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Odwiecznym traktem. 

Starzy dziedzice rozległych wzości 

wielcy książęta, bojarzy litewscy, du- 

mni panowie, którzy w grobach. spo- 

czywacie! — do was jedno pytanie 

chciałbym skierować: ' Cobyście uczy - 

nili, gdyby: Wam, jak nam, dziś, wy- 

padło po ziemi rodzinnej jeździć. W 
ślepą ją kiszkę obrócono, w pusty od 

wiecznych nieurodzajów worek, w klat- 

К: jakowąś pobielaną?.... Zatchnąć się 

można w tej ciasnocie. Szlagbaumy 

koidonów, jak pręty klatki, uderzasz 

to o sowiecką, to 0 łotewską, to ko- 
wieńską granicę! 

. Przerozległe, hen, obszary ojczyste! 
Dziś nędzny wykrojek z umierającą 

stolicą. W niej siedząc zamiera też i 

śniedzieje człowiek, zwolna całego 

ogarnia apatja. Dopiero gdy się -raz 

wyrwie za okurzone ulice miasta, a w 
płuca nabierze '* oddechu, co płynie 

jak przed wiekami od ziemie — wtedy 

niby choleryk jaki leci naoślep, łbem 
wyrżnąwszy o słup „graniczny ockmie 

się, na kopcu siądzie i będzie płakał. 

  

Źródła Berezyny. 

Tak ciasno jest dziś u nas, gdzie 

«ngis' było tak rozlegle. A to najsmut 

niejsze, że co krok —= to rażąca anor- 

malność stanu dzisiejszego. W  głu 

chych zapadłych kątach życie kostnie- 

jć w przeszłość zapatrzone. Trakt bieg- 

nie naprzykład, który istnieć nie po: 

winien, amputowany granicznym — Ког- 

„ denem, zarosły trawą, ale jeszcze wi- 

doczny, szeroki, dwoma rzędami brzóz 

wysadzany. Ludzie już po nim nie jeż- 
džą, bo niema gdzie, ale patrzą i my: 

ślą — co*z tego będzie? Miasto jak z 
bajki муе śnie pogrążone. Zabite de- 

skami okna, walące się dachy, puste, 

wymarłe. Te rzeczy trzeba oglądać 

własnemi oczami, ażeby zrozumieć 

treść dzisiejszej sytuacji, istotę ducho- 

w ego i politycznego stanu mieszkań- 

ców. Jakże często w tem, co z punktu 

widzenia „urzędowego“ nazwane być 
może przejawami tendencyj antypań: 

stwawych, w istocie swej jest tylko 
pędem do normalizacji życia, tęsknotą 

za naturalnem życiem tego Skrawka 
ziemi. 

W bliskości granic daje się to szcze” 
gólnie odczuwać. 
kryta głęboko ża pazuchą kożucha 
chłopskiego nienawiść do tych granic, 
jako do czegoś, ca jest zaprzeczeniem 
normalnego życia i naturalnego rozwo: 
ju. Najczęściej nienawiść ta płynie 2 
'serca, nie zaś z politycznego nastawie* 

nia mózgu. Śmiałbym twierdzić, że 

chłop tamtejszy pójdzie za każdym, 
kto się na obalenie. granicy w tem 

miejscu targa i to, niezależnie „i bez 

względu: na. to. czy myśl. ta płynie „is 

panskaj Polszczy, czy Sawieckaj Bie 
" łarusi*. "Ten „imperjalizm* jest. nato- 

rycznem zjawiskiem tych granicznych 

obszarów. Bolszewicy siedzący z tam- 

Panuje tam cicha, —- 

tej strony granicy, wraz z całym olbrzy 

mim aparatem. swych . agitatorów i 

szpiegów, i całem graniem na strunie 

jednolitego państwa, dołączenia „Za: 

chodniej Białorusi'* do „Wschodniej“ 

są takimi"par excellence imperjalistami 

dążącymi do złamania granicy dzisiej- 

szej, do rozerwania ślepega worka. W 

pojęciu chłopa jest to powrót do wa- 

runków naturalnego ich bytu. Dlatego 

staje się | podświadomią  glebą, 

często z taką łatwością przyjmującą 

ziarno agitacji z „tamtej strony”. 

A czyż my, my sami siedząc w tej 

chwili, gdy świece już dopalają swe 

knoty, przy trzaskającym kominku, 

dziś nad granicą rzuconego dworu, gdy 
z pustego salonu dochodzą dźwięki 

fortepianowe starych melodyj, — nie 

marzymy o tem samem?!... ©О tem, co 

pozosfało „tam*%, o dawnej potędze, 

o mocarstwowej potędze, o wielkich, 

a rodzinnych obszarach?! W istocie 

ta sama tęsknota za przełamaniem gra- 

nic,. w innem tylko ujęciu. Tam 

w chacie ślepa, rozpaczliwa, krążąca 

poomacku manowcami. 

Dziš gtly sie zaježdža do „kreso: 

wego“ dworu, po tylu latach došwiad- 

czeń, agitacji, „swobód demokratycz 

nych”, różnych ' „Hramad*, ciekawie 

jest zadać pytanie stereotypowe: „No 

jakże tam stosunki z chtopami?“ — 

Na pytanie to również stereotypowa 

zazwyczaj pada odpowiedź: „A no, — 

wszystko dobrze chwalić Boga!“. I nie 

jest to żadne oszukaństwa — jest do- 

brze, jak było. Podłoże osławionej nie- 

chęci chłopa do pana leży w zupełnie 

innej sferze, nie politycznej w każdym 

razie, która nas tu narazie nie intere- 

suje, bo wkraczałaby w ramy obszer* 

nego traktatu społecznego. Przez žad- 

ne „refarmy rolne" nie „ratuje się kra- 

ju od bolszewizmu”. Jest to dziedzi” - 

na. psychologiczno społeczna: niena- 

wiść tego co ma mało do tego, co ma 

dużo. Bolszewicy „,zlikwidawali** pro- 

blem większej własności i wielkich la- 

tyfundjów ziemskich, teraz mają pro- 

blem. „kułactwa”. Rozważania tego: ro 

dzaju zaprowadziłyby nas zbyt daleko 

w dziedzinę zagadnień ogólno-społecz- 

nych. Mylą się jednak ci wszyscy i 

wszyscy także leaderzy narodowego 

ruchu białoruskiego i pod płaszczykiem 

tego ruchu ukrywający się komuniści — 

że istnieje dziś cień najmniejszej niena* 

wiści chłopów białoruskich do ziemian, 

nienawiści politycznej, narodowej. 

Chłop białoruski, dziś jeszcze, uważa 

„pana“ za swego, za „tutejszego”, za 

osobę, która z krwi.i kości związana 

jest z tą ziemią i tak samo, jak on, 

chłop z sąsiedniej wsi, ma do tej ziemi 

prawo. 

Mówimy dziś jeszcze, bo jutro mo: 

że być inaczej. To jutro zależy nietyl- 
ko od przywódców demokratyczno-ko* 
munistycznych, białoruskich, ale w 

równej mierze od całej naszej polityki 

i zachowania samych ziemian. 
Zupełnie inny jest stosunek naprzy- 

kład do osadników, 

Wożnica, który wskazując batem 
jakąś miejscowość nazywa ją po bia 

łorusku, „po prostemu*, otarłszy zaraz 

wąsy dodaje, że delikatniej”, „po 

pańsku* nazywa się ona tak i wymie- 

nia:.nazwę polską. Tu nie istnieje u nie- 
go różnica narodowa, językowa. Pa 

nowie mówią tak, a my tak i tak było 

od wieków. A zapytać go jak mówią 

osadnicy? Odpowie: po polsku. — A 

adkul jany przyjechauszy?* — „A Boh 

ich wiedaje“ — odpowie ze źle tajoną 

niechęcią — „każuć is Polszczy, pala- 

ki jany, nia tutejsze”. — I dlatego 

chłop taki czuje niechęć i nie ma do 

nich zaufania, a-do -„pana* po dziś 

dzień zaufanie ma kompletne i tak dziś, 

jak wczoraj po poradę prawną zajdzie, 

po lekarstwo, pogawędzić na ganku 

czy w kredensie z czapką w ręku i do- 

brze się czuje ba on swój, on tutejszy. 

Zupełnie zaś co innego jak przyj: 

dzie rewolucja. Jeżeli on „z takich“ co 

palą dwory, to spali i „dwór pański" 

i „hutar kulacki“. To jest zupełnie co 
innego. 

Dziś po dziesięcioletnich rządach 

polskich, po całem doświadczeniu osad 

ruskich bynajmniej nie płynie z porów= 

nania: tej i tamtej strony granicy, a 

już najmniej z istnienia „panów*. Je- 

żeli się chłapa zapyta czy sądzi, że w 

Sowietach jest lepiej, machnie tylko 

ręką i odpowie, że tam też jest źle, 
czasami że jeszcze gorzej. Niektórzy 

odpowiedź taką kładą na karb osoby 

pytającej, wobec której chłop lęka się 

wywnętrzać ze swemi przekonaniami 

Uważam, iż uogólnianie takie jest nie- 

słuszne, bo wobec tej samej osoby, 

na pytanie: „Kali lepsz była żyć cia“ 
pier ali za ruskim?" — odpowie bez 

  

  

  

Gniazdo bobra ńa Berezynie 

nietwa, doszliśmy da wyników raczej 
odwrotnych, niż to z punktu widzenia 

nacjonalistycznego było zamierzane. 

Przed wielką wojną, gdy pośród chło- 

pów krążyły jeszcze .podania historycz 

ne i opowiadania o królach polskich i 

tp. jako a własnej tego kraju i tego 

ludu przeszłości, nie istniała różnica 

narodowościowa: naród prosty i pano- 

wie; mówi: po pańsku albo po pro- 

stemu. Dziś różnice narodowościowe 

krystalizują się coraz wyraźniej. Oczy- 

wiście wiele jest tego przyczyn, a jed: 

nym z niepoślednich czynników takie- 

go różniczkowania: ja Białoros, a on 

Polak — jest osadnictwo. 

  

Po kładkach do Berezyny przez łąki. 

Niewątpliwie nie jeden z działaczy 

ją nie okiełznał, to chłop uważa 

„wahania z pobłażliwym uśmiechem z 

tak naiwnego pytania: „Za ruskim pa- 

nok!* A przecież „za tym ruskim“ też 

byli panowie i bogatsi nawet niż dziś. 

Nie w „panach* więc należy szu- 

kać przyczyny niezadowolenia, a w 

tym ogólnym stanie niezrozumiałych 

dla chłopa tutejszego rządów demokra- 

tycznych, zbiurokratyzowanej admini- 

stracji, obcych urzędnikach, niezrozu- 

miałych okólnikach, reformach (nie 

mówiąc już o podatkach!) w tej nie- 

samowitej granicy, rżnącej, przepoła- 

wiającej żywe ciało kraju, amputującej 

odwieczne trakty, odcinającej dorzecza 

rzek, burzącej miasteczka i lokalne 

ośrodki gospodarcze! Do tego docho- 

dzi ciągła newroza i podniecenie pro- 

pagandą partyjną „legalną*, jawną, 

niezliczonych partyj, z jednej strony — 

tajną, energiczną z drugiej, Wszystko 
razem tworzy chaos. 

Gdy policjant, jak to najczęściej 
bywa, nie pouczywszy uprzednio i nie 

wyjaśniwszy, karze chłopa jadącego 

na nawpół zdychającej kobyle, zato że 

za 

nakaz władzy wyższej, do której zaw* 

sze czuje szacunek i poddaje się te 
„mu bez szemrania, jak tysiąc 

i jednemu podobnemu  rozpo- 
rządzeniu. Bywają jednak przy: 

kłady klasyczne: Podjudzeni jakąś 
białoruskich czy komunistów „,,z tamtej 

strony* wykrzyknie: „oho! jak to im 

się zachciewa jeszcze długo lud biato- 

ruski trzymać w ciemności „pad pan 

skim gniotam* iw nieświadomości 

kompletnej*. Mylą się oni. Uwagi po 

wyższe uważam za wskazane jedynie 

poczynić, gdyż kursuje dosyć rozpow* 

szechniona: legenda, iż wypadki nielo: 

jalności ze strony chłopów białoruskich 

zwłaszcza w powiatach granicznych, 

że tak masowa akcja jak „Hramady“ 

it. p. mają swe podłoże w świadomo: 

ści tego ludu, iż tam, za "kordonem, 

„panów* już nie ma, a tu, u nas są. 

Jest to najfałszywszy w świecie pogląd 

i najmniej odzwierciadlający nastroje 

ludności włościańskiej. 

Z drugiej też strony objawiające 

się dosyć często niezadowolenie z 

obecnej sytuacji wśród chłopów biało: 

„legalną* mową jakiegoś przedstawi: 

ciela jakiejś „legalnej* partji lewico- 

wej,-chłopi poczynają naprzykład rą- 

bać las dworski albo dopuszczają się 
innego bezprawia. W szepleniącej, nie- 

zrozumiałej wymowie wezwanego po- 

licjanta, rodem z pod Torunia czy Ko: 
łomyi, rozumieją tylko jedno, że nazy* 

wa ich per'pan. Pozatem policjant spi- 

suje protokuł celem przekazania spra- 

wy do sądu. Śmiesznie, to tylko za: 
chęca do poważniejszych ekscesów. 

Gdy do tych ekscesów dochodzi, wów 

czas dopiero przybywa pomoc policji 

z gołemi na karabinach bagnetami... 

I to per-pan i te-bagnety są czemś tak 

w pojęciu chłopa godzącemi w logikę 

zajścia, że odnoszą wręcz ' przeciwny 

skutek. Dawniej przy pierwszej próbie 

bezprawia dwuch, trzech „strażników * 

nastraszyłoby ich nahajami. - Bądźmy 

szczerzy. Na hajka, w pojęciu chłopa 

to kara za wykroczenia. To tak, jak 

ojciec bije rózgą niegrzeczne dziecko. 

To oni rozumieją. Ale „ustrój demo- 

kratyczny“ nie pozwala na ostre wy- 

stąpienia „w drobniejszych wypad- 

kach“, a. nietaktowna administracja 

czeka zawsze na ekscesy powažniejsze. 

Wtedy błyszczą bagnety i wtedy chłop 

rozumuje: A-a-a to zupełnie co inne- 

go! Ostrze bagneta to objaw już nie 

silnej ręki ojcowskiej, a ręki wroga. 

Bo czyż ojciec straszy kiedy dziecka 

nożem, gdy może uderzyć tylko róz: 

gą?... 
„Tak jest ze wszystkiem. Tak jest 

naprzykład z „Hramadą*. Dziś wśród 

znacznej części ludności panuje prze” 

konanie, że to wszystko było prowo- 

kacją policji. No bo jakże to?.. W umy 

śle chłopa nie może się pomieścić: na- 

samprzód pozwolili gadać i podburzać, 

a policjant stał i nic nie mówił, a póź: 

niej, gdy ktoś ośmielony próbował tak 

robić, to wtedy ludzi zaczęli areszto- 

wać. Wszystko dlatego, żeb- biedny 

naród uciemiężyć — nie inaczej, pro- 

wokacja, a na co im to potrzeba? — 

nie wiadomo. 

I tak ciągle: „Nia wiedaju panok 

za Szto, na szto“:... 

Žart powiedzieč! — Dziš, dziesiąt- 

ki, setki tysięcy mieszkańców uważa- 

ja okólnik rządowy, rozporządzenie 

bielenia domów za zwyczajną szykanę 

władz, ża złośliwy żart!!! 

"To nie przesada panowie! Około 
sześciuset kilometrów  przejechaliśmy 

autem po ziemi Wileńskiej, nikt abso- 
lutnie nikt nie umiał nam tego okólni- 

ka wytłumaczyć. Pytaliśmy tu i ów- 

dzie: jak sądzicie, dlaczego kazano 

wam bielić domy? Wzruszenie ramion 

— służy za odpowiedź. Kto wam ka- 

zał? — Policja. A policji nie pytaliście 

dlaczego? — „Tak, każe, palicja sama 
nia wiedaje“. Bardziej jakiś rozmów= 

ny, namyśli się, przechyli głowę na 

bok, spojrzy na chatę i powie z 

uśmiechem: „„Musić kab ładniej było”... 

Ci, co czasami tylko znają hory- 

zont naszej wsi z okna wagonu idące- 

go z Wilna do Warszawy, nie zdają 

sobie sprawy, że za tym horyzontem 

rozpościera się drugi i trzeci i czwarty 

i dziesiątki nieobjętych okiem horyzon - 

tów, a wśród nich leżały szare wsie, 

które stały się nagle białe. I w tym cza- 

sie, w przeciągu roku całego, podczas 

którego dokonywała się ta biała, me- 

tamorfoza, gdyśmy w Wilnie myśleli 

o Hadze czy Genewie, Sejmie, czy 

Mac Donaldzie dziesiątki tysięcy oko- 

licznych Wilna mieszkańców myślało 

tylko o jednem, o najbliższej dla nich 

sprawie o nakazie władz bielenia do- 

mów i te same dziesiątki i setki tysię- 

cy doszły do absolutnie zgodnego po- 

jęcia, że to jest zwyczajna szykana 

  

Cerkiewka w Porpliszczu. 

władz!!! Czyż nie odnosi to większy 
skutek niż sto tysięcy pudów  bibuly 

z Mińska?!.. 

-Co nas uderza gdyśmy o gospodar: 

cze sprawy wypytywali u mijanych lu- 

dzi — to szacowanie wszystkiego w... 

rublach. Oryginalne, koń i krowa kosz- 

tuje tam jeszcze tyle to, a tyle rubli, 

ogród w arendę zdaje się za ruble, dzie 

sięcina ziemi kosztuje w rublach. Dla: 

'czego na miłość Boską nie w złotych 

polskich? Chłop wszystko liczy w ru- 
blach. To dziwne! Czy ta jest objaw 

jakiś _ antypaństwowych  tendencyj? 
Ukłon w którąś. z sąsiednich granic, 

których aż trzy otaczają ziemię Wileń- 

ską? Nie, nie w litach kowieńskich, nie 

w łatach łotewskich, nie w czerwoń- 

cach i broń Boże nie w rublach sowiec' 

kich a właśnie w starych carskich ru- 

blach złotych, w fikcyjnej, dziś nie ist- 

niejącej nigdzie na świecie walucie. 

Nie jest to niewiara w trwałość pol- 

skiego pieniądza, bo nie efektywnie 

płacone są to ruble, a w mozolnem 

przeliczaniu na złote polskie. Więc co? 

więc może wierzą ci ludzie, że wróci 

Rosja carska? Nic podobnego. Dziś 

już takiego niema ani jednego, który= 

by'i we Śnie ideę taką brał na serjo. 

— jest to jeden z tych bardzo cieka- 

wych i zawiłych problematów psycho- 

logicznych, które nurtują dziś 

chłopa białoruskiego. — Jest to pod: 

świadoma niechęć do dziś, to oczeki- 

wanie jakiegoś niejasnego, mglistego 

jutra, to bezmyślne odkładanie z dnia 

na dzień, z godziny niemal na godzi- 

nę postawienia kropki nad i dzisiejsze. 

go stanu i jest to. niewiara nie W 

państwowość polską bynajmniej, a tyl- 

ko w jej karłowatego przedstawiciela, 

— głuchy worek województwa wileń: 

skiego, zamknięty korytarz wileński, 

który w dzisiejszym swym stanie ist- 

nieć nie może i nie będzie; jest to ocze- 

kiwanie jakiegoś legendarnego impera- 

tora z_tej, tamtej czy trzeciej strony, 

który przyjedzie wywróci te śmieszne 
granice i zrobi porządek... 

* 

„Tam“ pozostaly Rawonicze, Słat- 

win i Bajary, Wołodata i Drechcza, 

Nadworze, Torków, Wiedreck, rozle: 

głe dobra siedemnaście tysięcy  dzie- 

sięcin na pastwę bolszewików. Dziś 

nolens volens wypadło się przenieść 

do tego, co jeszcze po tej stronie por 

zostało. To rezydencja Słatwińskich — 

Hnieździłłów, folwarki: * Parafjanów, 

Dziedzin, Zamosze. Tuśmy w gościn- 

ue i rade zajrzeli progi, nad samą gra- 

nicą bolszewicką, w pobliżu Doksżyc 

mózg - 

u źródeł Berezyny. zy 

Powoli, powoli podnoszą się dwory 

z wojennego upadku, powoli, ale sy- 

stematycznie. Co się da w warunkach 

dzisiejszych jeszcze zrobić — to < się 

Dwór w Hnieżdziłowie. 

   



  

robi, bez szemrania, buduje, łata co 

_ wojna przedziurawiła, ca bolszewicy 

roznieśli. Wszystko w nadziei na lep- 

sze jutro. 3 : 

Idziemy jak przystało | 

stwo obejrzeć, tu na owsy dojrzewają 

ce spojrzeć, ówdzie bydło pochwaličį 

bo na to zasluguje i w parku przed wo- 

jennėmi grobami uchylić kapelusza. 

Gospodarstwo mleczne i trzoda jak się 
patrzy, wszędzie wzorowy porządek, 

zńać rękę gospodarza który to wszyst 

_*ko jakby z popiołów przeszłości dźwi- 
gal. — Nas jednak głównie  frapuje 

tych okolic własność najcenniejsza: 

początek Berezyny. Leży ona na małej 

iące, koło Dokszyc, by już wiorst kil. 

ka dalej w rzeczkę typową się zmie- 

_ nić. Tam płynie już ona wśród łąk nie- 

przebranych, błot niedostępnych, więc 

po kładkach przez dworskie łąki do jej 

koryta dochodzimy. Jak okiem sięg- 

niesz jeno trawą porosłe niziny, kar: 

łowate krzewy, pustkowie cudne, raj 

dla myśliwego. Ho, ho, polować tu 
można nawet na Dobry. Być nie może? 

A jakże, jeszcze pozostały. — Gdy się 

tak do gniazd bobrowych duszegubką 

płaskodenną sunie, poprzez gałęzie, 

moczary, wodorosty, a cisza taka wo* 

kół panuje, iż słychać szemranie w tra- 

wie wodnego szczura, chciałoby się 

płynąć bez końca, daleko i wiecznie, i 

pal djabli, chociażby przez tę samą 

granicę, od źródeł do ujścia. Lecz tylko 

        

   

   

   

              

    

   

     

    

_ Kapliczka w parku Hnieździłowskim. 

imię i symbol pozostały nam tej rzeki. 
„Tam“, za kordonėm, jest ona cała i 

- tulące się do-niej wsi, chutory, iolwar- 
ki i majątki, lasy, pola i łąki... Ślicz- 
mie tu jest, jak: w najcudniejszym ja: 

"kim dziewiczym raju. : 

.› Jednak jak mało są nam znane zakąt- 

ki własnego kraju. Czy dużo:ludzi o tem 

wie, że źródła Berezyny biorą tu po- 

_ czątek, tej samej Berezyny co z pół- 

nocnego zachodu na południowy 

wschód przecina serce Białorusi? Tej 

samej Berezyny, w której lodowych 

 uściskach pękła moc Napoleona? Tej 
słynnej, historycznej Berezyny! 

" Jesienny chłód wieczorny zaczyna 

dobrze po kościach przebierać. Ostat- 

ludzi: godziną piątą rano umieją się je” 

no odgrażać, a o dziesiątej jak na wv 

|spanych ludzi przystało, ruszamy. 
|za gościnę serdeczną dziekując. 

Niema i niema, powtarzam to za+ 

wsze, jak te trakty nasze, nic ponadto 

piękniejszego. Dziwnie, że w tych stro: 

nach tak się jeszcze dobrze zachowały. 

szpalery brzóz po obu stronach. 

Trakt taki, szeroki jest, że i. dziesięć 

lobok postawionych rzędem turmanek 

swobodnie jechać może. Po bokach 

stecki dla pieszych. Zielono,: pięknie 

suniemy na północ. 

  

W Dokszyckiej cerkwi wypadł test. 

Niezliczone furmanki ciągną i ciągią 

sznurami. Fest w cerkwi — jadą pra 

wosłąwni i jadą katolicy; fest w koście 

1е — jadą katolicy'i jadą prawosławni. 

Ktośby powiedział, że lenistwo ich na 

kłania do przestrzegania. podwójnych 

świąt, ale to już taka u tych ludzi soli- 

darność nabożna i zwyczaj odwieczny, 

cechujący zgodne współżycie. . | 

Bliżej pod Głębokie już znać „za* 

pobiegawczą* rękę starosty. Drogę na- 

prawiają. Pięknie, ale pocóż ją psuć 

jednocześnie?! Gdzie tylko środkiem 

traktu puszczony jest wysoki nasyp 

szosy czy bruku, zaraz trakt traci swój 

charakter, ale rzecz to nie w charakte: 

rze, szos nam trzeba jaknawięcej. — 

  

  

Boiszewicka strona za Dźwiną. 

Tyiko wiadomo,.że chłop nie ma kute 

-go na tylne nogi konia, że ma lichą lek 

ką kolaskę, która bruku nie wytrzyma. 

Nie, — jak na złość jaką, z całego trak- 

tu zostaje tylko brukowany środek, a 
boki tak rowami przemyślnie poryte, 

żeby się tam ani śniło furmance chłop 

skiej zajechać na miękki*piasek. I po 

co to? Przecież miejsca dosyć dla wszy 

„stkich, od brzozy do brzozy ręce roz- 

postarłszy nie dosięgniesz! Środkiem 

sobie może jechać śmiało reprezentacyj 

ny pana starosty samochód, a bokami 

konne zaprzęgi. Czemuś to jednak na- 

szej administracji taka koncepcja nie 

dogadza, a czemu? — Boh ich wie 

daje... - 

Co do nas, jedziemy atutem też choć 

my i nie osoby urzędowe. — Za Głę- 

bokiem trakt połocki jak-strzelił na pół- 

noc i gazu po trochę dodając śmigamy 

jak można. Ostatnie białe chaty, ostat 

nie, bo zbliża się teren za głodujący u* 

rzędowo przyjęty, gdzie w drodze ła: 

ski dozwolono przyjemność estetyczno- 

_  hygjenicznej zmiany wyglądu do- 
mów, odłożyć do roku przyszłego. 

Wszędzie równina daleka, mało [esi 

sta okolica aż po samą Dzisnę. 

Oto już Łużki, majętność hr. Plate- 

rów. Pałac spalony i narazie nie odbu 

dowywany, za to energja cała skiero” 

wana ńa remont budynków gospodar: 

czych, imponujących budynków, dziś 
rzadko gdzie widzianych. Piękny też 

jest kościół w Łużkach, piękny nawet 

bardzo ale temu kto go tak na żółto wy 

smarował Pater-Noster trzebaby pa- 

wiedzieć i kilka słów prawdy też. | 

Dzisna... oto synonim upadku, oto 

krwawiące pustemi oczodołami dziecko 

„wileńskiego korytarza, przystań je 

go najbardziej północna, najbardziej 

giucha, zapadła, zapomniana, nieszczę- 

sna mieścina.. Miasto, ulice, cerkiew i 

kościół, bruki — wszystko wygląda tak 

jakby wczoraj tędy przeszła woja. Wi: 

dzimy ganki piętrowych kamienic nad 

pryncypalną ulicą, których podłogi wy 

sypały się dawno' na bruk uliczny. Wi- 

dzimy krokwie dachów, kędy deszcz 

pada do środka domów. Stoją rzędami 

domy głucho deskami zabite okna i 

drzwi, częściowo i deski te już wyrwa” 

ne. Nikt się troszczyć o to nie chce. 

Ten, kto tu jeszcze mieszka, myśli o 

jednem tylko —ażeby wyjechać. Sta- 

re rządowe rosyjskie budynki, kamieni- 

ce żydowskie i domy mieszczańskie 

  

„Dziwo szto u karala — żonka 
W umysłach ogóiu inteligencji, pro- 

pagandowy motyw Powszechnej Wy” 
stawy Krajowej, jako  pokrzepienie 
cerc, stał się tak naturalnym iż przyjęty 
został bezkrytycznie — na wiarę. 
Szczególniej tu u nas na Wileńszczy 
źnie, w tym tak sztucznie i misternie 
przez polityków wykrojonym wyrostku 
robaczkowym, zetknięcie się z gospo” 
darczem tętnem życia poznańskiego 
wywołało naturalny zachwyt, graniczą- 
cy z oszołomieniem. Objaw to, zupeł: 
nie zrozumiały u inteligenta rolnika, któ 
ry dorobek nietkniętego przez wojnę i 
inwazję kraju pojechał oglądać ze swe- 
go „dworu mieszczącego się chwilo” 
wo od óśmiu lat po zniszczeniu wojen- 
no = bolszewickiem, — w dawnej pie: 
karni. ‚ : 

Ciężko tu nam..., bardzo ciężko.., 
ale po tem co się widziało, lżej na ser- 
cu. Bo jednak postęp Polski-w tym pier 
wszym dziesiątku lat jest ogromny. Ul: 
żyło..., i raźniej człowiek zniesie dalsze 
przeciwności, Taką mniej więcej, dro- 
gę przebiegła myśl przeciętnego inte- 
ligenta rolnika który za „wsaśny grosz” 
z trudem w tym roku klęskowym z po 
życzki siewnej zaoszczędzony, na wy- 
stawę do Poznania podążył. : 

Po za inteligentem, który z własnej 
woli i — kieszeni na wystawę wytu- 
szył, mieli'my jeszcze szereg innych wy 
cieczek: szkolnych, - towarzystw. i kó* 
łeż rolniczych, organizacyj społecznych 
it p. instytucyj. Tego rodzaju wy- 

cieczki mają charakter pośredniej dwu* 

stopniowej propagandy i są w swym 

efekcie bardziej skomplikowane, niż 
wycieczki bezpośrednie z własnej woli 
i kieszeni. Tem niemniej w porówna” 
niu. z pierwszemi są bardziej interesur 
jące, jako oddziałujące na zmysiy nie- 

  

  

   

    

    

   

  

   
   

    

   

   
     

    

     

    

ni rzut oka i jazda do domu.. Kolacja 
czeka, kominek, świece, stare parkiety 

ciche echo dworskich pokoi. Tu jest 
rzyjemnie gwarzyć o dawnych cza- 
ach i choć niby starodawnym obycza- 

jem zaklina się człowiek iż ...skoro świt 
— to jednak o spoczynku narazie nie 

myśli a wypytuje o to i owo. | 
_  Majątki po tej stronie kordonu po 

_łożone należały niegdyś do Kazimierza 
: Szyszki. Córka jego, Kamilla, wyszła 
zamąż za Gwidorńa Słatwins kiego w 

ńszczyźnie, mieli jednego syna Lud- 

'wika. Syn zaś Szyszki, Józet, miał jed- 
mą córkę, Annę. 

  

  

bra tutejsze połączone zostały z mająt: 

пи dziś po tamtej stronie pozostałe 

cia Mirosław i Ludwik Słatwińscy. 

opowiadanie Babuni Dobrodziejki, — 

„aby doczekali chwili, gdy Ziemie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego znów 

ow jedno złączone będą”. й 

Rano „skoro šwit“ spaliśmy w naj- 

  

Ludwik Słatwiński 
ojął Annę za żonę. W ten sposób, do- 

ie dziedzi i młodzi bra- „114 ba 
T aż ° ° миё“. Теп odłam, mający dużo wspól 

i„Szczęść dm BOže“, ое kończymy 

  

Pieękny widok na majątek Widze. 

skrystalizowane jeszcze państwowo, a 
jeżeli chodzi o wieś — przeważnie bez 
patrjotycznego nastawienia, chłodne i 

      

szej, lub mniejszej pomocy rządu, — 
i tą miarą opieki wyższej określa doro - 
bek kraju i zasługi jego mieszkańców. 

„Pilip“ — chłop, z którym o wy: 
stawie powszechnej miałem « sposob- 
ność rozmawiania, pochodzi z północ- 
nego cypla korytarza Grabskiego. 
Zwiedził wystawę, pozatem wybrzeże 
morskie, poczynając od portu w Gdyni 
aż po Hel. Ta szablonowa marszruta 
tegorocznych wycieczek okazała się 
bardzo pouczającą ze względu na swój 
charakter wizyty korytarzowca u ko- 
rytarzżowców. Chłop miał okazję do po* 
równania życia „Naszego: korytarza Z 
życiem korytarza morskiego. 

Trzy dhi na wystawę, niewystar: 
czające nawet dla: przecięttego inteli- 
genta przygotowanego 1 obdarzonego 
zmysłem krytycznym, nie mogły ete- 
ktownie wpłynąć na umysł, chłopa: 
Oszołomiony został * ilością ekspona- 
tów, bez możności powiązania. przy- 

    

czyn. i skutków, wypływających Z g07 | 
spodarczych zasług wysiłku narodo- 
wego. Chłopa interesowały „szczegóły 

zaczynając od pługa i wiał- 
ni, a tymczasem ugrom wystawy i brak 
czasu pchały go dalej. Z całości wy- 
stawy, na której tłumaczono mu ciągle, 
iż wszystko co widzi. wyrabianem lub 
wydobywanem jest w Polsce, wyniósł 
jedno przekonanie, iż Polska jest nie: 
pomiernie bogatem państwem. 

To było pierwsze odkrycie, które 
dobrze sobie w głowie zakarbował, 
tem mocniej, gdy się dowiedział o tych 
zawrotnie na jego umysł chłopski dzia 
łających sumach, które wystawa  po- 
chłonęła z kieszeni rządu, miasta i oby- 
wateli. 

Jeśli jednak to co widział na wy- 
stawie, była w umyśle chłopa nagro- 
madzeniem oderwanych od życia war: 

tości; coś jakby zwiedzaniem gigan- 

tycznego spichrza ze zbożem jako plo- 

nu pracy, to znów możność sprawdze- 

mia i zorjentowania się w samej pracy 

dała mu dalsza wycieczka na wybrze* 

polskie do Gdyni, a potem wybrze- 

żem na Hel. Znaczenie morskiego por- 

x doskonale ocenił. Sam za młodu pę- 

dzał do Rygi od kupca płyty. Pamięta 

te nieskończone-sznury „gleni* z masz- 

towej gonkiej sosny i j jodły, z ułożo: 

nym na wierzchu ciosem z+szarikan 

  

ciastych brusów i szliprów, które, jak 

okiem sięgnąć, aż po brzegi pokrywa” 

ły koryto wiosennych wód  Dźwiny.. 

Żna dobrze te drogi, które prowadzą 

w przestworza. morskie, otwierające 

wrota na świat, a ludności, dające pięk- 

ny grosz... A znów te łajby ze zbożem, 

które z Dzisny i Drui, jak również z 

niezapalające się, W tej grupie zwie- * 
dzających wystawę trzeba odróżnić 
dwa odłamy: młodzież i starsze poko 
lenie. Młodzieży wiejskiej, która świa: 
ta nie zna, koleją dalszych podróży nie 
odbywała, — tygodniowa wycieczka 
na wystawę dała duży materjał krajo 
i rzeczoznawcży, jednak bez. krytycz- 
nego sądu, który zależny jest od zna- 
jomości życia, inaczej mówiąc, od pra* 
cy włożonej w swój zagon, której się 
jeszcze ten odłam wycieczkowiczów 
nie imał. | S Manos 

Inaczej zareagowało na wycieczkę - 
starsze pokolenie chłopów—=rolników, 
które otarłszy spracowane ręce i stro 
skane czoło, w odświętnym samodzia: 
łowym. „pinżaku*. pojechało da Pozna” 
mia „pabaczyć, jak ludzi Polszcze ży- 

nych «cech gospodarczych z rolnikiem 
inteligentem, różni się jednak od nie 
go brakiem nastawienia państwowego 
i, nie reagując na altruistyczne pokrze- 
pienie wszechpolskie, rozumuje egoi- 
stycznie po chłopsku: — daj. Obce mu 

„są walory. kultury, jako-wynik trudów 
całych pokoleń. O. postępie i cywiliza- 

o lepsze. No, bo te pan nie zna wiejskichcji sądzi prosto, przypisując je więk-- 

A N 
ME 
OCENI 

  

SCENIE 

NIE, POCIE 

góry rzeki z Bieszenkowicz i Uły su- 
пе!у do Rygi!... To też komentarzy o 
znaczeniu portu w Gdyni nie potrze 
bował. Coś nie coś i sam wyjasnił towa 
rzyszącej mu, a szeroko otwierającej 
gębę i oczy, młodzi wiejskiej. Zaimpo- 
nowało mu nowoczesne urządzenie 
portowe. Ale już najwięcej, to nama- 
-calny widok rozbudowy i możności za- 
robku. Chłop białoruski ogromnie zaw- 
sze cenił kupca leśnego. Był on w je- 
go pojęciu symbolem niewyczerpanej 
potęgi finansowej. W Gdyni ożyły 
wspomnienia — przekonał się, że i w 
Polsce jest i praca i zarobki. 

'Rząd, prowadzący roboty .pórtowe 

charaszać 
szerokiemi na obie strony chodnikami 
dla pieszych — prowadzony z ogrom- 
nym nakładem pieniężnym po przez 
pustkowie nadbrzeżne. Ogromne nasy* 
py ziemne po przez jary, pochłaniają 
ce po 2500 beczek. cementu na każdy 
wiadukt, — nie mogły się pomieścić w 
głowie chłopa, już to ze względu na 
kolosalne koszty, które pochłaniają, już 
to na hojność, której nigdy u rządu nie 
podejrzewał, .a której tu nad morzem, 
on niewierny Tomasz, dotknął nieomal 

palcami. Nie ujrzał tu nigdzie ani ko- 
palni nafty, ani — węgla o których du- 
żo na wystawie słyszał. Nawet łanów 
pszenicy, a chociażby Inu... „Oprócz 

i wypłacający zarobki, bardzo mu zaim kup kąpiących się golasów nadbrzeż* ypiacającyczam p у s 

  

ponował, i dobrze to sobie w głowie 
zakarbował. : 

Jadąc z Gdyni do Helu dowiedział 
się, że kolej z Pucka do Helu długo- 
ści 44 kim. została zbudowana przez 
tządy polskie już sześć lat temu. Nie 

mogąc swym praktycznym gospodar- 

czym umysłem doszukać się na pia: 

szczystym, porośniętym nędzną' karło- 

watą sosenką półwyspie potrzeb go- 
spodarczych:tej kolei, został do głębi 

poruszony pieczolowitą dbałością rzą 

du o losy paru tysięcy Kaszubów, za” 
mieszkujących półwysep. 

Po,drodze zatrzymano się w Haile 
rowie dla obejrzenia budującego się 
bulwaru nadmorskiego. Na wstępie za 
imponowała mu rozmiarami prześlicz* 
na stacja kolejowa, świeżo w tym roku 
zbudowana. Budujący się bulwar z 
Wielkiej Wsi do Karwi, piętnastome- 
trowej szerokości, wykładany kostką z 

potem, . 
potem 
DOPIERO,GDY ZACZN 
REGULARNIE STOSÓW. 

ODOR 
DIKOS 

A. NALEZYCIE 
"CO ZNA 

SIĘ: 

Nowa stacja kolejowa w Hallerowie. 

  

nych — żadnego ruchu towarowego, 
któryby przekonywująco da mózgu 
chłopskiego przemówił o potrzebie roz- 
budowy tych linij komunikacyjnych... 

W samym Helu zaimponowała mu 
nowowybudowana kolonja rybacka, 
którą Bank Rolny wzniósł dla Kaszu 
bów-katolików. - Chłop już po wojnie 
widział w sąsiedztwie osadnictwo woj 
skowe, które Polska na „Kresy rzu: 
ciła, dając mu coprawda ziemię — a 
pczatem błogosławieństwo na drogę. / 
Widział trudności z jakiemi się lud- 
dzie ci, nie zawsze do pracy na roli 
przywykli, borykać się musieli, nim ja- 
ką taką chałupę sobie sklecili... nim po- 

konali pierwsze trudności. W helskiej 
kolonji rybackiej nić podobnego nie 
zanotował. Naodwrót — „bytcem u 
kalonji czynojniczeej u Brasławi*, 60 
domów osadniczych, siedmiopokojo- 
wych, ślicznych, krytych dochówką, 
gotowiuteńkich — tylka wnieść się, od- 
dano 60 rybakom do rąk własnych!.. 

„A ci wiedajesz, pan, pa skolki ja- 
ny płacili? — pa 500 złot z czeławie 
ka....*, a resztę na rozkładkę po 1000 
zł. przez dwadzieścia lat razem z pro: 
centami...?! . 

„No i szto, panoczku?.. dziwa szto 
u karala, dy żonka charasza. Daj, pan 
nam takuju apieku, a pabaczysz naszu 
kulturu“... = 

I tu zaczął Pilip porównywać sto- 
sunki w jego stronach rodzinnych. Jak 
się to buduje czuhunkę z Drui do Wo- 
ropajewa; której, daj Boże, żeby się 
wnuki doczekali. Jakie to, Boże ustrzeż 

stacje kolejowe, zaczynając od Głębo: 
kiego do Wilna. A że to w Samem 

Wilnie, ani jednej ulicy tak wybruko- 
wanej niema jak ten bulwar nad mo- 

rzem. : 
„Co. się Uu nas buduje? „praulenje“ 

dla starostwa w Brasławiu. „Z hetakaj 
apieki nas zjaduč šwiūni“. 

Bo żeby to kažnie byto ciężko — 
to jeszcze... Ale bogactwa, które zoba- 
czył na wycieczce, świadczą, że pie: 
niędzy w „Połszczee, jak šmiečcia“, 
tylko nie dla nas. 

świadczą o tem, że życie tu kiedyś... 
—było nad wielką rzeką Dzwiną, ca 

wprost do morza niesie w swych nur- 

tach odbicie umierającego miasta. Ci- 

sza głucha. Nawet w dzień tak łagod- 

ny,.słoneczny, dreszcz jakowyś niesa* 

mowity przejmuje człowieka, jak na 

cmentarzu. Złowróżbny nastrój. Tam, 

za rzeką, za Dźwiną, płaski i milczący, 

leży też, martwy brzeg bolszewicki. 
Coś strasznego jest w wyrazie tych lu 

dzi co wskazują ponad łachą piaszczy- 

stą Dźwiny na brzeg przeciwległy i 

mówią: ani my do nich, ani oni do 

nas... Widać tam też walące się chaty, 

poszarpane na dachach strzechy i bia- 

łą jak śmierć i jak umarły milczącą 

— cerkiew. 

Granica groźna, straszna, ponura, 

nieubłagana granica  nieubłaganych 

wrogów. I chce się krzyknąć, pięści 

ponad tę martwą ziemię uniosłszy: 

  

  

Remont kościoła w Widzach. 

czyż my tych granic nigdy nie złamie- 

my i nie wrócimy krajowi temu ży* 

cia!!... : : 

My, cośmy z tej ziemi wyrośli, a 

dZIŚ..». 

Trzeba zawracać. 
Po ząpuszczonych brukach, głębo- 

ki m dalej piachu i nieprzebytem bło- 

cie, drogą na Miory, wiezie nas sapiąc 
trzeszcząc w resórach, jęcząc karoserją, _ 

ciągnąc z szybkością 10 kilometrów na 

godzinę. Okropna to droga. 

Zmęczeni taką drogą, nie tylko dach 

nad głową, ale gościnne nad wyraz 

przyjęcie znaleźliśmy w Kamień — Po- 

lu p. šwiatopelk - Mirskiego. — Chcie 

liśmy stamtąd raz jeszcze zawrócić na 

północ — tam nam granica łotewska 

drogę przecina. Skoczyliśmy na zachód 

-— już kowieńskie pikiety. Ciasnowata.. 
Więc przez Przędbrodzie, Ikažū, Bra- 

sław (dalej jechać nie podobna) zwró* 

ciliśmy kierownicę na południe. 

Już też pochwała staroście brasław - 
skiemu Się należy za wzorowe drogi. 

Na takiej drodze, choć to i nie szosa, 

kilometrów po 70 na godzinę odwalić 

można i maszyna nie drgnie nawet na 

wyboju żadnym, kamieniu czy mostku: 

Piękne okolice: łasy, jeziora. Gdyś- 
my: Widze minęli, droga powiodła w 

ślicznych wirażach przez kraj górzysty 
Święciańskiego powiatu i takeśmy na* 

„przemian to krajobrazem się lubując to 

gawędząc — do Święcian dopadli. 

Tam oddechu nabrawszy w płuca 
od szybkiej jazdy, ktoś spójrzał na ma- 
pę: tyle drogi, tyle drogi i jakby się w 
kółko człowiek kręcił. Prawdziwie jak 
poomacku w ciemnym korytarzu... fm. 

(ARS RSS ARTS RAKTINIAI 

„Mužyk mužykom na wiaki wiako- 
kou““. 

Tak zareagował na wycieczkę po- 
znańską białoruski chłop— gospodarz. 
Nie żadeń jakiś wołokita, badziun—po- 
lityk! Ale szczery osiadły na 30 dzie 
sięcinach gospodarz o prostym trzeź: 
wym chłopskim rozumie. 

A że to po wystawie powszechnej 
należy po kupiecku, bez zbytnich unie- 
sień i iluzyj zbilansować powszechny 
dorobek propagandowo-wychowawczy 
do wiadomości i rozważenia myśli Pi- 
lipa podajemy. 

Michał Obiezierski. 

  
Budowa bulwaru Wielka Wieś — Karwia. 

x
.



  

  

SŁOWO 3 

ECHA STOLICY 224 KORDOKÓW le kędzie targów z partyjnictoem ECHA KRAJOWE 
„Agentury obez" 

Minister Pracy i Opieki Społecznej 
p. Aleksander Prystor przystąpił do re- 
wizji działalności Kas Chorych, które 
jak wiadomo były dotychczas wygod- 
nem schronieniem dla ludzi partyjnych 
PPS. Posady w Kasach Chorych były 

  

      
    

poprostu synekurami, któremi  stron- 
nictwa opłacało zasługi swoich agita 
torów, Zarządzenia ministra wywołały 
gwałtowne ataki ze strony „Robotnika” 
który codziennie drukuje olbrzymie ar- 
tykuły poświęcone osobie ministra Pry 
stora, rzekomo rujnującego „samorząd 
Kas Chorych“. 

To, że organ opozycyjny atakuje mi 
nistra jest rzeczą poniekąd naturalną 
od tego jest opozycja zwałczająca rząd 
i to jest jedna z form walki. Jest jednak 
rzeczą nie naturalną i wstrętną denun- 
cjatarstwo, jakie uprawia przy tej oka- 
zji PPS., oskarżając Polskę wobec za- 
granicy. 

Przed tygodniem z górą otwarte zo 
stały obrady Międzynarodowego Kon- 
gresu Kas Chorych. „Robotnik* szalał 
wprost z radości, że delegacja polska 
doznawała tam takich przykrości nota- 
bene przykrości te zostały wyolbrzy- 
mione i tendencyjnie, jak wszystko w 
„Robotniku oświetlone. Między wier 
szamy depesz zaopatrzonych w olbrzy 
mie sensacyjnie zredagowane - tytuły 
czytać można było uwagę: „a widzi- 
cie jak to niedobrze z nami zaczynać. 
w. języku polskim brak odpowiedniego 
na to okreslenia, po rosyjsku nazywa 
się to „złoradstwo* jest jednocz ešnie 
świadectwem jak dałece bolesne są za* 
rządzenia ministra Prystora i jak dale- 
ko sięga zacietrzewienie partyjne, Wy: 
padek z Kongresem Kas Chorych nie 
jest odosobiony. Na wiosnę br. PPS. 
zorganizowała „inspekcję* grubych ryb 
Jl Międzynarodówki. Intencje PPS. były 
jasne chciała pokazać swym protekto- 
rom „niesłychane pognębienie demo: 
kracji, terror, faszyzm i t.p. jaki panuje 
w Polsce pod rządami Marszałka Piłsu- 
dskiego*. „Głęboko pomyślana intryga 
zadenuncjowania Polski przed opinią 
zagranicy zawiodła „Inspektorzy** oka- 
zali się ludzmi taktownemi, zrozumieli, 
że wtrącanie się do spraw wewnętrz- 
nych innego państwa jest grubym nie- 
taktem. Niwjisem mówiąc, inicjatorzy 
tej „inspekcji* sami się mocno osmie- 
szyli, wystąpili bowiem w roli dzieci 
skarżących się bogatemu wujaszkowi 
na surowość swego papy. Wujaszek u- 
znał, że surowość nie jest tak straszna 
no i pojechał a niegrzeczne dziatki po- 
zostawił bez pocieszenia. 

„Robotnik“ często włazi na kotur- 
ny i  drapując się w szaty mentora 
drze je ubolewając nad poziomem wal: 
k' politycznej u nas, szkoda jednak 
wielka, że swych wzniosłych pouczeń 
nie zastosuje do siebie. Sz. 

Deury u Marszałka Piteu*ski”ro 
WARSZAWA. 17.9. (PAT). O go- 

dzinie 13 p. marszałek Piłsudski udzie” 
lit posłuchania wyjeżdżającemu na ur 

„ lop doradcy finansowemu Banku Pol- 
skiego p. Dewey'owi. 

KS Ddegizewane plafki 

Niewyjašniona sytuacja polityczna 
w związku z admową  „centrolewu“ 
wzięcia udziału w konferencji zainicja 
wanej przez Rząd w celu omówienia te 
chniki budżetowej sprzyjają szerzeniu 
się plotek na temat zmian politycznych 
jakie niebawem mają nastąpić. Należy 
zaznaczyć że inwencja plotkarzy sunu* 
jących się po bufecie sejmowym nie 
jest wielka. Stale są odegrzewane te sa 
me pomysły i koncepcje. Z obowiązku 
dziennikarskiego tedy notujemy tych 
kilka pogłosek o mających nastąpić 
zmianach w gabinecie które wczoraj 
kursowały w kuluarach Sejmu. 

К, Mówiono więc z wielo znaczącem 
". uśmiechem że kierownictwo nawą pań 

‚ stwową obejmie pułk. Matuszewski, o- 
 becny minister Skarbu, że p. Zaleski u- 

| stąpi a na jego miejsce przyjdzie 'gen. 
Sosnkowski że wreszcie Marszałek Pił- 
sudski ustąpi i zatrzyma tylko przy so 

| bie Generalny Inspektorat Sił Zbroj- 
_ nych i t.p. Nietrzeba dodawać, że plot- 

ki te pozbawione są podstaw jak bo- 
wiem kilkakrotnie zapewniano ze stro- 
ny czynników  miarodajnych żadne 

| zmiany nie są przewidziane. 

    

   

  

    

    
   

  

    

    

__ Min. Bomnefous w Warszawie 

"> WARSZAWA, 17 9. Pat. Dziś rano o 

| godzinie 9-ej przybył do stolicy francuski 
_ minister przemysłu i handlu p Bonnefous, 

" któremu towarzyszyli w podróży p, mini* 
ster Kwiatkowski i dyrektor departamentu 

| morskiego w Ministerstwie Przemyłu i Hand- 
| ła Nosowicz. Na dworcu witali przybyłych 

p wieeminister Dołeżal, ambasador francu- 
Ski Laroche, szef protokółu dyplomstycz* 

— nego Romer oraz wyżsi urzędnicy MSZ. 
К * * * 
M 
|. WARSZAWA, 179. Pat. Przybyły do 
| Warszawy fraqcoski miaister handlu p. 

_ Bonne!ous złożył wizyty ministrowi prze- 
mysłu i handlu, ministrowi spraw zagra- 
nicznych i p. prezesowi Rady Ministrów. 

| W południe minister Bonnefous został 
| przyjęty przez Marszałka Piłsudskiego. 
0 godzinie il i pół p. minister złożył wie- 

| miec na grobie Nieznanego Żołnierza. O g. 
I po poł. odbyło się śniadanie w salonach 
wiceministra spraw zagranicznych p. Wy- 

_ sockiego W śniadaniu oprócz gościa i am- 
_ basadora francuskiego Laroche z małżonką 
 męle . -udział minister przemysłu i handlu 
Kw e$owski i podsekretarz stąnu M-stwą 

— маНа k i Handlu Doleżal. Pozatem obecni 
Prz stua śniadaniu wyżsi urzędnicy MSZ. i 
byfFewa Przem. i kiandlu. Po śniądaniu go- 
Mci zwiedzali Łazienki i Wilanów. 

  

      

   

   

    

    

   

    

    

     
   

   

  

| rzyjaza redaktora Święcickiego. 
_ Dnia 16 bm. rano przybył z Berlina do 
rszawy redaktor Tadeusz Święcicki, aby 

bjąć urzędowanie jako szef biura praso* 
w ego w prezyćjum rady ministrów. 

х 

  

Wydanie emigiacia Itewskiego — о- 
dzóm litewskim 

Z Rygi donoszą: Bez względu na 
protest jaki wystosowała konferencja 
litewskich emigrantów politycznych do 
Łotwy, władze łotewskie wydały Litwie 
litewskiego emigranta Klacziulisa, któ- 
ry w swoim czasie zamordował poli- 
cjanta Paleckiego i uciekł do Łotwy. 

kadułowic ule do Gdodsaó 
Z Rewla donoszą: Krążą tu pogłos- 

i, że jugosłowiański komisarz policji 
Radułowicz, który uciekł z więzienia 
rewelskiego, znajduje się obecnie w 
Gdańsku, gdzie podobno przybył on na 
statku przemytników spirytusowych 
pod czeską banderą. : 

W związku z ucieczką Radułowicza 
zwolniono kilku pracowników domu a- 
resztu. 

Lsiońsko-turecki uiłkd haudlowy 
AE sda R AS й 

Z Rewla donoszą: 14 bm. w Ango- 
rze odbyła się wymiana not w sprawie 
przeprowadzenia zasady największej 
przychylności w dziedzinie celnej w e- 
stońsko tureckich stosunkach handlo 
wych. Układ wchodzi w życie w dniu 
zakomunikowania rządowi tureckiemu 
faktu zatwierdzenia przez  estońskie 
zgromadzenie państw owe odpowied- 
niego projektu ustawy. 

Awadja szkuliego sanoloiu esiońskiegu 
Z Rewla donoszą. Wczoraj około 

godziny 12 estoński samolot wojenny 
na którym podoficer dokonywał ćwicze 
bnego lotu, wskutek defektu motoru 
stał się ofiarą awarji. Przy lądowaniu 
samolot uderzył się o ziemię i został 
silnie uszkodzony. Lotnik doznał jedy- 
nie ogólnego wstrząsu. 

Święiu faule w. kownie 
Z Kowna donoszą: W niedzielę w Ko- 

wiiie odbył się dzień propagandy lotnictwa 
przyczem lotnicy litewscy _ demonstrowali 
przed licznie zebraną publicznością sposo- 
by ego pilotażu, w tej liczbie lądowa- 
nie spadochronie z wysokości 100 met- 
rów. 

buńwydszenie stawek celaychiw Estonji 
Z Rewla donoszą: Minister gospodarki 

narodowej Zimmerman oświadczył przedsta 
wicielom prasy, że rząd podwyższył cło na 
szereg towarów przemysłu włokienniczego i 
skórzanego. Cło zostało podwyższone tylko 
na te towary, które są produkowane w Esto 
nii, brzyczem podwyższenie nosi charakter 
przejściowy i obowiązuje do 1 października 
1930 r. Minister oświadczył, że w związku 
z podwyższeniem cła przemysłowcy estoń- 
Scy przyrzekli nie podwyższać cen na swe 
towary, ponieważ ministerstwo otrzymało 
od przemysłowców gwarancję że nie wyzy- 
skają oni nowego położenia na rynku dla 
swych interesów osobistych, Przeciwnie, 
przemysłowcy wyrazili zgodę na obniżenie 
cen niektórych towarów, które konsumuje 
niezamożna ludność. 

Same bójstwo strzelca 
Z Rakiszek donoszą, iż we wsi Ste- 

bniszki, pow. Rakiszkowskiego, wy- 
strzałem z karabinu odebrał sobie życie 
miejscowy strzelec Żukauskas. Przyczy 
na samobójstwa nieznana. 

              

  

Zmowa a mc i i iii ° 

Powrót marszałka Senafu Szy- 
mańskiego z Amsterdamu 

WARSZAWA, 17 IX. PAT. Pan 
marszałek senatu Szymański powró- 
cił z Amsterdamu, gdzie przewodni- 
czył na międzynarodowym kongresie 
oftalmologów i objął urzędowanie. 

Ubjępie urzędowania przez red. 
Skwarczyńskiego. 

Kierownik referatu prasowego kan- 
celarji p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
red. Adam Skwarczyński po trzymie- 
sięcznej nieobecności, spowodowanej 
ciężką chorob , powrócił wczoraj do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

Bilans handłowy za sierpień 

WARSZAWA. 17.9. (PAT). Według o* 
bliczeń ty h Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego bila dłowy za sierpień 1929 
roku przedstawia się, jak następuje: Przywie 
ziono ogółem 470.668 tonn towarów warto- 
ści 226.535 tysięcy złotych, wywieziono 
2119587 ton towarów wartości 280717 tys. 
zł. Saldo dodatnie bilansu handlu zagranicz- 
nego wynosi w sierpniu 54182 tys. zł. W po- 
równaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło 
zwiększenie wartości wywozu o 4275 tys. zł. 

  

   

  

5 miljonów srebrnych monaf 5 
złofowych w obiegu 

Mennica państwowa wybiła dotychczas 
5 miljonów sztuk nowych srebrnych 5 zło- 
tówek. Monety le zostały dostarczore 
skarbcowi Banku Polskiego, który puścił 
nowe monety w obieg przy ró» noczesnem 

cofywaniu 5 złotowych papierowich bi- 
ów skarbowych: $ 
Ogėlem wybje mennica paistycwa 28 

milj. nowych srebrnych monet 5 złotowych 
Przewidywane jest, że uruchomienie srebr- 
nych 5 złotówek, w imyśl postanowień pla- 

nu stabilizacyjnego 0 konwersji biletów 

skarbowych na monety srebrne, nastąpi w 
ciągu roku przyszłego i zostanie skończo- 
ne w październiku 1930 roku. Do tego 
czasu wycofane zostaną z obiegu wszystkie 
5 złotowe bilety skarbowe. 

GRKZE GZKEURODEGARECCZSEE 

$-prof. Dr. W. Jasiński į 
& 

POWRÓCIŁ. E 
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Koniereneja Marszałka Piłsudskiego z premjerem 
Šwitalskim -- Narada „Gentrolewn” 

„_ WARSZAWA. 17.9. (tel. wł. „Słowa”.) Po powrocie Marszałka Piłsu- 
dskiego z Sulejówka do Warszawy odbyła się dziś przed południem w Belwe- 
derze dłuższa rozmowa pomiędzy Marszałkiem a premjereta Switalskim. Po 
rozmowie tej premjer Switalski zakomunikował telefonicznie marszałkowi Da- 
szyńskienmi, że wobec stanowczej większości stronnictw sćjmowych Rząd u- 
waża sprawę słynnej konferencji pomiędzy przywódcami stronnictw i przed- 
stawicielami Rządu za zamkniętą i wie ma zamiaru prowadzić jakichkolwiek 
rokowań na ten temat. 

W godzinach popołudniowych w prywatnym mieszkaniu vice - marszałka 
posła jana Dąbskiego zebrali się przedstawiciele lewicy i centrum na narady 
których rezultatem było ponowne stwierdzenie, że zblokowane stronnictwa 
postanowiły definitywnie złożyć Prezydentowi Rzeczypospolitej petycję o zwo 
łanie sesji Sejmowej w czasie przyspieszonym. 

Wieczorem wreszcie przedstawicielom prasy doręczono z Prezydjum Ra- 
dy Ministrów komunikat urzędowy odzwierciadiający zapatrywania Rządu na 
niedoszłą do skutku konferencję i na zachowanie partyj sejmowych. 

Sianowisko Rządu wobec akcji „Genteołewu” 
WARSZAWA. 17.9. (PAT). Rząd, proponując odbycie konferencji z 

przewodniczącymi klubów: parlamentarnych, miał następujące cele na oku: 

Rząd układa budżet i wykonuje go, parlament uchwala ustawę ustalają- 

cą budżet. Współpraca władzy wykonawczej a ciał ustawdawczych jest ko- 

niecznością. Można tę współpracę ograniczyć do form niezbędnych, nakaza- 

nych przez konstytucję i uważać komisje budżetowe i plenarne posiedzenia 

ciał ustawodawczych za jedyny i wyłączny teren prac nad budżetem. Dotych- 

czasowe doświadczenia wykazały jednak aż nadto dobitnie, że zagadnienia 

budżetowe w komisjach i na plenarnych posiedzeniach rozważane były raczej 

pod kątem bieżących nastrojów politycznych, aniżeli pod kątem rzeczywistoś- 

ci. Zagadnienia racjonalności budżetu, który normować ma na przeciąg roku 

życie ekonomiczne nietylko państwa, lecz całego społeczeństwa, zostaje ze: 

pchnięte na plan dalszy. 

Rząd ma zamiar uczynić próbę, czy drogą iniormacyj i wymiany zdań 
między członkami gabinetu a przewodniczącymi klubów parlamentarnych nie 
uda się choć w pewnej części poprawić dotychczasowego systemu prac bud- 
żetowych. Na konierencjach takich możnaby było dojść do ustalenia, jaką jest 
sytuacja finansowa i gospodarcza państwa, możnaby była obliczyć prawdopo- 
dobne dochody skarbowe, zdać sobie sprawę z tego, które potrzeby i w jakim 
zakresie można w obecnej chwili zaspokoić,, by po ustaleniu granie uwolnić 
się od tych wszystkich tendencyj, które nie liczą się z realnemi warunkami, w 

jakich państwa się znajduje. W ten sposób dgbaty budżetowe mogłyby zostać 

bardziej uporządko wane i możnaby drogą ograniczeń, które ciała ustawodaw 

cze same sobie musiałyby narzucić, zmniejszyć ilość i rozbieżność zgłasza* 

nych wniosków, które grożą albo równowadze budżetowej, albo wypaczają 
ogólny plan gospodarczy. 

W odpowiedzi na inicjatywę rządu p. marszałek Daszyński wręczył p. 

prezesowi Rady Ministrów list p. prezesa Klubu Narodowego do p. marsz. 

Daszyńskiego i pisimo, podpisane przez związek parlamentarny PPS, klub par- 

lamentarny Wyzwolenia, klub parlamentarny Stronnictwa Chłopskiego, klub 

parlamentarny PSL Piast, klub parlamentarny Chrześcijańskiej Demokracji i 

klub parlamentarny Narodowej Partji Robotniczej. Rząd oba te akty musi ° 

uznać za odmowę ze strony stronnictw wzięcia udziału w proponowanej kon- 

ferencji. 

Wspomiane zbiorowe pismo kilku klubów formalizuje całą sprawę i to 
najzupełniej błędnie. Zamierzone obrady z przewodniczącymi klubów nie mo* 
głyby być żadnym formalnym aktem jakiegoś stosunku władzy wykonawczej 
do ciał ustawodawczych, zespół bowiem prezesów klubów nie jest żadnem 
ciałem określonem pod względem prawnym. 

Rząd musi stwierdzić, że jego próba poprawy prac budżetowych, prac 
obchodzących całe państwo i dotyczących interesów całego społeczeństwa 
została przez odmowę większości partyj udaremniona. 

> 
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Manifesiacyina rezolucja na rzecz Polski 
NA KONGRESIE ORTODOKSÓW W WIEDNIU. 

WIEDEŃ. 17.9. (PAT). Kongres żydów - artodoksów przyjął na dzisiej- 

szem posiedzeniu szereg rezolucyj, pomiędzy innemi uchwalił przez aklama-- 

cję następującą rezolucję: 

Kongres światowy Agudas Izrael wyraża uroczyste podziękowanie i u- 
zianie rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za troskliwą i braterską pomoc, 
udzieloną ludności żydowskiej w Jerozolimie w czasie wykroczeń arabskich 
przez konsula generalnego dr. Zbyszewskiego. 

Kongres polecił nowowybranemu zarządowi, by doręczył tę uchwałę i 
wyrazy podzięki rządowi polskiemu. Uchwalenie tej rezolucji powitał kongres 
burzliwemi okrzykami. Na końcowem poż: posiedzeniu wygłosili mo- 
wy pożegnalne rabin lubelski Szapiro, rabin wileński Grodzieński, rabin rze- 
szowski Lewin i inni. O godzinie 21.30 został kongres zamknęty. 

Rząd chiński domaga się zniesienia prawa 
tksteryforjalnośi obywateli zagranicznych w Chinach 

BERLIN. 17.9. (PAT) „Germania* donosi z Pekinu, że w dniu wczoraj” 

szym chiński minister spraw zagranicznych dr. Wang przesłał do Francji, 

Anglji, Stanów Zjednoczonych i japonji notę, w której rząd chiński ргоропи- 

je natychmiastąwe rozpoczęcie z powyższemi mocarstwami rokowań w tej 

sprawie. Rząd chiński chciałby, zakończyć rokowania te przed 1 stycznia 1930 

r. który to termin wyznaczył jako datę zniesienia przywilejów obywateli za- 

granicznych w Chinach. Pozatem chiński minister spraw zagranicznych OŚ- 

wiadczył iż rząd chiński zamierza wprowadzić mowy kodeks karny, przy: 
czem wzorować się będzie na kodeksie szwajcarskim. W tej sprawie powołani 

zostaną zagraniczni rzęczoznawcy. 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
Różnice w komisji rozbrojeniowej 

GENEWA. 17 IX, PAT. Wysiłki, zmierzające do wyrównania różnic 
powstałych w łonie komisji rozbrojeniowej w sprawie pomocy dla państwa 

napadniętego, zawiodły. 4 głosami przeciwko 5 odrzucono wniosek 

zgłoszony przez delegata francuskiego Massiglego. Mimo to Massigli pod: 

trzymywał swój wniosęk i bronić go będzie także na plenarnem posiedze: 
niu komisji oraz na Zgromadzeniu. ! i 

Wniosek o zmianę artykułów psktu Ligi Narodów  prze- 
widujących udzielenie pomocy zbrojnej państwom napad: 

niętym 
GENEWA. 17.9. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu pierwszej komisji 

delegaci Anglji, Belgji i Peru domagali się, aby w związku z wprowadze- 
niem w życie paktu Kelloga, zmienione zostały artykuły paktu Ligi Naro- 
dów przewidujące udzielanie zbrojnej pomocy państwom napadniętym. 

Amanukah przeszedł na. katolicyzm? 
RZYM. 17.9, Pat. Prasa włoska podaje: z zastrzeżeniem po- 

głoskę, jakoby były król afgański Amanullah miał przejść na ka- 
tolicyzm. : 

— Komisja kwaterunkowa Wojewódzkie- 
go Obywatelskiego Komitetu Przyjęcia Pana 
Prezydenta w Nowogródku podaje do wia- 
domości zainteresowanych osób i organiza- 
cyj, że pisemne zawiadomienia, z podaniem 
ilości osób, o zarezerwowanie pokoi należy 
zgłaszać do Biura Komisji Kwaterunkowej 
w Nowogródku ul. 3go Maja Nr. I (Woje- 
wódzki Związek Straży Pożarnych) do dnia 
20 września rb. Za rozlokowanie osób zgło 
szomych po tym terminie komisja Kwaterun 
kowa nie odpowiada*. * 

  

PRZECHADZKI PO PROWINCJI. 

Z POW. WILEŃSKO-TROCKIEGO 
Doskonała okazjal Sejmik wileńsko- 

trocki ma kierownika robót w osobie p. R. 
Piekarskiego, który stale przerzuca się z 
odcinka na odcinek powiatu zą pomocą 
doskonałej też chevroletki, kontrolując i 
kierując robotami drogowemi. 

Krótko mówiąc—wyruszyłem na Wi- 
leńską, gdzie Sejmik posiada swe imobilja. 
Tu zauważyłem roboty kanalizacyjne i 
wodociągowe, oraz poważny remont sejmi 
kowej lecznicy dia zwierząt. Nie zdążyłem 
jednak rozejrzeć się na wszystkie boki, 
gdyż kierowca nasz p. Paweł Krupiczojć 
podjechał maszyną pod same drzwi urzędu 
i czeka na pasażerów. Ot i p. Piekarski, 
zachwyciwszy aparat fotograficzny (nieod- 
łączny „towarzysz* podróży) zaprasza do 
wsiadania. 

Jedziemy na trakt grodzieński i podzi- 
wiamy (zwłaszcza ja-nowicjusz) rozkopa- 
nie góry ponarskiej, aż do samej kaplicy. 
Boże, ileż to wygody dla ludzi uczyniono 
—pomyślałen w duchu. Radość nieopisaną 
dla koni, które tu tyle potu przelały, któ- 
re tu tyle batów dostał:!.. 

Nieco dalej—na wykończeniu prześlicz- 
na droga sejmikowa do Landwarowa Je- 
dziemy dobrych pięć klm. jak po stole i 
zawracamy znów na szosę grodziefską. 
Nagle cos sykneło w maszynie, P. Paweł 
popukał, postukał i orzekł: „mamka* nie w 
porządku! Jak żyję nie słyszałem, że w 
sucje jest jaksś „mamka*. W istocie, jest to 
rzeczywiście przyrząd, kt'ry ssie benzynę z 
rezerwuaru i dostarcza ją do motoru 

Po krótkim remoncie ruszyliśmy z za- 
wrotną szybkością (75 klm. na godzinę) 
raprzód. х 

— P. Pawle—koło Świątnik zatrzymać! 
- ledwo wypowiedziałem na silnym wietrze 
wprost do, ucha. 

Ot i Świątniki Osada wojskowa p. 
Marszałka... Rozglądnąłem się tu dobrze, 
bo kaźdy kącik mi znany. Rowy, o któ, 
rych pisałem w „Słowie* przed miesiące: 
—wygładzone już jak szkło, świetnie więc 
popisała się Dyrekcja Robót. Dowiaduię 
się także, (o czem nikt w Wilnie jeszcze 
nie słyszał) że był tu niedawno p M»rsza 
łek, że interwjow ł się każdym szczegółem 
ze swego gospodarstwa osadniczego. | 

Ruszamy dalej. do Połukni, gdzie jest 
na ukończeniu duży gmsch szkoliy. Tu p. 
Piekarski sprawdza robotę, wydaje instfuk 
cie, porównywuje plan. Wtem. ni stąd, ni 
zowąd zjawia się przed nami liczna delega- 
cja włościan, bo im dowiedziano, że przy- 
był sam pan starosta, węc oni do swego 
pana z prośbą Spotkał ich oczywiście za: 
wód gdyż żaden z nas nie poczuwał się do 
tej godności. Przez wrodzoną ciekawość 
tylko jako dziennikarz wysłuchałem (na 
terenie neutralnym) skarg włościan, które 
dotyczyły wyłącznie do braku t. zw. most- 
ków, przy państwowej szosie Wilno-Grod* 
'no, służących do przejazdów na grunt i 
pastwiska, 

Uważam, że skargi te były i są słusz- 
ne, że trzeba jechać całe dziesiątki kilo- 
metrów, by znaleźć jaki mostek, wiodący 
do dróg polnych. Poco więc męczyć i drę- 
czyć ludność, a już mija dobrych parę lal. 
Spodziewać się należy, że Dyrekcja Ro: 
bót państwowych uwagi te uwzględni i nad 
sprawą tą stawiam... kropkę. 

Z Połukni kierujemy na Turgiele—Ru- 
domino. Na odcinku tym prscuje pogłębia- 
ka Bitvargen („drapieżny wiłk*) Nils Bar- 
renna, wartości 30000 zł,, którą Sejmik .na- 
był w r. bieżącym. Podobnie kamienistej 
iłej drogi jeszcze nie widziałem. Dopiero 
dzięki pracy pogłębiarki i całej gromady 
ludzi można będzie jeździć tędy wygodnie 
i bezpiecznie. " 

Na tem zakończyliśmy pierwszą „in- 
spekcję* z meljoracji dróg sejmikowych, w 
pow. wil.-trockim. 

J. Hopko. 

ZAREŻE,gm Duniłowicka. 

— Poświęcenie pomnika. Dnia 15-g0 
bm odbył się akt poświęcenia pomnika, 
pamiątki 10 ciolecia Niepodległości, na gro- 
bie poległego żołnierza, pogrzebanego na 
polach Zareża.- Poświęcenia dokonał ks. 
prob. dunitowicki S. Możejko w obecności 
ks. prob. Sadowskiego z Łuczaja. 

Pomnik ten stanął skutkiem staraf p. 
wójta gminy duniłowickiej N. Stabrowskie- 
go przy współudziale miejscowej ludności 
kilkunastu mieszkańców Zareż», którzy 
zaszczędzonemi grosząmi opłacili koszta 
budowy. . 

Pana Starostę reprezentował p. ref. 
Kleczkowski, zaś z Wydziału Pow. Sejmiku 
Postawsk'ego obecnym był p. kierownik 
biura Czechowicz. 

Podniosłe przemówien'e wygłosił przed 
poświęceniem ks. prob. Możejko zaś po 
nim ks. Sadowski, a p. Kleczkowski w 
imieniu p. starosty Niedźwieckiego podzię 
kował fundatorom pomnika, jak również 
zebranej, z terenu całej gminy i gościom 
za tak liczne zebranie i wyrażenie przez 
to pamięci o tych, którzy krwią swoją 
okupili tą połać kraju. 

Rada gminna wraz z sołtysami wzięła 
gremjalny udział w tej uroczystości. Lud= 
ności zebrało się około 1000 osób. Pochód 
jak i cała uroczystość podkreśliła, że lud- 
ność tutejsza obcą jest na różne podszepty 
wrogów relizji i naszej państwowości. Krzyż 
z Orłem będą świadczyć o iatencjach na- 
szej kresowej ludności. 

Po poświęceniu pp. Nikodemowie Stab- 
rowscy podejmowali u siebie podwieczor- 
kiem licznie przybyłych gości, przedstawicie- 
li Duchowieństwa, Rządu, członków Rady 
gminnej i społeczeństwa, W bardzo miłym 
nastroju żegnano uprzejmych gozpofarzy, 

  

19 Państwowa Loterja Klasowa 
ósmy dzień ciągnienia. - 

10000 zł. wygrał n-r: 16363 | 
5000 »ł. wwgrały n-ry: 3525 65415“ 

114849 16'238 170949 
8121 57346 3000 zł. wvgrały n-ry: 

80317 06125 101820 1074 5 126442 137018 
8 164949 170766 176788 

000 zł. wygrałv nry: 9602 39904 
5 233 63604 87137 118907 ? 

1000 zł wygrałv n-rv: 5282 11178 
29036 72856 79635 84333 90236 90476 91478 
91700 92255 07 38 113045 124278 135457 | 
138442 139 89 142336 144545 145270 149329 
155181 159 57 161539. 

Po 600 zł. wygrały n-rv: 5204 10910. 
16555 24101 41679 43721 45615 48271 40272 51802 54074 560'3 60271 71852 75744 76449" 
76946 81'83 83527 88457 89300 90817 93789 
96049 101218 115325 152581 166061 105487 - 
121607 14800 175056 109003 125131 157555 - 
112897 13'875 157659 114507 160311 

Po 500 zł. wvgrały n'ra: 220 5464 6688 
6878 7404 7671 8214 82 9 11526 12158 12489 ‹ 
13515 12665 15108 15303 15405 16035 18432 
10042 10420 20941 23915 23944 5007 26118 
29639 32589 31324 35063 36636 38803 39007 
44110 45707 47201 48070 50341 50494 50573 
50032 50937 51324 51814 56758 56340 56860. : 
58111 60037 60714 67035 62644 62001 63542 › 
64177 66294 66682 68614 68825 60824 7 201. 
74158 75808 78500 80623 80676 83122 83295 
84701 86194 86047 87025 87397 00224 01494 
95416 95734 96608 97816 90841 190859 
100976 101440 102019 102239 107467 1034 4 
104785 107404 107482 108422 108632 108913 
113473 118780 121107 121683 125728 126706 
125311 12776! 178932 131352 137702 132723 
136666 137229 137691 137920 139719 139788 
150837 141677 142208 147073 143150 143513 
143724 145749 146717 146748 149995 150587 
151664 15 750 152712 154942 156025 157181 
158811 159200 159248 160359 167330 162843 
162853 163916 166712 167176 171166 172820 
173951 175638 176719 170887 180151 182005. 
182182 182519 184655. ; ke 

x RZ za в4 

„ Poszukujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w okolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Słowa* pod S. S. ct. 
LL iu 

      

Proces „spekulantów walutowych” w Moskwie, ° 
W tych dniach rozpoczął się w 

Moskwie sensacyjny proces przeciwko 
26 spekulantom walutowym, oskarżo- 
nym 0 dokonywanie zakazanych w 
Rosji operacyj walutowych. Sensacyj- 
na ta sprawa toczyła się: przed mo- 
skiewskim sądem okręgowym pod 
przewodnictwem Czernyszewa. Oskar- 
żenie wnosi prokuratorka państwowa, 
Niurina, znana, sowiecka działaczka 
sądowa. . 

Pisma moskiewskie, przytaczając 
treść aktu oskarżenia, ze specjalnym 
naciskiem podkreślają fakt, że jednym 
z głównych bohaterów procesu jest 
była wspólniczka łotewskiej misji dy- 
plomatycznej w Moskwie, Berta Asz: 
man. Agenci państwowej administracji 
politycznej (GPU)  przytrzymali dnia 
15 czerwca r. b. wjednym z moskiew- 
skich urzędów pocztowych oskarżoną 
Aszman w chwili gdy ta wpłacała 
przy okienku już czwarty z rzędu 
przekaz pocztowy. Jak stwierdzono, 
na wszystkich tych przekazach poda- 
ne były fikcyjne nazwiska nadawcy, 
adresatami były zaś osoby, które 
cczekiwały pieniędzy z zagranicy. 

Według moskiewskiej „Prawdy”, 
Berta Aszman po długiem zapieraniu 
się przyznała się wreszcie do winy, 
oświadczając, że czerwońce, które 
przekaz;wała pocztą, otrzymywała od 
kurjera dyplomatycznego Zakowicza, 
ten zaś przywoził je z Rygi. Akt oskar- 
żenia twierdzi, że w aferę wplątany 
był również były łotewski attachć 
handlowy w Moskwie, Blumental, oraz 
jego pomocnik Kaniec, stojący cbec- 
nie na czele łotewskiego urzędu dla 
handlu zagranicznego. 

Oskarżenie twierdzi dalej, że Ło- 
twa była głównem centrum, z które- 

o uskuteczniano zakazane przekazy 
pieniężne do ZSSR, i że do Rygi ob- 

ficie napływała waluta z Francji, Chin, 
Stanów Zjednoczonych i t. d. Pienią- 
dze te wysyłano następnie do Rosji, 
adresując przekazy do najrozmaitszych 
osób, jako to do właścicieli nierucho- 
mości, prywatnych kupców, włościan 
i t. d. Rozsyłaniem pieniędzy do po-- 
szczególnych adresatów trudniła się 
Berta Aszman, która otrzymywała 
większe sumy za pośrednictwem Za- 
kowicza. 

Prasa moskiewska poświęca pro- 
cesowi „spekulantów walutowych” . 
bardzo baczną uwagę i przy tej okazji 
prowadzi na swych łamach ostrą 
kampanję przeciwko sferom handlo- 
wym i częściowo rządowym republiki 
łotewskiej. % 

BREEOAKRASECEZCENECUNRAGEARAM 

- Stanisław Mackiewicz 
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" aprowizacyjne, 

  

Aprowizacyina działalność miast polskich 
Działalność miast w tym zakresie 

p. L. B. w „Przemyśle i Handlu" 
przedstawia następująco: Miasta pol- 
skie prowadzą akcję na polu pośred: 
miej działalaości aprowizacyjnej, a 
więc budują i eksploatują rzeźnie, 
hale targowe, targowice i chłodnie, a 
także prowadzą bezpośrednie 'agendy 

a więc budują „i ek 
sploatują młyny, piekarnie, mleczarnie, 
hurtowe oddziały sprzedaży artykułów 
codziennej potrzeby i sklepów oraz 
jatki miejskie. 

Miasta polskie posiadały w 1928 
r. ogółem 485 rzeźni miejskich, pod- 
czas gdy w 1919 r. i posiadały ich 
431, wzrost wynosi zatem 12'9 proc. 
Jeśli chodzi o prywatne rzeźnie, ilość 
ich spadła w tym okresie z 52 na 41, 
tj. 0211 proc. Widzimy więc, iż 
komunalizacja w zakresie budowy i 
eksploatacji rzeźni postępuje żywotnie 
naprzód: ilość prywatnych rzeźni ma- 
leje, coprawda szybciej, niż rośnie, w 
tem 487 miejskich i 41 prywatnych. 
Jeśli chodzi o poszczególne grupy 
miast, to na terenie miast, liczących 
do 10.000 mieszkańców, na 524 związ- 
ki komunalne tylko 415 posiada rze- 
źnie, w tem 382 miejskie i 33 prywa- 
tne; ilość miejskich rzeźni wzrosła o 
1514 proc. prywatnych zmalała o 23'2 
proc. Bardzo poważny ;odsetek miast 
tej grupy nie posiada wogóle rzeźni, 
co byłoby tylko wówczas dopusz- 
czalne, gdyby istniały . międzykomu- 
nalne rzeźnie większe, co, oczywiście, 
w wielu dzielnicach е ma miejsca. 
Ubój więc w tych miastach odbywa 
się w sposób wysoce niehigjeniczny, 
bez wszelkiego niemal dozoru sanitar- 
nego i urządzeń technicznych. Na 71 
miast liczących po 10 do 25 tysięcy 
mieszkańców — 69 posiada rzeźnie: 
w tem 64 miejskie, 5 prywatnych 
(1928 r.). Tu więc niemal wszystkie 
miasta posiadają rzeźnie, przyczem 
wzrost „rzeźni komunalnych wynosi 
6:6 proc. gdy ilość rzeżni .prywatnych 
pozostała bez zmiany w omawianym 
okresie. Wszystkie miasta grupy od 
25 do 50 tysięcy mieszkańców (26) 
posiadają rzeźnie, w tem 25 miejskich 
i 1 prywatną. Liczba miejskich rzeźni 
wzrosła o 4'1 proc., liczba prywat- 
nych zmalała o 50 proc. Wreszcie 
miasta, liczące ponad 50.000 miesz- 
kańców, łącznie z Warszawą (15 
miast) posiadają 18 rzeźni, z czego 
16 miejskich i 2 prywatne. Zarówno 
ilość miejskich, jak i prywatnych rze- 
źni została niezmieniona. Łącznie z 
rzeźniami należy traktować urządzenia 
chłodnicze, służące jednak nietylko 
obrotowi mięsnemu. Ogółem we wszy- 
stkich miastach posiadaliśmy w 1928 
r. 75 chłodni, podczas gdy w 1919 r. 
— 56, wzrost wynosi więc 33'9 proc. 
Najwyższy wzrost wykazują miasta z 
liczbą mieszkańców od 25 do 50 ty: 
sięcy (66%6 proc.) następnie miasta do 
10 tysięcy mieszkańców (41:6 proc.), 
miasta od 10 do 25 tysięcy figurują 
tu z odsetkiem 37:5 proc. i miasta 
liczące ponad 50 tysięcy mieszkań: 
ców, 11'1 proc. 

„Wedle ankiety, którą Związek 
Miast Polskich rozesłał w 1927 r. 
w Sprawie kredytów na budowę chło: 

"dni miejskich, zgłosiło zapotrzebowa- 
nie na budowę chłodni 39 miast, na 
sumę zł. 9.299 tys., w tem 4 miasta 
województwa warszawskiego, 2 łódz- 
kiego, 4 lubelskiego; województwo 
krakowskie zgłosiło zapotrzebowanie 
dla 6, lwowskie 5, tarnopolskie dla 

2 miast. B. zabór pruski zgłosił go- 
towość urządzenia 9 chłodni w po- 
znańskiem, 4 w pomorskiem, woje- 
wództwo Śląskie zgłosiło zapotrzebo- 
wanie dla 2, poleskie dla 1 miasta. 
Widzimy, iż istniejący stan urządzeń 
chłodniczych pozostaje daleko w tyle 
za istotnemi potrzebami chłodnictwa, 
które ma specjalne znaczenie dla ra 
cjonalnego obrotu nietylko mięsem, 
lecz i dla szeregu innych aitykułów 
Spożywczych, ulegających _ psuciu. 
Chodzi tu zresztą nietylko o względy 
sanitarne, lecz i o regulację cen, któ. 
ra jest możliwa tylko wówczas, gdy 
racjonalne przechowanie towarów 
ułatwia zastosowanie podaży do po: 
pylu. 

„Na 636 miast tylko 69 w 1928 
r. posiadało hale targowe; wzrost w 
okresie omawianym wynosi 56,8 proc. 
Widzimy więc tu olbrzymie zaniedba- 
nia, które odbijają się wysoce ujem- 
nie na aprowizacji miast i regulacji 
cen. Na 524 miast tej grupy tylko 27 
posiada hale targowe (wzrost ilościo: 
wy 80 proc.). Miasta drugiej grupy, 
w ilości 71, posiadały zaledwie 15 hal 
targowych, wzrost od 1919 r. wynosi 
tu jednak 114,2 proc. Miasta, posia- 
dające od 25 do 50 tysięcy miesz- 
kańców, które już ;bezwzględnie win- 
ny mieć urządzenia targowe, posiada- 
ły w 1928 r. zaledwie 5 hal targo- 
wych na ogólną liczbę przeszło 26 
miast. Wzrost wynosi tu tylko 25 
proc., świadcząc o wybitnem zanied- 
baniu w tej dziedzinie. Miasta ponad 
50 tysięcy mieszkańców włącznie z 
Warszawą posiadały 22 hale targowe 
na ogólną liczbę 15 miast (wzrost 
22,2 proc.); i tu więc widzimy poważ- 
ne zaniedbania, skoro się zważy, iż 
szereg wielkich miast powinno rozpo- 
rządzać prócz centralnej hali targowej 
także szeregiem racjonalnie urządzo- 
nych hal targowych detalicznych i spe- 
jalnych (ryby, nabiał, warzywa i t. d.) 
stępnych dla każdego przedmieścia. 
Wreszcie, jeśli chodzi o ilość tar- 

gowisk bydlęcych, to ilość ich wzros- 
ła w omawianym okresie do 464, to 
jest o 59,4 proc. Między posrciegól- 
nemi grupami miast niema w tym 
kierunku większych różnic, tylko 
miasta, liczące do 10 tysięcy miesz- 
kańców, wykazały do 1928 r. wyższy 
odsetek wzrostu, mianowicie 61,9 
proc., inne wykazały około 50 pioc. 
Na 524 miast, liczących do 10 tysię- 
cy mieszkańców, tylko 366 posiadało 
urządzone targowiska bydła i trzody, 
na 71 miast od 10 do 25 tysięcy— 57 
posiadało urządzenia targowe. Nato- 
miast miasta dwu pozostałych grup, 
które jeszcze w 1919 r. wykazały po- 
ważne braki w urządzeniach targowi- 
cowych, w r. ub. posiadały już targo- 
wiska bydlęce. W dziedzinie urządzeń 
pośredniej «prowizacji miasta polskie 
maję jeszcze daleko idące zadania do 
wypełnienia, chcąc dorównać tego ro- 
dzaju urządzeniom na Zachodzie.ĘNa- 
leży to tembardziej podkreślić, iż cho- 
„dzi tu nietylko o interesy m'eszkań- 
ców. miast, lecz o podniesienie rol- 
nictwa i hodowli, które są jak naj- 
bardziej zainteresowane w tem, by 
obrót artykułami spożywczemi odby- 
wał się w warunkach jak najbardziej 
higienicznych, przy daleko idącem 
unowocześnieniu technicznem, wyklu- 
czającem lub utrudniającem nadmierne 
pośrednictwo  spekulację i masowe 
fałszowanie Środków. żywności. 

„Zwłąszcza dziedzina obrotu byd- 
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kunjor Gospodarczy Ziem Wgthodnich Trakt (ilo Warszaca im. Marszałka Piłsudskiego otowty 
Akurat rok temu organizowaliśmy 

w „Słowie'* ekskursję prowincjonalną 
traktem Lidzkim. jechaliśmy wtedy 
okropną drogą, fotograiując jej frag- 
menty i rozmawiając o tem, že jest 
to jedyna arterja komuńikacyjna (je 
Śli o drogi kołowe chodzi) łącząca 
Ziemię Wileńską z Rzeczpospolitą. 

Zastanawialiśmy się, pamiętam, 
wtedy nad tempem prac zmierzają- 
cych do zrobienia z traktu Lidzkiego 
SZOSY. = 

Tempo to, wynoszące w okresie 
rocznym 5 klm. budowy szosy, od 
strony Wilaa, i tyleż, czy też mniej, 
od strony Lidy, według naszych ob- 
liczeń, dawało zszosowanie całego 
traktu w ciągu lat dziesięciu. 

A trakt ten stanowił jeszcze rok 
emu jedyną drogę dla ruchu koło- 
na łączącego nasze Wilno z Pol 
ską. 

Mówiło się wprawdzie podczas 
naszej podróży redakcyjnej o tem, 
że Szykuje się nowa droga z 
Wilna do Warszawy, droga krótsza 
— na Grodno, ale były to wszystko 
rozmowy na temat prawie oderwa- 
wy, na temat w każdym razie nie- 
blizki. 

Narazie stwierdzaliśmy fakt oczy- 
wisty, że Wilno poza linją kolejową 
nie posiada komunikacji z Warszawą, 
nie posiada do Warszawy drogi. 

Ale minął rok i oto kilka dni te- 
mu dostaliśmy zaproszenie Pana Wo- 
jewody na uroczystość otwarcia szla- 
ku im. Marsz. Piłsudskiego, szlaku 
łączącego Wilno bezpośrednio przez 
Grodno z Warszawą. 

Było to nieoczekiwane, choć tem 
przyjemniejsze, bo oto powstała nam 
pod bokiem wielka rzecz, powstała 
bez zwykłej w takich razach reklamy 
i w tempie zgoła nieprzyjętem uenas, 

Otwarcie szlaku im. Marszałka 
Piłsudskiego —szlaku łączącego Wilno 
z Najjaśniejszą Rzeczpospolitą —stało 
się faktem. 

Inicjatorem nowego szlaku jest 
Marszałek. jego to Staraniem, jego 
żądaniem szlak z Wilna do Grodna 
został zbudowany, jeśli więc w dniu 
dzisiejszym wdzięczność nasza ma 
być zamaniiestowana to tę wdzięcz- 
ność winniśmy właśnie Marszałkowi 
Piłsudskiemu. 

Stąd nazwa nowego traktu wilef- 
skiego, stąd nazwa „Szlak im. Marszał: 
ka Piłsudskiego. 

WRA INPE SETSETIME IS 

łem i mięsem wymaga ze strony 
miast usilaych starań i pieczy, w 
obecnym bowiem stanie urządzeń 
rzeźniczych, chłodniczych i handlo- 
wych, konsument miejski zdany jest 
nietylko na ustawiczne wahania ;cen, 
lecz i na niebezpieczeństwo choroby, 
producent rolny zaś na pastwę spe- 
cjalnie tutaj rozwiniętej spekulacji ik 
drobnego pośrednictwa. Miasta zmu: 
szone są w tyn: stanie rzeczy przejść 
do bezpośredniej interwencji w zakre- 
sie obrotu artykułami pierwszej pe: 
trzeby, prowadząc prócz pośredniej 
akcji urządzeń technicznych i handlo- 
wych, także bezpośrednią akcję apro- 
wizacyjną w postaci hurtowej i deta- 
licznej sprzedaży środków żywności 
(sklepy, jatki), oraz podejmując obję- 
cie we własny zarząd przerobu i 
przewozu (młyny, piekarnie, własny 
abor)“. 

i 

Szlakiem Marszalka 

Korzystając z zaproszenia Pana 
Wojewody, a uprzejmości p. lnż. Ste 
fana Szostakowskiego, która umożli 
wiła mi udanie na miejsce uroczystoś 
ci otwarcia nowej drogi t. j. do 
Zygmunciszek, siadam w doskonałą 
karetkę Essexa, aby nią właśnie prze- 
być tych kilometrów pięćdziesiąt, dzie- 
lących Wilno od granic wojewódz- 
twa. 

Wyjeżdżamy z miasta traktem 
trockim. 

Już zaraz za miastem czeka nas 
niespodzianka. — Dawny trudny i stro- 
my wjazd na góry Ponarskie, przed- 
stawia się dziś jakże inaczej. 

Na granicy wielkiego miasta Wil- 
na tam właśnie, gdzie trakt trocki 
pod górę się raptownie wsina mi- 

raże. 
Jakie cudne z nich widoki na do- 

linę Wilji. na odległe o kilka ,kilo- 
metrów Wilno. 

Tu bramę tryumialną wystawiło 
miasto, tu Wilno witać ma przyby- 
wających na uroczystości dostojników 
państwowych. 

Pędzimy na południe. Kraj pu: 
stynny, słabo zamieszkały. Już tylko 
migają nam z boku Świątniki — Mar- 
Szałka osada żołnierska i Połuknia z 
jej drewnianym košcioleir, aby zaraz 
za nią stanęła przed nami Ściana la- 
sów— puszcza Rudnicka. 

1 dalej już tylko lasy i lasy. Lasy, 
a wśród nich bagna i pustkowia. 

Tak dojeżdżamy do Zygmunci- 
szek. 

Most na Szczołwie, a na nim bra- 
ma tryumfalna. 

Zjazd gości duży. Samochodów z 
Wilna ze trzydzieści, przyjezdnych 

kilkanaście. у 
Ożywienie duże. 
Ten i ów mówi o szosie. Słychać 

narzekania, że wąska, że niedość 
ubita, Nic to! Chwała Bogu, że taką 
mamy. Poprawią, zreperują, tylko po: 
czekać trochę wypadnie. 

Przyjazd ministrów. 

Na krótko przed piątą na szosie 
od Grodna widoczne się stają tuma- 
ny kurzu. 

Patrzymy wszyscy w tę stronę. 
To goście z Warszawy przybywają. 

Podjeżdża szereg aut. Wysiadają 
z nich ministrowie Moraczewski, Sta- 
niewicz, Kiihn i Prystor z otocze: 
niem. 

Następują powitania, poczem przy- 
byli prowadzeni przez wojewodę Racz- 
kiewicza, dyr. Siłę-Nowickiego i in- 
nych, zbliżają się do bramy tryum- 
„falnei. 

Uroczystość. 

Właściwą uroczystość vozpoczyna 
swem przemówieniem p. wojew. da 
Raczkiewicz, dając wyraz uczuciom 
niezwykłej radości, iż danem mu iest 
witać dziś dostojnych gości u progu 
woj. wileńskiego w dniu oddania do 
użytku publicznego dzieła, które ma 
niezwykle doniosłe znaczenie, nietylko 
dla tej połaci Rzeczypospolitej, ale i 
dla całego państwa. 

Wrogiej działalności - zaborców, 
którzy dążyli do przecięcia komunika- 
cji tych ziem z resztą Polski przeciw - 
stawił p. Wojewoda czasy dzisiejsze, 
kiedy w niepodległej Ojczyźnie bud :- 
jemy arterje komunikacyjne, łączące 
ziemię wileńską z „sercem  Rzeczype- 
spolitej—z jej stolicą. 

P. wojewoda wileński w imieniu 
całej ludności ziemi wileńskiej złożył 

na ręce p. ministra robót publicznych 
gorące podziękowanie dla rządu Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej, a. przede- 
wszystkiem dla p. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego za wykonanie dzieła bu 
dowy nowej drogi w tak krótkim 
czasie. 

P. Marszałkowi Piłsudskiemu, mó: 
wił p. Wojewoda Raczkiewicz, zaw- 
dzięczamy tak szybkie zrealizowanie 
tego projektu. Niechże przeto tu, w 
tem miejscu wszyscy razem wzniozą 
gremjalnie z głębi serca okrzyk: Mar- 
Szałek Józet Piłsudski niech żyje! 

Okrzyk tea powtórzono  irzykrot- 
nie wśród powszechnego entuzjazmu. 

Po sprawozdaniu dyrektora robót 
publicznych inż. Stefana  Siła-Nowic- 
kiego o budowie odcinka tej drogi na 
terenie woj. wileńskiego p. minister 
Moraczewski, przecinając wstęgę ogło- 

-sił oddanie drogi do użytku  publicz- 
nego. 

Powrót do Wilna. 

Po uroczystościach na granicy wo- 
jewództwa ruszyliśmy ku Wilnu. 

W pierwszem aucie, obok szoiera, 
zasiadł Min. Moraczewski. Za nim 
pomknęły inne, długim szeregiem 
znaczonym jeno smugami kurzu, tak 
białego, jak mgły z błot puszczy Ru 
dziskiej. 

I tak dopadlišmy bram grodu na 
szego. 

Tu u wjazdu do Wilna, wśród 
szpaleru zapalonych pochodni, przy 
bramie tryumfalnej powitał członków 
rządu - Magistrat z wice-prezydentem 
na czele. (1) 

Bankiet i przemówienia. 

Po uroczystościach związanych z 
otwarciem szosy wiele gości zapro- 
szonych przez prezydjum miasta zgro- 
madziło się w górnej sali hotelu 
Georges'a na bankiet wydany przez 
miasto. s 

Nastrój na bankiecie panował we: 
soly i serdeczny. Przemówienia za- 
inaugurowal p. wice prezydent Witold 
Czyż, zastępujący nieobecnego prezy- 
denta, który w taktownem, a krót- 
kiem przemówieniu przedstawił radość 
Wilna z powodu otwarcia arterji ko- 
munikacyjnej. 

Potem odczytał swoje przemówie- 
nie z kartki z danemi statystycznemi 
p. Ruciński, prezes lzby Handlowej. 

Z kolei zabrał głos min. Mora 
czewski. Zaznaczył, że będzie mówił 
na wesoło. lstotnie na wesoło mówił 
o wszystkiem, nawet o armji. Nie 
mówił natomiast o szosie zbudowa- 
nej, choć jej budowa była jego za 
sługą i słusznie mógłby się nią po 
chwalić. Ale tak zawsze jest, ze czło- 
wiek nie wie co w sobie cenić więcej 
co mniej. Tek np. ministerską pracę 

W przeciwieństwie do wesołej mo- 
wy min. Moraczewskiego gen. Żeli- 
gowski z wielką godnością wzniósł 
toast na cześć Żołnierza. W jego prze- 
mówieniu zadźwiękły szczere akcenty, 
które dobrze zrozumiała zebrana wi-, 
leńska publiczność. Serdecznie też po- 
żegnano tak kochanego w Wilnie bo- 
hatera. 

Przemawiał także prezes polskie- 
go automobilklubu Karcl hr. Raczyń- 
ski. W końcu zabrał głos poseł Mar- 
jan Kościałkowski, który mówił, że 
pomiędzy Warszawą, a Wilnem pa- 
nowała jakgdyby wymiana wartości 
Stamtąd płynęły wartości gospoda 
cze, stąd hart ducha i inicjatywa 
Mówca toastował na cześć Marszałka 
Piłsudskiego, ministrów, wojewodów, 
aż do łamaczy kamienia. Po bankie- 
cie obecni udali się na raut w pałacu 
reprezentacyjnym Wojewody. 

DEPESZE GRATULACYNE. 

  

   

Pod adresem p. wojewody wileńskie 
go nadeszły następujące depesze: 

Wilejka. Reprezentując ludność i sa 
morząd powiatu wilejskiego przesyłam 
wyrazy głębokiego podziękowania dla 
Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
za podjęcie i wykonanie tak wielkiego 
dzieła jakiem jest zbudowana szosa i- 
mienia pierwszego Marszałka Polski ]ó 
zefa Piłsudskiego, Wilno — Grodno, 
która to arterja komunikacyjna uwzglę 
dniając najżywotniejsze potrzeby go- 
spodarczo - przemysłowe Wileńszczyz* 
ny jeszcze ściślej zwiąże ją z Macierzą 
a zarazem ułatwi i ożywi stosunki mię 
dzy stolicą, a terenami Polski na wscho 
dzie. Witkowski, przewodniczący sej- 
miku powiatowego. 

„Głębokie. Wydział Powiatowy Sej 
miku Dziśnieńskiego w zrozumieniu o0- 
gromnego znaczenia gospodarczego i 
politycznego jakie posiada dla Wileń 
szczyzny trakt wileński imienia Marszał 
ka Józeta Piłsudskiego składa na ręce 
pana ministra w dniu otwarcia traktu 
wyrazy głębokiej wdzięczności za uru 
chomienie tej ważnej arterji komunika 
cyjnej łączącej kraj nasz zę stolicą Rze 
czypospolitej. Jankowski przewodniczą 
cy wydziału powiatowego”. 

  

„Święciany. Imieniem samorządu po 
wiatowego święciańskiego i własnem 
proszę złożyć panu ministrowi Mora- 
czewskiemu podziękowanie za połą- 
czenie Wilna, a przeto i powiatu świę 
ciańskiego z centrum Rzeczypospolitej 
nową arterją komunikacyjną Wilno — 
Grodno, będącą symbolem wzmocnie= 
nia odwiecznych węzłów. Starosta My- 
„dłarz”. 

min. Moraczewskiego należy więcej „ weneryczne, skórne i moczopłciowe. 

cenić niż jego dowcipne „kawaly“-—- į POWROQCIŁ. 

czem wszyscy  przekonaliśmy sis 1 Mickiewicza 24, tel. 277. 
wczoraj. PY UG Pd 
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@ — TEATRY MIEJSKIE pod dy 
Na Pohulance 

W piątek dn. 20 o godz. 8 w. 

„DZIADY” A. Mickiewicza 

w układzie St. Wyspiański lnsce- 
nizacja: R. Wasilewski. reżyserja 
R. Wasilewski i Al. Zelwerowicz. 

Dekoracje: W. Małkowski. 
Udział całego zespołu. 

Bilety przez cały dzień od 

  

rekcją AL ZELWEROWICZA. © 
W Lutni 

W sobotę dn. 21 o godz. 8 w. 

„WIELKI CZŁOWIK DO MA- 
ŁYGH INTERESU" 

A. hr. FREDRY 
reżyserja: Al. Zelwerowicz 

dekoracja: W. Małkowski. 

11 rano w Kasie „LUTNI“, 
  

Sylwetki mych przyjaciół | 
„Edzio“ 

Edwarda znam od dobrych lat 
dwudziestu. 

W potocznej mowie, w koleżeń- 
skiem gronie, nazywamy go popro- 
stu: „Edzio“, „Edula”, czasem: „Pe- 
dzio“ (od słów: „pan“ i „Edzio“). 

Mój Edzio jest przykładnym — те- 
żem, wzorowym ojcem swej (narazie 
nieposażnej) jedynaczki, jest... wogóle 
miłym, kochanym i zacnym chłopcem, 
jak się na Popławach mówi: „przed- 
wojennym kolegiem". 

Edzio jest zawsze pogodny, 
wsze wesoły (nawet wtedy, gdy w 
kieszeni ma... nici), jest zawsze i 
nieinaczej, usposobiony żartobliwie, 
przygotowany na anegdotyczną jakąś 
opowieść, którą z humorem i werwą 
dzieli się z otoczeniem. 

Nie zełżę chyba jeśli, dla dopel- 
nienia charakterystyki mego  przyja- 
ciela, powiem, żem go nigdy w złym 
humorze, w makabrycznym nastroju, 
nie widział. ° 

I dlatego łaskawy czytelnik łatwo 
zrozumie moje zdziwienie, moje na- 
prawdę przerażenie, gdym właśnie 
wczoraj pędząc ulicą Mickiewicza za- 
haczylem się o Edzia, ale Edzia 
smutnego. 

— Со się stało? pytam. 
Machnął tylko ręką. 
Nie odstąpiłem. Tak długo prosi- 

łem, tak długo molestowałem, aż 
mi się Edula od „a“ do „t“ wyspo- 
wiadał. 

Dziwiłem się, że powodem zmar: 
twień mego kolegi, była przyjemna i 

za- 

smaczna, skądinąd, rzecz, mianowicie 
czekolada. 

Było to tak: 
Edzio, jako wzorowy tata wycho- 

dzi codzień ze swą pociechą na spa: 
cery. Naturalnie robi tó po południu 
— po zajęciach. Taką sobie wymy- 
Ślił rozrywkę i sgbie i córce. 

Edzio, jak kazdy ojciec, jest suro- 
wy dla synów (naiema ich jeszcze i 
dlatego może jest takim) i miękkim 
i łagodnym dla córki. 

Inaczej mówiąc, mała „Kunegun- 
da*, której ne imię Jadzia, jeździ na 
ojcu, jak na lysej kobyle. 

Tata cierpliwie ten stan rzeczy 
znosi, co więcej — jest nim zachwy- 
cony. 

Otóż kiedyś mój Edzio szedł s0- 
bie deptakiem wileńskim dumny i na- 
puszony, jak paw. Szedł, rozglądając 
się na wszystkie strony, jakby spraw- 
dzając, czy go wszyscy widzą (płon- 
ne obawy — jest rosły jak topola 
włoska), a obok niego dreptała jego 
Jagódka (tak małą Jadzię w domu 
nazywają) i szczebiotała ;o swo- 
jemu. ^ 

Ojciec czasem odpowiadał na 
córki pytania, czasem nie. Gdy odpo: 
wiedział, musiał zaraz na nowe „po 
co?" odpowiadać, gdy milczał — 
jakoś to tam uchodziło. 

Nagle usłyszał z wysokości mniej- 
więcej swych kolan błagalną prośbę: 
„tatusiu ploszę kupić wla mnie cieku- 
laaatkę!“ 

Zatrzyma! się; stali akurat przed 

sklepem z łakociami. Ctemu dziecku 
nie zrobić przyjemności? 

Wstąpił i kupił tabljczkę. 
Los chciał, ze tabliczka zawierała 

premjowy „los“. 
Wewnątrz byla kartka z wygraną 

—mógł po jej okazaniu dałszą do- 
stać tabliczkę darmo. 

Edzio nie omieszkał ze swej wy- 
granej skrętnie. 

Wstąpił znowu do sklepu i zno- 
wu dostął tabliczkę czekolady w pięk- 
nem opakowaniu. 

Jagódka tymczasem pierwszą por- 
cję zjadła, a zobaczywszy dalszy ciąg 
w ręku ojca, upomniała się o jeszcze. 

Cóż było robić? Edzio nie poża- 
łował, . 

Gdy nowy pakiet rozerwał, z ra- 
dością przekonał się że... zaowu „Wy 
grał”. 

I, tak Edziowi szczęście trzykrotnie 
dopisywało, a jego pociecha trzykrot- 
nie czekoladkę chrupała. 

Rezultat tej zabawy był taki, że 
mała Jadzia swe łakomstwo prze- 
chorowała, a Edzo przez szereg dni 
mytą miał akuratnie głowę. 

Obiecał że czekolady z losami ku- 
pować nie będzie. 

Ale na spacery z córką w dal- 
szym ciągu chodził. 

Kiedyś spotkali 
nem na drucie. 

Jagódce momentalnie przyszła 
ochota na podobny. Zaraz wypowie- 
działa: 

„— Tatuniu, ja ploszę kupić ba- 
looonik! 

Okaz ło się, że balonika samego 
kupć nie można, tylko razem z ta- 
bliczką czekolady, do której dodatek 
stanowi. Ed io kupił czekoladę, cór- 
ce jednak dał tylko balon. Parriętał 
niedawne przejścia. 

malca z balo- 

Mała była w Oimem niebie. 
Nazajutrz powtorzyła się ta sama 

historja: Jagódka znowu upominiała 
się o balon (dawny zresztą leżał w 
domu), a Edzio rozumiejąc, że balo- 
nik, jako dodatek do czekolady, nc 
go ni- kosztuje, zafundował córce za- 
bawkę. 

I tak powtarzała się ta historja w 
ciągu kilku dni, aż mała Jagódka do- 
szła do okazałej kolekcji balonowej. 

Nie myślał Edzio, nie domyśla się 
"pewno nikt jaką pułapkę przygoto- 
wała mu rodzona córka z tych ba- 
loników. 

Oto zdarzyło się Edziowi kiedyś 
w wileńskiem gronie troszeczkę po- 
hulać. Rzadko mu się to zdarzało, 
ale zdarzało. 

Wracał po północy do domu, 
wracał niepewny. Na wszelki wypadek, 
w przedpokcju zdjąę buty (planem 
jego było przespanie się w saloniku 
na kanapie) 

Już się'w myślach do siebie sa- 
mego uśmiechał, już rad był, że mu 
„na sucho" kiłkogodzinna „lumper- 
ka' ujdzie, gdy nagle... trrrach! 

Huk; wszystkie Światła w domu 
pozapalane; domownicy w bieliźnie 
wszyscy na nogach. Cały fikcyjny 
plan Edzia na nic, 

Nie chcę wchodzić w to jaki prze- 
bieg miały Edziowe z rodziną rozmo- 
wy nocy tej odbyte. 

Nie myślę jednak, żeby do spe: 
cjalnie miłych należały, bowiem mój 
przyjaciel przysiągł sobie na wszy; 
stkie świętosci, że więcej czekolady 
z balonikiem nie kupi. 

Als spacery popołudniowe z córką 
nadal trwały. ® 

Kiedyś zaszedł Edzio ze swą có: 
reczką do Cielętnika. Usiadł na ław- 

ce, patrzał, jak jego Jagódka z ró: 
wieśnikami zabawy urządza. 

Piękny, w słońcu malówany, obra: 
zek: wzorowy tata na spacerze ze 
swem maleństwem. 

Któż przypuścić może, co z tego 
jednego, jedynego do Cielętnika wstą- 
piena wynikło po jakimś czasie. 

Tymczasem Edzio uśmiechał się 
do dzieciarni, uśmiechał się do swych 
myśli i naglę z tego błogiego „dolce 
farniente" wyrwał go hałas powsta- 
ły w gromadzie dziecięcej. 

Wytężył wzrok. Jego Jagódka wy- 
rywała coś z rąk jakiemuś chłopcu, 
aby zaraz potem pędem ku ojcu 

biedz. ; 
— Tatusiu, ploszę'kupič mi taką 

piłeckę!'; 
— Dobrze, dziecino, kupię, ale 

oddaj tę, którą trzymasz temu chłop: 
czykowi. 

Piłeczka była maluteńka, stał na 
niej napis: „bezpłatna reklama czeko- 
lady...'*. 

Cóż było robić? Edzio kupił cze- 
koladę i na dodatek do$tał piłeczkę. 

Czekoladę schował, piłkę oddał 
córce. 

I tak się stało, że Edzio kolejno 
przez szereg dni kupował córce 
piłki. 

Gdyby mu kazała tylko piłki ku. 
pować, napewnoby zię na to nie zgo- 
dził, ale skoro kupując piłkę, kupo- 
wał, właściwie mówiąc czekoladę, cze- 
muż miał dziecku tej bezpłatnej drob- 
nostki odmówić. 

W ten sposób mała  Jagódka 
doszła do okazałej kolekcji, tym ra: 
zem, piłęk. 

Wszystko było w porządku. 
Wszyscy byli zadowoleni. j 

Ale do czasu. 
Nadeszły imieniny Ba bci. Zebrało 

się sporo gości. Naturalnie: $kolacja. 
Zakąski, mięsiwa, „wódeczność”, 

torty, owoce. Stoły aż trzeszczą. 
l trzeba trafu, że w momencie, 

gdy goście zasiedli, gdy wszystko 
jaknajlepiej się zapowiadało, w tym 
momencie wbiegła Jagódka. 

Byłoby to jeszcze nic, ale Jagódka 
niosła w rączkach całą kolekcję swych 
czekoladowych piłeczek, 

Wiadomo, jak goście reagują na 
ukazanie się dziecka. Każdy czuje się 
w Obowiązku zacząć z niem rozmowę. 
Nie z potrzeby wewnętrznej, niejprzez 
sympatję dla dziecka, ale... przez 
grzeczność dla rodziców. 

Tak i tym razem było. 
Wbiegła Jegódka z piłeczkami, 

wszycy zaczęli wołać: „Jagodko, po- 
każ piłeczkę!” { 

I Jagódka pokazała. Jak trzymała 
w rączkach swoje Skarby, tak za jed- 
nym zamachem wszystkie je rozdzie- 
liła. Poprostu rzuciła je między 
gości. 

Nie jej już winy było, że piłeczki 
zamiast do rąk "gości jej rodziców, 
trafiły im w talerze, trafiły w półmi- 
ski, w torty i w sosy. 

Efekt był taki, jak efekt wybuchu 
granatu rzuconego na stół biesiadny. 

Kto był winien tej awantury? Na- 
turalnie Edzio. Poco córce piłki ku- 
powa!? 

Tak orzekli zgodale wszyscy. I dla 
tego to mój przyjaciel taki był smut- 
ny, gdym go na ulicy nazajutrz po 
teściowej imieninach spotkał. Dlatego 
klął na czekoladę,która go tak szpet- 
nie swemi premjami ,,podprowadzita““, 

. A—fe! 
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Pierwszy dyrekfar 

  

Teatrów Miejskich 

Aleksaad.r Zeiwerowicz. 

Jeden z najwybitniejszycn aktorów współ 
czesnego pokolenia, Wielokrotny dyrektor 
Teatrów (Świetna karta z czasów Teatru 
im. W. Bagusławskiego w Warszawie.) 

Niespożyta energja, świetny pedagog i 

organizator teatralny objął Dyrekcję Teatrów 
Miejskich. 

Inauguracja w Teatrze na Pohulance w 
piątek 20. 9. rb. o godz. Sej „Dziady* A. 

Mickiewicza. 3 
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18 Dzis Wschód sł. g. 4 m. 57 

Józefa. = | Zach. sł. a g, 17 m. 29 

  

jutro 
Janurjausza., 

Spostrzeženie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

2 cna 17 POCZ: 

Ciśnienie J 770 
średnie w m i 

Temperatura | „Cao 
średnia | 

Opad za do. 
bę w mm. | 

Wiatr be: 
przewążającj | Ar 

. Uwagi: Pogoćnie. 
Maximum za dobę +- 19 'C. 
Minimum za dobę + 2 С 

Ten.encja baro,uetryczna: bez zmian. 

  

ё MIEJSKA 
- — (0) Zwłoki jozchima Lelewela przy- 

będą do Gdyni w dniu 21 września, Wczoraj 
Magistrat otrzymał od prezydenta miasta p. 
Folejewskiego telegram z zawiadomieniem, 
że zwłoki Joachima Lelewela przybędą do 
Gdyni dnia 21 wrześnią ; po drodze do Wil. 
na będą uroczyście powitane w Gdyni, Gdań 
sku, Tczewie, Bydgoszczy, Toruniu i War- 
szawie. opłat 

© -  — (0) Zniżka opłat miejskich za słonin 
amerykańską. W dniu szym Magi. 
strat postanowił zniżyć do 8 gr. za 1 kig. 
opłaty miejskie za przechodzącą przez Wilno 
tranzytem słoninę amerykańską, 

— а) rejestracji przedsiębiorstw. Za- 
raz po ogłoszeniu rejestracji przedsiębiorstw 
handlowych Magistrat chcąc przyjść właści- 
ciełom sklepów z pomocą i umożliwić im 
szybkie przeprowadzenie rejestracji zgodził 
się by zgłoszenią były składane za pośred* 
nictwem związków. 

Obecnie okazało się że przedłożone dane 
nie są prawdziwe tak że wydział przemysło- 
wy miisiał je zwrócić z tem by rejestrację 
rowadzono na nowo. 

jednocześnie na skutek prośby zainte- 
resowanych otrzymaji oni możność składa- 
nia deklaracyj do dnia 1 października, Ty- 
czy się to jedynie przedsiębiorstw z terenu 
1 komisarjatu P.P, gdzie normalna rejęstra- 

cja PA się w dniu 14 bm. 
— (a) Starania o ulgi podatkowe, Wła- 

ściciele straganów w Halach Miejskich 
wszczęli starania Q rozłożenie im na raty 
zaległości podatkowych, Narazie Izba Skarbo 
wa niezbyt życzliwie zapatruje się na s tara 
nia handlarzy uważając że mogą oni opła- 
cić należne podatki. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w Senų tygodniu zachorowało w Wil. 
nie na tyfus brzuszny 23, paratyphus 1, ospę 
wietrzną 3, czerwonkę 3, płonicę 18, błonicę 
2, odrę 2, różę 2, krztusiec 9, gruźlicę 15 
(1 zm.), gorączkę połogową 2, drętwicę kar- 
ku I i grypę 1, razem 80 osób, z których 1 
zmarła. falę 

— (0) Epidemia tyiusu brzusznego. Wo* 
bec tego, że zapadnięcia na tyfus brzuszny 
przybrały | charakter epidemii, naczelny 
lekarz m. Wilna w celu zwalczania epidemji 
polecił lekarzom re jonowym w każdym wy- 
padku zachorowania badać źródłą choroby, 
Jest to koniecznem dla przedsięwzięcia skute 
cznej akcji zapobiegawczej. 

WOJSKOWA 

‹ — (o) Przed wcielenient rocznika 1908, 
W najbliższym czasie rozpocznie się roz vyła- 

„nie kart powołania tym poborowym roczni- 
ka 1908, którzy uznani zostali za zdolnych 
do służby wojskowej podczas ostatniego po- 
boru i którzy wcieleni będą w pierwszym 
turnusie. Na każdej karcie powołania wymie- 
niony będzie dokładnie dzień stawiennictwa 
do wyznaczonej formacji. Drugi turnus po- 
wołany będzie na wiosnę roku 1930. 

Osoby, które nie otrzymają kart powoła* 
nia, nie mają obowiązku sprawdzania, dla 
czego nie zostały powołane, albowiem wcie 
lenie ich nastąpi z drugim turnusem, względ- 
nie będą zaliczen” do nadliczbowych. 
Zaliczenie do nadliczbowych nie znaczy je“ 
dnak, że nie będą oni wcieleni wobec tega, 
że na podstawie nowej ustawy wojskowej 
mogą być takie osoby wciełone do 25 lat. 

я Pozatem wszyscy, którzy mieli możność uzy 
skać odroczenie, a nie wykorzystali swych 
uprawnień, również będą pociągnięci do słu- 
żby czynnej. 

KOMUNIKATY. 

—Ze związku PNSP. W dniu 25 wrze: 
śnia rb. w środę o godz. 18.30 odbędzie się 

KRONIKA 
w lokalu Związku (ul. 3 Maja 13 m. 7) wal- 
ne zebranie ogniska związku PNSP w Wilnie 
z następującym porządkiem dziennym: < 

1) Odczytanie protokułu z ostatniego Ze- 
brania, 2) sprawozdanie ustępującego Zarzą 
du, 3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 4) 
wybór nowego Zarządu. 

O ile z braku quorum zebranie nie doj- 
dzie do skutku w pierwszym terminie to w 
drugim terminie o godz. 19 odbędzie się bez 
względu na ilość obecnych członków. 

— Wilenskie Koło Żwiązku Bibljotekarzy 
Poiskich. Dnia 20-go września (piątek) o g. 
8. wieczorem odbędzie się w Uniwersytec 
kiej Bibijotece Publicznej 68 zebranie człon- 
ków, na którem p. Mikołaj Dzikowski wygło 
si sprawozdanie z delegacji na I Międzynaro- 
dowy Kongres Bibljotekarzy i Bibljografów 
w Rzymie. Goście mile widziani. 

— Z życia T-wa Opieki nad zwierzętami 
w Wilnie. W dniu 22 września rb. przy zbie: 
gu ulic Królewskiej i Zamkowej w łaskawie 
udzielonym lokalu przez firmę Elektrolux Ko 
mitet Pań przy. T-wie Opieki nad zwierzęta- 
mi w Wilnie pod protektoratem Pani Woje 
wodziny Jadwigi Raczkiewiczowej urządza 
Loterję fantową, czysty dochód z której prze 
znaczony jest na zapoczątkowanie funduszu 
dla utworzenia Szkoły podkuwaczy koni z 
ambulatorium przy niej. 

Biletów wypuszczono 2000 po cenie 50 
gr. za bilet z których co 5ty wygrywa. 

Fanty oglądać można w magazynie firmy 
„Elektrolux, które w dniu loterji będą wyda - 
wane na miejscu, a następnie w przeciągu 
30 dni w lokalu p. Wandy Swolkień Mickie- 
wicza 19 m. 12. 

RÓŻNE. 

— (y) Przyjazd dziennikarza holender- 
skiego. Dziś o godz. 8 m. 05 rano przyjeżdża 
do Wilna p. Kutten, dziennikarz holender- 
ski. Towarzyszy mu z ramienia Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych radca Litwiński. 

— (y) Nowe stowarzyszenie. Powstało 
w Wilnie Stowarzyszenie wileńskich żydów 
młodych pisarzy. 

— Konsułat U rugwajski (Consulade del 
Uruguay) rozpoczął swe czynności w War- 
szawie przy ul. Smolnej 38. — Tel.-505-35. 
Biu“o konsulatu czynne od 11 — 3 po pol. 

‚„ — (y) Nowa linja zamiejskiej komunika- 
cji autobusowej. Poczynając od wczorajsze- 
go dnia przybyła nam jeszcze jedna linja 
żamiejskiej komunikacji autobusow _ №- 
wa linja łączyć będzie Wilno z Grodnem w 
ten sposób, że maszyny wychodzące z Wil- 
na dochodzić będą (przez Ejszyszki — Ка- 
duń — Nowy Dwór) do Ostrynia, a tam pa- 
sażerowie zmuszeni będą p rzesiadać do in- 
nych wozów. 

Linję Wilno — Ostrynia obsługuje auto 
bus „Rugby“ nazwany szumnie „Mis Polo 
nia”. Odjazd z Wilna o t5 m. 30. 

" — O ruch pocztowy z Łotwą. W swoim 
czasie ze sfer handlowych, zainteresowanych 
w stosunkach z Łotwą, wpłynęła da_lzby 
rzemysłowo - Handlowej w Wilnie skarga 

na powolną wymianę korespondencji z tym 
krajem, spowodowaną brakiem po stronie ło 
tewskiej na szlaku Zemgale — Dyneburg am- 
bulansów pocztowych, dostosowanych d£ 
rozkładu ruchu pociągów polskich, wobec 
czego. korespondericja przez dłuższy czas 
wylegiwała się na granicy. Izba zwróciła się 
wówczas w tej sprawie do Konsulatu Polskie 
go w Rydze oraz do Ministerstwa Poczt i 
Telegrafów. Obecnie Izba otrzymała od Kon- 
sulatu naszego w Rydze zawiadomienie, iż 
akcja wszczęta na skutek interwencji Izby 
u władz łotewskich odniosła pożądany sukces 
i że obecnie wymiana korespondencji zostaje 
przyśpieszona, tak że listy pomiędzy Wilnem 
a Rygą są już dostarczane na drugi dzień, a 
nie na trzeci jak było dotąd. 

"TEATR I MUZYKA 
— Otwarcie sezonu zimowego w Teat- 

rach Miejskich w. Wilnie. Jesteśmy w przedė- 
dniu nowego sezonu teatralnego. Zaintćreso- 
wanie publiczności z dniem każdym wzra- 
sta. W teatrze Miejskim na Pohulance ukaże 
się w piątek najbliższy potężne arcydzieło A. 
Mickiewicza „Dziady* w układzie S. Wy- 
śpiańskiego. W Teatrze Lutnia rozpocznie 
sezon w sobotę 21 bm. swietna komedja Al. 
Fredry „Wielki człowiek do małych intere- 
sów". W. obu sztukach wystąpi dyr. Al. Zel- 
werowicz. Zespół artystyczny Składa się z 
45 osób. Reżyserja w obu teatrach spoczy- 
wać będzie w rękach A. Zelwerowicza. H. 
Zelwerowiczówny, R: Wasilewskiego, K. Wyr 
wicz + Wichrowskiego. Kierownictwo artysty 
czno = techniczne objął W. Małkowski, Admi 
nistrację prowadzą: Gloksin Borski i Z. Smia 

    

łowski. W przygotowaniu: „W sieci" J. A. 
Kisielewskiego „M ki* Crommelynck'a. 

Zaznaczyć należy że przedstawienia w 
obu teatrach rozpoczynać się będą o godzi 
nie 8 wieczorem. Ceny miejsc w Teatrze na 
Pohulance od 60 gr. do 5 zł. 90 gr. W Te- 
atrze „Lutnia* od 50 groszy do 5 zł.. 

„Studenci za okazaniem legitymacyj ko- 
rzvstają z biletów ulgowych: na parterze 1 
zł. 50 gr. na balkonie 1 zł. 

Kasa zamawiań czynna od godz. 11 rano 
bez przerwy. 

Rząd sowiecki odmówił wypłacenia odszkodawa- 
nia rodzinom pomordowanych w Baranowiczach 

Przed kilku dniami powrócił z Warszawy do Wilna mecenas Jamontt 
plenipotent rodziny pozostałej po śp. zastępcy starosty w Baranowiczach Ku- 
charkowskim, oraz rodziny posteruakowego Żelazkowskiego, zamordowanych 
w r. b. przez przedstawiciela połpredstwa sowieckiegó w Berlinie Apanasewi- 
cza. W Warszawie mecenas jamontt zwrócił się do poselstwa sowieckiego z 
żądaniem wypłacenia odszkodowania rodzinom zamordowanych. Żądanie to 
poparte było całym szeregiem dokumentów stwierdzających, 

„ zamordowani zostali podczas pełnienia 
że obadwaj 

obowiązków służbowych, przez urzęd 
nika sowieckiego jadącego również służbowo z Berlina do Moskwy. Pozatem ° 
obadwaj zamordowani, zwłaszcza Kucharkowski działali jednocześnie w in- 
teresie państwa sowieckiego, Kucharkowski udzielił na żądanie Apanasewicza 
osobistej ochrony i zaopiekował się nim i skutkiem tego został zamordowany. 
Mimo wszystkich przedstawionych motywów, — poselstwo w imieniu rządu 
sowieckiego kategorycznie odmówiło udzielenia odszkodowań rodzinom za” 
mezdowanych. 

Dowiadujemy się z innej strony, 
skiego w obecnej chwili jest opłakany. 

że los wdowy i braci śp. Kucharkow- 
Przyznana emerytura wdowie dotych- 

czas nie została jeszcze wypłacona. Formalności biurokratyczne ciągną się 

bez końca. Czyżby urząd województwa nowogródzkiego był wobec podobne- 

go załatwienia sprawy tyczącej byleg o współpracownika bezsilny ?.. 

(asi in dai ATAK AS MK a DS r EKES DKK SECPOE ROZNE ZGAKCIESZS CPC 

Szybki rozwój rathu automobiloweg) 
w Wilnie 

Nie tak dawno, bo zaledwie kilka 
lat temu pojawienie się w Wilnie kil- 
kunastu taksówek „„Ford'* wywołało 
sensację, a pierwsze autobusy napeł- 
niały nas niemiałą dumą. 

Stopniowo ilość maszyn wzrastała. 
Powstało szereg przedsiębiorstw, a 
nawet poszkodowani dorożkarze * | 
zorganizowali sweje przedsiębiorstwo 
autobusowe - „„Autodor* wychodząc 
zresztą na tem jak Zabłocki na mydie. 

Komunikacja miejska systematycz- 
nie rozwijała się, a po okresie prób 
nym doprowadzona została obecnie do. 
sianu prawie, że zadawalniającego. 

„Maszyny na wszystkich trzech 
linjach, odchodzą co kilka minut, po 
gruchotane pudia wycoiywane są 
linji i nie ulega wątpliwości, że do lata 
następnego będziemy już jeździć w 
czystych, wygodnych wozach. Da tego 
dążą władze nadzorcze regulujące ruch 
autobusowy, oraz sami przedsiębiorcy 
zjednoczeni obecnie w jedną wielką or- 
ganizację. Jednoczy ona wszystkie (2 
małemi wyjątkami) wozy kursujące na 
trzech linjach. Jest tych wozów obec- 
nie 104: na linji I — 32, II — 27 i 45 
— III biorąc już pod uważę wszystkie 
rozgałęzienia tej linji. 

Komunikacja zamiejska stworzona, 
śmiało rzec można przez konkurujące z 

sobą  przedstawicielstwa _ obsługuje 
pie tnaście linji zatrudniając 53 maszy: 
ny. 

° Ilość ta wzrasta z dnia na dzień 
gdyż liczba noworejestrowanych auto- 
busów jest. większa od ilości starych, 
wycofywanych z acji złego stanu. Dla 
rozwoju komunikacji zamiejskiej ogro- 
mne znaczenie ma stale poprawiający 
się stan drók sejmikowych i szos, a bu 
dowa szosy Wilno — Grodno pozwo* 
li obecnie na zorganizowanie komuni- 
kacji Wilno — Warszawa, tak osobo: 
wej jak i towarowej. Ruch towarowy 
wzrasta też i tu znalazło pracę wiele 
maszyn wycofanych z ruchu miejskie- 
go, a przerobionych z autobusów na 
ciężarówki. Trudność sprzedania sta” 
rych masz yn zmusza ich właścicieli 
do wynajdywania zastosowania dla 
nich i właśnie ruch towarowy daje ta 
kie możliwości. 

Pozatem o rozwoju automobilizmu 
świadczy fakt podniesienia - ilości 
taksówek (jest obecnie okoła 170) oraz 
ilości wozów prywatnych jak również 
ilość przedstawicielstw poszczególnych 
fabryk i trustów. 

Co kilka kroków mamy teraz Salon 
samochodowy, przedstawicielstwo, a 
ostatnio przybyły jeszcze dwa repre- 
zentujące: czeską fabrykę „Tatra oraz 
amerykański trust wypuszczający wozy 
marki: „Federal“, „Rugby“, i „Duraut“ 
Za kilka tygodni przybędzie jeszcze. 

Inicjatywa tych przedstawicielstw 
oójdzie niewątpliwie w kierunku wyna* 
lezienia swoim odbiorcom możności Za- 
robkowania i to właśnie pobudzi auto- 
mobilizm do dalszego rozwoju — aż da 
poziomu europejskiego. 1: 

— Dzisiejszy recital iortepianowy A. No* 
chimsówny. Dziś o godz. 8. 30 odbędzie się 
w Teatrze Lutnia recital fortepianowy wiel- 
ce utalentowanej pianistki Anny Nochmso* 
nówny. Ostatnie koncerty tej swiatowej pia* 
nistki w Paryżu i zagranicą odniosły wielki 
sukces artystyczny. Program dzisiejszego 
koncertu zapowiada kompozycje: Francka, 
Debussy, Paderewski i Liszta, Zaintegesowa: 
nie koncertem wielkie. Pozostałe bilety od 1 
zł. do 5 zł nabywać można w kasie Teatru 
„Lutnia“ od g. 11 — 9 w. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dnia 6 października br. w gimnazjum 
im. Czartoryskiego odbędzie się o godz. 12 
Walne Zebranie Związku Zawodowego Na: 
ucz. Polsk. Szkół Sred. г 

, — Porządek dzienny: 1) wybór przewod 
niczącego i sekretarza zebrania, 2) sprawo- 
zdanie Zarządu, 3) sprawozdanie komisji re* 
wiz., 4) wybory nowego zarządu, 5) wolne 
wnioski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Sportowiec z Miłości; 
— Heljos — Łódź podwodna S. 44. 
Ognisko — Hotel Potemkin. 
Lux — Siódme niebo. 
Piccadilly — Trujące usta. 
Światowid — Perła haremu. 
Wanda — Człowiek śmiechu. 
Hollywood —Zapomniane twarze. 

. Heljos — Motyl wielkomiejski.” 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Ujęcie rabusia. W ubiegły ponie: 
działek w godzinach popołudniowych ną | 

ё SĄDÓW 

DALEKIE ECHA „BRUDERFEREINU*. 

W dniu 23 bm. wileński sąd okręgowy 
rozpozna sprawę, która poruszy szerokie ma 
sy społeczeństwa żydowskiego, a ściślej mó 
wiąc niższe jego szczeble. Przedmiotem ob 
rad będzie sprawa o zabójstwo Eljasza G 
wicza, osobistości znanej wśród rzeźnikć 
tragarzy żydowskich, rzekomo członka osła: 
wionej bandy „Bruderfereein'  —osobnika, 
który, obdarzony ogromną siłą i nie mniejszą 
odwagą teroryzował rzeźników wymuszając 
od nich niewielkie sumy pieniędzy. 

Z kodeksem karnym nie byl on nigdy w 
zgodzie to też trafił'do wię: Po wyjściu 
z za krat więziennych przyszedł do jatek i 
tu powstała awantura podczas której padł 
od kuli rewolwerowej. 

Zabójcą okazał się Dawid Gorfajn, też 
nie mniej znańa osobistość. Tłomeaczy się on 
teraz tem, że strzelił w obronie własnej na- 
padnięty przez Gurwicza. Jak było w rze 
czywistošei i kto jest zabójcą niewiadomo 
napewno. W awanturze brało udział kilka. 
osób, z których: trzej Lewinsonowie (ojciec 
i synowie), Katrew, Katz oraz trzej inni, 
wszyscy niemal znani już sądowi ze sprawy 
„Bruderfereinu* zasiądą na ławie oskarżo+ 
nych. Oskarżeni są oni '© uplanowany zawcza 
su napad na zabitego. 

Sprawa ta ciągnąć się będzie przez kilka 
dni gdyż powołano do niej ponad stu świad- 
ków. Obronę wnosić będą adwokaci: Bern: 
sohn i Paschalski z Warszawy, oraz Kuliko: 
wski, Jasiński, Czernichow i Szeskin z Wilna. 

EZMAKER AI 

sia zdoiaia policja w parę godzin po wypad- 
ku ująć. Zatrzymanym okazał się Zygmunt 
Urbanowicz (Sadowa 17). 

— (c) Kradzież bielizny. Rebece Szusz- 
man (Zawalna 58) skradziono zapas bielizny 
wartości kilkudziesięciu złotych. - 

— (c) Wysiedłenie. Na odcinku N. Troki 
— Litwini wysiedlili na nasze terytorjum rodzi- 

nę Rackiewiczów składającą się z 4 osób. 
— (b) Trup kobiety na granicy. Onegdaj 

w dzień na odcinku Sejny tuż na linji gra: 
nicznej znaleziono trupa młodej kobiety nie 
ustalonego nazwiska na ciele której znalezio- 
no kilką ran postrząłowych. Naprawdopodob 
niej nieznajoma przechodząc wpobliżu. zo: 
stała napadniętą i po zgwałceniu (śą ślady) 
wyruzcona przeż granicę z Litwy. W dro- 
dze przez linję graniczną otrzymała kilka ran 
postałowych. 

— (0) W sprawie nadużyć w wydzia* 
le opieki społecznej Magistratu. Jak się do: 
wiadujemy Magistrat zakończył dochodzenie 
w sprawie nadużyć w wydziale opieki spo- 
łecznej i sprawę tę skierował do prokurato - 
ra Sądu Okręgowego w Wilnie. 

, — (©) Zamach samobójczy. Z powodu 
ciężkich warunków materjalnych usiłował 
pozbawić się życia przez wypicie esencji OCc- 
towej Mikołaj Marjański (Zawalna 58). De- 
sperata ulokowano w szpitalu żydowskim. 

— (c) Podrzutek. W wagonie pociągu 0- 
sobowego przybyłego z Mołodeczna do Wil- 
na znaleziono podrzutka płci męskiej z przy 
piętą kartką „Proszę ochrzcić dziecko pol- 
skie”. Podrzitka: umieszczono w przytuł ku 
„Dzieciątka Jezus”. 

— (0) Ujęcie młodocianego złodzieja. Po 
licją ujęła wałęsającego się po mieście 15 
letniego Samuela Lwa, który jak donosiliśmy 
przed tygodniem okradł swego dziadka Lwa 
Blusamina (Zawalna 25): Przy zatrzymanym 
znaleziono część skradzionej biżuterji i 320 
złotych. 

— (c) Poparzenie. Podczas osmalania 
łodzi uległ poparzeniu gorącą smołą Włady 
sław Smogur. Z poranioną twarzą i ręka. 
mi odwieziono go do szpitala św. |akób”. 

  

  

    

  

    

  

  

— (c) Chłopak przebity nożem. Na ulicy. 
Filareckiej 30 został przebity nożem w-ple- 
cy.13 letni Piotr Emilianow. Sprawcą pora- 
nienia był rowieśnik Emiljanowa. Rannego 
ulokowano w Szpitalu dziecięcym. 

— (c) Dwie kobiety usiłowały odebr”ć 
sobie życie. Zawód miłosny spowodował ż: 
wypiła sublimatu 18 letnia Stanisława Danie: 
lewiczówna (Towarowa 13) _ Jednocześnie 
wypiła esencji octowej Józefa Wołyńcówna 
(Plutonowa .17). Obie desperatki ulokowano 
w szpitalu. $. 

— (c) Amator swieżego powietrza. Mi. 
chałowi Misiewiczowi (Literacki 3) podczas 
gdy spał nad Wilenką skradziono portfel za: 
wartości 30 zł. 

  

М RADJO 

Średa dnia 18 września 1929 r. 

11,56 « 12,05; Sygnał czasu { hejnał z 
Wierzy Marjackiej w Krakowie. 12,05—12,50: - 
Poranek muzyki popularnej Ork. pod dyr. 
Leona Dimanta. 12,50 13,00: Wieści z P. 
W. K. 13,00--1310 Transmisja z Warszawy. 
Koimunikat meteorologiczny 17,00 - 17,20: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
tesska. 17,20—17,45: Audycja dla_ dzieci: 
opowiadanie ciekawe wygł Hanna Kozłow- 
ską 17,50 —18,00: Wieści z P. W. K. 18,00 
19.00: Audycja poświęcona otwarciu Teatru 
Wiejskiego na Pohulanc-. 1900 - 19,25; 
„Wizyta w pałacu książki” (Deutsche Bu- 
cherei w Lipsku)—odczyt wygłosi Witold 
Hulewicz. 19,25 — 19.35: Muzyka z płyt 
gramofon f. BB Rudzki, Warszawa, Mar- 
szałkowska 87 i 146. 19,35 — 19.55: Prze: 
gląd filmowy. 19,55—2),05 Sygnał cząsu z 
Warsząwy i progran na dzień następny 
20,05—20,45: Transmisja z Warszawy. Reci 
tal fortepianowy Artura Harmelina. 20,45 
22,15: Transmisja z Warszawy. Audycja po- 
Swięcona literaturze i muzyce hiszpańskiej. 
22,15 23,00: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne 
23,00 - 24,00: Muzyka taneczna z P.W. K. 

- OFIARY. 
podwórku domu przejściowego Nr. 59 przy ** 
ulicv Zawalneį do idącej tamtędy Franciszki 
Wałąsowicz zamieszkującej stale w Mołode- 
cznie podbiegł jakiś osobnik i wyrwał jei z 
ręki torebkę z pieniędzmi. Zuchwalego rabu- 

Ku uczczeniu pamięci tragicznie zmarłego 
śp. Karola hr. Zabiełły na „Żłabek imienia 

> M i" składają pracownicy Wileńskiego Ban 
ku Ziemskiego zł, 124, V 

  

   

CHODZĘ PO MIESCIE-. 
  

Pamiętam sobie swoje, z czasow szkol: 
nych, kłopoty. 

Kończyły się lekcje, a wraz z niemi dys- 
cyplina, przymus. Człowiek wybiegał z 
książkami w tornistrze i o jednem myślał: 
jak spędzić czas mięczy końcem lekcyj w 
szkole, a obiadem w domu“ 
6 gNagromzdzona po kilkugodzinnem sie: 
dzeniu w klasie energja gwałtu! wołała i 
nieraz trzeba się było nagłowić aby wymy* 
śleć miejsce gdzieby. sę dobrze można Бу- 
ło z kolegami wyhasać. 
6% T. zw. sporty mało byłyj wówczas w 
moczie, a t. zw. wychowanie fzyczne da- 
wal skauting (nie „harcerstwo“ a „skauting“, 
tamtego słowa nie znaliśmy wtedy jeszcze), 
lub dla „niezorganizowanych*, poprostu 
palant: 

W ZDROWE CIELE — ZDRÓU wy DUCH. 
Wszyscy dziś myślą o potrzebach zabaw 

szkolnych, o sportowych potrzebach mło- 
dzieży. « 

Myśli a tem szkoła, myślą rodzice, my 
śli Magistrat. : 

W najciaśniejszych miasta naszego dziel- 
nicach, wśród murów i wąskich uliczek, 
powynajdywano place, place „dla mło= 
dzieży*. 

Koło Bosazków powstało całkiem oka- 
załe boisko. Nic to, że obok ruder, dla roz* 
biórki wdzięczne pole przedstawiających, 
się mieści. ` ž 

Nareįizie cząs, że zyszcze ono ną ob: 
szerze, miasto wykupi stare rudery, zniesie, 
miejsce po nich oczyści. Powiększy s'ę plac 
spcrtowy. 

Przy Augustjańskim zaułku, też coś 

  

  

Ale, żeby sobie na zdbawę w  palanta 
pczwolić, trzeba było Bóg wie, jak daleko 
chodzić, gdzie i szyb nie było i miejsca 
tostątecznie. 

I dlatego, gdy teraz na szkolne, czy 
też па miejskie place sportowe patrzę, 
przychodzą mi pc równania. 

O ileż to łatwiej dziś jest tym rzeszom 
sztubackim żyć na świecie niż dawniej. 

To co naszą kiedyś bolączkę stanowi- 
ło—to oni mają zaspokojone, nie potrze- 
bują się biedzić, nie potrzebują czasu na 
ocległe spacery marnować, mając wszystko 
tuż, tuż pod nosem. A - 

W sprawie kafowania  G!'EŁDA WARSZAWSKA: 
zwierząt 

Otrzymaliśmy list następujący: 

"W Nr 208 poczytiego pisma 
Pańskiego ukazała się wzmianka p. 
Przygodnego urbanisty o niemiłosier- 
nem biciu zwierząt przez piaskarzy 
przy transport waniu żwiru z prawe: 
go brzegu Wilji przez zjazd u wylotu 
ul. Derewnickiej. 

W celu zbadania poruszonej spra: 
wy, udała się na miejsce w dniu 13 
b. m. Komisja w składzie: przedsta- 
wiciela Policji Państwowej, Prezesa i 
2:ch członków Zarządu T-wa Opieki 
nad Zwierzętami w Wilnie. 

wyniku dłuższej 
stwierdzono: 

1) że zjazd u wylotu ul. Derew- 
nickiej jest rzeczywiście b. stromy 
niezabrukowany i nieuregulowany 
oraz że wozy załadowane żwirem 
grzęzną w piasku, — jednakowoż ani 
przeładowania wozów ani bicia koni 
nie skonstatowaro, 

2) że przeważająca ilość wozów 
przy transportowaniu żwiru z brzegu 
na górę, załadowana była żwirem do 
połowy, po zrzuceniu którego na gó- 
rze piaskarze wracali po nowy ładu- 

obserwacji, 

nek i dopiero po całkowitem 'załado- 25 
waniu wozów odwożono żwir na 
miejsce przeznaczenia. 

Nie zadawalając się osobistą ob- 
serwacją, Komisja zbadała „okolicz- 
nych mieszkańców, którzy . twierdzil i, 
że fakty niepomiernego obciążenia i 
katowania koni miały: jednakowoż 
miejsce. : 

'O powyższem został spisany od: 
nośny protokół w celu wyjedn nia u 
W!adz Administracyjnych i samorzą: 
dowych zabrukowania i uregulowania 
omawianego zjazdu. Wypadki dręcze- 460 
nia zwierząt jak powyżej opisany, 
zdarzają się niestety codziennie w 
wielu punktach miasta, ze względu na 
wyjątkowo górzysty teren Wilna, Za- 
rząd zaś T-wa Opieki nad zwierzęta- 
mi pomimo ciągłej interwencji u 
Władz Administracyjnych, Sądowych i 
Samorządowych, nie zawsze może 
skutecznie zaradzić złu. 

"| dlatego wyrażając wdzięczność 
p. Przygodnemu urbaniście za poru- 
szenie sprawy katowania zwierząt, co 
nam daje możność ponownej inter- 
wencji u odnośnych władz.- prosimy 120 
bardzo pana gospodarza kącika w 
„Słowie” p. t. „Chodzę po mieście" 
f nadal o łaskawą współpracę z To- 
warzystwem Opieki nad Zwierzętami, 
zapewniając Go, że w każdym po- 
szczególnym wypadku nie omieszkamy 
zbadać sprawę na miejscu i w miarę 
możności przeciwdziałać złemu obcho: 
dzeniu się ze zwierzętami. Korzysta- 

jąc ze sposobności podajemy do wia- 
domości pp. sympatyków i przyjaciół 
zwierząt: 1) że Zarząd T-wa м poro- 
zumieniu się ż p. Starostą Grodzkim 
i p. Komendantem Policji m. Wilna 
powołał do życia specjalną Komisję 
dla perjodycznego badania stanu rze- 
czy w różnych punktach miasta. 
W m-cu wrześniu r. b. już się 
odbyły 2 komisje: a) na rakarni i 
rynku ponarskim, b) w Śródmieściu" 
Wyniki badania zostały zakomuniko- 
wane p. Staroście Grodzkiemu z proś 
bą o interwencję, 2) że dla zasilenia 
funduszów T-wa Komitet Pań pod 
protektoratem p. Wojewodziny Jadwi- 
gi Raczkiewiczowej urządza w dniu 

tana 180-200, twaró, 

! 350, Ка: 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—280, (oko: 

  

niecoś dla młodzieży zrobicno. Prymitywne 
to narazie, ogrodzenia ludzkiego prosi, oj! | 
jak prosi, ale przecież już coś jest dobre 
i to na początek. s : ® 

A stadjon reprezentacyjny? Osobno o 
nim trzeba napisać. . 

A tych kupa cała, boisk klubów spor- 
towych? Kto ich nie zna? 3 

Jednem stowem, wyprowadzamy mto= | 
dziež na powietrze, na świat Boży, dajemy © 
jej zdrową strawę fizyczną, o iluż to mówi, — 
że i duchową także. Przecież to dobrze, 
przecież to zdrowo i pożytecznie. Mik L 

  

   

  

   

  

17 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 

    

     

  

   

     
   

     

   

   

     

   
    

    

    

     
     

   

      

   

      

      

    

  

    
   

Tranz. Sprz. 
Dolary 8,88,5 8,90,5 

Belgja 12383 12,14, 123,52 
Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75. 
Budapeszt 155,60 _ 155,90 
Holandja 357,40 358,30 
Londyn 43,22,5 43,33 
Nowy-York 8,90 8,92 
Oslo 237,52 238,12 236,92 | 
Paryż 34,80, + 34,99, 3481 
Praga 2639, 26,45, 26,33, 
Szwajcarja 171.83,5 172,26,5 171,40,5 
Stokholm 23,87, 239,47 238,2 

Wiedeń 125,49 125,77, 
Włochy 46,64, 46,75, 
Marka niemiecka 212,28,5 

Papiery procentowe: 

© Pożyczka inwestycyjna 120.50 — 121, 
Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjaa 
—4950. 5 proc. kolejowa 47 Iš 
Z. B. Gosp Kraj Banku 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 48,75. 
5 proc. warszawskie 53 — 10 proc. 
Siedlec 66.75 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 17 września r. b, 

Ziemiopłody: pszenica 48 - 49, żyto 
—%, jęczmień 25 26, owies 23 -27, 

ka 34-35, otręby pszenne 20—22, żyta 
18 20,siano 8 10, słoma 7—8, maku 
Iniane 49-50. Tendencja wyczekująca- Do: 
wóz dostateczny. „Ana 

Mąka pszenna 80 - 90, 
30 32, pytlowa 40 —42 za k! 

Kasza jęczmienna 60—70, ja; 
100, gryczana 80 90, 
perłowa 60 80, pęczak 55 — 60 
1 kg. manna 100 - 130. > 

Mięso wołowe 230 280, cielęce 210 
260, baranie 200 - 260, wieprzowe 780 - | 

słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sądło 400—460, smalec wieprzowy 410 — | 

"Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, je- 
80—100 za ie 

ser twarogowy 120—150, masło nieso 
550 600, solone 500 550. : 

Jaja: 180 -200 za 1 dziesiątek. | z 
Warzywa: groch polny 50 60, si ZkO- 

wy50 60, fasola białą 180 —190, ae о- 
wa 50—60, kartofle 8 9, kapusta šwieža | 
15 20, kwaszona (brak), marchew 15-20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za ресте 
brukiew (brak), ogórki 5 7 zł. za. 
sztuk, cebula 40 —50, pomidory 60—70 z 
a ma 30 70 za główkę, kalarepa 

Owoce: Jabłka stołowe 120—130 za. 
kg; Kowpołówe 50—60, śliwki węgierki 

Grzyby: Borowiki 3—350 zł. za 1 kg. 
rydze 200—250, mieszane 0.60—0,70, | 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę 
ta-150--250;: kaczki 6-8, młode soc=-dcd) 
gęsi 8—12, indyki młode 5-7 2. | 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 300 - 
350, szczupaki żywe 600 650, śniętę 300 - 
380, leszcze żywe 500—550, śniąte 350 380 
karpie żywe 475 - 500, śnięte 300 ‚ 

nie žywe 500 -550, šnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela= | 
wa 250-280, sumy 250-280, węgorze 600-701 
miętusy 250—280, płocie 180—250, bn 

22 września r. b. Loterję Fantową, 
czysty dochód z której przeznaczi 
jest na zapoczątkowanie funduszu 
utworzenia Szkoły podkuwaczy 
z ambulatorjum przy niej. | 

Sskretarjat T-wa czynny codzienn 
z wyjątkiem Świąt —Tatarska 2 
Kom. P. P.)—od godz. 6—7 ' 

tami na Województwo W. 
"Wacław Ol



  

      
Zysk na kie= 
szeni i zysk na 

= zdrowiu! 
Przy praniu Persilem zbyteczne jest wszelkie 
pranie wstępne, przedewszystkiem zaś niehy= 
gjeniczne tarcie i szczotkowanie. Niechaj Persil 

sam wykona całą pracę! Persil zrobi swoje! 
Ale pamiętać zawsze, że należy Persil rozpuścić 
w zimnej wodzie, a bieliznę zagotować raz jeden 
i to krótko! W etnie. I k ito krótko! Wystarczy to zupełnie. I paczkę 
Persilu wziąć va 2'ż do 3 wiader wody. 

© pgriltePersii 
Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO: 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 7. 6. 1929 r. 

    

  

- 10144: 1. A. Firma: S, Dawidoii i Syn — Zoppot — Gdańsk, 
Oddział w Brastawiu“. jp Inu i siemienia celem odsprzedaży. 
Siedziba Centrali w Gdańsku, Oddziału zaś w Brasławiu. Ot 
warto oddział 8 stycznia 1929 roku. Wspólnicy Saul Dawidoff, 
Hirsz Dawidoff i Mordka Grun — wszy Zoppot koło Gdań- 
ska. Plenipotentem firmy jest Jakób Rosiański, zam. w Wilnie 
przycul. Kolejowej 9. Spółka firmowa rozpoczęła działalność od 

1 października 1924 roku. 1464 — VI. 

* 710146. [. A. Firma: „Liberman Chana - Ruwim*, Siedziba w 
Ignalinie, gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego. Przedmiot 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Liberman 
Chana - Ruwin, zam. tamże. 1465 — VI. 

10147. I. A. Firma: „Lisowski Michał", S Gródku, 

   

  

     

  

      pow. Mołódeczańskiego. Przedmiot — si - galan- 
" teryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Lisowski Michał 
zam. tamże. 1466 — VI. 

10148. I. A. Firma: „Makowski Mikotaj“. Siedziba w Kraš 
nem n Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — herbaciarnia, 
Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Makowski Mikołaj zam. 

*.famże. 1467 — VI. 

   

  

10197. I.A. Firma: „Lewit“ Fola“. Siedziba w Dokszycach, 
pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep:mięsa. Właściciel Lewit 
Fola zam. tamże. 1383:— VI. 

10198. I. A. Firma: „Lewin Echon - Berko.“ Siedziba w 
Wołkołacie pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep blawatrio - 
galanteryjny skór i bakalejny. Firma istnieje od 1923 r. Właści- 
ciel Lewin Echon - Berko zam. tamże. 

      

w dniu 13. 6. 1929 r. 

  10199. 1. A. Firma: „Leganowa Józefa”, Siedziba we wsi Li 
twa, gm. Połoczańskiej pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot. 
sklep spożywczo - bakalejny i galateryjny. Firma istnieje od 
1929 r. Właściciel Leganowa Józefa zam. tamże. 

   

10200. I. A. Firma: „Krawczyński Fajwusz”. Siedziba w 
Kobylniku, pow. Postawskiego. Przedmiot sklep bławatny, Fir- 
ma istnieje od 1924 roku. Właściciel Krawczyński Fajwusz zam. 

   

      

tamże. 1386 — VI. 

10201. I. A. Firma: „Kurycki Ruwin". Siedziba w Ignali- 
no, gm. Daugieliskiej pow. Swięciańskiego. Przedmiot — skup 
zawodowy niewyrobionych skór i sierści. Firma istnieje od 
1920 r. Właściciel Kurycki Ruwin zam. tamże. 1387 — VI. 

w dniu 12. 6. 29 r. 
10188. I. A. Firma: „Żuk Stefan“, Siedziba we wsi Pietrą 

ki gm. Postawskiej. Przedmiot — sklep wyrobów tytoniowych 
i spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Żuk Šte 

1388 — VI. fan zam. tamże. 
        

          10189. 1. A. Firma i Józef". Siedziba we wsi No- 
wy „Dwór, pow. Postaw: . Przedmiot — sprzed wyrobów 
tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Żukowski 
Józef zam. tamże. 1389 — VI. 

w dniu 4. 6. 1929 r. 

10134. Firma: „Wytwórcia a0r:o:k Papierowych — Torb 
wil — Jacha Dawidson i S ka“. Prowa /twócni tor 
papierowych. Siedziba w Wilnie, ul. Rydza Sm.głego 17. 
istnieje od 10-go kwietnia 1929 roku. Wspólnicy zam. w W 
Jacha Dawidson przy ul. Straszuna 10 i Abram Bakszczański — 
przy ul. Szawelskiej 4. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy. 
z dn. 10 kwietnia 1929 roku na czasokres do dnia I stycznia 
1931 roku z automatycznem przedłużeniem na okres c w 
razie niewypowiedze nia przez któregokolwiek ze wspólników 
na pismie umowy przed dn. 1 października 1930 roku. Zarząd 
należy do obu wspólników. Reprezentowanie spółki na zew- 
'mątrz, zawieranie i podpisywanie w imieniu spółki wszelkich tran 
zakcyj, weksli, zobowiązań, umów i innych aktów i dokumen 
tów oraz zastępowanie spółki we wszystkich instytucjach i wo: 
bec wszelkich osób należy do obu wspólników łącznie pod stem 
plem firmowym. Do podpisywania korespondencji, nieskutkują- 
cej zobowiązania do odbioru wszelkiego rodzaju. pocztowo - 
telegraficznej i pieniężnej korespondencji oraz do odsyłania i 
odbioru wszelkiego rodzaju kolejowych, pocztowych da innych 
przesyłek — wystarcza podpis jednego wspólnika pod stemp- 
lem firmowym. 1390 — VI. 

R w'dniu: ll. 6. 29 r. 
10153. 1. A. Firma: „Muterpert Dysia'. Siedziba w Dokszy- 

cach pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep bławatny. F 
istnieje od 1924 roku. Właściciel Muterperł JA Ag” tamż 

391 — 

    

        

  

   

  

      

        

jedziba w Kraśnem 

  

10154. I. A. Firma: „Nalibócki 
n Uszą, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — eksploatacja lasu. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Nalibocki Lejba- zam. 

1392 — VI. tamże. 

10155. I. A. Firma: „Pawełktowicz Kuž 
Bielki, gm. Woropajewskiej pow. Postaws 
sklep bakalejno - galanteryjny i spożywczy. Firma 
1928 roku. Właściciel Pawełkowicz Kuźma zam. tam 

139: 

rma: „Poźriak Basia". Siedziba w Bien'cy 
pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - galan 
teryjny. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Poźniak Basia _ 

    

    

    

  

Qd dnia 18 do dnia 22 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Elajstl Klaegatogra! 
Xaliuralna-Ošwlatowy 

3ALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

6-ej. W niedzielę i święta kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 
  

Dziś PREMJERA! Potęłńe arcydzieło reżyserji genjaliego RYSZARDA EICHBERGA p. t. 

  

  

KINO TEATR 

| „| „MOTYL WIELKOMIEJ$KI“ 
„HELIOS Dramat erotyczny W roli głównej: Największa tragiczka ekranu Chinka ANNA MAY-WONG. Bogata wystawa. 

====== — Ё Cudowna gra! Początek seansów o godz. 4, 6, 8 į 1015. — _ х 

KINO TEATR Dziś. premiera! Wstrząsający dramat w 10 akt. 

HOLLYWOOD" „ŁAPOŃRNIARE TWARZE: 
э 

Mi.kiewicza 22. BRIAN i WILLIAM POWELL. 
Orkiestra koncertowa. 

10129. 1. A. Firma: „Bernsztejn Asna". Siedziba w Miadzio- 
le, pow. Postawski. Przedmiot — herbaciarnia. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Bernsztejn Asna, zam. tamże. 

1400 — VI. 

. A, Firma: Boczarski Kazimierz“. dziba w Mosa- 
Kozło yzna, pow. Postawskiego. Przedmiot — 

wczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
7 1401 — VI. 

   

     

  

   
   

rzu, gm. 
sklep bakalejno - 
ściciel Boczarski Ka 

    
    

    

10131. I. A, Firma: „Božko Jan“. Siedziba we wsi Koniuchy 
gm. Połócz iej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep 

  

bakalejny, kolonialny. 
ciel Bożko Jan zam. tamże. 

w dńiu 12. 6. 29 r. 
Firma: „Rozental Rywa“. Siedztba w Dokszy- 
ieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - 

bakalejny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Rozental Ry- 
wa zam. tamże. 1471 — VI. 

10163. I. A. Firma: „Rubin Minia*. Siedz. w” Miadziole, 
pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno - galanteryjny 
nafty, smarów i tek łokciowych. Firma istnieje od. 1929 roku. 

el Rubin Minia zam. tamże. 1472 — VI. 

10164. 1. A. Firma: „Rudnicka Ester", Sied « -- w. Postą- 
wach, ul. Zadziewska 33. Przedmiot — herbaciarnia ze sprze 
dażą zakąsek. Firma istnieje od 1923-roku. Właściciel Rudnicka 
Ester, zam. tamże. 1473 — VI. 

irma istnieje od 1929 r. 
1402 — VI. 

10162. I. A. 
cach, pow. Dzi     

  

      

10165. LA Firma: „Rudomin Dwejra”. Siedziba w Zaskie- 
wiczach, gm. Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 

p spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1922 roku. Wła 
el Rudomin Dwejra zam. tamże. 1474 — VI. 

10166. 1. A. Firma: „Sołowiejczyk Mendel". Siedziba w Igna 
linie, gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego. Przedmot — sklep 
spożywczo - bakalejny i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje 
od 1920 roku. Właściciel Sołowiejczyk Mendel i A 

    

iego. Przedmiot — sklep spóży- 
od 1903 roku. Właściciel Snie- 

1476 — VI 

łoczanach, pow. Mołodecza 
wczo - bakalejny. Firma istr 
żko Kazimierz zam. tamże. 

    

   
Efjasz*. Siedziba w Uzle Wiel 
WS o. Przedmiot — sklep 

spożywczo lanteryjny i tytoniowy. Firma istnieje od 1920 
roku. Wła: el — Szulman Eljasz zam. tamże. 1474 — VI 

10180. 1. A. Firma:„Wysocka Adeia*, Siedziba w Połócza* 

kei, gr. Miadziolski 
    

    

| LEKARZE } 
*RIEMS) GRES GER WOW” 

UCKTUR 

b. KMNSBERG 
choroby  « eneryczne 
syfilis i skórne. 
WILEŃSKA - 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 10do I iod 4 do 7 

DOKTOR 

B.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, ' narządów 
moczowych, od 9 
—l. od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
6d 12--2 | Od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

4 tel. 277. 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i $yfilis. Przy- 
jęcie: Od 9 -1 i3—7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telet. 921). 
aga S sg 

Miuszerkaśmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 

  

  

lu J 

|majątku, posiada po: 

  

, zam. tamże, 1394 — VI. nach,: pów: Mołodeczańskiego. Predmiot — 
bakalejny i wyrobów tytoniowych. 

sklep spożywco - szczki, piegi, wągry 

Obraz ten cieszył się k' losalnem powodzeniem w stolicach całego Świata. W rolach głów- 
nych niezapomniany OLIVE BROOK, kusząca OLGA BAKŁANOWA, 

Nand program: Wiadomości Światowe. 
Początek seansów 4. 6, 8, 10.20 

czarująca MARY 

Urodę KOBIECĄ Do sprzedania 
żkonserwuje, w pobliżu dworca 

doskonali, odświeża dyą domy murowane 
usuwa braki i skazy.że sklep:m od ulicy 
Regulacje i trwałe; murowano-drewnia- 
przyciemnianie brwi. ny, o 9 mieszkaniach. 
Gabinet Kosmetyki Około 400 sąż ziemi 
Leczniczej „CEDIB* włąsnej, ogród owo- 

‚ Нгуп! wiczowej.cowy i  warzywny. 

Wielka 18 m. 9. Przii-H-poteka wywotana, 
od g 10-7. -- Szczegóły w sklepie 

B ci Gołębiowskich, 
WENESGCZNERU WMA Trocka 3, sl 

4 POSADY || Pieniądze 
CZAREM WENA W WAWA | |okujemy pod za- 

salė Į bezpieczenie wek- Oficjalista glowe” € Mipotecz: 
rolny w  starszym| nę u osób solid- wieku, samotny, po- nych szukuje posady W| D, HK „Zachęta” 

Mickiewicza i 
teli 9 05, że 

    

ważne - "referencję. 
Kalwaryjska 69 m. 2, 

  

LE JRÓŻNE 
E mem musza 2 

Dwa pokoje m ЕО 

  

Zz prawem  korzysta- wa gal! 
nia salonu i kuchni. 
Micklewicza 24-9.-0; DO SLOWA 

i do:innych pism 
nekrologi i różne 
ogłosz: nia po ce- 
nach bardo tanich 

przyjmuje 
Biuro Reklamowe 

i Grabowskiego 
arbarska 1, 

AWWAWAW 
KUPNO | $PRZEDAŹ 
AWAWAAA 
Fabryka mydła 

do sprzedania, można! __ telefon. 82, 
częściami. Oferty do zj 
adm „Stowa“ dla S. R. gzzzma zezew s zam 

KupiĘ ZGUBY 
pianino м  doorym "EEB ЕЛОНЫ Н SE 

  

Właściciel Wysocka Adela łupież, brodawki, ku-, Stanie. wiadomość do 

Sportowiec z miłości |: 
Komedja w 8-miu aktach. W roli głównej najmilszy wesołek Świata BUSTER KEATON. 

Nad program: „Z ogniem w zawody* komedja w 2ch akt. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów odg. 

a
u
 

zam. tamże. 1478 — VI. 

10181. I. A. Firma: „Zajdel Ieko“. Si 
rynek. Przedmiot sklep bakalejno  galanteryjny i spoży 

w dniu 11. 6. 29 r. 10157.-1. A. Fir „Pleszkin Szymon“. Siedziba w Wolko Į 
łacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — apteka. Firma istnieje 
od 1925 r. Właściciel Pleszkun Szymon zam. tamże. 

1395 — VI. 

10158, |. A. Firma: „Rabinowicz Bejla*. Siedziba w Ignali' 
nie, gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego. Przedmiot — skiep 
towarów bawełnianych i półwełnianych krajowego wyrobu. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel AN Bejla zam. 

że. 396 — VI. 

w dniu 31. 5. 1929 у 

10126. I. A. Firma: „Alperowicz Morduch*.. Siedziba w 
Głębokiem, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — Sklep galante- 
ryjny i innych drobnych towarów. Firma iejć od 1928 roku. 

  

  

ie. w Č gubioną książkę „ szajki, wypadanie.wło- Seminarjum, Moniusz- wojskową wyd: 
sów. Mickiewicza 46 ki 36, w godzinach przez "p. K="U. 
m. 6 — szkolnych. —€ Wilno.:na imię Woj- 

t Sena BZ Ifaścicii - тча ПЕЛЕТВ WESA nera Abela, uniewaž- žr je 2 yk aś ° — Zaide zam. URKISŃBĄ TURA A 2 3 KB istnieje od 1921 roku. Właściciel aidel PC AMOCHÓB Raka a sia 

: jnie tanio d 
AMBAARABAAAAAAAGAAAAAAA IA lomeyla: BR: Zie, mało uży Tęgwwow kam 

' SF] wany. zakryty, firmy nadliczbową, 

a Jrzeyka | KIZ6WY OWOCOWE £ 

          

10159. I. A. Firma: „Rabinowicz Gesia*, Siedziba w Zaskie- 
wiczach, Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 
sklep spo y. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel Ra 

“ binowicz Gesia, zam. tamże. 1468 — VI. 

     

    

  
  

  

  

; A A PA S pak E SS 
101. 1. A. Firma: „Rajchel Szymon*. Siedziba w Miadziole, 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep bakalejno - galan / 
skór i żelaza. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ra 
Szymon żam. tamże. 

"10161. I. A.- Firma: „Reznik Mowsza”. Siedziba w ( 
"ku, pow. Mołodeczań: go. Przedmiot — ep bakalejno ga- 
lanteryjny>"Firma istnieje'od: 1926 roku. Właściciel Reznik Mx 

' wsza zam, tamże. 1470 — VI. 
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jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, 
porzeczki, maliny oraz ozdobne, 

    

1397 — VI. Usuwanie wad cery Właściciel Morduch Alperowicz zam. tar    

  

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkfłkach, 
twarzy. Odmłaczanie 

w dniu 12. 6. 1929 r. 

      

     

10196. I. A. Firma: „Lewitan Minia“, S 
cach pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — skl 

nych. Właściciel Lewitan Minia zam. tamże. 

    
—OQSTEN SMOLL. 

* W pogoni za widmem 
  

Znów zapanowała cisza. Lecz nie: 
„długo, Delbury zaczął wypowiadać 

. swe wątpliwości co do tego, czy istnie- 
“je 6w Layle, o którym wspominało 
„ zawiadomienie. 

14 — Kito to być może?... mówił roz: 
drażnionym głosem. 

_ Co? Jak pan myśli? Nowy pionek, 
niedołężny, czy też głowa spisku? Przej- 

/ rzałem wszystkie archiwa i nie znalaz- 
łem w nich żadnych wskazówek. Je- 

- den tylko człowiek byłby zdolnym do 
prowadzenia takiej szajki, jak „Śrebr- 

_ na strzała”, ale on właśnie odsiaduje 
„karę w więzieniu londyńskiem i do- 

piero za rok będzie wolny. 
„ -— Gotow jestem założyć się, że 
taki Layle istnieje i że we wtorek 
przyprowadzę go do pana w kajda- 

"nach, — zawołał z przekonaniem po: 
" mocnik inspektora. — Trzydzieści trzy 

razy. O, Widmo się nieomy liło, nie mo- 
że być, by ną trzydziesty czwarty po- 
pełniło błąd. 

° — Так, а( 
ów Layle? 

„|. = Zapewnie stary wilk, pracujący 
„pod nowem nazwiskiem. 

(,. — Stare wilki są znane wśród ko- 
- legów pod staremi nazwiskami, —zrzę- 
dził gniewnie inspektor. Dziwię się, 
„że nieznajomy pisze o nim tak nie- 
' pewnie. Nie, jeśli Layle istnieje na- 
sprawdę, to czeka nas jakaś niespo- 

- dzianka. 
— No, cóż, bardzo przyjemnie, 

niespodzianka to miła rzecz! Znów 
zamilkli. ё 

-— -— Dosyč na dziś,—rzekł štarszy 
. inspektor,—już późno, niech pan idzie 
do domu i wypoczywa. Resztę omó- 

_.wimy jutro. Postaram się zebrać ja- 
,.kieś informacje o tym Layle'u. Pan 

_ - zateleionuje do mnie, opowiem rezul- 
taty mych poszukiwań Być może, że... 

jaką rolę odegrywa 

-10195. I. A. Firma: „Lewitea Srol*, Siedziba w Dokszycach 
iśnień go. Przedmiot — sklep żelaza. Firma istnieje 

ciel Lewitan Srol zam. tamże. 
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iedziba w Dokszy- ła, 
ep resztek bławat 

1382 — VI. 

10128, I. A. 
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Valmon/Dan wyjął klucz i zdjął 
słuchawki. Nerwy jego były napięte 
do ostatnich granic, czoło pokryły 
krople potu. 

— Och, — westchnął, patrząc na 
zegarek, —pół do trzeciej. Mogę zdą- 
żyć jeszcze przed rozesłaniem rannej 
poczty. Spiesznie usiadł przy biurku 
i na kartce pocztowej napisał kilka 
słów drukowanemi literami. 

„Jeśli panu życie miłe, proszę nie 
wychodzić z domu w poniedziałek". 

Włożył cartkę do koperty, zwy: 
kłym sposobem zalakował, przykła- 
dając wielki palec prawej ręki i za: 
adresował: „MWillard Layle Gryden 
Hygatt"'. Poczem wyszedł i rzucił list 
do skrzynki. List powinien był dojść 
do rąk adresata w godzinach pierw- 
szego Śniadania. 

Na dziś Valmcn Dan zakończył 
swą pracę i powrócił autem do domu. 

W ostatnich czasach, coraz rza- 
dziej nocował w domu. Służba nie 
czekała powrotu pana. W domu 
panowały ciemności. Cicho wszedł 
do sypialni i położył się do łóżka. 

O 7 rano obudziło go dzwonienie 
budzika Godzinę później siedział już 
w swem laboratorjum przed marmu- 
rową tablicą, ze słuchawkami, wsti- 
chany w szmery szeptów. 

Rozdział III. Przestroga, 
Willard Layle przyszedł na pierw- 

sze Śniadanie i spojrzał niechętnie na 
leżącą przy talerzu pocztę. Na gaze- 
tach leżała paczka listów, Nelly za. 
wsze wymawiała mu, że korespon- 
dencja, która powinna być adresowa- 
na do biura, przychodziła do domu. 

Obejrzał i odłożył na bok kilka 
listów, kilka schował do kieszeni, nie 
otwierając; wreszcie spcjrzenie jego 
upadło na zalakowaną kopertę. Adres 
był napisany od ręki lecz drukowane- 
mi literami, data stempla pocztowego 
i numer biura pocztowego starły się 
tak, że nie można było nic wyczytać. 
W kopercie była: pocztówka z jakimś 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

ciel Apeskin Icek, zam. tamże. 

m. 

morskim widoczkiem. Layle zbladł, 

: „Aposkin Icek", Siedziba w Ignalinie, 
Święciańskiego. Przedmiot — sklep ba: 

spożywczy i naczyń. Firma istnieje od 1927 r. Właści 

1398 — VI. 

a: „Berman Chara", Siedziba we wsi Bia- 
gm. Połoczańskiej pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — 

sklep spożywczy. Firma istnieje od -1925 roku. Właściciel Ber- 
man Chana zam. tamże. 1399 — VI. 

  

    

brwi jego Ściągnęły się gwałtownie. 
Kilka razy osczytał dwa wiersze, na- 
pisane wyraźnie, drukowanemi lite- 
rami: 

„Jeśli panu życie miłe, proszę nie 
wychodzić z domu w poniedziałek". 

Słowa wydawały się żywe, drwi- 
ły z niego, paliły go, podskakiwały 
i mrugały złośliwie. 

Layle osłupiały i nieruchomy sie- 
dział w fotelu. Nie mógł oderwać 
oczu od kartki. Serce zamarło mu 
w piersi, myśli zmąciły się. Nagłem 
wstrząsnieniem, wdarła się w jego 
Świadomość myśl straszna: Ktoś 
wiedział, ktoś znał jego tajemnicę, 
tak dobrze, że ośmielił się. przysłać 
przestrogę. * 

Był to straszny, nieoczekiwany 
cios. Od piętnastu lat Willard Layle 
pędził życie podwójne, ale nikt nie 
podejrzewał go o nic, nikt nigiy nie 
zajrzał pod maskę przez wszystkich 
szanowanego bogacza. 
и | nagle, jak grom z jasnego nie- 
а.. 

Drżącą ręką potarł spotniałe czo- 
ło i z przestrachem obejrzał pieczęć 
z odciskiem palca. Lak tworzył ciem- 
ną, niby krwawą plamę na białej ko- 

percie. 2 
Może był*to czyjś głupi dowcip? 

Ale Layle godrzucił natychmiast tą 
myśl. Nikt nie ośmieliłby się przesłać 
mu taką kartkę. Czuł, wiedział nape. 
wno, że to nie był żart. Była to prze- 
stroga. Ale co to miało znaczyć? 
Kto?... 

Chłodny pot oblał całe ciało La- 
yle'a. Na sekundę ogarnął go głuchy 
nieludzki strach. Przed oczyma prze- 
mknął, niby koszmar okropny, cbraz 
okna z żelazną kratą, symbol hańby, 
niewoli, do końca życia, drwin i po- 
gardy... Z jękiem Ścisnęł głowę ręka 
mi. Drżał cały. : 

— Boże! — szepnął głośno, lecz 
opanował się. — Nie, nie trzeba... 
odwagi, stary, weź się w ręce. 

polecają na sezo” inny 
przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 
„Ceny przystępne. 

ПСЕ      TĘ 

Layle raz jeszcze obejrzał kartkę. 
Nie było ani daty, ani żadnej możli- 
wości poznania charakteru pisma. 

Kilka minut Layle słedział, pogrą: 
żony w milczeniu, nagle ponure wej- 
rzenie błysnętło, w oczach ' zapalił s'ę 
gniew, 8 

— Czy wyobrażają sobie, że tak 
łatwo jest mnie przestraszyć? Gdzieś 
musi być szpieg, zdrajca, który chce 
całą sprawę zrujnować, po tylu latach 
trudu ryzyka... Zobaczymy, zdraj: 
COL. 4 : 

Z uśmiechem dodał do siebie: 
— Kogoś strach opetał. Ale tchó- 

rze nam nieprtrzebni, Trzeba się ich 
pozbyć. 
*Na schodach rozległy się lekkie 

kroki. Layle schował szybko kartkę 
d» kieszeni. 

Węszła Nelly uśmiechem witając 
ojca. 

Layle zapanował już nad sobą 
uśmiechnął się więc do córki i piesz: 
czotliwie pogładził jej rumianą twa- 
rzyczkę. 3 

— Od rana juž jesteš umalowana! 
— żartował, — Wstydź się, córko 
moja! 

— Ależ to nie farby, — rozešmia- 
ła się, wyjmując chusteczkę i mocno 
nacierając policzki. To chłodna 
kąpiel. | 

— Doprawdy? 

— Tak, tak. Codziean'e rano. ką: 
pię się w zimnej wodzie. | 

O 6šmej. Okropale zimno, brr... 
Trudno sobie wyobrazič, jakie to“ zi- 
mne! Ojczulek nie byłby taki bla- 
dy, gdyby kąpał się rano ta”, jak 

ja! 
«Layle spojrzał spodełba na dziew 

czynę, 
— Blady? Czyż jestem dziś bla- 

dy? 
— Tak. blady, że możnaby przy: 

puszczać, że ojciec widział ducha... 
Albo spędził ' bardzo. niespokojną 
noc. Lb 

Nowy wielki dobry wybór 
jesienny Szkółki 

A ko stmetyczny. 
WWWWWWWWWYWYWWW w Z 

ceryi usuwanie 
zmarszczek, wągrów i 
plam na twarzy. Sto- 
sowanie wszelkich 
zabiegów kosmetycz= 
nych. Usuwanie tu- 
pieżu głowy. Elektry- 
zacją i ręczny masaż 

P. 112 

Mazelewskie 
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— Nie widziałem ducha i spałem 
doskonale. uśmiech1ął się krzywo. 

— Nie wierzę. Musi papo więcej 
dbać o siebie jeśli nie ze wzgłędu na 
siebie, to przez wzgląd na innych. 
Nie trzeba zresztą kłaść się do łóżka, 
ani jechać na Rivierę. 

— Więc cóż mi radzicie? 
— Pojedźmy razem do Bryton na 

ten nocny pokaz wynalazku Dana. 
Cudowna podróż, morskie Świeże po- 
wietrze, wiatr morski—to są najlep- 
sze lekarstwa, najlepszy wypoczy« 
nek. й 

Layle nie odpowiedział. Błysnęła 
mu nagle myśl. Nazwisko Valmona 
Dana przypomniało mu jego nocną 
wizytę i zaproszenie. Zrozumiał nagle, 
że pomiędzy temi faktami istnieje ja- 
kiś dziwny związek. Wizytę nocną i 
i kartkę z przestrogą łączył jakiś ta- 
jemniczy węzeł. : : 

Rzeczywiście; przybycie Dana w 
nocy było bardzo dziwne. Zaprósze- 
nie na Yacht admirała również nie 
zgadzało się z psychologją Dana, 
który nie lubił obcym ludziom powie: 
rzać tajemncę swych wynalazków i 
prób. "= * 

Ale dlaczego, dlaczego zjawił się 
o tak niestosownej porze? Było już 
po północy. Nigdy jeszcze nie zda- 
rzyło mu się coś podobnego. Czy nie 
mógł zaprosić ich przez telefon? A 
potem, czemu nie chciał wziąć panie 
Sam? Tak, wszystko to było bardzo 
podejrzane! 

Ale skądże Valmon Don mógł 
wiedzieć prawdę? Jakim cudem okrył 
ich zamiary na wtorek rano? 

Im więcej Layle zastanawiał się, 
tem bardziej wydawało mu się to 
wszystko nieprawdopodobnem. 

Przy Śniadaniu Layle milczał, za 
jęty swemi myślami. Aby ukryć zde- 
nerwowanie, udawał, że interesują go 
bardzo gazety, 

Gdy wstał i wyszedł, Nelly spoj: 
rzała z niepokojem na matkę: 

įBibljoteka; a 

į A. G. SYRKINA. Wielka I4. 
Książki w jęz.: polskim, . rosyjskim, 

į francuskim, angielskim i niemieckim. į 

Wszystkie nowości. 
El m zam mus S an „wez (EB 

    

— Papo jest dziś bardzo niespo- 
kojny. 

— Zapewne ma jakieś kłopoty. 
Sama przekonasz. się wkrótce;--"*że 
wszyscy mężczyźni są tacy. Willarda 
znam dobrze. Gy coś w. interesach 
nie idzie po jego - myśli — milczy 
zawsze. ; 3 

Nelly poruszyła główką 
cząco: 

— A jednak, nie sądzę, by to by- 
ły zwykłe kłopoty. Widziałam ojca 
zamyślonego bardzo często, a nawet 
niespokojnego. Ale nigdy nie. „widzia- 
łem go w takim nastroju, . jak deiš, 
gdy zeszłam na Śniadanie. Znam oj: 
ca dobrze; zdaje mi się, że spalio 
nań jakieś wielkie nieszczęście. 

Mistres Layle zamyśliła się, 

prze: 

— Niesżczeście? " Naprawdę tak 
wyglądał? лао 
„ — Powiedziałam -mu odrazu, że 
jest bardzo blady'i skorzystałam ze 
sposobności, by go namówić do jaz: 
dy na Bryton,. 

— I c6ž ojciec? 
— Widziataš, mamo, w jakim byt 

gastroju „Prey. Enladanių, Nie powie- 
dział ani słóWA, A wiemy obie, że 
nigdy fak się nie zachowywał, Przy- 
kro mi bardzo, ale wydało mi się, że 
gdy wspomniałam 0 Danie odrazu 
zamknął się w sob'e, jak Ślimak, 

— Tak, mnie się to dziwnem wy* 
dało, - zauważyłą przygnębiona matka. 
—Ale myślałam, że coś mu się. nie- 
powiodło w interesach. Widziałam go 
kilka razy w takim nastroju. 

Nelly nerwowo targała rożek 
chusteczki, 

— Czy nie sądzisz, mamo, żeby 
to było w jakimś związku z Danem 
i jego... przyjaźnią ze mną?—zapytała 
nieśmiało, nie patrząc w Oczy matki. 
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