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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ jedność”, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNA — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 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. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Leaja mocnrstóowiu 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z 

tego, co mazwa to oznacza. 

Liczne są przecież wj Polsce sto- 

warzyszenia, pracujące na polu P. W. 

* o podobnym charakterze zewnętrznym 

do Legji. Zdawałoby się więc pozor- 

nie, że tworzenie nowej placówki ma 

itym terenie jest zbędne, gdy istniejące 

już organizacje mogą z powodzeniem 

wypełnić ciążące na nich zadania. Tak 

byłoby w istocie, gdyby Legja miała 

na celu jedynie wychowanie fizycznie 

młodzieży. 

W rzeczywistości jednak zakres 

jej pracy sięga o wiele dalej i obejmu- 

je dałokszłałt przygotowania tak pod 

względem moralnym jak i fizycznym 

skefokich warpłiw młodego ppkołenim 

do przyszłych obowiązków względem 

Państwa. 
Większość istniejących dotychczas w 

kraju organizacyj, które zajmują się 

społecznem wychowaniem młodzieży 

oparła się na zasadach ideowych, za- 

czerpniętych z okresu niewoli. 

W rezultacie urabiany przez 

typ nowoczesnego Polaka, nie odpo- 

wiada bynajmniej wymaganiom chwili 

bieżącej. 

Co to znaczy? 
Otóż w dobie rozbioru wszystkie 

wysiłki, najlepszych synów Polski 

zwrócone były ku odzyskaniu utraco+ 

nej Niepodległości. 

Po zgnieceniu przez Moskali ostat- 

riego powstania w roku 1863 walka 

ta przyjęła formę zmagań podziem- 

nych. 

Z jednej strony starano 

wszelką cenę podtrzymać w społeczeń- 

stwie słabnącego ducha narodowego 

— z drugiej zaś korzystano z każdej 

sposobności, aby: zniszczyć organizm 

państw zaborczych. Ttem się tłomaczy 

w owych latach silny rozwój ideologji 

polskiego nacjonalizmu, jak również 

czynny udział największych bohaterów 

narodowych w działalności rewolucyj- 

nej P.P.S. 

Obydwa 'te zjawiska z punktu wi- 

dzenia interesów polskich były poży- 

teczne. 

Nacjonalizm utrzymywał 

odrębność ideową, socjalizm — drogą 

akcji wywrotowej osłabiał siły żywot- 

ne najeźdców. 

Z chwilą jednak, gdy Polska odzy- 

skała swój niezależny był państwowy 

= sytuacja uległa zasadniczej zmianie. 

Te $ame hasła Macjonjlistycane, 

które w towym iozasie dodatnio wpły- 
wały na pogłębienie rozłamu narodo- 

wego mięćlzy społeczeństwem _pol- 

skiem, a zdborcami, szerzone dziś w 

Odrodzonej |Polsce przez endecję są 
objawem are 

Dzielą onęż Pqlaków od ich współ- 
obywateli innej naijpdowpści i unjiemo- 

żliwiają ich wżajemne zbratanie się 

i Zglodną ę dla dpbra wspólnej Oj- 
czyzny. ž 

Podobniė rzeczy się mają i Zz socja- 

lizmem. Dopóki służył on za taran do 

ikruszenia potęgi naszych ciemięzców, 

dopóty dziqiłalność jego dla strony na- 
—sqdowej była korzystna. 

Obecnie „jednak, kiedy szerzona 
przezeń fdef walki klasowej ppdważa 
spoistość Państwa Polskiego a zależ- 
ność od, t. zw. międzynarowiówki, zt2- 

dzpnej przez socjalistów nkemiezjich 

oddaje-$q pod wpływy największych 
ńieprzyjądiół Polski — odgrywa on 
ńolę zdecydowaśie ujemną w TaSzem 

życiu państwowem. 
Najlepszem odzwierciadleniem te- 

go stanu rzeczy jest fakt opuszczenia 

dzisiejszej P.P.S. przez tych wielkich 
Polaków — którzy w dobie niewoli w 

szeregach jej walczyli o Niepodległość 
Ojczyzny. 

Zrozumiałem staje się teraz * dla- 
czego stowarzyszenia społeczno- wy- 

chowawcze, związane ideowo z ende- 

cją lub P.P.S., nie mogą dać Polsce 

ytakich obywateli, jakich ona dziś po- 
/trzebuje. 

į Do wypełnienia właśnie tej roli, w 
caiości dotychczas przez nikogo  je- 

szcze nie objętej powołaną została 
Legja Mocarstwowa. 

Ideologją swoją sięga ona najświet- 

niejszej epoki dawnej Rzeczypospoli- 

nie 

się za 

? 

polską 

} 

p 
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nzdesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem i5 groszy. Komunikaty oraż 
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drożej. 
co do 
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ECHA STOLICY Z7AKORDONÓW Przed 1 sierpnia 
Powróf Pana Prezydenta Rzeczy” 

pospolitej do stolicy. 

WARSZAWA, 30 7. Pat. Dziś o 
godzinie 11-ej przed gpołudniem  po- 
wrócił ze Spały do stolicy Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej. Bezpośrednio 
po przyjeździe Pana Prezydenta przy- 
jął na dłuższej audjencji zastępujące- 
go prezesa Rady Ministrów ministra 
Składkowskiego, który zdał Panu Pre- 
zydentowi sprawozdanie z bieżących 
prac państwowych. 

Pobyf JE. ks. biskupa Bandur- 
skiego w Bydgoszczy. 

BYDGOSZCZ, 30 7. Pat. W ubie- 
głą sobotę przybył z Wilna do Byd- 
goszczy JE. ks. biskup Bandurski, wi- 
tany na dworcu przez przedstawicieli 
władz, wojskowości i tłumy  publicz- 
ności. W niedzielę ks. biskup Ban- 
durski brał udział w uroczystości po- 
Święcenia sztandaru powstańców wiel- 
kopolskich. W dniu 29 bm. ks. biskup 
Bandurski odjechał z powrotem do 
Wilna. 

Powróf premjera p. Świfalskiego 
Zgodnie z ostatniemi informacjami 

powrót p. premjera Świtalskiego z 
Biarritz ma nastąpić 5 sierpnia rb. 

Opóźnienie powrofu ministra 
Zaleskiego. 

Agencja Press dowiaduje się, że 
powrót ministra Zaleskiego do War- 
szawy, który miał nastąpić w dniu 
wczorajszym został opóżniony i p. 
minister przybywa jeszcze w Paryżu. 
Przedłużenie pobytu min. Zaleskiego 
w stolicy Francji pozostaje w związku 
z francuskiem  przesileniem gabineto- 
wem. 

Minister Zaleski opuszcza Paryż 
we wtorek po poł. i przybędzie do 
Warszawy w środę wieczorem pocią: 
giem paryskim. 

Przyjęcia u dyr. Juljusza Luka- 
siewicza. 

Dyrektor dep. konsularnego w 
min. spr. zagr. p. Juljusz Łukasiewicz 
przyjął dnia 27 bm. p. John B. Stet- 
sona, posła Stanów Zjednoczonych 
A. P., p. M. Wistranda, charge d'aflai- 
res szwedzkiego i p. Vasii-bey'a, tu- 
reckiego charge d'affaires. 

Zmiana na sfanowisku posła 
Rumunii w Warszawie. 

W dniu wczorajszym przyjechał 
do Warszawy poseł Rumunii min. 
Karol Davilla, który ma w środę bie- 
żącego tpgodnia wręczyć Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej iisty, fodwołujące 
go ze stanowiska w Warszawie. 5Na- 
stępca jego nowomianowany poseł 
Cretzianu przybywa gdo Warszawy w 
pierwszych dniach sierpnia. 

Rozwiązanie Kasy Chorych w Bia- 
lymsfoku. 

Ogłoszono dekret, rozwiązujący 
Radę, Zarząd, Komisję Rewizyjną Po- 
wiatowej Kasy Chorych w Białymsto: 
ku z równoczesnem mianowaniem 
komisarza. Na stanowisko to został 
powołany dr. Wacław Szaykowski, 
komisarz organizacyjny 9-ciu innych 
powiatowych Kas Chorych w woje- 
wództwie Białostockiem i Poleskiem. 

Urlopy 

Poseł polski w Moskwie minister 
Patek udaje się dziś na kurację do 
Joachimowa w Czechosłowacji. 

® 
Przebywający w Polsce poseł pol- 

ski przy rządzie Stanów  Zjednoczo- 
nych p. Tytus Filipowicz udał.się na 
krótki wypoczynek do Zakopanego. 
Po powrocie ministra Zaleskiego do 
Warszawy poseł Filipowicz omówi z 
p. ministrem sprawę pertraktacyj o 
traktat handlowy polsko-amerykański. 
Jedną z ważniejszych podstaw przy- 
szłego traktatu ma być ustalenie wza- 
jemnej wymiany towarowej bezpo- 
średnio Gdynia—Nowy Jork z ominię- 
ciem portów niemieckich, które obec- 
nie pośredniczą w handłu między 
Polską a Stanami Zjednoczonemi. 

+ Tarys Kistorji Wojennej 
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Do nabycia w Adm. „Slowa“ 
Cena gr. 50. 

Estonja zatwierdziła kontrakty 0 odszko- 
dowania dla ziómian 

Z Rewla donoszą: „Raewaleht* ze 
źródeł  wiarogodnych informuje, że 
kwestja odszkodowania dla ziemian 
za wywłaszczoną ziemię weszła w 
ostateczne stadjum. Z większością 
ziemian osiągnieto porozumienie co 
do warunków wypłacenia odszkodo: 
wania i rząd zatwierdził już kontrak- 
ty. Pozozumienie osiągnięto z obywa- 
telami szwedzkimi, amerykańskimi, 
włoskimi, duńskimi, szwajcarskimi i 
niemieckimi. Jedynie pertraktacje z 
trzema niemieckimi obywatelami nie 
odniosły skutku, Wszelako jest na- 
dzieja, że w najbliższych dniach doj: 
dzie do porozumienia i rząd estoński . 
rozrachuje się z ziemianami—cudzo- 
ziemcami. 

Nandydatura nowego posła estońskiego 
w. Polste 

Z Rewla donoszą: Pismo socja- 
listyczne „Rachwa Syna* komunikuje, 
że partja pracy, do której, jak wiado- 
mo, należy głowa państwa O. Strand- 
man, wysuwa na . stanowisko posła 
w Polsce szeia drugiej dywizji gen. 
Reeka. 

W roku ub. partja pracy doma- 
gała się mianowania gen. Reeka na 
stanowisko inspektora armji, wszela- 
ko wobec negatywnego ustosunkowa- 
nia się kół wojennych, jako też in- 
nych partyj politycznych do tej kan- 
dydatury, wyrzekła się swego  za- 
miaru. 

Według „Rachwa Syna" projekt 
partji pracy mianowania „gen. Reeka 
posłem w Polsce nie spotyka się z 
uznaniem innych burżuazzjnych frak- 
<syj koalicji. 

Katastrofa lotnicza pod Poglegiani 
Z Kowna donoszą: 25 czerwca o 

godz. 4i pół p.p. na polu pod Pogie- 
giami w kraju Kłajpędzkim uległ ka- 
tastrofie litewski samolot wojskowy. 
Katastrofa wydarzyła się naskutek 
zepsucia się motoru. Lotnik Mockus 
jest lekko ranny. Samolot uległ zdru- 

zgotaniu. : 

Dolary gości amerykańskich 
Z Kowna donoszą: Centralne biu- 

ro statystyczne oblicza, .iż w 1928 r. 
odwiedziło Litwę 1555 obywateli ame- 
rykańskich, gości i turystów. Pozosta- 
wili oni podczas swego pobytu w 
Litwie około miliona dolarów. 

śpw majątku prywatnego 
Z Kowna donoszą: Centralne biu- 

ro statystyczne zamierza w czerwcu 
1930 r. dokonać jw kraju powszech- 
nego spisu gospodarstw i inwóntarza. 
Na podstawie tego spisu ma być ob- 
liczony prywatny majątek obywateli 
Litwy. 

Harcerze litewscy do Anglji 
Z Kowna donoszą: 28 bm. przed- 

stawiciele harcerstwa litewskiego w 
liczbie 4 osób udali się do Anglji na 
międzynarodowy zjazd harcerzy, który 
zostanie otwarty 31 bm. Pobyt harce- 
rzy litewskich w Anglji potrwa 2 ty- 
godnie. 

Aincjata przeciw kotom w Kownie 
Z Kowna donoszą: Jak wiadomo, 

do Kowna przyjechał wiedeński cyrk 
Hagenbeck-Medrano. Naprowadziło to 
kilku dowcipnych na pomysł rozpu- 
szczeria pogłoski, jakoby do cyrku 
wpuszczają za kota zamiast biletu. 
Skutki tej pogłoski były fatalne. Ba- 
chory powyłapywali koty w całem 
mieście i gromadami zaczęli znosić je 
do cyrku, przedstawiając tam swe ży- 
we bilety i żądając wpuszczenia. Na- 
turalnie, nikogo z nich nie wpuszczo- 
no i w rezultacie całe hordy kotów, 
nie przedstawiające już teraz realnej 
wartości, błąkają się dokoła cyrku, 
skąd wyłapują je z powrotem stro- 
skane gosposie i niosą do domu. 

Wyjazd gen. Dankantasa do Brazylji 
Z Kowna donoszą: Pisma podają, 

że b. minister wojny gen. Daukantas 
6 sierpnia wyjeżdża do Brazylji. 

Lasiępta głowy państwa estońskiego 
Z Kowla donoszą: Na mocy po: 

stanowienia rządu zastępcą głowy 
państwa został mianowany minister 
rolnictwa Kerem. 

Komuniści wszędzie napotykają opór 
Naczelnym organizatorem zaburzeń w Europie jest Zi- 

nowjew 
WIEDEŃ, 30.VII. PAT. Dzienniki donoszą z Moskwy, że III 

międzynarodówka poleciła Zinowjewowi sprawę wywołania za- 
spi w stolicach europejskich łącznie z Londynem w dniu 1 

sierpnia. 

Udaremniona akcja komunistów. w Budapeszcie 
BUDAPESZT. 30.6. Pat. Policja aresztowała przed kilkoma dniami 

wielu agitatorów komunistycznych, którzy na podstawie dyrektyw, otrzy- 
manych z Moskwy,iprzygotowywali demonstracje na dzień 1 sierpnia.Ubieg- 
łej nocy w rozmaitych punktach stolicy rozlepiono komunistyczne odezwy 
pod hasłem „Proletarjusze wszystkich krajów łączcie się!*. Odezwy wzy- 
wają wszystkich robotników do organizowania się i demonstrowania w 
dniu 1 sierpnia. Śledztwo stwierdziło, że komuniści dążą do zorganizowa- 
nia w dniu 1 sierpnia strajku protestacyjnego i chcą wyprowadzić na uli- 
ce inwalidów wojennych i bezrobotnych. Policja prowadzi energiczne po- 
Szukiwania i wydała szereg zarządzeń, aby uniemożliwić demostracje ulicz- 
ne w dniu 1 sierpnia. 

W Jugosławji dysponowali nawet samolotem. 
WIEDEŃ, 30 8. Pat. Według doniesień „United Press" z Zagrzebia 

skoniiskowano tamże samolot, który służył dla propagandy komunistycz- 
nej. W instytucie biologicznym tamtejszego uniwersytetu odkryto tajną dru- 
karnię komunistyczną, w której drukowano ulotki, Podczas rewizji jeden 
z komunistów strzelił do urzędnika policyjnego, jednak chybił. 

We Francji nie będzie pochodów, wieców i zebrań 
PARYŻ, 30.VII PAT. W związku z zapowiedzianemi "na 1 sierpnia mani- 

festacjami komunistycznemi, władze zabroniły kategorycznie Adas po: 
chodów, wieców i zebrań pod gołem niebem. Wszyscy cudzoziemcy, biorący 
udział w manifestacjach, zostaną wydaleni z kraju. : 

Wstrzymane zapędy komunistów niemieckich 
usiłujących przekroczyć granicę Belgji 

BRUKSELA. 30.6. Pat. Jak donosi „La libre Belgique", pod- 
czas święta ludowego, które odbyło się w Verviers, około gra- 
nicy niemieckiej, grupa komunistów niemieckich usiłowała prze- 
kroczyć granicę w celu urządzenia manifestacji. Oddziały żan- 
darmerji, wysłane w stronę granicy, odparły manifestantów. 

Szwajcarja również odparła wizytę nieproszonych gości. 
BERLIN, 30 8. Pat. Donoszą tu z Zurychu, że grupka komunistów 

badeńskich usiłowała przejść przez most na Renie na terytorjium szwajcar: 
skie. W odpowiedzi na wezwanie strażników do cofnięcia się, komuniści 
uzbrojeni w pałki, zaatakowali straż szwajcarską, wobec czego strażnicy 
musieli użyć broni. Około 25 osób raniono. Między niemi znajduje się 
poseł komunistyczny na sejm badeński Bock. 

Rontiikt sowiecko-chińshi OysusU 
Konferencja Lubung-Huana z Melnikowem 

WIEDEŃ, 30.VII. PAT. Jak donosi prasa, z Szanghaju odjechali już 
parlamentarzyści chińscy pod przewodnictwem prezydenta kolei chińskiej 

Lubung-Huana do Maudżurji, gdzie odbędzie się konferencja z rosyjskim 

konsulem generalnym w Charbinie Melnikowem. Termin wyjazdu delegacji 

trzymany był w tajemnicy celem zapobieżenia możliwym demonstracjom. 

W każdymbądź razie nie w Berlinie 

BERLIN. 30.6. Pat. Tutejsza ambasada sowiecka zaprzecza wiado- 
mościom, jakoby w Berlinie toczyć się miały rokowania chińsko-sowieckie. 

Chinczycy opuścili pierwsze linje okopów. 
WIEDEN. 30,6. Pat, „United Press* donosi z Szanghaju, że 

wojska chińskie wycofane zostały z pierwszej linji okopów ce- 
lem uniknięcia starcia. Słychać, że wojska rosyjskie czynią po 
swej stronie to samo. 

Antykomunistyczna demonstracja w Szanghaju. 

WIEDEŃ. 30.6. Pat. Według doniesień dzienników z Szaghaju odby- 
ła się tam wczoraj demonstracja antykomunistyczna, w której wzięło udział 
20 tys. osób. Tłum zaatakował agitatorów komunisiycznych. Fabryki były 
przez ten czas zamknięte celem umożliwienia robotnikom wzięcia udziału 
w demonstracji. 

Kiedy Poincare spońziewa się wyzdrowieć? 
PARYŻ. 29.6. Pat. Poincare, odpowiadając na życzenia „ szybkiego 

wyzdrowienia, złożone mu przez ambasadora angielskiego w imieniu króla 
Jerzego, oświadczył, że interwencja chirurgiczna zapowiada się jak najpo- 
myślniej i lekarze sądzą, że całkowity powrót do zdrowia nastąpi w ciągu 
2—3 miesięcy. 

Obawy o zdrowie Poincarego minęły 

PARYŻ. 30.6. Pat. Pomimo konieczności zabiegu chirurgicznego, stan 
zdrowia Poincarego nie wzbudza żadnego zaniepokojenia. 

Operacja odbędzie się we czwartek 

PARYŻ. 30.6. Pat. Poincare podda się operacji chirurgicznej we 
a 

czwartek. х 
WOAPYDNZEWWKYACJEGH 

400 godzin długości lofu 
ST. LOUIS, 30.6. Pat. Samolot „St-Louis“ przekroczył 400- 

setną godzinę lotu. Poprzedni rekord długości lotu już teraz po- 
bity został o !50 godzin. 

Wybuch gazów w kopalni w Waldenkurgu 
Tragiczna śmierć 23 górników 

WALDENBURG (Niemiecki Sląsk); 30.VII. PAT. W tutejszej kopalni zda- 
rzył się silny wybuch gazu ziemuego. 23 górników poniosło Śmierć, 12 odnio- 
sło ciężkie rany. ' 

Dalsze ofiary. 

Przy wynoszeniu oliar z szybu rozegrały się wstrząsaiące sceny. 12 
rannym górnikom, których umieszczono w szpitalu grozi niebezpieczeństwo 
śmierci. 

  

tej a kamieniem węgielnym: jej progra- 

mu wychowawczego jest zasada, iż 
dobro Państwa jako dałaści, jest naj- 
wyższem piławem, któremu winny być 
podporządkowane wsjłystkie interesy 

poszczególnych klas i grup społecęć 
nych. 

Hasłem bojowem Ojców naszych 
było! uzyskanie Niepodległości — ha- 
słem dzisiejszej młodzieży winno stać 
się Jej utrwalenie. 

Narażona na nieustanne napaści 
swoich odwiecznych wrogów Niemiec 
i Rosji — Polska utrzymać może swój 
był niezależny jedynie, jako państwo 
wielkie i potężne. 

W zrozumieniu tego naczelnego 
nakazu chwili, twórcy Legii na sztan- 
darze swoim wypisali hasło: „Polska 
Mocarstwo*, jako najwyższy cel, 
do którego, wkany być. skierowane 
wszystkie wysjiki, Polpków. 

Niegdyś Państwo polskie było już 
mocarstwem, granice Jego sięgały od 
morza Bałtyckiego po mórze Czarne, 
a sława imienia i oręża polskiego roz* 
brzmiewała pa całym świecie. Potęga 
wczesnej Rzeczypospolitej stworzona 
została przez wiekopomne dzieło Unji 
polsko-litewskiej, która pierwsze owo- 
ce wydała już na polach Grunwaldu, 
gdzie w dniu klęski zakonu krzyża- 
ckiego narodziła się polskie mocar- 
stwo. > 

Obecnie tak jak kiedyś przed. wie- 
kami polski program wielkomocarstwo 
wy zrealizowany być może, tylko o 
tyle, o ile społeczeństwo przeniknięte 
zostanie wielkim duchem epoki Jagie- 
Ilońskiej — zgodnego współżycia Na- 
fłodu palskiego z jego pobratymcami 
słowiańskimi w granicach wspólnięgo, 
wielkiegjo Państwa. 

Krzewicielką tych tradycyj, usymbo- 
lizowanych w godle orła i pogoni — 
jest Legja. 

Zrzeszona w: jej szeregach: mło- 
dzież przygotowuje się da czekających 
ją obowiązków obywatelskich według 
podniosłych zasad, które niegdyś kie- 
rowały czynami polskiego rycerstwa. 

Wiara, Honor i Ojczyzna — to ka- 
techizm każdego: mocarstwowca. 

"Służba dla Państwa jako całości, 
praca dla jego potęgi i chwały — oto 
obowiązek zasadniczy tych wszystkich 
którzy mają zaszczyt należeć da Legji 
Mocarstwowej. 

Męstwo, kamność i wyćwiczenie w 
rzemiośle wojennem — oto zadaiek 
pewności, że gdy wybije godzina, nie 
zabraknie, ani jednego mocarstwowca 
aby krwią własną wypieczętować swój 
dług względem Ojczyzny. 

Rowmund Piłsudski. 
 ETEWERDY KREDY TZREREOSZESDOSZESK TE 224 EOZWECZAE NABAP"SEDIZY:. 

Mapiętnowanie korsarsiwa prasowego 
„ Dn. 27 b. m. minister przemysłu 

i handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski 
wystosował do redakcji dziennika „Po- 
1юща“ w Katowicach następujące 
pismo: 
„Minister Przemysłu i Handlu 

Warszawa, dn. 27.7. 1929 r, 
„Do pana redaktora „Polonji* w 

Katowicach. 
Po powrocie do kraja i objęciu 

urzędowania w dn. 26 b. m. zostałem 
poinformowany, że pismo panów pu- 
Ściło w obieg pogłoskę, jakobym miał 
objąć stanowisko dyrektora w mają- 
cej ewentualnie powstać na podstawie 
koncesji rządowej spółce elektrycznej 
harrimanowskiej, przyczem wiadomość 
ta została dodatkowo zaprawiona 
cyfrą miesięcznej pensji sięgającej 
5.000 dol. Piętnuję tego rodzaju me- 
todę walki politycznej, jako nieprzy- 
zwoitą i nieuczciwą. 

Nigdy na stanowisku ministra, ani 
bezpośrednio, ani w jakiejkolwiek for- 
mie pośredniej nie pertraktowalem, 
ani pertraktować nie myślę o  jaką- 
kolwiek posadę, a każdego odważa- 
jącego się przyjść do mnie z podob- 
ną propozycją wyprosiłbym za drzwi. 
Kultu dla osobistego zysku, dobro- 
bytu czy majątku nie miałem i nie 
mam, a wymienioną pensję uważam 
nawet w największem  przedsiębior- 
stwie w stosunkach polskich za kra: 
dzież moralną i rozbój. 

Przed objęciem stanowiska mini- 
stra zawsze czynnie dawałem wyraz 
tym samym zapatrywaniom. To sta- 
nowisko moje jest wiadome  każde- 
mu, kto ze mną współpracował, szcze- 
gólnie zaś jest znane na Śląsku. Tem- 
bardziej więc puszczenie tej wersji w 
kurs bez sprawdzenia jej mimo możli- 
wości jest i pozostanie moralnie nie- 
uczciwem*.  (—) E. Kwiatkowski



    

  

  

Wrażenia robotnika francuskiego z pobytu w Ameryce. 
Sekretarz С. С. T., z zawodu me- 

chanik, Henryk Dubreuil, zdziwił się 
niepomiernie czytając przed cztere- 
ma laty dzieło sławnego ekonomisty o 
warumkach (pracy robotników amery- 
kańskich. Ekonomista wyrażał się 
wielce krytycznie o zupełnem zmecha- 
nizowaniu robotnika; przez system 
drobiazgowej specjalizacji. 

System specjalizacji pracy nie jest 
wynalazkiem wyłącznie amerykańskim 
prakrykuje się go od dawna we Francji 
na ten przykład dużo robotników przez 
szcreg lat toczą stale tylko nogi sto 
łowe inni znów stale polerują blaty i 
t. d. г 

Dubreuwil widząc rozbieżność po- 
między tem co się w Europie opowiada 
o świetnych warunkach pracy dla ro- 
botników a danymi wyszczególnioymi 
w dziele ekonomisty zapragnął sie 
przekonać naocznie jak się cała sprawa 
„przedstawia, i w tym celu postanowił 
wyjechać do Ameryki. 

Powziąwszy, to postanowienie za- 
brał się przedewszystkiem z zapałem 
do uczenia się języka angielskiego. 
Przez szereg miesięcy uwagę powsze- 
chną zwracał na s iebie młody cz!a- 
wiek z długą brodą, który w metrze 
i w autobusach często przejechał swoją 
stację zbyt pochłonięty pracą tłoma 
czenia tekstów angielskich przy pomo- 
cy dykcjonarza. Nauczenie się języka 
nie mało trudu kosztowało Dubreuila, 
gdyż mógł on nauce mało czasu po- 
święcać zajęty stale pracą zarobkową. 
Wireszcie przy pomocy  gratisowego 
profesora, który go nauczył wymowy, 
Dubreuil na tyle opanował angielski, 
że mógł już wyjechać da New-Yorku. 

Natychmiast po przybyciu do Sta- 
nów Zjednoczonych, musiał odważny 
mechanik rozpocząć ciężką walkę o byt 
gdyż zabrał ze sobą znikomy zapas 
pieniedzy mając postanowienie żywie- 
mia się ze swej pracy w Ameryce. 

Pa pobycie 15 miesięcy w Amery- 
ce Henryk Dubreuil powrócił do. Fran- 
cji. Jest on kompletnie zadowolony ze 
swego pobytu, gdyż zgodnie z powzie- 
tym programem zwiedził on wszystkie 
stany badając warunki pracy zatrude 
nionych w różnych fabrykach. 

— Musiałem zgolić moją brodę, 
mówi on, gdyż z zarostem nigdzie nie 
mógłbym dostać pracy. Pozatem о- 
stać pracę w Ameryce jest stosunkowo 
łatwo. Świadectwa i dyplomy są w 
Ameryce  niepotrzebnym balastem, 
gdyż nigdzie nawet o nie nie pytają. 

— Co pan umie robić pyta kierow- 
nik przedsiębiorstwa. I jeśli tylko do- 
brze się zna swój fach niedługo trzeba 
czekać na awans, a nawet jeśli wydaj- 
mość pracy jest dobra to można tam 

' dostać wyższe stanowisko od kogoś 
posiadającego świetne dyplomy. ale 
który w pracy jest mniej sprawny. 

— W Ameryce cenią i sądzą każ- 
dego według jego pracy, to jest rzecz 
pierwsza i zasadnicza. 

— Dnugim punktem jest: Że rabot- 
nik ameryxański pracuje mniej niż franl 
cuski, a w każdym bądź razie pracuje 
w znacznie dogodniejszych warunkach 

— A więc w Ameryce niema złych 
warsztatów i fabryk. 

— Owszem są ale znacznie mniej 
niż w Europie. 4 

— Na czem że więc główna różni- 
ca polega. 

-— Przedewszystkiem na obfitości 
i doskonałości narzędzi. Widząc wszę- 
dzie tak znaczną ilość maszyn i narzę- 
dzi odniosłem wrażenie, że banki w 

_ Ameryce znacznie wydatniej popiera- 

  

х 

  

ja przemysł niż to się dzieje we Fran- 
cji. 

A wanunki pracy. 
— Również znacznie lepsze. Zda- 

  

rzało mi się pracować bez marynarki 
przy 20 stopniach mrozu. We Francji 
w warsztacie tego typu lecz znacznie 
gorzej ogrzanym, musiałbym korzysta- 
jąc z nieuwagi dozorcy co jakiś czas 
grzać się przy piecu, nie mówiąc już 
nawet o możliwości pracy bez mary 
narki. 

— Te udoskonalone narzędzia, te 
dobre warunki pracy, przyczyniają się 
do znacznego rozwoju produkcji, ciąg- 
nie Dubreuil z zapałem. Wydajność 
pracy powoduje w dalszym ciągu obni 
żenie cen wyrobów manufaktury, z 
czego społeczeństwo «ciągnie znaczne 
korzyści. 2 

— Przyktad: Robotnik amerykan- 
ski zarabia przeciętnie 6 dolarów dzien 
nie co wynosi w monecie francuskiej 
150 franków. Otóż przedmioty które 
on wytworzy są znacznie tańsze jak 
wyroby robotnika francuskiego zara- 
biającego 50, franków dziennie. 

— Gdyby robotnik fra neuski na- 
wet średnio uzdolniony rozporządzał 
tak doskonałymi narzędziami toby się 
z pewnością nie potrzebował oba- 
wiać żadnego porównania. 

Sprawa dła której mechanik Du- 
breuil nie znajduje dostatecznych słów 
zachwytu, jest demokratyczna atmo- 
sfera warsztatów. 

— Na mocy osobistego došwiad- 
czenia, mówi on, rozumiem obecnie 
dlaczego żaden robotnik amerykański 
nie chce się u mas osiedlić. Robotnika 
amerykańskiego od pracy w Europie 
odstraszają nie tylko odmienne warun- 
ki życia i zarobków ale przedewszy- 
stkiem żaden z nich nie mógł by się 
obejść bez systemu demokratyzacji 
przemysłu. System demokratyzacji 
przemysłu mający coraz szersze zasto- 
sowanie w Ameryce, coraz bardziej 
zaciesnia łączność pomiędzy dyrekcją 
przedsiębiorstwa a zatrudnionym per- 
sonelem, równie zainteresowanym por 
myślnym rozwojem przedsiębiorstwa. 

Ogromnie charakterystyczną zwła- 
szcza w dzisiejszych czasach jest uwa- 
gaDubreuilla, że nawet gdyby zasto- 
sować w Europie udoskonalone narzę- 
dzia i amerykański system pracy, Eu- 
ropa nie mogłaby jeszcze konkurować 
zwycięsko z Ameryką w masowej pro- 
dukcji z powodu wytworzonych barjer 
granicznych i celnych pomiędzy różny- 
mi państwami i narodami Europy. 

— A więc jest pam zwolennikiem 
stworzenia Stanów Zjednoczonych 
Europy. 

— Mojem zdaniem jest to jedyny 
sposób rozwiązania trudnego proble- 
mu — potwierdził Dubreuil z prze- 
konaniem, przytaczając w dalszym 
ciągu swoje wspomnienia. 

Ten człowiek który widział wiele 
zapamiętał wszystko dokładnie. 

W książce zatytułowanej Standarts, 
'Dubreuil spisał swoje spostrzeżenia. 

W książce tej Dubreuil nic nie stara 

się tłomaczyć ani komentować, 'a tył- 

ko przedstawia niezmiernie ściśle i 

jasno. / 

Po przedstawieniu bezstronnem Sy- 

stemu pracy od sztuki najczęściej prak 

tykowanego w Ameryce dodaje na- 

tychmiast: 
° — W fermach w których ten sy- 
stem jest stosowany, cały personel 

jest zmuszony do zgóry ściśle okreś- 

lonej produkcji, normę produkcji okre- 

śla ogólny rytm pracy. : 

Należałoby właściwie przytoczyć 

wszystko z tej książki pisanej przez 

maszynistę, który jak z dzieła jego wi- 

dać równie wiprawnie władał piórem 
jak pilnikiem. į 

Książka Dubreuilla wywołała wiel- 
kie zainteresowanie w świecie przemy- 
słowym. Wielcy przemysłowcy, pomi 

MOJA WYCIECZKA DO WILNA 
O Wilno?... Wilno!... W stronęobrócić się którą 
1 do któregokolwiek zajrzeć twego kata: 
Jakby cię Ruszczyc tworzył — lub pędzet Jamontta, 
Hoppena rylec albo Dobaczewskiej pióro! 

Gdy ku Wilji zwierciadłu pochylasz oblicza, 
Na tle zmiennej obłoczków i chmurek igraszki 
Majaczeje potężna postać Mickiewicza 

Jak pieśń bez słów... Ach, czemuż... czemuż, że — Pronaszki- 

B. Kaciukiewicz: „Wieczory nad Wilją*. Pieśń XI. 

Pewnego dnia, pod zachód: słoń- 
ca kiedyśmy ja i ciotka Rozpędowska 
siedzieli za stołem na ganku w Intur- 
kach, a dwie dziewczyny folwarczne, 
skuliwszy się na szerokich stopniach 
schodów i podkurczywszy bose nogi, 
przebierały maliny leśne przyniesione 
świeżutko w miesłychanej ilości przez 
baby wioskowe (Co mają robić? Do 
żniw w naszej okolicy jeszcze daleko) 
— cisnąłem, z niezwykłą u mnie pasją 
przeczytaną gazetę na stojący, opodal 
wyplatany fotel. (Trafiłem akurat w 
sporą dziurę, tedy gazeta stanęła w 
niej sztorcem wszystkiemi czterema 
rogami jakby śmiertelnie urażona, żem 
się z nią tak brutalnie obszedł), poda- 
łem się wtył, milcząc przez długą 
chwilę patrzyłem w górę, poczem, 
wciąż nie zmieniając kierunku wzroku, 
rzekłem zakładając ręce w tył głowy, 

_ powoli, spokojnie lecz dobitnie: 

— Jadę do Wilna! Ja-a-dę do Wil- 

  

ы , 

Jedna z dziewcząt aż wypuściła z 
rąk miskę z malinami, druga, straciw- 
szy równowagę, wjechała łokciem w 
pełny jpółmisek — a ciotka Rozpędow- 
ska, ciągnąca pasjans na stoliku, jakby 
nie słyszała wcale. Raczej ostentacyj- 
mie udała, że nie słyszy. 

Dopiero gdy połażywszy dwójkę 
na trójkę „wyniosła”, nie spiesząc się, 
na asa karo całą kolumnę kart aż do 

waleta włącznie, rzekła krótko i wę- 
złowato: 

— Bredzisz. 
— Nie bredzę — odparłem  nie- 

mniej spokojnie — tylko powtarzam: 
jadę do Wilna. 

Ramiona ciocine podniosły się lek- 
ko w górę i opadły. Wciąż nie mogło 
się jej w głowie pomieści, abym mógł 
ruszyć się z Inturek — osobliwie, rzecz 
prosta, kiedy ona, ciocia Rozpędowska 
raczy gościć pod moim dachem... od 
w RI Kia roku zeszłego. 

— Doa Wilna? — zagad ke a REŻ 

„ — Jakto poco? Ciocła mie wie co 
się dzieje? 

— (О)сіиіе? 
— Oczywiście, że nie w naszym za- padtym kącie, tylko... w Zazełachi > 
— Ach, w gazetach! 
Ciocia zatrzepotała trzymaną w 

podniesionej ręce dziesiątką czy dzie- 
wiątką pik. Był to gest jawnie — [ek- 
ceważący. 
„— Jeżeli nie w gazetach — popra- 

wiłem się — to na świecie. Wojna! 
Krótko mówiąc: wojna! 

— Gdzie? 
— W Chinach... z bołszewikami!... 

Nad Amurem... Kto dziś może być pe- 
wny gdzie wojna wybuchnie? I jakie 
zaleje kraje! 

) Popatrzytem na ciotkę, zdawato mi 
się, że aż nadto... znacząco. 

Po- 

. poglądom socjalnym wyrażają się 

Polska weźmie udział w konierencji w Hadze 
PARYŻ, 30.VII. PAT. W miarodajnych sferach krąży wiadomość, że 

Polska zostanie zaproszona do udziału w międzynarodowej konierencji w 

Hadze. Zaproszenie będzie wystcsowane w imieniu państw, które brały 

udział w komitecie rzeczoznawców finansowych w Paryżu. 

Przyjaźń polsko-jugosłowiańska 
Manifestacje na cześć braterstwa polsko-jugosłowiańskiego 

w Białogrodzie. : 

BIALOGROD, 30 8. Pat. Dnia 28 lipca ludność miasta Senta oraz 
Stara i Nowa Kaniża urządziła samorzutnie szereg kolejnych manifestacyj 
na cześć braterstwa polsko-jugo 

Poco fo niepoważne wyjaśnienie? 
Jak „Elta* komentuje sprawę wydanych przez poselstwo 

polskie wiz wjazdowych dla kuzynów Woldemarasa 

KOWNO. 30.7. Pat. Litewska agencja telegraficzna „Elta“, zgodnie z 
otrzymanemi pełnomocnictwami, dementuje treść podanej przez PAT'a de- 
peszy o przychylnem załatwieniu przez posła polskiego w Rydze prośby 
rządu litewskiego o wizę wjazdową do Polski dla dwóch małoletnich ku- 
zynów Woldemarasa, zbijając zarazem wywody polityczne prasy polskiej, 
a specjalnie „„Kurjera Porannego", poczynione na podstawie tej depeszy. 
„Elta“ wyjašnia, iž Waldemaras bynajmniej aie wysyłał swoich dzieci do 
Polski, chodziło zaś o dzieci jego brata, które, wychowując się zagranicą, 
już od 1921 roku nie widziały swoich rodziców, zamieszkujących w „oku- 
powanej części Litwy”, w powiecie Święciańskim. Dalej „Elta'* wyjaśnia, iż 
początkowo zamierzano przeprowadzić dzieci przez granicę drogą nielegal- 
ną, lecz ten plan trzeba było odrzucić dla uniknięcia „rozlewu krwi”, gdyż 
jak wiadomo, polska straż pograniczna zajmuje się ciągłą strzelaniną na 
granicy. Dlatego też—donosi „Elta—postanowiono zwrócić się do władz 
polski:h o oficjalne przepustki na przejście granicy dla dzieci. 

„Elta”, kończąc swoje wywody, dodaje komentarz, że „jeśli Polacy 
robią z tego wszystkiego incydent polityczny, to widoczne jest, że brakuje 
im rozumu politycznego”. 

Groźny bunf 1700 więźniów w N.-Yorku 
ZBUNTOWANI DYSPONOWALI NAWET KULOMIOTAMI 

NOWY YORK, 29-VII. PAT. 1700 więźniów, 
Auburn zbuntowało się w dn. wczorajszym. Więźniowie opanował: więzłenni 
broni, w którym znajdowało się 50 karabinów i 4 kulomiot 

znajdujących się w więzieniu 
skład 

i podłożyli w u miej. 
scąch ogień, a nłastępcia zqatakowali główną bramę więzienia. W czagie walki ze stra- 
żą więzienną 4 dozorców odziosło rany, 2 buntowników z itych, a jeden ranny, 4 wię- 
źniów zdołało zbiec. Po; nadejściu posiłków dazorcom udało się przywrócić porządek. 

Wybuch wulkanu zniszczył miasfo 
na wyspie Niufu w archipelagu Tonga 

SUWA (Fidżi), 30.VII. PAT. Konsul brytyjski donosi o wybuchu wułkanu na 
wyspie Niufu w archipelagu Tonga. Całe miasteczko, znajdujące się przy wulkanie; 
uległo zniszczeniu. 

mo że dzieło Dubreuilla zawiera ideę 
wręcz przeciwne ich dotychczasowym 

0 
nim z ogromnym uznaniem i proszą 
go o organizowanie odczytów. 

Nietylko wśród przemysłowców 
książka  Dubreuilla zdobyła uznanie, 
profesorowie i uczeni socjologowie 
przysyłają mu listy z wyrazami szcze- 
rego powinszowania. 

Te hymny pochwalne nie przewró- 
ciły jednak w głowie dzielnemu me- 
chanikowi, gdyż ma zapytanie członka 
Akademji naukowiej pana Le Chatelier. 

— Gdzie pam odbywał studja na- 
ukowe? 

— W szkole powszechnej mojej 
wioski rodzinnej w Nonmandzji — od- 
powiedział z całą prostotą skromny se- 
kretarz związku C. G. T. MK. 

— Pojmuje teraz ciocia dlaczego 
muszę jechać do Wilna? ° 

A widząc, że jeszcze nic a nic nie 
rozumie, podsunąłem się z krzesłem i 
zniżywszy głos rzekłem kładąc nacisk 
na każdy wyraz: 

— Muszę być bliżej operacyj wo- 
jennych. 

— Co on gada! — krzyknęła ciot- 
ka Rozpędowska. Gdzie Wilno! Gdzie 
Chiny! 

— W każdym razie — odparłem 
sucho — przyzna ciocia, że Wilno bli- 
żej jest chyba Chin niż... Inturki. Może 
nie? Chłopcy z pierwszej klasy biegli 
są na tyle — z geografji — dodałem 
z nieukrywanym przekąsem. 

Wywiązała się sprzeczka. 
Położyłem jej rychło kres wpra- 

wiając w zdumienie ciotkę Rozpędow- 
ską (która gazety do ręki nie bierze) 
że w samem Wilnie dzieją się rzeczy... 
dzieją takie rzeczy... że wprost obywa- 
telski nakazuje obowiązek... 

Dość, żem się mocno zapędził i 
zaczął gestykulować jak nigdy jeszcze 
chyba w życiu. 

— To ciocia nie wie co się w Wil- 
nie dzieje? Prochy Witolda... wielko- 
książece prochy zagrożone! Mają roz- 
walać ścianv Katedry,od północy i 

od zachodu. ad wschodu i od południa, 
byle tylko Litwini nie głosili na calutki 
świat. że chcemy modstępnie ukryć i 
przywłaszczyć sobie prochy Witolda. 

Co z Katedry pozostanie po takiej ru- 
macji? Boże Świety! Nie damy rozwa- 
lać prastarej naszej świątyni! Piersia- 
mi osłonimv własnemi. Jadę da Wilna! 
Niech i moie słabe piersi odpór dadzą 
bezprzykładnemu zamachowi! Jadę za- 
proponować wydanie Litwinom, za- 
miast prochów Witolda... celi Konrada, 
ba, dwóch. trzech cel Konrada, wszy- 
stkich cel Konrada we wszystkich kon- 
cepciach i rekonstrukcjach, jakie tyl- 
ko istnieją. Ale prochów Witolda tknąć 
nie damy. Wolimy nareszcie sami nie 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Cieszkowskiego 9. 

  

Czytajcie Myśl Notarstwwowa 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

  

  

44 10.000 ROLNIKÓW 
w Polsce stwierdzić mogą, że uży- 

wają tylko 

ŻNIWIAREK DEERINGA 
bardzo lekkich w pracy i trwałych. 

Dobry rolnik znający się na maszy- 
nach, nie da się namówić na żądną 
inną żniwiarkę jak naprz. szwedzką, 
czeską, niemiecką, a kupi zawsze tylko 

ŻNIWIARKĘ DEERINGA 

którą nabyć można w Wileńskim 

Spóldzielczym Syndykacie 
Rolniczym 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, telef. 323, 
adres telegr. „ROLNICZE“.  -2 

wiedzieć gdzie są i nie dowiedzieć się 
do końca świata niż żebyśmy mieli je 
wydać na łup zachłanności litewskiej. 
Raczej damy siebie wszyscy pogrze- 
bać pod gruzami rozwalonej katedry... 

Tu załkałem się, od nadmiaru pasji, 
tak okrutnie, że ciotka zerwała się z 
за równe nogi, wołając wniebogłosy 
„Wody! Wody! 

Obeszło się bez wody. 
Wstrzymałem Weruśkę i Malwinę 

pędzące już ma przełaj przez gazon po 
„ratunek* dla mnie i krzyknąłem im z 
ganku: 

— Biegnijcie, dziewczęta, do staj- 
ni powołajcie Macieja, niech zaraz 
tu do mnie przyjdzie! 

Do ciotki zaś Rozpędowskiej mó- 
wiłem dalej, uspokoiwszy się nieco: 

— Czy ciocia ma pojęcie, co dzie- 
je się w Wilnie? Przepraszam najmoc- 
niej, alex '. nic ciocia nie wie. Szukają 
Deyblówny!... Ksawery Deyblówny — 
powtórzyłem z jeszcze mocniejszym 
naciskiem. 

Lecz ciotka tylko popatrzyła ma 
mnie wybałuszywszy zdziwione oczy. 

— Może nie szukają? Ca? Ciocia 
gotowa i temu zaprzeczyć. Szuka Stud- 
nicki, szuka Łopaciński Euzebjusz, 
szuka Brensztejn, szuka mawet pan 
Kohn, któremu braknie już tylko kłęb- 
ka do tej nitki, którą w ręku trzyma; 
Lucjan. Uziębło chodzi co drugi dzień 
do pani Karolowej Wikszemskiej za 
Ostrąbramą, — Deyblównv z domu... 
-„.profesor Cywiński, jak słychać, po- 
wiedział: „Ja wiem gdzie Deyblówna 
jest, ja zawsze wiedziałem co ona była 
za jedna — ale nie powiem!“.... 

Ciocia z pewnością tego nie wie!... 
Ja miałbym siedzieć tu w Inturkach z 
założonemi rękami? Ach. ciociu, cio- 
ciu!... Czy ciocia mnie nie zna? 

I spostrzegłszy starego furmana Ma- 
cieja sunącego się jak na raku ku gan- 
kowi. fałem nań machać reka (bo na 
trzy kroki mała już co słyszy). : 

  
    

„niu“, 10zplakatowan'em 

ECHA KRAJOWE 
  

LIDA. 
— Zmiana > Sądu Grodz- 

kiego w Lidzie. Na mocy rozporządzenia 
Min. Sprawiedliwości utworzona w dniu 20 
marca r.b. gminą wiejska Woronowa włą- 
czona została do okręgu sądu grodzkiego 
w Lidzie. 

MOŁCZADŹ 
— Złożenie z urzędu wójta. Z połe- 

cenia władz nadzorczych zostął usunięty 
ze stanowiska wójta gminy w Mołczadzi 
Justyn Woroniec 

Podczas ostatniej lustracji stanu go- 
spodarki Worońca stwierdzono cały szereg 
nadużyć i niestosowanie się do obowiązu- 
jących przepisów. 

— Aresztowanie komunisty. W Moł- 
cządzi pow. baranowickiego aresztowany 
został sekretarz Białoruskiego Rob.-Sielan- 
skiego Poselskiego Sekretarjatu w Barano- 
wicząch. Aresztowanie wywołane zostało 
tem, że wspomniany rozdawał agitacyjne 
odezwy przed kościołem, w trakcie odpra- 
wiania naboźeństwa. 

ŚWIĘCIANY 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. 
W dniu 26 lipca r. b. odbyło się kolejne po- 
siedzenie Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Święciańskiego. 

Na porządku dziennym było 25 spraw. 
Z ważniejszych Spraw rozpatrzonych na 
na tem posiedzeniu należy zaznaczyć: Spra 
wozdanie Działu Drogowego z robót doko 
nanych na drogach w obecnym sezonie. Jak 
wynika ze sprawozdania skonser- 
wowano i wyreparowano gruntownie 70 
klm. dróg, wybudowano 23 mosty i zabru 
kowano 18 osiedli. 

Następnie rozpatrzono sprawozdanie 2 
wykonania budżetu Sejmiku za r. 1928—29 
wykonanie którego w przychodach i wy- 
datkach sięga 86 proc. przewidzianego bud- 
żetu, również wysłuchano sprawozdań z 
wycieczki rolniczej na P. W. K. zamknię. 
cia rachunkowego Kasy Komunałnej za m-c 
czerwiec r. b., Oraz szereg innych spraw. 

Na tem posiedzeniu przy omawianiu 
sprawy szkolnictwa zawodowego był obe. 
cny Naczelnik W-łu Szkół Zawodowych z 
K. O. S. w Wilnie p. Ludwik Kuczewski. 
Rozpatrzono sprawę uruchomienia publicznej 
szkoły  dokształcającej zawodowo, oraz 
szczegółowo omówiono finansowo - orga- 
nizacyjne sprawy Sejmikowej Szkoły Za 
wodowej w N-Święcianach. W: końcu za 
twierdzono szereg uchwał Rad Gminnych i 
Zarządów Gminnych. BIG. 

,  — Ś. p. Marjan Cywiński. W dniu 26 
lipca 1929 r. w rodzinnym majatku Szwinta 
powiatu Święciańskiego rozstał się z tym 
Światem  nieodżałowanej pamięci ś. p. 
Marjan Cywiński. 

Dnia 28 lipca 1929 r. odbyła się ek- 
sportacia zwłok z maj. Szwinta do kościo- 
ła parafialnego 'w Święcianach. Przed mia- 
stem ciało sootkały tłumy miejscowej lud. 
ności. Kondukt pogrzebowy z mai. Szwinta 
do Święcian prowadził ks. Dziekan Piotr 
Mańkowski. Za trumna postępowali miesz- 
kańcy okolicznych wsi, Starosta Święciań- 
ski z żona, oraz szereg znajomych i przy- 
jaciół zmarłego. 

W dniu 29 VII 1929 r. po nabożeństwie 
Żałobnem w miejscowym kościele o godz. 
10-ej odbył się pogrzeb na miejscowym 
<mentarzu. Na miejsce wiecznego spoczyn- 
ku prowadził zmarłego ks. Prałat Chałecki 
w asyscie ks. Dziekana Mańkowskiego i ks. 
Sztejna. Tłumy łudności bez różnicy wyzna- 
nia i narodowości odprowadzały zmarłego 
do miejsca wiecznego spoczynku. 

Nad mogiłą przemawiali ks. Dziekan 
Mańkowski podnosząc zasługi zmarłego na 
polu pracy państwowej, samorządowej i spo 
iecznej, zaznaczając, że zmarły cieszył się 
ogólną sympatją wśród wszystkich warstw 
społeczeństwa i był wierny kościołowi ka- 
tolickiemu, następnie przemawiał Starosta 
Święciański p. Stefan Mydlarz wskazując, że 
zmarły $. p. Marjan Cywiński był wzorowym 
obywatelem powiatu i Rzeczypospolitej Pol.. 
skiej; Cechowała Go mieskazitelność i kry- 
ształowy charakter, miłość rodzinnego  za- 

  

   

gonu i bliźnich. Czynną wą pracą nad pod- ' 
niesieniem rolnictwa przyczynił się do roz- 
woju jego w samorządzie i onganizacjach 
rolniczych. Był wzorem dla innych w swem 
życiu, dając dowód swej niezmordowanej 
pracy dla dobra bliźniego. W końcu prze- 
mawiał p. Zygmunt Bortkiewicz z Koziczy- 
na podkreślając niezmierną prawość charak- 
teru i miezmordowaną pracę na polu spo- 
łecznem. Ceniono Go jako sąsiada, jako 
obywatela i jako pracownika który był od- 
dany swej pracy na Kresach Wschodnich. 

— Macieju! — krzyknąłem gdy się 
zbliżył. Jedziemy: jutro do Wilna! Ko- 
nie żeby mnie były przed gankiem jak 
świt! Może uda się nam , popasawszy 
Ww sam upał w Orwidziszkach, naza- 
jutrz jeszcze na poranku, póki chłodek 
trzyma, stanąć w Wilnie. Co? Jak Ma- 
ciej myślisz? 

Maciej przestąpił z nogi na nogę 
raz, potem drugi i rozprostowawszy 
kolana, jak dziś się mówi, „na bacz- 
ność”, rzekł: 

— A czym pojedziemy? 
— Jakto czem? Najtyczanką, jak 

zwykle. Pierwszy raz jedziemy do Wil- 
na, czy co? 

— A jak to pan najtyczanką poje- 
dzie, kiedy ona jeszcze nie wysech- 
szy? 

Uderzyłem się w czoło. Byłem na 
śmierć zapomniał! 

Miesiąc coś temu, gdy już w całej 
naszej okolicy były chaty po wioskach 
wybielone na zewnątrz tak skrupulat- 
nie i gorliwie, że gdzie niegdzie nawet 
studnie i płoty były wapnem pochla- 
pane — przyszło ze starostwa rozpo- 
rządzenie aby, w takim ta a takim ter- 
minie, były pomalowane na biało wszy 
stkie, jakie tylko są po wioskach w 
użyciu... kałamaszki, bryczki, drabinki, 
drabiny, zgoła wszelkie pawózki. Jako 
główny motyw tego zarządzenia ро- 
dana była w rządowem „Obwieszcze- 

i po gminach, 
nieodzowność rozpogodzenia ponurej 
szarzyzny cechującej nasze strony, 
rozsianiem po calutkiej naszej wsi 
„radości życia” od śmigających po niej 
wszelkiego rodzaju wehikułów aż bły- 
szczących w słońcu świeżą bielą szkli- 
stej farby olejnej. Załecone było przy: 
tem (choć nie obowiązujące) używanie 
nie Blejwejsu. popułarnie zwanego u 
nas Bleiw.asem lecz 
jako cieplejszego w tonie. 

Zaledwie jednak zaczęto rozporzą- 
dzenie rządowe wy konywać po wio- 

Kremserweisu d 

Ten  obrzątiek smutny wywołał pow- 
Szęchny żal i łzy u obecnych nad grobem, 
gdyż ze zgonem ś. p. Marjana Cywińskiego 
społeczeństwo nie tylko pow. Święciańskiego + 
a i całego województwa traci obywatela i * 
ziemianina, który całe swe życie oddał dla in- * 
nych, zaś o sobie prawie nigdy mie myślał 
Pracował społecznie bo znajdował w tem 
najlepszą nagrodę dla siebie, dobro kraju 
i miłość bliźniego. 

Ś. p. Marjan Cywiński urodzony w maj. 
Szwinta pow. Święciańskiego w. r. 1833-cim 
Po ukończeniu Dublan_ przez cały czas swe- 
go życia pracował na polu rołniczem, od- 
dając się przedewszystkiem pracy społecz- 
nej. 

  

Po wyzwoleniu Państwa Polskiego był 
Starostą Święciańskim, następnie Członkiem 
Wydziału Powiatowego, Członkiem Sejmiku 
ostatnio był Członkiem Rady Wojewódzkiej 
z pow. Święciańskiego, oraz Członkiem Wo- 
jewódzkiej i Sejmikowej Komisyj Rolniczych 
Odchodząc z tego świata pozostawił żonę 
i córeczkę. BIG. 

NADESŁANE. 

— Panowie Rolnicy, jeszcze chwilkę 
uwagi. Autorzy pewnegoogłoszenia dotyczą- 
cego żniwiarek, a na które to ogłoszenie 
zmuszony byłem zareagować mojem oświad 
czeniem w pismach, zamieścili w niedziel- 
nym numerze „sprostowanie* w którem po- 
twierdzając, że obdcne żniwiarki Deeringa i 
Mac Cormicka są istotnie zrobione w Niem- 
czech (w Neuss) i z niemieckich materja- 
tów, tylko ma sposób amerykański i pod kie- 
runkiem majstra amerykańskiego, dają do 
zrozumienia, że obecnie <lzięki wysokiej tech 
nice obróbki metali surowiec nie gra takiej 
roli jak dawniej i wszędzie materjały są 
jednakowe a zatem niemiecka stal kuta i ła- 
na jest tak dobra jak amerykańska, angiel- 
ska a nawet szwedzka. Twierdzenie takie, 
o ile byłoby zaszczytnem dla wielkiego prze- 
mysłu miemieckiego, o tyle ryzykowne i... 
nowe. 

Autorzy sprostowania identyfikują koło 
główne, o którem w mojem oświadczeniu 
pisałem, z kołem polowem. Ależ to są różne 
rzeczy. Koło główne to jest to, które dzwiga 
cały ciężar maszyny podczas pwacy, na któ- 
rem się maszyna toczy w pole i z poła wra- 

    

   

  

  

    

ca, zaś koło polowe to małe, tanie kółko 
podrtzymujące w pracy pomost żniwiarki. 
Kółko polowe istotnie służy bard. długo, 
natomiast koło główne, drogie ulega czasem, 
na drogach i połach kamienistych, stłucze+ 
niu, a więc wiprowadzenie do  Źniwiarek 
szwedzkich „ARVIKA—VIKING* zamiast 
lanych — kół kutych jest znacznem ulepsze- 
mem maszyny. 

3 Zygmunt Nagrodzki. | 
Wilno, Zawalna 11-a telefon 6—87 

NIK AIR IGN TAS 

KUTY, pow. Kosów | 
m 

i Wspaniale położone Ietnisko w | 
M górach (Beskidy Wschodnie). W 
į Pokoje z całodziennem utrzymaniem 

po 8 zł. od osoby. Dojazd z Koło- 
a myi do Kut autobusami. a 

Kąpiele w Czeremoszu. Plaża, 
į Sezon do 1-go października. i 

sh KUTY. OTYLJA BIELECKA; 
ET TA | 

       
TYSIACE KOLIET 
uzywa codzieńhnie krymu 

dacie ZJ 

  

    
    

OWIES 
czysty, wyborowy na paszę poleca 
Zygmunt Nagrodzki 

Wilno, Zawalna Nr il-a. 0602—b 

      

     
skach, otrzymały też i, nieliczne po- 
zostały po gminach, dwory również na- 
kaz pomalowania na biało,/rozumie się 

  

    

    

iarbą olejną, wszystkich, dworskich 
powozów aż do „biedełć*  dwukoło- 
wych i ekonomskich „ix iejek'* włącz- 
nie. 

Nakaz to nakaz. Myś 
że — niema z czem $; y ee 
tu i kośba podeszła, | jaka jeszcze 
gwałtowna! A, właśnił;. Przyjechał 
urzędnik ze starostwa Poszedł „na 
rewizję* do wozowni. |Nakrzyczał... 
nastraszył, co się zmieściy Zobaczył, 
stojący głęboko gdzieś w) kącie faje- 
tonik nieboszczki jeszcze | marszałko- 
wej Stelnickiej, nietknięty ka iej śmier- 
ci, a to przecie, będzie chyba z pięć 
dziesiąt lat temu. Przemal?Wać! A jąk- 
że. I pudło, i ikoła, Ava Ansi Na 
biało — żeby i plameczki nie  byto! 
Ach, mój Boże, kiedy my ten stary 
grat przemalowali... z podniesionem    

  

pudłem, z którego już  żela 
two wyłaziło tu i owdzie przęz zbut 
wiałą skórę... taki był śmiech w calut 
kim dworze!... Ja sam ledwie mogłer 
powstrzymać się — aby nie dawać 
ludziom złego przykładu nieposzano- <Ę. 
wania dła władzy. 

A co do najtyczanki, to Maciej, 
któremu nie wśmiechała się jazda do 
Wilna, umyślnie, huncwot, / przesolił. 
Farba była na niej aż nadto już wy- 
schnięta; ledwie gdzie niegdzie rozła 
ziła się jeszcze pod palcem — ale kto- 
by tam palec wszędzie tkał! 

Poszedłem sam obejrzeć akuratnie 
Kazałem przed wozownię wytoczyć. 
Pomalowania na biało, błyszcząca w 
słońcu wydała się jeszcze większą i 
wyższą! Gmach nie powóz! Dla ciotki 
Rozpędowskiej, gdy wsiadała, przy 
stawiano stołeczek aby mogła nogaj 
osięgnąć stopnia. Wysiadała też za” 

wsze nie inaczej, jak — dla przyzwoi 
tości! — tyłem. Choć  tłumaczyłem 
wiele razy, że to niema najmniejszego 
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NÓRJER G052004RCZY ZIEM WICHODNICH 
Działalność dyskontowa Banku Polskiego 1925-29 r. 
AW celach informacyjnych podaje- 

my poniżej w strzeszczeniu artykuł, 
który ostatnio ukazał się w wydawni- 

ctwie Instytutut badań konjunktur go- 

spodarczych i cen: 
Za charakterystykę działalności dy- 

skontowej banków emisyjnych przy ję” 

to uważać dane o stanie portielu wek- 

slowega wedle skróconych bilansów, 

ogłaszanych co tydzień iub co dekadę. 

Pgmijając kwestję, że w rzadkich tyl- 

ko wypadkach operuje się cyframi 

przeciętnego stanu portfelu w danym 

czasokresie i przeważnie opiera SIę 

tylko ma liczbach z końca miesiąca, a 

więc zwiększonych sztucznie z powo- 

du dodatkowego zapotrzebowania go” 

tówki nia ultimo, metoda ta ma znaczne 

braki. Mianowicie stan, portfelu w każ- 

dej danej chwili jest wypadkową dwu 

ocesów: przyznawania klientom no- 

wych kredytów dyskontowanych przez 

pank emisyjny oraz spłaty poprzednio 

uzyskanych przez klientów kredytów, 

przytem ten ostatni proces jest nieza- 

leżny w pewnym stopniu od banku. 

Rozróżnienie tych procesów na pod- 

stawie porównania liczb bilansowych 

jest niemożliwe. > : 

Dotychczasowe próby zaradzenia 

temu stanowi rzeczy i uzyskania do- 

kładniejszych danych 0 operacjach 

banków emisyjnych, w większości wy- 

padków spotykały się z zazdrosnem 

strzeżeniem tajemnicy przez banki. 

Jedynie Banki Rezerwy Federalnej pe- 

rjadycznie publikują dane o przecięt- 

nym tygodniowym stanie portielu i 

innych pozycyj skróconych biłansów, 

obliczone na podstawie danych dzien- 

nh: Ša ab 
Dążąc do możliwie ścisłego ujęcia 

działalności Banku Polskiego, Instytut 

Badania Konjunktur Gospodarczych i 

cen na podstawie udzielonych przez 

Bank Polski danych skonstruował 

wskaźnik, w którym oparł się nie na da 

nych o stanie portfelu wekslowego 

Banku Polskiego, lecz na danych 0 

. miesięcznych sumach, ma jakie zosta: 

ły zdyskontowane w ciągu miesiąca 

wieksie. Dane te (obroty po stronie 

„winien* rachunku portfelu wekslowe- 

go) dają możność skonstatowania W 

każdym poszczególnym miesiącu, w JA 

kich rozmiarach kształtuje się dyskon- 

10 względnie redyskonta weksli przez 

Bank Połski, a więc dają najbliższe 

prawdy pojęcie o działalności dyskon- 

ż0wo-emisyjnej tego banku. 

Wskaźnik ten, jest skonstruowany 

„przy podstawie 1925—1927 = 100, 

| zyczen dane oryginalne zostały spra 

=Fadzane do jednego mianownika przez 

usunięcie wpływu wahań siły nabyw- 

czej pieniądza, drogą przeliczenia na 

Złote o siłe nabywczej z r. 1914 na 

/podstawie wskaźnika cen, hurtowych 

, artykułów przemysłowych. Na podr 

stwie danych z lat 1925—1928> Obli- 

czono wahania sezonowe i wyelimino- 

wano ich wpływ. W ten. sposób osiąg- 

nięto możność porównywania „wskaź- 

nika działalności dyskontowej Banku 

Polskiego“ ze wskaźnikiem produkcji 

oraz zd wskaźnikiem wystawowych 

weksli, obłiczanemi przy tej samej 
podstawie. 

Krzywa produkcji odzwierciadla 

przebieg konjunktury w grubszych za- 

rysach: względna poprawa w począt- 

ku 1925 r. przechodzi w kryzys i de- 

presję; w pierwszym kwartale 1926 r. 
rozpoczyna się zwyżkowy ruch krzy- 

wej yprodukcji, który trwa bez więk- 

szych załamań aż do stycznia r. b., 

znaczenia, bo co ma ciotka ludziom 
pokazać, to i tak pokaże, a sama prze- 
cie tego nie widzi ani w jednym ani 
w drugim wypadku? 

Swoją drogą, gdy przyszło do osta- 
tecznej decyzji: czy mam sam jechać 
do Wilna, czyli też ciotka ma mi to- 
jwarzyszyć, korzystając z okazji po- 
wrócenia do miasta po kilkomiesięcz- 
nej tam niebytności, postanowiła ciot- 
ka Rozpędowską jechać — choć czu- 
jąc nieprzezwyciężoną awersję do mo- 
jej najtyczanki „w której — wyrażała 
się-siedzi się jak pod niebem, co przy 
prawia o zawrót głowy gdy się spoj- 
rzy z góry na dół”. 

Jechała też wiotka Rozpędowska 
zawsze i nieodnaiennie patrząc przez 
całą drogę prosto».przed siebie. 

Przemogła jednak tym razem tę- 
sknota za Wilntm, za własnym do- 
mem. Może i/za „nowinkami*.... kttó- 
rych, co to mówić, żadne wiejskie tru- 
skawki i ogórki z miodem nie zastą- 
Pią. 

, Nazajutrz, bardzo wczesnym  ran- 
, SECIE, byliśmy w drodze do Wilna. 

Przenocowawszy ną krótkim po- 
pasie w Orwidziszkach u Pupściów (z 
którymi łączy mnie nawet pewne po- 
winowactwo przez Mikałaja Pupścia, 
rodzącego się ze Skierczanki, której 
ojciec niewiedzieć skąd i poco pisał się 

JR oozewicz Sb, jakby to Skier- I 
"kowie nie siedzieli dość krzepko na 
staroszlacheckim swoim pniu aby żad- 
nych nie potrzebować... podporek!), 
przenocowawszy w  Orwidziszkach, 
zaczeliśmy, dobrze jeszcze przed po- 
łudniem dojeżdżać do Wilna, ujrzaw- 
szy hen, ma horyzoncie wieże kościo- 
ła Kalwaryjskiego, któreśmy poboż- 
ęem przeżegnaniem się radośnie po- 
witali. 

Zdziwiło mnie +tviko. że od wyiaz- 
du z Orwidziszek nie widać było doo- 
kolusieńko ani iednego wehikułu po- 
malowanego na biało. Ani na 

dopiero w lutym i marcu poziom pro- 
dukoji obniża: się nieco więcej. Krzywa 
wystawionych weksli, reprezentująca 
obroty gospodarcze, stoi na wysokim 
poziomie w r. 1925; w drugiej połowie 
1925 i w 1926 r. obniża się znacznie 
więcej niż krzywa produkcji, podno- 
sząc się później, pozostaje stale na po- 
ziomie niższym niż krzywa produkcji. - 

Załamanie w lutym 1929 r. tej krzy- 
wej jest bardzo znaczne, ale tylko 
przejściowe. 

Krzywą działalności dyskontowej 
Banku Polskiego rożpatrywać będzie- 
my w związku z ruchem powyższych 
krzywych, gdyż w ten sposób zauwa 
żymy specyficzne jej wahania. W pier- 
wszej połowie 1925 r. działalność dy- 
skontowa wykazuje poziom bardzo 
wysoki; w sierpniu krzywa nagle za- 
łamuje się, skutkiem pewnych restry 
kcyj kredytowych, przeprowadzonych 
z powodu załamania się kursu złotego. 
Były one widoczne zbyt nagłe, skoro 
w następnych dwu miesiącach działal- 
ność dyskontowa Banku Polskiego po- 
wraca prawie do poprzedniego pozio- 
mu; w, ostatnich miesiącach jednak 
znów kurczy się i tak ograniczone roz- 
miary zachowuje w ciągu całego 1926 
r. Działalność dyskontowa Banku Pol- 
skiego była umiarkowana, przyczem 
krzywa powtarza z pewnem (dwu i 

trzymiesięcznem) spóźnieniem waha- 

nia krzywej wystawionych weksli. Po- 

dobieństwo ruchu obydwu krzywych 
występuje dość wyraźnie, zapewne 

dzięki znacznym rozmiarom bezpośred 

nich operacyj dyskontowych Banku. 

W tym więc okresie widzimy raczej 

automatyczne przystosowanie się do 

Banku Polskiego do konjunkturalnych 
i przypadkowych wahań obrotów go- 
spodarczych. Nie zmienia się to za- 
sadniczo i z chwilą zasilenia przez po- 
życkę stabilizacyjną rezerw banku. Na- 
tomiast maj 1928 r. jest okresem prze- 
łomowym, kiedy polityka dyskontowa 
Banku staje się wybitnie aktywną. 
Rozszerza się w tym czasie w znacz- 
nym stopniu portfel rolniczych weksli 
długoterminowych, ożywienie budow- 
nictwa i wysoki już poziom produkcji 
również na to wpływają. Nieco później 
widzimy również w tem odbicie tego 
braku kapitałów obrotowych, który 
poczał przejawiać się w przemyśle w 
zwiazku z udzieleniem coraz to dłuż- 
szych kredytów wekslowych. Od maja 

1928 r. poziom działalności dyskonto- 
wiej Banku Polskiego jest wyższy zna- 
cznie od poziomu obrotów gospodar- 
czych, wyższy również od ogólnego 
poziomu produkcji, a nagłe załamanie 
się w lutym i marcu r. b. nie odbiło 
się na nim prawie wcale. Kwiecień i 
maj 1929 r. są również miesiącami in- 
tensywnego wzrostu rozmiarów  dzia- 
łalności dyskontowej Banku Polskiego. 

Zastanawiającą kwestją jest wzar 

jemny stosunek krzywej działalności 

dyskontowej Banku Polskiego i krzy- 

wej wystawiotrych weksli. W począt- 

ku roku 1928 ta pierwsza krzywa zmie 

nia swój poziom w stosunku do @ги- 

giej; tendencja zwyżkowa akcentuje 

się mocniej w działalności Banku Pol 
skiego, niż w obrotach gospodarczych. 

Ten. ruch zwyżkowy zostaje powstrzy- 
many niecd w końcu trzeciego kwarta 
łu 1928 r.; jak już stwierdziliśmy wy- 
żej, pierwsze miesiące 1929 r. znów 
wykazują zwyżkę obrotów dyskonto- 

wych, pomimo nawet podniesienia 
stopy procentowej w kwietniu. Sądząc 
z mniejwięcej utrzymanego poziomu 
krzywej wystawionych weksli, wzrost 
ten miał znaczenie względne, t. j. nie 
wynikał ze zwiększenia obrotów go- 
spodarczych. Raczej nastąpiła zmniej- 
szenie rozmiarów kredytu wekslowe- 
go towarowego na korzyść kredytu 
wekslowego pieniężnego, wynikające z 
wyczerpania się gotówkowych kapita- 

łów obrotowych i zamrożenia kapita- 
łów towarowych (dzięki długotermino- 
wym wekslom). Tym przesunięciom w 
zakresie form kredytu wekslowego na- 
leżałoby w głównej mierze przypisać 
znaczny wzrost rozmiarów dyskonto- 

weji działalności Banku Polskiego w r. 
1928 i 1929 

Z punktu widzenia konjunktural- 
nego rozwoju, wysoki poziom działal- 
nośći dyskontowej banku emisyjnego 
jest właściwy okresowi ożywienia, na- 
pięcia i początków recesji i trwa na- 
do chwoli, gdy tendencja ograniczenia 
rozmiarów produkcji stanie się prze- 
ważającą. Zmiany we wzajemnem 
ukształtowaniu sie dwu form kredytów 
są również charakterystyczne dla tych 
okresów. W naszych warunkach, roz- 
miary działalności dyskontowej banku 
są zależne w dużym stopniu od roz- 
miarów bezpośrednich operacyj dv- 
ktury strukturalnego rozwoju noszcze- 
skontowych, a więc zależne od konjun- 
gólnych branż w wyższym stopniu niż 
zagranicą. (7) 

Niebywaly skandal na posiedzeniu gminy ży: 

Przewodniczący dr. Wygodzki został poturbowany 
przez widza. 

W poniedziałek wieczorem na posiedzeniu gminy żydowskiej, zwołanej w celu 
omówienia sprawy budżetu wynikły zajścia, które nietylko, że doprowadziły do zerwa- 
nia posiedzenia, a sprowadziły wkroczenie policji w celu zaprowadzenia spokoju. 

» Na początku posiedzenia zostało ustalone, oby czas przemówień każdego radne- 
go nie przekraczał 10 minut. Około północy począł przemawiać przedstawiciel klery= 
kałów żydowskich rabin Imb, który nie zastosował się do ustalonego czasu trwanią 
przemówień i mimo uwag przewodniczącego dr. 
dłużał. 

Wygodzkiego, mowę swoją prze- 

To było powodem awantury, która przybrała duże rozmiary, gdy do tego wtrą: 
ciłą się obecna na galerji publiczność. W trakcie ogólnego zamieszania do usiłujące- 
go uspokoić tumult dr. Wygodzkiego podbiegł jakiś osobnik, siedzący PRA na 
galerii i ządał mu silny cios laską w płowe. Bliżej stojący rzucili się na napastnika 
lecz nim zdążyli obić go, do sali wpad 
tłumu współwyznawców. 

Winnego napadu na 
władz. 

a policja i wyrwała go z rąk roznamiętnionego 

dr. Wygodzkiego aresztowano i skierowano do odnośnych 

Posiedzenie wobec zaszłych więsdęóę jako też spóźnionej pory (godzina 4 tą 
nad ranem) przerwano. 

stwo! Żeby choć chłopska kałamaszka 
zabielała gdzie ma drodze. Żebyśmy 
choć ujrzeli gdzie na polu wózek jaki 
albo drabinkę w urzędowej bieli! 

— Dali widać rozporządzenie do 
dalszych gmin — tłumaczyła ciotka 
Rozpędowska — a dla najbliższych 
Wilna okolic i dla samego Wilna mo- 
że jaką inną „postępowość'* obmyślo- 
no... Wiszystkiego można się spodzie- 
wać! — dodała ciocia poprawiając 
się na siedzeniu i nie bez przekąsu w 
głosie. 

Tymczasem nasza biała jak śnieg 
najtyczanka, cała w połyskach słońca, 
wywoływała coraz większą po drodze 
sensację. Nietyłko ludzie stawali z 
otwartą gębą lecz miektóre konie u 
spotykanych karafaszek i furmanek 
rzucały się przerażone w bok do rowu. 

A zaledwieśmy wjechali na bruk u 
pierwszych przedmieściowych domów 
— tak i zaczęli ludzie wysypywać się 
na ulicę, jak to powiadają, drzwiami 
i oknami. Rozlegały się z chodników 
jakieś okrzyki... coraz większy tłum 
ulicznej gawiedzi usiłował biedz za 
nami jak za któż wie jak ciekawem 
widowiskiem. 

* 

Błyskawiczniej atoli niż ta sponta- 
niczna manifestacja, zrobiły swoje — 
jak się rychło okazało — przedziwne 

cuda te ch miki współczesnej. 

Czułe jak seismograf radjo p. Hu- 
lewicza oraz redagowane nie inaczej 
jak tylko stenograficznie komunikaty 
telegraficzne, PAT'a, nawet częstokroć 
uprzedzające mające nastąpić wyda- 
rzenia, już były sygnalizowały (ach, 
jakże niepotrzebnie, jak niewłaściwie 
w stosunku do tak drobnej i skronmej 
jak moja osobistości!) że, wyruszyw- 
Szy z Inturek, już przybywam do Wil- 
na!! Sensacyjna (pod ziemię bym się 
schawał!) wiadomość dopełniono na- 

  

niedyskrecją, że przyjeżdżam do Wil- 
na „dla odbycta może nawet kilku 
słynnych „„Przechadzek*, które. etc. 
Gi. GŁ 

Jabym miał wznawiać bezpreten- 
sjonalne swoje dawno zapomniane 
„Przechadzki... gdy dziś w prasie wi- 
leńskiej niemal co drugi dzień wycho- 
dzi to ten to ów z panów zawodo- 
w o piszących ma przechadzkę po 
mieście — „urbanistyczną“! Urbani- 
styczną! Sama nazwa mówi za siebie. 

Lecz mniejsza... Dość, że na „sen- 
sacje', o których mowa, pośpieszył 
zareagować z iście sensacyjną szybko- 
ścią — wileński sprężysty Magistrat. 

W ciągu nocy, przy płonących set- 
kach lamp acetylenowych: wylano 
asfaltem z dobry sążeń kwadratowy 
ulicy Wiłkomierskiej — można powie- 
dzieć, że jeszcze na terytorjum przed- 
mieścia! — i cóż za przyjemne, rzew- 
ne, a zarazem pełne zażenowania ogar- 
nęło mnie zdziwienie i wzruszenie gdy 
rozległy się dźwięki pieśni narodowej 
„Tam na błoniu błyszczy kwiecie" i 
wstrzymał mnie nadjeżdżającego sam 
p. wiceprezydent miasta Czyż stojący 
na czele delegacji najwyższych miej- 
skich notablów. 

Wysiadłem. Wysadzono też z naj- 
tyczanki ciotkę Rozpędowską bokiem, 
dla zupełnego już decorum. I gdy 
przycichły długo niemilknące powital- 
ne okrzyki, p. wiceprezydent w te 
mniejwięcej przemówił słowa: 

Nie zdążono — niestety — pokryć. 
asfaltem 643 tysięcy 135-ciu metrów 
kwadratowych jezdni na pryncypal- 
nych ulicach miasta, jak to już jest 
postanowione i jak to będzie dokona- 
ne jeszcze przed nastaniem pierwszycłu 
przymrozków tegorocznej jesieni (zry- 
wają się żywiołowe gromkie okrzyki; 
mówica kłania się na różne strony, lecz 
zarazem daje znak ręką aby się uci- 
szono). Pragnąc jednak — ciągnie p. 

lekar- domiar (oczywiście z palca wyssaną!) wice-prezydent dalej — aby Wilno za- 

REFLEKSJE 
Na tle wyborów do Kasy Chorych oraz wy- 

padków przy remoncie domów. 

Jesteśmy w trakcie akcji wyborczej do 
nowej Rady Kasy Chorych. 

Wybory rozpisane już zostały. Minął 
okres sprawdzania list wyborców. Właśnie 
o tych listach pisać pragnę. 

Wiadomem jest, że przeciętny pracow- 
nik umysłowy: urzędnik, nauczyciel, dzien- 
nikarz, pozostaje w dwóch stosunkach do 
Kasy Chorych. 

Po pienwsze jest ubezpieczonym, z ty- 
tulu, že sam pracuje, po drugie zabezpie- 
czającym, z tytułu, że ma służbę za którą 
składki płaci. 

Wynikałoby z powyższego, że każdy, 
kto sam będąc t. zw. pracownikiem, jest 
jednocześnie pracodawcą, powinien mieć 
prawo głosu w dwuch ikurjach t. į. w kurji 
ubezpieczonych i kurji ubezpieczających. 

Wobec tego że wybory w każdej kurji 
odbywają się osobno, mie tworzyłoby to za- 
mętu i nieporozumień, a natomiast dawało 
możność każdemu wykorzystania całkowite-- 
go swych praw wobec Kasy Chorych, praw 
nabytych przez opłacanie jej składek. 

Okazuje się, że togiczna zasada, którąś- 
my wyżej wyłuszczyli, w praktyce wygląda 
zgoła -nielogicznie. Oto każdy zainteresowa- 
ny w Kasie Chorych, wszystko jedno, czy 
jest pracodawcą czy pracownikiem, czy też 
i jednym i drugim równocześnie, posiada 
tylko jeden głos, t. zn. może tylko w jednej 
kurji głosować. 

Jest to niesłuszny przepis ordynacji 
wyborczej bijący oczywiście w interesy in- 
teligencji z Kasami Chorych mającej do czy- 
nienia. 

I dzieje się to wtedy, gdy egzystencja 
Kas Chorych opiera się przedewszystkiem 
o składki wyższe, które opłacane są w 
pierwszym rzędzie przez pracowników umy- 
słowych, posiadających większe zarobki od 
pracowników fizycznych. 

Jest rzeczą notorycznie wiadomą, że 
Kasy Chorych do każdego małozarabiające- 
go swego członka (a więc i małe składki 
płacącego) dokładają, że mają możność do- 
kładania dzięki składkom wyższym, opłaca- 
nym przez łepiej sytuowanych ubezpieczo- 
nych, którzy w nikłym stopniu ze świadczeń 
kasowych korzystają. 

"Tymi wyższe składki opłacającymi człon 
kami Kas Chorych jest właśnie inteligencja 
pracująca. 

Jest zgoła niezrozumiałem, dlaczego in- 
teresa najbardziej wartościowych dla Kas 
Chorych ich członków, są w ordynacji wy- 
borczej po macoszemu traktowane. 

# + * 
Nie mieliśmy dotąd w żadnym roku ty- 

le nieszczęśliwych wypadków przy remon- 
cie domów, co tego lata. 

Co tydzień, niemal, kroniki policyjne 
przynoszą wiadomości o nowych. 

Raz w raz ktoś z rusztowania spada, 
raz w raz komuś noga na dachu się po- 
winie i leci na bruk. Inwalidów, kalek stale 
miastu przybywa. 

        

s Te 

Józef KRYCZYŃSKI 
zasnął w Panu dn. 30 lipca 1929 r. w wieku lat 70. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Dąbrowskiego Nr 3 m. 1 
do kościoła Ewangelicko-Reformowanego (Ża й d 

: 0 p. p., 
min. 30 p. p. zostanie odprawione nabożeństwo żaiobne, poczem nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz Ewangelicki (M. Pohulanka). 

31-go bm. o godz. 5-ej min. 30 
Zawalna 20), odbędzie się dnia 

a dnia 1-go sierpnia o godz. 5 е] 

O czem zawiadamia Ż O N A. 

  

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi mężowi memu 

Ś. + P. 

Marjanowi Cywińskiemu 
i okazali mi tyle serca i współczucia, a w szczególności Przewielebnemu 
Duchoweństwu z ks. Prałatem Chaleckim i ks. Dziekanem Mańkowskim 

Raczkiewiczowi, 
Kirtiklisowi, p. Staroście Święciańskiemu St. Mydlarzowi, organizacjom i 

instytucjom powiatowym, p. Zygmuntowi Bortkiewiczowi, p. Aleksandrowi 
przyjaciołom Zmarłego skłąda serdeczne 

ną czele, p Wojewodzie Wł, 

Guzemu, oraz sąsiadom i 

„Bóg Zapłać*. 

p. Wice-Wojewodzie 

ŻONA. 
  

Godzi się zapytać, czemu się tak dzie- 
je? 
; Dlaczego tyle mamy nieszczęśliwych wy 
padków? tyle okaleczeń? 

„Gdzie drwa rąbią, wiory lecą" — gło- 
si stare przysłowie. Trzeba tegorocznemu 
latu tą oddać sprawiedliwość, że tylu remon- 
tów domów co obecnie, nie mieliśmy w 
Wilnie jeszcze ani razu, w ciągu ostatnich 
lat dziesięciu. 

Przychodzi 
tłumaczenie tego, 
laje. 

Wiłno w tym roku w stosunkowo krót- 
kim czasie chce odświeżyć więcej posesji 
niż ma do tego fachowych rąk roboczych. 

Wilno musi się remontować. Brak fa- 
chowego robotnika, bezrobocie duże, ludzie 
za każdą pracę biorą się. 

Drapie się taki nie-specjalista malarz 
Bóg wie ma które piętro, wydaje mu się 
że praca nietrudna. Ba! ale nie jest przyzwy- 
czajony do niej. Zakręci mu się w głowie na 
filigranowej drabince i... już jak długi leży. 

Są to konsekwencje drobnych niedopa- 
trzeń, drobnych przeoczeń i złych obliczeń. 

Wypadki przy remontach domów są 
dziś w Wilnie chlebem powszednim, mie 
znaczy to jednak, żeby nie należało z niemi 
walczyć 

Musi się tą sprawą zająć ktoś powoła- 
ny: może władze, może cechy... bo szkoda 

ludzi. Mik. 

więc zupełnie łogiczne wy- 
co się niejasnem wy- 

a 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U.S.B. 

«z dnia 30 VII. 1929 r. 

Ciśnienie | mi Ta] 5 

Temperatura | średni 1 

Opad za do- | 
bę w mm. 

Wiatr ! 
przewažająsy į 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę-l- 8?C. 
Maximum na dobę -!- 21°С. 

Tendencja baroizetryszna: wzrost, następnie 
spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Autdjencje w urzędzie wojewódzkim. 

Zastępujący p. wojewodę p. naczelnik wydz. 

Zachodni. 

szczycił pierwszem stąpnię- 

cemma jego asfalty właśnie 

autor „Przechadzek“ tak ściśle, rzec 

wolno, związanych z dziejami Wilna... 

z jego tradycjami... z jego psycholo- 

Tj. 

Tu orkiestra (Związku  Emeryto- 

wanych Funkcjonarjuszów Kasy Cho- 

rych) zaintonowała raz jeszcze „Tam 

na błoniu błyszczy kwiecie", dwóch 

strażaków rozpięło przed wyasfalto- 

wanym wpośrodku ulicy płacykiem 
białą tasiemkę, którą dobytym z kami- 
zelki scyzarykiem, nie bez głębokiego 
wzruszenia, przeciąłem, poczem sam 
p. wice-prezydent ujął mnie pod ramię 
i przez asfalt przeprowadził. 

— Może raz jeszcze? — spytał 
„uprzejmie gdyśmy, uczyniwszy sześć 
pełnych kroków, znaleźli się po tam- 
tej stronie zainaugurowanego placu. 

Zawróciliśmy i powtórnie zmierzy- 
liśmy krokami całą przestrzeń — przy- 
czem już i ciotka Rozpędowska miała 
zaszczyt uczestniczyć w defiladzie 
wsparta na ramieniw zawsze pełnego 
kurtuazji p. wiceprezydenta. 

— Chciałbym — rzekłem witając 
się: z członkami delegacji i rozgląda- 
jąc się dokoła — chciałbym dopełnić 
aktu... 

— Oczywiście! Oczywiście! — 
podchwycił naczelny lekarz miejski dr. 
Minkiewicz, z którym długoletnia łą- 
czy mnie przyjaźń. Chciałbyś złożyć 
wieniec... 

Natychmiast też utworzył się po- 
chód, a ciotka Rozpędowska trzymała 

' już za chwilę w ręku nawet pokaźnie 
wyglądający wianek misternie uwity z 
piwonij i aksamitek, których spory bu- 
kiet wieźliśmy z sobą z Inturek. 

Nie dochodząc do Śnipiskiej figury 
Zbawiciela skręciliśmy wszyscy w 
obręb kościoła św. Rafała. Tam na 
starym kościelnym cmentarzyku zna- 
lazła sie natychmiast _ całkiem już 
zrównana z ziemią mogiłka z wrastają- 
cemi w nią, oamszałemi szczątkami 

   

J. Rakowski w dniu wczorajszym przyjął 
p. Brunona Bartoszewskiego inspektora Zw. 
miejskich i powiatowych Kas Oszczędności 
Rzeczyposp. Polskiej. P. Bartoszewicki zo- 
stał wydelegowany przez wymieniony Zwią- 
zek celem przeprowadzenia lustracji komu- 
nalnych kas oszczędności istniejących na 
terenie województwa wileńskiego, a to w 
Wilnie, Oszmianie, Brasławiu, Postawach, 
Głębokiem, Wiłejce i Mołodecznie. 

MIEJSKA 
— (0) Wyjazd prezydenta miasta. Dziś 

dnia 31 lipca, wyjeżdża prezydent miasta 
. Folejewski w sprawach służbowych do 
arszawy, gdzie zabawi kiłka dni. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wil. 
nie: na tyfus brzyszny 3, plamisty 1, czer- 
wonkę 1, płonicę 3, błonicę 4, (1 zm.) odrę 
17, różę 1, krztusiec 2, gruźlicę 19 (2 zm.), 
razem 51, z których 3 zmarło. 

— (0) Spory mieszkaniowe. Urząd roz- 
jemczy do spraw najmu jest jeszcze wciąż 
zawalony sprawami o ustalenie wysokości 
komornego. W ciągu ostatniego półrocza 
załatwiono przeszło 400 spraw tego rodzaju. 

— (0) Remont szyldów. Inspekcja bu- 
dowlana zwróciła uwagę szeregu właścicieli 
sklepów na konieczność odrestaurowania 
starych szyldów. Szyłdy szpecące ulicy bę- 
dą w porozumieniu z władzami policyjnemi 
usuwane. 

— (a) Oparkanienie ogródka na Pla- 

  

skromnej płyty kamiennej! Śladu nie 

było żadnego napisu. Nawet zardze- 
wiały krzyżyk żelazny był do połowy 
utrącony. , 

Porozumiawszy się oczami z drem 
Minkiewiczem, skierowałem się w tę 
stronę. 

— Owszem... owszem! — potwier- 
dził on półgłosem. Wszak chodzi tyl- 
ko i jedynie o symbol? Tak... to 
jest najautentyczniejsza mogiła Nie- 
znanegoWilnianina. Wszyscy 
ręczyć możemy, że tak jest. Kładź 
śmiało wianek! 

Po dokonaniu aktu, gdyśmy z po 
wrotem wychodzili z pod: kościoła na 
ulicę, objaśniono mię, że każdy z wy- 
bitniejszych gości przybywających do 
Wilna, udaje się na pierwszy lepszy 
cmentarz i na grób pierwszego lepsze- 
go Nieznanego Wilnianina — ale co 
się zowie nieznanego! — składa hołd 
w postaci wieńca lub wogóle kwiatów. 
Jest to, tłumaczono mi, symboliczny 
hołd składany samemu Wilnu, dostoj- 
nemu Grodowi Gedymina... Piękny 
zwyczaj! Rzewny, uroczysty — i jak 
wskazany dła miast nie posiadających 
oficjalnego grobu Nieznanego Żołnie 
rza. 

Przed samym Zielonym mo 
stem, kiedym zbierat się 
siadać z powrotem do najtyczanki 

byłem przedmiotem ponownej ze 
strony Magistratu niezasłużonej aten- 
cji. Zaproszono mnie nad brzeg Wilji 
do magistrackich, z bajecznym komfor- 
tem urządzonych łazienek i uraczono 
mnie tam: powitalna kąpielą hon o- 
rową. 

Ciotkę Rozpędowska wykąpano 
też z niemniejszemi honorami — po- 
mimo iej zaciekłych wzdragań się a na- 
wet chwilami kontrofensywy na ра- 
znokcie i szpilki. 

W tvm akurat czasie dwóch człon- 
ków wileńskiego oddziału Polskiego 
Touring Club'u prowadziło przez most 
Zielony za miasto wycieczke siedmiu 
anoielskich dziennikarzy zwiedzaja- 

cu Ka będzie «iaprawione. Dwu- 
krotnie zwracaliśmy uwagę na fatalny stan 
ogrodzenia na Pl. Katedralnym gdzie na 
miejsce wyłamanych sztachet rozciągnięto 
drut kolczasty co było kiłkakrotnie powo- 
dem pokaleczenia dzieci przechodzących 
aleją od strony placu Magdaleny. Obecnie 
zauważyliśmy że część ogrodzenia została 
już naprawiona i na miejsce dnutu wstawio- 
no pręty żelazne. Roboty przeprowadza się 
sprawnie co należy zapisać na dobro nasze- 
go Magistratu. 

RÓŻNE 

— Dwie konieresicje w Sprawie rabina- 
ckiej. W czwartek wieczorem miały miejsce 
dwie ważne narady w sprawie rabinów Wil. 
na. W jednej z tych narad wzięło udział 
prezydjum gminy i przedstawiciele frakcji 
ortodoksyjnej, w drugiej zaś przedstawicie- 
le większości partji w gminie. * 

Narady te zwołane zostały dła rozpa- 
trzenia wniosku frakcji ortodoksyjnej, wy- 
znaczenia nowych rabinów gmin, którzyby 
mieli równe prawa co i rabin Rubinsztejn. 
Narada pierwsza nie dała konkretnych wyni- 
ków, gdyż okazało się, że większość gminy 
nie zgodziła się z wnioskiem tym ani z tem, 
żeby rabin Grodzieński nosił tytuł rabina, a 
pozostali podrabinów. 

Druga konferencja też nie dała konkret- 
nych wyników przyjęto tylko następujące 
rezolucje: żądająca od zarządu stworzenia 
warunków dla pokojowego załatwienia kwe- 
stji rabinów, oraz domagająca się od zarzą- 
du poczynienia starań u władz o wybranie 
kiłku rabinów. I 

— Prźygotowagjia do 1 sierpnia. W 
związku z obchodem dnia 1 sierpnia, 
białoruski robotniczo-sielanski posel- 
ski klub w Wilnie postanowił wydać 
odezwę doa' ludności. 

W ub. tygodniu odbyła się konfe- 
rencja przedstawicieli łewicy P.P.S. i 
posłów białorusinów, na której uchwa- 
lono zorganizować komitet obchodu 
dnia 1 sierpnia. 

W Wilnie lewica P.P.S. organizuje 
w'ec przy zauł. Lidskim, gdzie wystąpi 
poseł Grecki. 

Dn, 30 b. m. odbyła się ponownie 
konferencja działaczy lewicy P.P.S. i 
posłów białoruskich, ma której pano- 
wało wielkie zdenerwowanie, ponie- 
waż robotnicy wszystkich fabryk wi- 
leńskich mie chcą obchodzić dzień I 
sierpnia i nie będą strajkować. 

„ Robotnicy budowłani, kanalizacyj- 
ni, tartaków, garbarni i olejarni kate- 
gorycznie odmówili przyłączyć się do 
strajku. W fabrykach konserwow го- 
botnicy, wyrzucili delegatów lewicy 
P.P.S. za drzwi. t 

° № ciągu dn. 30 b. m. agitatorzy 
Jew.cy P.P.C. również niefortunnie 
obchodzili fabryki. 

— Pijak nie może być szoferem. Min. 
Robót Publicznych poleciło wojewódzkim 
oddziałom drogowym aby przy wydawaniu | 
automobilowych pozwoleń jazdy (prawa 

cą Wilno. Wszyscy byli w ciężkim al- 
pejskim ekwipunku turystycznym Dwa 
konie objuczone prowiantami i... nar- 
tami nadawały wyprawie swoistą po- 
wagę nieznaną naszym, czysto  tutej- 
szym wycieczkom. « 

Ktoś pragnąc, wobec Anglików pod- 
nieść i rozsławić uroki Wilna » na- 
bajdurzył im, że na najwyższy szczyt 
podwileńskiej góry Szyszkini nie do- 
tarła żadna jeszcze ludzka stopa! Wy- 
starczyło. Trzeba było Anglików pro- 
wadzić za wszelką cenę na ów niedo- 
stępny: szczyt. 

„Po drodze znakomici nasi drodzy 
goście zainteresowali się żywo wyprar 
wianą akurat mnie i ciotce Rozpędow- 
skiej honorową kąpielą w nurtach 
Wilji. 

Oczywiście, że  niebotycznych 
szczytów góry Szyszkini nikt Angli- 
kom nie potrafił pokazać. Natomiast 
w jednym z ostatnich numerów gazety 
„Manchester Guardian“ ukazała się 
korespondencja z Wilna omawiająca 
ogromny i długotrwały wpływ kultu- 
ralny, który pozostawiła po sobie w 
Wilnie i na całej Wileńszczyźnie wo- 
POWER niemiecka. 

„Do dziś dnia — pisał korespon- 
dent — każda osoba aid z 
do Wilna poddawana jest — jak to 
sami byliśmy świadkami — bądź w 
specjalnym zakładzie bądź w samej 
rzece Wilji, specjalnemu obowiązko- 
wemu zabiegowi higieniczno-sanitar- 
nemu. Nazwa tego zabiegu pozostała 
dotąd bez zmian w gwarze miejscowe- 
go ludu: Entlausung: 

Tak odbył się mój wjazd da Wil. 
na po wielomiesiecznei niebytności 
nad Wilją. 

i Nattok nowych wražefi w polacze- 
niu Z ich bajeczną niepowszedniością, 
nie pozwolił mi jeszcze zdać sobie na 
leżvtej sprawy z tego bogactwa. Do- 
nieto gdy to choć jako tako nastąpi, 
hede z czystem sumieniem miał odwa* 
ce ująć za pióro. 

Jan Kanty Skierka. 

             



  

  

jazdy) ściśle sprawdzano czy kandydat na 
szofera mie był notowanym przez policję ja- 
ko pijak. 

— Kto wie o miejscu ich za- 
mieszkania? Z prowincji donoszą, 
iż władze i rodziny kilku zaginionych 
osób wszczęły poszukiwania w na- 
stępujących wypadkach: mieszkaniec 
st. kolejowej  Parafjanowo, w pow. 
dziśnieńskim  Juljan Mojsiejonok, lat 
33 żonaty jeszcze w dniu 4 kwietnia 
r. b. wyjechał na teren województwa 
białostockiego w celach zarobkowych 
i dotychczas nie powrócił, ani też 
nie dał znaku życia. Ze wsi Gieżanki 
gm. dokszyckiej również pow. dziś- 
nieńskiego wydalił się 16 czerwca r. 
b. w niewiadomym kierunku i dotąd 
nie powrócił mieszkaniec tej że wsi 
26-letni Franciszek Hodal. W pow. 
wileńsko-trockim zagubił się 21 b. m. 
pastuch Jan Kowalewski, który słu- 
żył u Adolfa Komara we wsi Rożyn- 
ki, gm. niemenczyńskiej. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Teatr: 
Artystyczny Stanisławskiego. Występy zna- 
komitego zespołu Teatru Artystycznego Sta- 
nisławskiego dobiegają końca. 

Dziś w środę ukaże się „Wieś Stiepan- 
сгукомо“  Dostojawskiego. W czwartek 
„Wujaszek jaś* — Czechowa. W piątek, 
„Bracia Karamazowy* — Dostojewskiego, 

U Wszystkie dotychczasowe występy od. 
były się przy wypełnionej widowni, budząc 
olbrzymi entuzjazm publiczności. Kasa czyn 
na codziennie od 11 do 9 w. bez przerwy. 

— Siostry Halama w Wilnie. jednem z 
najbardziej popularnych nazwisk w świecie 
teatralnym stolicy jest mazwisko sióstr Ha- 
lama, gwiazd warszawskiego teatru rewji 
„Morskie Oko“. 

Po trzyletniej pełnej sukcesów pracy w 
teatrach warszawskich siostry Halama po 
raz pierwszy. opuszczają Warszawę, by w: 
miesiącu sierpniu odwiedzić szereg miast: 
prowincjonalnych. 

Zapowiedź przyjazdu do naszego mia- 
sta utalentowanej trójki 3-go, 4«:g0 sierpnia 
jest gensacją artystyczną pierwszorzędnej 
doniosłości. 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
Polskiego od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Helios; — Zuzia saksofonistka. 
Kino Kol. „Ognisko* — Dzielnica hańby 
Lux — Złota Lilja, 
Kino Miejskie — Niezwyciężona Flota. 
Połonja — Górą rezerwiści. 
Piccadilly — Prokurator oskarża. 
Światowid — Paryska zpbawka (Lili 

Damita). 
Wanda: — Burza. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pożary w przeciągu ostatnich dni. 
Dzisiejsze wiadomośce z prowincji o poża- 
"ach są następujące: W postawskim  skut- 
kiem rozłożenia ognia przez pastuchów pow- 
stał przyziemny pożar w dniu 25 b. m. koło 
wsi Kosowszczyzna gm. woropajewskiej la- 
su należącego do dóbr woropaj kich. Stra 
‘а wyrządzona na przestrzeni I i pół ha lasu. 
wynosi 1500 zł. W Oszmiańskiem pożar na- 
wiedził 2 dziesięciny lasu 20.letniego, nale- 
żącego do Mieczysława Plaski w maj. Pa- 
chalsza, gm. holszańskiej. Straty 3000 zł. W 
Oszmiańskiem dnia 24 b. m. w Rodziewi- 
"zach, gm. holszańskiej piorun spalił stodo- 
ię Marji Rodziewiczowej i złożone tam zbio- 
rv tegoroczne. Szkoda przes 2000 zł. W 
Holtszanach przy ul. Oszmiańs piorun 
spalił dach domu mieszkalnego Józefa Kon- 
dratowicza, wartości 750 zł. 

por 

® 

  

  

            

— (c) Kradzież pasa transmisyjnego. 
Nocy onegdajszej z tekturowni Balberys- 
kiego w Nowo-Wilejce skradziono pas od 
maszyn wartości 6 tysięcy złotych. Spraw- 
ców kradzieży policja zdołała ująć: 

— (c) Brat poranił brata, Wczoraj ra” 
no we wsi Strelczuki gminy mickuńskiej 
pomiędzy braćmi  Lipnickimi — wynikła 
sprzeczka która po chwili zamieniła się w 
boikę. 

W rezultacie jeden z nich Jan wyszedł 
z walki z połamanymi żebrami od uderze- 
mia kamieniem. Winnego policja areszto- 
wała. 

— (c) Zatrucie denaturatem. Na uli- 
cy W. Pohuląnka znaleziono leżącego na 
chodniku zatrutego denaturatem nieznane- 
go mężczyznę. Po stwierdzeniu silnego za- 
irucia ofiarę zgubnego nałogu ulokowano 
w szpitalu. 

Stan jego ciężki. 
— (c) Zmarła na ulicy. Wczoraj w 

południe koło,domu Nr. 7 przy ulicy Kole- 
jowej upadła i natychmiast zmarła 70 let- 
nia Chana Libman stale zamieszkująca w 
Nowo-Święcianach. Jak stwierdził wezwa- 
ny lekarz śmierć Libmanowej nastąpiła 
wskutek wady serca. 

— (c) Trup nowo odka. W rowie ko- 
ło domu Nr. 4 na ulicy Konarskiego zna- 
leziono zwłoki chłopca w wieku około 2 
miesięcy, Podczas .oględzin trupa stwier- 
dzono ranę nad prawem okiem, spowodo- 
waną uderzeniem jakimś twardym przed- 
miotem. 

— (c) Śledztwo w Gerwiatach toczy 
się w dalszym ciągu. Wczoraj na miejsce 
zastrzelenia awanturnika przez policjanta 
wyjechali: podprokurator, sędzia śledczy, 
zastępca starosty i komendant powiatowej 
policji. 

— (c) Zamykać okna. Do mieszkanią 
Marji Stankiewicz (Rossa 33, przez otwarte 
okno dostali się złodzieje i wykradli siedem 
weksli na 900 złotych. 

—- (c) Skradli konia. Na szkodę Rach- 
meia Lewina zamieszkałego we wsi Pona- 
ry Nr. 6 skradziono z pastwiska majątku 
Ponary klacz wartości 300 złotych. 

— (c) Ujęli w ostatniej chwili. O- 
negdaj do mieszkania Weroniki Garbaczew - 
skiej (Popławska 5) dostał się złodziej. W 
chwili gdy miał on zamiar pakować znale- 
zioną garderobę ujęto go i oddano policji. 
Zatrzymanym okazał się zawodowy zło- 
dziej Aron jorfejn bez stałego miejsca za- 
mieszkania. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubiegłe 
24 godziny zanotowano w Wilnie 62 wy- 
padki. W tej liczbie za opilstwo—18, za 
niedostosowanie się do przepisów admini- 
strącyjnych i sanitarnych—27, za pozosta- 
wienie dz.eci bez opieki 3 i t. d. 

Z SĄDÓW 

  

  

Potworny czyn 

Czyż można sobie wyobrazić po- 
tworniejszą zbrodnię niż ojcobójstwo. 
Każde zabójstwo jest dla normalnego 
człowieka przestępstwem budzącym 
odrazę i niema wypadku aby zabójca 
ujawniony nie otrzymał kary. 

Wysokość jej zależna jest od o- 
kolicznośći w jakich popełniona zo- 
stała zbrodnia oraz przyczyn powo- 
dujących je. 

Ojcobójstwo powinno być karane 
bezlitośnie, a nawet same usiłowanie 
zabójstwa musi pociągnąć za sobą 
karę. 

Niestety nisko pod względem kul- 
turalnym stojąca wieś nasza często 
ject terenem zajść pomiędzy rodzica- 
mi—a dziećmi, w wyniku których syn 
czy córka podnosi ręke i rani lub za- 
bija. Najczęściej konilikty takie pow- 
stają na tle podziału majątkowego i 
wówczas bezstronny obserwator ma 
możność stwierdzić, że często przy- 
wiązanie do ziemi i chciwość jest u- 
czuciem silniejszem niż miłość ojca 
do syna czy odwrotnie. 

Kazimierz Kukiel mieszkaniec folw. 
Dobromyśl, pow. Święciańskiego za- 
siadł na ławie oskarżonych za to 
właśnie, że po kłótni z ojcem schwy- 
cił siekierę i uderzył nią Ojca w ra: 
mię. 

Sąd Okręgowy wziął pod uwagę 
jego uniesienie i skazał tylko na rok 
więzienia. 

Złemu synowi kara ta wydała się 
zbyt wysoką, Apelował, lecz Sąd Ape- 
lacyjny wyrok poprzedni zatwierdził. 

Wyrok ten będzie nauczką dla 
niejednego z sąsiadów, którzy o spra- 
wie dowiedzieli się lub za naszem po: 
średnictwem dowiedzą się. 

/ 

  

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Uhejrzyj towar krajowy. 

VAGA TAĘOA VAT PE 0 URI GNU SRG 
Zaangażujemy mechanika ‹ majstra, 
specjalistę od silników przyczepnych 
dwutaktowych i motocykli Harley — 
Davidson dla prowadzenia  samo- 
dzielnie warsztatu remontu, montażu 
i obsługi, Oferty składać: Dom 

/klandlowy Bogusław Marjan Bosiącki 
w Wilnie, przy ul. Królewskiej 6 -4. 

2 Tel. 17-61. 
WŁA NART ЕЧЕ ORK STACK REES 

FESRETE ROWPAYT CZCZO WICRGST A 5 RDW TRE RIPCZOR ACC IPOIKOC 

AA Przyjmiemy solidnego spólnika (ežio) MA 
Wda rozszerzenia interesu z kapitałem gg 

10—20 tys. złotych. Dom Handlowy 
A Bogusław Marijan Bosiącki w Wilnie, Ah 
WPrzy ul. Królewskiej 6- 4. Tel. 17-61 w 
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Na srebrnym ekranie 

„Zuzia saxofonistka* w Heljosie. 

Po dość ciężkich „Żonach szalonych*, 
sięgnął „kieljos* do sztuk lżejszego reper- 
tuaru. 

Wystawiono filmik o pikantnym tytule: 
„Zuzia saxofonistka“. 

Dowcip obrazu polega na tem, że „Zu- 
zią* wcale Zuzią nie jest. ĄJakže tak może 
być? A ot bardzo zwyczajnie: Dwie panien- 
ki jadące razem na studja do Anglii, jedna 
do „Akademji* tanecznej, druga do jakiegoś 
„lnstytutu* dla panien utytułowanych, po- 
stanawiają zamienić się rolami. 

1 tak niedoszła instytutka zostaje ta- 
neczną akademiczką, a niedoszła „akade- 

  

- miczka — instytutką. 
Na tle tego kontredansu powstaje tro 

chę rzetelnej wesołości, trochę mocno na- 
ciąganej, ale że akcja toczy się wartko, 
więc całe 12 aktów szybko mija i ani się 
spostrzeże, kiedy wychodzić trzeba. 

Głębszej treści w „Zuzi saxofonistce* 
oczywiście niema, zastępuje ją łobuzersko- 
naiwna minka pani Anny Ondre oraz jej 
rzeczywiście pełna :temperamentu gra, 
miejscami bardzo śmieszna. | ` 

Całość stanowi całkiem niezłe, jak na 
czas lata, widowisko. 

* * 

Okiem przebiegam ogtoszenia kin wi- 
leńskich w gazetach. 

Komuś przyszło do głowy nazwać „Zu- 
zię saxofonistkę“ — „superf lmem erotycz- 
nym*. jest to zasadnicze nieporozumienie. 
„Żuzia* bynajmniej „superfilmem* nie jest, 
a już tembardziej „erotycznym*. Autora 
takiej zapowiedzi wypada zapytać: „gdzie 
ta erotyka?“ 

Ktos „Burzę“ z Johnem Barrymore na- 
zywa „Kwiatem piękności reżyserji Turzań- 
skiego*. Zaiste wyszukane powiedzenie. 
Szkoda tylko, że mu na t. zw. sensie nie 
zbywa. Zagadka, tylko nie wiem, czy auto- 
ra ogłoszenia, czy też reżysera, o którym 
w ogłoszeniu mowa, pozostanie, jak się 
„Kwiaty piękności* reżyseruje.* 

Jest sobie artysta filmowy Bernard Go- 
etzke. Przyznam się szczerze, iż mimo dość 
skrupulatnego, z urzędu, uczęszczania do 
kin, niebardzo pamiętam, jak ten pan wy- 
gląda. Nie oto jednak chodzi. Rzecz polega 
ną tem, że p. B. Goetzkego nazwano w 
Wilnie „Szedewrem (!) kinematografji". | 

Nie można temu określeniu odmówić 
oryginalności. у : 

Pisano i pisze się o rozmaitych filmach 
w Wilnie: „arcyfilm*, „superfilm*, „szlagier* 
„superszlagier*, „przebój” i td; i td., ale 
żeby ktoś nazwał aktora kreującego w ja- 
kimś obrazie główną: rolę „szedewrem* — 
tego jeszcze nie było. 

Piszę powyższe w pewnym celu. Cho- 
dzi mi o to, że hałaśliwa, krzycząca rekla- 
ma do dobrego tonu, do dobrych obycza- 
jów nie należy. : ‚ 

Specjalnie w Wilnie nie zwykliśmy ope- 
rować hyczkiem j blagą. 

Niech więc na mym skromnym, w „Sło- 
wie”, podwóreczku, wolno mi będzie to za- 
znaczyć i poradzić kinom wileńskim, aby 
7a swą reklamę uważać chciały przedewszyst 
kiem stałą i niezmienną wartość swych re- 

pertuarów, a nie krzykliwe dziwolągi reklam 

na które starają się sadzić. Omega. 

* 

RERESKAOOCEWEE ZWS TZ SORO KI EEST 

RADJO. 
Środa, dn. 31 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 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,25—17,50: 
Kronikę życia młodzieży wvygł. Wróżka 
Dzieciolubka. 17,50 18,00: Wystawa Po- 
znańska mówi. 18.00—19.00: Transm. kon- 
certu z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19,00 
—19,25: O Pani ėla Pani—wygł. Zula Mia- 
kiewiczówna. 19,30—19,55: Odczyt p. t. 
„Jaka powinna być reforma prawa małżeń- 
skiego w Polsce"— wygł. ks. dr. Walerjan 
Meysztowicz. 19.55— 20.05: Sygnał czasu z 
Warsz. i program na dzień następny. 20.05 
—20.30: Transm. odczytu z Krakowa. 20.30 
--21.30: Koncert wieczorny z Warszawy. 
21:30—22.15: Słuchowisko p. t. „Weselisko* 
według Kazimierza Laskowskiego, przysto- 
sowała do radja Hanna Kozłowska. Reży- 
serja Haliny Hohendlingerówny, ilustracja 
muzyczna Eugenjusza Dziewulskiego. Wyk. 

| | Zesp. Dram. Rozgł. Wil. oraz chóru „Lut= 
nia* pod dyr. prof. Jana Leśniewskiego. 
22,15 - 22,45: Transm. z Warsz.,Komu'ikaty: 
PAT. i inne. 22,45—23,45: Muzyka taneczna 
z Krakowa. 

/ 
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Biejski Kinematogra! 
Kalturalne-Oświatowy 

3ALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 29 lipca do 1 sierpnia 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany film: 

„Niezwycięzona flot" 
Wielki dramat morski w 10 aktach. osnuty na tle krwawych walk w Chinach. W roli głównój: 
HENRY EDWARDS. Groźna jest Anglji potęga na wszystkich morzach świata. Kasa czynna @@ 
godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. 6-ei. Następny program: „PIRACI PUSTYNI". 

  

DZIŚ! Superfilm erotyczny! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
ZUZIA SAK$OFORI$TKA 
tłumów, porywająca w grze Anna Ondra. Najrozkoszniejsze tancerki. Cudowne efekta. Najpiękniejsze kobiety. 

Seansy o godz. 6, 8. i 10,15. 

Ekscentryczne przygody miłości stu- 
dentki. W roli e głównej ulubienica 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 lipca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 

Belgja 123.96, 124.27. 123,65, 

Kopenhaga 237,75, 238,35, 2237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,74 _ 358,74 _ 356,84 
Londyn 43,29,5 43,40, |. 43,19, 
Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,98, 35.07, 24,89, 

Praga 26,39, 26.45 26.33 

Szwajcarja 171,63, 172.06, 171.20 
Stokholm 239,01 — 239,61 238,41 
Wiedeń 125,62,5 125.94, 125,31, 

Włochy 46,63, 40,75, 46.51,5 

Marka niemiecka 212.57, 

Papiery procentowe: 

5 proc. pożyczka inwestycyjna 114 — 
115 — 115,25.  dolarówka 67,25 — 67.50. 
5 proc. konwersyjna 47,25—47,50. 6 proc. 
dolarowa 83. 7 proc. stabilizacyjna 91,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc: 
L. Z. ziemskie dolarowe 96. 5 proc. war- 
szawskie 53,50 — 53,75. 8 proc. warsz. 
66,75 — 67. 8 proc. Częstochowy 56,75. 
10 proc. Siedlec 67. 8 proc. Łodzi 58,50— 
p: 8 Bać: obl. Polskiego Banku Komun. 

I em. 81. 

Akcje: 

Bank Polski 164, Związku Spółek 
Zar. 78,50. Spiess 130. Siła i Swiatło 125. 
Cukier 33--34. Firley 51. _ Węgiel 71.75. 
Modrzejów 24,50 —:24,75: Norblin 150. 
Ostrowiec 83. Starachowice 29. 

CENY W WILNIE. 

£Z dnia 30 lipca r. b. 

Ziemiopžody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30—31, jęcz- 
mień na kaszę 27-28, browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 2 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) žyto 
26—31, jęczmień 27—31, owies 26—31, 
gryka 35—36, ziemniaki 12—15, siano 7-8, 
słoma 8--9. 

Mąka pszenna 80-100, żytnia razową 
32—33, pytlowa 44—48 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 — 
110, gryczaną 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220-300, cielęce 200 — 
240, baranie 200—240, wieprzowe 250—340, 
słoniną świeża 380—420, solona 400-440, 
sę 400—420, smalec wieprzowy 400 — 
480, 

Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg  80—100 za 1 kg. 
ser twarogowy 120—150, masto niesolone 
450-- 550, solone 350— 450. 

Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50—70, zielony 
40 — 50, fasola biała 160 — 200, kartofle 
12-13, kapusta świeża 20-35, kwaszoną 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
5 10 (za pęczek), brukiew (brak), rabar- 
bar 50— 60, ogórki 60—90 za 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 50—60, pomidory 3—400 zł. za kg, 
kalafiory 50 — 100 za główkę, kalarepa 
10—154 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę- 
%а 120 - 150, kaczki 6—8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3-5 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300 -- 
400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400 - 450, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 350— 400, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500 - 550, śnięte 400—450, siela- 
wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 

ans Lay 250—300, płocie 200—250, drobne 

  

Z zupełnem zaufa- 
niem można się 
doskonale golić 
codziennie nożykiem 
Giliette — 

ostrze jego wykonane z naj- 
lepszej stali czułe jest nawet 
na najdrobniejszy ruch ręki. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

  

  
Gillette 

sobie wyrobić trwałą 
RE EEST 

Kio chce egzystencję przy in- 

| 
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stytucji bankowej, niech się zgłosj 

do  odziału sprzedaży  obligacyj 

premjowych na raty, POWSZECH- 
NEGO ZAKŁADU KREDYTOWEGO 
WE LWOWIE, pl. Marjacki 6—7. 
Po okresie próbnym stała pensja. 

Jedynie poważne oferty skierować 

pod wyżej podany adres.  —o 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IV rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
św. Michalskiej Nr 8, zgodnie z art. 1030 
U.P.C., ogłasza, iż w dniu 31 lipca 1929 r., 
o godzinie 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. 
Ostrobramskiej Nr 18, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go |lzaaka Szejniuka, składającego się z 
umeblowania mieszkania, materiałów na 
ubrania, towarów  galanteryjnych i innych 
ruchomości, oszacowanego na sumę 4092 
zł. na zaspokojenie pretensji Izraela Da- 
rana, 

Komornik Sądowy 
0- (—) A. Sitarz. 

у U 

PRZETARG 

na dostawę materjałów potrzebnych do bu- 
dowy parkanu  żelazno-betonowego, loco 
więzienie na „Łukiszkach* w Wiłnie: 

1) od 150—200 beczek cementu port- 
land po 180 kig. beczka; 

2) od 150—200 mtr.3 żwiru; 
3) od 50—100 mtr3 kamienia polnego 

do fundamentu; 
‚ ‚4) ой 40—50 mtr3 desek sosnowych 

pięć ćwierciówek; 
5) 200 szt. ramsztuków 

3X3 grube i 6 i pół długie; 
6) 1.000 kig. żelaza grubości 3, 4 5 i 

6 m/m. 
1) 15 skrzyń (po 16 klg. skrz.) gwoździ 

3,4, 1.5 cali; 
8) 200 klgr. drutu kolczastego. 
Oferty zapieczętowane 2 napisem: 

„Przetarg na dostawę materjałów do parka- 
nu żel-betonowego* wnosić należy do dnia 
6 sierpnia 1929 roku do Zarządu więzienia 
w Wilnie ma „Łukiszkach*, gdzie nastąpi 
otwarcie takowych w tymże dniu o godz. 
12-ej. Zarząd Więzienia zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta. 
993—VI—2 

(kantówek) 

Zarząd Więzienia w Wilnie 
na „Łukiszkach. 

ВН ЕЫ оаЫ 

| Staaowiska 

kuje młody, 
rodziny 

PLENIPOTENTA lu 
WIĘKSZEJ ADMINISTRACJI RA 

energiczny rolnik, z 
ziemiańskiej, 

wykształceniem i specjalizacją, i kilka 
lat praktyki w wybitnych gospodar- 
stwach hodowlanych i nasiennych 
w Wielkopolsce, gdzie prowadzono 
elitę „odsiewów (buraki 
doświadczenie w prowadzeniu 
teresów handlowych. Łaskawe zgło- 
szenia do administracji „Słowa*. 

z wyższem 

cukrowe), 
in- 

r 3 
> 

ą LEKARZE z] LETNISKA | 

į Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ” 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 [ Od 4-6, 

sl. Miekiewicza 24, 
tel. 277. 

DOKTÓR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Ki —1 i3—7. 

Uno, 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). 
  

m 

Letniska 
w . majątkach | 
skich w wojew. Wileń- 
skiem i 
skiem. 
Wilno, Jagiellońska 8 
me 

tel. 5-60 

ziem- 

Nowogród- | 
Informacje: | 

12. Jankowicz, 
8582—0 

KOPHO | SPRZEDAŹ 
| 
| 

WĘGIEL i 
"- opałowy, kowalski 

drzewny. Koks, drze- 
Dokfór.Medycyny wo rabane i szczapo- 

A. GYMSLER 
we: 
zwłoczna. Zamówienia 

Dostawa _nie- 

choroby skórne, we- na węgiel na zimę po | 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermia.  Sollux. 
Mickiewicza 12, r. 
Tatarskiej 9—2 i 5— 

W.Z.P 43. 

Br. ©. WOLFSGŃ 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
ALI 

  

  

Br. POPILSKI 
ckoroby skórne i we- 
seryczńe. Przyjmuje 
od godz. 10 do i i od odchodzi 
5—7 p.p. W.Pohulan- (Plac 
ka 2, róg LLS o g. 

„Z.P. 
  

  

DOKTOR 
b. GINSBSRG | 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. 

lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8. 

EZBUEŻC GG 

) Lente orc 
ВОРАН И ТО 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

fżyńskaSmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez , bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

Wil- ; 
no, ul. Wileńska 3, te- ; 

      

  

stałej cenie, 

0-1. „Wilopal“ 
Styczniowa 3. . 

Tel: Wilno 6—Nr 14. 

ŽNE 

Do WISZNIEWA,WO- 
ŁOŻYNA i IWIEŃCA 

AUTOBUS 
z Wila, 

Orzeszkowė) 
16 m. 15. |ż. 

lwieńca do Wilna 0 
& 12 m. 50 w nocy. 

—ё 

500, 1.000 i 2.000 K 
dolarów uloku= į* 
jemy na hipoteki į + 
u osób poważnych 
na dogodnych wa- 

., runkach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.  ggIe-Z 

Dęsznkniecy | 
sum hipotecznych & 
na pajwiększ(z 
oprocentowanie i 

  

  

   

O Ya 
Duży wybór 

majątków / ziem- 
skich i folwarków 
posiada de sprze- | 

dania 
Wii. Biur, Komi- 
sowo > Fiandlowe, 
Mickiewicza 21, 
tei. 152. 6LIE = 
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ROMUNT 

“ Na ustronnym szlaku 
Powieść 

ży) 
  

To wszystko się stało i za dni na- 

szych, lub jeszcze się stanie. Kul sta- 

owych grad spadł na tę ziemię i gro- 

my i błyskawice biegające, ginie zbo- 

że w polu i bydle i człowiek. Spełnią 
się plagi egipskie do końca. Zalegną 
ciemności straszliwe wszystką ziemię 

Żaden nie ujrzy brata swego. A gdzie 

kolwiek mieszkają syny lzraela, bę- 
dzie światłość. | złupimy  Egipcjany, 
zabierzemy ze skarbców i Świątyń 
ich złoto, srebro i szat bardzo wiele. 
Jest już między nami Mojżesz, który 
wrócił z ziemi Madjan i plagami egip- 
skiemi kraj cały pokryje. To mąż, 
który z djabłem sojusz zawrzeć go- 
tów, byle celu dopiąć", 

Chasia spoglądała na mówiącego 
z niepokojem. Herszko—rzekła—twój 
rozum jest chory. Nie wywołuj złego 
ducha na Świat Boży, bo_on i tobie 
szkodę zrobić. może. Pomyślność 
wszelką trzeba wypracować. Czarow- 
nik, przy pomocy złego ducha, pełny 
wór złota tobie nasypie—ale to zło- 
to tylko pali a pożytku ci nie przy- 
niesie. Porzuć interes rewolucyjny". 
„Ciotko — przerwał Borys — rewolucja 
to nie jest interes, to wielka praca 
ideowa. Mumja, mruknął pod nosem, 
ona nowych czasów nie zrozumie. 
ciotko ciągnął dalej głośno, za chwi- 

lę mnie tu odwiedzi towarzysz dok: 
tor Hantower, to wielka figura, a mój 
dobry kolega. Przekonasz się na wła- 
sne Oczy, w jak godnem towarzystwie 
pracuję”. : 

„To doktor takže interes rewolu- 
cyjny prowadzi?“ 

Borys uśmiechnął się poblažliwie. 
„Każdy zły lekarz jest dobrym de- 
mokratą i rewolucjonistą, a raczej 
każdy, który nauki swojej nie lubi, 
chętnie zajmuje się polityką i prowa- 
dzi ja w kierunku radykalnym. U nich 
się taka ustaliła tradycja, od czasów 
Marata, ale ty tego wszystkiego nie ro- 
zumiesz, o Maracie pewno nigdy nie 
słyszałaś...'* 

„Skąd miałam o nich słyszeć, on 
w Morocznie pewno nigdy nie był". 

W tej chwili rumor powstał u 
wejścia do sąsiedniego pokoju. Jakiś 
okazały jegomość w mundurze, prze- 
mocą sobie wstęp zdobywał, odtrącił 

brutalnie służącą, która mu go bro- 
niła i ruszył prosto przed siebie. 

„Witaj, witaj Borysie Maksymowi- 
czu“ wołał przybysz ujrzawszy twarz 
znajomą. 

„Doktór! odrzekł Borys,—z rado- 
Ścią dowiedziałem się o waszej obec- 
ności, bo myślałem, żeŚcie gdzieś na 
froncie". 

„Tak to być miało lecz inaczej się 
stało. Ja teraz więcej operuję na iron- 
cie wewnętrznym”. Doktór zwalił się 
na kanapę, stojącą pod Ścianą, męż: 
czyzna w sile wieku pełny, rumiany 

blondyn, o bujnej kędzierzawej czup- 
rynie, z niewielkim zarostem. 

Jak się macie, co porabiacie? py- 
tał Ufjew. 

Jadę przez ten kraj zapadły, 
wstrętny: całych trzy tygodnie, na sta- 
cjach za rzymujemy się po dwa, trzy 
dni. Czynię wtedy wycieczki na pół: 
noc, południe w promieniu dwudzie- 
stu wiorst i propagandę prowadzę z 
pomyślnym skutkiem, — ludność tu. 
ciemna, nie uświadomiona. To biała 
karta nie zapisana, ja, płomiennemi 
zgłoskami, utrwalam na niej nasz 
program rewolucyjny. Robota... jakby 
to powiedzieć i nudna i zabawna. 
Operować można tylko najgrubszemi 
pojęciami, przemawiając do chciwości 
ludzkiej. Kategorje ideowe są dla 
niej nieprzystępne lub obojętne. Czło- 
wiek tutejszy, Połeszuk mało - do 
człowieka podobny, to małpa błotna 
stref umiarkowanych, ciekawy okaz 
ela antropologa lub zoologa. 

Wszędzie mi szło, jak z platka, aż 
do poblizkiej stacji Pohostu, W jego 
okolicy działa jakaś miejscowa filan- 
tropka osobliwego nabożeństwa, lwie- 
niecka. r 

Ona ludność umiała klerykalnie 
nastroić, O ile w innych wsiach za 
moje obietnice ziemi i wszelkich in- 
nych darów Bożych, chłopi mnie za- 
sypywali podarunkami w rodzaju kur, 
jaj, masła, ryby, słoniny—nawet ba- 
by kądziel mi przynosiły, o tyle z 
Pohosta posypały się donosy do po- 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

licji. Musiałem zwiać. Wystarałem się 
telegraficznie 0 natychmiastowe wy- 
słanie pociągu na front z młodszym 
lekarzem Farforskir, a sam się prze- 
niosłem do pociągu, dążącego z ran 
nymi na Moskwę. Przy moich roz- 
ległych stosunkach i istniejącem  za- 
mieszaniu, wszystko udało się wyś- 
mienicie. . 

Teraz przyszedłem do ciebie to- 
warzyszu, byś mi udzielił odpowied- 
niej ilości szczepionki, czyli agitacyj- 
nej bibuły, bo swoją już _ zużyłem, 
bym dalej mógł szerzyć zarazę. Byd- 
ło tutejsze doskonale na szczepionkę 
reaguje. 

— Zbyt szorstko odzywasz się 
doktorze o proletarjacie. 

— My ludzie bez przesądów mo- 
żemy rozmawiać otwarcie. Ja chętnie 
nazywam rzeczy po imieniu, kiedy 
można,—równie chętnie. też, kiedy 
trzeba. Proletarjat—to bydło. My byt 
jego poprawimy przez zmianę paste- 
rzy niedołężnych na sprawnych. Słu: 
dzy starego ustroju runą w błoto, a 
my konia dosiądziemy. 

— Tak można myśleć, 

wić nie trzeba. 
— Wszystko mówić może, kto 

słowo do ucha dostosować umie. A 
twoja praca, jak się rozwija? 

— Pomyślnie. Gdyby dziś wy- 
buchła rewolucja, połowa armji po- 
szłaby za mną. Za dwa, trzy miesiące 
wszystko będzie gotowe i rewolucja 
wybuchnie. 

ale mó- 

Przechwałki głupca, pomyślał dok- 
tór, uśmiechając się pobłażliwie, po- 
czem dodał, „bo za prędko wybuch- 
nie lada wiatr, zdmuchnie. Rola 
jeszcze nienawieziona, pierwiej ją mo- 
rze krwi użyznić musi i trupów miljo- 
ny, a potem dopiero zakwitnie czer- 
wony kwiat rewolucji w całej okaza- 
łości. Wojna dla nas lepiej pracuje, 
niż ja i ty i cały kahał mędrców 
przewrotu. Ale słuchaj, jestem głod- 
ny, każ mi dać dobry befsztyk i bu- 
telkę wódki Szustowa. Wszak znaj- 
dzie się? „Wszystko się znajdzie dla 
zacnych ludzi”. Ufjew polecił ciotce 
troskliwe spełnienie życzeń doktora. 

— Kto jest ten stary gruchot? 
spytał Hantower wskazując na Śpie- 
szącą do kuchni gospodynię. 

— Moja ciotka i ongi opiekunka— 
poczciwa dusza. 

— Worek kości—zaśmiał się dok- 
tór brutalnie, Myślę, że przy nowym 
ustroju, medycyna zmieni swój cha- 
rakter. llość  przytukkow i lecznic, 
tych zakładów dla ;pielęgnowania ka- 
lek, niedołęgów i wszelkiego rodzaju 
przeżytków będzie zmniejszona, a to 
co do życia niezdolne, bez cierpień z 
oblicza ziemi usuwanem będzie. Wo- 
rek kości—do mogiły, 

— Co doktór gadasz—zaperzył się 
Utjew—moja ciotka, choć stara, jest 
dzielną, pracowitą kobietą. Ona mo- 
że więcej warta... 

‚ — Uspokój się, ja starowinie 
równie dobrze życzę, jakgty. To były 

tylko teoretyczne, 
żania. 

niewinne rozw 

Doktór zamyślił się, wzniósł swo- 
je rybie oczy do góry i jął nucić ja- 
kąś  smętną 

skrypty. 

` rosyislką 
Uijew gorączkowo przerzucał 

piosenkę. 
jakieś 

— Coś się tak zaysłębił w swoim 
notatniku? Spytał dokitor po dłuższem 
milczeniu. 

— Dziś w jadłodajni mojej ciotki 
zebrało się sporo 
mnie dobra sposobnęść 
gandy, dzień pracy 
dam wiadomości, 
moich 

— I 
cy, gdyby... 

żołnierzy, to dla 
dla propa- 

owocnej. Przeglą- 
dostąrczone przez. 

konfidentów, którzy na sali 
grunt przygotowują, 

jabym ci stanął «do pomo= 

— To byłoby zupełnie zbytecżię, 
przerwał Ufjew, 
starczę. 

— Ja też co 
myśli. Jestem w Morocznia w 

ja tu sam  wy- 

innego mam na 

050- 
bliwem towarzystwie, bawi tu pewna 
siostrzyca,., 

— To dziś specjał bardzo OW- 
szedni — zaśmiał się Utjew. 

— Właśnie, że nie powszedni, jak 
zdrój kryształowy w4 spiekocie 
pustyni. Ona się wyróżnia od innych, 
jak złota faisane'a z  Chanteclera, 
šrod kur pospolitych, jak złota mo- 
neta w powodzi bilonu. 

— Złota moneta, nielada przynęta, 
Jecz łatwo zdobyta, łatwo się trwonį, 
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