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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
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 — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BIENIAKONIE — Bużet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. Ё 
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| Opłata pocziowa iiszczO0na 

się wwzgiędsia zaztrzeżeź a5 do rozmieszczania ogłoszeń, 

„Pay 

teneralna dyskusja nad planem folnga 
Utrzymanie angielsko-francuskiego enfente cordiale 

Morgan posrednikiem w sporze haskim 
Znamienne wynurzenia Guarfuiśa 

a możności płafniczej Niemiec 
HAGA, 12-VIII. PAT. Na  dzisiejszem 

posiedzeniu komisji finansowej zabrał 

głos minister niemiecki Cuortius, który pod- 

kreślił, że interesy niemieckie wymagają 
utrzymania postanowień, dotyczących świad- 
czeń w naturze, przewidzianych w planie 
Younga. Położenie Niemiec przedstawia Się 
jeszcze gorzej, aniżeli położenie  Anglji. 
Udział Niemiec w handlu światowym spadł 
z 12,7 proc. w roku 1913 na 8,7 proc. w ro- 
ku 1928. Handel wywozowy Rzeszy niemie- 
ckiej zmniejszył się w stosunku do czasów 
przedwojennych o 20 proc. Spadł również 
eksport węgla, który pozostaje znacznie 
wtyle za eksportem przedwojennym. Prze- 
mysł niemiecki przechodzi również przesile- 
nie, do czego dochodzi jeszcze ostry kryzys 
rolniczy. Dwa miesiące temu ilość bezrobot- 
nych w Niemczech wynosiła prawie trzy 
miljony osób. > 

Zagadnienia reparacyjne, jako takie, na- 
leży uznać za właściwe źródło. zamieszania 
w stosunkach gospodarczych. Co się tyczy 
kwestji świadczeń w naturze, to stwierdzić 
należy, że traktat wersalski przewidział te 
świadczenia w interesie państw wierzyciel- 
skich, plan Dawesa w roku 1924 — także 
do pewnego stopnia w interesie dłużnika. 
Plan Younga wychodzi z założenia, że świad 
czenia w naturze konieczne są w interesie 
dłużnika, nie wierzycieli tak, że tego rodzaju 
świadczenia wzmacniają siłę gospodarczą 
Niemiec. 

Curtius podkreślił, że świadczenia w na- 
turze w roku 1930 będą wynosiły około 1150 
miljonów marek niemieckich. Wobec tego, 
że plan Younga przewiduje Świadczenia 
rzeczowe w pierwszym roku jego działanią 
tylko w sumie 540 miljonów mk. niem., pow- 
stało zaniepokojenie w sferach przemysłu 
niemieckiego z powodu tak gwałtownego 
zmniejszenia świadczeń w naturze. Pomimo 
to Niemcy gotowe są w miarę możności 
uwzględnić życzenia Anglji, podkreślając 
jednak, że sprawa świadczeń w naturze dla 
nich ma zasadnicze znaczenie. Niemcy po- 
dzielają w zupełności stanowisko Anglji co 
do wykluczenia możności reeksportu towa- 
rów, importowanych z tytułu świadczeń w 
naturze i są one także, we własnym intere. 
sie, za utrzymaniem przewidzianego w pla- 
nie Dawesa zakazu takiego reeksportu.Wresz 
cie Niemcy RR, iż dla usunięcia wysu- 
niętych ze strony *Anglji obaw przeciągania 
okresu świadczeń w naturze na dłużej, niż 
10 lat oraz możności specjalnych porozu- 
mień, przekreślających istotę postanowień 
planu, dotyczących świadczeń е 
wskazanem byłoby powołać specjalną komi- 
sję, któraby zajeła się sprecyzowaniem tej 
sprawy w ramach planu Younga. 

Przechodząc do kwestji węgła, Curtius 
zaznaczył, że traktowanie tego zagadnienia 
w szczegółach odkłada do innej sposobności. 
Tu pragnąłby tylko zazna ć, że nie ma nie 
przectwko środkom ostroż przewidzia- 
nym w sprawie obrotu węglem w traktacie 
wersalskim i uważa ich dałsze zachowanie 
także na wypadek wejścia w życie planu 
Younga za możliwe. Nawiązując do słów 
delegata angielskiego, który powiedział, że 
nie leży w niczyim interesie, by podstawo- 
we przemysły jakiegokolwiek bądź kraju 
były podważone, Curtius wspomina następ- 
nie, że Niemcy położone są na środku Euro- 
py i że wobec tego są w samem sercu g0- 
spodarczem, które ma wielkie znaczenie dla 
życia gospodarczego i innych krajów euro- 
pejskich. 

Dlaczego Włochy ohsfawały za 
świadczeniem w nafurze 

Przedstawiciel Włoch Tirelli wskazał na 
to, że import węgla do Włoch w stosunku 
do stanu przedwojennego powiększył się o 
1/3 i wzrasta w dalszym ciągu. Znamien- 
nem jest, że węgiel reparacyjny importowa- 
ny do Włoch nie wpływa na import węgla 
angielskiego, lecz zmniejsza import węgla 
innych krajów, jak np. Polski. Możność za. 
płaty części reparacyj za pomocą węgla w 

comity sposób ułatwia Niemcom wypeł- 
nienie swych obowiązków. Właśnie ułatwie- 
nie Niemcom wykonania zobowiązań było 
powodem, dlaczego eksperci włoscy  przy- 
chylili się do części planu Younga, dotyczą- 
cej świadczeń w naturze, że w planie tym 
świadcz te zotały znacznie zredukowane, 
jest właśnie s ikcesem eksportu angielskiego. 

W końcu Tirelli jeszcze raz zaznacza, że 
plan Younga z pewnością nie jest dokładny 
i zawiera dla każdego państwa tak postano 
wienia korzystne, jak i ujemne. W każdym 
razie, trzeba byłoby zastąpić go czemś iep- 
szem. — Po nim przemawiać miał minister 

francuski Loucheur, ponieważ jednak zapo 
wiadał bardzo szczegółową odpowiedź na 
poszczególne kwestje, połączone z zagadnie. 
niem świadczeń w naturze, narady odroczono 
na wniosek Snowdena do środy rano. — |а- 
ko porządek dzienny następnego posiedze. 
nia ustalono dalszą dy: generalną nad 
planem Younga, ze specjalnem uwzględnie- 
niem zagadnienia świadczeń w naturze. — 
Dziś o godzinie 4 po pół. zbiera się komi- 
sja polityczna. 

Nainiehezpieczniejszy moment 
kryzysu zosfał zażegnany 
BERLIN, 12-VIII. PAT. Prasa berlińska 

ocenia dzisiej sytuację w Hadze mniej 
pesymistycznie i uważa, że niejniebezpiecz- 
niejszy moment kryzysu stał zażegnany. 
Dzienniki przytaczają dzisiejsze przemówie- 
nie ministra gospodarki Curtiusa, wygłoszo- 
ne na posiedzeniu komisji gospodarczej, pod- 
nosząc, że ministetr Curtius, otworzył dele- 
gacji angielskiej możliwości kompromisu, 
wyrażając zasadniczą zgodę Niemiec na 
utrzymanie dawnego postanowienia planu 
Dawesa, zakazującego mocarstwom wierzy- 
cielskim, reeksportowanie towarów  pocho- 
dzących z niemieckich dostaw rzeczowych. 

ЗЕСА TZ TCA ETZ OAK OPO 

Dr K Szapiro 
Wielka 7, tel. 12-50 . 

powrócił. 

  

   

    

    
  

   

  

    

  

    

       

      

  

    

  

  

w naturze, * 

W poszukiwaniu klucza podziału 

HAGA, 12 VIII. PAT. © ile zastrzeżenia osobiste zostały do 
pewnego stopnia w ciągu niedzieli zalagodzone dzięki temu, że 
Snowden c fnął swoje obraźliwe słowa, o tyle pod względem 
rzeczonym nie doszło jeszcze do odprężenia. Dotychczas nie 
zarysowuje się jeszcze kompromis w sprawie. klucza podziału 
rat niemieckich, który mogłby zadowolić zarowno Anglię, jak i 
wierzycieli mniejszych. Minister Snowden jest dzisiaj niewątpli- 
wie łagodniejszy w tonie, jednakże stanowisko jego zasadnicze 
nie uległo zmianie, jak utrzymują w kołach angielskich. W ko- 
łach delegacji francuskiej panuje w dalszym ciągu przekonanie, 
że delegacja francuska w sprawie klucza podziału nie powinna 
czynić ustępstw. Francuzi gotowi są na poczynienie ustępstw 
tylko w dziedzinie świadczeń rzeczowych. Tutaj jednak należy 
się liczyć z ostrym sprzeciwem delegacji niemieckiej. 

Lloyd George solidaryzuje się z Snowdenem 

LNNDYN, 12—8. Pat. Przywódca liberałów Lloyd , George oświad- 

czył w wywiadzie, iż całkowicie popiera staanowisko Snowdena, zajęte na 

konierencji haskiej w obronie praw brytyjskich. To oświadczenie Lloyd 

George'a oraz niedawne wynurzenia Churchilla są dowodem, Iż wszystkie 

trzy stronnictwa angielskie są jednomyślnie w kwestji polityki prowadzone 

„przez Anglję wobec planu Younga. 

Jednolity front prasy angielskiej 

LONDYN, 12. VIII. PAT. Cała prasa londyńska solidarnie podtrzy- 
muje dzisjaj w dalszym ciągu ministra Snowdena i żądania zgłoszone prze- 
zeń w Hadze. 

Powodem tego nowego demonstracyjnego poparcia kanclerza skarbu 
jest telegram Mac Donalda do Snowdena, w którym jako powiadają 
dzienniki — Mac Donald deklaruje swą całkowitą solidarność ze Snowde- 
nem i przeciwstawia się opinji irancuskiej, rozumiejącej taktykę Snowdena 
jako bluif. Telegram Mac Donałda ma oświadczyć, że cały gabinet angiel- 
ski stoi soldarnie za Snowdenem. 

Dzienniki przynoszą dalej telegram wystosowany przez byłego mini. 
stra skarbu w rządzie konserwatywnym Churchilla, po przybyciu jego w 
dniu 9 b. m. do Kanady, w którym to telegramie Churchill wyraża swą 
solidarność ze Snowdenem i oświadcza, że nigdy rząd, w którym on był 
ministrem skarbu, nie zobowiąžywa! się do zaakceptowania planu Younga, 
Wreczcie „Daily Express* przynosi krótkie oświadczenie Lloyd George'a, 
w którem przywódca liberałów aprobóje również stanowisko Snowdena. 
Tegoi rodzaju solidarne poparcie Snowdena przez najwybitniejszych leade- 
rów trzech stronnictw angielskich wywołało wystąpienie prasy, ponownie 
popierającej Snowdena. 

Interwencja Mac Donalda i pośrednictwo p. Morgana 

Pomimo, iż Mac Donald niema zamiaru jechać do Hagi, faktycznnie 
interwencja Mac Donalda już nastąpiła. Mianowicie w sobotę, w czasie 
swego pobytu w Edinburgu, Mac Donald odbył konferencję nietylko z de- 
legatami przemysłowców wiokienniczych, lecz również w obecności dyrek- 
tora Banku Angielskiego Montague Normana z amerykańskim ekspertem 
reparacyjnym Lamontem, działającym z polecenia Morgana. Lamont po- 
wrócił w niedzielę rano do Londynu i po odbyciu dłuższej konferencji z 
Morganem miał jeszcze wczoraj wieczorem wyjechać do Hagi. 

W kołach poinformowanych panuje przekonanie, że Morgan odegra w 
Hadze rolę pośrednika finansowogo między delegacją angielską, a dele- 
gacjami aprobującymi plan Youaga i że za pośrednictwem Lamonta uzy- 
skał on opinję i aprobatę Mac Donalda. 

Prasa angielska wyraża przekonanie, że napięcie krytyczze już prze- 
szło i entente cordiale angielsko - francuska została utrzymana i że dele- 
gacji angielskiej poczynione zostaną ustępstwa. 

Telegram Mac Donalda do Snowdena 

HAGA, 12:VIII. PAT. Mac Donald nadesłał do Snowdena telegram, w którym 
całkowicie zdecydowanie aprobuje tezę delegacji angielskiej. Przypuszcza się, że ko- 

misja odroczy znowu swe posiedzenie, gdyż w obecnych warunkach nie można dy- 

skutować nad rezolucją Snowdena. Widoki porozumienia są wciąż bardzo dalekie, a 

kompromis wydaje się niemożliwy. 

Morgan w Hadze 

HAGA, 12—8. Pat. W kołach konferencji krąży dzisiaj pogłoska, że 
Morgan bawi w Hadze. 

Posiedzeni: komisji finansowej 

HAGA, 12—8. Pat. Komisja finansowa konferencji haskiej zebrała 
się dziś o godz. 10 przed południem pod przewodnictwem  Jaspara, który 
odbył dalsze rozmowy ze Snowdenem, a następnie z Cheronem. W prze- 
mówieniu swem Jaspar bronił płanu Younga przed atakami delegacji 
brytyjskiej. 

Utworzenie podkomisji prawniczej 

HAGA, 12.VIII. PAT. Po południu obradowała komisja polityczna, która wybra- 
ła podkomisję prawniczą, mającą się zebrać po raz pierwszy w dniu jutrzejszym po 
południu. Komisja ta ma na celu zbadanie, czy i dlączego u worzenie komisji kon- 
statacyjno - rozjemczej $ jest potrzebne. _ Według  informacyj, pochodzących 
z kół aelegacji angielskiej, łatwe stosunkowo będzie ustalenie daty rozpoczęcia ewa- 
kuacji, trudniejsze natomiast określen:e caty jej zakończenia. Ze względu na zbliža- 
jącą się sesję Zgromadzenia Ligi Narodów liczą się tu powszechnie z rychłem przer- 
waniem obrąd konferencji. * 

Poufne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych 
Belgji, Francji, Anglji i Niemiec. 

HAGA, 12 8. PAT. W-g doniesień agencji „Belga”, delegacje belgijska, fran 
cuska, angielska i niemiecka zbiorą się jutro w celu omówienia sytuacji. Po po- 
łudniu odbędzie się posiedzenie poufne ministrów spraw zagranicznych Belgji 
Francji, Anglji i Niemiec. 

Rozmowa Hendersona z Briandem 

M BERLIN, 12 VIII. PAT. Biuro Wolifa donosi z Hagi, że Hen- 
derson odbył dziś przed południem konferencję z Briandem w 
sprawie komisji kontrolującej dla Nandrenji. jak słychać, obaj 
ministrowie zajęli stanowisko odpowiadające ich poglądom do- 
tychczasowym na tę sprawę, a mianowicie Henderson ošwiad- 
czyć miał, że komisja nadreńska ma pozostać pod kontrolą Ligi 
Narodów, podczas gdy Briand miał żądać przyznania komisii 
charakteru odrębnego, uniezależniającego ją od Ligi Narodów. 

Sewering i Wirth opuścili Hagę 

BERLIN, 12.VIII. PAT. Biuro Wolifa donosi, że ministrowie Sewering i Wirth 
opuścili dziś wieczorem Hagę, po odbyciu konferencji z bawiącymi tam członkami 
gabinetu Rzeszy. 
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ECHA STOLICY 
Ministrowie finlandzki, estoński, 
łotewski I szwedzki wybierają się 

do Polski 
W dniu 15 b. m. przyjeżdżają do 

Warszawy czterej ministrowie prze- 
mysłu i handlu Państw Bałtyckich, a 
mian.: finlandzki, estoński, łotewski i 
szwedzki i w tym samym dniu wy- 
jeżdżają w dalszą drogę do Poznania 
na P. W. K. Przyjazd ich do Pozna- 
nia nastąpi w dniu 16 b. m. W dro- 
dze i w czasie pobytu w . Poznaniu 
towarzyszyć będzie dostoinikom pań- 
stwowym polski minister przemysłu i 
handlu p. iaż. Eugenjusz Kwiatkow- 
ski, W programie wizyty ministrów 
przewidziany jest obiad wydany przez 
lzbę Handlowo-Przemysłową w Po- 
znaniu w da. 16 b. m. wieczorem. 

Wyjazd ministrów z Poznania na. 
stąpi 17 b. m. wieczorem. 

Podziękowanie Królewskiej Amha- 
sady Włoskiej dla P. W. K. 

Ambasada włoska w Warszawie 
nadesłała na ręce zastępcy nacz. dy 
rektora P. W. K p. Ostrowskiego: 
Bełzy list nastę„ującej treści: 

„Przyjęcie, którego doznał admi- 
rał Rota, oficerowie i kadeci okrętów 
królewskich „Pisa* i „Ferruccio* ze 
strony Pana i ze strony całego — рег- 
sonelu Dyrekcj Wystawy, było jak- 
najbardziej serdeczne. 

Niech wolno mi będzie podzięko- 
wać Panu imieniem Królewskiej Ma- 
rynarki Włoskiej i zapewnić Pana, że 
olicerowie i kadeci włoscy zachowają 
najlepszą pamięćo wizycie na Pow- 
szechnej Wystawie Krajowej. Prawie 
wszyscy byli w Polsce po raz pierw- 
szy i mieli sposobność, przechodząc 
pawilony, ocenić wysoki stopień ;roz- 
woju, który Polska osiągnęła we 
wszystkich dziedzinach. 

Niech Pan będzie przekonany, że 
wszyscy są pod wrażeniem, że kraj, 
który po dziesięciu latach niepodleg- 
łości i pracy wykazał tak wspaniałe 
rezultaty twórczości narodowej, stoi 
przed wielką przyszłością. 

Zechciej Pan, Panie Dyrektorze, 
wyrazić moje podziękowanie  wszy- 
stkim tym, którzy z tak nadzwyczaj- 
ną uprzejmością przyjmowali oficerów 

i kadetów włoskich podczas ich wi- 
zyty na Wystawie. 

(—) Colonel Ratta Mario 
Attache wojskowy przy Ambasadzie 

Włoskiej w Warszawie 

Śniadanie u dyr. kukasiewicza 
WARSZAWA, 12—8. Pat. Zastę- 

pujący ministra spraw zagranicznych 
dyrektor departamentu p. Łukasiewicz 
wydał w dniu wczorajszym w hotelu 
Europejskim Śniadanie dla uczestni- 
ków konferencji ekonomicznej polsko- 
rumuńskiej. 

Zdementowanie fendencyjnie fal- 
szywej wiadomości 

WARSZAWA, 12 8. PAT. Zamieszczona 
w kilku pismach wzmianka o przyjeździe 
do Nicei Stanisława Cara, ministra spra- 
wiedliwości, samochodem z Warszawy, jest 
niezgodną z rzeczywistością, gdyż p. mini- 
ster nie udał się na odpoczynek letnim sa- 
mochodem. Samochód jego pozostaje w 
Warszawie w garażu. 

Spadek przywozu „fowarów za” 
granicznych w lipen 

Wpływy celne w lipcu rb. z tytułu 
przywozu towarów zagranicznych przy 
niosły Skarbowi Państwa 25 milj. 215 
tys. zł. podczas gdy w czerwcu rb. da- 
ły 26 milj. 241 tys. zł. w maju zaś rb. 
— 29 milj. 960 tys. zł. Takie stałe sto- 
pniowe zmniejszanie się wpływów cel- 
nych wskazuje na istnienie wyraźnej 
tendencji stałego spadku . importu, a 
zarazem — na pewną poprawę nasze- 
go bilansu handlowego. 

Qżywienie furystyki w Polsce 
Wprowadzone przez ministerstwo ko- 

munikacji 15-dniowe okrężne bilety ulgowe 
cieszą się ogromnem powodzeniem wśród 
publiczności: Dotychczas sprzedano takich 
biletów przeszło 20 tysięcy sztuk. Сепу 
biletów wynoszą: | klasa—255 zł., II klasa 
—153 zł., III klasa 102 zł, Wprowadzenie 
powyższych biletów przyczyniło się do 
bardzo znacznego ożywienia turystyki pol- 
skiej. 

Pofenfaci reklamy na P. W. K. 
POZNAN, 12 VIII. Dnia 16 b. m. 

przyjeżdża do Poznania na P. W. K. 
wycieczka członków międzynarodowe- 
go kongresu reklamy, który w bieżą- 
cym roku odbył swe obrady w Ber- 
linie. W skład tej wyciecki wejdą naj- 
więksi potentaci reklamy na świecie. 
Wycieczka zatrzyma się w Poznaniu 
przez dwa dni, poczem uda się do 
Gdyni i Warszawy. Opiekować się 
nią będzie Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych. 

2 ZA KORDONÓW 
Wyrok śmierci w Kownie 

KOWNO, 12—8. Pat. Wykona- 
ny tu został dzisiaj wyrok na 
Paskiewicziusie, zabójcy policjan- 
ta, skazanym na śmierć wyro- 
kiem z dnia 10 bm. 

Przygotowania do Święta narodowego 
Z Kowna donoszą: W całej Litwie 

czynią się przygotowania do uroczys- 
tego obchodu Święta narodowego 15 
sierpnia. Organizacja obchodu i 
wszystkie połączone z tem prace zo- 
stały powierzone związkowi strzelców, 
którzy w prasie i na zebraniach na- 
wołują ludność do uświetnienia tego 
dnia, specjalnie zaś zwracają sie do 
właścicieli domów, aby uma: 
ili swe domy zielenią iluminowali i 
wywiesili sztandar narodowy. Program 
święta nie został jeszcze całkowicie 
opracowany, przewiduje narazie tylko. 
pochód i deilladę wojsk. Zostanie on 
w najbliższych dniach opublikowany. 

Wyrok w sprawie drukarni komanisty- 
cznej „Spartak. | 

Z Kowna donoszą: Zakończyła się spra- 
wa komunisty Kontautasa i a> jego ko- 
legów, oskarżonych o szerzenie bibuły o 
treści wywrotowej i utrzymywanie potajem- 
neį drukarni „Spartak“. Wszyscy podsądni 
za wyjątkiem poety Korsakasa przyznali się 
do winy. Oświadczyli oni, iż uprawiali dzią- 
łalność komunistyczną, gdyż niedopatrywa- 

"li się w tem nic zdrożnego 
Wielką sensację wywołały wynurzenia 

Łapinskisa, który zeznał, iż jest starym 
członkiem partji komunistycznej. Niedawno 
rozczarował się w ruchu komunistycznym 
poaieważ przyszedł do przekonania, iż pro- 
paganda komunistyczna w Litwie jest bez- 
celowa. Nabrawszy tego przekonania, Ła- 
piaskis wystąpił z partji komunistycznej. W 
odpowiedzi na ten krok bolszewicy pozba- 
wili go obywatelstwa sowieckiego. 

‚ Utrąciwszy obywatelstwo sowieckie, i 
nie mogąc otrzymać litewskiego, podsądny 
zamieszkał w Płungiaaach bez jakichkol- 
wiek dokumentów. Szczere znania Ła- 
pinskisa wywołały konsternację - wśród in- 
nych podsądnych, którzy pośpieszyli oświad- 
czyć, iż, jak widać, jest on niespełna ro- 
zumu 

W związku z tem, iż wszyscy podsądni 
do winy się przyznali sąd Świądków nie 
badał i po naradzie o IE 5 pp ogłosił 
wyrok. Kontautas i Kuczyńs zostali 
skazani na karę Śmierci, Krasztynówna 
na dożywotne więzienie, Łapinskis na 6 
lat więzienia, Korsakasa uniewinniono. 
Wyrok jest już ostateczny i oskarżeni 
mogą się odwołać do łaski Prezydenta 
Państwa. 

0 dziewięciolecin  Białorasi Sowierkiej 
Litewski komunist. „Raudonasis Arto- 

jas* z dn. 15 ub. m. w związku z dziewi. tą 
rocznicą oswobodzenia Białorusi Sowieckiej 
z pod RR polskiej, rozpisuje się o 
zdobyczach proletarjatu robotniczo-wło- 
ściańskiego w ciągu tego dziesięciolecia 
pod rządami sowieckiemi. „Te niezliczone 
zdobycze w dziedzinie politycznej, kultural - 
nej i ekonomicznej powinny uświadomić 
dostatecznie proletarjat białoruski, iż do- 
tychczasowy jego arcyopłakany los oraz 
pańszczyźniane stosunki za czasów okupa* 
cji polskiej, uległy zmianie dzięki mąorej 
polityce rządu sowieckiego. Nie powinni 
jednakże zapominać włościanie i robotnicy 
białoruscy o tem, iż burżuazyjny rząd pol- 
ski nigdy nie wyrzeknie się ich potu i 
krwawej pracy, i że przy pierwszej okazji 
nie omieszka zagrabić z powrotem Diałoru- 
si Sowieckiej”. 

Dziecko w szponach tygrysa 
Z Kowna donoszą o  następują- 

cym okropnym wypadku: Dyrekcja 
gastrolującego obecnie w Kownie cyr 
ku Medrano lubi przeważnie korzy 
stać z bezpłatnych usług żądnych sii- 
nych wrażeń wyrostków i malców, 
którzy za prawo przebywania wew- 
nątrz cyrku chętnie wykonują różną 
pracę. Onegdaj z takich dobrowolnych 
robotników, Ci honowi:z roznosząc 
siano dla koni przeszedł mimo słabo 
ogrodzonej klatki z tygrysami. Gdy 
malec znajdował się koło klatki, je- 
den z tygrysów wysunął łapę i chwy- 
ciwszy go za rękaw, przyciągnął do 
samej klatki. Zanim zbiegli się po- 
gromcy  zwierzy, tygrys wymierzył 
Cichanowiczowi kilka razów. 

Z Wielkim trudem wyrwano go z 
łap rozszalałego zwierza, który po: 
czuł zapach ludzkiej krwi. 

Przy oględzinach lekarskich stwier- 
dzono u Ciechanowicza 14 ran. U: 
mieszczono go w szpitalu miejskim. 
Krewni pokaleczonego malca zamie- 
rzają wytoczyć cyrkowi powództwo. 

Katastrofa powodzi na Białorusi 
Z Mińska donoszą: W miasteczku 

Dobrusz zdarzyła się wielka katast ofa. 
Wskutek ostatnich deszczów wezbrały 
wody przepływającej tam rzeczki, które 
zerwały sztuczne tam 
fabryce papieru „Bochater Pracy*, Wo- 
dy zalały całe urządzenie fabryki i grożą 
zatopieniem miasteczka. W okolicy pow- 
stała pan ka. W Dobruszu ogłoszono 
stan wyjątkowy. Wysłane oddziały mili- 
cji przeprowadzają przymusową mobili- 
zację robotników do naprawienia tam i 
ratowania miasteczka przed zniszcze- 
niem kompletnem wody. Straty dotych- 
czas dokładnie nie obliczone sięgają 
wszakże miljonów czerwońców. 

zbudowane przy | 

Doroczny zjazd Legjonistów w Nawym- 
SĄCZU 

NOWY SĄCZ, 11 sierpnia (PAT). Dziś 
od wczesnego ranka przeciągały ulicami 
miasta orkiestry wojskowe i cywilne, grając 
pieśni legionowe. Około godz. 9-ej przybył 
pociąg nadzwyczajny z Warszawy, przepeł- 
niony: legjonistami z dalszych okolic Rzeczy- 
pospolitej. Przyjazdu pociągu oczekiwali na 
dworcu przedstawiciele władz, komitet przy- 
jęcia i tłumy publiczności. 

O godz. 10-ej rozpoczęła się msza po- 
lowa na rynku przy ołtarzu, ustawionym w 
bramie ratusza. 

Po nabożeństwie, wśród niezwykłego 
skupienia i powagi, z tysiącznych piersi bra- 
ci legjonowej zabrzmiały pieśni: „Boże coś 
Polskę..“ i „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród*. 

O godz. ll-ej odbyła się na rogu ulic 
Gabryela Narutowicza i Jagielońskiej defilada 
przed generalicją i prezesem zarządu głów- 
nego Związku Legjonistów płk. Sławkiem. 

O godz. 12.ej w wielkiej sali Sokoła roz- 
poczęła się uroczysta akademja legjionowa. 

Akademję zagaił poseł Pochmarski, 
Następnie objął przewodnictwo prezes 

płk. Sławek, który wezwał zebranych, aby 
przez powstanie uczcili pamięć tych, którzy 
odeszli już z legjonowego frontu, a następ- 
nie odczyłat list Marszałka Piłsudskiego. 

List Marszałka Piłsudskiego. 
Druskieniki, 6.8. 1929 r. 

Kochani Koledzy i Towarzysze broni! 
W tym roku, niestety, przybyć na do- 

roczne święto jonowe nie mogę. Muszę 
wyzyskać sierpień ma urlop zdrowotny i mu- 
szę zate m wyrzec się przyjemności pobytu 
między wami, co stało się zwyczajem moim 
jak i waszym. 

Tak się już przyzwyczaiłem, że rok po 
roku staram się obudzić w sobie jak i w was 
wspomnienie naszej wspólnej pracy, naszych 
wspólnych bojów, bólów i tryumfów, tak 
jak gdybym, jak ongiś, przy ognisku wie- 
czornem, siedział i mógł tak gwarzyć i my- 
śleć, jak się gwarzyło i myślało i marzylo 
kiedyś. Dodawałem w ten sposób roku każ- 
dego cegiełkę pod budowę historji dia nas, 
historji nie tej kłamanej i fałszowanej, a tej, 
co prawdę głosi i o Sprawiedliwość woła. 
Gdy zaś nie jestem w stenie przemawiać, 
zdecydowałem chociażby napisać, by zwy- 
czajomi zadość się stało. 

2 Wstydów nam zadawanych przeżyliśmy 
niemało. Wstyd zaś największy, wstyd naj- 
cięższy, wstyd palący, znosiliśmy nie od 
kogo innego, jak od Polaków. lież to razy 
w przeciągu naszego istnienia, jako legjoni- 
stów, ze złością mówiłem i powtarzałem sil- 
ny wiersz wielkiego poety: „iewolnicy, go- 
rzej słudzy niewolników!* Przeciw nam, 
przeciw naszym dążeniem wyrzucano zaw- 
sze płatnych, najętych Połaków, których za- 
wsze posiadano dostateczną ilość, tak aby 
©& — nie sami zaborcy — handlowali dla 
swej korzyści czy karjery naszą krwią na łu- 
ty i funty. A ile razy ja, jako wasz wódz i 
przedstawiciel, „szukałem jakiejkolwiek siły, 
chociażby nikłej i słabej, lecz polskiej dlatego 
by jaknajsilniej podkreślić, że służymy tylko 
Polsce, a nie zaborcom, tyle byłem 
aka wi Am i funty, dla uzyska- 

protekcji u tych, co byli tnymi i na- įstymi Polakami.” PO 
Kiedy zaś pomyślę, że już w ństwie 

polskiem, podczas wojny działo ar inda 
to samo i prawie z fotograficzną šcislošcia 
powtórzone, to zawsze przychodzę do mo- 
dei syntezy, moich syntez maszej i własnej 

historji. Gdy więc myślę o pięknie prawdy 
historycznej, gdy myślę o bohaterstwie, zaw- 
sze przy porównaniach historycznych stwier- 
dzam, że konkurencję wytrzymać możemy 
z najpiękniejszemi di historji i 
własnej i ludzkości. dy zaś myślę o otocze- 
niu tego piękna i tego bohaterstwa, to bar- 

dziej nędznego i pozbawionego honoru i 
A otoczenia tej wynaleźć. W więk 

ci I o narodu, gdyšmy w  szla- 
chetniejsze metale dzwonili, gdyśmy kusili 
pięknem i bohaterstwem, mieliśmy conajwy- żej westchnienia, niekiedy głupie łezki. Więk- szość zaś odwracała się od «as ku tym, co sprzedajnem łajnem byli, co rozłajdaczone 
pyski hardo nosili, jako ku autorytetom, być może brzydkim, lecz rozumnym i praktycz- nym. Poparcie znaleźli oni, te potworki ludz- kie, nie my. » 

Przyjmijcie kochani Koledzy, ten list 
przyczynek do naszej historii. 

г * (©) 1. Piłsudski. 
Następnie wysłano telegramy: do Pre- zydenta Rzeczy pospolitetj, do Marsz. Piłsud.- skiego, do premjera Świtalskiego i ks. bisk. Bandurskiego. ; : 

„, Dalej odczytano szereg depesz ilka- dziesiąt zaś depesz, z powodu braku czł nie odczytano. Następnie pik. Sławek ząko- munikował zebranym, że gen Rvdz-Śmigły, 

jako 

z powodu defektu auta, nie mógł przybyć na zjazd. Z tego powodu generał przesłał depeszę następującej treści: „Niezależne ode- OY nie pozwoliły mi przyjechać. ociaż nie jestem z Wami, jes ‚ 
wd i z Wami, jestem przy 

a Po odczytaniu depesz, wygłosił przemó- wienie burmistrz Nowego Sącza p. Sichrawa Po tem przemówieniu przemawiali po- słowie Sławek i Polakiewicz. 
GRGSLGTWWINA | WODORESRORE TADA Tas 

Międzynarodowy Iót turystyczny 
WARSZAWA. 128. PAT. O ini 12 min. óSprzybył na lotnisko warta wii lotnik niemiecki Kreer na aparacie „Jun- kers Junior“, o godzinie 12 min. 17—Iotnik niemiecki Fritz larcik na aparacie „A 4 sig a Między godziną 12 min. 30 a Ra ądowało w krótkich odstępach czasu 9 aparatów, które następnie wyru- szyły do Pozrania 7 * + > 
WARSZAWA, 12 $. PAT, PrZybylych wczoraj na iotigć” wto” S uczestników m ędzynarodowych zawo- S w lotnictwa turystycznego odlecieli dziś 12 Poznania następujący uczestnicy raidu: (S Ferrarini na aparacie włoskim„Breda 5*, lotnik Lombardi na aparacie włoskim zaa aoi śna aparacie im „Fiai , lotnik у 

na aparacie „Ą 3*. Ls * 

POZNAŃ, 12.VIII. PAT. W dalszym cią- 
gu międzynarodowych zawodów lotnictwa 
turystycznego jeszcze w dniu wczorajszym 
przyleciał francuski samolot „E 7*. Ponąć- 
to z Wrześni przywieziono samolot lotnika 
Nehringa, który uległ wypadkowi. Aparat 
jego zostął uszkodzony. Mechanik odniósł 
lekkie kontuzje. Samolot francuski „Е 7« 
o godzinie 7 min. 31 wyruszył w Galszą 
drogę O godzinie 10 min. 30 odleciały w 
mar, drogę dwa aparaty włoskie „K 3* ,
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ECHA KRAJOWE 
  

MIADZIOŁ. 

,  — W sobotę nad terenem pow. Świę- 
ciańskiego i Postawskiego przeciągnęła sil- 
na burzą z piorunąmi powodując tu i ow- 
dzie znaczne straty w postaci: pożarów od 
uderzeń piorunów, pozrywanych dachów, 
powywracanych drzew i tp. We wsi Palesty- 
na wiatr rozniósł formalnie dwa gumna, ła- 
miąc po drodze drzewka. Na trakcie połoc- 
kim znów burza złamała kilkanaście drzew. 

ŁUNNA. 

— Pożary. Nocy onegdajszej w Łunnie 
powiatu grodzieńskiego z nieustalonych 
przyczyn powstął pożar, który zniszczył zą- 
budowania Jankla Załuckiego i Heleny Głod- 
kowskiej Straty wynoszą 25 tysięcy złot. 

W tym samym czasie zapaliła się wieś 
Gronty w tym powiecie. Ogień zniszczył 4 
zagrody wraz z inwentąrzem żywym i mar- 
twym. Spaliły się również tegoroczne zbio- 
ry. Straty sięgają 100 tysięcy złotych. Ogień 
spowodowali dzieci bawiący się zapałkami. 
Podczas akcji ratowniczej uległ ciężkiemu 
poparzeniu mieszkaniec tej wsi Karol Cho- 
romiński. 

SMORGONIE, 

— Praktyczna uchwała Rady gmin- 
nej. Trzeba oddać sprawiedliwość, že na 
ogół uchwały większości rad gminnych nie 
odznaczają się nadzwyczajną pomysłowością 

zc ich podpowiedziana została zgó- 
ry i przeprowadzona bez zbytniego zasta- 
nawiania się nad ich treścią. Rozumuje się 
w takich wypadkach tak: skoro władza so- 
bie tego życzy, a władza wie kogo chce, to 
niema o czem myśleć. Czasami zdarza się 
nowa myśl, nowy pomysł. O takim właśnie 
wypadku dowiadujemy się obecnie. 

Uchwała Rady gminnej w Smorgoniach 
zapądła przed kilku dniami, wprowadza zu- 
pełnie nową i pożyteczną inowację, która 
powinną być naśladowana przez inne gminy. 

Oto postanowiono aby przed przystą- 
pieniem do wyboru wójta oglosić konkurs 
na to stanowisko i wybrać wójta z pośród 
kandydatów, którzy będą mieli odpowiednie 
kwalifikacje, a przedewszystkiem znajomość 
spraw rolnych i samorządowych. 3 

° Кжез!а обзайгепа stanowiska wójta 
jest dla danej gminy b. ważną, wobec czego 
uchwała taka jest pomysłem doskonałym: 

BARANOWICZE 

— (Czyż nie potrzeba studni? 14 kilo- 
metrów od Baranowicz znajduje się lotnisko 
wojskowe obozu ćwiczeń w Leśnej, stoi tam 
już 6 rok z rzędu podczas lata eskadra samo- 
łotów a więc spora ilość wojska. 4 

Niestety na lotnisku niema studni i aby 
dostać wody trzeba jeździć 6 kilometrów 
po wodę samochodem. ; 

Wydaje się dziwnem, gdyż w ciągu 6 
lat koszt materjałów pędnych psucie się ta- 
boru, marnowanie czasu przez ludzi , prze- 
kroczą chyba koszt nie jednej studni, a w 
dodatku i niewygoda, o której nam się skar- 
żył D-ca eskadry podczas odwiedzin lotni- 
ska. 

Chyba słuszności poglądu D-cy eskad- 
ry nikt nie będzie negował. 

  

— Sprawa budowy lotniska w Bara- 
'nowiczach. Budowa lotniska w Baranowi- 
czach zaczyna wstępować na realne tory. 

W dniu 6 sierpnia r. b. wobec żądania 
rzez przedsiębiorców wygórowanych cen na 
udowę, zjechała się na lotnisko Komisja w 

składzie p. p. pułkownika Nekando - Trep- 
ki, inż. Wolnika, insp. Jaroszewskiego, wice- 
rezesa Pow. Kom. Burmistrza Mackiewicza 

"1 Sekretarza Komitetu p. Głąbika, która zba- 
dawszy szczegółowo grunt i porównawczy 
kosztorys Komitetu z cenami proponowane- 
mi przez przedsiębiorców, przyszł ado wnio- 
sku, iż roboty należy wykonać sposobem go- 
spodarczym. 

W dniach najbliższych będzie przystą- 
‚ рюпо do robót. 

GRODNO. 

— Starożytna armata. W Grodnie pod- 
czas rozkopywania piwnicy w historycznym 
budynku Batorówka który obecnie należy do 
osób prywatnych wydobyto | zagwożdżone 
działo z przed kilku stuleci najprawdopodob- 
niej z czasów inwazji szwedzkiej, która na- 
wiedziła nasz kraj za panowania króla Jana 
Kazimierza. 

Działo ma 2 mtr. długości, kaliber jej 8 
cm. i w górnej części jest ozdobione wy- 

- rytymi delfinami. ; 
: rzewieziono je do miejscowego muzeum. 

NOWOGRÓDEK. 

| — Skutki biirzy. Onegdaj wieczorem prze 
“ szla nad częścią powiatu nowogrózkiego bu- 
rza połączona z piorunami. W uroczysku 

Ktoby dziś wiedział, ktoby pamię- 

łał skąd wziął się trazes powtarzany 

_ jednak dziś przy nadarzającej się oka” 

 zji: „Et Kon revient toujours — a ses 

_ premiers amours". 

A było tak. 

W Paryżu zimą 1814 r. wystawiono 

operę komiczną „Joconde*, właściwie 
wodewił z muzyką niejakiego Nicolo. 

"_ Był tam „romans* (romance) w mod- 

nym wówczas stylu idy liczno - €le- 

gijno - sentymentalnym. Kuplety miały 

retren. Pierwszy zaraz kuplet brzmiał: 

Ach! — d'une ardeur sincere 
Le temps ne peut distraire, 
Et nos plus plaisirs 
Sont dans nos souvenirs. 

| On pense, on pensė encore 
"A celle qu'on adore, ' 
Et Kon revient toujours 
A ses premiers amours, 

Wystarczyło. Jeżeli nie nazajutrz, 
to za dni kilka śpiewał „cały Paryż! re 
fren kupletów z „Jocondy*. I popułar- 
ność ... nie melodji lecz słów przetrwa- 
ła do dziś dnia, kiedy już śladu w pa- 
mięci ludzkiej nie zostało ani librecisty 
wodewilu z przed stu lat z okładem ani 
muzyczki do kupletów — też zapo- 
mnianych. ' 

Skądże atoli to „4 propos“ nawi- 
nęło się pod pióro piszącego te słowa? 

Skąd? Przy czytaniu w gazetach 
berlińskich sprawozdań z nowego try- 

- umfu Maxa Reinhardta w Deutsches 
"Theater. — Reinhardta? Nie! Johanna 
Straussa, starega Straussa, praszczura 
formalnej dynastji Straussów, 'a co go 
"zwano królem walca. 

Arcydzieło Straussa, jedno z arcy- 
dzieł literatury operetkowej, „Zemsta 
 nietoperza* („Fłedermaus*) usilowa- 
no ostatniemi czasy wykierować na co 
się zowie operę. Jaka ta operet- 

Krepno gm. Szczorse piorun uderzył w sto- 
dołę Monicza Antoniego. Stodoła spaliła się 
wraz ze znajdującym się w niej sianem i ow 
sem. Straty swoje poszkodowany oblicza na 
2 tys. zł. 

— Zebranie nowogródzkiego cechu fry- 
zjerów. Dn. 7 bm. o godz. 21 odbyło się w 
lokalu Ogóln. Związ. Rzem. przy ul. Koreli- 
ckiej 7 pod przewodnictwem p. Kleniewskie- 
go Bolesława zebranie członków nowogródz- 
kiego cechu fryzjerskiego. 

Na zebraniu dokonano obioru stałego za- 
rządu. Starszym cechu został obrany Bruk 
Szmaj, podstarszymi — Kleniewski Bolesław 
i Okuń Josel, członkami zarządu: — Wołkin 
Jankiel, Merkiel Eugenjusz i Kałmonowicz 
encjan; zastępcami członków zarządu — 

Szuster Abram, Berkowicz Ajzik i Bruk Bo- 
ruch. Pozatem postanowiono sporządzić u- 
mowę uczniów fryzjerskich przy nowogródz- 
kim cechu fryzjerów. 

STOŁPCE. 

— Czerwone miasteczko. Nie oznacza to 
bynajmniej, by miasteczko Derewno żywiło 
jakieś specjalne sympatje dla Rosji Sowiec- 
kiej. Jest przeciwnie, a nawet grubo przeci- 
wnie z temi sympatjami bolszewickiemi. Bo 
napewno, gdyby się chociaż jeden rodzimy, 
derewnieński znalazł bolszewik, toby go lu- 
dność na suchej gałęzi powiesiła. 

Za to inna zachodzi okoliczność, Oto pod « 
czas akcji porządkowania osiedli, wzgardzo- 
no białem wapnem i do malowania domów 
powszechnie poczęto używać jakiejś farby: 
ochry, czy glinki, która nadaje tak rażąco 
brzydki, czerwony kolor. 

LIDA. 

‚ — Świętokradca spłoszony. Dnia 6 sierp- 
nia złodziej zawodowy Sienkiewicz Konstan- 
ty z Lidy, usiłował rozbić skarbonkę w ko- 
Ściełe ks. ks. Pijarów, lecz spłoszony przez 
kościelnego umknął i do tego czasu ukrywa 
się przed policją. 

i GŁĘBOKIE. 

— Tajemnicza ślnierć działacza rosyjskie 
go. W ub. tygodniu kąpiąc się w jeziorze 
głębockiem utonął rzekomo wskutek. ataku 
sercowego prezes Rosyjskiego Towarzystwa 
w Głębokiem p. Suryn - Masalski. 

‚ \ związku ze zgonem Suryna - Masal- 
skiego w Głębokiem krążą pogłoski, iż przy- 
czyną śmierci nie był atak sercowy, ponie- 
waż zmarły nigdy nie chorował na serce. 
Opinja publiczna domaga się wykopania 
zwłok i dokonania oględzin w celu ustalenia 
przyczyny tragicznego zgonu. Suryn - Masal 
ski posiadał majątek, wartości około pół mil- 
jona złotych. 
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Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323. 
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Spólnika z kapitełem 
3.000 — 6.000 dolarów poszukuję do 
bardzo poważnego, dochodnego inte- 
resu obecnie prosperującego w cent- 
rum miasta. Pośrednictwo wyklucza- 
ne. Oferty: Biuro Ogł. I. Karlin, Nie- 
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Koncesjonowane przez Kuratorjum 
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Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
(z programem gimnaz. państw. 

im. „Komisji Edukacji Narodowej" 

g w WILNIE przy uł. W. POHULANKA 9 
vis asvis lzby Skarbowej. 

Od dnia 15 sierpnia, od godz. 4 —7 po 
południu, przyjmują wpisy na rok szk. 
1929|30, do wszystkich klas gimnaz. 
Zakres: duża matura, mała matura, 

szkoła powszechna, z 
Typy humanist. i mat.-przyrodniczy, 
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ka! To przecie w pełnem ziiaczeniu: o- 
pera komiczna. I był to punkt widzenia 
dający się obronić — bez trudu i na- 
ciągania. I „Fledermaus“ i „Belle Hė- 
lėnė“ dadzą się przecie doskonale po- 
traktować — i wystawić! — całkiem 
operowo. 

Reinhardt zaś powiedział sobie: 
— Nie wolno, dodając  „Fleder- 

mausowi* powagi i niejako cele- 
bry, wypaczać ducha tego klejnotu 
pur sang — wiedeńskości. „Fle- 
dermaus“ to przedewszystkiem: szale- 
nie wesołe widowisko, któremu moaże 

nawet nie braknąć rozpasania. Der 

wienerische Grundton 
winien górować. Co to jest „Fleder- 

maus*? To jakby żywiołowa, szampań 
ska erupcja... czystej krwi walca wie- 

deńskiego! A jako „rodzaj*, to żadna 
„opera“ tylko w gruncie rzeczy — a 
przedewszystkiem w koncepcji samego 
twórcy, Jana Straussa — ein fide- 
ler Wiener Schwank! Kap: 
talna, roskoszna, akuratna wiedeńska 
krotochwila! 

Po tej linji zasadniczej poszła ca- 
ła inscenizacja Reinhardta. Arcydzieło 
Straussa przepojone zostało wskroś 
nietyłko atmosterą Wiednia aż 
do drobiazgowego odtworzenia. fizjo- 
gnomj: Wiednia z czasów głęboko 
przedwojennych, lecz rozłewną, ujmu- 
jącą i porywającą wiedeńską wesołoś- 
cią, wiedeńskim niewyczerpanym, swo 
bodnym i pogodnym humorem. Staran- 
nie też usunął Reinhardt z libretta 
wszystkie w nim... francuskie nalecia- 
łości mogące nadwerężyć choćby w 
tym lub owym szczególe nieskazitelną 
wiedeńskość sztuki. Tak np. nie wspo- 
mina się 'ani jednem słowem o ciotce, 
co na osiołku do winnic pojechała — 
czego niewątpliwie żałować będą bez- 
względni wielbiciele „Fledermausa* u- 
rażeni w swym pietyzmie. Boleli z pe- 
wnością jeszcze. bardziej nad przenie- 
sieniem rosyjskiego księcia Orlofsky'e- 

SŁ ow o 
  

Ameryka niezadowołona ze Snowdena 
  

„ZAWODOWY MĄCICIEL POKOJU*. 

# NOWY YORK. 12 8, Prasa tutejsza ocenia bardzo surowo stanowisko za- 
jęte przez angielskiego kanclerza skarbu Snowdena na konferencji w Hadze. 
„Herald Tribune“ nazywa Snowdena „zawodowym mącicielem pokoju". „New 
York Times“ uwaža, že w jego osobie ma sję raczej do czynienia z dyktatorem 
niż z negocjatorem. 

Memorandum Stresemanna w sprawie Zagłębia Saary 

BERLIN, 12—8. Pat. „Vossische Zeitung“ donosi z Paryża, że mini- 
ster Stresemann wręczył dziś rano premjerowi Briaadowi memorandum w 
sprawie zagłębia 
ograniczać tylko 

Saary. Memorandum ma być bardzo krótkie i 
do streszczenia rozmów, które przeprowadzone były w 

ma się 

tej sprawie między ambasadorem niemieckim w Paryżu von Hoeschem a 
sekretarzem generalnym francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych Fi- 
lipem Berthelotem w sprawie warunków, na jakich zagłębie Saary mogło- 
by być ewentualnie zwrócone Niemcom przed terminem. Pozatem — тето- 
randum zawiera propozycje co do ustanowienia pewaego rodzaju systemu 
przejściowego celnego i gospodarczego. Briand miał przyrzec, że zbada 
dokument dokładnie. 

Nadzieja pomyślnego zakończenia konferencji 

LONDYN, 12—8. Pat. W urzędowych kołach 
pewna nadzjeja na pomyślne zakończenie konierencji haskiej, 

londyńskich wzrasta 
dzięki gdzie 

—ich zdaniem sytuacja znacznie się wyjaśniła. Odroczenie obrad komisji 
nansowej do środy komentowane jest, jako zwrot ku lepszemu. 

  

Dojowniczy nastrój © Sowietach 
Utworzenie armji Dalekiego Wschodu z Blueche- 

rem na czele 
MOSKWA, 32 -8, Pat, Utworzona została specjalna 

armja Dalekiego Wschodu, której dowódcą mianowany 
został Bluecher, dawny adjutant dowódcy ukraińskiego 
okręgu wojskowego. Bluecher wyjechał już z Charkowa 
na Daleki Wschód 

Wywiad Karachana dla „United Press* 

WIEDEŃ, 12 VIII. PAT. „United Press" zamieszcza wywiad 
swego korespondenta moskiewskiego z zastępcą komisarza lu- 
dowego spraw zagranicznych Karachanem, który oświadczył, że 
rząd sowiecki nie prowadzi z Chinami żadnych rokowań, ani 
oficjalnych, ani nieoficjalnych. Rząd sowiecki wyłuszczył warun- 
ki, po których spełnieniu może być dopiero mowa o podjęciu 
rokowań. W odpowiedzi na pytanie, jak się przedstawia obecnie 
sytuacja na pranicy chińskiej, Karachan okazał korespondento- 
wi depeszę, donoszącą, że w sobotę rano oddział bialogwar- 
dzistów zaatakował patrol sowiecki, przyczem dwóch żołnierzy 
sowieckich zostało zabitych, a 8 rannych. Po otrzymaniu tej 
wiadomości władze sowieckłe wysłały na miejsce kanonierkę z 
oddziałem piechoty. 

Blałogwardziści też nie zasypują gruszek w popiele 

MOSKWA, 12—8. Pat. Według otrzymanych z Charkowa wiadomoś- 
ci ze źródeł japońskich, około 100 сНсегбу białogwardziejskich wyjeżdża 

z Paryża do Mandżurji celem zorganizowania na miejscu odziałów. biało- 

gwardyjskich dla walki z Z. S. S. R. 

Chiny ogłosiły sfan oblężenia w Mandżurii 
WIEDEŃ, 12 VII. PAT. Dzienniki donoszą z Szanghaju. że 

władze chińskie ogłosiły na terytorjum kolel wschodnie-chiń- 
skiej stan oblężenia, Wczoraj na zachód od Charbinu wykoleił 
się pociąg towarowy, skutek czego jedna osoba poniosła śmierć, 
Władze chińskie aresztowały dalszych dwóch funkcjonarjuszów 
sowieckich, podejrzenych o propagandę komunistyczną. Wedle 
doniesień z Nankinu, wojska rosyjskie posuwają się naprzód w 
demonstracyjny sposób wzdłuż granicy. Lotnicy przelatują nad 
terytorjum Mandżurji. Gubernator Mandżurji piosił o przysłanie 
mu posiłków do Porganicznaja. 

Międzynarodowa konferencja studentów 
w Budepeszcie 

400 oficjalnych przedstawicieli 38 narodów 
BUDAPESZT, 12 8. PAT. W gmachu uniwersytetu otwarty został wczoraj kon- 

gres międzynarodowej konferencji studentów. W otwarciu wzięło udział 400 przedsta- 
wicieli oficjalnych 38 narodów oraz około 1600 gości zagranicznych. 

    

go w hulającego austrjackiego arysto- 
kratę, będącego w dodatku generałem 
wojsk 'austrjackich (na balu u siebie 
jest w mundurze dawnej gwardji ce- 
sarsko - królewskiej — i bodaj, że 
wzgląd na pokazanie tego munduru na 
scenie rozstrzygnął 0... narodowości 
hojnego amfitrjona z 2-go aktu). Ale — 
właśnie co do tej metamorfozy „gen- 
jusz” reżyserski nie dopisał Reinhard- 
towi. Zblazowanym do szpiku kości, 
przy bezgranicznie „szerokiej naturze* 
hiulaką, jakim jest w oryginalnym tek- 
ście „Fledermausa* hrabia Orlofsky— 
może być tylko Rosjanin, figura egzo- 
tyczna... 

Ale zato tualety!  Osobliwie pań! 
Historyczne, stylowe, z epoki 1870 — 
1880. Gdy w pierwszym akcie Rozalin- 
da przebiera się i jej pokojówka wnor 
si na scenę — uczciwszy uszy — naj- 
auientyczniejszy cul de Paris, 
jak brzmiała faktyczna nazwa tur- 
niury, calutka sala drgnęła groźnym 
szmerem najrozkoszniejszej uciechy. 

Prowadził orkiestrę i wogóle miał 
w swoich rękach muzyczne wykonanie 
„Fledermausa“ słynny Erich Woligany 
Korngold i — nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei. Reinhardt był zastrzegł, 
że partytura Straussa ma być nietykal- 
na. Korngold nie zmienił w niej ani je- 
dnego faktu, lecz podniosłszy wykona- 
nie do faktycznej doskonałości, stwo- 
rzył majstersztyk, na który publiczność 
reagowała wielokrotnie  rzęsistemi 0- 
klaskami. A sił wokalnych dostarczyła 
głównie... Szkoła dramatyczna Rein- 
hardta. Na tle świetnych, głębokich 
chórów i oszałamiającega zespołu ba- 
letowego dali istny koncert gry i śpie- 
wu: panna Rajdt jako  Rosalinda, 
wielki komik wiedeński Hans Moser 
jako Frosch i, podobno, najlepszy z 
Eisensteinów, jakiego kiedy widziano 
— Hermann Thimig. 

Słowem, wszystka to, łącznie z ba- 
jeczną inscenizacją 2-go aktu, jeszcze 

  

   

  

nie było rozsirzygające dla wprost bez- 
przykładnego sukcesu, ba, tryumtu te- 
go „wznowienia'* 82-letniej operetki. 
Entuzjastycznie, w pełnem znaczeniu 
słowa entuzjastycznie witała publicz- 
ność... walca wracającego znów 
tryumtalnie na widownię, skąd go był 
wygnał — lecz nie na długo! — krzy- 
kliwy jazzband ze swemi foxtrottami i 
charlestonami. 

Bo Reinhardt pozwolił sobie... wzmo 
cnić „„Fledermausa'* walcami tegoż Ja- 
na Straussa dobytemi z jego dorobku 
kompozytorskiego i uchodzącemi za 
najpiękniejsze. Tak np. zaraz w pierw- 
szym akcie, natychmiast po uwertu- 
rze, ukazuje się na scenie typowy „o- 
gródek* wiedeński z restauracją, pi- 
wem i winem i orkiestra intonuje cudne 
go walca „G'schichten aus dem Wie- 
ner Wald”. W innem miejscu rozlega- 
ją się dźwięki nietylko najbardziej po- 
pularnych walców Straussa lecz nawet 
święci swój renesans prześliczna jego 
polka z operetki jakże mało znanej „Ri- 
tter Pazman*. A dopiero na balu w 2-m 
akcie dał Reinhardt rozpętać się istnej 
orgji melodyj walcówych z dominentą 
znanego walca „Wein, Weib und Ge- 
sang'. A gdy po takiem.. przygotowa” 
niu zaintonuje orkiestra całą parą słyn- 
nego walca z „Fledermausa* den Fle 
dermaus - Walcer.. jeżeli wie- 
rzyć prasie berlińskiej, sala caluteńka 
od góry do dołu i od dołu do góry — 
szaleje. Finał 2-go aktu, cały dyszący, 

jakby w IX-tej Symfonji Beethovena, 
ekstatycznym planem Sshillera: 

Freude, schóner Gótterfunken, 
Tochter aus Elysium! 

— tylko, że upowitym, jak w wień- 
ce róż, w upajaące melodje walca, ma 
być czemś bajecznem, niezrównanem! 
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Nieszczęśni manjacy Sławy 
Piekło ulicy lvar w Hollywood 

W tych dniach aresztowano w Pa- 
ryżu bardzo piękną panienkę z Lu- 
gdunu, która okradłszy swego Ojaca, 
uciekła z domu w 'zamiarze dostania 
się do Hollywood, jowego słynnego 
amerykańskiego ośrodka przemysłu 
kinematograficznego, w nadziel wybi- 
cia się na gwiazdę filmową. 

Dowiedziawszy się o jej zamia- 
rach, ieden. z ajentów policji pary- 
skiej, który właśnie powrócił z Hol- 
lywood, zawołał: : 

-- Podziękuj panienko Bogu, 
nie zaznasz piekla Ivar Street! 

I miał słuszność, bo ta Ivar Stre- 
et mierząca zaledwie sto metrów dłu- 
gości a krzyżująca sią z Hollywood 
Avenue, jest codziennie widownią 
dramatów rozdzierających. Codzien- 
nie od wczesnego ranka panuje na 
tej krótkiej uliczce ruch bardziej oży- 
wiony, niż na bulwarze Włoskim w 
Paryżu. Cisną się tam przedstawiciele 
i przedstawicielki kilkudziesięciu na- 
rodów Świata, pragnący dostać się na 
początek choćby w charakterze figu- 
rantów lub figurantek na scenę pra- 
cowni kinematograficznych. I codzien- 
nie pociągi.kolejowe zwożą do Hol- 
lywood, jak bydło do rzeźni chica- 
gowskich, nowe zastępy tych nieszczę- 
śliwych aspirantów do sławy i ma- 
iątku. 

Oszaleli, głodni, zobojętniali na 
wsystko, czekają wytrwale chwili ot- 
warcia olbrzymich wrót położonego w 
głębi Iver Street gmachu  „Ganerale 
Casting Agency", głównej ajentury 
dostarczającej figurantów wielkim fil- 
mom kinematograficznym. 

że 

To był ostatniemi czasy i ł „punkt 
kulminacyjny” tryumfalnego powrotu 
walca. e 4) 

To był ostatniemi czasy „punkt 
kulminacyjny” tryumtialnego powrotu 
walca. 

Lecz on wraca nietylko przez sze- 
roko otwarte podwoje i z taką pompą 
i paradą. Walc... wciska się dziś wszę- 
dzie gdzie usiłują panować jeszcze 
niepodzielnie saxofony i bluesy. 

, Niepotrzeba jeździć na Reinhard" 
towskiego „Fledermausa“ aż do Berli- 
na. Wystarczy pójść tu u nas w Wil- 
nie pierwszego lepszego dnia „na mur 
zykę do Sztralla Czerwonego. Już za” 
czynamy oswajać się z tem, że orkie- 
stra prawie zawsze: gra na prze- 
miany foxrotta, bostona, charlesto- 
na... i walca! I ręczyć można, że ta- 
kie urozmaicenie, takie przypomnienie 
— jest przez publiczność wdzięcznem 
sercem przyjmowane. © 

Zaczynamy już mieć dosyć murzyń- 
skich choćby najbardziej pikantnych i 
ekscytujących a nawet w swo- 
im rodzaju nie bez wdzięku i głęb- 
szego wyrazu: zarówno tanecznych 
i pieśniowych melodyj jak choreogra- 
ficznych kontorsyj przy akompanja- 
mencie instrumentów muzycznych „na- 
stawionych* na wierutną  kokofonię, 
świdrujących w uszach, wywołujących 
ciarki przebiegające po skórze lub roz- 
walających nerwy samemi dysonansa- 
mi lub chrumszczących  postękując 
przez nos jak świnia (saxofon). 

I rzecz charakterystyczna! Pierwsi 
obecnie zwrócili się z powrotem ku 
walcowi... Anglicy, ci Anglicy, którzy 
swojego czasu wprost wyklinali walca 
jako taniec horrendalnie ....nieprzy- 
zwoity! Wszakże to nawet Byronowi 
przypisywano płomienną satyrę wy- 
mierzoną przeciwko walcowi „Satire 
of walzing“. Był tam między innemi 
taki dwuwiersz: 

Pierś, co publicznie gnie się ku męż- 
[czyźnie, 

Widzieć tam można kobiety stare 
i młode w strojach robotnic fabrycz- 
nych. 

Mężczyzn w ubraniach zużytych o 
twarzach wynędzniałych, ale Świeżo 
ogolonych. Każdy w tym tłumie ber 
wyjątku, posiada paczkę zawierającą 
szminki, peruki, brody i wąsy, któ- 
rych przedsiębiorcy filmowi nie do- 
starczają. 

Są tam, Niemcy, Francuzi, Rosja- 
nie, Włosi, Hiszpanie, Meksykanie, 
Murzyni, Japończycy, czerwonoskórzy 
ladjanie i tyle, tyle pięknych kobiet, 
młodych dziewcząt, niemal dzieci o 
uroczych twarzyczkach, ale wzroku 
twardym, nieczułym. Setki ich dziś 
jeszcze nic nie jadły, i kto wie, czy 
jutro będą miały na kawałek cbleba! 

Ale czekają, muszą czekać, bo za- 
pisały się w ajencji na listę aspiran- 
tek, obejmującą już 35.000 nazwisk, 
a wiedzą, że gdyby nie odpowiedziały 
jeżeli nazwisko ich będzie wywołane, 
to nazwisko to jest natychmiast skre- 
ślone i trzeba zapisać się na no- 
WO... 

Czekają więc, czekają. Czy nie 
mówiono wczoraj, že „Metro-Gold- 
wyn” potrzebować będzie 1.500  figu- 
rantów i figurantek do sceny wyści- 
gów konnych: že „Universal“ angažu- 
je 600 dziewcząt do dramatu, roz- 
grywającego się w Rzymie staro- 
żytnym? 

A przecież wróżbiarka przepowia- 
dała z kart ubiegłego wieczora: „Wi- 
dzę kontrakt z liczbą o pięciu zerach.. 
Widzę panią na pięknym jachcie bia- 
łym... w prześlicznej willi!" 

Może to się sprawdzi! Trzeba więc 
czekać, trzeba więc codziennie cisnąć 
pa na lver Street, nie mającej wyj- 
cia... 

ATA EITI TTT TIE PES ESET NOT 

Zaliż się. oprze — w słodkim sam ua 
[sam! 

Byron zaprzeczył. Nigdy owej sa- 
tyry nie pisał! Pomimo to pozostała 
„klasyczną“. Osobliwie często był cy- 
towany ustęp: „On trzyma ją wpół; 
ona przywarła się do niego — i pędzą 
wirując po sali jak dwa chrabąszcze 
nanizane na jedną szpilkę!* 

Owa, słynna satyra to równolatka 
wspomnianych wyżej kupletów z „„Jo- 
condy“. Et Fon revient tou- 
jours asespremiersamours 
«nawet po 115 latach. 

Francuzi dowodzą, że walc nie jest 
bynajmniej rodem z Niemiec. że walca 
tańczono już w Prowancji w XII wie- 
ku tylko, że pod nazwą volta; że 
tylko jakoś owa vilta znikła jak kam- 
fora i walc bardziej już kunsztowny 
przedostał się do Francji z Niemiec oka 
ło 1790 roku. Niech i tak będzie. Dość, 
że jest ta taniec jeden z najczarow- 
niejszych, jakie istnieją — i trudny ta- 
niec, jeśli go się chce tańczyć istotnie 
pięknie. Walc wymaga od tancerza i 
tancerki przedewszystkiem gracji, 
potem elastyczności, werwy, lekkości 
i wielkiej precyzji w  zachowywaniu 
zarówno taktu jak tempa oraz w wy- 
konywaniu walcowych pas nie tak 
bardzo simples jakby się komu 
zdawać mogło. 

„Opisać walca? Czyliż opis choćby 
najbardziej wirtuozowski da o nim 
wyobrażenie? Niechże kto nabierze 
pojęcia o walcu ...z podręcznika tań- 
ców, gdzie każdy ruch, każdy zwrot 
walca, każde poruszenie nogi będzie 
jaknajskrupulatniej i najkompetentniej 
sprecyzowane! 

Walc — jest to jeden z „rodzajów* 
jedno z „zadań'* najtrudniejszych ale 
zarazem i najwdzięczniejszych kunsztu 
choreograficznego. 

A zaś co da melodji walca... wy- 
starczy przypomnieć sześć walców na 
fortepian Beethovena, wystarczy przy- 

  
  

 



   
   

  

     
    

  

    

   

hólubicy wnuczki Syrokomii 1 kult jej 
a pamiątek po znakomitym dziadku. 

Dnia 15 zeszłego miesiąca w wi- 
ńskim koście  po-Dominikańskim 
w. Ducha) pobłogosławiony został 
iązek małżeński pomiędzy panną 

udwiką Kondratowiczówną, córką 
żyjącego Władysława i Aurelji z 

odolskich Kondratowiczów, a panem 
iestawem Bylinskim. 
Przy tej sposobnošci z uznaniem 
kreślić możemy „ten szlachetny 

pjetyzm wnuczki uwielbianego Lirnika 
laszego dla przechowywanych przez 

„Wlą licznych jeszcze po Syrokomli pa- 
-! fątek. 

Jak wiadomo, ojciec jej zaoiiarował 
jenny księgozbiór, po Ludwiku Kon- 
ratowiczu pozostały Wileń. T-wu 
Przyjaciół Nauk, zaś p. Ludwika By- 
ińska przed niedawnemi laty skiero- 
ała do Wileń. T-wa Przyjaciół Nauk 
аБу!у w tym celu przez hr. Ant. 
yszkiewicza piękny portret olejny 
yrokomli pendzla Adama Szemessa. 
rajobraz wyobrażający zagrodę Szla- 
ecką, wykonany olejno przez poetę 
raz obrazek malowany przez Win- 

tentego Dmochowskiego pod tytułem 
„Oblężenie zamku Pullen przez Krzy- 
ków* nocny widok. Oprócz tego 
-wo Przyjaciół Nauk posiada kilka 

Innych pamiątek ofiarowanych przez 
ładysława Kondratowicza, a między 

hnemi bukiet kwiatów, zrobionych z 
hleba i kolorowanych, a który wy- 
ed! z pod utalentowanej ręki Pauli: 

hy z Mitraszewskich Kondratowiczo- 
ej (wdowy po poecie) w czasie jej 
ługiego więzienia w r. 1863. 

_ L.Bylińska posiada sporo bardzo 
ciekawych pamiątek po Ludwiku Kon- 
dratowiczu jako to:' puhar srebrny 
'okokowy (dar wdzięcznych rodaków 
ta Janka Cmentarnika), złoty zegare- 
zek z emaljowanym wizerunkiem 
ajśw. Panny Ostrobramskiej (dar 

ks.  Antgniego Zaleskiego, prob. 
Ostrob. wzamian za sliczny wiersz 
poety o Ostrejbramie); dalej szereg 
dzieł sztuki z byłego zbioru Syrokom- 
li, jako to prace: JÓZefa Ign. Kraszew- 
skiego (widok Hubina z dedykacją 
autora poecie skreśloną na samym 
obrazku). Andriollego"(chłopiec), Win- 
ntego Ślendzińskiego (olejny por: 

tret poco) wreszcie najbardziej ze 
wszystkich wzruszającą pamiątkę, о- 
ejny widok domu Mickiewicza w 
lowogródku, wykonany przez Włady- 

sława Syrokomię. W końcu w posia- 
daniu p. B. jest nieco rękopisów, w 
tem głównie listy Ludwika Kondrato- 
wicza do rodziców, oraz listy Jana 
Chęcińskiego, druha Syrokomli (arty: 
Sty; dramatycznego i pisarza). 

Pu Sulimezyk.       ogłasza 

PRZETARG 
na wykonanie robót meljoracyjnych 
na rzece Kunie (przy m. Święcianach) 

'w dniu 24 sierpnia 1929 r. o godz. 
12 w lokalu S-ki (Święciany Ma- 

gistrat). 
Wadjum w wysokości 5 proc. od 

sumy zaoferowanej w gotówce lub 
papierach wartościowych. 

O szczegółach dowiedzieć się 
Spółka Woana Święciańska, Święcia- 
ny Magistrat. —0 

  

Chiewnia zarodowa rasy 
wielkiej białej angielskiej 

w DOKURNISZKACH 
posiada na sprzedaż knurki i ma- 
ciorki w wieku 3 miesięcy i starsze, 
po maciorach i knurach pierwszej 
kategorji. Ceny przystępne, poczta 
i maj. Dokurniszki, Jadwiga Żyliń* 
ska, dojazd do st. Oszmiana. z 
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Afera przemycanych futer 
ARESZTOWANIE URZĘDNIKA CELNEGO. 

Wielkie poruszenie wywołało ujawnienie w Wilnie nadużyć celnych  popełnia- 
nych przez dłuższy czas przez urzędników celnych w porozumieniu z domami €kspe- 
dycyjnemi. W związku z tem do Wilna przybyła specjalna komisja skarbowa do walki 
z nielegałnym handlem z zagranicą w liczbie 6 osób, z prezesem Mańkowskim na czele. 

Wobec tego że aiera zatoczyła tak szerokie kręgi, komisja natychmiast musiała 
odpowiednio pokierować śledztwem, aby uniemożliwić zatarcie śladów przez. niektó- 
rych winnych nadużyć i zbadać wszystkie dokumenty i konespondencję dotyczącą prze- 
wożenia i wydawania towarów na s! ji celnej w Wilnie. Prace komisji nie są jeszcze 
zakończone i potrwają jeszcze czas dłuższy. 

Jeszcze w roku ubiegłym odnośne władze skarbowe zwróciły uwagę na  nienor- 
malne stosunki panujące w tutejszym urzędzie celnym i z chwilą uzyskania danych, że 
popełniane są nadużycia, natychmiast wszczęły śledztwo w celu ujawnienia winnych. 

Ustałono mianowicie, że sprowadzane tranzytem przez Łotwę towary niemieckie 
po przyjściu na nasze terytorjum przez stację Tunmonty deklarowano jako surowiec. 
W Wilnie zaś mimo zbadania towaru przez specjalnego rzeczoznawcę towar wydawa- 
0, zgodnie z deklaracją. Z drugiej znowu strony używano starego systemu wysyłania 
towarów na wydaną wracającemu 7 zagranicy z tem, że odbierze On „rze- 
czy* po przybyciu na miejsce stałego zamieszkania. Wypadków takich, jak z Krasnerem 
o czem donosiliśmy w niedzielę, było bardzo dużo z tą różnicą, że odbiorca towaru t. j. 
firma ekspedycyjna nie koniecznie musiała mieć kwit ma swoje imię. W celu umożliwienia 
sobie sprowadzania towarów bez cła, domy ekspedycyjne z firmą „Hubert, Mejer” z 
Berlina zdołała przekupić cały szereg urzędów celnych i kolejowych. Najbardziej pomoc- 
saym im był rzeczoznawca towarów zagranicznych Józet Wiszniewski urzędujący na 
stacji towarowej. Przy jego to pomocy towary sprowadzone do Wilna były bez prze- 
«kód odbierane przez domy ekspedycyjne, on też umożliwiał malwersacje przy Odbio- 

rze na kwity powracających z zagranicy. 
Zbrodnicza działalność Wiszniewskiego i towarzyszy naiaziła jak obecnie oka, 

zuje się skarb państwa na 12 miljoriów strat. 
Stwierdzono fałszywe deklarowanie towarów w 82 transportach. 
W chwili, gdy cała afera została ujawniona, Wiszniewski zdołał zbiec w niewia- 

domym kierunku. Dopiero onegdaj w pobliżu Grajewa zatrzymano jakiegoś osobnika 
kręcącego się w pobliżu granicy, w którym poznano zbiegłego Wiszniewskiego. Na- 
tychmiast aresztowano go i przywieziono do Wilna gdzie po „przesłuchaniu osadzono 
w więzieniu na Łukiszkach. (b) 
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1 Dziż wschód sł. g. 3 m. 48 

Hippolita m. Zach. %. o g, 19 m. 01 
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Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 12 Vill. 1929 r 

Ciśnienie 65 
šrednie w m 

Temperatura + 19% 
średaia 

Upad za @0. / 
bę w mm. 

4 

IRL Se ! Połueni „w0-x.C1vGR. 
przeważający | 

Uwagi:  Poavdnic. 

Maximum za dobę + 90C. 
Minimum za dobę 4- 15 C 

Tendeačja daro „chi czu: »padek ciśnienia, 

KOŚCIELNA 
— We środę rano zaraz po Prymarji z 

kościoła W. Świętych wyruszy pielgrzymka 
do Trok na uroczystość Wniebowzięcia N. 

Mž:P. 
Powrót we czwartek wieczorem. 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. P. wice- 

wojewoda Kirtiklis przyjął w dniu wczoraj- 

szym redaktora wydawnictwa „Państwo 

Polskie" Kazimierza Łiebracha, bawiącego 

w Wilnie w celu zebrania materjałów po- 

trzebnych do tego wydawnictwa. ) : 

Pozatem złożyli p. wicewojewodzie wi- 

zytę bawiący w Wilnie dziennikarze tranc. 

p. Ferrand z małżonką p. Ferrand-Perginier 

oraz niemieccy. ; 

— Inspekcja stacyj linij kolejowych. W 
dniu wczorajszym wicewojewoda  Kirtiklis 

powrócił z podróży inspekcyjnej wzdłuż linij 

kolejowych na terenie województwa wileń- 
skiego. inspekcja przeprowadzona została 
na następujących szlakach: Wilno—Olech- 
nowicze, Mołodeczno — Zahacie, Królew- 

szczyzna — Podbrodzie i Turmonty — Wil- 
no. Inspekcja pow: a, dokonana wskutek 

zarządzenia p. min. spraw wewnętrznych, 

miała na celu zbadanie stanu sanitarno-po- 

rządkowego stacyj kolejowych oraz zabudo- 

wań mieszkalnych i gospodarczych  położo- 
nych wzdłuż linij kolejowych. W wyniku 
inspekcji p. wicewojewoda polecił miejsco- 
wym organom administracyjnym usunąć za- 
uważone braki 'w budynkach na terenach, 
należących do administracyj poszczególnych 
starostów. Co do stanu objektów kolejowych 
wydał stosowne zarządzenia towarzyszący 
p. wicewojewodzie dyrektor wydziału dro- 
gowego wileńskiej Dyrekcji P. K. P. inż. 
Mazurowski. 

  

      

| pomnieć niezrównane walce Szopena... 
aj „walse infernale" z „Roberta Dja- 
jbła”..i Invitation ala valse 
Webera instrumentowaną przez Ber- 

! lioza.. Mamy przecie walce kompono- 
( wane przez największych, mistrzów 
{ Jiuzyki. 

° A od klasycznego „An der schė< 
len, blauen Donau* aż do wulgarnega 
„ll Baccio* Arditi'ego, co go rozsła- 
Wiła na Świat cały Adelina Patti — 
to za skala, co za moc, co za nieprze- 
brane bogactwo walców, co za mnó- 
Stwo, włożonej w nie melodji i 
inwencji muzycznej! 

Ba! — przerwie mi kto 
Wszystko na świecie ma... swój czas. 
Tańce też mają swoją epokę, którą... 
Nie przerastają. Powrót do walca! 
Prawda, są tego pozory; coś jakby się 
Zanosiło... Ale czy nie należałoby śmia* 
ego twierdzenia „powrót do walca* 

Zaopatrzyć, tymczasem jeszcze, póki 
Co i przezornie... znakiem zapytania? 
Przecież ludzkość (tańcząca) nie wró- 

| Giła — ani do gawota ani do menueta. 
__ Dobrze. Czekajmy cierpliwie. Ży- 
emy dziś dostatecznie szybko. Jeżeli 
Ma nastąpić powrót do walca 

lo nastąpi w szybkiem tempie. Może 
Uda się dożyć tego... fenomenu każde- 
Mu z nas! 

Tymczasem zaś pozwolą państwo, 
Fe im opowiem bynajmniej nie żadną 
anegdotę lecz to, co miało miejsce bar- 
tlzo, bardzo niedawno na pokładzie 
ynącego z New Yorku do Europy 
ajwspanialszego parostatku amery- 
ańskiego „Majestic*, któremu dopie- 

| 7o kilka dni temu rekord szybkości wy- 
` Чаг} świeżo puszczony na morze nie- 
 Miecki olbrzymi parostatek „Bremen“. 

„„Ow6ž plynie niedawno temu na 
»Majesticu* z Ameryki do Europy 
Sam — wcale już sędziwy — Ford z 
małżonką. Na „Majesticu* kipi i wre 
jalwytworniejsze życie towarzyskie. 

ladomo! Taka socjeta! Taki 

  

     

     

   
     

   
    
     

   
    

      
    

     

    
    

   

   
    

   

możę —, 

komfort, tak wyrafinowany układ i 
rozkład rozrywek aby paniom i panom 
upłynęła podróż — jaknajprzyjemniej. 

Oczywiście jest jazz-band. Są dwa 
jazzbandy; są trzy jazzbandy. Podczas 
dancingów i reunionów tańczone są 
tańce wyłącznie extra-modern. 

Przyglądał się owym tańcom i słu- 
chał owego zapamiętałego jazzbando- 
wania cierpliwie i filozoficznie stary 
Ford. Aż pewnego razu podczas naj- 
bardziej ożywionego reunionu, wycho- 
dzi na środek sali, daje ręką znak, że 
chce przemówić i w samej rzeczy, na 
= głos, krótko i węzłowato powia- 
a: { 

— Panie i panowie! Pozwólcie mi, 
że wam pokażę jak możecie doskonale 
wytańczyć się i najprzyjemniej w świe- 
cie a według starego angielskiego oby- 
czaju, według mody, która się tylko 
przerwała lecz nie urwała... 

Skinął na kapelmistrza i rzucił mu 
cały pakiet nut, już rozłożonych naj- 
piękniej na instrumenty. 

Za chwilę zabrzmiał stary, piękny 
walc... domniemanie jeszcze Lannera 
lub który Straussowski nieśmiertelny... 

Ford poszedł skłonić się przed 
własną małżonką i ująwszy ją wpół — 

taką dał lekcję poglądową jak można 
i trzeba prześlicznie tańczyć prześlicz- 
nego walca, że zagrzmiały unisano 
huczne oklaski i p-wo Ford zniewole- 
ni byli jeszcze „pokazać jak się tańczy 
starego, angielskiego walca. 

« Od tego dnia przez resztę podróży 
tańczono na „Majesticu* zapamiętale 
walca — jak kto umiał. I nauka w las 
nie poszła. W gazetach można była 
niedawno czytać, że podczas wielkiej 
turystyczn ej wycieczki luksusowego 
parostatku „Hapag* wzdłuż wybrzeży 
morza Śródziemnego jazz-band prawie, 
że nie odzywał się wcale a na progra- 
mach koncertowych i tanecznych rej 
wodził — walc. Cz. J- 
  

KA 
SAMORZĄDOWA. 

(o) Posiedzenie wydziału powiatowego. 
Dnia 14 sierpnia odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko-tro- 
ckiego. Na porządku dziennym sprawy bie- 
żące. 

WOJSKOWA. 
— Zmiany persortalne w garnizonie wi- 

leńskim. Ostatni „Dziennik połcłas” Min. 
spraw. wojskowych przyniósł znów spore 
zmiany w garnizonie wileńskim. 

Zwolnieni zostali z zajmowanych sta- 
nowisk z pozostawieniem bez przynależno- 
ści służbowej z równoczesnem oddaniem do 
dyspozycji właściwych okr. korp.: kpt. M. 
Hadryszewski 6 p. p. Leg., kpt. J. Bieroń 
1 p. p. Leg., kpt. J. Kukliński 5 p. p. Leg., 
kpt. L. T. Pruszyński 85 p. p., por. J. La- 
zarewicz b. adm. koszar, — por. K. Pawli- 
kowski — kmda placu, por. Z. Warpe- 
chowski 23 p. ul., por. G. Sobolewski 19 

.a.p., por. W. Kossowski 1 pap. Leg., kpt. 
T Żukowski — D.O. War. RC Чн 

Zwolnieni z czynnej służby oficerowie 
rezerwowi: por. 5. Wroński 6. p.p. Leg. 

Przeniesieni zostali do pospolitetgo ru- 
szenią oficerowie rezerwy: płk. K. Karaffa- 
Korbut — 3 b. sanit., płk. St. Władyczko — 
3 b. sanit. 

— (0) Odroczenia wojskowe. Po- 
wiatowe Komendy uzupełnień wyja- 
Śśniają, że akademicy, którzy utracili 
prawo do dałszego odroczenia służby 
wojskowej na skutek upłynięcia usta- 
wowo przewidzianych terminów, nie 
mogą ubiegać się o skróconą służbę z 
innych tytułów, o ile przedtem nie 
wskazywali na nie władzom wojsko- 
wym. 

SADOWA 
— (a) Nominacja w sądownictwie. Ase- 

sor sądowy w Sądzie Apelacyjnym w Wil- 
nie p. Czesław Jastrzębski został mianowa- 
ny podprokuratorem przy Sądzie Okręgo- 
wym w Nowogródku. 

Ę KOLEJOWA. 
— (o) Kolejarzom nie wolno przewo- 

zić towarów. Władze kolejowe zwróciły | 
uwagę brygadom konduktorskim, obsługu- 
jacym pociągi, na zakaz przewożenia w cza- 
sie służby jakichkolwiekbadź towarów. Za 
przewóz towarów grozi degradacja lub wy- 
dalenie ze służby. 

SZKOLNA. 

— Powrót z urlopu i podróż służbowa 
p. kuratora. Kurator wileńskiego okręgu 
szkolnego p. Stefan Pogorzelski powrócił z 
urlopu wypoczynkowego i objął urzędowa- 
nie w dniu 12 b. m. Dziś, t. į. we wtorek 
p. kurator Pogorzelski nie będzie obecny w 
Wilnie z powodu wyjazdu do Nowogródka 
w sprawach służbowych. 

— Ostrowski dyrektorem gimnazjum Bia- 
łoruskiego. W ub. czwartek w lokalu gim- 
nazjum białoruskiego w Wilnie odbyło się 
posiedzenie komitetu rodzicielskiego gimna- 
zjum białoruskiego w celu dokonania wybo- 
rów dyrektora gimnazjum na następny rok 
szkolny. 

Dyrektorem jednomyślnie został ponownie 
wybrany p. R. Ostrowski. 

— 8 кір Koedukacyjne Gimnazjum im. Ta 
deusza Czackiego z prawami szkół państwo- 
wych, ul. Wiwułskiego 13, gmach własny. 
Typ humanistyczny z oddziałem matematy- 
czno - przyrodn. Zapisy do wszystkich klas 
i klasy wstępnej przyjmuje kancelarja od g. 
11 — 11 4. 5. 

W tyc godzinach można  obejrzeč 
gmach, ogród i całą szkolną posesję. 

Egzamina wstępne — 30. 8. o godzł 10 

  

rano. 
— (w) Siedmiodniowy kurs pszczelniczy. 

Jak się dowiadujemy w dniu 25 bm. o godz. 
17-ej w gimnazjum im. Lelewela przy ul. 
Mickiewicza 38 otwarty zostanie 7-mio dnio- 
wy kurs pszczelniczy. Wykłady od godz. 17 
do 20, zajęcia praktyczne od 11 do I3ej. 

Kurs ten organizowany jest przez Wileń- 
skie Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych wespół z Towarzystwem Psz cze- t 
larskiem i ma na celu zarówno dokształcenie 
jak i zainteresowanie krajowych pszczelarzy 
z postępem pracy na tem polu. 

Poza miejscowemi siłami fachowemi w 
charakterze prelegentów zaproszeni są 
pszczelarze z innvch dzielnic, mianowicie 
np. Stanisław Brzósko, Weler, ]. Kretczmar, 
Berzman i ks, Ciborowski. 

Reflektanci na odbycie kursu winni za- 
pisać się w biurze wileńskiego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych, przy W. Po- 
hulance 7. Zaznacza się, że od członków 
Towarzystwa pobierana będzie opłata za 
kurs w wysokości 1 zł., zaś od osób postron 
nych — 3 zł. Podając niniejsze wiadomości, 
nie możemy nie pochwalić pożytecznej inicja- 
tywy organizatorów kursu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (a) Strajk w fabryce dycht. Z po- 

wodu wymówienią pracy jednemu z robot- 
ników wynikł zatarg z robotnikami zatrud- 
nionymi w fabryce dycht Hasbacha w' Doj- 
lidach pod Białymstokiem. Porzuciło pracę 
160 4 Р 

— (a) Przedłużenie akcji zapomogowej 
Obwodowe biuro funduszu bezrobocia Otrzy- 
mało powiadomienie by nie wstrzymać za- 
siłki tym bezrobotnym, którzy do dnia 30 
września wyczerpią przysługującą im usta- 
wową pomoc dorażną i przedłużyć ją do 17 
tygodni. Powyższe tyczy się miasta Wilna 
i powiatu wileńsko-trockiego, zaś w woje. 
wództwie nowogródzkiem powiatu słonim- 
skiego. 

N dogodn ad — Nowe 1 ienie dla sfer 
handlowo-przemystowych. 

  

wo 

Briennikarze z Poładmiowych Niemiec 
w Wilnie i Trokach 

Wycieczka do Trok z przygo- 
dami. 

Z pośród dość częstych wizyt 
zbiorowych w Wilnie dziennikarzy 
zagranicznych, szczególnie propagan- 
dowe znaczenie ma dla nas niedziel- 
na wycieczka dziennikarzy z Bawarji, 
Wintenbergji i Saksonji, która w ilo- 
ści 11 osób po zwiedzeniu Poznania 
i Warszawy zabawiła w ciągu kilku: 
nastu godzin w naszym grodzie. 

Wycieczkę tą zorganizował, zna- 
jący dobrze z czasów okupacji nie- 
mieckiej Wilno, prof. Technische 
Hochschule w Monachjum dr. Man- 
ferd Biihlmann, reprezentujący tam- 
tejszy prawicowy organ „Minchener 
Neuste Nachrichsten", zaś z ramienia 
naszego Minisierstwa Spraw Zagrani- 
cznych opiekuje się nią, były urzęd: 
nik Konsulatu w Monachjum, p. M. 
E. Kaplita. 

Otóż za wyiątkiem profi. Biihl- 
manna przeważnie czołowi reprezen- 
tanci największych dzienników w po- 
łudniowych Niemczech mieli poraz 
pierwszy okazję do poznania Wilna, 
o którem na łamy ich pism o ile 
przedostawały się jakieś wiadoniości, 
to ze źródeł wrogiej Polsce propa- 
gandy. 

Wycieczka była wyłącznie gościem 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich a 
którego prezydjum wespół z nieza- 
stąpionym w takich wypadkach  czci- 
godnym prof. Ruszczycem pokazało 
jej Wilno i Troki. 

Już w czasie obiadu w Klubie 
Szlacheckim -- okazało się, iż goście 
nasi byli Wilnem poprostu zachwyceni 
i skwapliwie chwytali wszelkie poda- 
wane im wiadomości, delektując się 
głównie pięknością naszych kościo- 
łów, nie mniej zaś skrzętnie notując 
informacje, zarówno dotyczące prze- 
szłości, jak i teraźniejszości Wilna. 

Wyrazem zadowolenia i podziwu 
były przemówienia znawcy zabytków 
architektonicznych Wilna prof. dr. 
Biihlmana, jak i redaktora naczel- 
nego, Deutsches Volksblatt* z Re- 
gensburga p. A: Frey'a, który nie za- 
wahał się poruszyć momentu  polity- 

A: z okazji przypadającego na 
ten dzień 10-lecia nowej konstytucji 
niemieckiej, mówiąc z uczuciem o 
Polsce, jako o kraju wolności obywa: 
telskiej, rozwijającym się z nadspo- 
dziewaną szybkością. 

Na to przemówienie odpowiedział 
prof. Ruszczyc, który wygłosił był 
pierwszy toast powitalny. 

Około godz. 5-ej z przed bramy 
Targów Północnych nastąpił odjazd 
do:Trok, skąd powrócono o godz. 
10:ej wieczór wprost na dworzec, 
gdzie po spożyciu kolacji wycieczka 
żegnana była przez przedstawicieli 
Cyndykatu i prof, Ruszczyca.  Š. 

P.S. A teraz kilka słów o wycieczce 
do Trok. Wyjechano tam autobusem, wy- 
najętym za pośrednictwem Touring Klubu. 
Jazda tam i z powrotem była jednym skan- 
dalem, świadcząc, że nasz wileński Touring 
Klub nie jest zupełnie przygotowany do or- 
ganizowania wycieczek. Otóż wynajęty auto 
bus Nr 14.447 nie był odpowiednio wyekwi- 
powany na niedaleką, lecz zgóry znaną, fa-. 
talną ze względu na remont drogę. Obsłu- 
ga autobusu miała z sobą jedną zapasową 
oponę i to zniszczoną. Przy pierwszem „na- 
waleniu kichy*- przerwa trwała około go 
dziny, gdyż w czasie naprawy zdarzył się 
drugi aaaiogiczny wypadek; przy następnem 
„nawaleniu* w drodze powrotnej też, coś 
koło tego, wreszcie po czwartem „nawale- 
niu*—szofer widząc wielkie zdenerwowanie 
pasażerów doprowadził już na własne ryzy- 
ko autobus do Wilczej Łapy, skąd wynaję* 
to iany. 

niem posiedzeniu Zarządu Zw. kupców 
i przemysłowców żydowskich uchwa- 
lono na wniosek dyrektora zarządu p. 
O. Warhaftiga otworzyć przy związku 
biura kolejowe, którego zadaniem bę- 
dzie załatwianie reklamacyj, listów 
przewozowych z tytułu nadpłat, od- 
szkodowań za zaginione przesyłki, prze 
kroczenia terminów, dostawy ubezpie- 
czonych i zwykłych towarów oraz z 
tytułu aktów i protokułów przez kolej 
sporządzonych. 

Biuro to udzielać będzie także in- 
formacyj w dziale taryf przewozowych 
i przepisów kolejowych. Kierowane 
przez siły fachowe niewątpliwie odda 
ono sterom  handlowo-przemysłowym 
duże usługi w tej dziedzinie gwarantu- 
jąc im zwrot wyreklamowanej należ- 
ności, po potrąceniu niewielkiej opła- 
y. 

— (a) Odpowiedž gminy na pismo Sta- 
rostwa. Gmina żydowska nadesłała Staro- 
stwu Grodzkiemu odpowiedź w sprawie pod- 
rabinów. Gmina zaznacza, że do pomocy Sen, 
Rubinsztejna wyznaczono 7 rabinów z płacą 
900 złotych miesięcznie. Należy przypomnieć 
że niektórzy z mianowanych zrzekli się de- 
monstracyjnie godności podrabina. 

— Dziś przybywa wycieczka mło- 
dzieży polskiej z Ameryki. W dniu dzi- 
siejszym przybywa do Wilna wyciecz- 
ka młodzieży polskiej z Ameryki. Go- 
dzina przyjazdu, ogłoszona poprzed- 
nio w prasie, uległa zmianie. Goście 
przyjadą na dworzec o godz. 17 m. 40. 

W związku z tem delegacje harcer- 
stwa, strzelca i młodzieży wiejskiej 
oraz członkowie komitetu przyjęcia 
proszeni są o przybycie na tę godzinę. 
Powitanie na dworcu jak i poszczegól- 
ne momenty wycieczki w Wilnie będą 
filmowane. Film ten wysłany będzie 
do Ameryki. Wycieczkę prowadzi pro- 
fesor Gałązka z Ameryki, towarzyszą 
również stale wycieczce przedstawicie- 
le głównego komitetu przyjęcia z War- 
szawy. Młodzież polska z Ameryki 
zwiedziła już stolicę i inne miasta Rze- 
czypospolitetj, a z Wilna wyjedzie na, 
krótki pobyt w obozie letnim w Lan- 
dwarowie. Szczegółowy program po- 

Na ostatbytu w Wilnie był już ogłoszony. 

Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę 

$. + P. 

Aleksandrze Kowickiejį 
składa serdeczne Bóg Zapłać 

  

SPORT 
Bieg kolarski dookoła Polski. 

Wczoraj odbył się az etap biegu 
kolarskiego dookoła Polski Katowice - Kra- 
ków 195 km. Wystartowało 48 zawodni- 
ków. Wycofali się -prócz tych—którzy w 
dniu wczorajszym ponieśli kontuzje t. j. S0* 
bolewskiego i Kwiatkowskiego— jeszcze i 
Wlokas (K. S. Zery-G. Śląsk). Chłodny 
dzień sprzyjał wysiłkowi zawodników tak, 
iż etap ten zakończono wcześniej niź można 
się było spodziewać z racji górskiego tere- 
nu i serpentyn. 

Zwycięzcą tego etapu był Stefański w 
7 g. 2 min. 40 sek, przed Kołodziejczy- 
kiem 7 godz. 5 min. 15.8 sek. i Michala- 
kiem 7 g. 6 min. 50 sek. Dalsze miejsca 
zajęli kolejno Ignatowicz, Lipiński, Kukie- 
ła, Malczewski. | 

W klasyfikacji ogólnej prowadzi w dal- 
szym ciągu Stefański przed Michalakiem i 
Kołodziejczykiem: Stefański ma już obec- 
nie 16 min. 43.6 sek: przewagi w czasie 
nad Michalakiem. Wobec braku wiadomo- 
ści o cząsie osiągniętym przez Więcką w 
tym etapie - klasyfikacja podaną wyżej nie 
jest jeszcze ostateczną. Sądząc jednak z 
wyników--musi Więcek mieć spóźnienie 
spychające go na dalsze miejsca w klasy- 
fikacji. 

— Wykaz wypadków chorób zakaźnych. 
W przeciągu ostatniego tygodnia władze 
sanitarne zarejestrowały na terenie wojew. 
wileńskiego następującą ilość wypadków 
chorób zakażnych: ospa — 2, dur plamisty 
2, dur brzuszny 5, czerwonka 2, płonica i 
błonica po 4, krztusiec 13 i odra 12. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Dzisiejszy wieczór Hanki Ordonów- 
ny. Dziś publiczność wileńską oczekuje nie 

"dada atrakcja. Oto Hanka Ordonówna fe- 
nomenalna nawskroś oryginałna  artystyka 
wystąpi z wieczorem własnym na naszej 
scenie. Wilno: pamięta masę niezwykłych 
wrażeń i przeżyć, które dzięki Hance Ordo- 
nównie wstrząsnęły żądną wrażeń arty- 
stycznych publiczność _ wileńską, na pier- 
wszych 2 wieczorach. Dla. dzisiejszego wy- 
stępu H. Ordonówna przygotowała zupełnie 
nowy program. 

Jednocześnie z Ordonówną R ulu- 
bieniec Warszawy znakomity artysta Teatru 
„Qui - pro - quo" Ludwik Lawiński, niezró- 
wnany wykonawca swego bogatego reper- 
tuaru. 

Zainteresowanie występami tak znakomi 
tych artystów — olbrzymie. 

Pozostałe bilety nabywać można dziś od 
godz. 11 rano. 

Początek o godz. 8-ej wieczorem. 
Jutrzejsza premjera z M. Balcerkiewiczów 

ną „Oczy ks. Fatmy". Komedja St. Kiedrzyń- 
skiego mimo swej swawolnej i lekkiej treści 
zdobyła sobie w literaturze dramatycznej 
polskiej miejsce zaszczytne. Świetna ta sztu- 
ka rzadko bywa grywana z powodu nie- 
zwykłe trudnej obsady sztuki z postacią ty- 
tułową na czele. U nas tę kwestję rozwią- 
zały występy M. Balcerkiewiczówny, Dal. 
szą obsadę ról głównych stanowią: Dunin 
Rychłowska, Stanisław Purzycki, Wacław 

alinowski, Stefan Brusikiewicz, oraz p. Wyr 
wicz Wichrowski zarazem reżyser sztuki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Powiesił się rzeźnik. Wczoraj ra- 
no w mieszkaniu własnem przy ulicy Sza- 
welskiej 6 popełnił samobójstwo przez po- 
wieszenie się 60-letni Berel Kacan. Samo- 
bójcę mimo pomocy lekarskiej nie udało się 
uratować. Kacan nałogowy pijak już kilka 
krotnie próbował popełnić samobójstwo po- 
dając za powód niechęć do życia. 

— (c) Wściekły kot. Na zaułku więzien- 
nym został zastrzelony po dłuższym pościgu 
wściekły kot. 

— (c) Za dobę zanotowano w Wilnie 
18 zakłóceń spokoju i nadużycia alkoholu, 
28 wykroczeń administracyjnych i 16 samo- 
chodowych. 

— (c) Do wypadku na ulicy Słowackie- 
go. Śledztwo w sprawie zastrzelenia Rut- 
sztajna jeszcze trwa. Onegdaj został zbada- 
nv jeden z bezpośrednich świadków zajścia 
dorożkarz Lew, który jak wiadomo odwoził 
zabitego do lekarza. | 

— (c) Podrzutek. U wejścia do domu 
Nr. 8 przy ulicy Sierakowskiego posterun- 
kowy Tatur Edward znalazł podrzutka płci 
męskiej w wieku około 10 miesięcy.. 

‚ — (©) Zatrzymanie awanturników. W 
niedzielę wieczorem na przechodzącego ulicą 
Tyzenhauzowską Stanisława Piekula  (Kal- 
waryjska 150) napadło 2 osobników, którzy 
bez żadnych. powodów usiłowali go pobić. 
Napadnięty zdołał wymknąć się z rąk awan- 
turników i powiadomił o zajściu będących 
wówczas w patroli przod. Il kom. Kleckie- 
go i post. Miszczaka. Awanturnicy widząc 
policjantów narazie stawili opór lecz w 
chwili, gdy Kleckt dał strzał w górę dali się 
odprowadzić do komisarjatu. Są to: Amos 
Lipiński (uł. Wąwozy) i sąsiad jego Timo- 
fiej Żołnierow. 

— (c) Utonął podczas kąpieli. W ubie- 
ią niedzielę po południu w pobliżu tarta- 
ku Pióromont wpadł pod tratwy zniesiony 

wartką wodą i utonął 15-letni Chaim Ko- 
łaszmidt mieszkaniec Iwja. Trupa  topielca 
wydobyto po 15 minutach. 

— (c) Usiłowała otruć się. Na klatce 
schodowej domu Nr. 6 przy ul. Chełmskiej 
usiłowała odebrać sobie życie wa Name- 
wicz (Słowackiego dom Dyrekcji P.K.P.). W 
stanie niezagrażającym życiu odwieziono ją 
do szpitala Św. Jakoba. 

— (c) Spadł z drabiny. Podczas pracy 
przy odnawianiu domy przy ulicy Rudnickiej 
spadł z drabiny z wysokości pierwszego 
piętra robotnik Ludwik Kubowiak, (Ostro- 
hramska 9). Uległ on złamaniu iewej ręki i 
lewej nogi. Ulokowano go w szpitału żydow- 
skim. й 

— (c) Kradziež Abramowi 
Gołdszmidtowi (Teatralna 5) z mieszkania 
skradziono garderobę i inne rzeczy warto- 
Ści tysiąc złotych, Kradzieży dokonano w 
czasie gdy poszkodowany był na letnisku i 
mieszkanie pozostawił bez opieki. L 

— (c) Przez wybraną szybę dostali się 

złodzieje A Asa Elżbiety  Wisłockiej 
(Targowa 21) i wynieśli biżuterję wartości 
500 złotych. 

— to) Skutki przygodnych znajomości. 
Janowi Kościuszkiewiczowi z, Nowo-Świę- 
cian bawiącemu chwilowo w.. Wilnie skra- 

dziono 150 złotvch i zegarek. Jak okazało 
się kradzieży dokonała Marja Krawczuk 
(Warszawski 15), którą Kościuszkiewicz po- 
znał na ulicy. ` 

— (c) Usiłowali dostać się do składów 
wojskowych. Dozorca składów wojskowych 
i młynu przy ulicy Słowackiego zauważył 
onegdaiszei nocy 2 osobników usiłujących 
wynieść żelazne sztaby. Złodzieje widząc, 
że ich zauważono zbiegli. 

   

RODZINA. 
  

CHODZĘ PO MIEšCIE.. 

JESZGZE 0 AUTOBUSACH KA 
PLAGU ORZESZKOWEJ. 

Kilka tygodni temu pisałem w sprawie 
stacji autobusów zamiejscowych, zainstalo- - 
wanej, jak wiadomo, w centrum Wilna—na 
placu Orzeszkowej. 

Wypowiadałem wtedy zdanie, że czyn- 
niki powołane winne zająć się wynalezie- 
niem innego, gdzieś na uboczu położone: 
go miejsca, gdzieby nasza „komunikacja 
prowincjonalna" przeniesioną być mogła. 

Zdawało mi się, żem we wspomnianej 
tylko co „przechadzce* wyczerpał całość 
argumentów za wprowadzeniem propono- 
wanej przezemnie inowacji przemawiających: 

Okazuje się, że nie. Oto właśnie świe- 
żo nadesłał mi swe uwagi, ktoś, kto pod 
wiele mówiącym kryptonimem „X* się kry- 
je, a niewątpliwie z wszystkiemi „przyjem- 
nościami* centralnej i jedynej stacji auto- 
busów zamiejscowych w Wilnie ma do czy- 
nienia, jako domniemany mieszkaniec Pla 
cu Orzeszkowej. 

Cóż więc pisze p. X? 
Ano, - ZASONNY go! 
Piękny zakątek śródmieścia — ulica 

Orzeszkowej, powiada nasz autor, i przy- 
* legły do niej skwer, stały się, wskutek ni- 
czem nieusprawiedliwionege rozporządze- | 
nia, czy też niedopatrzenia naszego Magi- 
stratu, istnem piekłem za życia. 

‚ Mowa tu o stacji autobusów daleko- 
bieźnych, które swym przeraźliwym wrza- 
skiem i okropnym odorem smarów i ben- 
zyny, od Świtu do nocy napełniają po- 
wietrze. 2 

Nie mówiąc o tem, że całą przyjem- 
ność i pożytek z pięknie zadrzewionego 
skweru w niwecz się obraca z racji prze- 
klętych maszyn, ale co winni mieszkańcy 
przyległych domów, zmuszeni w ciągu ca- 
# dnia wysłuchiwać wymysłów szoferów, 
kłótni konduktorów z pasażerami, hałaśli- 
wych trąb autobusów, które skutkiem wąz- 
kości ulicy Orzeszkowej zajeżdżają niemal 
w same Okna? 

W niektórych godzinach, kiedy „Smor- 
gonie*, „Nowa-Wilejka*, Mejszagoła”, „Nie- 
meaczyn*, nie mówiąc juź o „Michaliszkach“ 
„Wołożynie* i innych, smarują maszyny, 
iub przenośnym warsztatem  ślusarskim 
dotkliwie dają znać o sobie, lub trąbami, 
by na Sądzie Ostatecznym, dają znak Od: 
jazdu, zaa się, że nerwy ludzkie nie zniosą 
tego dłużej. $ 

I dzieje się tak w wąskiej uliczce, tuż 
obok zbiornika z benzyną, w sąsiedztwie 
dwuch uczelni, którym przyległy skwer słu- 
żył za miejsce do zabaw dzieci. 

Za kilka tygodni rok szkolny się roz- 
poczyna, wyobrażam sobie ile wypadków, 
związanych z ruchem młodzieży, wywoła 
ta przeklęta stacja autobusowa. 

* * * 

Tyle mój przygodny korespondent. Za- 
równo on, jak i ja kiedys, wysunęliśmy 
jedynie momenty negatywne. Chcemy, żeby 
stację z Plącu Orzeszkowej zabrano. Uwa- 
žamy, że jej w tem miejscu istnienie do ni- 
czego nie jest podobne. 

Nie było naszą rzeczą wysuwać pro- 
jekty co do nowego tej stacji uplanowania. 
Chodziło nam jedynie o poruszenie spra- 
wy, | a 3 * 

rzecież chyba nie powinno stanowić 
przeszkody w nąprawieniu głupstwa, już 
dokonanego, że palcem na jakiś inny i 

k. Wilna nie wskazujemy. 
ML LAIDA AT DD AEA CT   

i RADJO. 
Wtorek, dn. 13 sierpnia 1929 r. 

11,56—12,05: Transm. z Warszawy. Syg* 
nał czasu i hejnał. 12,05—12,50: Koncert 
orkiestry pod dyr. H. Wynena. 12,50— 13,00: 
Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 13,00— 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
17,00—17,40: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17,20—17,45: Kronikę 
z życia młodzieży wygł. Wróżka Dziecio- 
lubka: 17,50 — 18,00: Wieści z P.W.K w 
Poznaniu 18,00 Transm. z Warsz. Koncert 
popularny. 19,00 — 19,20: Wolna trybuna. 
Dyskusja radjosłuchaczy przed mikrofonem 
na temet: „Pomnik Mickiewicza w Wilnie* 
19,20—19,50: Przerwa. 19,50— — : Traasm. 
z Poznania. Opera. Po transmisji komuai- 
katy: PAT. i inne oraz „Spacer detektoro- 
wy po Europie" (Retransmisią stacyj zagra” 
nicznych z lokalu PAP. w Wilnie). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 sierpnia 1929 r. 

Ouwiay I waluty: 
Tranz. Sprz. Kupan 

Dołary 8,885 8,905 8,86,5 
B-igja 123.96, 124.27. 123,85, 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt _ 155,48 _ 155,88 _ 155,08 
Holandja 357,22 358,12 356,32 

Londyn 13,245 43,35, 43,14, 
iowy=Tork 8,90, 8.92 8.88 

Paryt 3490, 3499, 2481, 
Praga 26,38,5 26.45 26.39, 
vwwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 
Stokholm 239,06 239,66 238,48 
Wledeh 125,62, 12593, 125,31, 
Włochy 46,63,5 40,75 46.52, 
Mirka niemiecka 212.33, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 113,75 — 114. 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,25. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,75. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
some 7 proc. 83,25. proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50. 
8 proc. warsz. 67,75—68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. S proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 10250. Dolarówka 66,25 
—65—65,25. 

Akcje: 

Bank Polski 166,-. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51,50. Vs 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 35, Staracho- 
wiec 26,75 36,50. Haberbusch RSA 
130. Liipop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

DFIARY. 
Dia uczczenia pamięci nieodżałowanego 

Śp. księdza Antoniego Czerniawskiego na 
przytułek dla nieuleczalnie chorych inżynier 
Stanisław Jaxa - Kwiatkowski — 30 zł. 

—— 
  

OGŁOSZENIE $ 

Dyrekcja Lasów Państwowych podaje do 
wiadomości, iż na swych składach drewna 

opałowego w Wilnie posiada materjały budo- 
wlane. Sprzedaż detaliczna. Wszelkich infor- 
macyj udzielą referat opałowy Dyrekcji: 
Wielka 66, z 11 w godz. urzędowych. 
7 — 1237/VI. 

 



Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 

"WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 16. 5. 1929 r. 

10019. I. A. „Cepłowicz Josiei“ w Postawach, hotel. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Cepłowicz Josiel, zam. w Posta 
wach, ul. Łuczajska 26. 1079 — VI. 

10020. I. A. „Cepiowicz Kuszel“ w Postawach, Rynek, jat- 
ka mięsna. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Cepłowicz 
Kuszel, zam. w Postawach, ul. Brasławska 71. 

10021. I. A. „Cepłowicz Lejba'* w Postawach, ul. Braslaw- 
ska 20 skiep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Cepłowicz Lejba, zam. tamże. 1081 — VI. 

10022. I. A. „Chatkiewicz Michal“ w Postawach, wydzier- 
i poborow rynkowych. Firma istnieje od 1929 roku. 

el Chatkiewicz Michal, zam. we wsż Kuropolu, gm. Po- 
1082 — VI. 

10023. I. A. „Chodos Fruma“ w Postawach, ul. brasław- 
ska 4, piwiarnia i herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Chodos Fruma, zam. w Postawach, ul. Dworcowa V. 

1083 — VI. 

  

   

10024. I. A. „Chodos Lejzer* w Hruzdowie, pow. Postaw- 
skiego, sklep bakalejno - galanteryjny i tytuniowy. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Chodos Lejzer, zam. tamże. 

\ 1084 — VI. 

skiego, sklep gałanteryjno - bakalejny, skor i želaza. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Chodos Zełda, zam. tamże. 

1082 — VI. 

10026. I. A. „Codos Zusia* w Miadziole, pow. Postawskiego 
sklep bakalejno-galanteryjny, żelaza, obuwia i spożywczy. 
Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Chodos Zusia, zam. 
tamże. 1086 — VI. 

js 10027. I. A. „Chmielowicz Józet* w Plusach, pow. Brasiaw- 
skim, sklep win, wódek i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Chmielowicz Jóezf, zam. tamże. 

1987 — VI. 

10028. I. A. „Druc Sonia“ w Postawach, Rynek. Sklep ba- 
kalejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Druc Sonia, zam. w Postawach ul. Brasławska. 1088 — VI. 

10029. I. A. „Duszewski Michat“ we wsi Olechnowicze, gm. 
Kraśnieńskiej, pow. Mołodeczańskiego, hurtowy skład soli. Fir- 
ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Duszewski Michał, zam. w 
maj. Korsakowicze, gm. Kraśnieńskiej pow. Mołodeczańskiego. 

1089 — VI. 

10030. 1. A. „Dziergacz Józef* w Kobylniku, pow. Postaw- 
skiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. | Właściciel 
Dziergacz Józef, zam. tamże. 1090—VI 

10031. 1. A. „Ejdelman Awsiej* w Drui, pow. Brasławskiego 
sprzedaż wyborów tytoniowych. Firma istnie od 1928 roku. 
Właściciel E jdełman Awsiej, zam. tamże. 1091 — VI. 

10032. 1. A. „Ejdelman Hirsz* w Gródku, powł Mołodeczań- 
skiego, sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Ejdelman Hirsz, zam. tamże. 1092 — VI. 

: w dniu 17. 5. 29 r. 
10058. Firma „Kac Basia* — Siedziba w Postawach ul. 

Wileńska. Przedmiot piwiarnia z zakąskami. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Kac Basia zam. tamże. 1019—VI. 

10059. Firma: „Kagan Mendel". Siedziba we wsi Sautki, 
gm. Kozłowszczyzna pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep 
bakalejno spożywczy. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Ka- 
gan Mendel zam. tamże. 1020 — VI. 

10060. I. A. Firma: „Koczergin Elżbieta”. Siedziba w Mo- 
łodecznie, ul. Kościuszki I. Przedmiot — herbaciarnia i cukier- 
mia. Firma istnie od 1929 r. Właściciel — Koczergin Elžbieta 
zam. tamże. 1021 — VI. 

  

NSE 

10061. I. A. Firma „Kil Marduch“. Siedziba w Swięcianach, 
ul. Błotna 14. Przedmiot — pracownia wojłoków. Firma istnieje 
od 1904 r. Właściciel Kil Morduch zam. tamże. 1022 — VI. 

10062. I. A. Firma: „Kloner Fejga“. Siedziba w Duniłowi- 
czach, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno - ga- 
lanteryjny. Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Kloner Fejga 
zam. tamże. 1023 — VI. 

10063. I. A. Firma: „Kloner Szmujto“. Siedziba w Duniło- 
wiczach, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep wyrobów ty- 
toniowych. Firma istnieje od 1921 r. Właściciel Kloner Szmuj- 
ło zam. tamże. 1024 — VI. 

w dniu 18. 5. 29 r. 
10064. I. A. Firma: „Kuzniec Anna“, Siedziba w Wilnie, ul. 

Wileńska 25. Przedmiot — handei maszynami do szycia i pi- 
sania oraz rowerami i pracownia reperacyjna tychże maszyn. 
Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Kuźniec Anna zam. w Wil- 
nie ul. Tatarska 10. 1025 — VI. 

10065. I. A. Firma: „S. Mark i M. Kiwowicz'* spółka tir- 
mowa. Skup i sprzedaż materjałów drzewnych. Siedziba w 
Wilnie, przy ul. Mickiewicza 41. Firma istnieje od 12 marca 
1929 r. Wspólnicy zam. w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 41. 
Salomom Mark i Mojżesz Kiwowicz. Spółka firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 7 marca 1929 r. na czas nieograniczony. 
Zarząd stanowią obaj wspólnicy, którzy łącznie podpisują 
wszelkie zobowiązania, umowy, akty, weksle, obligi,, plenipo- 
tencje, czeki i inne dokumenty, korespondencję zaś handlową 
nie zawierającą zobowiązań oraz pokwitowania z odbioru ko- 
respondencji i wszelkich należności pieniężnych podpisuje ka- 

spólników samodzielnie. 1026 — VI. 

  

   

w dniu 7.5. 29 r. 
87.08. Il. 29 r. Firma: „Kowarska Chaja". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1027 — VI, 

w dniu 4. 6. 29 r. 
5923. Il. A. Firma: „Destyłat* — Szpilkowscy Morduch i 

« Józef, Kapliński Izaak* spółka. Przyjęto do spółki jako wspólni- pi spo! M 
ka Judela Kupermana zam. w Zdzięciole, pow. Słonimskiego. 
Wspólnik Izaak Kapliński zbył część swego udziału na rzecz 
Judela Kupermana. 1028 — VI. 

w dniu 15. 6. 29 r. 
1949. Il. A. Firma: „Mejerson Lejba'. Przedsiębiorstwo z0- 

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 1029—VI. 

w dniu 2. 7. 29 r. 
1958. VIII. Firma: „Centralna Kasa Spółek Rolniczych”. 

Oddział w Wilnie. Antoni Kowalewski, zam. w Wilnie przy ul. 
Oranżeryjnej 3 mianowany został prokurentem Oddziału w 

Wilnie. 1030 — VI. 

' w dniu 4. 6. 29 r. 
1040: Il. A. „Kac Izaak”, Właściciel przedsiębiorstwa Kac 

Izaak zmarł. Do czasu zatwierdzenia spadkobiercóww prawach 

spadkowych pełnomocniczka spadkobierców z prawem doko- 

nywania tranzakcyj, DC w imieniu firmy weksli oraz 

innych dokumentów i um. jest Fradla Kac, zam. w Wilnie 

przy ul. Wileńskiej 22. 1031 — VI. 

w dn. 8. 5. 29 r. 
3792. I. A. Firma: „Jakobson Mendel“. Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

w dniu 10. 5. 29 r. 

4496. ll. A. Firma: „Goldsztejn Abram". Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 4496 — VI. 

5877. IV. A. Firma: Szemen — Szepeliński Jankiel, Hersz- 

horn Wolf - Lejba, Kapłan Majrim, Kalmanowicz Izrael i Jakób 

Goldberg S-ka firmowa w Lidzie". Przyjęto w charakterze 
wspólnika Josiela Mowszowicza, zam. w Lidzie, przy ul. 3 Ma- 
ja 59. Wspólnicy Jakób Golberg, Jankiel Szepetyński, Majrim 

Kapłan, Izrael Kałmanowicz i Wolf - Lejba Herszhorn zbyli 

część swoich udziałów na rzecz Josiela Mowszowicza. 
1034 — VI. 

w dniu 13. 6. 29. 
10202. I. A. Firma: „Kapłan Rafaf*, Siedziba w Dokszycach 

pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - galante- 

tyjny. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Kapłan Rafał zam. 
tamże. 1035 — VI. 

10203. 1. A. Firma:,„Kastrol Basia". Siedziba w Dokszycach 

pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - galante- 
ryjny. Właściciel Kastrol Basia, zam. tamże. 1036 — VI. 

  

о 

ROMUNT 

© Na usiróńńym szlaku 
Powieść 
  

— Pan, panie Kazimierzu, — zwró- 
ciła się Iwieniecka do Rahozy, niech 
poprosi księdza proboszcza by ze Mszą 
Św. zaczekał, nim ukończymy opatru- 

nek. 
—- Nie opatrunek potrzebny temu 

kawalerowi — rzekł ks. Aleksander pa 
angielsku, ale kułaka w łeb. Znamy 
takich ptaszków, on się od służby woj- 
skowej uchyla. 

— Dont talk nonsense — przerwa- 
ła Iwieniecka niecierpliwie, zwracając 
się z poszkodowanym, jego ojcem i 
księżną ku plebanii. 

Rahoza niezbyt uprzejmego doznał 
przyjęcia u księdza Tycyny. 

— Pochwalony Jezus Chrystus, — 
rzekł wchodząc do zakrystji. 

— Dzień dobry, — rzucił 
oschle, przez ramię. 

— Przyszedłem prosić w- imieniu 
całego towarzystwa by proboszcz ze- 
chciał wstrzymać się ze mszą... 

— Wstrzymać się ze mszą? Ha, 
ha, ha, ha, ha zaśmiał się ksiąd ner- 
wowo, pomysł świetny! Niech Pan 
Bóg czeka, niech ksiądz czeka, nim 
panięta wyśpią się i najedzą, pomysł 
iście pański. Nie, mój panie, ubliżył 
bym Panu Bogu, ubliżył bym... 

— Ależ niech mnie proboszcz wy- 
słucha... 

— O, już dosyć słyszałem, będę 
czekać ze Mszą Św., by się książątka 
wyspaly... 

— Nie oto chodzi, nieszczęšcie się 
stało... Proboszcz w mig wrócił da ró- 
wnowagi. 

— Čo, jak, gdzie? — pytał niespo- 
kojny Asi opowieści, za- 

pragnął biedz do plebanji, by pomóc 
okazać przy opatrunku. Ledwo go Ra- 
hoza powstrzymał, zwracając uwagę, 
na brak jega w tym względzie umieję- 
tności i doświadczenia. 

— Lepiej pomówmy z księdzem 
proboszczem o potrzebach kościoła. 
Chciałbym poznać jego pogląd na spra 
wę, by odpowiednio do jego wskazó- 
wek swoją własną skromną pomóc, jak 
najlepiej zużytkować. 

Uradowany z tego uznania dla swo- 
jej powagi, której tutaj niedoceniano, 
jak mu się zdawało, proboszcz jął ży- 
wo rozwijać swój pogląd na pożądane 
urządzenie parafji i świątyni. 

— Chodźmy do kościoła — rzekł 
do chętnego słuchacza gdy skończył 
rzecz o potrzebach parafjalnych. 

Oglądając wnętrze jego z różnych 
punktów, objaśniał z żywością i zna- 
jomością rzeczy zalety budowy, jako 

ksiądz 

też pewne, jej niedostatki. Budowniczy 
twórca rysunku był mistrzem swej 
sztuki, malarz, którego treski pokry- 
wały ściany, mniej posiadał polotu zato 
dobrej był szkoły. Umieszczonemi po- 
mysłowo, we właściwych miejscach, 
tworami pędzla wyrównał pewne nie- 
dociągnięcia architektoniczne. Rahoza 
skrzętnie notował uwagi księdza, by 
przy sposobności błysnąć własną eru- 
dycją z zakresu sztuki. Stanęli teraz 
przed ołtarzem głównym. Ksiądz się 
zamyślił, a po chwili mówił dalej: 

— Dzięki zabiegom zacnych ludzi, 
kościół odzyskał straconą placówkę. 
Po długiej nocy, w tym głuchym zakąt 
ku znowu światło wiary zabłyśnie, ku 
uzdrowieniu myśli zbiorowej — chorej 
zaniedbanej. Ciągłą jest wymiana wpły 
wów między człowiekiem, a jego oto- 
czeniem. Człowiek wpływa na swoje 
otoczenie, a ono nawzajem na człowie- 
ka wpływa. 

Myśl Boża, płomienna gore w du- 
szach wybranych jak znicz, nic jej zga- 
sić nie zdoła, dla niej podnieta z ze- 
wnątrz bywa prawie zbyteczną. Iskra 
Boża nie jest udziałem pospolitej du- 
szy. | w duszy pospolitej obok skłon- 
ności poziomych, poczucie piękna i do- 
bra istnieje, lecz bywa  bezwtadnem 
bez podniety zewnętrznej. Ożywiać je 
i wzmacniać, to zadanie kościoła. 

I myśl zbiorowa wielką być może, 
a praca zbiorowa, gdy jej dobra gwia- 
zda przyświeca, piękny owoc rodzi. 

O chwale Bożej, duszy ludzkiej 
zbawieniu pomyślał kiedyś mąż zacny. 
On puścił w ruch odpowiednie siły, by 
myśli w dobrą godzinę poczętej, na- 
dać kształty widome. Cegiełka do ce- 
giełki, umiejętnie spojona i ociosana 
przez pracowitych murarzy, podług mi- 
strzowskich wskazówek budowniczego 
tworzy mury świątyni, strzeliste filary, 
wyniosłe sklepienia. I przyszedł mistrz 
barw ze swą czynną pomocą, blaskami 
tęczy ożywił kamienną świątyni po- 
wagę. I garną się do niej ludzie i wi- 
dok jej nastrój podniosły w nich bu- 
dzi, w strop sklepienia dźwięk pieśni 
nabożnej uderza. : 

Uskrzydla się dusza, wyrywa z po- 
ziamych trosk powszednich kurzu, 
serce bije goręciej, myśl się wznosi do 
Boga. W kąpieli z niebieskich krysz- 
tałów oczyszcza się dusza i krzepi. 

Ostatnie uwagi nie wywołały žad- 
nego oddźwięku w nastroju Rahozy, 
on teraz rozmyślał w jaki sposób mo: 
żnaby najdyskretniej poinformować 
księdza o własnych koligacjach Z ro- 
dzinami ks. Warjatyńskich i hr. Ko- 
powskich. Zaczął tedy: 

— Moja żona, z domu... Lecz innym 
był bieg myśli księdza proboszcza, 
padł przed ołtarzem na kolana. 

— Na intencję biedaka, — rzekł, 
który uległ nieszczęsnemu wypadkowi, 
zmówiny teraz „Ojcze nasz*. 

W plebanji, tymczasem, księżna 
przystąpiła do pracy, wdziała szybko 
biały strój sanitarny, dobyła z torebki 
podróżnej przybory opatrunkowe, po- 
czem wezwała skaleczonego. Towarzy- 
szyły jej panna Iwieniecka i Bukowska. 
Działała z zupełnym spokojem i znajo- 
mością rzeczy, choć była widocznie, 
na cudze cierpienia wrażliwą. Pracując 
w oddziałach sanitarnych od początku 
wojny nabrała wprawy w podobnych 
czynnościach. Takich opatrunków do- 
konała setki, jeśli nie tysiące, nie mo- 
gła wszakże wyrobić w sobie lodowa- 
tej obojętności, z jaką lekarze umieli 
patrzeć na ludzkie cierpienia. 

Jej się zawsze zdawało, że ból 
fizyczny pacjenta udziela się jej samej. 

Wygląd skaleczonej ręki Werenicza 
był okropny, krwią zwalana, pajęczyną 
ablepiona (wiejski znachor w ten spo- 
sób upływ krwi hamował), kość strza- 
skana skaleczonego palca sterczała z 
pod skóry. Księżna odrzuciła brudne 
szmaty pierwszego opatrunku, zatrzy- 
mała krwotok, który choć słaby trwał 
jeszcze, wymyła rany a ze szczególną 
troskliwością opatrzyła uszkodzony pa- 
lec. Pacjent z niewzruszonym spokojem 
przetrwał operację. Tylko nerwy panny 
Bukowskiej uległy pewnemu wstrzą- 
snieniu. Po skończonym opatrunku wy- 
biegła na korytarz, tłumiąc w sobie 
szlochanie. 

— To, co zrobiłam — rzekła teraz 
księżna — to opatrunek tymczasowy. 
Teraz trzeba wam jechać do Moroczna 
do doktora Skupiewskiego, to czło- 
wiek zacny i dobry lekarz, po jego 
oględzinach będziecie spokojni. Jedno 
mogę powiedzieć,  skaleczony palec 
zrośnie się i będziesz nim władać swo- 
bodnie. ^ 

Ostatnie słowa wzbudziły otuchę 
w sercu Adama. Pozbawiony trzech 
palców, byłby inwalidą, brak dwóch 
zawadzać mu nie będzie. Wilka nogi 
żwią,l) —mówi poleskie przysłowie. 
Co nogi dla wilka, to dla rolnika ręce. 
Chwilowe przygnębienie ustępowało 
uczuciu radości. Siłą woli wykazał — 
co czynić, rozważył, jak mu panienka 
kazała, a gdy rozważył, to czego 
chciał dokonał, choć było ciężkie, bo- 
lesne. Trzeci palec skaleczył przypad- 
kiem, z tego mogło wyniknąć nieszczę- 
ście, lecz będzie dobrze, jak mówi 
księżna. I zła przygoda bez złych skut- 
ków mija, gdy Bóg jest łaskaw. 

— Za godzinę pociąg odchodzi — 
odezwała się Iwieniecka jedźcie zaraz 
na dworzec przez jezioro łódką. Tylko 

1) Wołka nohi kormiat“ 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

  

Biejski Kinematograi 
Kalturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Nad pro: 

©d dnia 12 do 16 sierpnia 1929r. włącznie będą wyświetlane tilmy: 

„Córka SŚniegów” 
Według powieści Jacka Londona. 

DICK GILBERT i JOHNY WALKER. 
gram: „PATHE JOURNAL: y, 4 rok 1027. 

Dramat w 8 aktach.* 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od 
g. 3 m. 30. Początek AA 

W rolach głównych: ANITA STEWART, 

6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od 
od godziny 4-ej 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
sztuce ero- 

tycznej 

DZIŚ! Fascynujący film na czasie! Czarodziejska, piękna, bos'o zbudowana MAGDE BELLAMY w pikantn 

edwabnych pończoszkach. 
Sport*. Początek o godz. 6, 

  
Nad program: Tryskaiąc: 

' humorem komedja „Miłoś 
8. i 10,15. 

  

Firma egz. 

jakości- 

10205. I. 

10206. I. A. Firma: „Kugiel Zelik*. Siedziba w Dokszycach, 
pow. ” Dziśnieńskiego. Przedmiot — skiep spożywczo - galan- 
teryjny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Kugiel Zelik, 
zam. tamże. 

10207. I. A. Firma: „Kułakowski Bolesław". 

REBEROZEDESZGEEA MB ZE EE 
Т. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K, Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘ 
BERZCZKABROZNEGRNEDZNZEWUGZNARESEA WKÓRGRNAE 

10204. I. A. Firma: „Kaziniec Morduch*. Siedziba w Dok- 
szycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Fir- 
ma istnieje od 1920 r. Właściciel Kaziniec Morduch zam. tamże. 

  

weneryczne, 

—LLIS 

Dr. POPIŁSKI 
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1037 — VI. 

A. Firma: „Kozłowski Konstanty". Siedziba w 
Ignalinie, gm. Daugieliskiej,j pow. Święciańskiego. Przedmiot— 
jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Kozłowski Konstanty zam. tamże. 

  

  

Kraśnem n-Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Prze dmiot — sklep 
wódek i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Kułakowski Bolesław zam. tamże. 

10208. I. A. Firma: „Kapłan Perła". Siedziba w Dokszycach 
pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy. Właściciel 

1 Kaplan Perla zam. tamže. 

10209. I. A. Firma: „Kaplan Bejla“. Siedziba w Doks 
pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep żelaza. 
Kapłan Bejla, zam. tamże. 

10210. I. A. Firma: „Kacowicz Mery*. Siedziba w Wołko- 
łacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — piwiarnia ze sprze- 
dażą przekąsek i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel. Kacowicz Mery zam. tamże. 

w dniu 23. 5. 29 r. 
10083. I. A. Firma: „Morawski Jan“. Siedziba st. kol. Wo- 

ropajewo, pow. Postawskiego. Przedmiot — hurtowy sklad na- 
fty, soli i artykułów spożywczych. Firma istnieje od 
Właściciel Morawski Jan zam. tamże. 

10084. 1 

  

Mowsza, zam. tamže. 

10085. I. A. Firma: „Narocki Josel“. Sie 
pow. Postawskiego. Przedmiot — piwiarnia z domowa sprze- 
dażą papierosów. Firma istnieje od 1928 roku. Właśc V 
rocki Josel zam. tamże. 

10086. |. A. Firma: „Nelczarski Ryszard”, Siedziba w PO- , 
stawach, ul. Brasławska. Przedmiot — sklep win i wódek i wy- 
robów tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Nelczarski Ryszard zam. tamże. 

w dniu 24. 5. 29 r. 

wezwać trzeba drugiego wioślarza, by 
wam pomógł przepłynąć, bo jezioro. 
jeszcze wzburzone. 

— Jezioro sam bym przepłynął bez 
szwanku, odrzekł stary Werenicz, 
tylko łódkę na miejsce odprowadzić 
trzeba. 

Poprosimy Puszczyka, kozaka księ- 
cia, on wam pomoże, 

On dobry rybak, dla niego fala 
wzburzona, swój żywioł. 

—lwan Groźny podrużuje w oto- 
czeniu opryczyny?'* —spytała księżna 
Iwieniecką po francusku. 

— Nie, odparła Iwieniecka, — jeden 
przy nim ordynans. 

Werenicze poszli. Niewczasy podró 
ży połączone z naprężeniem nerwów, 
spowodowanem przez opatrunek dosyć 
ciężkiego skaleczenia, dały się teraz 
księżnie odczuć, zrobiło się jej słabo, 
opadła na fotel. 

— Zmęczyłaś się, słabo ci? — rze- 
kła Iwieniecka troskliwie zaraz ci dam 
lekarstwo. Księżna oczy podniosła, jed- 
no spojrzenie na znękaną cierpieniem 
twarz przyjaciółki, mimo to pełną ognia 
i hartu, wróciło jej siły. Piękny przy- 
kład działa zbawiennie. 

— To było chwilowe osłabienie, 
— odparła, ono jaż minęło. 

Chodźmy do kościoła. 
— Chodźmy. Zamówiłam Mszę św. 

na waszą intencję, na pomyślny rozwój 
waszych wzajemnych stosunków . 

I wierzę że modlitwy nasze będą 
wysłuchane. W Pohoście dzieją się 
cudy. 

— Ach tak, cud ten potrzebny, tyl- 
ko cud pomódz tu może... 

— A może już działać zaczyna? 
Powitanie wasze takie przyjazne, za 
dobrą wróżbę poczytać należy. 

— To objaw bez znaczenia. Alek- 
sander umie być dobrze wychowanym, 
gdy to uważa za potrzebne. 

W tej chwili panie wyszły na ga- 
nek. 

— Idziemy naprzód do kościoła — 
rzekła Iwieniecka do zebranych tam 
panów, poprosimy księdza by nabo- 
żeństwo zaraz odprawił. Książe Ma- 
rek podążył z paniami. 

— A książe, czy przyjdzie do ko- 

ścioła? spytał Wissygen Aleksandra 

poufale, gdy się panowie poruszyli — 

bo to mówią, że książe jest farmazo: 
nem i w nie nie wierzy. 

— Dziwne zapytanie ignoranta, mó- 
wił drwiąco, wszyscy chodzą do ko- 

ścioła. W Londynie w katedrze West- 
minsterskiej można spotkać i cały klan 
Howardów z księciem Nórfolk na czele 
margrabiny Ripon i Bute Lorda Fitz 
Allon, w Berlinie u św. Jadwigi zbie- 
ra sie na sume całe towarzystwo Aren- 
bergi, Ysenburgi, Schaffgotsche... 

  

„Muszkat Mowsza“ mi 
łowiczach, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejr 
spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Mus 
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A. GYMELER 
choroby skórne, we. 

041 — VI. SE 

diatermja. 
Mickiewicza 12, ró 
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1043 — VI. DOKTÓR 

923 roku. 
1044 — VI. 

Wilno, 

  

   
   

. Siedziba w Duni- (Telet. 921). 

1045 — - Kobiefa-Lekara | 

Br. eldowiczowa 
KOBIECE, WENI- 
RYCZNE, NARZĄ. 

iba w Miadziole, 

  

Na- 
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cd 12—2 i Od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

1047 — VI. 

— Przepraszam — przerwał Wis- 
syngen, wyczuwając niezadowolenie w 
dzwięku mowy Ginwiłła — może spy- 
tałem nie zręcznie lecz nie chciałem 
urazić. Dziś, gdy wiedza i wiara tak 
często rozdźwięk tworzą, ciekaw byłem 
istotnie, jakim jest stosunek do wiary 
człowieka, który tyle świata widział, 
tyle przygód doznał. 

— Nie jestem filozofem jena woja- 
kiem, — odrzekł teraz Ginwiłł powa- 
žnie. Pewno, że wiele w życiu widzia- 
łem, wielu doświadczeń doznałem oso- 
bliwych. Taki pogląd wyrobiłem sobie 
na życie i sprawy tego świata. Bez wó- 
li wysiłku, bez natężonej pracy. życie 
ludzkie poważnych wyników nieda. 
Wszakże rachuby ludzkie bywają nie- 
pewne, to równania z nadmierną ilo- 
ścią niewiadomych, które rozwiązać 
trudno. O wyniku ich rozstrzygają 
wyższe zrządzenia. Przypadek mówią 
jedni, czyli bezmyśl... 

„Tak wtrącił Wissygen, nad wszel. 
kiemi sprawami góruje Niebo - przypa- 
dek, powiada Nietsche'. 

Myśl nasza to iskierka wiekuistej 
światłości, ciągnął Ginwiłł dalej, Wiel- 
kiej Myśli ułamek znikomy. Ona Ją wy- 
czuwa, jak igiełka kompasu istnienie 
magnetycznego bieguna. Myśl rządzi 
światłem nie bezmyśl. Ta Wielka Myśl, 
to Światłość wiekuista, to Bóg — i 
przed Nim się korzę““. 

Zajęci rozmową, Ginwiłł z Wissy- 
genem przybyli do kościoła ostatni. U 
wejścia usłyszeli rozmowę kilku chło 
pów, rozstrząsających ostatnie wiado- 
mości, w czasie wojny tak często zwo- 
dliwe lub niepewne. Podobno Niemcy 
zbliżyli się znacznie do Moroczna i la- 
da chwila miasto zająć mogli. Pojedyń 
czy gospodarze we wsi ładują cicha- 
czem swój dobytek na wozy, gotu- 
jąc się do ucieczki. Podobno wichura 
nocna obaliła cerkiewkę na cmentarzu, 
nikt się zresztą o sprawdzenie tego nie 
kwapi, bo w nocy podobno trwał roz- 
ruch wielki śród umarłych. 

„Niktą była garstka modlących się w 
kościele. Oprócz towarzystwa z ple- 
banji, przybyło do. kościoła ze wsi le- 
dwo kilkanaście kobiet, gromadka wy- 
rostków i kilku mężczyzn. Na twarzach 
ich malował się niepokój, madlili się 
gorąco. , 

Trwoga idzie w przedniej straży 
wojny. Jeszcze zgiełk walki daleko gdy 
złowrogie jej oblicze już ludzi stra- 
szyć zaczyna. Czasem w porę ich skła 
nia do rychłej ucieczki, często lęka i 
dręczy widmem nieszczęścia napróżno. 
Na głos trwogi w czasach niepokoju u- 
mysł ludzki nadmiernie bywa wrażli- 
wym. 

Po wyjściu z kościoła zasypywano 
ks. Aleksandra pytaniami, jako bieg- 

4 LEKARZE В 
Dr. ©. WOLFSGA GBZGRRRARES 

moczo- ы 
ciowe i skórne, ul. Lekarz- Dentysta 
leńska 7, tel. 1067. 

  

choroby skórne i we- Porcelanowe i złote 
seryczńe. Przyjmuje *Orony. Sztuczne zę- 
od godz. 10 do li od a RE | 
5—: p.p. wW.Pokulan-rtędaikom i uczącym w najlepszym gatunk 
Ка ż, róg Zawalnei *'4 zniżką. Oliarna 4z marmuru ieleckied 

  

  

Bokfór Medycyny 

: В Ма 
powa: Elektratcza: POSZUKUJĘ | ziemski Te ko- | 
pia, słońce górskie, 3-5 I i 

Sollux. Inżynier. 

Tatarskiej9—2i5—8H. M 
Wei.P O 42. Ramowa u zam 

A.Blumowicz 
Cnoroby weneryczne, 
skórne, i.syfilis. Przy w . 
jęcie: Od 9—1 i3—7. miejscowości, 6 klm. 

ul. Wielka 21. munikacją autobuso- 
- Wa. 

DOW MOCZOW. 

  

Drukarnia „Wydawnietwó Wilenskie“, Kwaszelna 23. 

AEK 
KUPIĘ 1 

| LENARZE DE
S | wózek dziecięcy 

dobrym stanie. Ofert 
składać do admini 
stracji „Słowa* pod 
literę B. 3 

MARYNA „Sprzedaj a 
Bżyńska-molska , roczniki 4 
Chorcby jamy ustnej. rok 1925 — 1928 włącze 
Piombowanie i usuwa nie. Adres w d 
nie zębów bez bólu. Stowgs. 29 

— 

APNO 

    

  Wojskowym, u- 

  

______ w.Z.P. m. 5. Przyjmuje: odgo „Sitkówka* Kamie- 
Bi i ad 4—7. niołomy i Piece Wa- 

Wydz. Zdr. Nr. 3 pienne. Spółka Akcyj- 

1038 — VI. „ DORTOR a а :іам… 30 tel." w Р ______ b. MINSBERR 5 LOKALE I 29 
choroby  eneryczne | sylilis i skórne. mA] Gotėwkę 

! ‚ 1е- j duży stoneczny| W różnych walu- | a OE lefon 567. Przyjmuje Pol) z balkono, tach lokujemy na R о4 10 д0 1104 4 do 7 elektrycznoscią, ustu-! dobre oprocento- S wanie bez ryzyka. | 84, może być z cało- 
dziennem  utrzyma- 
niem. Tamże obiady 
zdrowe, niedrogie. 
Tatarska 17—3. —z 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza Т 
tel. 9-05. 2% 

nn 

-5 pokoi z kuchaią 
Oferty do 

„Słowa* dla 
—0 

lei i Wilna obsza- 
ru 60 ha. Pięknie | 
położony, ziemia | 
dobra, budowa- 
nia kompletne, dom 
mieszkalny o 10 
pokojach sprzeda- 
my z inwentarzami 

» йт 

į LETHISKA     L o Dom 

i i „K. „Zacheta“ Letnisko-Ponsjonat | Miekienieza “1, 
lesistej i tel. 9-05. suchej ALA 
  

po szosie FMAMBE URU WN 

GUBY 
Dowiedzieć się: z BY 1 

Zygmuntowska 12-2, = p 
od godz. 10—2. —q Zew książecz- 

kę wojskową, wy- 

WAGAWAW й daną przez P. K. 

KUPNO | SPRLEDAZ и „ Ргапаека A= 

od miasta 
Niemenczyńskiej. Ko: 

Wilno (Powiat) na 
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drzejewskiego* —0 

' AWAWAAA gubiono ks. wojsk | i srebro Z wyd. przez P. 

stołowe sprzedaje się Berko Bielicki. racz jako wyprawa dla nik 1893, unieważnia 
narzeczonej, adres w się -0 
adm. „Słowa”, = 1 

    

łego w sprawach wojskowych. Każdy 
chciał wiedzieć, ile prawdy zawierać 
mogli niepokojące pogłoski. Słowa jego. 
brzmiały poniekąd uspakajająco. Mo- 
roczno jest istotnie zagrożonem, ale 
Niemcy przybyć tam mogą nie prędzej 
jak za jakie dni dziesięć. Tutaj na za” 
rzecze i zajezierze oni niedotrą. Węzło- 
we stacje na torze kolejawym na 
wschód od Pohosta są także bezpiecz- 
ne. Zi i głupi ludzie bezmyślnie pani- 
kę szerzą. Do ucieczki do opuszczenia. 
gniazda rodzinnego nikt z panów nie= | 
ma dobrego powodu. 

„Z nas chyba nikt się z miejsca nie 
ruszy”, rzekł Łoknicki. 

„Niezruszeni z podstaw, dodał Wis- 
sygen, jesteśmy ostoją dziejowej spuś- 
cizny, filarami kultury. Filar z podstaw 
zwalony to rum“. 

„Różne można widzieć - usterki w 
naszem ziemiaństwie odezwała się Iwie 
niecka, braku przywiązania do dziejo- 
wego posłannictwa nikt im słusznie nie 
zarzuci i dziś nieporzucą lekkomy- 
ślnie swoich placówek". W tej chwili 
ksiądz Tycyna ukazał się we drzwiach 
kościoła i zbliżył do rozprawiających. 4" 

„Ale, co mnie w tej chwili niepokci- L. 
by a, 

  

zy
 

to wieś, mówiła Iwieniecka dalej, 
nieposzła za przykładem nieszczęśni- 
ków z zachodniej połaci kraju, któ - 
tych huragan wojny wygnał na wschód 
daleki, gdzie ich czeka nędza i dusz 
zatracenie, Wybaczcie państwo, ja w 
tej chwili idę na wieś, by chłopów o- 
strzedz“. ( 

„Co oni nas obchodzą, odezwał 
się Rohaza, niech robią co im się ży- 
wnie podoba'*. Gniewnym żółtym bla- 
skiem zaświeciły oczy Iwienieckiej. 

„O, mój panie, zawołała, złym gło- 
sem pan przemówił. Koga los hojnie 
obdarzył, ten względy jego okupić wi- 
nien przez służbę Ojczyźnie i, społe- 
czeństwu. Jedna ziemia nam matką od 
wieków, a więc braćmi jesteśmy i dbać h 
o nich musimy, choćby losy nas cza- | 
sem kłóciły. Kto skarby swoje pod sob- 
kostwa pancerzem chroni, ten je utraci. 
jak ów sługa leniwy z ewangelicznej 
przypowieści. Kto o bliźnich niedba, 
zaniedbanym będzie. Kto na świeczni- 
ku stoi, a świecić nieumie, w ni' cość 
straconym zostanie. Jabłoń, która о- 

* 

  

  

wocu nierodzi, na drwa porąbaną bę= 
dzie.” e 

„Święte słowa pani rzekł ksiądz | 
Tycyna półgłosem*. : 

„Wielkopostne „kazanie“ 
Łoknieki chmurnie. 

„Robespier“, 
Melchjor na ucho. 

„Dobrze mówi, twierdził  Wissy- 4 
gen, kto te słowa należycie zrozumiey | 
ten im słuszność przyzna”. | 

mruknął 

szepnął mu książe | 

  

  

    

 


