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Minister 

Matuszewski 
Ze wspomnień osobistych 

Obejmując Ministerstwo Skarbu 

pułk. Matuszewski zaznaczył Skrom- 

nie, iż „nie jest fachowcem w dzie- 

dzinie skarbowości*. Upłynęło zale- 

dwie pół roku i „niefachowy*  mini- 

°° вг zdołał pozyskać zarządzeniami 

' dów z działalności 

и 

i szacunek nietylko 

obecnego, ale i 
swemi uznanie 
stronników rządu 

jego przeciwników. 

Nie wiele jednak zapewne osób, 

nawet z pośród kresowców znają: 

cych dobrze polityczne stosunki war- 

szawskie, zna te Ścisłe związki jakie 

łączą Min. Matuszewskiego z Ziemia: 

mi Wschodniemi. A wobec tego zain- 

teresuje zapewne czytelników „Słowa” 

kilka przytoczonych powyżej epizo- 

Min. Matuszew- 
skiego na terenach kresowych. 

Min. Matuszewskiego poznałem w 
Mińsku Lit. w latach 1917—18. Już 

wówcza: krążyła o nim fama, jako o 

człowieku niezwykle zdolnym, © са!- 

kowicie odrębnej linji ideologicznej. 

Podczas kiedy większość nas Ówcze- 

snych, młodych, była podświadomie 

stronniczką poświęcenia dla poświę- 

cenia, niejako sztuka dla sztuki, Ma- 

tuszewski reprezentował ideę celowo- 

Ści w oilerze. Pragnąc uczyć się sztu- 

ki wojskowej, idzie do „prosektorjum 

wojny” t. j. na front w 1914 r., płaci 
za prosektorjum niebezpieczną raną, 

>ę zdobywa jednak to czego nie sposób 
jest zdobyć w szkole wojskowej — 

doświadczenie bezpośrednie. 

Osobiście zetknąłem się z nim je- 
sienią 1917 r. w Mińsku Lit. Był 
wówczas czynnym organizatorem 

związków „Wojskowych Polaków" 

(łącznie z bratem swoim Tadeuszem) 
i cieszył się już wielką popularnością 

wśród młodzieży, jako doskonały 

organizator i niezwykle pomysłowy 

inicjator. 
„Egzamin z tego vox populi zdaje 

Matuszewski w lutym 1918-go roku, 

kiedy do spółki ze Ś. p. por. Mo- 

siewiczem br. Wańkowiczami i t. d. 
organizuje jedyny chyba w dziejach 
Wojny Światowej wypadek,  wzięcla 
stutysięcznego miasta o 20000 dosko- 

nale uzbrojonej załodze przez garstkę 

polską, liczącą niespełna 400 osób. 
To że wzięcie Mińska odbyło się 
podówczas bez przelewu krwi, zaw- 

dzięczać prawdopodobnie należy po- 

mysłowi kapitana  Matuszewskiego 
przebrania kilkunastu skautów w 

mundury niemieckie, co wznieciło nie- 

słychaną panikę w szeregach bolsze- 
wickich, 

Po uwolnieniu Mińska od bolsze- 
wików kpt, Matuszewski. zostaje mia- 

nowany komendantem miasta Mińska, 

a po przejęciu Mińska przez niem- 
ców, udaje się do Bobrujska, gdzie 
łącznie z maj. Lis-Kulą usiłuje przy” 
gotować korpus do zbliżającego się 

      

nieuchronnego starcia z niemcami. 

Podczas tych wszystkich przygo” 

towań miałem możność bliższego 
Poznania kpt. Matuszewskiego. Oprócz 
cech, o których już wspomniałera, 
uderzał w nim głęboki. realizm, tak 
rzadko spotykany w obozie, do któ- 

Tego należał, dar zrozumienia i po- 
zyskania przeciwników, umiejętność 
poparcia i wykorzystania dla sprawy 
najdrobniejszej nawet _ inicjatywy... 
wreszcie maksymalna zdolność roz- 

różniania rzeczy głównych od drugo- 
rzędnych i powierzchownych, nawia* 

sem mówiąc dość rzadko spotykana 
w umysłowości polskiej. 

Jeżeli jeszcze dodamy do tego 
odwagę i energję, szybkość decyzji i 
miły pełen radości życia charakter 
naszego szeia, można z łatwością 
odtworzyć atmosferę w jakiej praco. 
waliśmy wówczas. 

Fiasko spisku przeciwko Dowbo- 
towi i rozwiązanie I-go korpusu przez 
niemców zmusza kpt. Matuszewskie- 
go do opuszczenia Bobrujska w ma- 
ju 1918 roku i udania się na Ukra- 
inę. Spotykamy go później w \Маг- 
Szawie na stanowisku szeia Il-go 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) —- Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzytski, 
KLECK —- Sklep ,„ Jedność”. 
ŁIDA — ul. Suwaiska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. iš 
Ksiegarnia 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 Ksieg. Kol. „Ruch“. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

TDL UPIIAATENTATAKSAT JAS 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

Eagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsęea. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ECHA STOLICY ?77AKORDONÓW Dookoła planu Younga w Hadze 
MA Porozumienie co do ewakuacji Nadrenji Budżet na rok 1950 —31. 

Do obecnej chwili wpłynęły do Min. 

Skarbu preliminarze budżetowe wszy- 

stkich ministerjów z wyjątkiem: Min. 

przemysłu i handlu, Min. komunikacji 

oraz Min. robót publicznych. Ministe- 

rja te przedłożą swe preliminarze zgod- 

nie z otrzymanemi poleceniami najpó- 

źniej do dnia 1 września. Zarówno nar 

desłane już preliminarze budżetowe, 

jako też będące w opracowaniu proje- 

kty budżetu wymienionych trzech mi- 

nisterjów, zawierają, jak zwykle, pew- 

ne zwyżki i propozycje powiększenia 

wydatków, pomimo, że Min. Skarbu 

zaleciło wszystkim resortom oszczęd- 

ne preliminowanie wydatków na rok 

budżetowy 1930—31. 
Preliminarze budżetowe są obec- 

nie analizowane przez departament 

budżetowy Min. Skarbu, który przedło- 

ży odnośny wniosek ministrowi Ma- 

tuszewskiemu. Następnie Min. Skarbu 

przystąpi do wymiany zdań z każdym 

z poszczególnych Ministerjów co do 

niezbędnych skreśleń w poszczegól- 

nych pozycjach tak, aby całość wydat- 

ków państwowych w roku przyszłym 

mieściła się w ramach cyfr, które mi- 

nister skarbu z prezesem Rady mini- 

strów ustalił dla budżetu przyszłorocz- 

nego. 
Prawdopodobny budżet na rok 

przyszły w ostatecznem opracowaniu 

ministerjum skarbu nie będzie zawierał 

znacznych różnie w porównaniu z bud- 

żetem obecnym. 
Budżet będzie zamknięty nadwyżką 

dochodów nad wydatkami, która nie 

będzie jednak wynosiła zbyt wielkich 

sum. Jest tendencją czynników decy- 

dujących, aby budżet przyszłoroczny 

zaspakajał najniezbędniejsze wydatki 

administracyjne. W dziedzinie wydat- 

ków inwestycyjnych rząd zamierza i 

w przyszym roku trzymać się systemu 

oszczędnościowego, asygnując w bud- 

żetach poszczególnych ministerjów na 

cele inwestycyjne tylko te sumy, któ- 

re uznano za niezbędne. Z wyjątkiem 

więc Gdyni i Tarnowa inne dziedziny 
inwestycyjne zostaną uwzględniane o 
tyle, o ue na to pozwolą środki. 

Należy nadmienić, że min. skarbu 

przedłoży budżet Sejmowi w terminie 

konstytucyjnym. 

Z pobyfu parlamentarzystów fran- 
cuskich w Poznaniu. 

POZNAŃ, 29-8. PAT. Po śniadaniu w 

Ratuszu w dniu wczorajszym wycieczka 

parlamentarzystów francuskich wraz z to- 

warzyszącymi jej posłami i senatorami pol- 

skimi oraz przedstawicielami M.S.Z. zwie- 

dzała miasto, poczem udała się ponownie 

na tereny wystawy, gdzie zapoznała się z 

dziełem rolniczem. Po krótkim wypoczyn- 

ku uczestnicy wycieczki udali się do Zam- 

ku, gdzie wicewojewoda poznański wdał 

na cześć gości obiad. Prócz parlament: 
stów francuskich i polskich oraz osób, 

re brały udział w śniadaniu w ratuszu, przy 

był na Zamek ambasador polski w Paryżu 

p. Chłapowski, ks. prałat Zakrzewski, jako 

przedstawiciel duchowieństwa, super'nten- 

dent dr. Blau z Poznania, gen. Madwanow- 
ski w zastępstwie dowódcy O.K., grono 
ziemian i wiele innych osób. W czasie ch a- 

du przemówił do gości wicewojewoda Grą- 

ziewicz, kończąć swe przemówienie toastem 

na pomyślność Francji. W odpowiedzi pre- 

zes grupy parlamentarnej francuskiej p. Lo- 

cquin podziękował wicewojewodzie ха $сг- 

deczne przemówienie i za gościnne przyję- 
cie, w szczególności zaś za słowa, skiero- 
wane do Francji. Kończąc swe przemówie- 
nie, wzniósł p. Locquin toast za zdrowie 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego. Następnie przemawiał imieniem 
polskiej grupy parlamentarzystów pos. dr. 
Surzyński. Pos. Lambert oświadczył, że mi- 
nister Herriot upoważnił go do oświadcze- 
nia w jego imieniu, że nie mógł przyjechać 
do Polski mimo zaproszenia, ponieważ przed 
rokiem już przyrzekł odwiedzić w tym cza- 

sie Grecję. Gdyby p. Herriot był dziś z na- 
mi, to byłby przypomniał, jak to walczył 

dla: niepodległości polskiej jeszcze przed woj- 

ną a następnie jako prezes rady ministrów 

podniósł poselstwo francuskie w Warszawie 
do godności ambasady i jak wogóle żywo 

i serdecznie interesuje się sprawami Polski. 
Po obiedzie odbył się we wspaniałych ko- 
mnatach Zamku raut. W raucie, oprócz osób, 

które uczestniczyły w obiedzie wzięło udział 
kilkaset najwybitniejszych osobistości z kół 
ziemiańskich, gospodarczych, finansowych i 
artystycznych, przedstawiciele władz i urzę- 
dów miejscowych i samorządowych oraz 
wojskowości. Raut przeciągnął się do póź- 
nej nocy. 

(ONE TS RRT i SS 

oddziału. Był wówczas zajęty uwal- 
nianiem Grodzieńszczyzny i Suwaisz- 

czyzny od niemców i organizacją na- 
szego wywiadu. Raz jeszcze widzia- 

łem go potem w roku 1924, kiedy 
zamiast marnować czas i energię w 
najbardziej klotliwym i bezpłodnym 

okresie naszego 10-ciolecja, wybiera 

się na trzyletnie studja Włoch. Mu- 

siał się tam zapewne nauczyć wielu 

rzeczy, posiadając ogromną zdolność 
ustawicznego przyswajania rzeczy no- 

wych i wchłaniania wszystkiego po 

drodze, nie gardząc skromną opinią, 

spotykanych na niskich stopniach ży- 

cia szaraczków,.. : 
Kazimierz Leczycki, 

   

Wywiad Woliemarata przed wyjazdem 
@ enewy 

KOWNO, 29.VIII. Tel. wł. W dniu wczo 
rajszym premjer ,Woldemaras przed wy- 
jazdem swym do Genewy' udzielił następu- 

ącego wywiadu prasie kowieńskiej. | 

Pierwsze pytanie ządane premjerowi 

dotyczyło możności postawienia kwestji 
polsko-litewskiej na porządku dziennym 

Zgromadzenia Ligi Narodów. Na porządku 
dziennym Zgromadzenia— odpowiedział Wol- 

demaras—znajduje się kwestja skargi rolni- 
ków Rosjan z powodu reformy rolnej w 

Litwie: Niewiadomo, czy ta drobna kwestja 
będzie mogła o tyle się rozwinąć, ażeby 
zamieniła się w ogólną kwestję polsko-li 
tewskich stosunkėw,: na porządku  dzien- 
nym bowiem Zgromadzenia Ligi sprawy 
polsko-litewskiej niema. Może się jednak 
zdarzyć, że Radą Ligi Narodów wniesie na 
plenum kwestję polsko-litewską utrzymuje 
premier litewski. W sprawie możliwości 

bezpośredńich rokowań między Polską a 

Litwą Woldemaras jodpowiedział, że tak, 
jak historja zna 100-letnią wojnę, tak rów- 

nież zupełnie jest możliwem prowadzenie 
rokowań, któreby również tak długo trwały- 

Przeszedł już oto cały szereg miesię- 

cy, jak Litwa nie otrzymuje odpowiedzi od 
Polski w sprawie litewskiej propozycji co 

do przedstawienia wykazu towarów, które- 
by mogły się stać przedmiotem rokowań 
handlowych. Również nie daje Polska od- 
powiedzi w sprawie spławu po Niemnie. 
Litwa uważa, że sprawa ta jest już uregu- 
lowana przez umowę królewiecką o ruchu 
granicznym. W kwestji traktatu handlowego 
z Łotwą Woldemaras odrzekł, że sprawą 
odnośnych pertraktacyj z Łotwą i Estonją 
znajduje się w pierwszej kolei. Na pytanie 
o ile odpowiadają prawdzie wiadomości 
zamieszczone przez prasę zagraniczną, że 

Litwa wysyła do Polski terorystów, Wol- 
demaras odpowiedział, że gdyby to miało 
miejsce rzeczywiście, to Polska krzyczała- 
by o tem na cały świat. „Takie metody 

działania nie są w zwyczajach Litwy, a 
stosowane są jedynie po tamtej stronie 

linji administracyjnej. Tą insynuacją zakoń- 

czył Woldemaras swoje kolejne wynu- 
rzenie. 

Rowieńskie ministerstwo Spraw  zagra- 
nicznych interwenjuje W sprawie za- 

aresztowania Sztejna 
Z Kowna donoszą: w związku z 

zaaresztowaniem w Leningrodzie ime- 
chanika okrętu „Kłajpeda* Sztejna 
ministerstwo spraw zagranicznych, po 
otrzymaniu wiadomości o tym wypad: 
ku od T-wa żeglugi „Lietgar", zwró- 
ciło się do przedstawicielstwa sowiec- 
kiego w Kownie z prośbą o wyjaś- 
nienia. Przedstawicielstwo sowieckie 
udzieli odpowiedzi po otrzymaniu wy- 
jaśnień z Moskwy. Zaaresztowany 
Sztejn urodził się w pow. Wyłkowy- 
szkowskim. Ojciec jego był pułkow- 
nikiem w armji Siemionowa. 

Telegram Woldemarasa do prozosa 
międzynarodowego Czerwonego Krzyża 

Z Kowna donoszą: Prof. Woldemaras 
wysłał do prezesa międzynarodowego Czer- 
wonego Krzyża następujący telegram: 

Do Pana Prezesa Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w Genewie. 

Panie Prezesie! 
W nocie polskiego rządu z dn. 16 

lipca wskazane jest, że rząd litewski 
nie wykonuje zobowiązań, jakie złożył 
przedstawiciel Litwy wobec międzyna- 
rodowego Czerwonego Krzyża, 

Rząd litewski,uważa to za wymysł 
i prosi o potwierdzenie lub zaprze- 
czenie tej wiadomości polskiego 
rządu. 

W sprawie osób o zwolnienie któ- 
rych pr sił rząd polski, wielu było 
skazanych za szpiegostwo na rzecz 
Polski. Oprócz tego osoby te są oby* 
watelami litewskiemi i żadne państwo 
nie wydaje swych przestępców dru- 
giemu państwu pomimo ikonwencji o 
wydaniu. 

Prezes ministrów i minister spraw 
zagranicznych prof. Woldemaras. 

Podróż łotewskiego ministra do Polski 
RYGA, 28-8. PAT. Rada ministrów 

udzieliła dwutygodniowego urlopu mi- 
-nistrowi rolnictwa Alberingowi, który 
zamierza urlop swój spędzić w Esto- 
nji i Polsce w celu bliższego zaznajo- 
mienia się w tych państwach z zagad- 
nieniami rolniczemi. 

Lotty ilewsty w. Szwecji 
Z Kowna donoszą, iż 3-ch lotników li- 

tewskich bawiło niedawno w Szweci celem 
zaznajomienia się z samolotami nowej kon- 
strukcji. Jak podaje „LŁ. A.*, udana próba 
lotników litewskich wywołała wielkie wra- 
żenie w szwedzkich kołach lotniczych, któ- 
re uważają, iż lotnictwo litewskie stoi na 
odpowiednim poziomie. 

HAGA, 29-8. PAT. Agencja Havasa podaje: Komisja polityczna stwier- 
dziła w zakończeniu obrad powszechne porozumienie co. do ewakuacji Nad- 
renji, która oczywiście będzie uzależniona od definitywnego uregulowania 
sprawy wejścia w życie pląnu Younga. — W myśl porozumienia, ewakuacja 
całej Nadrenii będzie ukończona 30 czerwca, o ile w międzyczasie parla- 
menty francuski i angielski ratyfikują plan Younga i o ile Reichstag uchwali 
ustawy potrzebne do wykonania tego planu. Niemcy zgadzają się na to, aże- 
by komisja pojednawcza wykonywała funkcje, wynikające z art. 42 i 43 
traktatu wersalskiego. Pozatem w razie sporów w strefie zdemilitaryzowanej 

zainteresowane mocarstwa będą miały możność odwołania się do Ligi Naro- 
dów. Francja i Niemcy odbędą bezpośrednie rokowania na temat  finanso- 
wych i gospodarczych propozycyj Rzeszy, dotyczących Zagłębia Saary. Prze- 
widywane jest również porozumienie w sprawie kosztów okupacji. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PLENARNEGO POSIEDZENIA. 

BERLIN, 29-8. PAT. Biuro Woliią donosi, z Hagi, że rozpoczęte dziś o godzinie 
4. po poł. posiedzenie 6 państw zapraszających celem dalszego omówienia tych punktów 
porozumienia pomiędzy wierzycielami, które wymagają zgody Niemiec, trwało przeszło 
trzy godziny. Po zakończeniu posiedzenia, jak donosi biuro Woiffa, zakomunikowano, że 
porozumienie we wszystkich omawianych sprawach nie zostało jeszcze osiągnięte. Ju- 
tro przed południem o godzinie 11 będzie miało miejsce posiedzenie komitetu finansowe- 
go. Po południu zaś o godz. 4 odbędzie się dalsze posiedzenie tegoż komitetu. W mię- 
dzyczasie o godzinie 10 min. 30 przed poł. odbędzie się podpisanie protokułu politycz- 
nego dzisiejszego zebrania komisji politycznej. W końcu posiedzenia popołudniowego 
postanowiańo, na wniosek Stresemanna, powierzyć przewodnictwo plenarnego posiedze- 
nia konierencji Jasparowi. Plenarne posiedzenie przewidziane jest, zdaniem biura Wolffa 
dopiero w sobotę. 

WSPÓLNY KOMUNIKAT MIN. ZALESKIEGO I BRIANDA. 

HAGA, 29-8. PAT. W dniu dzisiejszym delegacje irancuska i polska 
wydały następujący wspólny komunikat: 

MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI I FRANCJI OD- 
BYLI SZEREG ROZMÓW, NACECHOWANYCH DUŻĄ SERDECZNOŚCIĄ, 
A DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ, INTERESUJĄCYCH OBA PANSTWA. 
PRZYJAZNE TE ROZMOWY WYKAZAŁY PONOWNE ISTNIENIE PEŁNE- 
GO POROZUMIENIA W STOSUNKACH POLSKO-FRANCUSKICH. PO- 
WYŻSZE WYMIANY ZDAŃ DOPROWADZIŁY DO STWIERDZENIA MO- 
ŻLIWOŚCI REALIZACJI POROZUMIEŃ GOSPODARCZYCH I FINANSO- 
WYCH, MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE SIŁ ROZWOJOWYCH 
POLSKI. 
PORFRCWEZOWZOW COTE TROP POOOA ERO KR ARIA SSRI PPL >> 

Sesja Rady Ligi Narodów otwarta będzie w prze- 
widzianym regulaminem terminie 

GENEWA. 29.8. Pat. Według krążących tutaj oraz pochodzących z 
Hagi wiadomości, badane są możliwości przesunięcia terminu sesji Rady 
Ligi, zwołanej na 30 b. m., ze względu na przedłużającą się _konierencję 
w Hadze, gdzie przebywają obecnie niektórzy członkowie Rady wraz z 
urzędującym przewodniczącym. „Przewidywane jest zebranie się Rady w 
pierwszym dniu Zgromadzenia Ligi. Data jednak Zgromadzenia ustalona 
jest przez artykuł pierwszy regulaminu na pierwszy poniedziałek września, 
nie może być przeto przedłużona. 

Zakończenie obrad kongresu mniejszości 
narodowych 

GENEWA, 29. 8. PAT: 5-ty kongres mniejszości narodowych 
zakończył swe prace. 

Praca w komisjach trwa 

GENEWA, 29. 8. PAT. Komisje kongresu mniejszości 
pracują w dalszym ciągu. 

Punktem ciężkości prowadzonych dyskusji była t. zw. deklaracja 
berlińska, uchwalona przez mniejszości zamieszkałe w państwie niemiec- 
kiem i złożona kongresowi. 

Kierowniczym sierom kongresu zależy szczególnie na tem, aby mniej- 
Szosci zamieszkałe w Nlemczech przystąpiły do kongresu, gdyż spodziewa- 
ją się one, że podniosłoby to bardzo nikłe ijeszcze zmniejszające się z 
roku na rok znaczenie tej organizacji na gruncie międzynarodowym. 

Przystąpienie powyższej grupy do kongresu uzależnione jest od sto- 
sunku kongresu do deklaracji berlińskiej. 

Deklaracja ta zawiera następujące zasady wytyczne: 1) dopuszczenie 
do organizacji tylko tych grup mniejszościowych, które stoją na stanowi- 

sku lojalności wobec państwa; 2) zaniechanie akcji politycznej, ;która wno- 

si niepokój do sytuacji europejskiej, 3) skierowanie działalności organizac. 
na teren obrony kulturalnych interesów mniejszości europejskich, co zda- 
RE autora deklaracji — mogłoby uzupełnić polityczną działalność Ligi 
arodów. 

narodowych 

Przy drzwiach zamkniętych 

Obrady kom'sji toczyły się przy drzwiach zamkniętych. Według po- 
głosek, kursujących w kuluarach, Nięmcy nie brały udziału w debacie nad 
deklaracją berlińską. 

Dyskusja ta była bardzo ożywiona. 
berlińska pokrywa się z deklaracjami, podjętemi 
sach. Nikt nie opowiedział się za deklaracją. 

Nauman wyraża przypuszczenie, że poza deklaracją kryją się polity- 
czne intencje. „SPR, | 

Reich zbagatelizował sprawę, natomiast Gruenbaum bardzo ostro 
krytykuje deklarację, zakwalifikował ją jako „prowokatorską*, według jed- 

nei wersji, i „„prowokacyjną”, według innej. 

Na wniosek przewodniczącego Wiliana zaniechano przedłożenia ple- 

num kongresu rezolucji z motywami odrzucenia deklaracji berlińskiej, nie 
chcąc prawdopodobnie zamykać w ten sposób drogi autorom deklaracji 
do przystąpienia do organizacji. 

 WGGZORRZC WA EO * 

Szeregi Heimwehry zasilone 100 fys. calonkow 
PRZEZ DOLNO-AUSTRJACKI ZWIĄZEK CHŁOPSKI. 

WIEDEŃ, 29-8. PAT. Rolnicza agencja prasowa donosi, że zarząd dol- 

no-austrjackiego związku chłopskiego odbył wczoraj posiedzenie plenarne, 

na którem postanowiono przystąpić oiicjalnie w liczbie 100 tys. członków 

do doino-austrjackiej Heimwehry. Dolno-austrjacki związek chłopski urządzi 

w połowie września w Wiedniu wielką maniiestację chłopską. 

„Zeppelin“ dokonał lofu dookoła Świała 
w ciągu 21 dni i 5 godzin 

BERLIN. 29—8. Pat. Biuro Wolifa donosi z Lakehurst, że 

„Zeppelin“ wylądowal tam dzisiaj o godz. 1 min. 14, w-g czasu 

środkowo-europejskiego. Podróż trwała 21 dni i 5 godzin. Ko- 

mendant „Zeppelina” oświadczył po przybyciu, że „Zeppelin“ 

wyruszą w drogę powrotną do Friedrichshafen w sobotę wie- 
czorem pod dowództwem kpt. Lehmanna. On sam pozostanię 

przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych. „Prasa berlińska 

poświęca całe kolumny i liczne artykuły podróży „Zeppelina*, 

podkreślając z wielką radością pomyślne zakończenie lotu do- 
okoła świata. Dzienniki zajmują się szeroko płanami na przysz- 

łość, dotyczącemi ewentualnego zorganizowania transoceanicz- 
nych linji komunikacyjnych, obsługiwanych przez "Zeppeliny". 

+ 

Zdaniem Motzkina, deklaracja 
na poprzednich kongre- 

HAGA. 29.8. Pat. Na posiedzeniu 

komisji politycznej Henderson pod- 

kreśŚlił, że decyzja w sprawie komisji 
pojednawczej stanowi nowy dowód 

pojednania francusko - niemieckiego. 

Minister podkreślił, że dzięki porozu- 

mieniu w sprawie ewakuacji utrzyma- 

na została solidarność irancusko-bel- 
gijsko-angielska, skoro delegaci bel-- 

gijscy i angielscy będą w dalszym 

ciągu aż do wycofania ostatnich wojsk 
współpracowały z francuskim wyso- 

kim komisarjatem. Briand stwierdził, 

że praca komisji politycznej, dotyczą- 

ca sprawy ewakuacji była ułatwiona 

dzięki dobrej woli delegacji niemiec- 

kiej. Niemniejsze znaczenie posiadał 

duch pojednawczy strony francuskiej. 

Minister zaznaczył, że trzecia strefa 

będzie ewakuowana z możliwie naj: 

większą szybkością, skoro tylko plan 

Younga będzie ratyfikowany przez 

poszczególne parlamenty i wprowa- 

dzony w życie. Briand wyraził życze- 

nie, ażeby duch pojednawczy, który 

ujawnił się u wszystkich, trwał w 

dalszym ciągu i ażeby niezbędne raty- 
fikacje niebawem .nastąpiły. Minister 

sądzi, że przedstawi sprawę  parla- 
mentowi francuskiemu w październiku, 

skoro tylko całokształt zagadnień zo- 

stanie uregulowany. Nakoniec Briand 
zaznaczył, że poniesionych ofiar nie 

należy żałować, gdyż były one po: 

czynione dła sprawy pokoju,  przy- 

czem nie było ani zwycięzców, ani. 

zwyciężonych.  Hymans, Grandi i 

Adatci przyłączyli się do słów Brian* 

da. Stresemann złożył Briandowi po- 
dziękowania za zapewnienia, dotyczą- 

ce Nadrenji i wyraził zadowolenie z 

powodu wyników osiągniętych dzisiaj, 

dzięki duchowi pojednawczemu i dą- 

żeniu do porozumienia. 

Оча krytyka osiągniętego  porozamie- 
nie w prasie. włoskie 

RZYM, 29—8. Pat. Prasa włoska, 
omawiając niespodziewane osiągnięcie 
porozumienia w Hadze stwierdza, że 
Włochy uczyniły największe ustępstwa 
w kwestji węglowej, zobowiązując się 
do nabywania w Anglji dla kolei 
włoskich miljona tonn węgla rocznie 
w ciągu trzech lat ponad ilość do- 
tychczas normalnie przewidzianą. Po- 
nieważ korespondenci hascy dzienni- 
ków włoskich naogół wyrazali zado- 
wolenie z powodu osiągniętego poro- 
zumienia „Tevere“ przywołuje ich do 
równowagi, twierdząc, że niema żad- 
nego powodu do radości. Zdaniem 
pisma, nie jest bowiem rzeczą weso- 
łą ani to, że Anglja otrzymała 75 
proc. swych żądań, ani to, że odbu- 
dowa ekonomiczna Europy odbywa 
się w nastroju podmiejskiegw jarmar- 
ku. Solidarność mocarstw zwycię- 
skich - pisze „Tevere'*—została naru: 
szona i prędzej czy później osiągnię- 
te porozumienie stanie się powodem 
do żalów i pretensyj. Sytuacja w Eu- 
ropie po konierencji haskiej jest gor- 
sza niż przed konferencją. Teraz 
skończyła się faza finansowa konie- 
rencji i zacznie się faza polityczna. 
Niemcy z tem większą siłą zaczną się 
domagać ewakuacji Nadrenji. Znowu 
zapowiada się sytuacja wcale nie we- 
soła kończy dziennik. 

* 

Dr. M. Obiezierski 
POWRÓCIŁ. 
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ECHA KRAJOWE Rozruch 
  

PRZECHADZKI PO PROWINCJI 

NOWE TROKI. 

cieszyliśmy się wszyscy, iż po sezonie 

trocko - ogórkowym nastąpi sezon kresowo- 

grzybowy. Niestety, Spotkał nas przykry za- 

wód: suche lato i chłodne noce sprawiły ka 

taklizm w tym przemyśle. Ha, niema nic sta 

łego pod słońcem. Najzbawienniejsze przed- 

sięwzięcia i zamiary ludzkie w skutkach 

swoich niewyrachowane podpadają  zmia- 

nom. Szczęśliwy, kto w swoim genjuszu nie- 

wyczerpane znalazł źródło do pokonania za 

wad i kaprysów niestatecznego losu!.. Naj- 

więcej pocierpią z tego powodu oczywiście 

zakąsowicze wódczani i inni amatorzy 0- 

strych rzeczy. Niechaj też oni się martwią 

i ci, którzy z tego mają wielkie zyski. | 

Boże, ile tu zaszło zmian od ostatniego 

mego pobytu! Nie wiadomo wprost od czego 

teraz i zacząć. Idę więc po Wileńskiej, po 

tej głównej. Idę i oczom nie wierzę: nowe 

chodniki, Świeżutkie, betonowe płyty, jak 

karty leżą rzędami. No, no Troki, jak się 

patrzy: domy powybielane, parkany powyfar 

bowame aż miło patrzeć, bo nawet za prze- 

„proszeniem „domki bez okien* są białe. 

Wcale, wcale, dobrze się spisali: p. bur- 

mistrz i p. komendant na czele. Teraz pra- 

wdziwe Nowe Troki! Tu się coś buduje, 

tam się sztukuje, to znów coś rozbiera — 

ruch wszędzie. 2 

Przed szkołą ujrzałem gromadę dzieci z 

rodzicami co mię mocno zastanowiło: za 

sv? — ależ dziś tylko co po dwudz 

eksportacja? — ależ kogo? — przecież wa- 

kacje to i żywej duszy tam niema. A jednak 

coś się stać musiało.. Okazało się — mło 

dzież szkolna wraz z rodzicami żegnali swe 

go kierownika, p. Jakobszę, który odchodzi 

na wyższe stanowisko do Wilna. Szkoda nie 

opisana, T'oki tracą wielkiego człowieka. 

Dowiedziałem się także, że powszechnie ce- 

niony długoletni naczelny lekarz szpitala, do 

skonały chirurg i pracownik społeczny dr. 

Krasnych odchodzi do Grodna. Znów nie- 

odżałowana strata dla Trok. Nad smutną 

tą wędrówką osób zasłużonych i uzdolnio- 

nych należy się zastanowić. Trzeba im na 

miejscu stwarzać lepsze wa-unki pracy i 
nie narażać ich na ciągłe borykanie się Z 
trudnemi warunkami lokalnemi, które w koń 
cu zniechęcają najlepszych ludzi do jakiej- 
kolwiek pracy twórczej. 3 

_ O ważnej tej sprawie po mówimy wkrót 
ce osobno. 

Zachodzę do Magistratu, gdzie rozma- 
wiam dłużej z burmistrzem p. Bolesławem 
L akowiczem. 

„Jak widzi pan — rozpoczął p. burmistrz 
— budujemy nowe chodniki, mamy własną 
betoniarnię. Będą kosztowały one 8.000 zł., 
na co Migistrat ofiarował 2.000 zł., wydział 
powiatowy też 2.000 zł. Resztę pokrywaja 
właściciele posiad łości. Marzeniem mojem 
‚— jest budowa własnej szkoły powszech- 
nej, gdyż nawet Magistrat mieści się w wy- 
"najętym lokalu. Jedynie seminarjum zdoby- 
ło lokal rządowy. Konserwujemy ruiny zam- 
ku, proszę, podjedziemy na łódce. 

Dziękuję serdecznie, z wielką przy- 
jemnością. 

Jedziemy. Zatrzymaliśmy się nieco koło 
półwysepku, gdzie się rozpoczęła budowa 
schroniska Ligi Rzecznej i Morskiej. 8-go 
września rb. odbędzie się poświęcenie węgła 
pod budowę — oznajmił p, burmistrz. Zapo- 
wiada się to wspaniale. Całe Wilno zagości 
tu chyba na tę uroczystość. Wogóle Liga 
urządzać będzie rok rocznie 8-go września 
rocznicę tej niezwykłej uroczystości. 

Ot o ruiny. U wejścia znajduje się do- 
zorca magistracki, który pilnuje porządku i 

ie 20-to groszowe bilety wejściowe. 
Młodzież ma 50 proc. zniżki. „15-go sierpnia, 
podczas festu zwiedziło ruiny 700 osób i mie 
liśmy 120 zł. dochodu“ — wtrącił dozorca. 
Brawo, brawo, dodałem, gdyby tak częściej.. 

Przy konserwacii ruch znaczny, mury od 
kopano do 3-ch mt“ (miejscami) i za- 
konserwowano. Natrafiono też na różne nie- 
znane dotychczas mury o nader ciekawej i 
pięknej architekturze, zwłaszcza u wejścia 
do zamku (które do niedawno leżało pod 
gruzem.) O kilka kroków, robotnicy, poszu 
kując żwiru do zaprawy budowl. wykopali 
różne przedmioty z czasów historycznych. 
Czego tam nie było: garnki i miski, kości lu 
dzkie, uprząż końska i t.d. Po sfotografo- 
waniu i dokładnym opisie (miejsce, czas, na- 
zwiska robotników i t.d.) przedmioty te od- 
wieziono do Wilna. Byli tu obecni: woje- 
wódzki konserwator p. Lorentz i inż. Boro- 
wski, prowadzący konserwacje ruin zamku. 
Praca ta potrwa lat kilka. 

Pełni wrażeń wróciliśmy do miasta, a ja 
podziękowałem p. burmistrzowi za informa- 
cje. 

Na mieście spotkałem bawiącą tu mło- 
dzież amerykańsko - polską, mówiącą, nie- 
stety po angielsku. A że mam brata w Ame- 
ryce, więc coś nie coś pojąłem. Najbardziej 
ze wszystkiego podobał mi się iście amery 
kański gest z ich strony, a mianowicie: spot 
kawszy na ulicy nędzne, obdarte dziecko, 
zaopiekowali się niem ci polscy Amerykanie 
jak tylko mogli: odzieli, obuli, nakarmili, 
i dali na drogę (do domu). Gdzieżby to kte 
inny zrobił? Gdyby nawet na ulicy znalazł 
pieniądze, nie uczyniłby tego samarytańskie- 
go uczynku miłosierdzia. ' 

Vivatggolacy w Ameryce" — krzyknąłem 
co sił. gł się ttum i podchwycił me sło- 
wa.Zbiegł się też i cały posterunek z ko: 
mendantem p. Kazimierczykiem na czele. I 
ni dopomogli wiele. Proszę tylko przez o- 
myłkę nie nazwać tego zakłóceniem spokoju. 

DOM NA 
OBFITOŚĆ. 

Nazwy nawiane słońcem i wichurą, | 

  

  

   

  

z zasypanej, zapruszonej pamięci cisną się pod pióro, 
imiona, miana rzek, jezior i wiosek, 

Syt wrażeń : przygód (no i ogórków, z 
obiadem włącznie) wróciłem czem prędzej 
autobusem ekstra wynajętym (taksówek tu 
niema) do Wilna, dzieląc się niemi dzisiaj 
z czytelnikami „Siowa“. 

J. Hopko. 

PONARY. 

— Znowu wypadki!!! Niedawno alarmo- 
waliśmy o złamaniu nogi podczas wsiada- 
nia do pociągu urzędnika kolejowego p. Pa 
szkiewicza, obecnie notujemy wypadki naj- 
świeższe: onegdaj podczas wysiadania a 
raczej wyskakiwania (brak podwyższenia 
peronowego) z pociągu doznała zwichnięcia 
nogi p. Krzywiec z Białej Waki. Zemdlałą 
niewiastę odwiózł do punktu felczerskiego 
p. Pietkiewicz, — organista. 

Inny wypadek mógł znowu pociągnąć 
za sobą wielką katastrofę i ofiarę w lu- 
dziach? P. Paszkiewiczowa, jak i wielu in- 
nych pasażerów czekała przy drzwiach po- 
ciągu na zatrzymanie się ostatniego w Po- 
narach. Wiedząc o tem, iż pociąg zatrzy- 
muje się tylko pół minuty, więc pasażerowie 
wyskakują z dość wysoka jak komu sądzo 
no. lle przy tem pisku, wrzasku, lamentu, 
narzekań, wreszcie przekleństw. Dzieci np 

sszczą w niebogłosy i płaczą. 
tym wypadku było gorzej. jeden z 

pasażerów nastąpił (oczywiście niechcąc) na 
płaszcz p. P. i nieszczęsna zawisła w po- 
wietrzu. W tem gwizdek i pociąg ruszył a 

    

" następni, którzy chcieli wysiąść stracili ró- 
wnowagę i runęli na ziemię. Zrobił się nie- 
opisany hałas i tumult ludzki. Na szczęście 
spostrzegł ta maszynista, i pociąg zatrzy- 
mał, ocalając przedewszystkiem p. P. która 
zaczępiła się następnie o deskę. ; 

Skandal! Zwiedzamy cuda w Poznaniu, 
cieszymy się dorobkiem, a tu, u nas o 9 klm. 
od Wilna ludzie wsiadają (ostrożniejst i ci, 
którzy mają własne konie) do pociągu z 
włosnych krzeseł!!! Szkoda, że nasza wy- 
twórnia filmowa nie wyprodukuje „wsia- 
dania" i „wysiadania” pasażerów w Pona- 
rach i nie wyszle tego na P.W.K. < 

To nie są kpiny, to fakty niezbite, to wiel 
ki wstyd! Ža'to winien ponieść całkowitą 
odpowiedzialnošė Prezes Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej p. Staszewski, do którego apelo- 
waliśmy już w tych sprawach niejednokrot- 
nie. 

Apelujemy przeto do pana ministra Kolei, 
z prośbą o zarządzenie dochodzenia i uka- 
rania winnych. : 

Oby tylko jak najrychlej, w imię, życia 
ludzkiego. 

WILEJKA. 

— Zawody strażackie w Wilejce Powia- 
towej. Dnia 18 sierpnia rb. odbyły się w 
Wilejce pow. pierwsze zawody strażackie na 
terenie województwa Wileńskiego. ||| 

Już w przeddzień zawodów zaczęli się zje 
żdżać delegaci poszczególnych straży z po- 
wiatów wilejskiego i mołodeczańskiego oraz 
drużyny stające do zawodów. Wieczorem 17 
komenda Zjazdu zorganizowała uroczysty 
capstrzyk z pochodniami przy dźwiękach 
orkiestr strażackich. Na drugi dzień po przy 
jęciu raportu przęz inspektora. Pożarnictwa 
p. Dalstedta i po wysłuchaniu nabożeństwa 
w miejscowym kościele parafjalnym straże 
i delegaci udali się na plac ćwiczeń. O go- 
dzinie 3 pp. przybyli na zawody prezes Wo- 
jewódzkiego Związku Straży Pożarnych p. 
O. Rackiewicz pp. starostowie powiatów Wi- 
lejskiego i Mołodeczańskiego,  przedstawi- 
ciele władz i społeczeństwa. Prezes Zwią- 
zku p. O. Rackiewicz przyjął raport i doko- 
nał przeglądu zebranych oddziałów. 

Punktualnie o godz. 15 min. 30 rozpo- 
częły się zawody, na które złożyły się ćwi- 
czenia szkolne z narzędziami i całym tabo- 
rem wyjazd do pożaru z pełnem bojowem 
wyekwipowaniem. Tłumnie zebrana publi- 
czność rzęsistemi oklaskami nagradzała wy- 
siłki dzielnych strażaków, a zaciekawienie 
wzrosło niesłychanie gdy pierwsza straż w 
galopie wyjechała do „płonącego” budynku. 
Q mierze zainteresowania się publiczności 
świadczyły liczne zegarki w rękach widzów 
którzy po raz pierwszy mieli możność prze- 
konać się o sprawności i zręczności swoich 
straży. 

Po zakończeniu zawodów nastąpiło rozda 
nie nagród w postaci proporczyków ofiaro- 
wanych przez Związek Wojewódzki, przy- 
czem pierwsze miejsce zdobyła ochotnicza 
straż pożarna z Wilejki pow. drugie zaś ocho 
tnicza straż pożarna z Radoszkowicz pow. 
Mołodeczańskiego. Przy rozdawaniu nagród 
przemówił do zebranych prezes Związku p. 
O. Rackiewicz zachęcając druhów do dal- 
szej pracy nad rozwojem pożarnictwa i nie- 
szczędzenia wysiłków dla uzupełnienia swych 
wiadomości fachowych, poczem straże pod 
komendą instruktora pożarniczego Wł. Fu- 
rsewicza przedefilowały przed zebranemi 
władzami. 

Wieczorem w salach miejscowego Klubu 
Urzędniczego odbyła się dla odjeżdżających 
straży pożegnalna kolacja. 

į Dr. D. Zeldowicz 
POWRÓCIŁ. 

l Mickiewicza 24, tel. 277. 

@ Dr. А. GLOBUS й 
' (choroby skórne i weneryczne). 

B Wileńska 22. POWRÓCIŁ # 

    

  

  

  

  

  

SŁOWO 

y 
W Paiestynie 
Powodem krwawych zajść w Pa- 

lestynie, podobnie jak w roku ubieg- 
łym tbyło starcie pomiędzy Arabami 
a modlącymi się żydami u „Ściany 
Płaczu”. Jak wiadomo historyczna 
„Ściana płaczu* otacza miejsce, gdzie 
ongiś stała świątynia Salomona, a 
obecnie znajduje się meczet Omara, je- 
dna z największych świętości świata 
muzułmańskiego. W roku ubiegłym 
Arabi zrujnowali część muru tworząc 
w ten sposób przejście do meczetu. 
Powodem do ciągłych starć było je- 
szcze i to że teren przed „Ścianą pła- 
czu* należy do Arabów. Modlący się 
żydzi zaczęli na nim ustawiać ławki i 
pulpity, które kilkakrotnie zdążający 
do swej świątyni Arabowie usuwali 
siłą. * 

Wypadki ostatnie właśnie wzięły 
swój początek od takiego drobnego 
zajścia. Jeżeli zaś przybrały tak duże 
rozmiary, to przypisać to należy cią- 
gle wzrastającemu antagonizmowi po- 
między ludnością tubylczą arabską a 
napływową żydowską. 

Według informacyj ze źródeł ży- 
dowskich zatarg o „Ścianę placzu“ jest 
tylko epizodem w walce dwóch wiel- 
kich arabskich rodów  arystokratycz- 
nych: Husseinitów i Nashabi. 

Husejnici władają obecnie w Naj- 
wyższej Radzie muzułmańskiej, a Nas- 
hasibi dzierżą mimo mniejszości arab- 
skiej w Jerozolimie stanowisko burmi- 
strza Świętego Miasta. Zbliża się atoli 
czas wyborów prezydenta Rady Mu- 
zułmańskiej. To wysokie i potężne sta- 
nowisko, przynoszące zresztą bardzo 
wielkie korzyści materjalne rodzinie 
Huseinitów stanowi jabłko niezgody 
między obiema rodzinami. Huseinici 
pragną wszelkiemi środkami  zatrzy- 
mać to stanowisko także dlatego, że 
w Radzie Muzułmańskiej ujawniono 
wielkie nadużycia pieniężne, a więc u 
trata tego stanowiska przez Husejni- 
tów spowodowałaby dla całej rodziny 
kompromitację, którejby nie zaoszczę- 
dzili zapewne Husejnitom ich wrogo- 
wie Nashasibi. 

Hadi Emin. obecny wielki Mufti 
palestyński chcąc utrzymać się na sta- 
nowisku wielkiego muitiego i zapew= 
nić sobie przyszły wybór musiał tedy 
stać się „bojownikiem religji* i reli- 
gijnym „bohaterem muzułmańskim”. 
Ponieważ zaś walka z misjonarzami 
katolickimi nie jest wśród Arabów po- 
pularna, ani też skuteczna, wysunięto, 
więc „Ścianę płaczu'', jako pozycję mu- 
zułmańską, znajdującą się w niebez- 
pieczeństwie. Hedi Emin ma ratować 
tę pozycję i stać się jej obrońcą. 

W sprawie „Ściany placzu“, po 
wypadkach roku ubiegłego prowadzo- 
no za pośrednictwem komisji manda- 
towej Ligi Narodów, o którą cała 
sprawa się oparła, pertraktacje w ce- 
lu wykupienia przez żydów przyległe- 
go terenu. Pertraktacje ciągnęły się 
pewien czas nie dając pozytywnego 
rezultatu, ponieważ muitiat palestyń- 
ski odmówił kategorycznie odsprze- 
dania terenu wychodząc z założenia, 
że dostęp da meczetu Omara byłby w 
ten sposób utrudniony dla udających 
się na modły, Arabów. 

Dla całości obrazu warto jeszcze 
zaznaczyć, że polityka angielska ota- 
czająca jeszcze przed kilku laty czułą 
opieką żydów w Palestynie, znacznie 
ostatniemi dla żydów czasy ochłodła. 
W. administracji angielskiej nastąpił 
szereg zmian, z których żydzi w Pale- 
stynie byli mocna niezadowoleni, po- 
mawiając szereg wyższych urzędników 
o intrygi i sprzyjanie Arabom. 

Wojska angielskie  likwidowaly 
zajścia ze swoistym sobie spokojem i 
komiortem. Oto samoloty angielskie 
rzucają bomby wszędzie tam, gdzie 
widzą zaburzenia. Ma to widocznie na 
celu odebranie ochoty do bitwy & 
stłumienie zapału namiętności równo- 
rzędnie jednej jak drugiej stronie. 

Garnizon angielski w Palestynie 
jest bardzo nieliczny, to też po wybu- 
chu pierwszych większych starć, pew- gielskie podają cytry o wiele mniejsze. 

potem na wszyściutkich palcach długo coś rachował; 

5.2 spojrzał uroczyście jak Abraham, 
machnął ręką po czemś przykrem chociaż błahem; 
zawołał przeciągle w stronę sadu, 
zdziwił się, że nikt nie odpowiada. 
Poczem zawrócił nagle, i uspokojony 

akcentów niepisanych tyle i sylab i samogłosek 
wyrazistszych od słów, śpiewniejszych od śpiewu. 
I broniąc się od chmary różnoskrzydłej na papier to 

Įhurmem zlewam. 

Cóż ba się pod pióro garnie! 
Nawet garnki i śpiżarnie, 
ciemne i. pachnące kąty, 
które mysz najlepiej sprząta. 
Pająk co z sufitu zwisa 
radby o nim ktoś napisał; 
komar co z gałęzi spadł 
pragnie, by i po nim został 
Żaby z błot, kury z kurników 
— każda chce mieć po pomniku. 

krokiem arcykapłana ruszył w moją stronę. 

KURTUAZJE. 

Stareńka żydowica pod namiotem ze słomy 
robi honory gościom, jakby była w domu, 
rozpościera krogulcze palce, wskazuje na murawę: 
„Może Panienki, może Jaśnie Dzieci będą łaskawe!" 

- Cisną się żydziątka do jej spłowiałej spódnicy, 
czarnookie, smagłolice... \ 
Petno ich. Z radošcią i strachem 
stają nagle w namiocie i sterczą nad dachem, 
posiadały w łopuchach, 
pełzną z pokrzyw na brzuchu. 

ślad. 

Taki — DOM NASZ rozległy był, tak przeludniony, 
Biegałam po nim jasnowłosa, otulona chustką puszystą. 
Zdawało mi się żem samotna, marzyło — żem 

Teraz — wiem wszystko! 

DZIERŻAWCA DOMU. 

[opuszczona. 

est ich pięć, nie — piętnaście! lub trzydzieści sie- Р у 
[dmioro? 

„Może Jaśnie Dzieci pozwolą... Może jabłek 'dojrzałych 
[zabiorą?“ 

DAWIDEK I JAŚMIN. 

A Dawidek — pobożny, młody, poważny żyd. 
Stawał nieraz oniemiały, kiedy jaśmin kwitł. 
Zaczynały się porzeczki, 
były krzyki, razy, sprzeczki, 
spuszczano psy z łańcuchów: 

żydowsko-arabskie w 
Niezadowolenie z administracji angielskiej 
LONDYN, 29-8. PAT. Wiadomości z Palestyny wywołały w szerokich 

kołach angielskich wyraźne niezadowolenie z administracji brytyjskiej w je- 
rozolimie. Ogólnie, administracji brytyjskiej zarzucają opieszałość i bezriad- 
ność w zażegnywaniu koniliktu. Niektóre dzienniki wprost podkreślają, że 
o ile administracja brytyjska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, to 
jakim ma być cel mandatu brytyjskiego w Palestynie. Z rozmaitych stron wy- 
suwane są żądania ścisłego śledztwa i stosownych zimian w administracji 
palestyńskiej. Ze strony żydowskiej żądana jest zmiana na stanowisku wyso- 
kiego komisarza w tym kierunku, aby wysokim komisarzem został ponownie 
żyd. W przyszłym tygodniu egzekutywa sjonistyczna złożyć ma rządowi o0b- 
szesny memorjał z wyszczególnieniem koniecznych, z punktu widzenia ży- 
dowskiego, zmian personalnych i taktycznych w ladministracji brytyjskiej w 
Palestynie. 

Interwencja wojsk angielskich 

LONDYN. 29.8. Pat. „Daily Expres" donosi z Jerozolimy, że strzelcy 

arabscy, którzy zajęli dużą wieś, położoną na pagórkach w pobliżu miasta, 

zostali wczoraj niemal doszczętnie rozbici. W utarczce biały udział oddzia- 

ły brytyjskie przy pomocy automobilów pancernych i aeropłanów. Bedui- 

nów zaskoczono niespodziewanie, dzięki czemu wielu z nich wpadło w rę- 

ce wojsk angielskich z łupem i bronią w ręku. Wielu innych rzuciło się 

do ucieczki, lecz lecące nisko aeroplany ostrzeliwały ich z karabinów ma- 

szynowych. Było wielu zabitych. 

" KONCENTRACJA WOJSK ANGIELSKICH. 

: WIEDEŃ, 29-8. PAT. Według doniesień dzienników z Jerozolimy, oceniają sytu- 
ację w Palestynie nieco spokojniej, W Jerozolimie i Haifie skoncentrowano oddziały 
wojsk angielskich w sile 4 tysięcy żołnierzy. Niebezpieczeństwo ogółnego powstania 
jest w zasadzie zażegnane. W Jerozolimie wywołała wczoraj wielką sensację wiadomość 
o rozbrojeniu funkcjonarjuszy rządowych, którzy przed kilkoma dniami otrzymali broń. 
W okolicy miasta krążą automobile pancerne oraz samoloty wojskowe. Ludność dowia- 
duje się o sytuacji jedynie z komunikatów rządowych, gdyż wszystkie pisma zostały 
zawieszone. Komunikaty urzędowe stwierdzają, że zaburzeniom winny są Obie streny. 

Stan obiężenia w Hailie 

BERLIN. 29.8. Pat. „„Vossische Ztg.* donosi z Jerozolimy, że w Ha- 
iiie miało miejsce wczoraj ponowne starcie pomiędzy arabami a oddzia- 
łem wojska brytyjskiego, przyczem 30 arabów zostało zabitych oraz wiel- 
ka ilość rannych. Komendant wojsk angielskich w Haifie zarządził stan 
oblężenia. Bandy arabskie plądrują opuszczone przez żydów wsie i ko- 
lonje. Dziennik twierdzi, że wśród ofiar znajdują się liczni obywatele nie- 
mieccy. 

Walki toczą się ze zmiennem powodzeniem 

BERLIN. 26.8. Pat. „Berliner Tageblatt" w depeszy swego korespon- 
denta z Jerozolimy donosi, że pod dwudniowem oblężeniu arabowie zdo- 
byli żydowską kolonję Kastinjen. Natomiast koloniści żydowscy odparli 
ataki na szereg innvch miejscowości. 

GOTOWOŚĆ ŻYDÓW AMERYKAŃSKICH OBRONY WSPÓŁPLEMIEŃNCÓW 

WIEDEŃ, 29.8. PAT. Według doniesień dzienników z Nowego Yorku, organiza- 
cja żydów sjonistycznych z Ameryki doniosła ambasadorowi angielskiemu w Waszyn- 
gtonie, że 10 tys. uczestniczących w wojnie światowej żydów amerykańskich oświad- 
czyła gotowość natychmiastowego odjazdu do Palestyny w celu współdziałania w 
stłumieniu powstania arabów. W operze Metropolitain w Nowym Yorku odbyła się wczo- 
raj wielka manifestacja protestacyjna żydów przeciwko zajściom w Palestynie. 

Pielgrzymi palestyńscy zatrzymali się w Watykanie 
RZYM, 29:VIII. Wiadomości z Jerczolimy otrzymane w Watykanie potwierdzają, 

że marsze arabów zostały narazie powstrzymane. Jjednąkże władze przygotowane są 
na wszelkie ewentualności. Papież przyjął grupę pielgrzymów, którzy w dniu jutrzej- 

szym mieli odpłynąć do Palestyny. jest jednak rzeczą niemal pewną, że grupa ta 
nie wyjedzie obecnie. Komitety, organizujące pielgrzymki otrzyinały zawiadomienie, 
aby zaniechały przygodowań do wylazdu. 

Manifestacja żydowska w Londynie 
LONDYN, 29 8. PAT. W londyńskiej dzielnicy Easterny odbyła się manifestacja 

żydów, mającą na celu zaprotestowanie przeciwko zajściom w Palestynie. W manite- 
stacji brało udział zgórą 2000 żydów. 

Nieudana manifestacja sjonistów Iwowskieh 

LWÓW, 29. 8. PAT Wczoraj o godz. 18-ej w dzielnicy żydowskie 
Lwowa zaczęły gromadzić się grupy ludności żydowskiej i ruszył sochód 
w kierunku wicekonsulatu angielskiego, mieszczącego się przy ul. Asnyka 
Policja zagrodziła drogę demonstrantom i wezwała ich do  rozejścia się. 
Demonstranci wezwania tego nie usłuchali, wobec czego jak również wo- 
bec wmieszania się do manifestacyj elementów podejrzanych, policja zmu- 
szona była demonstrantów rozproszyć, przyczem wśród wytworzonego za: 
zamiesnia szereg osób zostało poturbowanych. 

m  Konserwaforium Muzyczne w Wilnie 
__ (Z PRAWAMI), ul. DOMINIKANSKA 5. i 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. — Klasa orga- a 
nowa: Spiew solowy. Wykłady przedmiotów teoretycznych. 
— Zespoły: kameralny. chóralny orkiestrowy.  Pie'wszorzędne siły m 
nauczycielskie. Opłata kwartalna. Sekretarjat czynny od g. 4 7w. —l 

SIAI TUI K TS ZCZKA OEÓOZREORO ZER   

ną ilość żołnierzy przewieziono samo- 
lotami. 

Informacje do Polski o zajściach w 
Palestynie w swej ogromnej większo- 
ści pochodzą ze źródeł żydowskich i 
jako takie mają jednostronne oświetle- 
nie, Zwłaszcza liczba ofiar według źró- 
deł żydowskich sięga setek a bodaj i 
tysięcy, podczas gdy komunikaty an- 

Kołysał się Dawidek, 
ani głosu nie wydał. 
Patrzył na jaśmin biały: 
„Jasny on... doskonały! 

RZEŹNIK RUFKE. 

Do śpiżarni, da Gosposi 
żydek Rufke mięso nosił: 
w płaskiej czapce, butąch długich, 
przed nim, za nim deszczu smugi. 
Chodził jak szaruga i słońce — naprzełaj, 
a zażartość na psy po wioskach w oczach mu płonęła. 
Wspinam się do niego na palce: 
„Czemu ВиКе z psami zawsze w wałce?* 

KUPCY W KRASŁAWIU. 

Gdy się było w miasteczku powożąc samą, 
wychodzili na wierzch kupcy z głębokich kramów, 
chwiali się na nogach cienkich: 
„Nu odwaga jaka u panienki! 
Mówił mi z Przydrujska wujek, 
że tam w lasach same strachy, same zbóje. 
Jakby ja był za Mamusię 
tobym dziecka — i samego jeszcze — tak nie puścił!” 

opuścili 

PAPIEROWY SKLEP. 

Palestynie 
Antyarahski dzień w 

Wilmie 
Wiadomości z egzotycznej dla nas 

Polaków Palestyny przeistoczyly 
wczoraj wygląd naszego miasta. 

Żydzi wileńscy są niesłychanie 
podnieceni temi wiadomościami. Jak 
każde tego rodzaju zajścia, owe wy- 
rażanie sympatji daleko od nas wal- 
czącym ma swoje strony wzniosłe,” 
ma swoje strony groteskowe, które 
uniknąć sie nie dadzą. Oczywiście te 
okrzyki „wytrwamy!* wznoszone dziś 
przez żydów w Warszawie i Wilnie 
mogą być wzniośle przyjmowane przez 
zapalonych sjonistów, mogą wywołać 
uśmiech na twarzy sceptyka: „gdzie 
wytrwacie?—tutaj w Wilnie” Potem 
czytamy w pismach żydowskich: „10 
tysięcy osób'—oho myślimy sobie 
10 tysięcy żydów wyjechało bić się z 
Arabami w Palestynie, tymczasem to 
tylko 10 tysięcy osób odprowadzalo 
tylko 38 „chaluców*' którzy jadą się 
bić.— Czy dojadą, to także pytanie— 
podpowiada złośliwy chochlik, rozba- 
wiony tem, że żydzi ten, naród taki 
pokojowy, taki  pacyfistyczny, tak 
zawsze szerzący Odrazę do „wojny, 
teraz wołają „do broni“ tak strasz- 
nym głosem, że przeraziłby samego 
Suworowa. 
Ale wreszcie odpędźmy tego nieznośne- 
go chochlika i powiedzmy co było. Prze- 
dewszystkiem były obrady w Gminie 
Żydowskiej, gdzie się zaczęło od nie- 
słychanie burzliwego starcia. 

Przedstawione były trzy rezolucje 
narodowo-żydowska reierowana przez 
p. Kruka popierana przez większość, 
demokratyczną, p. Czernichowa gdzie 
była mowa o „człowieku* zamiast o 
„żydzie”*, wreszcie bundowców, p. 
Żeleznikowa, która potępiała nacjo- 
nalizm zarówno angielski, jak żydow- 
ski. Nasunęło to sjonistom pomysł, 
aby wbraku Arabów poturbować p. 
Zeleznikowa. W obronie tego ostat- 
niego stanęła młodzież bundowców, 
Oraz część makabistów. „Awantura 
arabska" wewnątrz gminy żydowskiej 
na tle potępienia Anglików i Arabów 
została zlikwidowana. 

O godz. 6ej wieczór w starej sy- 
nagodze na ul. Niemiec«iej odbyła się 
uroczysta liturgja, którą odprawił ra- 
bin Krakowski w asyście kantora 
Goldsztejna. W tymże czasie prawe 
wszystkie sklepy żydowskie były za-, 
mknięte, prócz niektórych na ul. Mi- 
ckiewicza. A fe, otwarte sklepy wstydź-, 
cie się. W synagodze ścisk był nie- 
słychany. Wyniesiono stamtąd siedmiu 
zemdlonych żydów. 

Wkońcu nałeży napiętnować anal- 
fabetyczne postępowanie naszych 
wiadz. Dlaczego policja konna rozpę- 
dzała manifestant6w?—Niema to za 
grosz sensu. Przecież chyba żadni 
Arabowie nie mają wływów w naszem 
województwie. Pamiętamy czasy, jak 
Lloyd George chciał nas kontrolować 
czy u nas niema pogromów. Dziś 
może być nam conajmniej obojętne, 
jeśli nie sympatyczne, że oburzenie 
żydów zwróciło się przeciw ;komu 
innemu, a żydzi całego Świata wyra- 
żają Swe uznanie dla konsula Polski 
w Palestynie p. Zbyszewskiego. Ży- 
dzi zresztą—mówiąc serjo—mają zu- 
pełną rację przejmować się wypadka- 
mi Palestyńskiemi, a my nie mamy 
najmniejszej racji bronić Arabów. 
Toteż rozpędzanie, czy utrudnianie, 
pochodów, które mają na celu zachę- 
cać młodzież żydowską do wyjazdu 
z Wilna do Palestyny w obronie włas- 
ności żydowskiej w tamtym kraju 
niema— jak już powiedzieliśmy —za 
grosz sensu. 

EG A A E SS. ASIA A SAS SA Z A A SM S.A A SM 
8-kl. Koedukacyjne Humanistyczne B 

Gimnazjum im. ), 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. 

Zapisy do wszystkich klas przyjmuje Kancelarja od g. 9—1 i od 4-5, 
Egzaminy wstępne od 3 września, Przy gimnazjum Kursy dla dorosł 

Z ESO O CY ZOK OOSKAR 
Nieszczęście się piętrzyło wkoło nich jak wkało stu- 

I. KRASZEWSKIEGO 

[dni wał. 
A przed sklepem łaciaty kot siedział, ze sznurka się 

[rwał. 

STAROWIERY. 

Starowier Wasyl z synami ośmioma 
skrzypiące Antonówki zsypywał na słomę. 
Ibrzymim wzrostem sięgał pomiędzy owoce, 

nogi miał wielkie — w łapciach niespożytej mocy. 
Spieszyli się synowie, pomocne olbrzymy, , 
by wywieźć plon jabłeczny przed nadejściem zimy. 

KRADNĄ LAS. 

Ujrzeć ich w lesie jeszcze, jeszcze raz: 
stoją między brzozami, brody mają po pas, 
oczy wielkie, niebieskie, nieszczere 

ręce, w których dzierżą siekiery. 
Konwalje ławą bielą się pomiędzy nami spokojne 

[ i bose... 
Blisko tuż... Boże, co się stanie, gdy oczy i siekiery 

[błękitne podniosą?! 

KACAPI. 

_ Kacapi jedzą powoli pod jabłoną 
barszcz okazały, kapustę pełną woni: 

Papierowa żydóweczka z papierowym żydem 
zawsze byli zatroskani, klepali bidę; 

hoże służą im dziewki, wielkonogie baby. 
Czaj piją, jedzą znów aż człowiekowi słabo, 

W sadzie pod jabłonią oliwną 
stoi stary, stary żyd z brodą niby Noe, 

patrzy na urodzaj; cmoknął, głową kiwnął, 

„Jaki biały!... Jak w puchu..." 
Gromiły łupieżców Łaja i Sura i Małka... 
„Gdzie Dawid... Nu... Chłopa niema ni kawałka!” 

mówili z opuszczoną głową, co rzecz była warta, 
nie lubili rozmawiać, nie śmieli się z żartów... 
Dzieci im umierały... 
Kramik był za mały... 

a potem rozpostarłszy na ziemi kapoty 
kładą się rozczesując brody jasnozłote, 
żegnają ziewiające paszcze jeszcze pełne chleba 
i jasnemi oczyma w jasne patrzą niebo. 
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„KOKIEK GOŚPODKACZY ZICII WSCHODNICH 
ZASADY SUKWENCJONOWANIA KÓŁ 

KONTROLI OBÓR 
Przez Ministerstwo Rolnictwa zo- 

stały zatwierdzone zasady subwencjo- 
nowania przez Ministerstwo Rolnictwa 
pracy kół kontroli mleczności w góspo- 
darstwtch rolników. 

Zasady te będą wprowadzone w 
życie od początku przyszłego okresu 
dastwach rolników. 

Akcja, o której mowa, dostosowana 

do sił i środków organizacyjnych oraz 

do poziomu hodowli w drobnych go- 
spodarstwach, nosiła początkowo cha- 

rakter propagandowy. Chodziło przede 

wszystkiem o spropagowanie samej 
idei kontroli, o zwrócenie uwagi drob- 

nych rolników na wydajność mleczną 

posiadanych krów i na jej zależność od 

żywienia. Podłoże dla zainteresowania 
drobnych hodowców produktami hodo- 

wli stanowiły przedewszystkiem mle- 

czarnie spółdzielcze, które od 1924 r. 

zaczęły się szybko mnożyć. || ; 

Gdy okazało się że teren jest już 

dostatecznie przygotowany, zaczęto 

zakładać koła kontroli użytkowości, w 

ścisłem tego słowa znaczeniu, to zna- 
czy, oparte na pracy asystentów kon- 

troli mleczności sprawdzających udój i 

badających zawartość tłuszczu w mle 
ku niemniej, niż raz na miesiąc. 

Oczywiście wprowadzenie tak skom 
plikowanego zabiegu odrazu w całej 
rozciągłości niełatwo daje się uskute- 
cznić, wobec czego wytwarzają się też 
formy kontroli przejściowej. Minister- 
stwo Rolnictwa już od 1928 r. udziela 
zasiłków na utrzymanie asystentów kon 
troli mleczności, pracujących w go- 
spodarstwach drobnych rolników, na 
co wydysponowano w 1928 r. około 
zł. 100.000. Kosztem tej sumy zostało 
wciągnięte do kontroli około 12.000 
krów, należących do drobnych hodow 
ców. 

W ustalonych obecnie zasadach 
Ministerstwo zmierza w myśl systemu, 
przyjętego przy subwencjonowaniu kon 
troli mleczności w krajach skandynaw- 
skich, do tego, aby zasiłki, udzielane 
pewnemu kółku kontroli, z roku na rok 
ulegały zmniejszeniu i aby po pewnym 
czasie cała akcja prowadzona była wy- 
łącznie kosztem zainteresowanych rol- 
ników. Zasady, o których mowa, 
brzmią, jak następuje: 

: „Ministerstwo Rolnictwa udzielać 
„będzie izbom rolniczym i organizacjom 

« rolniczym zasiłki na prowadzenie prac 
w zakresie kontroli mleczności na ni- 
żej wymienione cele i przy uwzględnie 
niu następujących warunków: 

l. — Na utrzymanie kontrolerów 
mlecznošci, pracujących w drobnych 
gospodarstwach rolnych: w pierwszym 
roku udzielania zasiłku — zł. 2.400 ro- 
cznie, w drugim roku — zł. 1.600, w 
trzecim — zł. 800, w czwartym — zł. 
400 i piątym — zł. 200, na każdego z 
nich. Personel, pracujący w zakresie 
kontroli mleczności nie może być uży- 
ty do prac w "nnej dziedzinie. Ilość kon 
trolerów mleczności utrzymywanych 
przez Ministerstwo Rolnictwa nie bę- 
dzie wyższa niż 5 na powiat. 

Il. — Kontrola mleczności przez 
personel, korzystający z zasiłku, od- 
bywać się będzie według zasad, wspól 
nie opracowanych dla całego terenu 
Polski przez izby i organizacje rolnicze 
po zaakceptowaniu ich przez Min. Rol. 
Zasady te, między innemi, określają 
minimalną ilość krów, poddanych kon- 
troli w kółku (lub kilku sąsiednich), 
będących terenem pracy kontrolera. 

III. — Praca w zakresie mleczności 
rozpoczęta być winna od powiatów, po 
siadających rozwinięte  mleczarstwo. 
lzby i organizacje rolnicze w porozu- 
mieniu z odpowiedniemi związkami mle 
4a i rewizyjnemi ustalą plan ro 

/ zwoju kontroli mleczności na najbliż- 
sze 5 lat. W zakresie pierwszych 2 lat 
plan winien być szczegółowo opraco- 
wany z podaniem powiatów, ilości kół 
kontroli mleczności, ilości kontrolerów 
w każdym powiecie i t.d. Na następne 

  

3 lata plan winien wskazać powiaty, 
które zostaną objęte pracą. Plan, opra- 
cowany przez organizacje, winien być 
przedstawiony do aprobaty wojewódz- 
kim komisjom rolniczym i odpowied- 
nim urzędom wojewódzkim. 

Iv. 
głoszenie drukiem wyników kontroli 
mleczności będzie udzielany w całko- 
witej wysokości kosztów, wyłącznie na 
jedno wydawnictwo, obejmujące cały 
teren Polski. 

V. — Zasiłek udzielany będzie na 

kupno aparatów Gerbera po 1 na ka- 
żde zorganizowane kółko kontroli mle 
czności lub kilka sąsiednich kółek kon- 

troli, obsługiwanych przez jednego kon 
trolera mleczności, objętych planem 

pracy na dany rok, oraz na potrzebne 

  

druki (z wyjątkiem rejestrów obwodo- € 

wych). Na druki zasiłek udzielany bę- 

dzie w wysokości nie wyżej jak zł. 100 
rocznie na województwo. 

Powyższe informacje czerpiemy Z 
tygodnika „Przemysł i Handel". 

INFORMACJE 
ZBIERANIE ZAMÓWIEŃ A ŚWIADECTWO 

PRZEMYSŁOWE. 

Okólnikiem Nr. 210 z 1927 r. wyjaśniło 

Ministerstwo Skarbu, że o ile pracownik 

orzedsiębiorstwa handlowego względnie prze 

mysłowego zbiera zamówienia na towary 

swej firmy i posiada przy sobie tylko prób- 

ki towarów, winien on nabyć Świadectwo 

przemysłowe IV kat. dła osobistych zajęć 

przemysłowych. ? k Е 
Ponieważ zarządzenie powyższe stoi w 

sprzeczności z wyrokami Najwyższego Trybu 

nału Administracyjnego, Ministerstwo Skar- 
bu, zmieniając częściowo powołany okólnik 
Nr. 210, wyjaśnia że pracownik przedsiębior- 
stwa krajowego, czerpiący swój zarobek głó- 
wnie ze stałego wynagrodzenia służbowego, 
może zbierać zamówienia na rzecz tego 
przedsiębiorstwa i poza jego siedzibą bez 0- 
bowiązku wykupienia oddzielnego świade- 
ctwa przemysłowego, nie jest bowiem pomo 
cnikiem podróżującym (komiwojażerem) w 
rozumieniu art. 8 punkt. 3 ustawy o pań- 
stwowym podatku przemysłowym oraz czę- 
ści III lit. D kat. IV załącznika do art. 23 
PO ustawy. 

tosunek służbowy zachodzący 
dzy pracownikiem a przedsiębiorstwem oraz 
wysokość i rodzaj pobieranego wynagro- 
dzenia powinien być odpowiednio udowod- 
niony w szczególności powinno być stwier- 
dzone, że przedsiębiorstwo opłaca za dane- 
go: pracownika podatek dochodowy od u- 
posażeń, opłaty do Kasy Chorych, powsze- 
SMSY, Zakładu Ubezpieczeń i t.p. 

razie braku powyższych warunków, a 
zatem w wypadkach, gdy prowizja przekra 
cza stałe uposażenie służbowe danego pra- 
cownika, gdy pomocnik podróżujący zbie- 
ra zamówienia dla kilku przedsiębiorstw 0- 
raz gdy zbiera zamówienia dla jednego wpra 
wazie przedsiębiorstwa, lecz stosunek służ- 
bowy pomiędzy nim a przedsiębiorstwem 
wyraźnie nie zachodzi, należy żądać od ©d- 

    

Zasiłek na opracowanie i o- t 

pomię-, 

nośnych osób wykupienia oddzielnego Świa- 
o w myśl części III lit. 
do art. 23 ustawy (O- 
Skarbu Nr. 276 z dn. 
D. V 2899-4-29). 

    

  

23 lipca 1929 r. L. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (a) Handlarze u prezesa Izby skar- 

bowej. Nowomianowany prezes Izby skarbo 
wej przyj 

    
ją! delegację drobnych handlarzy, 
osili o zastosowanie ulg w stosun- 

płatników latków. Pan prezes Ra- 
przyrzekł stosowanie pewnych udo- 

i w rozłożeniu zaległych podatków 
na raty z tem że podania o ulgi będą wna- 
szane przez związek. Natomiast odrzucił 
żądania handlarzy o umożeniu podatków, 
onieważ to przekracza zakres jego kompe- 

te 

   

      

  

   

   
— (0) Nowe punkty czyszczenia zboża 

w pow. Wileńsko-Trockim. Sejmik Wileńsko- 
Trocki, wspólnie z gminami postanowił zor- 
ganizować w bieżącym okresie 9 nowych 
punktów czyszczenia zboża, z tych w 5 
miejscach przy kółkach rolniczych w Paku- 
liszkach, gm. Koniawskieį, w Waskańcach, 
gm. Niemenczyńskiej, w Michaliszkach, gm. 
ji iackiejj w Melachowiczach, gm. Ru- 

iw Miednikach Królewskich, gm. 
‚ resztą zaś narzędzi rolniczych 
czenia zboża pozostaje przy urzę- 

gminnych w Mickunach, Rudominie, 

        

dach 
Małych Solecznikach i Wornianach. 

Dostarczenie kosztownych narzędzi 
czyszczenia zboża dla rolników spowodowa- 

do 

  

ne było popytem na punkty już egzystują- 
ce i trudnością nabycia wzmiankowanych 
narzędzi przez poszczególnych rolników. 

— (0) Usprawnienie pracy agrono- 
micznej w pow. Wileńsko-Trockim. Ce- 
lem usprawnienia pracy agronomicznej w 
pow. Wileńsko-Trockim i wskutek prowa- 
dzenia organizacji gospodarstw przyktado- 
wych w rejonach wsi skomasowanych przez 
zjednoczone organizacje rolnicze na terenie 
powiatu, sejmik Wileńsko-Trocki subsydjo- 
wać będzie te organizacje rolnicze na utrzy 
manie sił fachowych z siedzibą w rejonach 
gmin Orańskiej, Solecznickiei, Worniańskiej 
i Poabrzeskiej. Subsydjowanie nastąpi z no- 
wym rokiem budżetowym. 

(0) Urodzaj w pow. :Wileūsko- 
Trockim. Ze źródeł miarodajnych dowia- 
dujemy się, że urodzaj zbóż w pow. Wileń- 
sko Trockim, jest ogółem średni. Łubin, 
seradela, siano i koniczyny dały urodzaj 

niżej średniego. Poprawa kartotli zależy od 
ilości opadów w bieżącym okresie 

— (0) Kastracja ogięrów. Z dniem 1 
stycznia 1931 r. wchodzi w życie ustawą o 
przymusowej kastracji ogierów nielicencjo- 
aowanych. Ustawa wpłynie na podniesienie 
poziomu pogłowia koni, da korzyść dla 
poszczególnych rolników przez usuńięcie 
ogierów nieodpowiednich i udoskonali mier- 
ne obecnie pogłowie w powiecie. 

Wobec Komisja rolna sejmiku Wi- 
leńsko Trockiego na ostatniem swem po- 
siedzeniu, po omówieniu wyżej wymienio= 
nej ustawy, zapropoaowałą aby sejmikowy 
lekarz weterynaryjny już w bieżącym okre- 
sie porozumiałby się w tej sprawie z ambu- 
lansami felczersko weterynaryjnemi. znaj- 
dującemi się na terenie powiatu, i przy- 
stąpiłby do kastracji ogierów nielicencjo- 
nowanych. Po wejściu w życie wymienio- 
nej ustawy właściciele ogierów nielicencjo- 
nowanych opłacać będą po 50 zł. kary. 

W związku z tem sejmik Wileńsko= 
Trocki występuje do zarządu państwowego 
stada ogierów w Janowie Podlaskiem о 
zasilenie powiatu na następny rok rozpio- 
dowy dodatkowemi 5 ogierami dla Turgiel, 
Podbrzezia i Trok. 

  

KRONIKA 
- PIĄTEK | 
30 oss | Wschód ni g. 4 m. 12 

Feliksa Zach. sł. o g, 18 m. 29 
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Rajmunda 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 29  Vill. 1929 +. 

Ciśnienie J : 
šrednie w m ] 168 

Temperatura | + 210C 
średnia 

Opad za do- J 
bę w mm. 

Wiatr ! f b i przeważający | Południowo-zachodni. 

Uwagi: Pogodnie 
Maximum za dobę +- 1280 

Minimum za dobę -- 28 C 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
wzrost ciśnienia. 

MIEJSKA 
— (a) Lustracja autobusów. Komisja 

złożona z inż. Krakowskiego i aspiranta Leo 
dokonała lustracji kursujących na mieście 
autobusów. Wobec stwierdzenia licznych 
defektów technicznych 5 autobusów i jed. 
na taksówka zostały wycofane z obiegu. Na- 
ogół dzięki systematycznej kontroli ruchu 
samochodowego stan pojazdów mechanicz- 
nych ostatnio znacznie się poprawił. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Państwowy urząd pośrednictwa pra- 
cy w Wilnie podaje do wiadomości iż A 
siada w swej ewidencji zapotrzebowanie na 
większą ilość robotników do kopania sta- 
wów rybnych w okolicach Siedlec. Kandy- 
daci reflektujący na objęcie tej pracy win. 
ni po wszelkie informacje dotyczące pracy 
i płacy zwracać się do p. U. P. P. w Wil- 
nie ul. Subocz 20-a, pokój Nr. 9 w godz. 

  

od 10 do 14. 
SZKOLNA. 

— Dyrekcja hang M seminarjum 
naucz. żeń. im. Królowej Jadwigi w Wilnie, 
Augustjańska 4, przyjmuje wpisy uczenie 
do I oddziału szkoły powszechnej przy tem- 
że seminarjum i dopełnia oddziały 2, 3, 4 i 
5-ty w dniach 30, 31 i 2 września od godz. 

АН is i A ae a A 
stara babka żebraniną stadko całe żywi... TAMTEJSI. 

Jacyż to nasi tamtejsi? 
ledsi, chudsi, Iżejsi, mniejsi, 
iechotą na ja rmark idą, 
y ich podwiózł — proszą żyda; 

służą starowierom jak parobcy, 
niestrzyżeni, niepiśmienni... Ciche owce! 

yfus ich dziesiątkuje coraz i cholera, 
tacy byli w mem dzieciństwie... Jacyż oni teraz? 
ziecj ich patrzą jak blade kwiatki Inu, 

Psy ich zawsze wyją, skomlą — nie znają snu... 
kościele łanem się chylą zbitym przez grad, 

ten najszczęśliwszy z nich co krzyżem padł; 
Hostja nad nimi wzniesiona jaśnieje niezwykle... 
O święci, nieznani Święci Łotwy i Litwy! 

  

w 

NASZE DZIEWCZĘTA. 
pe łagodne łotewskie dziewczęta: 

Chustki jedwabne, białe... 
aki co przejść nie dały, 
urz co się stopom sprzeciwiał, 

złość cierni i igliwia, 
kundle biegnące z ujadaniem w ślad 

SIEROTKI. 
Ze geśmi stadkiem idą, 
może się które przyda... 
 Gęsiareczka ma postawę monarszą, 
_bo najstarsza. 

jciec pojechał z żołnierzami, 
gorun wypalił oczy mamie, 

"wszystkie suknie krochmalone, żadna niewymięta, 

Idą na ściernisko.. . Są szczęśliwi. 

WACŁAW. 
Nie uwierzycie choć wam opowiem: 
żył Wacław w całym lesie, leśny człowiek. 

Teraz — na polu 

Przed laty stu albo i więcej 
car ga w rosyjskiem wojsku męczył; 
bili go pałkami, morzyli zawzięcie. 
Wrócił do Ruchman po latach dwudziestu pięciu, 
wrócił do wioski, z radości szalał... 
...Aliści mu przez ten czas bracia dom i pole zabrali! 

deszcz, mróz, śnieżna zamieszka, 
Wacław znieść nie może dachu, pod niebem mieszka; 
chcieli go aresztować, 
on się do bagna schował. 
Chcieli mu dom postawić 
niedaleko Krasławia, 
fundament budowali... 
Wacław belki podpalił! 
Chodzi straszny w kożuchu, z workiem 
po wioskach w piątki i wtorki, 
nadstawia połę, opuszcza kudłaty łeb, 

ъ prosi a kartofle, o 

> Przezwyciężone. Oto już wstępują w księży sad 
1 orszakiem dostojnym, przy ramieniu ramię, 
idą pod kwitnącemi słodko czereśniami. 

* 
„Jesteś nieznany”. 

sól i o chleb. 

O BYT. 

„Chcę być koniecznie nazwany!“ — 

„Tak, lecz me miano, skoro je wymówisz, 
podobne będzie jasnemu  błyskowi, 

w wywiedzie mię z niebytu, w którym mię zostawia 
nawet i własna pamięć'. — Jesteś z pod Krasławia. 
Nic więcej nie wypowiem. Będziesz w cieniu stał, 
nikomu niewiadomy, nieznajomy kształt”. 

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

Brzeń przybyciem wycieczki parlameniarzystów francuskich 
W związku z zapowiedzianym przyja- 

zdem deputowanych francuskich odbyło się 
w sali obrad Rady Miejskiej zebranie w celu 
zorganizowania komitetu przyjęcia gości. 

Na przewodniczącego zebrania wybra- 
no prezydenta Folejewskiego, który poinfor- 
mował zebranych o składzie wycieczki fran- 
cuskiej. Deputowani biorący w niej udział 
reprezentować będą wszystkie kierunki po- 
lityczne. Przybyć ma blisko 40 członków 

i Izby posłów. Następnie p. prze- 
wodniczący nakreślił szkic programu wy- 
cieczki w Wiłnie. Szczegółowe opracowa- 
nie programu przekazano Komitetowi Wy- 
konawczemu, w skład którego wybrani zo- 
stali: prezydent miasta Jozei Folejewski, ja- 
ko przewodniczący, zaś jako jego zastępcy: 
b. minister Aleksander Meysztowicz, posło- 
wie Jan Piłsudski, Marjan Košcialkowski 

i prof. Zygmunt Jundziłł. Pozatem w skład 
Komitetu Wykonawczego weszli jako sekre- 
tarze prof. Władysław Zawadzki i Mag. J. 
B. Robakowski, dyrektor Ludwik Szwykow- 
ski jako skarbnik oraz prof. Ferdynand Ru- 

        

szczyc, p. Helena Romer-Ochenkowska i p. 
Hieronim Sergjalis jako członkowie Komi- 
tetu Wykonawczego. 

Program przyjęcia ustalony już przez 
Komitet Wykonawczy określa dokładnie go- 
dziny, w których goście zwiedzać będą 
miasto i odbywać wycieczki w okolice Wil-- 
na. Posłowie francuscy przybędą do Wilna 
we środę dnia 4 września o godzinie 8 m. 5 
rano i powitani będą przez komitet przyjęcia 
przedstawicieli władz i instytucyj. W dniu 
tym przewidziane jest przed południem i po 
południu zwiedzanie miasta zaś wieczorem 
Komitet podejmować będzie gości obiadem 
w górnej sali hotelu Georges. Po obiedzie 
odbędzie się raut. We czwartek dnia 5 
września mają się odbyć wycieczki do Trok, 
przejażdżka statkiem po Wilji i t. d. 

W dniu tym o godzinie 14 podejmować 
będzie gości śniadaniem p. wojewoda Racz- 
kiewicz w pałacu reprezentacyjnym. Wie- 
czorem o godzinie 21 min. 30 goście odjadą 
specjalnym pociągiem do Warszawy. 

Projektowane ulepszenia w Kasie 
Chorych 

Swego czasu Rada Kasy Chorych dysku- 

towała na posiedzeniu nad tem jakie ulep- 

szenia należy wprowadzić aby pomoc niesio- 

na ubezpieczonym była dostępna i rzeczy- 

wiście pomocna. t) Se 

W rezultacie wybrano t.zw. komisję pię- 

ciu, której powierzono opracowanie projektu 

reorganizacji. Komisja ta odbyła szereg po- 

siedzeń, rozesłała kwestjonarjusze ankiety, 

zwracała się do związków poczem przedło- 

żyła wniosek składający się z 20 punktów. 

* Wniosek ten rozpatrzony był przez Za- 

rząd Kasy Chorych i po wprowadzeniu pe- 

wnych poprawek przedłożony Radzie, która 

też przyjęła go uwzględniając poprawki za- 

rządu. 2 

W myśl tej uchwały przewidziane są na- 

stępujące ulepszenia: skasowana zostanie ko 

nieczność wybierania „potwierdzenia upraw- 

nienia*. Od chwili wprowadzenia nowych 

legitymacyj otrzymanie numerku do lekarza 

da Się załatwić „po jednorazowem zajęciu 

kolejįki“. й ) 

onowna wizyta u lekarza nie będzie wy 

magała formalności jak za pierwszą bytno- 

ścią. 
. Wwypadkach ciężkiego stanu chorego 

przyjęty on będzie w dniu zgłoszenia się. 

Dla pracujących w dzień wyznaczone bę 

dą wieczorowe godziny przyjęć. ТЕ 

Wprowadzone zostaną księgi zażaleń. 

Wprowadzony zostanie system 3 leka- 
rzy na rejon przyczem wybór wśród nich 

przysługiwać będzie ubezpieczonym zgła- 

szającym „się przed godz. 12-tą. ® 

Podjęte zostaną kroki celem zorganizowa 

nia pogotowia w nagłych wypadkach. 

Celem przyśpieszenia wydawania lekar- 
stw w aptece kasowej powiększony zostanie 

personel farmaceutyczny. W następnym roku 

budżetowym powiększona zostanie ilość fo- 

teli i lekarzy - dentystów. Ci 
Ponadto zwiększona zostanie ilość leka- 

rzy kobiet w chorobach kobiecych. 

* Uchwała ta, zapowiadająca szereg dewno 

oczekiwanych zmian i ulepszeń zapadła w 

dniu 24 lipca. Czy została ona już, bodaj 
częściowo wprowadzona w życie niech о- 

sądzą sami zainteresowani, którym zły los 
ikazał zetknąć się z Kasą CODE 

  

    

p I IT 3 НЫ 

10 — 12 i od 15 — 17. Oplata roczna Wy- 
nosi 25 zł. RÓŻNE 

— Nagrody za ujawnienie sprawców 

kradzieży drutu telefonicznego. Wobec co- 

raz częściej powtarzających się wypadków 

kradzieży drutu bronzowego z państwo- 

wych przewodów telegraficznych i telefo- 

nicznych Ministerstwo Poczt i Telegrafów 
dla zachęcenia ogółu w tępieniu tego ro- 

dzaju przestępstw upoważniło dyrekcję do 

wyznaczania nagród w wysokości 25 zło- 
tych i wzwyż wszystkim tym, kto bezpo- 
średnio przyczyni się do wykrycia spraw 
ców kradzieży. Wypłata nagród będzie do- 
konvwana niezwłocznie na podstawie do- 
wodów stwierdzających rzeczywiście fakt 
wykrycia sprawcy kradzieży przez wyróż- 

nionego do nagrody. Do zasadniczej na- 
grody 25 zł. doliczane jeszcze będzie 30 
proc. wartości odzyskanego drutu. W wy- 
padku gdy przy wykryciu sprawcy kradzie- 
ży brało udział 2 osoby wyznaczy się każ- 
dej po 25 zł. z ewentualnem dodaniem po- 
łowy kwoty jaka wyniesie z ustalonej wy- 
żej procentowo wartości odzyskanego dru- 
tu. jeżeli w wykryciu brało udział więcej 
ponad 3 osoby wypłacone będzie tylko 100 
złotych. 

— (a) Likwidacja obozów harcerskich. 
Do dnia 31 b. m. wszystkie obozujące na 
granicy drużyny harcerskie powrócą do 
miejsc stałego zamieszkania. Tyczy się to 
obozów na pograniczu litewskiem i sowie- 
okiem. Wczoraj np. z Łużek odjechała do 
Warszawy 35 AA harcerska przebywa- 
jaca w obozie od Ż miesięcy. 

— Zarząd Stowarzyszenia Pań Miło- 
sierdzia św. Wincentego a Paulo w Głębo- 
kiem składa niniejszem swe serdeczne po- 
dziękowanie i głębokie uznanie za obywatel- 
ską ofiarność Kresowego Związku Żiemian 
w Głębokiem za ofiarowane 2070 klg. mąki 
żytniej dła najbiedniejszej ludności Głębo- 
kiego. 

Prezeska H. Jacynowa 
sekretarka H. Stetkiewiczowa. 

— Bolszewicy przystąpili do gruntow- 
nych remontów słupów granicznych, które 
są malowane jaskrawą farbą czerwoną. 

— Samolot litewski. Na odcinku Nie- 
menczyn w rejonie Plekiszek szybował nad 
naszem terytorjum samolot litewski, który 
po kilku lotach skierował się w stronę Litwy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Pożegnalne vystepy 

zespołu Teatru Polskiego oraz, Marji - 
cerkiewiczówny. Ostatnie dni świetnej Ко- 
medji St. Kiedrzyńskiego, w której zespół 
Teatru Polskiego żegna publiczność wileń- 
ską ciesząc się zarówno wielkiem powodze- 
niem artystycznem i kasowem. Teatr jest 
codziennie pełny, zaś publiczność nie szczę- 
dzi swego zadowolenia darząc  rzęsistemi 
oklaskami zarówno świetne powiedzenia au- 
tora jak i wszystkich wykonawców z M. 
Balcerkiewiczówną na czele. 

— Pożegnalne przedstawienia Teatru 
Polskiego. W nadchodzącą niedzielę żegna 
Wilna zespół "Teatru Polskiego. Odegrane 
będą dwa widowiska, jedno o godz. 3 m. 30 
„Oczy księżniczki Fatmy“, drugie o godz. 
6 min. 15 „Miłość bez grosza”, na których 
to przedstawieniach publiczność będzie mia- 
ła możność pożegnać sympatycznych arty- 
stów naszego zespołu oraz uroczą p. Marję 
Balcerkiewiczównę, która kończy w tym 
dniu swe gościnne występy u nas. Ceny 
miejsc fia te dwa widowiska nie będą pod- 
wvžszone. Bilety są już do nabycia w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

Występ N. i F. Parnellów. Niezwy- 
kła atrakcja czeka publiczność wileńską w 
niedzielę l1-go września — atrakcją tą jest 
występ świetnej pary baletowej  artystow“ 
"Teatru Wielkiego w Warszawie Niny i Fe- 
liksa Parnellów ulubieńców Warszawy. 
programie: Lewandowski, Czajkowski. Liszt, 
it. d. Wieczoru dopełni znanv wioloncze- 
lista Albert Katz, przy fortepianie Ignacy 

  

Z SĄDÓW 

Tragedja nieszczęśliwego poży- 
cia małżeńskiego 

Bronisław Soroko, młody rolnik 
z pow. postawskiego mimo dość 
ujmującej powierzchowności i napo- 
zór łagodnego charakteru okazał się 
w pożyciu małżeńskim wprost nie do 
zniesienia. 

O byle głupstwo wywoływał awan- 
turę, a niepomny na przykazanie ja- 
pońskie „kobiety nie bij nawet kwia- 
tem" znęcał się nad żoną bijąc ją 
okrutnie przy każdej okazji do gnie- 
wu. 

Po długiem namyśle  teściowie 
t. j. rodzice Sorokowej, postanowili 
wyrwać córkę z rąk tyrana. 

Przyszli w tym celu, w towarzy- 
stwie posterunkowego, do mieszkania 
Soroków, pomogli córce spakować 
rzeczy i poszli do domu. 

Poszli pożegnawszy się uprzednio 
z posterunkowym, który widząc, że 
cała ta przeprowadzka odbyła się 
bez awantur ze strony męża oddalił 
się w inną stronę. 

Na to tylko czekał Soroko. Uzbro- 
jony w siekierę pobiegł na przełaj, 
zastąpił drogę zdążającym do domu 
teściom i żonie. Wynikła bójka, w 
trakcie której oboje staruszkowie 
oraz Sorokowa zostali ciężko ranni 
siekierą. Sprawa była tak jasna, że 
dochodzenie nie miało co robić. 

Soroko powędrował do więzienia, 
a Sąd Okręgowy w Wilnie  rozpo- 
znawszy tę sprawę, będąc na  seżji 
wyjazdowej w Postawach skazał go 
za usiłowanie pozbawienia žycia žo- 
ny i teściów na łączną karę dwunas- 
tu lat więzienia ciężkiego. Zasądzony 
odwołał się do Sądu Apelacyjnego 
lecz w dniu wczorajszym wyrok ten 
został zatwierdzony. Oskarżony przy- 
jął wyrok spokojnie, widać dał już 
za wygranę. 

FATALNA OMYŁKA, 

Ten się tylko nie myli, kto nic nie robi, 
głosi stare przysłowie i... ma rację. Nietrud- 
ną jest rzeczą omylić się źle jednak jeśli 
'omyłka przyczynia komuś krzywdę. W ta- 
kim wypadku omyłka spowodowana lekko- 
myślnością lub „omyłka* ze złej woli, wy- 
nikająca, powinna być karana. 

Weźmy nprz. taki wypadek. 
Na terenie pow. Wil.-Trockiego znajdu- 

ja zamordowanego. jest nim Józef Worono- 
wicz. Zjeżdża na miejsce policja, potem sę- 
dzia śledczy i lekarz. Orzeczenie krótkie i 
jasne. Pęknięcie czaszki od uderzenia czemś 
twardem co spowodowało śmierć. Dochodze- 
nie dało pewne poszlaki. Coś tam mówiło 
się w niem o tem, że morderstwa dokona- 
PA, osoby. Dwie trzymało konia, a dwie 
biły. 

Nic pewnego, a mimo to na ławę oskar- 
żonych trafili dwaj młodzieńcy, zresztą sym- 
patycznie wyglądający, Al. Uczkoronis i M. 
Kaszeta, obaj mieszkańcy wsi Doliny gm. 
Koniawskiej. 

Przewód sądowy nie dał materjału stwier 
dzającego ich winę, a przemówienia obron- 
ne p. p. Engla i Neymana rozbiły wszelkie 
cienie poszlak. 

W rezultacie Sąd Okręgowy, któremu 
przewodniczył sędzia p. Żaniewski obu 
„morderców* uniewinnił. 

Zachodzi pytanie kogo należałoby teraz 
ukarać za tę fatalną omyłkę? 

ZACZĘŁO SIĘ OD TŁOKU. 

Są ludzie, dla których tłok jest czemś 
nieznośnem w takim stopniu, iż gotowi są 
nie pójść do teatru lub kina aby tylko nie 
narazić się na chwilowe bodaj znalezienie 
się w tłoku. ]. Beruszko, o którym będzie 
mowa, należał właśnie do ludzi, których zna. 
lezienie się w tłoku wyprowadza z równo- 
wagi moralne. Nie lubić tłoku nie znaczyło 
jednak dla tego zawołanego tancerza — nie 
chodzić na zabawy. 

Na weselu u sąsiadów w trakcie skocz- 
nej polki, Beruszko wpadł z całego impetu 
na drugą parę tak nieszczęśliwie, że obaj 
tancerze stuknęli się głowami. 

To wyprowadziło do reszty z równowa- 
gi Beruszko, Schwycił swego przeciwnika 
za rękę, przemocą wyciągnął do sieni i tam 
pchnął ga dwa razy zwykłym scyzorykiem. 

Jeden cios trafił w krtań, drugi przeciął 
arterję. Śmierć nastąpiła natych- 
miast, a całe to zajście odbyło się z tak 
błyskawiczną szybkością, że nikt z tańczą- 
cych nie A nawet uwagi. Ot! zwykłe 
kłótnie chłopców. = 

Sąd skazał Beruszko na trzy lata wię- 
zienia zaliczając mu sześć miesięcy aresztu 

prewencyjnego. 

Sterling. Początek o godz. 8 m. 45. Bilety 
już są do nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Człowiek z tłumu. 
Ognisko kol. — Hotel Imperjal 

Negri). 
Lux — Brudne pieniądze (Anna May 

Wong). 
Światowid — Romans w sleepingu. 
Kino Miejskie — Szczerozłoty wąwóz. 

Piccadilly — Kochanka oficera ochrany. 

Wanda — Powojenny mężczyzna. 

(Pola 

  

  

CHODZĘ PO 

NA GRANICY ZARZECZ: I ANTD- 
KOLA. 

W mych po Wilnie' peregrynacjach, za 
brnąłem na ulicę łączącą dwie miasta dziel 
nice: Antokol i Zarzecze. 

jest nią Holendernia. 
Zboczywszy przed kościołem Św. Św. 

Potra i Pawła wprawo, wkracza się па @ 
skonały chodnik zaczynający się od rog. 
ul. Letniej. 

Aż dziwno, że w tym punkcie miasta, 
w dość znacznej, w każdym razie, odległo 
ści od centrum, takie nowoczesne dosko. 
nałości znaleźć można, 

Ale wystarczy przejść kilkadziesiąt Кг 
ków, aby tę niejasność wyświetlić. Bo ot 
wśród wzgórz malowniczo ukryta buduje 
się Państwowa Szkoła Techniczna. 

Dla niej to, dla dostępu do niej ułożon« 
na Holenderni chodniki. 

Bardzo to pięknie, bardzo szlachetnie, ż* 
Magistrat nasz o nogi uczniów szkoły te 
chnicznej dba, ale... idźmy dalej. 

Otóż właśnie o to „dalej* chodzi. Ledwi 
się gmach szkolny minie jeszcze kilkanaści* 
metrów, jeszcze, jeszcze kawałeczek i już 
po trotuarze. 

Idzie się do ul, Popowskiej już bez choć 
nika, a na Popowskiej niema go także. 

Leżą sobie deseczki zmurszałe, spróch- 
niałe, powyłamywane miejscami, a po nici. 
się chodzi. 

I tak człowiek wdrapuje się na górę przy 
Popowskiej, aby dalej znowu znależć chod 
nik całkiem niezły. 

Teraz na tle wędrówki z Antokola ne 
Zarzecze przychodzą takie refleksje: 

Wyłożono chodnikiem część Holender" 
od Letniej do Szkoły Technicznej. Podobn: 
zrobiono to dła ułatwienia dostępu do szko 
ły, ale przecież większość uczniów mieszk* 
nie na Antokolu, a po całym mieście, T* 
większość chodzi do szkoły właśnie nie prze” 
Holendernię, ale przez Popowską. 

Nie jest moją intencją narzekać na uło 
żenie chodnika tam gdzie go ułożono, ale 
chodzi mi o to, żeby go ułożono także | 
tam gdzie jest nierównie potrzniejszy t.j 
na Popowskiej. 1 : 

Holendernia z Popowską łączą dwie duż 
dzielnice miasta. Z tej racji jako arterję kom” 
nikacyjne dużą odgrywają one rolę. Każdy 
sobie z tego zdać może sprawę. 

Otóż czemu pracę zmierzającą do uregi' 
lowania tych ulic, doprowadzono do połowy” 

Czemu ułożono chodnik na kawałku Ho 
lenderni, i na kawałku Popowskiej, zamias' 
na całą ich długość? 

Naturalnie w grę tu wchodzą „kredyty” 
Na każdy zarzut, na każde żądanie miast" 

ma tą jedną odpowiedź: brak kredytów. 
Ale, doprawdy, czyż dla ułożenia paruse' 

metrów trotuaru trzeba koniecznie kredytów. 
czy nie gra tu głównej roli t. zw. dobra wo. 
la? 

Odpowiedž na to pytanie pozostawiam 
memu czytelnikowi. Mik. 

SPORT 
— Regaty wioślarskie międzyklubowe o 

mistrzostwo m. Wilna oraz o nagrody przej- 
ściowe imienia: 

a) Wojewódzkiego Komitetu Wychowa- 
nia Fizycznego, 

b) Magistratu m. Wilna, 
c) Polskiego Związku Towarzystw Wio- 

ślarskich, 
d) Ligi Morskiej i Rzecznej, 
e) Tow. Akc. „Br. Jabikowscy“, 
f) vice - prezesa Wi. T.W. p. Wł. Choj- 

nickiego odbędą się w niedzielę 1 września 
o godz. 14.30. 

Regaty te w roku bieżącym zapowiadaj” 
się bardzo interesująco, przyjmują w nich u- 
dzial wszystkie Kluby Wileńskie oraz Kluby 
innych miast, do zawodów zgłoszono 35 0. 
sad przy 126 zawódnikach, gdy w roku ze. 
szłym uczestniczyło w regatach 27 osad przy 
72 zawodnikach a poza przeszłym tylko 19 
osad przy 53 osadnikach. 

obec ligznych. oszieńy” zawodników 
odbędą się przebiegi eliminacyjne: w piąte 
sierpnia dla 9 biegów i w sobotę 31 siepnia 
dla 12 biegów. ' 

Wszystkie biegi rozpoczynać się będą w 
odstępach 15 minutowych, co wymaga oć 
organizatorów regat maximum wysiłku aby 
sprostać temu zadaniu; miejmy nadzieję że 
wioślarze wileńscy staną na wysokości swe 
go zadania. 

Przed meczem lekkoatletycznym 
Warszawa—Wilno. 

„Wilno do niedawna jeszcze niewiele 
mające do powiedzenia w dziedzinie sportu 
obecnie stało się ośrodkiem niczem nie 
ustępującym innym, dużym miastom Polski. 
Świetna organizacja zawodów międzynaro 
dowych była tą granicą, po przejściu któ- 
rej wielkie imprezy sportowe nie będą dla 
nas rzadkością. 
„W najbliższym czasie bo 7 i 8 wrześ- 

nia obserwować będziemy mogli na Stądjo- 
nie Okr. Ośrodka W. F. walkę czołowych 
lekkoatletów stolicy i Wilna w meczu War- 
r - o: RDP A. ai 

je ulega wątpliwości, stolica 8 
pująca w swoich klubach elitę lekkoadie- 
tów polskich mimo to z uwagi aa dosko- 
nałą formę naszych czołowych zawodników 
(Wieczorek, Wojtkiewicz, Gniech) walka 
będzie ostrą i stosunek punktów może być 

BEOS deszły zgł i niu wczorajszym nade: zgłosze- 
nia zawódników warszawskich, wynika z 
nich, że startować będą: w biegach krót- 
kich— Sikorski (Polonia), Szenajch (War- 
szawianka), 400 i 800 mtr.—Maszewski (Po- 
lonia), 1500 i 5000 - Petkiewicz, Sarnacki, 
Kusociński (Warszawianka). W skokach: w 
dal—Sikorski i Cejzik (Polonia), wzwyż— 
Lokajski (Warsz:) i Cejzik. W rzutach 
dyskiem i kulą— Górski (P.) 

Skład naszej reprezentacji nie został 
jeszcze ustalony definitywnie. W najbliż- 
szym czasie będziemy mogli podać nazwiska 
zawodników. 

Kpt. Kawalec reprezentantem 
Armii Polskiej na zawodach 

Armji Estońskiej. 
W dniu wczorajszym powrócił do Wil- 

na kierownik Ośrodka Wich, Fiz. kpt. T. 
Kawalec, który z ramienia Min. Spr: Woj- 
Z omas AE Polską na 

o wowych zawo! s 
Armii | Estońskiej ki me 

wody te obejmujące swym progra- 
mem wszystkie dziedziny sportu skrandis 
się w dniach 23, 24 i 25 bm. w miejsco- 
wości kuracyjnej Perno. 

MIEŚCIE.. 

   

  

  

  

  

.==49.B z drabiny. Majster ko- 
miniarski Stanisław Neuman kiec 8) wy- 
konując roboty przy ulicy Obozowej 9 spadł 
z drabiny wysokiej 8 metrów. stanie 
ciki ulokowano go w szpitalu żydow- 
skim. 

— (c) Ustalenie tożsamości 
Przed paru dniami z Glinianki pod Tryno. 
polem wydobyto trupa kobiety. Obecnie 
okazało się, że jest to 23 letnia Stefanja Ur. 
banowiczówna,  pracowniczka _ restauracji 
Smolgońskiego (Wileńska 17). Popelnila 
ona naj EO, 

— т!›.!сіесша wię: Z . Przed 
kilku dniami, na szlaku Mołodeczno—Wilej- 
ka na 7 klm. od Mołodeczna z pociągu Oso- 
bowego zbiegł eskortującemu  funkcjona-



  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

ow ЗЕО 

juszowi policji aresztant Jan Kozakowski, Z : я a : - | ю 
;ЁЁ:Ё)'П)‚р°22:]'рёг$2е;п…а]а‘;‹‚у„?„аа…?эп‘а Z 5 ŚW i A T B GIEŁDA WARSZAWSKA Od dnia 27 do 30 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

16 lat więzienia. 29 sierpnia 1929 r. Biejęki Kliesat al P P 
— Likwidacja dwuch tajnych gorzelni. 72 lat akoni : ż з М 

Policja w Plisie wykryla aparat CY a w ZAKONIE. Dewizy i waluty: Kalturzine-Oświatowy z 

w pełnym ruchu, uruchomiony przez Edwar- Tranz. Sprz. Kupno 3 1 
+. Mikołai mowiczó ieszkańcó W klasztorze w Merckem, koło Namur A 

wa ER pna Błabiej We. vai Botai w Belgji odbyła się ostatnio "niezwykła u- Dolary 8,88,5 8,905 8,86,5 SALA MIEJ3KA 

wykrył ten sam posterunek P.P. w Plisie roczystość. Oto przebywająca w tym klasz- Belgja 124,02 12,33, 123,71, KE Ożtróbióniska 6 w 10 aktach. Historja z życia kopaczy złota. W rolach głównych: ADOLPH ZUKOÓR i JESSE 
tajną gorzelnię Ewdokji Staranik i Teodory torze zakonnica, siostra Joanna, urodzona Kopenhaga 237,43, 238,03, 236,83 е 3 L. LASKY. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta 

Horowej. Wa wię | Žali S A Budapeszt 155,60 _ 155,90 _ 155,20 kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

= Echa nadażyć ceinych, М оОЙ оо sobi c "Elda Lomdn д 46 — КА TPS ASTA 
sprawie nadużyć w Urzędzie Celnym * ws: ю . УОИ tdk, ae, a zśl Przebój O otłoch). itaie _ siln 

bawiła w Wilnie s ścia zorija pielęgniarki w  Szpitalach i przytułkach Nowy-York 8,90 8,92 ass MINO-TEATR | gugo mówić i myśleć będzie Wilno! „GZLO+. IEK z TŁUMU" (tma W rotsch głównych: 
a i któ P I dził łęk klasztornych Pracę tę pełaiła siostra Joan- Oslo 237,52 238,12 236,92 64 | JAMES MURRAY i ELEONORA BOARDMAN. — Luna Park Nowego Jorku. — Niesłychane napięcie, emocja 

Ministerstwa, która stwierdziła więk- na bez przerwy przez 53 lata i dopiero 34905 34 99 34,82 „HELIOS i podziw. Arcydzieło, które podbiło wszystkie umysły i serca! Spieszcie wszyscy na ten fiim. Pocz. seansów 

sze malwersacje i fałszerstwa celne w przed 4 laty z powodu podeszłego wieku i Paryż „90, 199, э © godz. 4, 6, 8 i 10.15 

82 wypadkach co spowodowało stra- calkowite! Ra iż ją Po: Praga | 26,41,5 26,48, 26,35, 

ty skarbu Państwa na sumę 5 i pół Śosą JOŁ0RZ s Sri dópośobnie Bai? aetalcanis Eiro a) ESPN НЕ ЕЛБ ТАЫ оОЫ СЕ Poszukuję pokoju e 
miljonów złotych. starszą na świecie zakonnicą. wał aš R spece: E Pierwsze W GLA i a LEKARZE 1 2 Lisas pP (2-ch) w okolicach W. 

— (c) Kradzież. Markusowi Pomeran- EuzWRAKKK OWWWWNWNNZWA wb A 46,635 46,75, 46,52 R zez 5 BRB AKOSZERKI BB nić port hę Ne Of ; 
cowi pica 28) podczas „ieobecności w s seu AA 36 sk B Ras @ DEREK ИОБ ИУЕ УЕЛЕ шпюм\[т):п:п‘і):пі{.сіі :БЬУ 
mieszkaniu wyniesiono garderobę, zastawę RADJO arka giemieck = ' GÓRNOŚLĄSKIEGO konc. zau sza jj K. : 

stołową, zegarek „i t- d. na ogólną sumę 5 ” * ° Сдайзк 172,85 E — I Ti „2 — | o 

® tysięcy złotych. Dziwne, że p. Pomeranc Piątek, dnia 30 sierpnia 1929 r. pupie złote 4,63,5 (za jeden rubel złoty. — В GIESCHE S. A. Katowice. DOKTOR knszerkaśmiałowsi opałowy. kowalski i 
pozostawia mieszkanie bez opieki. | 11,56—1205: Sygnał czasu z Warszawy Dolar w obr. prywatn. 8,88,2[5 “B Kopalnie: Cleotas, | Prankienberg, D.ZELDOWIEZ MIAOWSKO aso mamas m ms drzewny. drzewo Tem, 

Anna Wel (Wiwulskiego 24) zapomniała į hejnał, 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— Sa Wilhelm, Carmer i Richthofen. chor. weneryczne, [9137 Gabinet Kosme- B POSADY B p kigr. 
zamknąć okno z czego naturalnie skorzy- 13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00— : Akcje: : Jagiellońska 6, tei. 14-97. sylllis, darzadów, tyczny usuwa zmar- |] Ё 

stał złodziej, który dostał się do mieszka- Komunikat meteorologiczny z Warszawy. : szczki, piegi, wągry, emama smam U ilopał" 
nia i skradł trzy płaszcze wartości 500 16,25 - 16,45: Program "dzienny, repertuar _ Bank Polski 164,50. Związek Spółek M Dostawa od 1 tony w wozach moczowych. od 9 |hunież, polom pa. L. „Wilópał 

Styczniowa 3. 
  

złotych. Strata zapewne spowoduje, że p. ; chwilka litewska. 17,45—17,10: Czego lu- Zar. 78,50. Firley 51. Węgiel 66,75. Ostro- plombowanych. —1, od 5—8 wiecz. | rzajki, wypadanie wło- ; : 
Wel będzie na przyszłość zamykała okna. dzie nie wym ONCE dzieciom Wujek wiec 83,00 Sw Rudzki 32,—. Staracho- Elektroterapja na "Mickiewicza 46° Samodzielna Wilno 6—Tel. Nr 14. 

— (c) Zmarł nagle w poczekalni 3kl. Henio. I od! Transm. z Warsz” wiec 27,00 25,00. Haberbusch 237. Spiess (diatermja). mó — Kurespondentka z 

na dworcu kolejowym Jan Anorulewicz Feljeton uzdrowiskowy. 17,20—17,40: Skrzyn 140. Lilpop 30,50 —, —- Modrzejów 23,50 i WE dobrym językiem pol- GMEMEENNNANANE 

konduktor stacji Grodno. Powód — wada ką pocztowa Nr. 81. A omó- Sole potasowe 30,75. Cukier 33,00 33,25. Poszukujemy mieszkania Kobieta-Lekarz skim poszukiwaua na LETNISKA 

sercą Zmarły liczył lat 63. wi Dyr. Progr. P. R. w Wilnie Witold Hu- Cegielski 59. Norblin 178, 138.Parowozy 25. arterowego, kilkupokojowego, na Br. Zeldowiczowa [р еа оннн p %)' godziny dziennie. 

— (a) Ujawnienie bibuły komuni- lewicz. 17,40—18,00: Transm. z Warsz. Poga- Bank Handlowy 116 — 117. Kijewski 90. p ) t ю erty do adm. ro: ORNE 6 СОЛ S 

stycznej. Nocy wczorajszej w środmieściu 
rozrzucono niewielką ilość bibuły komuni- 
stycznej. Związane to jest z 1 września ja- 
ko „dniem młodzieży”. Tchorzliwi kolpor- 
terzy powpychali wręczone im ulotki w 
futryny okien lub kąty bram obawiając się 
ujawnienia ich przez policję. 

(b) Wysiedlenie nauczycielki. Na 
odcinku Łyngmiany litwini wysiediili nau- 
czycielkę Ewę Trukszto. Podejrzana ona by- 
ła o działalność polonofilską. 

— (c) Autobus zabił człowieka. 
Wczoraj po półudniu przy zbiegu ulic 
Trockiej i Niemieckiej autobus przejechał 
mężczyźnę.. nieznanego nazwiska* Ranne- 
go przewieziono natychmiast do szpitala 
żydowskiego gdzie w parę chwil zmarł. 

danka muzyczną wygł. Karol Strohmenger. 
18,00—: Transmisja z Salzburga. Opera ko- 
miczna „Kawaler śrebrnej Róży* Ryszarda 
Straussa. Po transmisji komunikaty oraz 
„Spacer detektorowy po Europie" (Retrans- 
misja stacyj zagranicznych z Wystawy Ra- 
djo i Światło Philipsa w Wilnie). 

EEST INR 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— dDbejrzyj fowar krajowy. 

Zieleniewski 117, 114,—. Zachodni 73. 
Haberbusch 225—220 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,50—118.— 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 47,00. 
6 proc. dolarewa 83.25 Stbilizacyjna 91,50. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,75; 
8 proc. warsz. 60,75— 67,00. 8 proc. Łodzi 
59,00. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10 proc. kolejowa 102,50. Dolarėwka 62,50 
—60,50. 4i pół proc. L. Z. ziemski 49 

  

zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 

az. pod S. S. 

KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
оё 12--2 1 Od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

  

INTERNAT Tow. Wychow. Oświato- 

wego „PRZYSZŁOŚĆ" dla uczniów 
szkół średnich, przyjmuje nowowstę= 

pujących na warunkach przystępnych. 
Wilno, ul. Zarzeczna 5-a tel. 11-49. p 

  

    

sztuczne f 
B Nawozy fosforowe | 
E NAJTANIEJ sprzedaje 

tel. 277. Przyjmę 
uczącą się 2 
na mieszkanie z 

DOKTOR utrzymaniem, pokoje h. BINSBERG słoneczne. * Opieka choroby. *eneryczne zapewniona, Mala 
syfilis i skórne. lu, Pohulanka 12 2. —Į 
WILENSKA 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
ой 10 40 1 i od 4 do 7 

  

Mieszkanie 
    

towe, 

  

3 pokojowe komfor- 
WSDOJNOŚĆ RER ró 

wa“ sub. S 

estem ZE Lalesztzyki agronomem, po: jj < i i В +. „kielenówka* n/Dnie- 
Sposa gwarancję U strem Ładne pokoje poteczną, mogę zło- ю 
żyć kaucję do 15 tys. Z calkowitem  wy- 
złotych, Cbejmę po- kwintnem utrzyma” 

sadę administratora "ie, — elektryczność 
większego majątku, [maa ACE bm 

Hose reprowadze NA źzdziernika. Kuchnia żądanie parcelącję ^° 
większego | objektu. gietetyczna, Cena > 

S E 
uro oszeń S. 

Grabowskiego, Wilno, (BA W WA WAR 
Garbarska 1, dia W.Z. 

  RÓŻNE 

    

    

Szwarcowy 1 ® DOKTÓR kuchni, wszelkie wy- w NTELIGENTNA, B Sklep Rolniczy (wieka is. | B gody do wynajęcia A młoda i wykwali- 
a dose NO ai Pk SED ka A.Blumowicz << T Zygmun- dok AŻ BAWWAWE 

. |. Aż Firma: „Świdler “, Siedziba w Posta- r oroby weneryczne, towska m. 1, Oddyni т m PELLE Ь 

$ e estr andlow wach, Rynek 18. Przedmiot piwiarnia i herbaciarnia. Firma ist- EBRMSRZADABZNEG skórne, i syfilis: Przy” g. 3—5 p. p. Akstinas A Do „Slowa“ 

‚ nieje od 1928 roku. Właściciel Swidler Rywka zam. tamże. > ES jęcie: Od 9—1 13—7. — nemi świadectwami, i do wszystkich 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- oma NA A nes alk ĄDAJCIE E at rzyjmujemy bez. Poszukuje posady w| Nekrologi, Ogło- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE _ WPISY: _ w dniu 26.6.20r. : we wszystkich aptekach i gg Ul. WIEIKA Z1.P'zimie zgoszenia mieście, lub na wsi. | szenia różnei Re- 

w dniu 26. 6.29 r 10291. I. A. Firma: Kupersztoch Zelik“. Siedziba w Dothi- EB składach aptecznych zńanego Ea (Telet. 921). — na wolne mieszkania klamy 
a> : i nowie, pow. Wilejskiego. Przedmiot — handel drobnym towa- WIódkA: od-OdJAKĆ i pokoje umeblowa- po cenach bardzo 

10306. 1. A. Firma: „Szczełkun Ignacy". Siedziba w Czer- rem i obuwiem prostego wyrobu. Firma istnieje od 1925 roku. @ rodka. Od OdCSKÓW Ėė ne. Dzielnica miasta W  JĄAWAW tanich 

niewicach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczy Właściciel Kupesztoch Zełik zam. tamże. 1229 — VI. Prow, A © AK a. obojętna. Zgł.: Ajencja załatwia Biuro Re- 
i innych towarów. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Śzczeł- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — с е a EEEE KZE Polkres*, Wilno, ul. AŻ klamowe Stefana 
kun Ignacy zam. tamże. 1223 — VI. 10293. I. A. Firma: „Rudziński Józef", Siedziba w Nowo- Нх Królewska 3: —0 KUPAG Į SPRZED Grabowskiego w 
= ———————————————————- Święcianach, pow. Święciańskiego. Przedmiot — restauracja. LERARZE DENTYSCI Wilnie Garbarska 

w dniu 11. 6. 29 r. Właściciel Rudziński Józef zam. tamże, 1230 — VI. AWAWAAA 1, t 1. 82 
  
  Przyjmujemy bezpłatne 

na wolne mieszka- 10152. I. A. Firma: „Możejko Bazyli". Siedziba w Dubro- Uczące się Do 

      

       

10294. I. A. Firma: „Rabu ński Mowsza”. Siedziba w Le- sprzedania 

    

  

    

  

    

X 

   

$ . „2 i AGCA A * < о a= 

skłó o ma, gos i Danta biedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot, sklep łokcio- zgłoszenia nia od 2-ch do 6 PJ: pozostałe z licytacji: N in td niej 
a ezedcć wyrobów. tosowychć Parmiaciatniejć ód wy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel |] pokoi z kuchniami i wzwyż, Dzielni- Lekarz-Dentysta de od 3-1, j samochód taksówka, | wszelkie lokaty 

1928 roku. Właściciel Możejko Bazyli zam. tąmże 1224 — VI. Rabu nski. Mowsza.. zam, tamże. 1231 — VI. ce miasa obojetne. Zgł. Ajencja MARYA : & duża kasa ogniotrwa- załątwia 
— — — — — — — — _—] — — Ra) LJ CT a CT l nit eny „Polkres* Wilno, Królewska 3, tel. Ożyńska-Smolska od 2 Ž 8. ul. Zakre- łą r6żne meble, pia- Dom H-K „Zachę- 

10151. I. A. Firma: „Melcer Gita”, Siedziba w Dokszycach Soda grał oe No Asi is ali, AIK Ghetódy анаг аи ЮЁЁЁ:Ъ п ЫШЁ”Ю' 2 Kandelabry | ta“ Mickiewicza 1, | 
pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - galan- 2 ama © я НЕ d 1027 zeumiot -— Sklep TESZIE Piótbowacie iusuwa Leonja Kontrymówna P'9770we styl rococo, tel. 9-05. 

teryjny i bakalejny. Właściciel Melcer Gita zam. tamże. Chaja Baler opa LE roku, Mis go HUNNEMURNESZSEENEBZNNENSBENEM nie zębów bez bólu. > Е :{ъ'\:пп‹% : a 1 

M Vas m ОВ Š Ważne dla Właśiieli autobngów B koreey Sztuczne ea: kokcieła, różne ży-| GOTÓWKĘ „a | | 
10126. |. A. Firma: „Markman Abram*, Siedziba w Dok- 10296. I. A. Firma: „Rywkind Rywka”. Siedziba w Po. B Wa by. Vojskowym, i: Į lub 2 pokoje, wrandole elektryczne. | m. aa 2 

szycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Firma stawach. Przedmiot — sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 M W myśl Ustawy z dn. 311, Dz. U. ma H rzędnikom i uczącym I . „ dateligent- Lombard Biskupia 12. Mai przyj Dab 

istnieje od 1925 roku. Właściciel Markman Abram zam. tamże. roku. Właściciel Rywkind Rywka, zam. w Postawach, ul. Bra. @ być każdy autobus zaopatrzony w M się zniżka. Ofiarna 4nei rodzinie dla uczni 7 RNA Bi tr; ce 
1226 — VI. sławska 27. 1215 — VI. Ė apteczkę. Kompletną apteczkę pezeż m. 5. Przyjmuje: Aa as przedam ryzyka į 

10149. I. A. Firma: „Mendeiman Tyla“. Siedziba w Posta- 10207. I. A. Firma: „Rywkind Etel“, Siedziba w Postawach M wysyła: - PM ia k e S ia. "Zar. Nr. 3 najęcia. Ewentualnie FABRYKĘ MYDŁA | Qaleńskie „Biuro 
wach, Rynek. Przedmiot — stragan bakalejno - galanteryjny. Przedmiot — sklep bakalejno - bławatny. Firma istnieje od 8 „SANATOR“ w Bydgoszczy. -] pomoc w naukach, do prania w Wilnie. Micki ata T 

Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Mendelman Tyla, zam. 1924 roku. Właściciel Rywkin Etel zam. w Postawach, ul. Brasta @ Ž ul. Mostowa 29—20. Oferty do adm. „Sto- | ej 223 Lg 

w Postawach, ul. Brastawska 1. 1227 — VI. wska 27. 1216—.V.  UBKESZENCKESERECCHOKUKENSSAMNU WORKS EE zzge£—0wa* pod. S.R. —0 ы EEE 

  

  

  

    

  

     
ROMUNT pozbawionem uroku i treści. Kas cie, wspinamy się w górę ciernistym, rogowej wieży u Aleksandra błysnęło strapionego rybaka, niż połów jego. 

40) Na ustronnym szlaku „Inaczej Beethoven, w dni powsze Nie, to dłużej trwać niemoże, trze- stromym szlakiem, a ona zawsze nad światło. Zatrzasnęła okno aż Szyby — Ależ ty mokry, jak pies skąpa- | 

\ dnie zbyt dla niej surowy i poważny, ba temu kres położyć. Pogoń za ziem- nami daleka, niedoś cigniona... zabrzęczały. ny, zaśmiał się, wyglądasz jak Wo- | 

(powieść) poważny w smutku i radości, Michał- skiem szczęściem dowolną bywa lecz Dusza przyjazna z szlaków gwie- — Ha, ha, ha — śmiała się nerwo- dan jaki. Warjatem być trzeba, by leźć | 

3 ы ‚ Ашмо! тигуК!. Оп геЪй do dna cier- ona duszy ludzkiej niedoskonali. Duch ździstych pewna czuwa nad nią i przy- wo, wracając na miejsce, — Oprycz- w taką zimną wodę. 1 

Kochać jest obowiązany? Czy mi- pień czarę i znane mu są tajniki bez silny musi być zdolnym do wyrwania jaźnie wita ten zwrot stanowczy w jej nik poszedł na skargę do swego księ- — Co by wart był suchy rybak? i 

łość zna właściwie obowiązki, czy nie 

zwraca lotu swego najchętniej wbrew 
jego drogowskazom? O tak, ona chęt- 
nie kwiatem pysznym lecz trującym za- 
kwita'w atmosferze obcej, zabójczej 
dla obowiązku. 

Podeszło do okna. Sejm gwiazd 
prześwietny trwał niezmącony tam na 
ciemnych niebios krysztale. Tu na do- 
le lekki mgły białe parowały nad sta 

wem, jak czarna koronka widniały u 

'brzegu zarysy  Oczeretów i sitowia. 

Wielką była cisza i spokój, ożywiony 

tylko lekkim ruchem mgieł, dalszy kra- 

 jobraz spoczywał niewidzialny za cie- 

niów zasłoną. Pod tą samą krzyształo- 

wą kopułą nocy leży, gdzieś, na cmen- 

tarzu Moroczańskim świeży grób zmar- 
łej przyjaciółki. 

_ Bezwiednie zwróciła kroki ku for- 
tepianowi. Muzyka działała kojąco na 
jej duszę, szczególnie Chopin, którego 
miłowała niemal od lat dziecięcych. U- 
derzyła w klawisze bez myśli szczegól 
nej, z pod palców jej trzysnęły dźwię- 

ki walca F-moll. Posępne rozmyślania 
i ciężkie westchnienia stanowią wstęp 
jego, zwolna przechodzą one w śpiew 

namiętny, tęskliwy, odpowiadający jej 

obecnemu usposobieniu, ale dalszy 

ciąg? Nie to już żart jakiś niezręczny, 
tam niema dźwięków kojących duszę, 

jak haria Dawidowa. Przerwała grę 
lecz od zdroju dzwięków oderwać się 
nie może. 

Let me dzink the spirit of hat 
' [sweet sound 
More, oh more — Gam thirsting 

i „ lyet, dzają, cierpienia są nieodłącznym. u- akordów z Missa solemnis podniosłych — To ja, Puszczyk. dzienie i zmykał z pod obstrzału bez Zdało mu się, że słyszy jakiś tajemni 

li loosens the serpent which care działem bytowania na ziemi, w ogniu prawie gniewnych, groźnych. — Gadzie przeklęty, cholero... wy- szmeru, ostrożnie, jak wilk przed na- czy brzęk szkła... drgnął, wspomniał 

[has brund ich niech się doskonali dusza twoja. „Pan w burzy, Pan w gromach, w noś się do djabła! Jak komienie leciały ganką. Bocznemi scieżkami dotarł do rozbity puhar. й 

Upon my heort.... 

nadziejnej samotności. I wybuchy pło- 
mieni radości nie są mu obce, on je 
widział, odczuwał szczęście za miljon 
— ale sam go go nie znał. Uderzyła 
znowu w klawisze, rozległy się dźwię- 
ki Sonaty (quasi una fantasia), zawsze 
p iękne czyste, jak zdrój kryształowy, 
choć w nim gasiło pragnienie tysiące 
warg niegodnych. 

Dusza wyrywa się na wolność z 
klatki kształtów doczesnych i mknie ku 
wyżynie, w poszukiwaniu siostrzanej 
duszy, której odejście ją osierociło. Z 
jakiej gwiazdy powita ją uśmiech przy- 
jaźny, w bezgranicznych przestworach 
niebios? Czy duch tamten w zaświa- 
tach pozostał jej bliskim czy szuwa nad 
nią? Czy też zgodnie z mglistem wie- 
rzeniem Króla Ducha, moc czucia trwa 
dalej jeno połączona z utratą pamięci! 
Tak pojęta nieśmiertelność duszy była- 
by“*stabą pociechą, onaby wykluczała 
łączność naszą z zaświatem i świętych 
obcowanie. Nie, nie, pamięć osób dro- 
gich, trwających na tym padole niedo- 
skonałości nie jest obcą ruszom, które 
odeszły. ' 

Tam ta droga jest obcą duszom, 
które odeszły. 

Tam ta droga dusza czuwa nad nią 
płynie ku niej na srebrnym strumieniu 
blasków gwiezdzistych. Mądrośc nie- 
ziemska już się stała jej udziałem, jak 
wyrozumiale patrzy na niedoskonałość 
pragnień istoty ludzkiej — na tę tęskno 
tę do świątyni szczęścia, o bezlitośnie 
zawartych podwojach. Przyjmuje z po- 
korą i siłą podwojach, które cię nawie 

Ciężka bywa walka z namiętnościami, 

się z więzów jego. Pracowała w życiu 
niemało nad doskonaleniem duszy wła- 
snej, zapomniała o jednem: w pracy 
tej ustawać niewolno, cofa się, kto w 
niej ustaje. Wolno czuć wartość wła- 
sną, lecz wystrzegać się należy jej 
przeceniania. Ufna w swój rozum i pra” 
wość, wzbiła się w pychę, mniemała 
się lepszą od innych, była skłonną do 
ostrych sądów i lekceważenia bliźnich. 
Tymczasem jej własna miłość do mę- 
ża, naturalna i przez kościół pobłogo- 
sławiona, daleką jest od doskonałości 
kochała siebie w mężu, kochała go w 
pogoni za własnem szczęściem... zoolo 
gicznem tego by święci Pańscy nieczy- 
nili. Niepodobna zwykłemu śmiertelni- 
kowi, dorównać świętym Pańskim, ale 
naśladować ich warto. Cierniste zada- 
nie. Tak to tam pięknie Mickiewicz po” 
wiedział: 

Szczęśliwy, kto w samej ulubował 
[cnocie, 

Dopłynie, gdzie doskonałości opoka 

Ale jeśli piękność niezwróci nań 
[oka 

Dopłynie we krwi i pocie... 
T-k jest ale jeżeli wytrwa, tem 

większą zasługą. Jeśli Bóg siłą po- 
błogosławi wytrwanie uwieńczy do- 
brą wolę. Zbyt dufny w cnotę swoją, 
cnotliwym nie jest. Faryzeusz tkwi w 
człowieku, wyganiajmy go z duszy na- 
szej. Niech żywie w nas dobra a silna 
wola i ufność w łaskę Boską — na 
więcej człowieka nie stać... 

Skończyła sonatę, uderzyła kilka 

wichrze drogi Jego a mgły proch nóg 

myślach. Zgasiła światło pogrążyła się 
w zadumę. Zjawy z zaświata nielubią 
blasku, noc dla nich dniem. Może Bóg 
jej pozwoli ujrzeć teraz tamtą drogą 
duszę na pociechę, na pokrzepienie. Uj- 
rzy ją — czuje nad sobą moc cudu. 
Postąpiła ku oknu. Ciemno na dworze, 
nieruchomość snu zalega ziemię, tylko 
mgły białe falują nad stawem, czarną 
koronką okalają brzeg jej sitowia i or 
czerety. Pragnęła widzenia... nagle 
dreszcz ją ogarnął , to nie urojenie— 
widzi wyraźnie postać białą, jakby pły 
nącą nad wodą śród mgły ruchomej... 
widmo niepojęte zjawiska nocne. 
Tam z góry, z gwiezdzistych szlaków 
oczekiwała nawiedzenia, powitała by 
je gorącem, ufnem sercem ale ten gość 
niespodziewany z wodnej topieli prze- 
raża ją. Cicho, ostrożnie otworzyła о- 
kno,, sama niewiedząc co czyni. 

— Co to, kto to,? zawołała półgło- 
sem... odpowiedzi nie byto. Postač bia- 
ła znikła we mgłach na chwilę, jakby 
się w wodę pogrążyła, poczem znowu 
ukazała się na powierzchni. Usłyszała 
w tem plusk wody i przytłumiony głos 
ludzki. 

Tam do licha, to żadne widmo ludz- 
kie, to rybak - złodziej wtargnął na 
wody ochronne, co robi stróż. nocny? 

— Kto tam, — zawołała gromko, 
kto tam? — powtórzyła groźnie, Ar- 
tem, Artem! (Było to imie stróża noc- 
nego).  Rozwiały się górne rojenia, 
spadła z chmur jak grom gniewna. I 
wzmógł się gniew jeszcze, gdy wresz- 
cie usłyszała nieśmiałą odpowiedź: 

z okna nieuprzejme słowa w stronę spe 

cia, ma do niego wstęp wolny o ka- 
żdej porze dnia i nocy. Skarży się teraz 
na mnie, a dobry książe z współczu- 
ciem słów jego słucha, ha, ha, ha. Cze 
reda potworków hasa w dalszym cią- 

gu. 
2 Walka dobrej myśli ze złą jest tre 
ścią życia ludzkiego, ciągle się one 
zmagają, tak będzie do końca życia 
naszego i do końca Świata. Aniół - 
stróż czuwa nad nami lecz i chochoł- 
stróż zawsze obecny, międy niemi niech 

człowiek wybiera. Wzdrygnęła 
się wreszcie na harce złych mocy. 

— Szatan gra na mojej duszy — 

pomyślała. Uklękła, odmówiła Ojcze 
nasz, wgłębiając się z szczególnym ża- 
rem „i odpuść nam nasze włny, jako i 
my odpuszczamy naszym winowaj- 

com* powtórzyła z sercem skruchy 
pełnem. „Amen, niech się tak stanie”. 
zakończyła z mocą. Rozwiały się w ni 
cość potwórki piekielne.  Ostała się 
myśl dobra i wzmogła się w siłę. 

Pod gradem złorzeczeń zmykał Pu- 
szczyk z zaklętego stawu. Brnął jak 

mógł najprędzej ku brzegowi, zdawa- 

ła mu się, że nogi więzną w mule i wo” 

dorostach, szybko jednak znalazł się 

na brzegu. Ochłonął dopiero, gdy był 

pewny, że go bezpieczny cien nocy 

chroni przed nieprzyjaźnym wzrokiem. 

— ak spało, łycho spjało, jak wsta 

ła to i łycho wstało, — mruczał stro- 

piony pod nosem. Mimo cięgi, jakie 
otrzymał o zdobyczy swej nie zapom- 
niał, wyszukał ją w krzakach, SZCZU- 
pak był istotnie wspaniały. Zabrał о- 

pałacu, bacznem wejściem do pokoju 

Rybak co się wody boi, tyle wart, co 
kosiarz, który się od słońca, chroni | 
lub złodziej, gdy się ciemna w nocy 
lęka. Co książe każe ze szczupakiem 
zrobić, oddam go do kuchni? A praw- 
da, że piękny? į 

— Wspaniały — rób z nim, co 
chcesz, tylka go do kuchni nie odda- | 
waj. Milszy mi spokój w domu, jak | 
szczupak na półmisku. Tymczasem weź | 
sobie z szaty coś z mojej starszej wo- 
jennej bielizny i przebierz się zaraz. | 
Przemokły, choroby się nabawisz. 

— Nie warto, proszę księcia, mnie | 
mokrego djabli nie wezmą. 
— Rozkaz — odparł książe. 

— Słucham, ale w dodatku książe” 

mi pozwoli wypić konjaku bo mi się 

zimno zrobiło, struchlałem, gdy usły- 

szałem głos księżny. Po chwili, gdy 
się rybak przeodział, mówił książe da” 

lej: В 

> W porę przyszedłeś mam ci, jaa 
raz, coś do powiedzenia. ja, za dwa 
dni stąd wyjadę przez Turów na front | 
do Świdna. Ty jutro pojedziesz do 
Czarnobyla z pilnym listem do LencoF" 
da, w domu możesz zabawić pięć dni; 
potem wracaj prosto do Świdna.. Od 

Lencolda przywieziesz mi pieniądze: 
Czyś rad? 3 

I tak i nie. Rad pojadę do domu; 
szkoda księcia opuścić. Czy wrócę do 

księcia, jak się rozstaniemy? 4 
— (Cicho! zawołał nagle książe 

— Tam do licha, to jęk kruszącego 

przypomniała sobie wiedsz Shelley'a, ale jeśli z nich wyjdziesz zwycięsko... Jego — wspomniała okrzyk jednego szonego rybaka, który rychło znikł u księcia. się „The Luck of Edenhall. Co to zneś: 

tego, który tyle muzyki ma w swojej z proroków. brzegu w zaroślach. 3 — Kto tam? — spytał książe sen- czy? pomyślał. i 

poezji, ile Chopin poezji w swojej mu: Zmieniło się tempo muzyki złagod _ „Dobry Pan — przypomniała so-  Śzkaradny był niemy krajobraz je nym głosem, gdy drzwi skrzypnęły. — Co to znaczy? —+ powtórzył | 

zyce. Zagrała  preludjum H-moll — nego na gwałtowne, a z nią rojeń na” bie dalej — i posialający w dzień u- sienny, odwróciła się od niego ze — To ja, Wasyl, — brzmiała odpo głośno. Puszczyk odpowiedział, niezró”| & 

nie! uwielbiony Mistrz dziś jej nie do- strój. Ha, słaba pociecha, marzyć o trapienia, a zna mające nadzieję w wstrętem, rzuciła się znowu na fotel, wiedź. : zumiawszy o co chodzi. r 

gadza. On uczucia swoje i wyobraźni brzegu spokojnym, gdy burza okrętem Nim". Przestała grać. Tak ona ma w gniew  huczał w jej piersiach, jak — Gdzie ciebie djabli nosili, upio- — Czas wojny niespokojny. Bóg | ; 

twory ujmuje w tęczową formę, lub z miota. Gdy serce nadmiernie skołatane, Nim nadzieję. Dzisiejsza wigilja nocna grzmot nieprzerwany odległej burzy. rze nocny? | się od nas odwrócił, djabłu oddał rzą” 

blasków miesiąca wykutą, umie nadać daremnie przemawiać do rozsądku. Jak będzie przełomową chwilą w jej ży- Jak w pokusach św. Antoniego, Tenier — Łowiłem rybę w stawie i mia- dy nad światem. Ww zły, czas o przy; r 

wyraz namiętności wybuchom i głębo- podziemne siły górę ognistą, tak du- ciu, jej Missa solemnis, w której wy- sa, w natchnionych rojeń kryształowy łem przygodę, — jął opowiadać zajś- dę nietrudno. Czasu żniwa, kłos sci u 

kiemu smutkowi ale żal jego nie jest szę wstrząsa namiętność, ona się po- rzekła się pogoni za widmem szczęś- zachwyt, wpada czereda szkaradnych cie z księżną. O śliczny byłby połów cia nie uniknie,. + 

nie utulony. Oto nurtuje go niepokój o grąża w myśli czarne, jak wulkan w cia ziemskiego. W miłości R potworków z czeluści piekielnych. Dzi- kończył z żalem, gdyby mi księżna pa- К Żniwo zboże kosi, wojna — AF] $ 

ukochaną osobę, szarpie tęsknota za dymu obłoki. Ziemskie szczęście do- w poświęceniu dla drugich szukać bę- kie wkoło niej wyprawiając harce, 0S0- ni nie przeszkodziła, tylka szczupaka dzi. Książe się zachmurzył. 2. 

nią, lecz to rozpacz jednodniowa, on stępne dla miljonów śmiertelników a dzie ukojenia duszy, jak to czyniła zma bliwe stroją grymasy. złowiłem pięknego. Książe pozwoli to — Pleciesz — odparł — zabroni 

zna słodycz wzajemności, on żyje na- jej sięgnąć niewolno? mieszka u wrót rła jej przyjaciółka. Z ułomności nizin - Po dłuższej chwili rozdrażnionych go pokażę? łem ci tak mówić. ra 

dzieją że może już jutro ujrzy umiłowa- jego Świątyni której wrota dla niej wzdychamy ku doskonałości słonecz- rozmyślań, coś ją pociągnęło do ok- Przyniósł zdobycz z przedsionka, * b 

ną, bez której życie zdaje mu się dziś zamknięte i klucza do nich nieposiada nej wyżynie, dążymy ku niej pracowi- na, otworzywszy je wyjrzała znowu. Z książe światło zapalił, ujrzał pirwiej W 
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