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DAMA i JAGUSIA ECHA STOLICY 7 74 KORDOKÓW 
Znam dwie, bardzo ciekawe, nie- 

ślubne pary. Jedna z pań to dystyngo- 

wana dama, druga to hoża, niemądra 

dziewczyna. 

Jeden z panów to durny parobczak 

posiadający krzepę. Drugi pan to szla- 

chcic, z długim szeregiem przodków, 

którzy byli panami, mieli poddanych, 

chłopów pańszczyźnianych, którym 

dawali a raczej kazali dawać w skórę, 

kiedy się im podobało. Rodzina tego 

pana przechodziła jak inne szlacheckie 

rodziny, pasmo niepowodzeń i klęsk, 

wywyższań i upadków Paliły się grom- 

nice i światła ich padały dużemi pla- 

mami na ścianach i w światłach tych 

wtedy czytało się śmierć. Przez wieki 

dobywano w tym domu szabli przed 

wyprawą, a gdy światło świec padało 

na ostrze szabli czytało się także 

śmierć. Pan we krwi swej wyniósł za- 
miłowanie do boju, a nienawiść do bój- 

ki poniósł z sobą w życie ostrze tych 

szabel, które pokolenia oglądały przy 

świecach woskowych, przed pańskiem 

dzieckiem roztoczono aksamity nauki. 

Czytał dużo już w dzieciństwie, a ka- 

żda książka przeczytana w dzieciń- 

stwie, to jakby zaklęcia wróżki wy- 
powiedziane nad kolebką niemowlęcia 

Pan wrastał w swoją pańską wyra- 

finowaną kulturę. Był to wiek przeło- 

mów i kryzysów duchowych, wiek in- 

telektualizmu i czarnej kawy, przesy- 

tów i wstrząsów nerwowych. Wiek 

wyczerpujący nerwy i odbierający siłę 

życia. Pan ten wiiek przeżył i z czarnej 

kawy swiego wieku, w której czarodziej 
Jozpuszczał jakby intelekt ludzki, pił 

żądzę boju, żądzę krwi, żądzę błysków 

«gzabli. Było to niepospolite i perwer- 

Syjne, ten atawizm rycerski w gronie 

tak współczesnych intelektualistów. 

Był to rycerz Wypiańskiego zjawiają- 

cy się w Kawiarni Michalika. 

* Parobczak nie pił żadnego intelek- 

tualizmu. Był sobie parobczakiem jak 
się zowie, trochę złodziejaszkiem, tro- 

chę murarzem. Jak go nakryli to 

siedział w kozie, jak nie — to nie. 

Uczył się piinie od jakiegoś niemądre- 

go zakrystjana, rzjeczy bardzo pros- 

tych. Nie miał żadnej intelektualnej 
perwersji. Był młody, miał krzepę, o 
połowę młodszy od szlachcica. 

Dania oczywiście przypadła 
robczakowi. ! 

Jagusia staremu szlachcicowi. 

Dama miała lat tnzydzieścia czte- 

ry. Witedy kiedy słońce piękności ko- 

biecej przerzedza już mrok. Pani ra- 
no budziła się ze zmarszczkami, które 
powstały w ciągu jej życia, w którem 
lubiła rozkosze. Pani jeszcze teraz 

lubi rozkosze, może nie zupełnie natu- 

ralne. Pani rankiem rozciera zmarszcz- 
ki, a ma rysy cudne jeszcze. Ma nos jak 

Madonna na obrazach Rafaela, ma 

_Jąbki białe, ma uśmiech pełen słodyczy 

i uprzejmości, uśmiech który jednocze- 

śnie wita cię radością i żegna smut- 
kiem. Uśmiech w którym  strojność 

smutku i czar radości powiązane są 

jak jedwabie różnych kolorów w jed- 

ną kanwę wplecione. Pani kocha roz- 

kosze, pani ma wyobraźnię, Pani jest 

zepsuta. 

Parobczak przychodzi do tej pani, 

gdy jest ubrana. Pani ma śliczne stro- 
je które obmyśla z wielką kulturą, bo 

pani jest wielkiego rodu. Jej przodko- 

wie byli dożami, byli książętami, byli 
kardynałami, byli genjalnemi artysta- 

- mi. Pani po nich odziedziczyła kultu- 

rę i zepsucie. Pani jest mądrą, zna 
grecki, łacinę, wie co znaczy retleks 

słońca na fali południowego morza. 

Pani umie się ubierać i umie kazać za- 
pomnieć że ma już lat trzydzieści: 
cztery, a kto wie, może więcej. Na 

białą suknię kładzie pani łańcuch zło- 
“ly roboty przecudnej, florencki złoty 

talent kuł ten łańcuch mistemy i pro- 

sty jednocześnie i piękny. 
Parobczak przychodzi, jest durny 

i zachwyca ją czem? Tem czego na- 
uczył się od nauczyciela ludowego, 

/ kilkunastoma słowami, które głoszą 
rzeczy znane, banalne, nudne, które 

już dawno wszystkim obrzydły. Wy- 
krzykuje je patetycznie i wierzy przy 

„tem, ten dureń, że sam je wynalazł. W 

końcu podnosi swoją łopę poznokcia- 
mi do góry, jak widział kiedyś w tea- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

pa 

Posiedzenie sejmowej komisji 
nadzwyczajnej 

Dziś odbędzie się posiedzenie Sej- 
mowej Komisji Nadzwyczajnej do 
zbadania gospodarki w Ministerjum 
Komunikacji. 

Urlopy ministrów 
Minister rolnictwa, p. Niezabytow- 

ski, z dniem wczorajszym rozpoczął 
u'lop wypoczynkowy, który spędzi 
we własnym majątku. 

Jak się dowiadujemy, minister ko- 
munikacji, inž. A. Kiihn, bezpośrednio 
2 uroczystości poświęcenia dworca 
reprezentacyjnego w Zbąszyniu udaje 
się via Katowice na 3-tygodniowy po- 
byt do Karlsbadu. Następne 3 tygod- 
nie urlopu wypoczynkowego spędzi 
p. minister w Wyrochcie i do War: 
szawy powróci dopiero w końcu sier: 
pnia r. b. 

Wspaniały sukces B. B. W z Rz. 
przy wyborach do Izby Rolniczej 

W niedzielę odbyły się na terenie 
województwa warszawskiego wybory 
do lzby rolniczej. Województwo war: 
szawskie podzielone było na 10 okrę- 
gów wyborczych. W wyniku wybo- 
rów w skład 42-'ch wybranych radców 
weszło 17-tu ziemian i 25 ciu drob 
nych rolników. Z tej. liczby 24 man- 
daty otrzymał blok prorządowy, 6 
stronnictwo narodowe, 3 Piast, 7 Wy- 
zwolenie i 2 str. chłopskie. 

Zaznaczyć trzeba, że były to 
pierwsze tego rodzaju wybory w Pol: 
Sce, jeżeli nie będziemy liczyć 2 izb 
rolniczych na terenie b. zaboru  pru- 
skłego, istniejących jeszcze na zasa- 
dzie przedwojennych rozporządzeń 
niemieckich. Wczorajsze wybory od: 
były się na zasadzie rozporządzenia 
p. Prezydenta Rzplitej z dn. 22 mar- 
ca 1928 r. 

Cały teren woj. podzielono na 10 
okręgów wyborczych. Prawo udziału 
w wyborach mieli jedynie członkowie 
sejmików rolniczych. 

Liczba radców lzby rolniczej uzu- 
pełniona będzie jeszcze przez 28 o- 
sób wybranych przez organizacje rol- 
nicze i przez 14 członków mianowa- 
nych przez ministra rclnictwa. 

Wypadek samochodowy redakfora 
(irosferna 

Na szosle lubelskiej, w odległości 
półtora klm. od Miłosny, uległ wy- 
padkowi samochodowemu naczelny 
redaktor „Epoki* i wiceprezes Syn- 
dykatu Dziennikarzy Polskich p. Šte- 
ian Grostern, doznając złamania le- 
wego uda i pokaleczenia twarzy. Le- 
karz Pogotowia prywatnego po opat- 
runku przewiózł poszwankowanego do 
lecznicy d-ra Solmana, przy ul, Al. 
Szucha. Według opinji lekarza P. 
Grostern będzie zmuszony kurować 
się około 3 —4 tygodni. 

W dniu święfa narodowego Francji 
Wczoraj w dniu święta narodowego 

Francji, odbyła się uroczysta akademia. 
o godz. 6 popołudniu w pięknie udeko- 

rowanej zielenią i flagami o barwach naro- 
dowych francuskich i polskich Sali Rady 
Miejskiej, zebrali się przedstawiciele rządu, 
korpus dyplomatyczny z nuncjuszem apo- 
stolskim Marmaggim i ambasadorem Francji 
Larochem, reprezentanci ciął ustawodaw- 
czych, wyższe duchowieństwo z kardyną- 
łem Kakowskim i biskupem polowym Gal- 
lem, przedstawiciele władz wojskowych i 
cywilnych. | i 

Akademję zagaił p. M. Szymański po- 
czem przemawiał p. Bogusławski. 

Po przemówieniu tem orkiestra wyko- 
nała francuski hymn narodowy „Marsyljan- 
kę". Następnie przemawiali marszałek Se- 
natu Szymański oraz prezydent miasta Sło- 
miński. Na przemówienia te odpowiedział 
p ambasador Laroche, dziękując za wyra- 
żone pod adresem narodu francuskiego 
słowa wielkiej przyjaźni. ; 

Orkiestra wykonała polski hymn naro- 
dowy» х 

?. Prezydent Rzeczypospolifej na 
Ziemi Krakowskiej. 

KRAKÓW, I5.VIL. PAT. Przed godz. 6 
samochody, wiozące Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej i jego otoczenie, stanęły na 
gruncie woj. krakowskiego we wsi Węgrzce. 
is ARSfO Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej witał woj. Kwaśniewski, dowodca 
O. K. gen. Wróblewski i inni, a zgroma- 
dzona ludność wznosiła  entuzjąstyczne 
okrzyki na Jego cześć. 

„ Po tem powitaniu Pan Prezydent udał 
się w dalszą drogę i o godz. 6 stanął przed 
bramą triumfalną na Prądniku Czerwonym, 
gdzie witali dostojnego gościa przedstawi- 
ciele władz rządowych, miejskich i woj- 
skowości, prezydent m. Krakowa sen. inż. 
Rolle, ks. metropolita Sapieha, biskup 
Rospond, prezes akademji umiejętności,Ko- 
stanecki, przedstawiciele senatu uniwersy- 
tetu jagiellońskiego, posłowie B. B. i inni. 

jedno z dzieci ochronki im. T. Ko- 
ściuszki wygłosiło wierszyk powitalny. Pan 
Prezydent głęboko wzruszony  ucałował 
serdecznie dziecko, poczem wraz ze świtą 
wsiadł do auta i pojechał do Zamku. Przy 
Barbakanie witała Pana Prezydenta rada 
miejska, korporacje. delegacje 42 cechów 
krakowskich z chorągwiami oraz towarzy- 
stwą strzeleckie i kurkowe. U wylotu posz- 
czególnych ulic ustawione były orkiestry. 
Dzieci szkałne obsypywały samochód Pana 
Prezydenta kwiatami. Na piacu Bernardyń- 
skim u stóp Wawelu w wojskowym ordyn- 
ku ustawiła się Federacja Polskich Związ- 
ków Obrońców Ojczyzny, ze sztandarami i 
odznakami. powstańcy 63 roku, inwalidzi, 
rezerwiści i inni wojskowi; 

— 

„Vossische Zeitung” 0 siosunkach 
państw bałtyckich 

Litewski korespondent „Vossische 
Zeitung" nawiązując do odroczonej 
podróży prezydenta Łotwy Zemgalsa 
do Litwy, widzi w tem skutki wpły- 
wu Polski na Łotwę. W swej kores- 
pondencji do „Voss, Zeitung” współ- 
pracownik ten przedewszystkiem pod- 
kreśla wyrazistość i konsekwentność 
linji politycznej, jaką prowadzi prem- 
jer litewski Woldemaras szczególnie 
korespoddent podkreśla niektóre do- 
datnie momenty litewskiej polityki za- 
granicznej w stosunku do bałtyckich 
sąsiadów Litwy. Prof. Woldemaras, 
zdaniem korespondenta, nieraz już 
dawał do zrozumienia. że skłonny 
jest nawiązać rokowania z Łotwą, 
lecz Łotwa jakgdyby nie chciała zwra- 
cać uwagi na te propozycje i nieraz 
w ten sposób odpychała Litwę, 

Następnie korespondent wspomi- 
na o niezadowoleniu, jakie wywołało 
wystąpienie ministra spraw zagranicz- 
nych p. Bałodisa w Genewie w zwią- 
zku z kwestją kolei Libawo-Romnen- 
skiej i przechodzi do projektu zwie- 
dzenia Litwy przez łotewskiego pre- 
zydenta Zemgalsa. Jednocześnie dzien-. 
nikarz niemiecki wskazuje na jedno 
z pism łotewskich, które zakomuni- 
kowało iż Zemgals odmówił się od 
podróży do Litwy „wskutek presji 
jednego z północnych sąsiadów Łotwy” 
(Estonji — odszyirowuje  korespon- 
dent). Kontynuując swe wnioski, ko- 
respondent oŚwiadcza,. że w Estonii 
daje się bardzo odczuwać wpływ Pol-. 
ski, który w najbliższym czasie powi- 
nien się jeszcze zwiększyć, ponieważ 
zamiast rządu litewskiego, który dą- 
żył do zawarcia układu handlowego z 
Rosją sowiecka, w Estonji skonstytuc- 
wał się rząd prawicowy, na czele któ- 
rego stanął b. poseł estoński w War- 
szawie Stradman, przychylnie uspo- 
sobiony względem Polski. Następnie 
korespondent „Vossische Zeitung" po- 
daje następujący program oficjalnych 
wizyt mężów stanu Estonii, Łotwy i 
Polski i nawiązując do wiadomości 
prasowych o projekcie oficjalnej wi- 
zyty głowy państwa estońskiego Strand- 
mana w Warszawie, korespondent 
oświadcza, że podobne projekty mia- 
ły powstać i w Łotwie, i że pewne 
koła polityczne miały omawiać kwestję 
przyjęcia Piłsudskiego w Rydze, wsze- 
lako projekty te w swoim czasie zo- 
stały odrzucone, 

Likwidacja organizacyj wywiotowyth w 
Litwie 

KOWNO. 15.6. Pat. Elta donogi, 
że sąd polowy rozpatrzył w dniach 
od 9 do 12 b. m. sprawę 10 osób, 
oskarżonych o działalność antypań- 
stwową i zamieszaniach w zamachu 
majowym. Wszyscy oskarżeni vznani 
Są za winnych brania udziału w taj- 
nych organizacjach i tego, że ukrywa- 
jąc się pod firmą różnych lewicowych 
stowarzyszeń studenckich, dążyli do 
obalenia istniejącego na Litwie ustro- 
ju przy pomocy powstania i aktów 
terorystycznych Oraz rozpowszechniali 
nielegalną literaturę i utrzymywali 
kontakt z  terorystycznemi grupami 
pleczkajtisowców. Wszyscy oskarżeni 
są studentami. Jednego z nich skaza. 
no na 15 lat ciężkiego więzienia, 
jednego—na 10 lat ciężkiego więzienia, 
czterech —na kary od 6 do 4 lat cięż- 
kiego więzienia, dwóch—na trzy lata 
więzienia i dwóch—na półtora roku 
więzienia. 

Dniesienie wiz między Litwą a Wło- 
tłami 

KOWNO. 15.6. Pat. Pierwszego 
sierpnia mają być zniesione wizy w 
stosunkach między Litwą a Wło- 
chami. 

PUDER DJACHYLOWY 
„MOTOR” 
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PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — l. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wą „Ruch”. 
RBORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Matecki. 
MOŁODECZNA — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

WOLKOWYSK — 

LENY UUŁOSŁEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-eį i 3ej 40 gr. 
nedeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

Tragiczny (al loty transatlanty (kiego 
HOROSKOPY I NADZIEJE. 

Jak widać było z depesz zamieszczonych: w niedzielnym numerze 

„Stowa“ i w specjalnie wydanym tegoż dnia dodatku nadzwyczajnym, po: 
o ponownie podjętej w sobotę 13 b. m. o godz. 4 m. 45 rano próbie przelotu 

nad Atlantykiem z Paryża N. Yorku przez naszych bohaterskich lotników 

majorów Idzikowskiego i Kubali towarzyszyły serdeczne życzenia rodaków 

i całego cywilizowanego świata osiągnięcia sukcesu, co zdawało się rzeczą 

niechybną zarówno ze względu na gruntowne przygotowanie się do lotu 
jak i pomyślne przepowiednie meteorologiczne. W śled za lotnikami poiski- 
mi wyruszył na zdobycie Atlantyku genjalny lotnik francuski Costes, w to- 

warzystwie również głośnego lotnika—obserwatota Bellonite. 
Decyzja obu tych lotów zapadła niespodziewanie, francuskiego — 

podobno nawet po starcie samolotu „Marszałek Piłsudski*. Costes zdobył 
się na podjęcie lotu po głośnem oświadczeniu majora Idzikowskiego, że de- 
wzą jego jest dolecieć lub zginąć. 

Rząd francuski podjął natychmiast inicjatywę opieki nad sensacyjnym 
lotem — matchem ma wodach Atlantykw i skomunikował się z rządem Sta- 
nów Zjednoczonych, gdzie znów z iście amerykańską szybkością uczynio- 
no wszystko, aby w wypadku udania się przelotu godnie bohaterów - 
powitać. Na lotnisko nowojorskie spodziewano się przybycia setek tysięcy 
osób, w tem ponad 200 tysięcy Polaków z całych Stanów Zjednoczonych. 

DLACZEGO CO STES ZAWRÓCIŁ Z DROGI? 
Wśród naogół niezbyt jasnych depesz radjowych o locie z nad Atlan- 

tyku majwiększą sensacją w sobotę była wiadomość, że Costes, z połowy 

drogi od Azarów ze względu na szybkie zużywanie się benzyny w walce z 

silnym wiatrem zawrócił. Późnym wieczorem samolot „znak zapytania, 

wylądował szczęśliwie w Villa Conblay, a znów za kilka godzin depesze 

"roznosiły jego oświadczenie, że w odległości 260 mil. od wybrzeży konty- 
„gentu europejskiego napotkał na bardzo silny wiatr z powodu którego szyb- 
kość samolotu wynosząca 200 km. na godzinę zmniejszyła się do 80 klm. 
Wolał przeto powrócić, aby uniknąć ewentualności znalezienia się na peł- 
nem morzu bez benzyny. Motor dziłałał zupełnie zadawałająco. 
przeleciał 5400 klm. w ciągu 28 godzin. Costes dodał, że wiedział, iż prze- 
lot przez Atlantyk ze wschodu na. zachód jest b. trudny, nigdy jednak nie. 
przypuszczał, że nastręcza takie olbrzymie trudności. Przelot jest możliwy, 
o ile natrafiłoby się na możliwe warunku atmosferyczne. Costes zaznaczył 
wkońcu, że łatwiej 10 razy przelecieć z Nowego Yarku do Pakyža, aniželi 
jeden raz z Paryża do N. Yorku. i 

„Na temat lotników polskich, o których nietylko żadnych konkretnych 
„wiadomości Costes mie powiedział,, lecz że ani razw nie znajdował się w 
kontakcie z nimi. W pewnej chwili usłyszeli ż Bellontem sygnały jakiegoś 
statku, który starał się schwycić jakąś wiadomość od lotników polskich, 
lecz jak im się wydało 'aparat radjowy samolotu polskiego działał nienor- 
malnie. 

WALKA Z ŻYWIOŁEM WICHRU OCEANICZNEGO. 
Na podstewie tych wiadomości wnioskować było można, że lotnicy 

nas;, którzy blisko o godzinę wcześniej: startowali pzez Costesem, znale- 
źli się w znacznej już odległości od kontynentu, mapotikali potężne wiatry, 
które odcięły możliwości powrotu. Zresztą mielii wówczas bliżej do wysp 
Azorskich niż do wybrzeży Ewopy. Prasa zarzucana była najsprzeczniej- 
szemi na ten temat wiadomościami. : 

Konkretnych wyjaśnień o' prawdziwym losie lotników naszych nie by- 
ło przynajmniej w Polsce, aż do popołudnia w niedzielę, jak się okazało 
tragiczne przerwanie lotu nastąpiło o godz. 9 m. 21 w sobotę. 

W niedzielę o godz. 4 m. 45 po południu otrzymaliśmy z P.A.T. de- 
peszę: podała nam, pierwszą deprymującą wiadomość z Paryża: 

Agencja Hlavasa otrzymała o godz. 
na Azorach następującą depeszę: 

„Lotnik Idzikowski zażądał wczoraj o 6,45 wieczorem wskazania mu miejsca lą- dowania, Jako miejsce lądowania wskazano mu natychmiast drogą radjową plac piłki nożnej, oświetlony 6 reflektorami. Do tej chwili nie udało się nic więcej usłyszeć, 
pomimo dalszych usiłowań radjowej stacji nadawczej statku wojennego „Iskrą”. Statek „lskra" wyruszył o 10-tej wieczorem na poszukiwania i dotychczas nie powrócił. Inny niewielki parowiec przeprowadza dotychczas poszukiwania w pobliźu wysp Pico i Fayal Poszukiwania okazały się dotąd bezskuteczne*, 

ŚMIERĆ PIONERA POLSKICH LOTÓW TRANSOCEANOWYCH 
Tragedja zdawała się już niechybną. Potwierdziła ją niejasna depesza 

z N. Yorku otrzymana w Wilnie w godzinę potem: 

4 popoł. od swego korespondenta z Herty 

Associated Presse donosi z Horty, że według otrzymanych tam wiądomości sa* molot „Marszałek _Piłudski* opuścił się najwidoczniej na morzu w pobliżu wyspy Gracioza (Azory). Osta'nie wiadomości radjowe wskazują, że jeden z lotników uleg* 
przy lądowaniu wypadkowi. Drugi wyszedłbez szwanku. Potwierdzenia tej wiadomos - ci dotychczas brak. Depeszą nie podaje, który lotnik uległ wypadkowi. 

A Liczne dopiero, otrzymywane w niedzielę wieczorem, a następnie w 
ciągu całej nocy i dnia wczorajszego depesze okireśliły mniejwięcej pewne 
szczegóły i rozmiar katastrofy, 

PAT. otrzymała radjowy telegram ze stacjii polski. „Iskra*, który do- 
konywał poszukiwań lotników w wybrzeży Azorów. 

„Samolot w chwili lqdowania na wyspie Gratioza eksplodował. Ma- 
jor Idzikowski zabity. Pogrzeb odbył się w niedzielę o 3 po poł. Major Ku- 
bala ranny, znajduje się w szpitalu. 

Liczne, podobne już treści tej smutnej wiadomości depesze wywołały 
zarówno w Polsce, jak i w całej Europie i Amenyce, która przygotowana 
była okazale na przyjęcie lotników przygnębiające wrażenie. Iskierka na- 
dziei, že Idzikowski mimo ciężkich ran żyje wniósł jego współtowarzysz 
ranny major Kubala który telegrafował bezpośrednio z Santa Cruz do am- 
basady naszej w Paryżu: 

„Motor wysadzał. Wróciliśmy na Azory. W czasie lądowania motor stanął. Apai rat spalony. Wyciągnięty z palącego się aparatu |dzikowski ciężko ranny. Nog- zwęglone. Mało nadziei utrzymania przy życiu”. & 

Depesza ta różniła się od treści innych, które donosiły o natychmiasto- 
wym zgonie bohaterskiego pilota samolotu „Marszałek Piłsudski”. Zresztą 
wiadomo jest, że i stan mjr. Kubali jest również groźny. 

WŚ. p. majorze Ludwiku Idzikowskim, Polska straciła jednego z naj- 
lepszych bojowników o swą przy przyszłość mocarstwową. Lotnictwo ca- 
łego świata jednego z czołowych swych szermierzy. \ 

Pozostaje skłonić głowy ii oddać część ś.p. bohaterowi, złożonemu na 
wieczny spoczynek, na odległej wyspie wśród oceanu. ; 

Nieudany lot Chicago— Berlin— Warszawa 
Zztoga samolotu „Untin Bowler“ ocalata 

‚ ОТТАМА, 15 8. PAT. Samolot „Untin Bowler“, odbywający Iot z Chicago przez Berlin do Warszawy nad Arktykiem, zepchnięty został przez silny prąd powietrzny 
z portu Burwell w morze i rozbił się. Załoga samolotu została uratowana. 

swiątecznych oraz z prowincji e 25 proc 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracje 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Samolot. 

* = is ® 

ICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiegu. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N: Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczevėska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

БАОИМИТИОСОВОРОСУНОНЕЛОЛОАДВУ» 

Za tekstem 15 groszy, Komunikaty oraz 
drożej. 

nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

as AYO w OO 

trzyku wędrownym, który w jego mia- 

steczku grał Juljusza Cezara w prze- 

ścieradłach wypożyczonych od żydów. 

A panią to wszystko zachwyca. Patrzy 

na niego, uśmiecha się swym ślicznym 

uśmiechem, jej ciało, starannie wyper- 

tumowane delikatnemi perfumami, aby 

zastąpić świeżość straconą w rozko- 

szach, jej ciało faluje, od słów durnego 

parobczaka robi się słodko, błogo, 

rozkosznie. 

Tak wyzyskuże kulturę damy krzep- 

ki choć durny parobczak, inny jest 

romans przeinteliktualizowanego, ra- 

sowego szlachcica z dziewczyną. 

Dziewczyna podobno ma nawet po- 

chodzenie. Podobno jej rodzice także 

byli państwem i jeździli karetą, copra- 

wda dziurawą, ale karetą. Ale obumarli 

ją małem dzieckiem. Rodziców nie pa- 

mięta. Wychowali ją dobrzy ludzie, 

którzy właśnie że nie byli dobrzy, tyl- 

+ ko źli. W trzech obcych domach dzie- 

ciństwo spędziła. Nic jej nie nauczyli, 

wyrosła na chłopkę od pasania gęsi. 

Chodzi boso. Jest niechlujna, wszystko 

jej opada. I tylko jeśli dłonią po ple- 

cach poprowadzić to ma taką skórę 

świeżą, gładką, atłasową, a jeśli się 

przysunąć do włosów i policzków to 

taki zapach jakby kwiatów w sianie 
zmiętych. |I tylko oczy. niebieskie i 

głupie. 

uwiedzioną? Pan: patrzy w jej oczy nie- 
bieskie i głupie swemi mądremi zmru- 

żonemi oczami, które już tyle widzia- 
ły i tłómaczy jej rzeczy rozumne, tłó- 
maczy pomało, pięknie, obrazowo swo- 
im sposobem wysławiania się, człowie- 

ka który ma mózg giętki, elastyczny, 

potężny intelekt rasowy. A Jagusia 
nie rozumie, bo to rzeczy trudne i ра- 
na to gniewa, wścieka. Zaczyna ją 
kląć ohydnemi wyrazami, jak ten pan 
jego dziad i naddziad, który w mo- 
mentach pasji klął kobyły, ekonoma i 
parobków, jednemi ciežkiemi wyzwi- 
skami. 3 

Są ludzie, którzy w nerwach noszą 
tajemnicę jak konia na przeszkodę po- 
prowadzić w jakiej mianowicie sekun- 
dzie wodze wypuścić i łydkami wy- 
pchnąć, by skok był całą piersią, ol- 
brzymi, efektowny, bohaterski. Są 
ludzie, którzy wiedzą jakim chwytem 
kobietę do siebie przysunąć, jakim 
głaskaniem obezwładnić, jakim  ru- 
chem tęsknotę do swego zwycięstwa 
w oczy jej wszczepić! 

I parobek i pan to wiedzą. 
Imię damy — Beatrix, imię dziew- 

czyny, już powiedziałem — Jagusia 
Imion, pana i parobczaka — nie ро- 
wiem. Cat. 

DPTIMUM. 
Bardzo ciekawe wyznanie zrobił 

chrześcijańsko-demokratyczny „Głos 
Narodu* z Krakowa. W odpowiedzi 
na nasze pytanie, co będzie, gdyby 
System Marszałka Piłsudskiego został 
obalony „Głos Narodu“ pisze: 

Już niekiedy partje umiarkowane poro- zumiewały się z lewicą i że to wcale nie prowadziło do katastrofy. Np. po p. WŁ. 
Grabskim przyszedł rząd p. Skrzyńskiego, 
stworzony przez „centropraw* i PPS., któ” 
ry zapoczątkował uzdrowienie gospodarki 
finansowej, zmniejszył bezrobocie i tp. Co 
prawda rząd ten trwał krótko, ale swe za- 
dania spełnił. Więc twierdzić, že po Pilud- 
skim będzie chaos, pustka i anarchja, zna- 
czy nie liczyć się z doświadczeniem minio- 
nych lat. Zaajdują się ludzie, którzy wydo- 
będą państwo z kłopotów tak, аК wydoby- 
te zostało w r. 1920 z niebezpieczeństwa. 

Wszystko jedno, czy siormowanie 
dziś tego rodzaju rządu, jak hr. Skrz. 
jest, możliwe,. czy nie. Chodzi o to, że 
panowie narodowcy przyznają się na- 
reszcie oficjalnie, że ich optimum jest 
powrót do tego rodzaju stosunków, 
jak rząd p. Skrzyńskiego, którego 
wstydliwie chrzczą mianem centropraw 
z lewicą (dlaczego nie centrolew z 
prawicą, ta nazwa byłaby daleko 
uczciwsza).Uwažają to za opiimum.Otóż 
to optimum jest rozpaczliwe. Rząd 
Skrzyńskiego nie był całkiem rządem, 
który by mógł -coś załatwić, tylko 
kongresem różnopartyjnym, który co- 
dzień groził rozwaleniem. Na radzie 
ministrów nie było ani woli premje- 
ra, ani głosowania, tylko obradowa- 
no, jak na kongresach międzynarodo- 
wych, przyjmując zawsze kompromis, 
któryby wszystkich zadowolnił. Takie 
cządy bez woli i linji mogą dopro- 
wadzić tylko do całkowitego upadku 
Polski. To jest to samo, co „liberum 
veto", co anarchja. I takie jest endec- 
kie „optimum*, które chcą nam po- 
darować zamiast dzisiejszego syste- 
mu. „Głos Narodu" ma tę przynaj. 
mniej zasługę, że się wygadał z tą 
straszną prawdą. 

A pan jak postępuje z dziewczyną 

je
 

Bin
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Rozwiązanie białoruskiego T-wa „Szkoła” w Grodnie 
Z rozporządzenia wojewody biało- 

stockiego w Grodnie została razwią- 
zaną okręgowa Rada białoruskiego 
towarzystwa oświatowego  „Szkoła'. 

Wszystkie księgi oraz papiery opie- 
czętowano. 

W ubiegłą niedzielę w Grodnie 
aresztowano: wiceprezeskę Rady okrę- 
gowej białoruskiego towarzystwa 
„Szkoła Nadzieję Łomaszewiczankę, 
oraz członków zarządu: Józefa Bali- 
ckiego i Filipa Kiziewicza. 

Areszty te są w związku z przygo- 
towaniem komunistów do święta 1, 
sierpnia. W mieszkaniu aresztowanych 
maleziono kompromitujący materjał. 

W związku z aresztami do Grod- 

na wyjechał z Wilna poseł białoruskie- 
go robotniczo-sielańskego klubu Wo- 
łyniec. . : 

W šwistoczy policja opieczętowa- 
ła również lokal: okręgowej Rady bia- 
toruskiej „Szkoty“ gdzie mieścił się 
zarząd, oraz bibljoteka. 
  

POW. WILEŃSKO-TROCKI. 

— (0) Wycieczka rolników do Po- 
znania. Sejmik Wileńsko-Trocki wspólnie 
ze związkiem kółek rolniczych zorganizo- 
wał w czasie od 3 do 9 lipca zbiorową 
wycieczkę rolników 2 powiatu Wileńsko- 
Trockiego na PWK. do Poznania i celem 
zwiedzenia gospodarstw tamtejszych. Wy- 
cieczka składała się z 2-ch grup pod kie- 
rownictwem agronomów pp. W. Budrewi- 
cza i Stankiewicza. Zwiedziło wieś poznań* 
ską i wystawę razem osób 85, w tem 25 
kobiet. Skład wycieczki stanowili członko= 
wie kółek rolniczych, mleczarń, kas spół- 
dzielczych i kół gospodyń .wiejskich. Było 
powszechne zainteresowanie się wystawą i 
wsią poznańska. * 

— (0) Stan zasiewów w pow. Wil.- 
Trockim. Żyto ogólnie jest dobre, jare 
średnie, z wyjątkiem jęczmienia w niektó- 
rych miejscowościach, ziemniaki średnie. 
Rolnicy mieli trudność; z obsiewem pól łu- 
binami i seradelą wskutek braku odpowisd- 
nio dobrych nasion. 

— (0) Z posiedzenia; Sejmiku pow. 
Wileńsko-Trockiego. Dnia 13 lipca, w lo- 
kalu wydziału powiatowego, pod przewod- 
nictwem starosty Wileńsko:Trockiego p. 
Jańa Radwańskiego, odbyło się posiedzenie 
Sejmiku pow. Wiłeńsko-Trockiego. 7 

Po zatwierdzeniu sprawozdania wydzia- 
łu powiatowego z wykonania budżetu za 
rok 1928—29, Sejmik, m. inn., powziął na- 
stępujące uchwały: 

1) postanowił złożyć petycję do władz 
© obniżenie stawek zasadniczego podatku 
gruntowego na rzecz skarbu państwa, 
stwierdzając; że dotychczasowe stawki te- 
go podatku w województwie Wileńskiem 
równe są ze stawką takiegoż podatku w 
wielu powiatach o znacznie żyżniejszej gle- 
bie na Polesiu i Wołyniu; 

2) uchwalił częściowe przepisy budow- 
dane miejscowe, dotyczące krycia budyn- 
ków na wsi materjałami nieogniotrwałemi 
na przeciąg jeszcze 5 lat i t. d.; 

3) uchwalił zwrócić się do rządu z 
prośbą o przyjęcie na utrzymanie przez 
skarb państwa szpitala w Trokach, utrzy- 
mywanego dotychczas przez Sejmik, z tem, 
że ewentualnie zwolnione w ten sposób 
kredyty byłyby użyte na uruchomienie 
2-ch nowych mniejszych szpitali, względnie 
izb chorych (Szumsk i Olkieniki); 

4) upoważnił wydziął powiatowy do 
zaciągnięcia krótkoterminowej obrotowej 
pożyczki w wysokości do 50,000 zł. na 
czas przednówka z funduszu komunalnego 
pożyczkowo zapomogowego; 

5) uchwalił zaciągnięcie poźyczki 5 let- 
niej w wysokości 40,000 zł. w Powszech 
nym Zakładzie ubezpieczeń wzajemnych na 
prowadzenie wytwórni betonowych; 

6) wyasygnował 4000 zł. na dokończe- 
nie budowy szkoły powszechnej w Zawi- 
szańcach, gm. Solecznickiej; 

7) uchwalił przystąpienie Sejmiku Wi- 
leńsko-Trockiego do związku międzyko- 
munalcego cla budowy i utrzymywania 
szpitala dla umysłowo chorych na 1000 
łóżek, w Kojraoach pod Wilnem. 

Po zatwierdzeniu nowego regulaminu 
dla komisji rolnej, zostały dokonaae wy- 
bory do tej komisii, w skład której weszli 
z ramienia Sejmiku: p.p. Witold Houwald, 
Romuald Węckowicz, Karol Masłowski, Jan 
Marcin Falewicz i jan Waskunowicz i od 
organizacyj rolniczych p.p. Jan-Rafał Śli- 
zień, Jurkowski i Muczeń. Przewodniczą: 
cym tej komisji jest z urzędu starosta Wi- 
leńsko-=Trocki. 

Następnie dokonano uzupełniających 
wyborów do komisji rewizyjnej na miejsce 
šp. dra Toczyłowskiego i p. St. S'enkie- 
wicza. Wybrani zostali: dr. pułk. Zającz- 
kowski i p. Henryk Wańkowicz. 

Do komisji opi:ki społecznej weszli 
p.p. Romuald Węckowicz, j-M. Falewicz, 
B. Stańczyk, dr. Fekecz i powiatowy in- 
spektor szkolny p. Kaczorowski. 

Do komisji oświaty pozaszkolnej zo- 
stali wybrani: inspektor szkolny p. Kaczo- 
rowski, instruktor oświaty pozaszkolnej p. 
Matarewicz i pp. R. Węckowicz i J -M. Fa- 
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JGLIRN 
Niezbadane są wyroki losów, nie- 

znane są drogi ludzi znaczonych styg- 
matem talentu,  Najfantastyczniejsze 

  

  

Portret własny Juljan Fałat 

bajki stają się prawdą, a najwięcej 
życiowe prawdy — nierealnemi, gdy 
artysta rozpoczyna swoją drogę ży- 
ciową. Wszelkie horoskopy wróżby i 
przypuszczenia są wtedy Ślepe i głu- 
che, a jedynie stopień talentu decyduje 
i realizuje te fantasmagoryjne niemal 
zmiany, które czynią najbiedniejszego 
zydka z ghetia wileńskiego rzežbia- 
rzem o sławie europejskiej, jak Anto- 

    

lewicz. Oprócz tego do tej komisji będą 
dokooptowani członkowie z organizacyj 
społecznych. $ i 

Wreszcie do komisji szkolnej przy szko- 
le rolniczej w Bukiszkach weszli: p.p- i 
Houwald, Węckowicz i Falewicz. Oprócz 
tego wchodzą do tej komisji z urzędu: 
przedstawiciel Min. rolnictwa, powiatowy 
inspektor szkolny i kierownik szkoły. 

Na tem posiedzenie zostało zamknięte. 
WYSOCK. 

— Z Wysocka otrzymaliśmy list nastę- 
pujący: Proszę o umieszczenie w Swem 
pismie, że dnia 24 V. br. w „Kurjerze Wi- 
leńśkim* nr. 117 pojawił się artykuł prze- 
ciwko mnie pióra p. „Andrzeja Zawady" przy 
współudziale p. J. Ronowicza, kier. szkoły 
pow. w Derewnej i p. j: Bilnekówny, kier. 
szk. pow. w Stejderowszczyźnie. 

Otrzymawszy dnia 2 VII, rb. za Nr. 2734 
zezwolenie swej Władzy, winnych pociągam 
do odpowiedzialności karnej. 

Ks. M. Małynicz-Malicki 
proboszcz kościoła rz. kat. Wysockiego. 

PODBRODZIE: 
- Szkoła Im. Marszałka Piłsudskie- 

go. Po założeniu kamienia węgielnego pod 
budowę 7 mio klasowej publicznej szkoły 
powszechnej w Podbrodziu jako żywej pa- 
miątki lo-cio lecia niepodległości Polski, 
miasto postanowiło szkołę wybudować 
wżorową i nazwać ją imieniem I-go Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego w do- 
wód swej miłości ku Niemu jako rodako- 
wii największemu budowniczemu Polski. 

Marszałek życzeniom mieszkańców mia- 
sta Podbrodzia uczynił zadość wyrażając 
swą zgodę na mianowanie szkoły Jego 
imieniem. Obecnie Rada miejska m. Pod- 
brodzia chcąc wywiązać się z podjętego za- 
dania należytego wybudowania wzorowej 
szkoły odwołała się do społeczeństwa, z 
prośbą o współpracę i pomoc w wybudo- 
waniu szkoły. Dzięki temu powstały dwa 
komitety: honorowy pod przewodnictwem 
wojewody wileńskiego p. Raczkiewicza i 
wykonawczy pod przewodnictwem starosty 
święciańskiego p. St. Mydlarza i burmistrza 
m. Podbrodzia p. Kaj. Rożnowskiego. Do 
komitetu honorowego zaproszono: Wojewo- 
dę Wileńskiego p. Raczkiewicza, Arcybisku- 
pa Wileńskiego Jałbrzykowskiego, Biskupa 
Bandurskiego, gen. IKonarzewskiego, gen. 
Żeligowskiego, gen. Rydza-Śmigłego, Mar- 
szałka Senatu Szymańskiego, prof. Makow , 
skiego, Kuratora Pogorzelskiego, pos. Pił: 
sudskiego, prof. Ruszczyca, prof. Parczew- 
skiego. prof. Limanowskiego, hr. Jana Tysz- 
kiewiczaą, sen. Abramowicza, pos. Kościał- 
kowskiego, sea. Nowaka, starostę święciań - 
skiego St. Mydlarza, insp. szkolnego na 
pow. święciański p. Wł: Szymańskiego, do- 
wódcę 23 pułku ułanów Grodzieńskich Duch- 
nowskiego, dowódcę 4 pułku ułanów Za- 
niemeńskich Kozierowskiego i senatora Ru- 
binsztejna. 

Obecnie dzięki poparciu Kuratorjum 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego i sumom 
złożonym przez m. Podbrodzie budowa 
szkoły posuwa się naprzód. Niebawem Ścia- 
ny zostaną wykończone i pokryte dachem, 
poczem nastąpi urządzenie wewnętrzne, na 
które jednak będzie potrzebna poważna 
suma. Sumę tę komitet wykonawczy posta- 
nowił zdobyć drogą różnych imprez i do- 
browolnych składek. W związku z tem ko- 
mitet wykonawczy ma niebawem odwołać 
się do ofiarności publicznej sądząc, że 
prośba komitetu znajdzie żywy oddźwięk 
wśród społeczeństwa, któremu szląchetny i 
doniosły cel nie będzie obcy. 

BIENIAKONIE 
— Koncerty „Echa*. W niedzielę dn. 

14 lipca rb. odbędą się w Bieniakoniach i 
Solecznikach dwa koncertv wileńskiego 
chóru „Echo* pod kierunkiem wybitnego 
muzyka i dyrygenta prof. Wł. Kalinowskie- 
go. Pierwszy koncert odbędzie się o godz. 
4-tej w Bieniakoniach, drugi o godz. 1-mej 
w Solecznikach, w dworze pana Wagnera. 
Chór w liczbie około 80 osób wykona sze 
reg pieśni znanych polskich kompozy- 
torów. un. 

kolski, beznogiego kalekę i żebraka z 
bulwarów paryskich—malarzem słyn- 
nym i zamożnym, jak Diaz *); które 
pozwalają Valesquerowi, aby mu król 
Filip IV podnosił i podawał pendzel 
z podłogi, lub Dawidowi uśmiechnąć 
się, gdy Napoleon ill, oglądając jego 
ostatni obraz, zdjął swój trójgraniasty 
kapelusz i ukłonił się nisko ze sło- 
wami: „brawo Dawid". Talent też czy- 
ni z ludzi dorosłych—dzieci,g  nie- 
świadomych na otoczenie,; warunki i 
zmiany, które się dzieją naokoło 
Diiprć, romantyk i pejzażysta, na wi- 
dok każdego ładnego krajobrazu— 
płakał z rozczulenia, Corot, ten syn 
krawca, który do 50 lat uważany był 
przez ojca za „małego" i żył z wyz- 
naczonych mu przez rodziców 1200 
frankćw rocznej pensji—w czasie re- 
wolucji wyszedł ze swej pracowni aby 
wejść na barykady i zapytać ze zdu- 
mieniem: „jakto? Czyż naród nie jest 
zadowolony ze swego rządu?!" 

Fanatyczny Courbet  naražający 
swe życie aby ratować zbiory w Luw- 
rze, Luksemburgu, jak też zbiory 
prywatne Thiers'a, z prawdziwą sa- 
tysfakcją wali razem z tłumem ko- 
lumnę Vendóme, nie myśląc o przysz- 

  

*) Diaz de la Pena—malarz francuski, 
ze szkoły barbizończyków, Hiszpan z po- chodzenia. ( 1807—1876). 

Dawid (1748—1825) znakomity malarz 
francuski, klasyk. 
—i88jf"* Jules, pejzążysta francuski (1811 

Corot Jean Baptiste--pi i jo- nista ZK (760 gate a 
ourbet Gustave _ malarz francuski 

(1819—1877) w roku 1871 wygnany za Šakiai 
w rewolucji. 

Turner--malarz angielski (1775—1851). 
Rousseau Thćodore— malarz francuski 

założyciel szkoły barbizońskiej. 

Chinami a Rosją 
Czyżby wojna? 

WIEDEŃ, 15 VII. PAT. Według „United Press", wiadomości 
nadchodzące z Mandżurji wskazują na niebezpieczeństwo wybu- 
chu wojny pomiędzy Chinami a Rosją. Na granicy rosyjskiej 
skoncentrowano 3 mandżurskie brygady kawalerji I inne od- 
działy wojskowe w tem rosyjskich emigrantów -błałogwardzistów. 

Znamienna zmiana funkcjonarjuszy rosyjskich na kolei 
! wschodnio-chińskiej. 

WIEDEN, 15 VIIL. PAT. Dzienniki donoszą z Szanghaju, że władze 
chińskie, na miejsce zwolnionych funkcjonarjuszy sowieckich kolei wschod- 
nio-chińskiej, przyjęły na służbę 80 monarchistów rosyjskich, wśród  któ- 
rych znajduje się szereg byłych oficerów carskich. 

Demonstracje antychińskie w Moskwie 

MOSKWA, 15,VII. PAT. Dziś po południu odbyły się w Moskwie demon- 
strącje przeciwchińskie, zorganizowane przez miejscowe związki zawodowe. De- 
monstranci ze sztandarami i transparentami przedefilowali przed lokalem WCIK, 
a następnie udali się pod gmach poselstwa chińskiego. Gmach poselstwa oto- 
czony był silnym kordonem wojska, a na sąsiednich ulicach zgromadzono od- 
działy kawalerii. Demonstracja miała naogół przebieg spokojny. 
ekscesów nie doszło. 

Do żadnych 

Zrozumiata panika w Mandžurji 

MOSKWA, 15. 7. Pat. Według wiadomości, jakie nadeszły dziś do 
Moskwy z północnej Mandżurji, miała tam zapanować kompletna panika 
Życie publiczne zamarło. Władze chińskie w dalszym ciągu stosują repre- 
sje w stosunku do obywateli sowieckich. Większość urzędników sowieckich 
instytucyj handlowych oraz pracowników kolei wschodnio-chińskiej została 
już wysiedlona z terytorjum chińskiego. Prasa zagraniczna wogóle, aw 

szczególności amerykańska według tych samych źródeł przejawia ogromne 
zainteresowanie wypadkami chiń skiemi. Szereg dziennikarzy amerykańskich, 
przebywających w Chinach i Japonji, otrzymało dyspozycję natychmiasto- 
wego wyjazdu do Mandżurii. 

Władze wojskowe nie przewidują wojennych następstw 
zatargu 

TOKJO, 15.VII. PAT. Japofskie władze wojskowe nie przypuszczają, ažeby 
mogło nastąpić podjęcie wrogich kroków pomiędzy Rosją a Chinami. 

Co oznacza ultimatum sowieckie? 
„ TOKJO, 15.VII. PAT. Właize japońskie uważają rosyjskie ultimatum za akt, 

mający na celu skłonienie Chin do podjęcia rokowań. 

Pełnomocnik sowiecki do pertraktacyj z rządem chińskim 
już w drodze do Nankinu 

WIEDEŃ, 15.VII. PAT. Wedle doniesień dzienników z Charbinu, zawiado- 
miła Moskwa władie tamtejsze, że jest już w drodze pełnomocaik sowiecki, 
który otrzymał polecenie omówienia z władzami: chińskiemi wszystkich kwestyj 
spornych, dotyczących kolei wschodniej. Rząd nankiński opublikował apel, wzy- 
wający wszystkich lojalnych generałów do współpracy z rządem w kwestji re- 
organizacji armji chińskiej. 

Proces ministra Kłofza 
W Paryżu rozpoczął się proces p. 

Klotza, byłego ministra skarbu repu- 
bliki francuskiej, którego podpis figu- 
ruje na aktach traktatu Wersalskiego. 

Pan Klotz był aresztowany jako 
senator. Złożył on jednak natychmiast 
swój mandat i wogóle, jak powiada, 
zrobił wszystko, aby Ścigany był w 
nim człowiek prywatny, a nie wysoki 
dygnitarz francuski. 

Pan Klotz jest żydem z pochodze- 
nia, co jednak nie przeszkadza, że 
był majorem kawalerji w armji fran- 
cuskiej. Wysoki, łysy, szczupły, o 
elastycznej postawie, p. Klotz lubi 
przypominać o tej swojej kawa- 
leryjskiej przeszłości. 

Przewodniczący sądu p. Rossignol 
na posiedzeniu sądu zagaił sprawę w 
ten sposób: 

„Miał pan fortunę pokaźną, wpły- 
wy znaczne, korzystał pan z kredytu 
nieograniczonego. Lecz wydatki pań- 
skie stały się olbrzymie. W pewnej 
chwili zwrócił się pan do przemysłow- 
ca paryskiego p. Geoffroy, by dał pa- 
nu żyro na weksle do dyskontowania. 

Ponieważ p. Geofiroy po pewnym 
czasie odmówił dalszej pomocy, pan 
puścił weksle opatrzone jego sfałszo- 
wanym podpisem. 

W ten sposób p. Klotz zagrzązł 
w bagno. Zaczął wydawać weksle o 
sfałszowanym podpisie, a co za tem 
idzie, czeki bez pokrycia. Nareszcie 
wpłynęła skarga sądowa i sąd zwró- 
cił się przeciw senatorowi © pozba- 
wienie go nietykalności parlamentarnej. 

P. Klotz na sądzie odpowiada zi- 
mno i spokojnie, zachowując się czę: 
sto tak, że obecnym się zdaje, że 
mają przed sobą ministra. przemawia- 
jącego na komisji, a nie fałszerza 
weksli i oszusta. 

Broni się w ten sposób: 
Wychodziłem już ze swoich kto. 

potów finansowych, gdy wpłynęła 
Skarga o pozbawienie mnie  nietykal- 
ności parlamentarnej. Nie opierałem 
się temu i to mi odebrało możliwość 
wybrnięcia. Piastowałem mandaty 
parlamentarne przez lat trzydzieści, 
należałem do adwokatury przez lat 
czterdzieści momentalnie złożyłem 
wszystkie swe funkcje, zrezygno- 
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łości i nie przypuszczając, iż razem z 
kolumną wali się cała jego karjera, 
sława, majątek; Turner, syn fryzjera, 
malujący bez przerwy, przez całe ży- 
cie, skąpy i oszczędny do obrzydze- 
nia, zostawia w spadku Anglji 362 
duże obrazy, 19 tysięcy rysunków i 3 
miljony funtów pieniędzmi; znowuż 
Rousseau, przeszedłszy fazy wielkich 
wzruszeń na tle swego malarstwa po- 
zostałych — warjuje i umiera przy 
krzykliwym śmiechu swej papugi i 
dzikim tańcu żony, również warjatki. 

Nie są to anegdotki ku zacieka- 

  

można już 

dziwne i świetne fazy w życiu Juljana 
Fałata, który urodzony w roku 1853 
w Tauligłowach, w chacie chłopa— 
organisty, i który w dzieciństwie pa- 
sał krowy swego Ojca, w roku 1386 
jest osobistym przyjacielem cesarza 
Wilhelma Il, w roku 1895 powołany 
zostaje, jako najkompetentniejszy, na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, w roku 1921 
na pierwszego Dyrektora Departa: 
mentu Kultury i Sztuki, umiera zaś 
w roku bieżącym, w parę dni po 
odznaczeniu orcerem Polonia Restitu- 

  

  
j. Fałat. 

wieniu czytelnika opowiedziane, jeno 
kilka tylko z tysiąca iantów, najdo- 
bitniej świadczących, jak sztuka niwe- 
luje wszelkie hierarchje i różnice so- 
cjalne, majątkowe i konwencjonalne, 
jakie losy nieoczekiwane gotuje swym 
wybrańcom, jakiem finałem zamyka 
krótki lub długi okres zmagań, zwąt- 
pień wzruszeń,ł i poszukiwań. 

Olbrzymim talentem się tłomaczą   

Polowanie na niedźwiedzia. 

ta z gwiazdą i otrzymaniu tytułu i 
praw profesora honorowego Kra- 
kowskiej Akademji Sztuk Pięknych. 

Uznanie, sława i majątek przy: 
szły nie odrazu. Pierwsze jego kroki 
artystyczne w krakowskiej Szkole nie 
miały powodzenia, a Ówczesny dy- 
rektor radził mu nawet wrócić do pa- 
sania krów, jako do najodpowied- 
niejszego zajęcia. | tylko szczę: 
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šliwe spotkanie się ż inżynierem Gą- 
siorowskim zabezpieczyło mu długo- 
letni stały zarobek, który znowuż za- 
bezpieczył możność rysowania i dal- 
szego kształcenia się. 

Podróż do Szwajcarji, Manachjum, 
Włoch i Hiszpanji rozszerza horyzon- 
ty, otwiera oczy na nowe prądy i 
kierunki, które już dawno nurtowały 
na zachodzie, a o których cicho było 
jeszcze w Polsce. 

W latach swych długich podróży 
na Zachodzie i Dalekim Wschodzie — 
Fałat maluje dużo i wytrwale, stara: 
jąc się przedewszystkiem 0 Sumien- 
ne i najwierniejsze oddanie widzianej 
rzeczywistości i opanowuje doskona- 
le rysunek i technikę akwarelową. 
Zaś swój „genre”; siebie samego na- 
reszcie odnalazł Fałat po powrocie 
do kraju, kiedy się zetknął z dziką 
surową przyrodą na Litwie i Polesiu, 
z jego mieszkańcami o charakterach 
prymitywnych i naiwnych. Zaś zapro- 
szenie do Nieświeża w roku 1886, 
kiedy Antoni ks. Radziwiłł wydał 
wielkie polowanie na niedzwiedzi ku 
uczczeniu ks, Wilhelma pruskiego, 
późniejszego cesarza, pozostawiło nie 
zatarte Ślady na całej jego  później- 
szej tworczošci. Pogodne zimowe 
niebo, białe Śniegi grające wszystkie- 
mi barwami i ciemne nieprzebyte la- 
sy nieswieskie, nauczyły go rozumieć 
słowa Duresa z XVI wieku: „sztuka 
zamknięta jest w przyrodzie i trzeba 
potrafić ją stamtąd wydobyć". I trze- 
ba przyznać, nikt nie potrafił tę 
sztukę wydobywać z taką wirtuozją, 
nikt nie potrafił przelać na papier 
przy pomocy pendzla lub gąbki, tyle 
sentymentu, uroku i czaru naszego 
krajobrazu, jak to czynił Fałat przez 
swe długie życie. Każdy szczegół gę- 
stego boru, samotny jeleń na Śniegu, 
lub zabity niedźwiedź, niesiony przez 

wałem ze wszystkich swoich godności. 
Nie chciałem by mnie kompromito- 
wano, jako człowieka polityki, tylko 
osobnik prywatny, Kłotz powinien 
był być dotknięty”, 2 

Prokurator przemawiał gorzkiemi 
słowy: 

„Oskarżony związał swe nazwis- 
ko nietylko z historją narodową, lecz 
także z historją Świata, dziś jest tyl- 
ko oszustem, czekającym na prę- 
gierz". 

Ne stole sędziów leży 25 sfałszo- 
wanych przez p. Klotza weksli na 
kwotę 1.885.000 fraaków, oraz 34 
czeki bez pokrycia na sumę zgėry“ 
pół miljona. 

Prokurator przyznaje jednak, że 
w dniach ostatnich p. Klotz pomału 
wychodził ze swych opresyj i dzięki 
przestępczym machinacjom stawał na 
nogach. W tem widzi francuski pro- 
kurator okoliczności łagodzące! ‘ 

W obronie swej žnany adwokat 
od spraw sensacyjnych p. Henryk 
Torres wpada w patos. 

Twierdzi, że robiąc swoje prze- 
stępstwa p. Klotz nie popełniał jed- 
nak nigdy największej ohydy, nie 
używał swoich wpływów, jako b. mi- 
nistra s arbu i senatora. 

„Oczekuje od was panowie—wo- 
łał p. Torres,—wyroku, któryby u- 
możliwił p. Klotzowi wykup jego 
weksli i zakończenie operacji finan- 
sowych, wyroku godnego sprawiedli- 
wości pogodaej, bezstronnej, jednako- 
wej dla wszystkich, wyroku sędziów 
francuskich”, 

Przybycie extróla Amanallaha z rodzj- 
mą i świtą do Marslji 

Korona, potęga i sława, są to rze- 
czy nader kruche, rozpryskują się nie 
pozostawiając śladu, jak banka mydla- 
na. Niedawno rok minął, jak Europa“ 
owacyjnie witała Amanullaha, jako 
potężnego władcę Afganistanu, po- 
dróżuijącego z pompą po Europie, a 
zaledwie w rok później, bo dnia 6 go 
lipca ex-król Amanullah z rodziną i 
świtą wylądował w Marsylji już jako 
wygnaniec. 

Przybycia angielskiego parowca do 
portu, oczekiwał tłum reporterów i 
fotogratów, żądnych uwiecznić eks- 
monarchę Afganów.  Amanullah w 
towarzystwie! królowej matki Uliah 
Hazrat, pięknej królowej Sourayi i 
ośmiorga dzieci znajdował się na 
górnym pokładzie podczas ceremonii*. 
paszportowej i celnej. ę 

Po załatwieniu wszystkich formal: 
ności rodzina królewska z 24 Ožoba 
mi swity udała się na mieszkanie do 
hotelu Canebiere, Po kilkodniowym 
pobycie w Marsylji zdetronizowany 
król z rodziną ł dworem udaje się na 
dłuższy pobyt do Rzymu. 

Amanoullah pokazywał kilkakrot- 
nie serdeczny list Mussoliniego, w 
którym „Il Duce" zaprasza aigańską 
rodzinę monarszą na osiedlenie się 
we Włoszech. 

Los wygnańców o ile chodzi o 
stronę materjalną, nie przedstawia się 
tragicznie, gdyż jeżeli wierzyć pogło- 
skom, to oprócz wszystkich klejnotó » 
koronnych, udało się im zabrać po- 
kaźną sumę pieniędzy, wartości 2 
miljonów funtów szterlingów, które 
pozwolą rodzinie królewskiej żyć na 
odpowiedniej stopie, czekając aż 

niewdzięczni poddani, zmęczeni ciąg- 
łemi zamieszkami w kraju zawezwą 
go na tron z powrotem. ZK. 

DIG 
   

gajowych—był dla niego niewyczer- 
panym tematem do obrazów, co zaś 
to z innemi warjacjami powstającemĄ.. , 
z pod iego pendzla. | 

^ 

Twórca szkoły barbizońskiej Millet 1 
(1814—1875) pisał w liście do kolegi: 
„ja nie wiem o czem ze sobą drzewa 
rozmawiają, ale pewny jestem, że nie 
mówią ghupstw“. 

, Fałat również wierzył i kazał swo- 
jemi obrazami wierzyć i innym, że 
modlitwa i skupienie panuje w na- 
Szych lasach i wśród samotnych 
drzew. Ostatniemi laty, zamieszkały 
w Bystrem na Śląsku — maluje kilka 
obrazów, w których przedstawia gro- 
zę rozpętanych żywiołów (powódź, 
wylew) z właściwą mu wrawą i swo- 
bodą techniki akwarelowej. 

| 

Wystawa jubileuszowa jego obra* „* 
sów, która się odbyła w r. 1925 w 
Krakowskiem T-wie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, była pokazem całego do- 
robku artystycznego tego najstarszego 
z koryfeuszy techniki malarskiej. W 
czasie obchodu zaś były podkreślone 
również i te niezapomniane zasługi 
Fałata, jako dyrektora Krakowskiej f 
Szkoły Sztuk Pięknych, do której . 
pierwszy Fałat otworzył okna na no- 
we dążenia i wartości w sztuce, któ- 
rej zatchłe powietrze oświeżył swobo- 
dą indywidualności a zespół jałowych 
profesorów ożywił wprowadzeniem do 
Szkoły jako nauczycieli artystów tej 
miary, co Stanisławski, Podkowiński, 
Weiss, Wyśpiański i Wyczółkowski. 

Umarł Fałat lecz zostały jego licz- 
ne obrazy i rysunki, które długo je- 
szcze będą żyły, jako doskonałe wzo- 
ry opanowanej techniki. ergo. 
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KURIER GOSPODARCZY ZIEM WICHODNICH 
„. „kKurjer gospodarczy” 

Nadesłane, w związku z ankietą 

„Słowa, odpowiedzi stanowią bardzo 

ciekawy materjał, zawiizięczając któ- 

remu można między innemi ustalić ska- 

lę zainteresowania czytelników  „Sto- 

wa' sprawami gospodarczemi, zdać 

sobie sprawę z tego, co czytający od 

„Kurjera Gospodarczego" oczekuje 

lub żąda, względnie jakie stawia za- 

rzuty lub co pochwala. Z drugiej stro- 

ny odpowiedzi te posłużyć mogą jako 

kryterjum dla oceny roli spełnianej 

przez „Kurjer Gospodarczy* w sto- 

sunku do społeczeństwa, jak również 

ydła analizy kierunku i metod ulepsze- 

nia tego działu. 
Liczba czytelników, która w kwe- 

stjonarjuszu mie wypełniła rubrykę 

T71mą (0 „Kurjerze Gospodarczym 

Ziem Wschodnich') oraz tych, którzy 

umieścili adnotację w rodzaju „nie 

czytam*, „tym działem nie interesuję 

się”, czytam ale rzadko*, stanowi 30 

proc. 
Do tej kategorji czytelników nale- 

żą przeważnie: młodzież (w ankiecie 

„Student“, „uczen“) i przedstawicielki 

płci słabej, ponadto według zawodu: 

artyści, farmaceuci i geometrzy. 

Procent czytających „Kurjer Go- 

spodarczy'' wynosi 70 proc. Z tych 16 

proc. wypowiedziało o „Kurjerze* ne- 

gatywnie. 
Notujemy charakterystyczne moty- 

wy takiego stanowiska: „dział gospo- 

darczy miemożliwie . nudny, zawsze 

statystyka, zestawienia''; „sprawy tra- 

ktowane są z punktu widzenia klaso- 

wego'; „oświetlenie spraw jest jedno- 

stronne“. й 

Tym, ktorych dział gospodarczy 

przyprawia o nudy możemy dać tylko 

jedną radę — nie czytać, niema bo- 

wiem lekarstwa ma niezrozumienie wy- 

mowy i znaczenia cyfr. Za zaletę „Ku- 

rjera* poczytujemy właśnie argumen- 

tację rzeczową osnutą na niewzrusza|- 

ności dowodowej cyfr, wystrzegać się 

natomiast zawsze będziemy jałowych, 

zaprawionych wodą, rozważań, odpo- 
wiednich być może w przemówieniach 

wiecowych ale w istocie nie posiadają- 

cych żadnej wantości. 

Zarzut, že „Kurjer (Gospodarczy“ 

specjalnie broni interesów klasowych 

ziemiaństwa osnuty jest widocznie na 

nieporozumieniu. Od sierpnia 1925 r. 

kiedy to po raz pierwszy wprowadzo- 

ny został w „Słowie pod mojem kie- 

rownictwem specjalny dział poświęco- 

ny sprawom gospodarczym ziem 

wschodnich, ani w jednym z przeszło 

300 artykułów, które w tym czasie 

ukazały się, a w których poruszane 

były bądź sprawy stanowiące zakres 

zainteresowania poszczególnych klas, 

bądź zagadnienia polityki gospodar- 

czej, zależnie od nastawienia której 

mogłyby ucierpieć lub zyskać te lub 

inne warstwy społeczeństwa, — ani w 

jednym, powtarzam, z tych artyku- 

łów nie było nawet cienia tendencyj 

klasowych. Jeżeli twierdzimy,. że re- 

forma rolna jest zgubna to. chodzi nam 

tu przedewszystkiem o obronę polsko- 

śc ma Kresach, wogóle zaś biorąc o 

zapobieżenie redukcji wytwórczości 

rolniczej. Występujemy przeciwko na- 

„ruszeniu praw własności w imię za- 
_ chowania moralnych i jedynie możli- 

wych warunków zdrowej gospodarki 

społecznej. Zwalczamy obecny system 

świadczeń socjalnych i sposoby — ро- 

mocy bezrobotnym nie dlatego, żeśmy 
wrogo usposobieni w stosunku do kla- 

sy robotniczej, lecz dlatego, że prze 
raża nas mieoględna polityka popiera- 
nia nieróbstwa i marnotrawienia gro- 

sza publicznego, przewidujemy  bo- 
wiem skutki a takich skutków nie 
chcemy ze względu na przykład obec- 
nej Rosji. Chcemy Polski silnej go- 
spodarczo, w której Kresy Wschodnie 

zajęłyby należne miejsce. Obcy chy- 

baż nam jest „klasowy punkt widze- 

nia” kiedy wołamy o kooperację go- 
spodarczą, o stworzenie jednolitego 

frontu rolniczego, o niebudowanie lor 

su Polski na zasadach przeciwstawno- 
ści interesów lecz na tem ©0o łączy. 

Sprawa fuzji organizacyj rolniczych 
>. po raz pierwszy została poruszona 

właśnie na łamach „Słowa'”, a pier- 

wszy zjazd z udziałem  organizacyj 

rolniczych z Pomorza, poświęcony 

sprawom unifikacji, zorganizowany 

został przez grono ludzi grupujących 

się dokoła „Słowa A może „klasowy 

« punkt widzenia” przejawia się w tem, 
że piszemy o ciężkiej sytuacji przemy- 
słu wileńskiego, miast mówić o cięż- 
kich warunkach materjalnych robotni- 

ków tam zatrudnionych? Stawiamy 

sprawę jasno: poprawa bytu robotni- 

ków musi z konieczności łączyć się z 

sytuacją w przemyśle: zwiększenie za- 

w oświelleniu ankiety 
robków w tej skali, która ostatecznie 

prowadzi przedsiębiorstwo do  ban- 

kructwa, nie może być traktowane ja- 

ko zwycięstwo klasy robotniczej, jako 

wyraz uzyskanego wymiaru sprawie- 

dliwości, bowiem robotnik tracąc pra- 

cę, traci ale nie zyskuje, a traci równo- 

cześnie z tem i całe państwo. 

Uznajemy natomiast w pewnej mie- 

rze słuszność zarzutu, że „Kurjer Go- 

spodarczy'* jest jednostronny. Jedno- 

stronnošč ta zdaniem jednych czytel- 

ników polega na szczegółowem oma- 

wianiu spraw dotyczących większej 

własności, wówczas, gdy drobnemu 

rolnictwu nie poświęca się całkiem 

uwagi, — zdaniem drugich, zamało 

poświęca się miejsca sprawom prze- 

mysłu i handlu. 
Mamy na to  usprawiedliwienie. 

„Stowo“ jest pismem ziemiaństwa, 

przytem ziemiaństwa, na barkach któ- 

rego spoczywa cały ciężar świadczeń 

i wrogich dla niego ustaw. Siłą rzeczy 

sprawy ziemiaństwa muszą być wy- 

suwane na pierwsze miejsce celem 

zmiany stanu rzeczy na lepsze, w in- 

teresie rolnictwa i Państwa. Nie jest 

jednak słusznem, że przechodzimy do 

porządku dziennego nad drobnem rol- 

nictwem. Skrzętnie naprzykład notuje- 

my postęp i wyniki pracy urzędów 

ziemskich; nie w innych dziennikach 

miejscowych a właśnie w „Słowie 

był zamieszczony cały szereg artyku 

łów 0 przysposobieniu rolniczem mto- 

dzieży wiejskiej. Z okazji zjazdu dele- 

gatów kółek rolniczych wydaliśmy 

przed dwoma laty specjalny numer 

pod tytułem „przegląd wysiłków na 

polu podniesienia stanu drobnego rol- 

nictwa'. Dalej tylko „Kurjer Gospo- 

darczy“ podjął sę próby zobraizowa- 

nia stanu gospodarczego drobnego 

rolnictwa na podstawie wykresów i 

innych eksponatów w pawilonie Związ 

ku kółek i organizacyj rolniczych na 

Wystawie w Wilnie w roku ubiegłym 

it. p. Zgadzamy się jednak, że pod 

tym względem brak jest w „Kurjerze” 

ciągłości, że artykuły dotyczące drob- 

nego rolnictwa mają cechy pewnej 

dorywczości. Będziemy dążyć da usu- 

nięcia tych braków i usterek. 

Kresy są terenem wybitnie rolni: 
czym. Tylko pewne gałęzie przemysłu 

mea tu widoki pomyślnego rozwoju. 

Dlatego też przedmiotem naszych 

uwag na łamach „Kurjera Gospodar- 

czego“ jest przedewszystkiem  rolni- 

ctwa. Spraw przemysłu i handlu stale 

nie poruszamy, omawiamy jednak dość 

często w miarę potrzeby czy to w for- 

mie wywiadów, czy też samodzielnych 

'artykułów obrazujących stan i potrze- 

by tej lub innej branży, dając jedno 

cześnie możliwie więcej materjału in- 

formacyjnego. Specjalne badanie sta: 

nu miejscowego przemysłu i handlu 

przerasta niestety nasze możliwości 

tembardziej, że zbyt trudno o rzeczo- 

wy materjał, no i o . współpracowni- 

ków. 
* Tyle co do zasadniczego stanowi- 

ska „Kurjera Gospodarczego Ziem 

Wschodnich'* w sprawach poruszo- 

nych przez czytelników usposobionych 
negatywnie do „Kurjera''. 

Z czytelników „Słowa*  czytują- 

cych i dział gospodarczy 84 proc. wy- 

powiedziało się w tym sensie, że „Ku- 

rjer“ jest pożyteczny, dobrze prowa- 
dzony i spełnia należycie swe zadanie. 

Nim jednak przejdę do omówienia 

poszczególnych zdań i uwag tej kate- 

gorji czytelników, muszę wskazać na 

niezupełnie szczęśliwą redakcję pun- 

ktu 7 ankiety. „Czy ma Pan(i) z czy- 

tania tej rubryki konkretne korzy- 

ści w swej pracy* — tak brzmi 
pytanie drugie tego punktu — jak 

gdyby „Kurjer Gospodarczy był 
czemś w rodzaju poradnika lub intor- 
macyjnej księgi. Otóż zaznaczyć nale- 
ży, że większość czytelników nie zo- 
stała przez to zdezorjentowana i z 
własnego impulsu poczyniła szereg 
awag nie objętych pytaniem. 

Uwagi tych przychylnych „Kurje- 

rowi* czytelników podzielić musimy 

na dwie części: uwagi, z których sko- 

rzystamy i uwagi, których słuszności 

podzielić nie możemy. 

Liczne głosy odzywają się na ko- 

rzyść rozwinięcia działu gospodarcze- 

go w ten sposób, by stał się on dostęp- 

ny szerszym warstwom wiejskim. Już 

omawiając powyżej zarzut jednostron- 

ności, uznaliśmy potrzebę , zwrócenia 

większej uwagi na drobne rolnictwo. 

Uznajemy również trafność uwagi co 

do udostępnienia „Kurjera* szerszym 

warstwom i uważamy za swój obowią- 

zek nad sprawą tą w najbliższej przy- 

szłości zastanowić się. Skorzystamy 

dalej z porady, by więcej umieszczać 

iniormacyj danych o rozporządzeniach 

władz skarbowych. Natomiast mie mo- 

żemy uczynić zadość żądaniu  teore- 

tycznego oświetlania zagadnień go- 

spodarczych. Krótkie z przyczyn tech- 

nicznych artykuły dziennikarskie zur 

pełnie nie nadają się do tego celu i 

niema wogóle pisma codziennego, któ- 

reby się poważyło, bez ujmy dla po- 

wagi zadania, zajmować się teoretycz- 

nemi wywodami — gla tego celu służą 

specjalne wydawnictwa naukowe. Tu 

zaś możemy tylko powoływać się na 

to lub inne stanowiska teoretyczne, 

które uznajemy za słuszne. Dalej, nie 

omawiamy na łamach „Kurjera Gospo- 

darczego' całokształtu polityki gospo- 

darczej Polski, bowiem tym sprawom 

służy pierwsza strona „Słowa”, gdzie 

mniej więcej raz na tydzień ukazuje 

się artykuł wstępny redaktora „Kurje- 

ra Gospodarczego” właśnie poświęco- 

ny zagadnieniom polityki gospodar- 
czej Polski bądź sprawom gospodar: 

czym ogólnym. Tembardziej nie uwa- 

żamy za wskazane poruszać w „Ku- 
rjerze Gospadarczym* zagadnień go- 

spodarki wszechświatowej. Dział go- 

spodarczy wychodzi pod tytutem „Ku- 

rjer Gospodarczy Ziem Wschodnich'*. 

Naszem zadaniem jest przedewszyst+ 

kiem poznanie własnego terenu, jego 

możliwości rozwojowych, jego stanu 

i potrzeb, a obok tego obrona jego in- 

teresów tem więcej potrzebna, że Zie- 

mie Wschodnie do niedawna jeszcze 

w orbitę państwowej polityki gospo- 

darczej nie wchodziły. - 

Wojny zniszczyły dorobek gospo- 

darczy Ziem Wschodnich, będących 

terenem bezpośrednich działań wojen- 

nych, polityka jednostronnej obrony 

konsumenta miejskiego i niewspółmier- 

ne do zdolności płatniczej w stosunku 

do innych dzielnic Polski, świadczenia 

wszelkiego rodzaju spauperyzowały je 

do reszty. W tych właśnie warunkach 

podjęliśmy się swego zadania. 

W wykonaniu pierwszej części te- 

go zadania od czterech lat bez przer- 

wy drukujemy w „Kurjerze* wyniki 

naszych badań nad stanem gospodar- 

czym Kresów wschodnich w postaci 

krótkich sprawozdawczych artykułów. 

Być może, że i nudzą kogo te kolumnyj 

cyfr bilansu handlowej, wwozu i wy- 
wozu, upraw, produkcji i t. p. — ten 

jednak materjał nigdy nie będzie za 

obfity, bo tylko na nim, na tych cy- 
trach gruntować można poznanie wła: 

snego terenu. Idziemy nawet dalej — 

chcielibyśmy tak dobrze w tym kie- 

runku ująć ten dział, by w myśl życze- 
ma jednego z czytelników „Kurjera* 

—- mógł się stać pismem regjonalnych 

badań gospodarczych. 

Dalecy jesteśmy, by twierdzić, że 

„Kurjer Gospodarczy” jest, jak pisze 

inny znów czytelnik, „swego: rodzaju 

instytucją badań miejscowych konjun- 

ktur gospodarczych* — da tego celu 
jednak dążymy. : 

Czy, dalej należycie bronimy inte- 

resów gospodarczych Kresów wschod- 

nich? W nadesłanych kwestjonarju- 

szach znajdujemy tej treści uwagi: 

„Smutno tylko, że Warszawa głucha 

pozostaje na głos, „Kurjera Gospodar- 

czego”, albo: „Kurjer Gospodarczy” 
to adwokat Kresów wschodnich. 

-Z tych uwag czerpiemy ufność, że 

zadanie swe wobec społeczeństwa 

miejscowego „„Kurjer Gospodarczy! 

spełnia jak należy. Z. Harski 

AINA SLI REKK е н т 

Fabryki Obuwia 

p. B. Cetlina, 

uznanie ze strony WPP. 

  

ЫЕУО ИТЕ НОО › осс НЩЕЕКТО ПЛЕУЕ НЕИ ЯЕ ОСАБ AAS SR KARL КЕНЕ 
KOMUNIKAT. 

Niniejszym mamy zaszczyt zawiagomić WPP. Klijentów, że z dniem 26 
czerwca 1929 r., całkowite urządzenie Fabryki Obuwia Mechaniczne- 

go „CEDA* rrzeszło na wyłączną własność 

„CETANI A spike. 
Fabryka pozostaje pod osobistem kierownictwem 

: etl byłego zarządcy fabryki „CEDA*. 
Żywimy nadzieję, że wyrcby nasze zasługiwać będą i nadal na 

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: 
F-ma B. RIMINI i J POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 5, tel. 12-20. 

PORA PTOEĆ: ЭОУО AAC UPS PNY AAA UERYDIE RERTREJ CZYM STWENI SIEDADA POD 

Mechanicznego 

7 роч'а!апіегп 
Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„CETANIA* S. A, 

Oicerowie łatewsty i ostońscy w przejeździe przez Wilno 
W niedzielę o godz. 8 min. 5 rano prze- 

jeżdżali przez Wilno do Rygi w powrocie z 
14-dniowej wycieczki po Polsce oficerowie 
łotewscy i estońscy. Wycieczce towarzyszył 
do granicy pułk. dypl. Zawadzki oraz łotew- 
ski attache wojskowy z Warszawy. Na dwor 
cu wileńskim oczekiwali komendant placu 
płk. Iwo Giżycki w otoczeniu korpusu ofi. 
cerskiego, konsul łotewski w Wilnie, Donas, 
przedstawiciele prasy i inn. Po zatrzymaniu 

się pociągu goście wysiedłi z oddanych im 
do dyspozycji wagonów. W tym momencie 
orkiestra 1 p. p. Leg. wykonała hymny pań- 
stwowe obydwu narodowości. Przeszło 20 
minut do odejścia pociągu spędzono na po- 
gawędce. Po sendecznem pożegnaniu się 
goście odjechali żegnani dźwiękami hymnów 
narodowych ich państw oraz hymnu  poł- 
skiego. 

Prof. Birżyszka powrócił na Lifwę 
Przez kilka dni bawił w Wilnie znany 

działacz litewski i profesor uniwersytetu ko- 
wieńskiego p. Michał Birżyszka który jak 
już w swoim czasie donosiliśmy przybył z 
Kowna w celu uzupełnienia w  bibljotece 

uniwersyteckiej materjałów do dzieła, nad 
którem obecnie pracuje. Onegdaj rano p. 
Birżyszka opuścił Wiłno i w pobliżu Zawias 
przekroczył linję graniczną do Litwy. (c) 

„Rocznice komunistyczne” 
W akcji przypadającej na dzień 

15 b. m. rocznicy pierwszych prób wywola- 
nia rewolucji bolszewickiej w Rosji i obale- 
nia Kiereńskiego na skutek polecenia partji 
komunistycznej, miejscowi komuniści świę- 

cili ten dzień przez rozrzucenie odezw ko- 
munistycznych na mieście i wypisywanie 
różnych haseł na murach. Innych prób urzą- 
dzenia manifestacji nie zaobserwowano (b) 

  

KRONIKA 
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16 0: Wschód sł. g. 3 m. 03 

Szkap.N M.P Zach. sł. o g, 19 m. 45 
jutro 

Aleksego 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

z dnia 15 | VII. 1929 + 
Gitnienie | 
średnie w m.] 75% 

Temoeratura I - 
średnia po: 

Opad za do- ! 
bp X mm. į 

i 

Wiatr ` ‚ 
przeważający Półnceny. 

Uwagi: rane pochmurno, po południu 
zachmurzenie. 

Minimum za dobę-l- 11" 
Maximum na dobę -I- 200 
fendencja barometryszua: spadek, następnie 
wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Podróż inspekcyjna p. prezesa Ma- 

leckiego. Prezes Izby skarbowej p. Jan Ma- 
lecki, w dniu dzisiejszym wyjeżdża na in- 
spekcję urzędów skarbowych i kas okręgu 
wileńskiego. Zastępować p. prezesa będzie 
naczelnik wydziału kasowego p. Jerzy Star- 
czewski. i 

— Koniiskata Z rozporządzenia starosty 
grodzkiego w Wilnie został skonfiskowany 
Nr. 1 czasopisma białoruskiego „Wolna Dum 
ka“ — organ komunizującej grupy studen. 
tów Białorusinów. U. S. B. 

— Togi dła sędziów i prokuratorów. W 
Monitorze Polskim z dnia 10 lipca ogłoszo- 
no rozporządzenie ministra sprawiedliwości 
©-25.czerwca 1929 r. o wprowadzeniu togi 

i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów 
i prokuratorów przy rozprawie. Obszerne 
rozporządzenie zawiera dokładny opis dłu- 
gości i szerokości togi, kształtu i wymiaru 
kołnierza, rękawów, žabotu it. d. Toga 

» pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma 
kołnierz cały gronostajowy, mankiety z zie- 
lonego aksamitu, a żabot zielony jedwabny. 
Główka biretu zrobiona jest z zielonego 
aksamitu, a przeg pokryty gronostajami. To- 
gi prezesów Sądu Najwyższego mają koł- 
nierze całe z zielonego aksamitu i żaboty 
zielone, togi sędziów Sądu Najwyższego ma- 
ją żabot czarny jedwabny. Dalsze przepisy 
określają dokładnie jakie mają być togi dla 
prezesów sądów apelacyjnych, sadów okrę- 
gowych, sędziów asesorów i t. d. 

MIEJSKA 
(o) Koncesje i licencje handłowo-prze- 

mysłowe. Wydział przemysłowy Magistratu 
m..Wiłna przypomina, że na mocy rozpo- 
rządzenia z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 
przemysłowem następujące rodzaje przemy. 
słu wolno prowadzić dopiero po uzyskaniu 
koncesji: 1) przedsiębiorstwa instalacyj wo- 
dociągowych, gazowych i elektrycznych; 2) 
przemysł kominiarski; 3) wyrób i sprzedaż 
wszelkiego rodzaju materjałów i przedmio- 
tów pyrotechnicznych i wybuchowych; 4) 
wyrób i sprzedaż broni i amunicji; 5 wy- 
rób i sprzedaż statków powietrznych; 6) 

przemysł gospodni (hotele, domy zajezdne, 

pensjonaty, utrzymywanie lokali gier w kar- 
ty); 7) przedsiębiorstwa, pośredniczące w 
nabywaniu biletów podróży kolejami, okrę- 
tami i t. p.; 8) przedsiębiorstwa, trudniące 
się dochodzeniem roszczeń, powstających 
z umowy o przewóz towarów do zarządów 
kolejowych i t. d.; 9) przedsiębiorstwa infor- 
macyjne o stosunkach kredytowych i zdol- 
ności płatniczej . przemysłowców i innych 
osób; 10 handel starzyzną; 11) przemysł 
żastawniczv (udzielanie pożyczek na zastaw 
ruchomości); 12) przedsiębiorstwa sprzeda- 
ży ruchomości w drodze przetargu (sale 
licytacyjne); 13) przemysł oprawczy  (ra- 
karski). 

Wymagają licencji (zezwolenia): 1) 
«sprzedaż towarów z wózka, kosza, straganu 

    

  

' it p.; 2) skupowanie w celu odsprzedaży 
towarów u innych osób niż u kupców, albo 
w innych miejscach, niż przeznaczonych do 
sprzedaży towarów: 3) proponowanie i wy- 
konywanie drobnych świadczeń natury prze- 
mysłowej, jak drutowanie naczyń, naprawia- 
nie parasoli, ostrzenie nożów, wprawianie 
szyb i t. p. 

Kto rozpoczyna nrowadzenie przemysłu 

ze stałą siedzibą w Wilnie winien donieść o 
tem równocześnie władzy przemysłowej I 
instancji, którą na terenie miasta Wilna „jest 
wydział przemysłowy Magistratu m. Wilna. 

Jednocześnie wzywa się osoby, niepo- 
siadające koncesji, licencji, względnie zezwo- 
leń, do uzyskania takowych w terminie do 
15 sierpnia 1929 r. M 

Winni niezastosowania się do przepisów 
nrawa przemysłowego będą karani w dro- 

dze administracyjnej: 1) upomnieniem, 2) 
grzywną do 1000 zł., 3) aresztem do dni 
14-tu. 

""MNISKOWA. 

Do sprawozdania z 
przebiegu święta 4 p. ułanów zamieszczo- 
nego w numerze niedzielnym wkradł się 
błąd polegajacy na tem. że opuszczono kil 
ka wierszy co w rezultacie  zniekształciło 
sens zdania 

Po słowach „nadano również znaczki 
paniom: Kotwiczowej, mec. Burchardtowej, 
Łokuciejewskiei, dr. Rudzińskiej. Korysów- 
mie, Narwoyszównie i dr. Rudzińskiemu po 
winno być w dalszym ciągu ....organizator- 
kom i inicjatorkom sztandaru. który został 
wreczony 2mu i 4-mu szwadronowi za 
walki... 

SZKOLNA. 
— (a) Nowy wizytator szkół. Władze 

szkolne nowierzyły obowiązki wizytatora 
szkół w Kuratorium okregu szkolnego wileń- 
skiego p. Wiktorowi Helmanowi. dotychcza- 
sowemu kierownikowi państwowego wyż- 

— Sprostowanie. 

szego kursu nauczycielskiego oraz państwo- 
wego pedagogjum w Lublinie. 

— Istniejące od szeregu lat przedszkole 
„Dom Dziecka* przy „Ognisku kol. w Wil 
nie (ul. Kolejowa 19) przyjmuje do dn. 1-IX 
b. r. zapisy dzieci na rok szkolny 1929—30 
Zapisy przyjmuje kancelarja „Ogniska“, do 
dn. 25-VIII od godz. 15—19, zaś od 25-VIII 
r. b. do dn. 1-1X od 9—14. 

Uwaga: Przyjmowane są również  dzie- 
ci nie kolejarzy. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Urlop wypoczynkowy. Po odby- 

tem posiedzeniu sejmiku starosta wileńsko- 
trocki _ p. Jan Radwański wyjechał na 5 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. Zastępu- 
je go zastępca p. M. Łukaszewicz. 

— (0) Nabycie równacza drogowego. 
Sejmik wileńsko-trocki nabył _ mechaniczny 
równacz drogowy z motorem Forda marki 
Bitwargen, kosztem 28000 zł. W tych dniach 
nowa maszyna zostanie uruchomiona przy 
gruntownej naprawie drogi Wilno Rudomi- 
no-Turgiele. 

KOLEJOWA. 
— Poczynając od 15 lipca r. b. zmienio- 

ny zostaje rozkład jazdy poc. podmiejskich 
Wiłno—Nowo-Wilejka Nr. 1747—1748 jak 
następuje: N: Nr. 1747 odchodzący obecnie 
z Wilna o godz. 19 m. 5 będzie odchodził 
19 m. 45. Pociąg Nr. 1748 odchodzący obec- 
nie z Nowo-Wilejki o godz. 19 m. 50 będzie 
odchodził 20 m. 15 oraz pociąg Nr. 532— 
533 i 534 —535 Głębokie Królewszczyzna, 
kursujące obecnie w dnie robocze, będą 
kursować od 15 b. m. do I IX r. b. wł. tyl- 
ko dwa razy w tygodniu w poniedziałki i 
czwartki. Od 2-IX r. b. jak dotychczas w 
dnie robocze. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Obowiązki opiekunów społecz- 
nych. Wydział opieki społecznej Magistratu 
rozesłał już szereg zaproszeń do poszczegól. 
nych osób, przedstawionych ma opiekunów 
społecznych. 

Każdy kandydat może zawiadomić wy- 
dział o rezygnacji z tego stanowiska. Jeśli 
jednak nie zawiadomi a mandat przyjmie; to 
ciążą na nim obowiązki ustawowe i nie wol- 
no mu jest bez ważnej przyczyny zrezygno- 
wać z wziętego na siebie obowiązku. 

To też należy zwrócić uwagę osób, 
które kandydują na opiekunów społecznych, 
<żeby się poważnie zastanowiły nad tem, czy 
mogą przyjąć na siebie ten zaszczytny obo- 
wiązek. Przyjęcie obowiązku opiekuna spo- g 
łecznego a niewykonanie następnie zleceń i 
nie niesienie pomocy pociąga za sobą sze- 
reg nieprzyjemności, jako też publiczne od. 
wołanie ze stanowiska opiekuna  społecz- 
negc. 

— (a) Długotrwały strajk rękawiczni- 
ków. Trwający od 25 maja strajk rękawicz- 
ników nie został dotychczas złikwidowany. 
Strajkujący w liczbie 200 osób chcą zmusić 
pracodawców do uwzględnienia ich żądań 
zatrudnienia wszystkich bezrobotnych ręka- 
wiczników i unormowania na przyszłość wa- 
runków najmu po ich myśli. 

— Strajk w hucie szklanej. Lewica P.P. 
S. w Wilnie, oraz białoruski robotniczo-sie- 
lański poselski klub zorganizowali strajk ro- 
botników na Kalwaryjskiej hucie szkła Sza- 
piry (Kalwaryjska 3) gdzie pracuje około 
150 osób. 

Strajkujący żądają zwiększenia płacy 
zarobkowej, Oraz polepszenia warunków 
pracy. 8 

Większość róbotników huty szkła sta- 
nowią Białorusini, którzy zamieszkują przy 
fabryce w koszarach. 

Lewica P.P.S. oraz białoruski robotni- 
czo-sielański poselski klub zwrócili uwagę 
na robotników: huty szkła i w chwili obec- 
nej wszyscy robotnicy huty są członkami 
związku zawodowego robotników przemysłu 
szklanego, który jest opanowany przez lewi- 
cę P.P.S. Poseł Wołyniec i Grecki agitują 
wśród robotników huty i usiłują wywołać 
strajk na innych fabrykach. 

RÓŻNE 
— (a) Blok pracodawców. W związku 

z rozpisaniem wyborów delegatów do Rady 
Ksy Chorych powstała koncepcja zorganizo- 
wania bloku wyborczego pracodawców 
chrześcijan i żydów. Odnośne pertraktacje 
jakoby już się toczą i. najprawdopodobniej 
zostaną uwieńczone pomyślnym _ skutkiem. 

ienie z więzienia. Z rozporzą- 
dzenia władz sądowych zwolnieni zostali z 
więzienia uczniowie gimnazium białoruskie- 
go w Wilnie Włodzimierz Tawpeka i Wa- 
cław Bajarczuk, którzy prowadzili agitację 
komunistyczną. 

TEATR I MUZYKA 
do Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 

nie przedstawienie „Pygmaljona“ z  Įaro- 
szewską. Dzisiaj po raz ostatni Zofja Jaro- 
szewska wystąpi w swćj wspaniałej kreacji 
„Pygmaljon* Shawa.  Rozentuzjazmowana 
publiczność codziennie zasypuje naszego 
uroczego gościa. rzęsistemi oklaskami, któ- 
rych widownia Teatru Polskiego dawno nie 
pamięta. Całość sztuki zasłużyła na zgodną, 
niezmiernie dodatnią ocenę prasy i publicz- 
ności. $ i 

— Premjera „Ewy bez. zasłon* z Jaro- 

szewską. |utro teatr nasz występuje z nie- 
zmiernie dowcipną premjerą zabawnej ko- 
medji francuskiej „Ewa bez zasłon*. Kome- 
dja ta cieszyła się wyiątkowem powodze. 
niem w Paryżu, zaś w Polsce grana była do- 
tad tylko w Krakowie. Partnerem Jaroszew- 
skiej będzie Karol Wyrwicz.. Wichrowski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Nadkobieta. 
Kino Miejskie — Ubogi miljoner. 
Lux — Czerwony goniec. 
Światowid — Precz z krótkiemi spod- 

niczkami. 
Kino Kol. 

lałka. 
Eden — Czarna maska. 
Piccadiily — Tancerka Katarzyny II. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Przywłaszczenie. Piotr Stetyłło 

(Głucha 1) powiadomił policję o przywła- 
szczeniu roweru będącego jego własnością 
przez Judela Giucheca (Wielka 5). 
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Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

Wileńska komunikacja autobusowa tem 
się różni od podobnych w innych miastach, 
że gdy tam jako przedsiębiorca komunika- 
cyjny występuje albo sam Magistrat, albo. 
w najgorszym razie, jedną firma, u nas 
przedsiębiorców jest niemal tylu ile krążą- 
cych autobusów. 

Istnieje wprawdzie w Wilnie związek 
właścicieli autobusów, ale nie obejmuje on 
wszystkich przedsiębiorców i na tym tle 
powstaje wiele nieporozumień, na których 
najczęściej traci jadący—bo musi czekać 
nim się konduktor związkowego wozu nie 
wykłóci z konduktorem autobusu niezwiąz- 
kowego o to, że ten spóźnia rozkład, t. 
zn. zbyt długo zatrzymuję się na przystan- 
kach, spekulując na tem w ten sposób, że 
zabiera tamtemu, z tyłu jadącemu, część 
podróżnych. 

Zatargi takie opierają się prawie zawsze 
© policjanta z „ruchu kołowego*, ten no- 
tuje Nry samochodów, nazwiską kondukto- 
rów, a pasażer tymczasem musi czekać. 

„Maszyn nienależących do związku jest 
zdaje się niewiele na dużą ilość zrzeszo- 
nych, ale właśnie tych kilka niezwiązko- 
wych, psuje harmoaję w stosunkach auto- 
busowych i uniemożliwia wprowadzenie tak 
pożytecznego udogodnienia, jak np. t. zw. bi- 
lety miesięczne. 

Na całym świecie dla wygody publicz- 
ności, dla wygody obsługi środków loko- 
mocji (wszystko jedno czy chodzi o tram- 

waje, czy samochody) istnieją bilety stałe 
—niejako abonameniowe. 

Człowiek płaci pewną kwotę zgóry 
(przypuśćmy: raz na miesiąc) i za te ma 
prawo odbycia określonej ilości kursów. 

Jest to udogodnienie elementarne i tak 
proste, jak niewiele rzeczy pod słońcem, a 
jednak... a jednak w Wilnie nawet rzecz 
tak niewymagająca rozważeń, komplikuje 
się. Komplikuje się dlatego, że komuś z 
panów posiadających samochody autobu- 
sowe nie chce się do Związku ich właści- 
cieli należeć. 

Więc dręcz się wilnianinie, za każdym 
razem gdy do autobusu wsiądziesz szperai 
po kieszeniach, wyszukuj grosiki, rozsypuj 
ie po podłodze! Niema w Wilnie władzy, 
któraby mogła drobnostkę, o której tylko 
co pisałem, pomyślnie dła sprawy załatwić. 

Skoro już o biletach mowa, brnijmy 
dalej. Oto w samochodach związkowych 
wprowadzono kilka dni temu nowy typ bi- 
ieiów. P. konduktor nim bilet wyda, naj- 
pierw zapyta odkąd i dokąd jedziesz, potem 
w ciasnocie podłubie coś przy bloczku bile- 
towym nim ci kartkę wyda. Manipulacje te 
mają ną celu unieważnianie wykorzysta- 
nych, dla danego kursu, biletów. 

„Ale i w tym wypadku powstają kompli- 
kacje. Przypuśćmy ktoś siada do autobusu 
na rogu placu Katedralnego i Mickiewicza. 
Płaci 30 groszy. Przysługuje mu prawo do 
jechania do Hal, jeśli się nie mylę. Ale p. 
konduktorowi zapowiedział, że dojeżdża 
tylko do Ratusza Starego. Niech mu potem 
przyjdzie fantazja całkowitego wykorzysta- 
nia biletu. Akurat p. konduktor postawił 
kreskę. Choć i opłacono bilet „z hakiem*, 
nie można z niego skorzystać. 

Dwa przystanki za sakramentalną pana 
koaduktora kreską na bilecie. chcesz poje- 
chać, choć i bilet kupując, miąłeś prawo 
wstawić sobie zamiast Ratuszą - Hale, do- 
datkowo zapłacić musisz. 

Coś jest w tej autobusowej inowacji nie w 
porządku. Ktoś kogoś chce tu naciągać. 

Trzeba, żeby się tu ktoś powołany, do 
sprawy skutecznie wmieszał. 

Dopóki to nie nastąpi, radzę jadącym 
żądąć oznaczania na biletach najdziszych 

„przystanków, do których jazda przysługuje 
im za wniesioną opłatę. Chyba wtedy już 
pp. konduktorzy nin będą zmuszali pasa- 
żerów do wysiądania na najodleglejszych 
postojach, gdy tym przyjdzie ochota wysiąść 

biiżej. M k. 

EZ R 

larys Historji Wojennej 

ki. 
bułka Ułarów Zaniemeńskich 

Do nabycia w Adm. „Słowa* 
Cena gr. 50. 

— (c) Fałszywy bilon. Anastazja Stan- 
kiewiczowa, właścicielka piwiarni przy ul. 
Suchej 2 otrzymała od nieznanego jej osob- 
nika kilka fałszywych monet _50-groszowych 

— (c) Usiłowali utopić się. Wczoraj ra- 
no z mostu Zielonego rzucił się do Wilii 
szeregowiec 1 p. p. Leg. Lejzer Mełamed. 
Zauważył to policjant Pasternak i przy po- 
mocy przechodnia Wacława Legnuko  (Pi- 

z wody wydobył i po 
doprowadzeniu do przytomności spowodo- 
wał odesłanie go do dowództwa pułku. Tak- 
samo usiłował utopić się Jan Kotosowski 
(Poocka 100), który rzucił się do Wiłji w 
pobliżu ulicy Mahometańskiej. Wydobył go 
rybak Władysław Żukowski (Mahometańska 
9). Przyczyny targnięcia się na życie nie- 
znane. 

— (c) Uchodząc przed aresztowaniem 
rzucił się do Wilji. W pobliżu przystani stat- 
ków patrol wojskowy usiłował zatrzymać 
ułana 1 pułku szwoleżerów jak następnie 
okazało się Aleksandra Wirgo. Żołnierz wi. 
dząc zbliżający się patrol rzucił się do 
ucieczki dopadł do brzegu Wilji i bez na- 
mysłu wpadł do wody z zamiarem przepły- 
mięcia na drugą stronę. Na środku rzeki Wir- 
go począł tonąć lecz został uratowany przez 
łódkarzy. Okazało się że Wirgo obawiając 
się aresztowania za samowolne przedłużenie 
urlopu sądził że uda się mu w ten sposób 
ujść przed pościgiem. 

— (c) Bójka na noże. W niedzielę 'wie- 
czorem na trakcie Batorego z niewyjaśnio- 
nych narazie przyczyn wynikła bójka 
między kilku żołnierzami. W trakcie bój! 
jeden z żołnierzy nazwiskiem Malarski zo- 
stał ciężko ranny bagnetem w bok. Wezwa- 
ne Pogotowie Ratunkowe odwiozło go do 
szpitala żydowskiego. 

— (c) Porażony piorunem. W dniu 13 
b. m. podczas szalejącej nad miastem burzy 
piorun uderzył w dom Nr. 5 przy ulicy 
Trwałej i wpadł do mieszkania Wojciecha 
Kapuścika rewidenta miejskiego. Siedzącay 
wówczas przy rądjo rodzina  Kapuścika -i 
znajomy ich Wojciech Podgórniak (Kozia 
9) uleglia silnej kontuzji. Podgórniaka ze 
względu na jego stan ulokowano w szpitalu 
żydowskim. 

— (a) Wysiedlenia. W ubiegłym biec 
niu wysiedlono z Litwy osiem osób. Są to 
wyłącznie mieszkąńcy pasa granicznego, 
którzy nie zastosowali sie do żądań władz 
litewskich przeniesienia się domiejsc bardziej 
oddalonych od granicy. Wobec odmowy wy- 
naleziono cały szereg nieformalności pasz- 
portowych ij w kartach pobytu i niezwłocz- 
nie opornych wysiedlono. 

— Aresztowanie szpiegów. W ubiegłym 
tygodniu zostali aresztowani pod zarzutem 
szpiegostwa były nauczyciel gimnazjum bia- 
łoruskiego w Wilnie, oraz kilku działaczy 
białoruskich w Wilnie, i na prowincji. ы 

Nazwiska aresztowanych i szczegóły 
śledztwa trzymane są w taiemnicv. 

— (c) Słażąca okradła chlebodawcę. 
Przed paru tygodniami Hipolifowi  Pilso 

(Smoleńska 13) skradziono 270 dolarów, 
125 rubli w złocie i 2 pierścionki. Obecnie 
ustalono, że kradzieży dokonała służąca po- 
szkodowanego Weronika Pawicka. Za skra- 
dzione pieniądze nabyła ona _ garderobę a 
część pieniędzy roztrwoniła. Podczas rewi-
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zji ujawniono w rzecczach Pawickiej jedy- 
mie skradzione pierścionki. 

(c) Przez okno. Do mieszkania An- 

drzeja Bakuna (Słomianka 27) po uprzed- 
niem otwarciu okna dostali się złodzieje, któ- 
rzy skradli książeczkę oszczędnościową na 
600 zł. i zegarek firmy „Omega”. 

— (c) Okradli w pociągu. Zdzisławowi 
Wojstawiowi zam. stale w Warszawie pod. 

czas podróży do Wilna skradziono portiel 

z 270 ł Poszkodowany kradzież zauważył 
przy wysiadaniu. 

— (c) Strzały do włamywaczy. Wczo- 

raj w nocy dwaj funkcjonarjusze I kom. P. 

P. przod. Czekajło i post. Jacewicz natknęli 
się podczas obchodu na dwóch włamywa- 

czy. Abrama Ryta (Konarskiego 47) i Mow- 
szę Nemika (Konarskiego 48) w chwili gdy 

ci dostali się do mieszkania Żałmana Tentel- 

bauma (Szeroka 1) i spakowali znaczny za- 

pas garderoby. Widząc się osaczonymi, wła- 

mywacze usiłowali zbiec. W pościgu poli- 

cjanci oddali kilka strzałów co zmusiło ucie- 
kających do zatrzymania się. 

Ź SĄDÓW 
PO NITCE DO KŁĘBKA. 

Nawet najbardziej sprytni i wywafino- 
wani przestępcy pracowicie obmyślający 
płan swoich zamachów popełniają drobne 
błędy, dzięki którym mastępnie policja wpa- 

da na ich trop. Niemal wszystkie zbrodnie 
rabunki wykrywane bywają dzięki takim błę 

dom. Wczorajszy przewód sądowy przeciw- 

ko pięciu osobom był właśnie wynikiem 

wypadkowego ujawnienia sprawców rabun- 

ku. 
Jesienią 1927 r. do mieszkania, dzier- 

żawcy młynu w maj: Wojeznaryszki pow. 
oszmiańskiego. P. lwaszko. przyszedł jakiś 
mężczyzna i oświadczył po przywitaniu się: 
„pana woła dziedzic'. 

We dworze wyjaśniło się, że właściciel 
majątku wcale nie wzywał p. Iwaszko. Po- 
dejnrzewając w tem jakiś podstęp p. Iwasz- 
ko pośpieszył z powrotem, a po drodze spot- 
kał zamieszkującą u niego na letnisku p. 
Bunimowiczównę bładą i wystraszoną, któ- 
ra opowiadała mu następujący fakt. 

W kilka minut po wyjściu p. Iwaszko 
weszło do mieszkania dwuch nieznanych 

domownikom mężczyzn. Jeden z nich wyjął 
z szafy teczkę poczem obaj zbiegli. 

Okazało się, że w teczce przechowywa- 
ne były weksle klijentów na ogólną sumę 
5550 zł. ‚ 

Po ogłoszeniu o kradzieży wszyscy kli- 

jenci wyrazili gotowość wypłacenia należ- 

ności, jedynie I i J. Szawlisowie oświadczyli 

kategorycznie, że weksle swoje już wyku- 
pili. 4 

: To dziwne stanowisko skierowało uwa- 

gę władz śledczych na Szawlisów. Zaczęto 

badać ich otoczenie i w rezultacie wyszła 

na jaw, że obaj oni podmówili Ant. Miklisa, 
i Bol. Mileszko i Wł. Turło do wykradzenia 
portfelu z wekslami. 

Rabunek udał się, uczestnicy byliby do 
dziś na wolności, gdyby nie nieprzewidzia- 

na okoliczność... zbyt wojownicze usposo- 

bienie Szawlisów wzbraniających się płacić. 

Wystarczyło im odmówić płacenia weksli 
niebędących w posiadaniu p. lwaszko, a po- 

woływanie się na to, że są one już wyku- 

pione od osoby, którą nie umieli wskazać 

było właśnie tą cienką nitką wiodącą do 

kłębka. ы ž 

To spowodowało dochodzenie, ujawnie- 

nie sprawców, sprawę sądową i karę: po 4 

Tata dla Ant. Miklisa i Bol. Mileszko, 2 la- 

ta dła Jana Szawlisa i 1 rok 4 mies. dla 
Izydora Szawlisa. wszystkim. domu' poprawy 

z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Turto 

został całkowicie uniewinniony. ; 
Powództwo cywiłne w sumie tysiąca 

złotych dla Teofila Iwaszko Sąd przysądził 

od Szawlisów. 

OFIARY. 
w Krakowie, ul. 

RADJO. 

Wtorek, dn. 16 lipca 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 
13,00—  : Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 17,00—17,20: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17,20—17,50: 
Gramofon 17,50 — 18,00: Komunikaty P. 
W.K.w Poznaniu. 18.00—18.20: Transmisja 
koncertu z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 
18,20—18,40: Koncert wiolonczelowy. 18,40 
—19,00: Dalszy ciag koncertu z kawiarni 
B. Sztralla w Wilnie. 19,00— 19,25: „Mała 
skrzyneczka" — listy dla dzieci omówi Ciocia 
Hala. 19,25—19,50: „łKKącik dla Panów*— 
prowadzi Karol Wyrwicz-Wichrowski. 19,50 
— 20,00: Sygnał czasu z Warszawy. Program 
na dzień nast. i komunikaty. 20.00—20.30: 
Audycja literacka. „Po teatrze" M. Bałuckie- 
go, w wyk. Z. D. R. Wil. 20.30 — 21,00: 
Koncert wokałny. Występ Marji Fiałko. 
21,00—22.00; Transm. z Warszawy. Kon- 
cert popularny. 22,00 22,45: Komunikaty: 
PAT. i inne z Warszawy. 22.45 23,45: 
„Spacer detektorowy po Europie" (Retrans- 
misja stacyj Zagranicznych z lokału P.A.P 
w Wilnie). 

į kwiaty, nasiona, jagody, korzenie, B 
korę, kupujemy stale. Z ofertami 

prosimy nadsylač próbki. 
„PLAMETIN“ Lwów, Rutowskiego 16. 

  

  

Zioła lekarskie "2 

MALPHA 
nieduża, japońskiej rasy, za klimatyzo- 
wana, zupełnie łagodna, sprzedaje się, 

jg” dres: Gdańska 4 m. 2, od g. 1—4. 

| PER REKU 0С СОА ОЧА сБ 7 РОЙЕ 

  

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dkejrzyj fowar krajowy. 

  

SBŁOWO 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 lipca 1929 r. 

Dewiay I waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dołary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 123.94, 124.23. 123,62, 

Kopenhaga 237,57, 238,10, 236,90; 

Budapeszt 158,— 155,90 157,— 

Holandja 358,28 _ 358,09  357,20 
Londyn 43,25,5 43,37, 43,15, 

Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,91,5 35.01, 34.83, 

Praga 26,38,5 26.45 26.32 

Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 
Stokholm 239,03 239,65 238,45 

Wiedeń 129,49,5 125.68, 125,06, 

Włochy 46,65, 40,78, 46.54, 

Marka niemiecka 212.42,5 
Gdańsk 173. 
Budapeszt 155,50 
Rubel złoty 4,59. 
Dolary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

Ppożyczka inwestycyjna 106,50—106,25. 
Dolarówka 62, — 60,75.5 proc. konwersyj- 
na 44,50. 44.— 5 'proc. kolejowa 39—. 
6 proc. dolarowa 83,— ; proc „ stabiliza- 
cyjna 91,50. 10 proc. kolejowa 102.50. 8 pr. 
L. Z. B. Gosp. Kraj. 'i B. Roln., obligacje 
B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 

4 i pół proc. ziemskie 48,50. 4i pół war- 
szawskie 47. 8 proc. warsz. 66,75—, 

Akcje: 
B. Polski 158.75 159,25. Spł. Zarobk. 

78,50. Elektrownia w Dąbrowie 91. Firley 
51,—. Węgiel 68. Lilpop 28,50. 28,25. Mo- 

Z 25. Starachowice 27,25. Borkow- 
ski 11. 
  

KOPIOWANIE 
PLANOW” 

ŚwiĄTŁODRUKI 
t WIES 
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Dzięki wybitnym walorom konstrukcyjnym angielskie samochody 

MORRIS 
znakomicie spełniają swą rolę na priskich drogach kresowych. ; 

Nowe models samochodów KORRI$: 

Osobowe (4:ro 6 cio cylindrowe). 

Taksówki (landoletki 6:cio osobowe). 

Ciężarowe i autobusy (4-ro i 6-cio kołowe) 

NA DOGODNYCH WARUNKACH poleca zastępstwo wileńskie: 

Wileńska Sprzedaż Samochodów 

Wileńska 8. 

Skład części zapasowych obficie zaopatrzony. 

  

Kiejski: Kizematogral 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

"Od dnia 16 do 19 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Ubogi miljoner 
Komedja w 8 aktach. W roli głównej: RICHARD DIX. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek 
seansów od g. 6-ei. Następny program: „NIEDOROSTEK*, 

  

  

KINO-TEATR | Dziś! Wielka atrakcją i sensacja! K 66 

“ Dramat erotyczno-salonowy э „NAD OBIETA , macierzyństwa. W rol. 

HELIOS główn. subtelna MARJA KORDA, oraz JAMESON THOMAS. Film sięgający do tajników duszy ludzkiej. 
э Wszechświatowy sukces! Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15, я 

Ee a АРНСЯ WÓZ RZEK M... W 

ud uuu J BB SUS 
W Czechowicach pod Warszawą 

wykonywa 

samochody ciężarowe, AUTOBUSY. polewaczki ulie 

Wozy te, wykonane całkowicie w kraju, z krajowego materjału, wyróżniają się 

mocną budową, solidnem wykonaniem, sprawnością w pracy i 

małemi kosztami eksploatacji, specjalnie nadają się na polskie trudne drogi. 

Reprezentacja na rejony województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego 

Inżynier L. JANOWICZ 

W Wilnie, uł. Ponarska 55, feleion 13-30. 

  

PISTOL straszak Nr 6 zagranicznej g-. 

roboty, naboje metalowe, 
kal. 6 mm. Fiuk ogromny, obrona od 
złodziejów mieszkań, letnisk, wozów, 

  

  

  

  

rowerów, Samochodów, odstrasza RTERAREŻ SPYSEE: 

wrony i złodziejów Od ogrodów T 
owocowych i t. p. Wysyłamy pocztą U d kobiecą 
bez pozwolenia. Cena z przesyłką ro Ekonserwuje, 
zl. 12.—Setka nabojów 5 zł., futerał = doskonali. odświeża, 
2.50 zł, oliwą 1 zł. Wybór jak przed wojną pistoletów Sawa- | Usuwa braki i skazy 
ge, Colt, Webleyx, Mauser, Lignone, Browning i inne. | Gabinet Kosmetyki 
Przybory do rybołówstwa. Wyciąć i zachować. Składnica | Leczniczej = „Cedib“ 
broni, amunicji i przyborów sportowych T. FALKOWSKI * aaeióniah 

. н З6 wale przyci ie Warszawa, ulica Emilji Plater Nr 20/846. 8L87—1L brwi. Wielka 18—9, 

В = Firma egz. od 1874 r RH W piątki do e, B ' 
8 Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji B W. Z. P* waż 
a m 

i K. Dąbrowska. i Ё „DgDTroWsKa, | em 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, s Np 

Ki maa aajienar ye asian i kra- g 
ins! t a š dać. rumentów ty BZ | WAWAWAW 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 8 KUPNO | SP ) 
SUBUBORAKENARSEBONZEBASAENCĄANNUDE ARNNABNTER I RZE 

FP L MARZE ? DOKTÓR Br. POFILSKI MYAWAWE 
prg | choroby skórne i we- g DEKARZE p) p.zELOOWICZ | esės es m : 

E: UEI SEO EEA | Chor. wenerycznė, | od godz. 10 do li od i Wilekin i $-a 
sylilis,  narządow „5-—7 p.p. W.Ponulan- Ą 

ь DOKTOR Se od 9 [ka 2, róg Zawalnejj s 
— —8 wiecz. a BINSEERG Elektroterapja 

syfilis i skórne. Wil-| | ( atermja 
no, ul. Wileńska 3,te-|  Kopieta-Lekarz 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. . ТМ ТО 

KOBIECE, WENE- 
DOKTOR RYCZNE, NARZĄ- 

A. Blumowicz „|od 12-21 оё 4-6, Choroby weneryczne, sl Mickiewicza 24, 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarską 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 

  

Bokfór.Mzuycydy 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
aeryczne |  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
nia, słońce górskie, 

Wytwórnia samochodów 

  

Bi Kosmetyka Bi r 2 hektary 

оя 
Mieszkanie 

5 pokojowe z kuch- 
nią do wynajęcia. 
Aotokolska 62. 0-gc0€ 

z niekrępu- 
Pokój jącem wej- 
ściem zaraz do wy- 

  

najęcia, Mickiewicza 

wozy rekwizytowe straży ogniowej i t. p. dA 

m rod PYP A 29 З- ТЬ оо ^ TYPA W agi | -B or» Ą | LETNISKA | 
RS G ETD E REIK 

JASTRZĘBIA GORA 
pełne morze, Fotel - 
Pensjonat „BAŁTYK* 
poleca pokoje na sier- 

pień. Zgłoszenia 
Jastrzębia Góra, pen- 
sjonat „Bałtyk* 0Z0£ 

AWAVAAA 
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Ni owad alny udyne i 
młyn, rijEżKAnIE Uczenicy 

ziemi, VI: VII kl. z inteli- 
przy dużem mieście 
powiatowem, dobry 
punkt—dam na odbu- 
dowę. Zgłoszen a: 
Wilno, ul. Ad. Mickie- 

gentnej rodziny po- 
szukuję do towarzy- 
stwa panienki na wieś. 
Zgłoszenia: wtorek 
od godz. 10 1 i 6—8 

wicza 27, Biuro Te- wiecz. Mickiewicza 42 
chniczne St. Stober- m. 5 tel. 10-84. —o 
ski. 1666—1 
BRZ SBc 4 . у) 2000 Tori 

ulokujemy nie- 
| zwłocznie pod 

1-szą hipotekę 
dużej kamienicy 

: D. H.-K. „Zachęta* 
patowi KO i | Mickiewicza 1, 
rzewny,drzewo rąba- | tel. 9-05. 9g0E—1 

ne. Dostawa od ' 
100 klgr. k 

0. „Wiopał | Naipewnie; | 
oka pieniężne, 

„Styczniowa 3. Ppozówa za- 
Tel. Wilno 6 -Nr 14. łatwia 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe 

—— 
D O M arewniany 

3 S ale, AE 2 a a i 
placu 200 sąžni kw. | ——— 

sprzedamy Za 4.000 | ая и приониа в ло 

Ria czachcta. | PGUBY 
tel 9-05, 690: 0! MMA a = 

Poi techniki War- 
szawskiej na 

nazw. I. Majerowicza, 
oraz rėžne dokumen- 
ty na nazw. E. Ma- 
jerowiczówny,absolw. 
U. S$. В. Uprasza się 
o zwrot po adr. F- 

  

Zr index Z 

AMIENICA w 
rejonie Pohu- 

lanki z ogrodem, 
ładnie położona 
do sprzedania nie- 

drogo 
Wil. Biuro Komi-       

  

Związek Sybiraków 
jet 3 2 

Karmelicka d. Nr. 29. 100 (sto) zł. na rzecz 3% ga 1 Re tel. 277. Mieklewicza 12 ae AGA Miki = anas LA bę ak 

głodujących północnych powiatów wojew. . ——— вО ле ickiewicza , a 5 ы 

I ieaiėgo WAWAWAWAWAWAWAWAWA avwaviiil (Telek gzi) | — WINNEGO аа 1е 152. oras I | atodeeniem KTS 

ROMUNT ‚ „ złamała wierzchołek sosenki — ciche pod sercem pusto, na języku sucho, bardzo pokaźnych rozmiarów, lekko u was widzę. Gdzie wy ich znajdu- „Pan sobie wyobrażasz że posia- 

5) Na usirannym sziaku chrupanie — oto żuje smaczną stra- daj Mikołaju którą butelkę pociągnąć, podjął ją w górę i zaniosłszy do ogni jecie?* dasz monopol kształcenia ludzi — od- 

wę.. parę tykow“. ska, bez hałasu złożył na stos gore- „Wydaje ich ten sam zaścianek i rzekł Aleksander żartobliwie. Kto nie- 

Powieść 
  

ROZDZIAŁ III. 

Ekloga. 

A wynik po.lowania i pełny wra- 

żeń przebieg jego, a zato nie jest opi- 

sany w księgach słów Gazety Myśliw- 

skiej?. 
Głębokim cieniem zapełniła noc, 

bór cały. Jeno na polance w sąsiedz- 

twie Wężowego jeziora płonął ogień 

wesoły. Z jednej strony od wjazdu ota- 

czał ją wysokopienny bór sosno- 

wy, z drugiej czerniał wyniosły las 

mięszany, przeważnie świerkowy. Pia” 

szczystą glebę pokrywał rzadki porost 

traw — a dalej ku południowi karło- 

wata pokaleczona przez łosie, sosni- 

na. 
Żywy blask wypełniał krąg polany 

sięgając wgórę aż po drzew szczyty— 
mad nią na rumianych od ognia fila- 
rach sosnowych — spoczywała ciężka 

" kopuła nocy. Opodal, u wozów czte- 
ry pary koni chrupały owies. Około 

_ ognia uwijało się dwuch* «dzi, słomę 
rozesłaną dla noclegu pokrywali futra- 
mi, bliżej ognia zaściełali dery, doby- 

_ wali z koszyków .talerze i inne przy- 
bory do wieczerzy, — u ognia stały 
rondle miedziane. Mikołaj Bez przy- 
boczny kozak księcia  rozporządzał, 
pomagał mu Andrzej Szulak, chłop ro- 
sły, w pełni siły rozwoju, z bujną pło- 

" wą grzywą, na stosunkowo małej gło” 
wie. 

Duże oczy piwne patrzyły na świat 
przebiegle — wesoło. Odziany był po 
wiejsku, w szarą siermięgę ma płócien- 
nej koszuli, przepasaną barwnym pa- 
sem misternie wytkanym,  sukienne 
spodnie, długie buty i wysoka czarna 
czapka barankowa dopełniały stroju. 

W cieniu nieco. aa uboczu siedział 
gajowy Tyworski, na kłódce dębowej 
— Zasłuchany czytał w księdze ciszy 
leśnej. Oto, dźwięk obcy doleciał go 

od jeziora... „Wczesną będziemy mieć 

zimę, myślał, — ptactwo wodne już 

ciągnie z dalekiej północy”. . Lekki 

trzask rozległ się na skraju polanki, w 

karłowatej sosninie — to łosza, która 
się ludzi nie lęka, a kłucowników unika 
przyszła ogryzać młode pędy drzewek, 
Zaledwo dostyszalny. szmer, — oto, 

i J 

Polowanie udato się — myšlat da- 
lej.. — Dwa strzały padły na Janmu- 
szach jeszcze za dnia. To nasz ksią- 
że zabił starego byka, wspaniałego ro- 
gacza. — Książe Marka strzelał w 
Czamanach, o zmroku — skutek nie- 
pewny, on gorszy strzelec... Jeszcze 
za dnia, głuchy wystrzał w Temnem, 
to Wotański książe zdobył byka. Ostat 
nie jego dwa strzały na  Bobrowej 
Strudze niepewne,zbyt już było ciem- 
no. Ten pijanica Wasyl Puszczyk, rok 
cały nie był w lesie, a we dwa dni bór 
przemysżkował i znowu wie co sie 
gdzie kryje, jak we wi”snej chacie. 

Wotańskiego księcia prowadził bez 
pomyłki. 

Porządny gajowy siedzi na uboczu 
i z daleka nasłuchiwać musi, jak tam 
robota idzie, a tego kundla książęta 
zawsze przy sobie trzymają... Puhacz 
huknął pośpiesznie raz i drugi, gdzieś 
w świerków wierzchołkach. Skąd ten, 
ptak dziki, dziś do ludzi się garnie? 
to zła wróżba — Chachejko*) w nim, 
siedzi. 

Przykre wołanie tajemniczego go- 
ścia, — z leśnej gęstwiny obudziło ga- 
jowego z rozmyślań. Do ognia pod- 
szedł — teraz mężczyzna lat 40-tu, w 
stroju myśliwskim, wzrostu średniego, 
śniady, raczej mizerny o jednem oku 
błękitnem, drugiem czarnem, niewido- 
niem sł aleczonem w jakiejś przygodzie 
z kłusownikami — rezolutny, pewny, 
siebie. 

„Ho Andrzej — zawołał — dosyć 
garnków pilnować, lenie zaprzęśa:, 
trzeba nam zabrać łosia z nad Borowej 
Struhi'. 

„Oszalałeś — fuknął zagadnięty — 
kto tobie powiedział, że łoś zabity? 

„Książęta z gołemi rękami z polo- 
wania wracać niezwykli a godzina już 
późna — ciemno". 

„Ciemno, to ciemno — może ich 
Chachejko, po bezdrożach wodzi i 
nie prędko przyjdą”. 

—- Wotańskiego księcia pewro, 
że djabeł wodzi, ale taki, co wie, gdzie 
wejście i wyjście, gdzie raki zimują i 
mróz, gdzie Tatuje, dla tego przyjdą tu 
zaraz“. ' 

„Ha, kiedy tak trzeba ruszać, ale 

*y W polskiem narz czu — djabeł leśny 

° Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23. 

„Wara, wara — rzekł Mikołaj — 
gdy książe przyjedzie dostaniesz, albo 
gdy wrócisz'. 

„> „Po takich pijakach, jak Puszczyk 
i Mikołaj — zapewniał Tyworski — 
niewiele wódki dla ciebie zostanie — 
tyle, co rosy na listku pokrzywy, ję- 
zyk sparzysz a pragnienia mie ugal 
sisz”, 

„Zła moja dola — westchnął An- 
drej żałośnie i poszedł zaprząg  go- 
tować. 

Odgłosy donośne żywej rozmowy, 
zapowiadały rychłe przybycie myśli- 
wych.. Pierwszy „zjawił się ks. Hubert, 
humor jego był wyśmienity, jaśniał jak 
tęcza. Z punktu jął opowiadać o przy- 
godach dnia, o wielkiej ilości zwierzy- 
ny, jaką spotkał o niezrównanej cel- 
ności własnych strzałów, o bobrach, 
które widział, i grobti, którą kanał prze. 
gradzai.! : 

Godzińa minęła na gawędach my- 
śliwskich w oka mgnieniu. Powrót 
Tyworskiego i Andreja ze wspaniałą 
zdobyczą z nad Bobrowej-Struhi powi- 
tał nowy wybuch radości. 

Tymczasem polana pogrążała się 
w mroku, płomień zamierał, wielkie 
głownie zarżyły się w popiele. Miko- 
łaj zakrzątał się około ogniska, wy- 
brał jedną z największych kłódek, ze 
ste,qcej wpobliżu piramidy . drzew, 
zarzucił ją lekko na ramie, przeniósł 
kilkanaście kroków i cisnął w ognisko. 
Andrej poszedł za jego przykładem, Po 
chwili, kilka polan potężnych dopeł- 
niło stos drzewa. Jak rój olbrzymi pło- 
mienistych owadów zerwały się w górę 
tysiące iskier, śród pasem dymu. Z pod 
kłód, przez dym, rwały się wgórę pla- 
chty płomienne, aż odzyskawszy nad 
nim przewagę, zakreśliły światłem sze- 
rokie koło. 

Atletyczna manifestacja z kłodami 
poruszyła mocno księcia, zapomniał na 
chwilę o przygodach myśliwskich. 
„Wyobrażacie sobie — zawołał — że- 
ście Bóg wie jacy mocarze, że książe 
tego samego co wy nnie potrafi? 

" Zaraz zobaczycie, dawajcie mi naj- 
większą ktodę“. . 

Napróżno przeszukiwano całą . pi- 
ramidę, największe kłody leżały już w 
ogniu. Książe musiał się zadowolić 
cokolwiek mniejszą — choć jeszcze 

jacy. 
Potem stanął w pełni blasków pło: 

mieni, w posągowej postawie, przy- 
wołał obu strzelców i rosłego Andreja 
i wyliczywszy im różne przewagi osiąg 
nięte w sporcie atletycznym, kazał im 
najdokładni ej wymacać — bardzo 
zresztą rozwiniętą — « „skułaturę rąk. 
nóg i całego ciała, od stóp aż po szy- 

Jė. 
Na to badanie rzeczoznawców tra- 

fili obaj książęta, wracający z Lencol- 
dem z polowania a że znali Huberta 
od dawna — osobliwe widowisko nie 
wywołało zdziwienia. Tylko Marek za- 
żartował: 

„Każe siebie macać, jak karmnika 
na kiermaszu''. 

Lėncold nawet chciał skończyć 
swój dyskurs dendrologiczny, w któ- 
rym dowodził pryncypałowi, iż nie na- 
leży się zapalać, do egzotycznych ga- 
tunków drzew, w gospodarstwie leś- 
nem. Tylka nieliczne gatunki istotną 
korzyść przynieść mogą — inne posia- 
dają tylko znaczenie dekoracyjne. 

Hubert był w tej chwili bardzo da- 
lekim od wszelkiej myśli o życiu ro(- 
ślinnem. O rodzajach pinea ub 
picea teraz słyszeć nie chciał. Dla wszy 
stkich uczestników polowania zażą- 
dał niezwłocznie po kieliszku wódki, 
poczem otworzył upusty wymowy dla 
barwnego przedstawienia przygód 
dnia całego. 

Radość jego została chwilowo 
przyćmioną wiadomością, że łoś zabi 
ty przez Aleksandra — był większy 
od zabitych przez niego i rogi posia- 
dał wspanialsze. | : 

Tymczasem strzelcy przygotowali 
wieczerzę. Dobór zakąsek i potraw, 
jako też wyśmienitych napojów, rado- 
wał serce zgłodniałych / myśliwych...- 
Ożywienie rozmowy wzrastało współ- 
miernie z zaspokojeniem pragnienia 
biesiadników. Hubert opowiadał anek- 
doty myśliwskie (nie wszystkie były 
nowe), własne przygody w utarcz- 

kach z kłusownikami, które w jego 

opowieści rosły do niebywałych roz- 
miarów. 

„Dzielnych ii dobrze wyszkolonych 
do wałki z nimi ludzi brakowało mi 
często, nie miałem takiego doboru, jaki 

ta sama wieś, która rodzi nicponiów 
kłusowników i bandytów. Jeno trzeba 
umieć ich znaleźć i wyszkolić. Lencold 
mistrz pod tym względem* — rzekł 
ks. Aleksander. 

„Naogół jednak twoje  Poleszuki 
uchodzą za naród niezdarny,  leni- 
wy”. 

Lencold żywo zaprzeczył. „Brak tu 
na ogół prawdziwej oświaty, rząd ją 
tłumi — a dla rozwoju rolnictwa, nic 
nie czyni — to główne źródło niedo- 
magań gospodarczych. Umiejętny 0 
ganizator i kierownik jest tu rzadko- 
ścią. Poleszuk, pod dobrem kierowni- 
ctwem, jest dobrym robotnikiem, wca- 
le nie gorszym od Niemca*. 

„Ale zbyteczną sumiennością 
nie grzeszy” — rze:ł *ubs"t. 

„Sumienności, pewno nie zaliczył 
bym w poczet pierwszorzędnych cnot 
jego”. 

„Choć i pod tym względem 
odezwał się Aleksander zdarzają się 
osobliwe objawy. — Mam kilku, mię- 
dzy tymi ludźmi, którym bym zaufał 
największe « pieniądze, doświadczenie 
dało mi pewność, że mogę liczyć na 
nich. Tu obecnego Andreja posyłałem 
wielokrotnie do. powiatowego miasta 
Moroczna, gdy miałem do odebrania, 
większe pieniądze. 

Niestety, to u nich prawie reguła: 
kto się ma dobrze ten do kieliszka 
zbyt skwapliwie zagląda. Pewnego ra- 
zu pan: Andrej upił się, sprdł z wozu 
konie bez niego dostawiona w nocy 
do Czarnobyla — ale pieniądze naza- 
jutrz oddał mi w całości. ‚ 

„Takie zaufanie to niebezpieczna 
loterja. odrzekł Lencold — I. 
„Włast' tmy ma swoje debre strrny 
Uczciwość Andrejów i Iwanów księcia 
toto objaw „Włast' ttmy', — któryby 
zkosztował „płody proswieszczenja““ 

rosyjskiego, nie był by tak pewny. 
Pewni bywają ludzie pierwotni i ludzie 
wysokiej kultury. Ci, którzy  liznęli 
owocu oświaty bywają podstępni, do 
do tej kategorji należy większość pół 
inteligentów miejscowych. — Zresztą 
gwardja księcia, to, jak rośliny wybu- 
jałe na żyźnej glebie, dają one efekty 
dekoracyjne, ale pożywnego owocu — 
czyli wytrwałej pracy powszedniej — 
od nich bym nie oczekiwal.“ 

on 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowie 

  

przeszedł Pańskiej szkoły — nie posia 
da wartości. Klasa zarozumiałości Pań- 
skiej jest wysoką”. 

Lencold jakby nie słysząc uwagi 
księcia — jął dalej rozwijać swe 
poglądy na rzeczy i ludzie. Mówił dłu- 
go o kraju, do którego przybył p zed 
40-tu laty, z niewiarą 'w możliwość 
dłuższej pracy twórczej na jego niwach 
Z czasem z żył się z warunkami, po- 
kochał go, jak drugą ojczyznę. 

Krytyczne uwagi jego choć dobrze 
pomyślane, nie dopadły Hubertowi do 
smaku, który gorliwie gasząc prag- 
nienie podniecał swój nastrój wesoły. 
Przerwał tedy wykład przedługi — 

„Że nasz stary przyjaciel Lencold jest 

rozumnym człowiekiem, a tem wiedzia 

łem dawno, teraz się przekonałem 0 
jego przebiegłości. Chce mu się spać 
więc i nas swoją filozofją do snu uko- 
łysać zamierza. Ale nic z tego, dziś mi 
lekko na sercu, wesoło, — całą noc 
szaleć będę i wam spać nie dam 7а 
miast filozofować — niech mi Pan le- 
piej powie, czy prawda, co słyszałem 
w Czarnobylu, że w noc księżycową 
z mandoliną w: ręku stajesz pod ok- 

nem pani Witalskiej i śpiewasz balla- 
dy Schillera?“ й 

„Ja myślę, że nie opowięści w 
Czarnobylu, jeno miły dźwięk szkła w 
chwili obecnej, księciu tę myśl pód- 
dar“. 

„I miły dźwięk szkła bywa źródłem 
dobrych natchnień, ale ja posiadam 
doskonale rozwinięty zmysł wywiadow 
czy. Z początku myślałem, że obecność 
pięknej klucznicy w Czarnobylu jest 
zasługą Aleksandra. 

Byłem na fałszywym tropie. Wieść 
która głosi że jest on wrażliwy tylko 
na wdzięki czarnych piękności — jak 
jego przyjaciel! Lord Kitchner — a Dia- 
łe są mu obojętne „jest pono prawdzi- 
wa. (Ks. Aleksander skrzywił). W wy- 
niku mego wyjazdu okazało się, że 

nasz filozof Lencold nie jest wolny od 
słabostek i że w nim płoną żywe, mło- 
dzieńcze uczucia. Pani, Witalska spo- 
rządziła nam wyśmienitą kolacyjkę i 
zasługuje, by wypić jej zdrowie. 
Zdrowie jej w ręce kochanego Lencol- 
da“. 

  

zialny redaktor Witold Woydyłło.     
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