mi też na pokojach 

królewskich miejsce dano, tobym tu 
wolał. Więcej ja stąd świata widzę, 
niżeli król ze swego okna w Warsza- 
wie". 

Te słowa z Sienkiewiczowskiego 
„Ogniem i Mieczem* towarzyszyły mi 
stale, gdym, 'oglądając sześcioletnią 
pracę starosty Brasławskiego, słuchał 
opowiadań jak z bajki, jak to „powoli, 
lecz stale naprzód, nie cofając się ani 
kroku wstecz'', tworzono Wielkie dzie- 
ło, podnoszące splendor Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej w tej najdalej na pół- 
noc wysuniętej czatowni. 

I jeżeli Grodzicki, sypiąc w Kuda- 
ku „co rok na łokiec wyżej wału' do- 
szedł do tego, iż „tak urósł, że i we 
sto tysięcy nicby mu nie zrobili* — 
to p. Żelisław Januszkiewicz starosta 
Brasławski zastosował nowożytny spo 
sób obrony, polegającej na tworzeniu 
takich warunków pracy i działalności 
gospodarczej, by ludność miejscową 

panną — właścicielką domu rozwija 
interes w myśl dumnie głoszonej za- 
sady: „Jej pieniądze, a moja głowa. 
Pokój nieduży „sławojkowska* czy- 
sty. Niedrogi, gdyż jak głosi cennik za 
„Nocleg cywilnej pojedyńczej osoby 
jeden zł. 30 gr. Nocleg 2 - osobowy w 
jednem łóżku lub z dostawicner: łóż- 
kiem po 1 zł.. 20.gr.* -— Cóż? Co kraj 
to obyczaj. Nie zawadzi jednak hote- 
larzom większyc': miast zbadać sy- 
stem p. Anioniego Batdy w Brasławiu. 

DZIEŁO. 
jaknajmocniej zespolić z interesami 
państwa, tworząc w niej wał obronny 
na wszelkie bolszewickie zakusy. Nie 
obiecankami mającemi na celu przelicy 
iowanie bolszewick. haseł, nie partyj 
nemi wyświechtanemi  komunałami, 
lecz żmudną i wytrwałą pracą, konse- 
kwentnie tworzono aparat gospodar- 
czy o tak szerokim rozmachu, iż dziś 
przyjeżdżają do Brasławia ludzie z 
najdalszych okolic, by oglądać i uczyć 
się jak czynić należy. Aby stwierdzić, 
iż „Rolnik Brasławski* jako spół- 
dzielnia i przedsiębiorstwa sejmikowe 
służyć winny wzorami do naślacowa- 
nia. 

Sam pokaz gospodarki brasław- 
skiej odbywa się planowo: zwiedzają- 
cy najsamprzód ogląda w sali posie- 
dzeń sejmikowych mapy powiatu i 
wykresy obrazujące poszczególne dzie 
dziny pracy gospodarczej. Coś jakby 
Brasławska wystawa regjonalna. 
Zwraca uwagę projekt pomnika, który 
ma stanąć na Brasławskiej Górze Zam 
kowej na grobie zasłużonego miejsco- 

Ryga-Kowno-Tallin-Moskwa 
Zafary lofewsko-sowiecki 
wywołany przez Sudakowa. 

RYGA. 20.10. (PAT). Według informacyj agencji TASS rząd sowiecki przesłał 
rządowi łotewskiemu n tę, w której zwraca uwagę na nienormalne stosunki, jakie zapano- 
wały w Łotwie w stosunku do attache wojskowego w Rydze Sudakowa, który bez, żad- 
nych powodów atakowany jest stale przez część pracy łotewskiej, aczkolwiek rząd ło- 
tewski zobowiązał się do hamowania tej akcji prasowej. # 

Wypadki ostatnich dni wykazały że rząd łotewski nie może Sudakowowi zapewnić 
normalnych warunków pracy, wobec tego rząd sowiecki postanowił odwołać Sudakowa 
z zajmowanego stanowiska i oświadcza, że nie zamierza mianować następcy. Jednocześ- 
nie rząd sowiecki oczekuje, że Łotwa nie zwlekając odwoła swego przedstawiciela woj- 
skowego z Moskwy. 

Drukując tę notę pisma dzisiejsze podają, że rząd łotewski natychmiast po wykry- 
ciu afery szpiegowskiej Lange — Sudakow dał do zrozumienia rządowi sowieckiemu, że 
dalsze przebywanie w Rydze Sudakowa jest niepożądane i zaproponował Sowietom wy- 
branie jakiejkolwiek formy i chwili dla odwołania go. Ostatnio sprawa skomplikowała 
się z powodu nięzaproszenia Sudakowa na manewry armji łotewskiej. 

Na zapytanie poselstwa sowieckiego w Rydze, jak ma ono tłumaczyć sobie takie 
postępowanie rządu łotewskiego — udzielono odpowiedzi, że cała ta sprawa nosi charak- 
ter nie zasadniczy, lecz tylko personalny i jednocześnie poruszono kwestję zastąpienia 
Sudakowa przez innego przedstawiiceląa wojsk. Sowietów. Takie jest stanowisko Łot- 
«wy ze strony Sowietów, rezultatem czego jest odwołanie Sudakowa i postanowienie 
niepowoływania następcy. 

Woldemaras o swam niesmacznem wystąpieniu przeciw Balodisowi. 
KŁAJPEDA. 20.10. (PAT). W dniu wczorajszym Waldemaras przyjął przedstawi- 

cieli prasy. Na zapytanie korespondenta „Siewodnia* czy właściwem jest zapatrywanie 
„Socjaldemokratsa”, że konflikt Waldemaras - Balodis pozostawi na długo ślady w Ii- 
tewsko - łotewskich stosunkach Waldemaras odpowiedział, że należy rozróżnić zapatry- 
wania społeczeństwa od zapatrywań instytucyj urzędowych. Nie može On zakomuni- 
kować bez porozumienia z rządem, co zostało w tej sprawie przedsięwzięte. Podkreślić 
disa było żądaniem litewskiego społeczeństwanatomiast należy że żądanie odwołania Balo 
W sytuacji Balodisa należy rozróżnić Balodisa jako ministra spraw zagranicznych i Ba- 
lodisa — posła w Kownie. 

Odnośnie tego, co Balodis jako minister spraw zagranicznych oświadczył w Gene- 
wie protestować nie można. Jako poseł naruszył on zwyczaje według których poseł ni- 
gdy nie występuje przeciw państwu, w którem jest akredytowany. 

Wynika z tego, że ofieialne kroki jakie zostały przedsięwzięte nie odnosiły się da 
ministra spraw zagranicznych, lecz posła w Kownie. 

W kownie dobre stosunki z państwami bałtyckiemi uważają za zbędne 
TALLIN, 20. X. PAT. Minister Rebane udzielił komisji spraw zagranicz- 

nych zgromadzenia narodowego następujących wyjaśnień odnośnie stosunków 
estońsko-litewskich: Już w 1926 roku Estonja przedłożyła Litwie projekt umo- 
wy handlowej. Jednak dotychczas nie osiągnięto porozumienia. 

Główną przyczyną tego, jaką Litwa wysuwa, jest t. zw. „klauzula litew- 

ska”, która została włączona do estońsko-polskiej umowy handlowej. Wogóle 

nalezy zaznaczyć, że Litwa nie uważa za konieczną , współpracę z pafslwami 

bałtyckiemi. 

Skazanie auifatora komunistycznego w Rydze. 
RYGA. 20.X. PAT, Od dwóch dni sąd wojskowy w Rydze rozpatry- 

wał sprawę kapitana armji łotewskiej 
agitacji komunistycznej w armji i 
Sprawa została zakończona dzisiaj 
twierdzy. 

Savulsa, oskarżonego o szerzenie 
przygotowanie buntu wojskowego. 

skazaniem kapitana Sapulsa na 6 lat 

а 

Nowa opozycja w Sewiefach. 
WIEDEŃ. 20.10.(PAT). „United Press'* donosi z Moskwy: Zaledwie rok upłynął 

od czasu, gdy opozycja pod przewodnictwem Trockiego została stłumiona, a oto powsta- 
ła nowa grupa opozycyjna, której tendencja idzie naprawo. 

Opozycja domaga się większej swobody gospodarczej dła włościan i zwolnienia 

tempa rozwoju przemysłowego. Dzienniki sowieckie, omawiając nową akcję opozycji, 

zaznaczają, że tendencja naprawo stanowi większe niebezpieczeństwo dla ustroju so- 
wieckiego, niż grupa trockistów. 

Zjazd bigi Morskiej i Rzecznej w Kafowicach 
KATOWICE, 20—X. Pat. Dziś o” 

twarty tu został zjazd Ligi Morskiej 
i Rzecznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zjazd rozpoczął się nabożeństwem 
w kościele Panny Marji, poczem de- 
legaci w liczbie 200 zebrali się w sa- 
li sejmu Śląskiego. Na zjeździe obec- 
ni byli przedstawiciele władz woje- 
wódzkich z p. wojewodą Grażyńskim 
na czele, generał Zaruski, admirał 
Borowski i inni. Po przemówieniach 
powitalnych dyrektor Ligi Morskiej i 
Rzecznej p. Uziembło złożył sprawo- 
zdanie z działalności Ligi od roku 
1926 do chwili obecnej. 

Ze sprawozdania wynika, że Liga 

Morska i Rzeczna posiada w całem 
państwie Ill oddziałów, liczących ra- 
zom 20 tysięcy członków, przyczem 
w charakterze członków przystąpiło 
do Ligi 400 gmin. Referent podniósł 
z naciskiem, że Liga zawdzięcza swój 
rozwój przedewszystkiem poparciu 
rządu. W końcu wybrano poszczegól- 
ne sekcje. 

Następne posiedzenie plenarne 
odbędzie się jutro 21 b.m. Na po- 
siedzeniu tem obecny będzie minister 
przemysłu i handlu p. inż. Kwiatkow- 
ski, który przyjedzie do Katowic ju- 
tro rano. 

„Duchy” w urzędzie województwa Nowogródzkiego 
Z Nowogródka donoszą o charakterystycznym incy dencie. Przed kilku dniami w 

tamtejszym urzędzie wojewódzkim popełnił samobójstwo urzędnik Ludwik Guzelf. Przy- 
czyna samobójstwa pozostała okryta tajemnicą. Od tego czasu zapanowało w urzędzie 
dziwne podniecenie. Wśród urzędników rozeszły się pogłoski, że w pokoju w którym pra- 
cował denat ukazują się duchy. Opowiadano sobie nawzajem o dziwnych zjawiskach. W 
rezultacie na prośbę ogółu urzędników, na 
wiono ołtarzyk, zaś przybyły ksiądz odprawił ezorcyzmy. Od tego czasu nikt 
„straszy... 

stoliku przy którem pracował Guzelf usta 
już nie 

"Jankowski 

wego społecznika Ś. p. dr. Stanisława 
Orsyka-Narbutta w kształcie wysokiej 
kolumny zakończonej latarnią elektry- 
czną, któraby wśród śnieżnych tuma- 
nów i poświstu wichrów zimowych 
wskazywała drogę podróżnym, znaj- 
dującym się na śnieżnych równinach 
jezior otaczających Brasław. 

Podstawą wszelkich poczynań bra- 
sławskich służy powiatowa Kasa Ko- 
munalna, posiadająca około miljona 
kapitału obrotowego i zastępstwo 
Banku Polskiego. Sejmik « prowadzi 
przedsiębiorstwa: betoniarnię, aptekę i 
jest w trakcie rozbudowy cegielni o 
dużym piecu Hofmanowskim. Pozatem 
prowadzi przychodnię lekarską i izbę 
chorych. Spółdzielna Rolniczo - Han- 

mająca dlowa: „Rolnik Brasławski'', 

ferencjach wojewódzkich w dalszym 
ciągu kładą nacisk na sprawność gospo 
darczą powiatów. Na czem ta spraw- 
ność ma polegać? Postulaty są jasne: 
utrzymanie cen na artykuły spożywcze 
pierwszej potrzeby na jednym pozio- 
mie i doprowadzenie do minimum na- 
szego importu. W zharmonizowaniu 
tych dwuch postulatów leży cała nasza | 
przeszłość. Bez przesądy jest to osta- 
tnia kłoda do usunięcia z naszej drogi 
państwowej. Dziesigcioletnia prakty- 
ka jednego nas nauczyła, iż policyjne- 
mi zakazami lub nakazami nic nie zro- 
bimy — raczej zaszkodzimy. Z drugiej 
zaś strony, opieranie się na śrubie po- 
datkowej wyciskającej z płatnika -rol- 
nika nieprzyswojonego państwowo о- 
statnie soki do kieszeni pośrednika jest 

  

Betoniarnia Sejmikowa w Brasławiu. 

nawiasem mówiąc największy obrót z 
pomiędzy pokrewnych organizacyj na 
terenie Województw Wschodnich. 
prowadzi od siebie: Składy rolnicze i 
spożywcze, olejarnię, piekarnię a po- 
zatem trzy filje w powiecie w Drui, 
Miorach i Jodach. Życie kulturalne 
skupia się w Domu Ludowym Macie- 
rzy. 

Wydział Sejmiku stanowią p. p. 
Witold Kwinta, Alfons Jozanis, Michał 
Pizani, Olgierd Oskierka, Konrad Do- 
rengowski i Józef Cytowicz. Najbliż- 
Szymi pomocnikami p. starosty  Ja- 
nuszkiewicza są p p. Marjan Gosk kie- 
rownik Oddziału Kasowego Sejmiku i 
Handlowych przedsiębiorstw: Sejmiku, 
prezes zarządu „Rolnika* i zarządu 
Powiatowej Kasy Komunalnej, wresz- 
cie Członek Wojewódzkiego Komitetu 
Regjonalnego i p. Alfons Jozanis czło- 
nek Wydziału Powiatowego, kierow- 

  

w naszym kraju niepowetowem blę- 
dem państwowym. I tu właśnie wyłania 
się nieodwołalna potrzeba stworzenia 
organizacji rolniczo - handlowej z ce- 
ntralą w Wojewodztwie, a mackami w 
powiatach i gminach. To o czem się 
dotąd przeważnie teoretycznie mówi 
w Banku Rolnym, o co się gryzą mię- 
dzy sobą rozmaitego typu organizacje 
rolnicze, żyjące ze smoczka rządowego 
— zamienił w żywe ciało powiat Bra- 
sławski. I kto wie! czy nie w tem od- 
ludziu zabitem deskami w jakiem znaj- 
duje się Brasławszczyzua szukać na-1444 
leży powodzenia i obfitych plonów pra 
cy, której nie stawali na przeszkodzie 
wysłańcy partyjni tak łatwo podkopu- 
jący wszelkie płodne poczynania, stwa- 
rzając jednocześnie możność niezmien 
nemu przez sześć lat staroście planowe 
go ukoronowania swego wielkiego 
dzieła. 

Sejmikowa Izba Chorych w Brasławiu. 

nik Sejmikowego Działu Rolnego in- 

spekter rolny Związku Kółek Rolni- 

czych i prezes Rady Nadzorczej „Rol- 
nika*. P.p. Gosk i Jozanis funkcje swe 
pełnią od łat sześciu. 

Nie.będę wkraczał w fachowy opis 
przedsiębiorstw Sejmika lub spółdzie|- 
czą działalność „Rolnika*, gdyż jest 
to zadanie przekraczające szczupłe 
ramy dziennikarskiego sprawozdania. 

Chodzi mi o stwierdzenie faktu, iż jest 
powiat na Ziemiach Wschodnich, któ- 
ry doszedł do świetnych rezultatów, 
wtedy gdy w innych, ta sama praca 
bądź zupełnie nie jest prowadzoną, 
bądź kuleje lub też zamiera. 

Na czem polega i skąd bierze 
źródło Brasławska siła gospodarcza? 

Brasławskie sempervivum jak je prezes 
przed paru lat/ w „Sto- 

wie“ określił. 
Ponad wszystkiem goruje osoba p. 

Januszkiewicza. której podstawowym 
walorem jest gospodarczość.  Nieza- 
przeczenie z dwuch kar'tydatur na s'a 
rostę Województw Wschodnich rolni- 
ka i prawnika, — gospodarz - rolnik 
powinien mieć pierwszeństwo. Tam 
gdzie wśród nieuświadomionych naro- 
dowo o niskiej kulturze mas chłopskich 
można utorować drogę państwu  je- 
dynie poczynaniami  gospodarczemi, 
wymagającemi praktycznego - ujęcia 

nic nie pomoże błyskotliwa kazuistyka 
prawnicza. 

Weźmy dla przykładu moment о- 

becny. Premjer Bartel zaniepokojony 
bilansem handlowym, zwołując w War 

szawie konferencję Wojewodów wy- 
maga sprężystej organizacji na miejscu 
Wojewodowie ze swej strony na kon- 

Osobistą zasługą starosty p. Janu- 
szkiewicza jest dar zharmonizowania 
poczynań miejscowego społeczeństwa. 
Niemałą w tym względzie rolę odegra 
ła tradycja łącząca starostę jako zie- 
mianina Mińskiego z ludnością wiejską 
z jednej, a cementująca z ziemiańst- 
wem z drugiej strony. Uderza fakt, 

iż współżycie i współpraca większej 
własności okrzyczanych  „ziemian* z 
własnością chłopską są zupełnie mo- 
żliwe. Więcej nawet, rezultaty do któ- 
rych doszedł pow. Brasławski możliwe 
są tylko wtedy gdy ta harmonja współ 
pracy egzystuje. 

wysuwają się na plan pierwszy. 

Objeżdżając przez dni kilka, jajo 
mówią rzemiennym  dyszlem, p t 
Brasławski, stykając się z miejscową 
ludnością przekonałem się, iż starosta 
Januszkiewicz w oczach chłopa tutej- 
szego nie jest jakąś daleko i wysoko 
niedostępną personą. Wszyscy go tu 

znają, charakteryzując swym chłopskim 
rozumem jednym wyrazem:  „haspa- 
dar*, a kto chłopa białoruskiego zna, 

ten wie co ta pochwała znaczy! 
Nam zaś, zgrupowanym w „Słowie 

sukcesorom tradycji Wielkiego Kgie- 
stwa Litewskiego, miłem jest zasłu- 

gi godnego syna tej ziemi podnogjąc 
stwierdzić, iż chociaż starosta Jant$z- 
kiewicz na końcu świata siedzi daleko 
od Stołecznego Oka, to jednak porzą- 
dek u niego jest taki, że, daj Boże - 
całej Rzeczypospolitej podobny. 

A „erski, 
Michał 0” 

Dalej idzie trafny dobór przez p. SR 
rostę najbliższych pomocników z któ-i 
rych pp. Marjan Gosk i Alfons Jozanis



„Hier Gasoiaraų Ziem sti 
Samorząd a popieranie rolnictwa. 
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W ciągu ostatnich dwu łat Mini- 
sterstwo Rolnictwa dokonało szeregu 
pierwszorzędnej wagi posunięć zdąża- 
jących do podniesienia stanu  rolni- 
ctwa. Ostatnio Ministerstwo zwróciło 
uwagę na konieczność skoordynowa- 
nia działalności samorządu terytorjal- 
nego oraz rozgraniczenia zakresu 
działania samorządu a organizacyj rol- 
niczych, ponieważ dążenie do wzmo- 
żenia wytwórczości rolnictwa, stano- 
wiące naczelne zadanie państwowej 
polityki gospodarczej siłą rzeczy wy- 

dotychczasoewej 
działalności na tem polu lokalnych 
czynników samorządowych i społecz- 
no-rolniczych, tak aby ta działalność 
była ściśle skoordynowana z zamie- 
rzeniami i wytycznemi programu Mi- 
nisterstwa Rolnictwa, 

W podstawie tego programu leży 
przeprowadzenie na obszarach  po- 
szczególnych województw planu orga- 
nizacyjnego w dziedzinie produkcji 
rolniczej, łączącego w jedną zwartą 
całość prace poszczególnych samorzą- 
dów i organizacyj rolniczych. Akcja 
powyższa wymaga jednolitego kiero- 
wnictwa i nadzoru fachowego, które 
— do czasu powszechnego wprowa- 
dzenia izb rolniczych —— sprawować 
będą organy wojewódzkie  Minister- 
stwa Rolnictwa przy współudziale 
czynników kolegjalnych (komisje rol- 
ne rad wojewódzkich) . 

, Związki samorządu terytorjalnego, 
będąc wykonawcami — w swoim za- 
kresie —ogólnego programu państwo- 
wej polityki rolnej, mają za zadanie 
rozwinięcie w tych ramach samodziel- 
nej pracy twórczej w dziedzinie pod- 
niesienia stanu rolnictwa, opartej na 
znajomości stosunków i potrzeb lokal- 
nych. Do czasu zorganizowania izb 
rolniczych, praca programowa zorga- 
nizowana będzie w komisjach  rolni- 
czych rad wojewódzkich. Najbliższem 
zadaniem tych organów będzie opra- 
cowanie wojewódzkich programów 
działalności rolniczej na. okres conaj- 
mniej 2—3 lat, obejmujących całość 
poczynań zarówno samorządu terytor- 
jalnego jak organizacyj rolniczych na 
terenie danego województwa. Analo- 
giczne zadanie mają komisje rolne po- 
wiatowe w stosunku do poszczegól- 

nych powiatów. Działalność woje- 
wódzkich komisyj rolnych powinna 
być oparta na znajomości lokalnych 
stosunków i tendencyj społeczno-go- 
spodarczych. Pod tym względem wy- 
raźnie zarysowuje się konieczność bliż- 
szej współpracy komisyj z wojewódz- 
kimi komitetami regjonalnymi. 

Całokształt prac nad podniesie- 
niem rolnictwa w powiecie znajdować 
winien oparcie i należną opiekę w or- 
ganach samorządu powiatowego. 
Część ciążących względem rolnictwa 
obowiązków samorząd powiatowy wi- 
nien wykonywać bezpośrednio. Da 
zadań tych zalicza się przedewszyst- 
kiem: akcję meljoracyjną, zorganizo- 
wanie opieki weterynaryjnej, likwida- 
cję nieużytków, dalej szkolnictwo rol- 
nicze, popieranie hodowli, tępienie 
chwastów i szkodników roślin, aświa- 
tę pozaszkolną, rozpowszechnianie u- 
lepszonych środków produkcji, popie- 
ranie spółdzielczości i t. d. 

Za najważniejsze i najaktualniej- 
sze w dobie obecnej dziedziny pracy SR 

rolnej, $$ nad podniesieniem produkcji 
Ministerstwo Rolnictwa uważa nastę- 
pujące: 1) zorganizowanie oświaty 
pozaszkolnej przedewszystkiem - przez 
stworzenie systemu konkursów oraz 
wycieczek oświatowych, 2) popieranie 
hodowli przez subwencjonowanie i 
premjowanie utrzymywania odpowie- 
dnich rozpłodników oraz przez syste- 
matyczne organizowanie przeglądów 
inwentarza hodowlanego w połącze- 
niu z nagradzaniem, 3) popieranie sto- 
sowania kulturalnych śradków produ- 
kcji, a zwłaszcza uszlachetnionych na- 
sion, nawozów, pasz treściwych oraz 
postępowych maszyn i narzędzi rolni- 
czych i 4) organizowanie życia go- 
spodarczego, zwłaszcza w dziedzinie 
przetwórstwa i zbytu. 

Poszczególne zadania  ciążące 
względem rolnictwa wykonywane są 
przez organizacje rolnicze. Z uwagi na 
konieczność usprawnienia wysiłków i 
pracy nad podniesieniem rolnictwa za- 
chodzi potrzeba rozgraniczenia zakre- 
su działania i skoordynowania tych 
działań samorządu a subwencjonowa- 
nych przezeń organizacyj. W tej mie- 
rze ma być wydana specjalna instru- 

kcja. (© 

  

  

  

        

KALOSZE 
ŚNIEGOWCE 
ŚWIATOWEJ MARKI 
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e R. Minkows 
Centrala w Warszawie, Nalewki 40, gt 

ście stale sprz. 

od tego gdzie los 
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: Imię i nazwisko 

в Dokładny adres 

PRZEZORNOŚĆ OBYWATELA ŚWIADCZY 0 JEGO KULTURZE! 
Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej 

że rozpoczęła już sprzedąż zawsze szczęśliwych losów do KLASY |-szej 
18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 

1|1 losu—40 zł. GŁÓWNA 
CENA: k = 203zł, WYGRANA Zł. 750.000. 

1140,70 zł i cały szereg innych znącznych sum. 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
1!! Co drugi los bezwarunkowo wygrywa !!1 

* Czas decyduje o waszej fortunie. Nie zwlekajcie i czemprędzej udajcie się 
do Kolektury H. MINKOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- 
ności na nasze konto w PKO. 80928. 

Wypłacamy wszelkie wygrane. 
Tabele wygranych do przejrzenia u nas codziennie bezpłatnie niezależnie 

| W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam w liscie. | 

Karta Zamówień 

H. MINKOWSKI, Wilno, Niemiecka 35. 
Niniejszem zamawiam do 1-ej klasy 18-ej Państw. Loterji Kląsowej: 

a S __losów calych po zł. 40.— 

„połówek po zł. 20.— 

i Aj o MGE SK po zł. 10.— 

Wilno, ul. Niemiecka 35 
tel. 13-17. PKO, 80928 

el. 2906-35, PKO 3553 komunikuje» 

yja graczom. 

został nabyty. 

  

  

   

            
    
          

  

nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rosa. 

   

      
        
    

           

  

   

profesor Uniwersytetu Stefana 
cierpieniach zmarł w noc z 19 na 

Eksportacja zwłok z domu 

  

a 
Śwał P> 

JÓZEF ŁUKASZEWICZ 

do kościoła Św. Jana nastąpi o godz. S-ej dn. 22 X. Żałobne 
nabożeństwo odbędzie się w kośc. Św. Jana we wtorek 23 X. © 
godz. 10'ej, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa,30 czem 
zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku 

< Tr. 

  

Józef Łukaszewicz 
Profesor Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Bojownik za wolność Ojczyzny, -długoletni więzień w fortecy szlisselburskiej. 

Urodzony w r. 1863, zmarł dnia 19 października 1928 r. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zakretowej 13 do Kościoła św. Jana odbędzie się w poniedziałek 

dnia 22 b. m. o godz. 5-ej po południu. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 23 b. m. o godz. 10-ej rano, po którem 

Rektor i Profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, 

  

Batorego po długich i ciężkich 
20 października w wieku lat 65. 
żałoby przy ul. Zakretowej 13 

ŻONA i SIOSTRY. 

KAROL WIKSZEMSKI 
zasnął w Bogu dnia 19 października w wieku 76 lat; exportacja zwłok 
z domu żałoby (Tyzenhauzowska 4-2) do kościoła Bernardynów odbę- 
dzie się w niedzielę o godz. 6. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb z kościoła 
Bernardynów na cmentarz Bernardyński odbędzie się 22 b. m. w ponie- 
działek o godz. 10-tej rano, o czem z głębokim smutkiem powiadamia 

żona, córka, zięć i wnukowie. 

  

KRONIKA 

  

NIEDZIELA 
21 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 00 

Urszuli Zach. sł. o g. 16 m. 52 
jutro 

Korduli. | 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii 0. 5. В. 
z dnia — 20-X 1928 r. 

Ciśnienie | -6 
średnie w m. ] 

Temperatura J - 
średnia l OE 

Opad za do- ) 
bę w mm ] 

Wiatr ! i 
grzeważający 1 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -— 400. 

Maxiraum na dobę 129C. 
Tendencja  barometryczna: 
ciśnienia. 

Południowo-zachodni. 

wzrost 

MIEJSKA. 
— (o) W sprawie likwidacji przedwojen- 

nej pożyczki angielskiej m. Wilna. W pią- 
tek dnia 26 października, odbędzie się po- 
siedzenie komisji do spraw likwidacji prze- 
dwojennej pożyczki angielskiej m. Wilna. 

(o) W sprawie podziału mandatów 
do Rady gminy żydowskiej. Na skutek skar 
gi grupy demokratycznej z d-rem Szabadem 
na czele, Starostwo grodzkie  unieważniło 
przeprowadzony podział mandatów do Ra- 
dy gminy żydowskiej m. Wilna i połeciło 
dokonać nowego podziału. Nowy podział da 
jeszcze jedno miejsce w Radzie grupie de- 
mokratycznej. 

— Interwencja kupiectwa wileńskiego w 
sprawie lzby Przemysłowo - Handlowej. W 
dniu wczorajszym udała się do Warszawy 
delegacja wileńskich kupców i żydowskich 
celem wyjednania u Ministra Handlu i Prze- 
mysłu aprobaty na opracowany już przez 
komitet organizacyjny plan dalszych prac 
Izby Przemysłowo - Handlowej. Komitet ten 
poczynił przygotowania aby niezwłocznie po 

- dokonaniu Wyborów do Izby mogła ona roz 
począć prace. 

W skład komisji weszli pp. Roman Ru- 
ciński, b. minister komunik. inż. Romocki, 
inž. S. Trocki i M. Taub. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Pol. Młodz. Akadem. USB 
składa niniejszem Wielebnemu Księdzu Pra- 
łatowi Balulowi serdeczrte podziękowanie za 
złożone na ręce JM Rektora prof. dr. Cze- 
sława Faikowskiego na rzecz Stowarzysze 
nia ofiarę w wysokości 50 zł. 

— Nabożeństwo żałobne za duszę śp. 
Marji Teodorówny. W niedzielę 21 bm. ja- 
ko w dziewiąty dzień zgonu b. Cesarzowej 

  

  

Pierwszy wielki film 
angielskiej 

„BAŃCERNIK ATLANTIC" 
będzie wyświetlany 

JUTRO 

AAEJSIGIEM, W ERIE     
  

Pasa: 

Rosji śp. Marji Deodorówny (żony Aleksan- 
dra III) odprawione zostanie w cerkwi Mi- 
chało - Konstantynowskiej nabożeństwo ża- 
łobne za duszę zmarłej. 

— Koniiskata „Owent Kurjera“. Wczo- 
raj 224-ty numer żydowskiego brukowego 
pisemka „Owent Kurjer“ ulegt konfiskacie. 
Powodem tego posłużyło zamieszczenie w 
nim feljetonu zawłerającego zwroty ubliża- 
jące policji. 

TEATR I MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po 
raz Ostatni dramat G. Zapolskiej — „Tam* 
ten* — z Junoszą-Stępowskim „w postaci 
Korniłowa. Początek punktualnie o godz. 
20-ej. 

Pragnąc uprzystępnić najszerszym war- 
stwom publiczności wileńskiej, możność 
ujrzenia znakomitego artysty - daje zespół 
Reduty dziś specjalne przedstawienie popo- 
łudniowe „Tamtego*. 

Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej w 
„Orbisie*-a od g. 14-ej w kasie teatru. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 
stępy Marji Gorczyńskiej. Publiczność wileń 
ska dziś ma ostatnią sposobność ujrzenia Ma 
rji Gorczynskiej w krotochwili  Hopvooda 
„Nasza žoneczka“ gdyž przezabawna ta kro 
tochwila dziś schodzi z repertuaru. 

— Dzisiejszy koncert - poranek w Tea- 
trze Polskim. Dziś o godz. 12.30 odbędzie 
się koncert - poranek E. jefimcewej (sop- 
ran) i A. Katza (wirtuoz - wiolonczelista). 

Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskie- 
go od g. ll-ej rano. 

Dzisiejsze popołudniówki w Teatrze Pol- 
skim. Dziś o godz. 3-ej pp. po raz ostatni w 
sezonie — krotochwila Moncey'a „Pan Na- 
czelnik, to ja”, o godz. zaś 5.30 pp., również 
po raz ostatni komedja Bernauera i Cester- 
reichera „Pieniądz leży na ulicy. Ceny 
miejsc od 20 gr. 

— Ostatni występ artystów teatru „Per- 
skie Oko". Dziś o godz. 1l-ej w nocy osta- 
tni raz artyści b. teatru „Perskie Oko“, da- 
dzą rewję w 16 obrazach p.t. „Raz a do- 
brze* z udziałem wybitniejszych sit: S. Be- 
tcherowej, H. Kamińskiej, M. Rentgena, E. 
Koszutskiego, Z. Wichłera oraz Koszutski - 
Girlis. 

Pozostate bilety są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od g. ll-ej rano w ciągu 
całego dnia. 

— Jutrzejsza premjera. Niewielu autorów 
polskich cieszyło się takiem powodzeniem i a 
popularnością, jak Wincenty Rapacki, Autor 
ten, będąc sam aktorem i reżyserem pisze 
role dla wybitnych indywidualności aktor- 
skich. Pisząc „Pannę z dobrego domu“, rolę 
tytułową napisał specjalnie dla Marji Gor- 
czyńskiej, wyposażając tę postać w właści- 
we Marji Gorczyńskiej cechy i atuty, nic 
też dziwnego że „Panna z dobrtego domu“ 0- 
siągnęła rekord powodzenia w Warszawie. 

spłacane ratami mie- 
Pożyczki sięcznemi. udziela 

Spółdzielcza Kasa Kredytowa R 
Wilno, Wileńska 15 w godz. 5—7 w. 

na dłuższy termin 

  

  

produkcji 

    

  

Ś.P. Profesor Jóżet łukaszowic. 
W dniu wczorajszym zmarł w Wilnie о- 

gólnie szanowany za prawość, charakter i 

zasługi położone na polu walk o Niepodleg- 

łość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, profe- 

sor geologji Uniwersytetu Stefana Batorego 
śp. Józef Łukaszewicz. 

Zmarły był właścicielem majątku ziem- 

skiego pod Miednikami pow. Oszmiańskie- 

go. Rządy carskie więziły go przez osiem- 

naście lat w twierdzy szlisselburskiej za u- 
dział w zamachu na Aleksandra III. 

Po powrocie do kraju od samego pow- 

stania Uniwersytetu Stefana Batorego piastu 

je godność profesora geologji umiejąc za- 

skarbić sobie serdeczny stosunek kolegów i 

przywiązanie słuchaczy. 

SPORT. 
Ognisko — AZS. 6: 2. 
Pierwszy mecz o puhar Wil. OZPN'u 

wypadł mizernie. Pomimo niezłej pogody 
publiczność nie dopisała, a obecna na boisku 
miała powody do niezadowolenia., 

Przedewszystkiem AZS. wychodzi w 
dziesiątkę. Po kilkunastu minutach zjawia 
się jedenasty gracz (Wasilewski), jednak sę- 
dzia p. Katz nie zezwala mu wziąć udziału 
w grze. Powstaje taka sytuacja, że AZS 
chce zejść z boiska, w rezultacie jednak 
gra w dziesiątkę. | > 

Do przerwy nieciekawa gra przynosi 
wynik remisowy 2:2. Rozmokłe boisko utru 
dnia swobodne poruszanie się, to też gra 
prowadzona jest w żółwiem tempie. 

Po przerwie sytuacja zmienia się o ty- 
le, że Ognisko strzela jeszcze cztery. bram 
ki, jedną z nich bezpośrednio z kornera, 
dla nieznanych nikomu powodów nie bro- 
nioną ani przez obrońców, ani przez bram- 
karza. Zresztą szkoda mówić o tym meczu 
skoro w dniu dzisiejszym będziemy mogli. 
(na własne ocźy) oglądać „Barcelonę*, pol- 
ską „Polonię* przemyską, która rozegra z 
nne 1 p. p. Leg. mecz (o wejście do 

1gi). 

2 Mecz ten odbędzie się na boisku 6 pp. 
Leg. i rozpocznie się o 2 po poł. Kto za- 
wiódł się wczoraj, dziś będzie miał moc 
emocyj, trzeba tylko chcieć przyjść. Т. 

Ut TL LRA LL LL L 114] 

W (EL kamienny górnośląski dla ce- 
| lów opałowych i przemysło- 

wych z dostawą od 1 tonny w za- 
i mkniętych plombowanych wozach. 

KOKS (dla gazogeneratorów) Śląski i 
| karwiński 

a 
a 
m 

й 
odlewniczy, kowalski i gazowy В 

poleca w najlepszych gatunkach i 

a 
в 
в 

й 
@ 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Prze 

|| DEULL istniejące spr
zeszło 30 Iat 

. „ Wilno, Jagiellońska 3, 

tel, 8:1 =» 

  

| į 

uw: JĄVOBIE zyc w” wm 
Ak . La 

Lekcji Śpiew wozem | i 
Zofja Kozubowska a 
ul. Sierakowsktego 25 m. 3, 

godz, 12—2 i 4-5. 

  

Słyma Chiromantka Wróżka 
przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na piawo schody. 

* DRZEWKA OWOCOWE E 
(Jabłonki) silne, zdrowe, z doskonał. | 

B ukorzenieniem poleca S. Wilpiszew- B 
ski, Sklep Rolniczy, Wielka 15 

(Szwarcowy 1). Z>016b 

З 

— OD REDAKCJI. Zwrócenie się na= 
sze do Sz. Czytelników o ofiarność na ce= 
le szkoły dla ociemniałych w Wilnie nie 
pozostało bez echa. 

Zbiórka nasza umożliwiła nabycie radja, 
które już zostało zainstalowane i działa 
ku radości i szczęściu biednych niewido- 
mych dzieci. 

Gdyśmy już zbiórkę na radjo ukończy= 
li, wpłynęła do kasy administracji „Słowa* 
hojna ofiara 100 zł. od Zrzeszenia pp. Le- 
karzy Kasy Chorych. 

Kwotę tę, jak również wszystkie te, 
które jeszcze wpłyną, przekazywać będzie= 
my Zarządowi szkoły i internatu, który ty= 
le potrzeb, niedających się zaspokoić przez: 
czynniki oficjalne, posiada a tak mało na 
ich zaspokojenie funduszów. 

Rubryka więc ofiar na cele szkoły i inter- 
natu dla ociemniałych dzieci pozostaje ru- 
bryką stałą, którą i nadal jaknajgoręcej 
ofiarności naszych Drogich Czytelników. 
polecamy. 

— Podziękowanie. Wszystkim, którzy 
się przyczynili do kupienia radja, serdecznie 
dziękujemy. Bardzo się z radja cieszymy. 
Słuchanie przez radjo sprawia nam wielką 
przyjemność. 

Uczniowie szkoły niewidomych. 

TZEWNOREOWEETOOICENENOWEERSTSGE 

RADJG: 

Niedziela dnia 21 października 1928 r 

10,15—11,45: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. 11,56 -12,10: Tr. z 
W-wy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marja 
ckiej w Krakowie oraz komunikat meteoro= 
logiczny. 12,1o 14,00: Tr. z W-wy: Pora- 
nek symf. z Filharmonji Warszawskiej. Wy- 
konawcy: Orkiestra Filh. pod dyr. J. Ozi- 
mińskiego i soliści. Ph utwory Czaj- 
kowskiego. 14,00—15,00: Tr. z W-wy: Od= 
czyty rolnicze. 15,15—17,20: Tr. z W-wy: 
Koncert symfoniczny z Filharmonji Warsz. 
w wykon. Ork. Filharm. pod dyr. Oskara 
Frieda. W progr. utwory Czajkowskiego i 
Beethovena. 17.20—17,45: Tr. z W-wy: „Z 
włóczęgi myśliwskiej* wygł. St. Dzikowski. 
17,45—18,00: Tr. z W-wy: „Chwiłka lotnicza. 
18,00—19,00: Tr. z W-wy. Koncert popular- 
ny w wyk. orkiestry PR. pod dyr. józefa 
Ozimińskiego i solistów. W progr. utwory 
Moniuszko, Noskowski i inni. 19,00 —19,20: 
Odczyt w języku litewskim „wygłosi Józef 
Kraunajtis. 19,20 - 19,45: Tr. z W-wy. „Bocz. 
na antena* odczyt wygł. Bruno Winawer. 
19,45—20,00; Komunikaty, odczytanie pro- 
gramu na poniedziałek i sygnał czasu z War- 
szawy. 20,00—20,25: Tr. z W-wy. „Rozryw- 
ki umysłowe* odczyt wygł. Karol Hoffman. 
20,30—22,00: Tr. z W-wy. Koncert wie- 
czorny w wykonaniu orkiestry PR. pod dyr. 
Józefa Ozimińskiego i solistów. W progr. 
Czajkowski, Różycki i inni. 22,00 — 23,30- 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: PAT., 
policyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z sali Malinowej hotelu „Bristol* w 
Warszawie. 

  

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT. 
Filja 3 Okręgowej Składnicy Uzbrojenia w 

Wilnie zamierza sprzedać w drodze publicz 
nej licytacji lokomobilę Lanza L.P.S.J. 1397 
—98—0—6972A na ciśnienie 10 atm. 

Licytacja odbędzie się dnia 6 listopada 
1928 r. o godz. 10-ej w  kancelarji Filjr 3 
Okręg Skł. Uzbr. Wilno, ul. Parkowa 10. 

Pisemne oferty muszą być złożone do dn. 
6 listopada 1928 r. w kancelarji Filji 3 Okr; 
Skł. Uzbr. w Wilnie, Parkowa 10, lub w. dn. 
przetargu do godz. 10-ej Do oferty ma być 
dołączony dowód złożenia w kasie wojsko- 
wej, lub skarbowej 10 proc. oferowanej su- 
my tytułem wadjum. Po otwarciu ofert od- 
będzie się ewentualnie licytacja ustna. 

Lokomobilę wystawioną na sprzedaż mo- 
żna oglądać codzżennie, po ирггейтет zgło 
szeniu się w kierownictwie Filji 3 Okr. Skł. 
Uzbr. Wilno, Parkowa 10. 

Zakupiona lokomibila musi być zabrana 
do 30 dni a to od chwili zawiadomienia o 
zatwierdzeniu protokułu licytacji, 

Nabywca obowiązany jest wpłacić całą 
kwotę w ciągu 14 dni od uwiadomienia © 
zatwierdzeniu licytacji i przed odebraniem 
towaru, a dopiero po przedłożeniu dowodu 
zapłaty magazyn wyda zakupiony przed- 
miot. 

W razie niezapłacenia zakupionego towa= 
ru do dni 14 złożone przez oferenta wadjum 
przepada na rzecz Skarbu Państwa, a sprze 
dany artykuł pozostaje własnością wojska. 

Filja 3 Okręgowej Składnicy Uzbrojenia 
L. Dz. 1346-28 Wilno. 

    

  

— M 

ZARZĄD 
Spółki Akcyjnej p.f. „Wileńska Fabryka Dru 
tu i Gwożdzi, Spółka Akcyjna w Wilnie” ni- 
niejszym zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, 
zgodnie z art. 16 Statutu, iż w dniu 10-go 
listopada roku 1928, o godzinie 7 po połu- 
dniu, w lokalu Wileńskiego Prywatnego Ban- 
ku Handlowego w Wilnie przy ul. Ad. Mic- 
kiewicza Nr. 8, odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego; 
2) Pokrycie strat za 1927 r., 
3) Powiększenie kapitału zakładowego, 
4) Uzgodnienie statutu z nowem pra=- 

wem o Spółkach Akcyjnych, 
5 Przyjęcie bilansu brutto przerachowa= 

nego na mocy rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 rokit: 

6) Wolne wnioski, 
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć u- 

dział w Nadzwyczajnem Walnem Zgroma- 
dzeniu, zechcą złożyć w Zarządze Spółki 
przy ul. Ad. Mickiewicza 8, swoje akcje lub 
dowody depozytowe o złożonych na prze- 
chowanie akcjach w instytucjach  kredyto- 
wych najpóźniej dnia 1 listopada rb. do g. 
12-ej w południe (art. Ż1 Statutu). Upowa= 
żnienia na prawo głosu w formie listu win- 

ny być złożone w Zarządzie Fabryki naj- 

później na dni trzy przed dniem Walnego 

Zgromadzenia (art. 19 Statutu). 

    
    

GRUDZIEŃ 1928. 

Piękna podróż NA WSCHÓD 
9 dni na Morzu Śródziemnem, 

WYCIECZKA WGŁĄB EGIPTU. 
7 dni na Nilu— 

WILJA w BETLEEM. 
5'dni w Palestynie,   WA OKRĘTOWI 

TELC WIO” 46



Zachować! 

Anny Csillag 
do wszystkich! 

Wyciąć! 

WEZWANIE 
Z okazji 50 letniego jubileuszu mojego przedsiębiorstwa, powołałam do 
życia organizację, której celem skuteczna walka z niezliczonemi choro- 
bami włoósw, które rozmnożyły się w społeczeństwie, a które wśród 
większości przechodzą całkiem niespostrzeżenie, ponieważ nie wywołują 

Е żadnych bólów. ® 
Moja wieloletnia praktyka w dziedzinie pielęgnacji włosów zapoznała 
mię z tysiącami przypadków, w których skutkiem nieświadomości da- 
nych osób, już w wieku dziecinnym, przez zamieranie korzeni włosy 
całkowicie zaginęły, a przez to jakiekolwiek zabiegi celem ich odzyska” 
nia były beznadziejne. Te przypadki, które należy tłomaczyć jedynie i 
wyłącznie zupełną nieświadomością danych osób, że choroba wogóle 
istnieje, nagromadziły się w ostatnich latach w ten sposób, że naszemu 
pokoleniu grozi niebezpieczeństwo całkowitej utraty tej wspaniałej 

ozdoby, jaką stanowią włosy. 
Z tego powodu uciekłam się do bezwarunkowo koniecznego środka zapobiegawczego, 

a mianowicie 

Zupełnie bezpłatnego dla wszysfkich hadania włosów 
i spodziewam się, że w Wasym własznym interesie poprzecie mnie w tem gorliwie. 
Wszystko co macie uczynić, to wypełnić sumiennie zamieszczony poniżej kwestjonar- 
jusz i zaraz go przysłać do mnie. Badanie włosów jest całkiem bezpłatne—nie wa- 

hajcie się więc ani nie mówcie przypadkiem, że nie potrzebujecie tego. 
Każdy musi się upewnić o stanie zdrowia włosów i skóry głowy, zanim będzie zapóźno. 
Z chwilą, gdy na moją prośbę wypełniice starannie kwestjonarjusz, tem samem doko- 

nacie już znacznego kroku naprzód w interesie zdrowia społecznego. 

   
     

  

Tu odciąć! Proszę pisać wyraźnie! 

Nazwisko jeżeli tak, jakie? 
Adres Czem pielęgnuje pan(i) włosy? 

Wiek Czy próbował(a) pan(i) łuż jakies środki 
na włosy bezkutecznie? 

Jeżeli tak, jakie? 
Czy ma pani fryzurę chłopięcą, czy też 

długie włosy? 
Czy włosy pana(i) są rzadkie albo gęste? 
Czy cierpi pan(i) bóle głowy? 

Czy cierpi pan(i) na wypadanie włosów? 
Czy ma pan(i) łupież? 
Czy włos pana(i) jest suchy czy tłusty? 

Czy skóra głowy jest wrażliwa? || 

Czy w ost. czasie przebył pav(i) jakie 
choroby? 

Ten odcinek z pytaniami dokładnie we wszystkich punktach wypełnić i wraz z kilkoma w 
ostatnich czasach wyczesanemi włosami wysłać na adres: 

Anna CSILLAG, Kraków, Wielopole 5—17. 

W celu bezpłatnego zbadania, przyczem ped gwarancją zobowiązuję się do zachowania zu- 
pełnej dyskrecji w każdym wypadku, jak rei S tego, że pismo to archiwów moich 

nie opuści 

S i] 
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Miejski: Kisematograt 
Kalturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. cf 

| Dziś! Potężne arcydzieło wszechświatowej sławy 8» MR Ba A 55 AREN š Bi M 6 

wig nieśmiertelnej głośnej powieści Hr. LWA TOŁSTOJA, produkcja 1928-29 r. Superszlagier, porywający 
siłą treści i głęboką grą niezrównanych mistrzów ekranu GRETY GARBO i JOHN GILBERTA. Hymn 
kobiety kochającej i zdolnej do największych poświeceń. Tragedja kobiety nieznającej granic miłości. Film 
demonstruje się jednocześnie z Warszawą. Uprasza się o przybycie na początki seansów. Powiększona 

orkiestra. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Od dnia 18 do 21 października 1928 r. Ą 66 7 aktów sensącyj w powietrzu 
włącznie będą wyświetlane filmy „Obrońca 1 Tachoda i nalądzie. W roli Błównej: William 

Fairbanks. Nad program: 1) „PEGGY i JEJ FAWORYT* komedja w 2 aktach. 2) „PIERWSZE 
PÓŁNOCNE TARGI w WILNIE". Orkiestrą pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od 
g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „PANCERNIK ATLANTIC*. 

Teatr „NEJIOS” 
wileńska 38. 

  

Dziś po raz pierwszy w Wilnie, nareszcie Szlagierl dla obywateli i żołnierzy wszystkich krajów. Kto? C6? 
Kto? wszyscy razem: Charlie, Charlin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Pat i Pataszon, to nic wobec Szwejki 
odtwarzającego ordynansa Szczapę w filmie osnutym na popularnej i rozgłośnej powieści Haseka „Największa 

Kiro „Piccadilly“ 

  

  

  

  

WIELKA 42. parada świata* ordynans Szczapa i 4 w 12 w. akt. Zakulisowe życie dworu Cara 
w niewoli rosyjskiej w filmie „SZCZapa Id tarskim Dali Mikołaja Il-go w czasie wojny, Udział biorą 

Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylla. ZA 
a p | zę Dziś rekordowy filml Z udziałem naszej sławnej rodaczki i ulubienicy publiczności wileńskiej POLI NEGRI 

Teatr y CNA w potężnym do łez 5 owiedź ntzciycj kobiet (« Publiczność przeżywa wraz. z bohaterką jej 
A.Mickiewicza 22. wzruszającym dramacie p. t. wl į i й J tragedję i każdy ją zrozumie, bowiem miłość 

matki do dziecką jest wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumiała. 
UWAGA! Dyrekcja pozwala sobie zaznaczyć, iż obraz ten jest ostatni z udziałem POLI NEGRI. 
Jlustracje muzyczne wykona znacznie powiększona orkiestra. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25. * » 

Kino- 
Teatr „ania“ KI KSIĘŻNY TRUBECKIEJ* potężny dramat w 12 akt. z tułaczego życia arystokracji rosyjskiej, pozbawionej 

Wielka 30. ojczyzny. W rol. gł. urocza Mady Christans, Bruno Kastner. Podczas wyświetlania filmu koncert znakomitego 
barytona, który wykona szereg cygańskich romansów „Pożalej*, „Wołga, Wołga”, i „Ojczyzna moja”. 

UWAGA! Bilety honorowe i jednorazowe na premierę, soboty i niedziele nieważne. 

Dzis! Najpotężniejsza symtonja zmysłów! Zapewniamy, że tu druga „Gehenna Miłości* „TRAGEDJA TUŁACZ- 

Е L 

: EI 
В iKO$ZE ca 

m POSADY Ėdo KARTOFLI 
EE z ocynkowanego, 

forte (gp šiuos, 
! п „Mingion* w 

najlepszym stanie 
okazyjnie do sprze- 
dania. Ul. Piłsudskie- 
go 24, m. 2. —0 

SR SEEETIETINIS TIT T NETIA TTT 

ŚPTRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIEM 

Kalosze i Śniegowce 
łoda, inteligentna falistego drutu оЫЫ TE 

panienka, poszu- okrągłe zł. 5.50 stnieje od 1840 r. 
53 

kuje posady, do go- podłużne „ 5.— B-cia OLKIN 99 

spodarstwa domowe- mecne, tanie i prak- 
  MAGAZYN MEBLI i lub do Sa tyczne poleca PJ 8 50 

że na wyjazd, į į Wilno, Niemiec- 192% 
Adres: Wilno, ui, Ko- LĄOMNKĆ NAQTOŚZKI | ga Nr'a, tei. 362. se BIRC? 
panica Nr12 m. 2. -0 Wilno, Zawalna 11-a, MEBLE stołowe. M RIGA.     

  

  

A P ; sypialne, gabineto- 
we, salonowe, 162- 
ka, kredensy, sto- 
ły, szafy, biurka, 

krzesła i t. p. 

anie i Panowie, Ś 
Studentki i a 

Hi. lenkia i ta | 

  

  

Studenci znaj» 
dą korzystną pracę 

    

    
  

  

8 50 ET reprezentacyjno - рго- с 

; SA AULA IRR КОНЕМЕ . pagandową, we wszy-| Spółka z ogr. odp.|| Pogodne warunki 
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tel. 277. jasi ch nieobrzynanych desek jasinowy! y 35 mtr3 

3599 mtr3 
3040 sztuk 

kloców sosnowych 
mostownic sosnowych 

  

IH LOKALE 4 Kilkaset 
I anna saus 

MES NE, małe łatwą pracą w domu. owocowym, ul. Ko- majster-firmy A. Ryd- 
; ub 

„Jakość gwarantowana 
Żądać wszędzie 

M ZŁAĄTINŃ 

D o M najtaniej i najsolidniej 
złotych miesięcznie drewniany do sprze-reparuje zegarmistrz 
może zarobić każdy dania, z  ogrodemM.  Wyszomirski b. Skład 

  

słupów  telegraficznych POCZ i: DOKTOR 2 Daan zalą- narskiego 42. —0 jk, Ostrobramska fabryczny 
z dzinie katolic- czyć znaczek, lecz nie r 13. k 

podkładów sosnowych NU GE „Iadryłkiewiczowa kiej, wlisko kościoła koniecznie. Iniormacyj "Turos 3 Wilna, Niemiecka 28, fel. 13-21. 2 
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SERGJUSZ MAŁASZKIN. 

" ZEMSTA 
Gdy doszli do skały,, zwanej „,„Suł- 

tanką“, ktora całą swą masą chyliła 
się nad dziko rwącem się i szumiącem 
morzem, rzucając na jego ciemną, ru- 
chliwą powierzchnię jeszcze czarniej- 
szy cień, który. na falach przybierał 
pozory życia Natalcia drgnęła, a ra- 
czej drgnęła w niej ta druga dawna 
Natalcia, ta, która żyła na świecie do 
dnia dzisiejszego... Stanęła, oczy pod- 
niosła, spojrzała na komisarza i z ci-, 
chym uśmiechem rzekła: 

'  — Ja chcę wejść na tę skałę. 
— Pułkownik zbladł. 
— Chcę poraz ostatni spojrzeć na 

mogiłę brata. 
Pułkownik nie mógł się zdecydo- 

wać, wyjaśnić jej, że ten brat, na któ- 
rego on sam tak zajadle polował pod- 
dając się szalonej zazdrości o nią, nie 
jest pochowany na ziemi, że ciało je- 
ga zostało zepchnięte do morza, z 
ciężkim kamieniem na szyi. Jednak 
"godził się pokornie na jej żądanie i, 
« głową zwieszoną na piersi, wszedł 
-л та па wąską ścieżynkę, prowadzą- 
‘а na szczyt skały. Dziewczyna szła 
"zybko, potykając się i padając, komi- 
sarz przytrzymywat ją za suknię, by 

nie spadła w morze. Szedł za nią, 
uważny na każdy jej krok, na każdy 
niebaczny ruch, 

Natalcia zatrzymywała się często 
na płytkich schodkach, wybitych w 
skale ręką skazańców i zwracają swe 
głęboko zapadnięte, smutne oczy ku 
niemu, patrzyła nań z góry, jakby coś 
mierząc i układając. 

Gdy się znaleźli na wierzchołku 
wysokiej skały, pokrytej suchemi, po- 
plątanemi krzakami, pomiędzy  które- 
mi wydeptano bez liku ścieżek, zaczęli 
iść jeszcze prędzej. Wierzchołek „„Suł- 
tanki' wydawał się zdołu ostrym cy- 
plem na szerokiej opartym podstawie, 
w istocie zaś był szeroki. 

Natalcia posuwając się wciąż na- 
przód przed pułkownikiem krzyknęła 
nagle, skoczyła w bok. Pułkownik rzu- 
cił się ku niej, lecz w tej chwili ujrzał 
przed sobą nieduże zwierzę. Chwycił 
więc za rewolwer. 

— To psy bezpańskie, które wę- 
szą tutaj trupy! — rzekł drżącym gło- 
sem i rzucił się ku niemu. 

Szare, o długiej sierści stworzenie, 
spuściło jeszcze niżej ogon i, nie wy- 
puszczając z zębów czegoś miękkiego 
i dużego, co wlokło mu się pomiędzy 
przedniemi nogami, zaryczało groźnie 
i skoczyło w bok. Gdy wstrętny pies 

znikł w krzakach pułkownik 
się do Natalci. 

— Mowiłem tym łotrom, żeby zrzu- 
cali w morze, a oni... 

Wciśnięta między wyschnięte krze- 
wy, Natalcia milczała. Zapach trupów 
dusił ją, a przed oczyma przebiegały 
wstrętne dzikie psy z okrwawionemi 
szczątkami |ludzkiemi w zębach, w 
uszach jej rozlegał się groźny pomruk. 

— Jabym radził, żebyśmy już wra- 
cali, — zaproponował pułkownik, bio- 
rąc ją pod rękę. 

— Nie, nie, — wyszeptała blada 
dziewczyna, — Ja chcę widzieć mo- 
giłę. 

— Nie znajdziemy jej... Możliwem 
jest... ale pułkownik nie dokończył i 
ulegle skierował się za dziewczyną, 
która stanęła właśnie nad niewielkim 
głazem, pod którym znajdował się 
gładki placyk kamienny. Nie odwra- 
cając się spytała stojącego za nią puł- 
kownika: 

— Nie widzę mogily!... 
Pułkownik zdecydował się wresz- 

cie i jakby nie słysząc jej pytania, 
rzekł: : 

— Oficerowie zostali rozstrzelani 
na tym placyku i stąd zrzuceni w mo- 
czę: 

Natalcia spojrzała w jego wypukłe 
siwe oczy, zmierzyła go dziwnym 

zbliżył wzrokiem od stóp do głowy i rzekła 
stanowczo, zwracając się w przestrzeń 
jakby to nie do niega mówiła: 

— Proszę mi pomóc zejść. 
— Nie pozwolę na to! — krzyknął 

pułkownik. — Nie można! — twarz 
jego wykrzywił skurcz przerażenia. 

Natalcia zmierzyła raz jeszcze o0- 
czyma leżący pod jej nogami placyk i 
obejrzawszy wszystko, co tam było, 
powtórzyła kategorycznie: 

— Zejdę więc sama! — i bez sło- 
wa, nie okazując najmniejszej obawy, 
schodzić zaczęła po stopniach, i tu rę- 
ką ludzką wyrytych. 

— Nie przypuszczałam, że z pana 
taki tchórz, — dodała z kokieterją w 
tonie. 

Pułkownik ruszył za nią. Zatrzyma- 
ła się i przepuściła go naprzód, po- 
czem znów schodzić zaczęła, opiera- 
jąc się ręką na jego lewem ramieniu. 
Nie mogła oderwać oczu od jego sta- 
rannie uczesanych włosów i grubej 
szyi. 

Nagle wyciągnęła z rękawa ostry i 
długi sztylet, a gdy pułkownik stanął 
u dołu i odwrócił się twarzą ku niej, 
by pomóc jej zejść, uderzyła.go z ca- 
łej mocy ostrym i wąskim, jak żądło 
sztyletem w lewą stronę piersi. Był to 
cios dla młodego pułkownika niespo- 
dziewany zupełnie. Krzyknął głucha i 

  

zachwiał się na nogach, najpierw w 
tył, potem naprzód i, chwytając Na- 
talcię za nogę, w chwili, gdy miała już 
uciekać, runął na kamienną płytę i za- 
wisnął nad przepaścią wód. 

Natalcia targnęła się naprzód, lecz 
upadła i uderzyła się boleśnie kolana- 
mi o kamienie. Komisarz ciągnął ją 
całym ciężarem swego ciała i nieszczę- 
śliwa dziewczyna poczuła, iż spełzać 
zaczyna na nim ze skały. 

Gdy zdała sobie z tego sprawę, 
uczuła gwałtowną chęć życia i roz- 
pacz i tęsknotę za wszystkiem, czego 
już nigdy ujrzeć nie miała. Ostatnim 
wysiłkiem pochwyciła rękami krzak 
jakiś i wpiła się weń kurczowo palca- 
mi, lecz prawie natychmiast ręce jej 
opuściły zbawczy krzak, gdyż ostre 
kolce wpiły się w delikatną dłoń. 

Lecz ciężar pociągał ją zwolna w 
dół, a pragnienie życia, stawało się 
coraz gwałtowniejsze, z rozpaczliwą 
chęcią walki pochwyciła znów kolący 
krzak i zawisła na nim, zaciskając zę- 
by i nie czując już bólu w dłoniach, 
cała przejęta uczuciem, jakie powsta- 
ło w niej podczas, gdy ciało jej roz- 
ciągało się, wleczone w dół strasznym 
ciężarem, uwieszonym kurczowo do 
jej stopy. Sekundy wydawały się wie- 
cznością, zdawało się jej, że męka i 
walka nie będą m 'v nigdy końca. 
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Czuła: wiszące za sobą nad przepa- 
ścią ciało ludzkie... 

: I nagle coś pękło, zerwało się i 
ciężko upadło w przepaść, a młoda 
dziewczyna uczuła nagle ulgę tak 
wielką, że westchnęła głęboko, uśmie- 
chnęła się do nowego życia, które 
przedsięwziąć miała, a które tak słod- 
ko do siebie wzywało... 

Natalcia całą piersią przylgnęła do 
głazu zimnego, zlanego krwią ofiar i 
uczuła dziwne siły, wstępujące w jej 
serce. Z pełnem jasności Sercem ru- 
szyła naprzód i pełznąć zaczęła w gó- 
tę, poprzez kolczaste krzaki dzikich 
róż, po wyrytych, rękami skazańców 
stopniach, które wieść ją miały do ży- 
cia, do jasności! 

Dwa dni po zniknięciu Natalci, 
stary pułkownik, ojciec jej, wyszedł 
przed świtem z domu. 
miał na sobie skórzaną kurtkę na fu- 
trzanym spodzie, długie buty myśliw- 
skie, a na plecach karabin... Powoli 
skierował się w stronę „Niedźwiedzia 
którego szaro-ruda sylwetka  odzna- 
czała się wyraźnie na tle cynkowo- 
granatowego nieba. 

(D. ©. №) 
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