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przyjaciół rządu, 
3 . a * + SZ; 

p. Thugutta, nie można nie widzieć tak 

A že w tem stronnictwie jakiejś przemia- 

| ny, analogicznej do tego, co mówił po” 

 przednio o socjalistach. Jako wywód 

L tego, z czem do mnie wystąpił, dał 

     

       

   

   
   

   

Naprzód adres. Gdzieś w czerwcu, 

gdyż sciśle daty nie mogę przypomnieć 

zgłosił się do mnie p. Daszyński, Mar* 

Szałek Sejmu Polskiego. Gdy go zapy” 

tałem, czemu mam zawdzięcza! jego wi 

zytę, rozpoczął od długiego bardzo nie- 

udolnie skonstruowanego opisu niezwy- 

le rozpaczliwegao stanu kraju pod 

Н zględem finansowym, ekonomicznym 

1 gospodarczym. Gdybym był naiwny, 

albo bardzo nierozsądny, tobym po” 

| paść musiał w wielką rozpacz z powo” 

du zbliżającej się pełnej ruiny Polski i 

jej z tego powodu zguby. Następnie zaś 

zauważył, że po powrocie swoim z za” 

granicy spostrzegł w obozie socjalisty” 

cznym wielką zmianę, polegającą na 

tem, iż wielu z jego partyjnych towa” 

| rzyszy dotąd nieprzyjaznie względem 

Rządu usposobionych, staje się jego 

zwolennikami i nie chce dalej prowa” 

dzić taktyki bezpłodnej opozycji. Za- 

 uważył dalej, że po zjezdzie „Wyzwo- 

"lenia“, gdzie nie wybrano do zarządu 

partji wszystkich zdecydowanych nie- 

zacytował przytem 

swoje przypuszczenie, iż może fakt ten 

daje możność uformowania stałej więk- 

szości parlamentarnej, złożonej z Bez- 

' partyjnego Bloku oraz stronnictwa So 

cjalistycznego i Wyzwolenia. Usunęło 

by to, zdaniem jego, różne niedokład* 

ności życia państwowego polskiego. W 

_ odpowiedzi na to zakomunikowałem p. 

Daszyńskiemu, iż, nie będąc szefem bi 

binetu, wolałbym tę rozmowę oddać w 

_ ręce premjera p. Switalskiego, sądząc, 

że on, jak i ja zająć się tem jest w sta” 

_ nie, poradziłem mu również w sprawie 

' Bloku Bezpartyjnego skierować siebie 

_ drogą naturalną — do p. prezesa tego 

klubu p. Sławka. Tak się w czerwcu 

rozpoczęła serja, której zakończenie 

mamy obecnie. ' 

Naturalnie, z całą lojalnością zako” 

munikowałem zarówno p. Switalskie: 

mu jak i p. Sławkowi całość tej rozmor 

wy czerwcowej. Wobec zbliżającego 

się urlopu wypoczynkowego p. premje- 

ra, oraz lipcowego, i sierpniowego za” 

cisza politycznego, p. premier, po ro” 

zmowie ze mną, zdecydował odłożyć 

swoje kroki na czas września, o ileby 

sam p. Daszyński nie wystąpił z dal- 

szymi krokami w tej sprawie. W ten 

sposób sprawa się przeciągnęła pra- 

wie do końca sierpnia, gdy się skończył 

i mój urlop odpoczynkowy. Przy rozmo 

wie, jaką miałem w Druskienikach z 

p. premjerem Switalskim, zdecydowa” 

ny, ze strony rządu, w takiej formie, 

aby w nieoficjalnej rozmowie, ważnej, 

państwowej S>rawie, móc stwierdzić, 

czy owa zmiana zapowiedziana 

przez p. Daszyńskiego poprzednio, ma 

jakąkolwiek podstawę racjonalną i czy 

można liczyć na jakąkolwiek  rzeczo- 

wość w jakiejkolwiek dyskusji. Wobec 

zbliżającej się sesji zwyczajnej Sejmu, 

związanej z budżetem państwowym na 

rok przyszły, zaproponowałem, aby ja- 

ko tą sprawą dla Państwa, któraby by” 

ła sprawdzianem możliwości rzeczowej 

dyskusji w Sejmie, była wybrana pra: 

ca nasza rządowa nad tym budżetem. 

W już ogłoszonym expose p. ministra 
finansów uderzyć muszą pewne nowe, 
związane z obecną sytuacją finansową P 
Państwa, nowe nuty, nowe poglądy. 

Uważałem iż przygotowanie zawczasu 
opinji różnych panów w Sejmie da mo* 
że możność uniknąć bezpłodnych dy: 
skusyj, łamania drzwi otwartych i dzi- 
wacznych ekscesów, tak cechujących 

niesmacznie i niezdrowo wszystko to, 

co w Sejmie się odbywa podczas dy- 

skusji nad budżetem. Nie przypuszczam 
bowiem, aby przy brąku zupełnej rze- 

czywistości można było mówić powa= 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu ' 
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żnie 0 czemkolwiekbądź; tembardziej 

zaś o jakichkolwiek zmianach w poli- 

tyce rządu, który już czwarty dobiegają 

cy rok idzie jedną i tą samą drogą, 

wzmacniając siły i powagę Państwa na” 

zewnątrz i wewnątrz. Takim więc był 

drugi etap rozpoczętej już przez p. 

Switalskiego pracy dnia 4 września ni 

niejszego roku. 
Co do mnie osobiście, miałem, we- 

dług ułożonego ze Switalskim planu, 

zabrać głos jako drugi po p. Matuszew 

skim przed rozpoczęciem dyskusji z 

pp. z Sejmu. Znanem jest expose p. 

Matuszewskiego. W pierwszym więc 

rzędzie chciałem podtrzymać krytykę 

Matuszewskiego systemu budżetowa” 

nia Państwa. P. Matuszewski opuszczał 

bowiem w dyskusjach ze mną najwa- 

žniejszy, zdaniem mojem, argument, 

mianowicie niemożliwość budžetowa- 

nia każdej funkcji państwowej tą samą 

zupełnie metodą, gdyż wtedy budżet 

nie odpowiada najzupełniej treści pra” 

cy i nie daje możności zorjentowania 

się w kierunku pracy każdego z Mini- 

strów. Prowadząc Ministerjum Spraw 

Wojskowych, które zabierze prawie 

trzecią część naszego budżetu, przeko- 

nywałem się stale, że gdy sam chcę 
mieć swoją orjentację, muszę odrzucić 

na bok całą książkę i przerabiać bud- 

żet na nowo. 

Sekretem bowiem naszego budże- 

towania jest nie co innego, jak że przy 

stosowany on jest jedynie do pracy u- 

rzędniczej, nie do pracy państwowej i 

treści pracy Ministrów. 

Pozatem poruszyć miałem kwestję 

zupełnie nową, związaną z t.zw. prze- 

zemnie luzami budżetowymi w budże- 

tach każdego z Ministrów. Bez bawiem 

takich luzów śmieszny etatyzm budże- 

towy daje w swoim wyniku prawie 

niemożliwość przeprowadzenia zmian 

w zarządzie praktycznym Państwa. 

  

„Pia desideria* opozycji 

Poseł Jan Dąbski, prezes Stron- 
nictwa Chłopskiego i jeden z- głów- 
nych leaderów zblokowanej opozycji 
udzielił wywiadu Ag. Wschodnie; na 
temat coby było gdyby opozycja uję- 
ła władzę w swe ręce. Wynurzenia te 
są bardzo interesujące wskazują one 
między innemi, że opozycja umie 
myśleć  kategorjami politycznemi z 
przed maia 1926 r. 

„ — Pomiędzy ogromną większością 
społeczeństwa a obecnym rządem, względ- 
nie całym obecnym regimem — oświadczył 
pos. Dąbski- istnieje przepaść, która nie 
da się już zasypać żadnemi, choćby najdow= 
cipniejszemi manewrami taktycznemi. Kto 
tę przepaść wykopał, to rzecz ogólnie wia- 
doma. Na taki stan nie może sobie pozwo- 
lić żadne, nawet najstarsze i najlepiej zor= 
ganizowane państwo, zwłaszcza w okresie 
powszechnego głosowania, powszechnego 
opodatkowania i powszechnej służby woj- 
skowej. A dla Polski—w jej położeniu geo- 
graficznem i politycznem obecnie w prze- 
tomowym okresie polityki zagranicznej о- 
raz w Okresie kryzysu gospodarczego, stan 
taki jest nieszczęściem. Obecny kryzys mo- 
że być na drodze pokojowej Zlikwido- 
wany tylko przez radykalne  posunię- 
cia, a mianowicie przez zmianę nietyl- 
ko obecnego rządu, a całego obecnego re- 
gime'u we wszystkich jego postaciach. Na 
jego miejsce winien przyjść rząd przejścio- 
wy, złożony z rozsądnych i trzeźwych fa- 
chowców, zdających sobie sprawę z cięż- 
kiego położenia Polski. Ten rząd przej- 
ściowy zdolny do oko i rzeczowej 
współpracy z Sejmem, miałby w okresie 
budżetowym do załatwienia kilka ważnych 
i pilnych ustaw craz budżet państwowy na 
rok 193031 Budżet ten jednak, o ile Pol- 
ską ma kiedyś nareszcie wyjść ze stanu 
ekonomicznej wegetacji, nie może się obra- 
cać w granicach 3 miljardów złotych, bo 
nas na taki budżet jeszcze nie stać. Po za- 
łatwieniu budżetu, oświądcza poseł Dabski, 
rzy końcu marca 1930 roku Sejm obecny 

powinien być rozwiązany a nowe wybory 
do Sejmu przeprowadzone powinny być w 
lecie 1931 roku bezstromnie, legalnie i ucz- 
ciwie. Sądzę, że nowy Sejm, który napewno 
będzie wyrazem woli narodu, i który z rzą- 
dem, liczącym się z wolą narodu i z pra- 
wem znajdzie z pewnością drogę do lojal- 
nej i harmonijnej współpracy”. 

Od realizacji tego planu pozosta- 

jącego obecnie w sierze jakże odleg- 

łych marzeń opozycyjnych Broń nas 

Panie Boże. Zbyt dobrze poznaliśmy 

dobrodziejstwa rządów „trzeźwych ia- 

chowców*. i 
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Jednym ze stałych punktów porząd 

ku dziennego Rady Ministrów jest žą- 
danie zmiany punktów budżetowych na 

inne, powiększanie jednych i w połą- 

czeniu z tem zmniejszenie innych. Gdy 

zaś zważymy, że w skomplikowanym 

mechanizmie państwowym zmiany prze 
prowadzone muszą niekiedy stać nie- 

tylko miesiącami lecz latami; jeśli u- 

względnimy specjalne polskie warunki 

budżetowania z komplikacją istnienia 

3 a nawet 4-ch rodzajów praw któremi 

jesteśmy dziedzicznie obciążeni, jeśli u- 

względnimy niemrawą i bardzo często 

nieudolną pracę urzędników, to łat- 

wo będzie dostrzec, że budżetowy sy” 

stem polski niedopuszczający luzów 

budżetowych, jest najbardziej skutecz- 

ną i najbardziej zarazem nonsensowną 

zaporą dla wszelkiego postępu. 

Wreszcie w trzecim rzędzie i ostat: 
nim chciałem się zwrócić do pp. posłów 

zaproszonych na konierencję, aby mo- 

że zechcieli znaleźć w swoim rozkła* 

dzie zajęć choć jeden mały kącik, w 

którym rzeczowo można byłoby pro- 

wadzić dyskusję nad tak ważnym pro- 

blematem jak budżetowanie Państwa. 

Zdaniem bowiem mojem, najbardziej 

skutecznie kompromitują Polskę pp. po 

słowie sejmowi, utwierdzając Świat 

cały w powszechnem do niedawna prze 

konaniu, że Połacy nie są zdolni jako 
naród do rządzenia sobą i że prowadzą 

zaraz nie co innego, jak polnische Wirt= 

schaft, czyniąc t.zw. saisonstaat. 

Niechybnie to moje przemówienie 

roztrząsania stałyby w sprzeczności z 

mojem żądaniem, które postawiłem 
już oddawna, aby budżet przedstawio- 

ny w tym roku był prawie kopją zeszło” 

rocznego. Wszystkie bowiem moje roz- 

myślania i doświadczenia przeszłości 

nie mogły mnie prowadzić do zaufania, 

aby stosunki w Sejmie mogły ulec ja- 

kiejkolwiek zmianie, i dlatego wolałem 

administracji 228 drukarni 262. 
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budżet kopjowany z tamtego roku, że 

w ten sposób może uniknąćby się dało 

powtórnej, długiej i bezowocnej tej sa” 

mej dyskusji budżetowej, która nie ty- 

le jest męczącą, co wstrętną. 

Przechodzę teraz do trzeciego eta- 

pu_całej historji, mianowicie do odpo” 

włedzi różnych panów z Sejmu na pro 

pozycję kontierencji w sprawie budże- 

tu, uczynioną przez Premjera Swital- 

skiego dn. 4 września. Jeżeli użyłem 

wyrażenia „różni panowie z Sejmu*, 

to dlatego, iż prawie połowa Sejmu — 

gdyż odliczam największy klub Bez= 

partyjnego Bloku, endeków, którzy dali 

odpowiedź osobną i wszystkie mniej- 

szości narodowe — w odpowiedzi p. 

Daszyńskiemu nie brała udziału. Prze- 

dewszystkiem wynikła wśród tych pa* 

nów Canapć — Frage, czyli kwestja 

kanapowa. Polegała ona na tem, że ci 

panowie z Sejmu wątpili w możność 

prowadzenia, zwoływania  įakichkol- 

wiek konierencyj przez p. premjera 

naszego gabinetu, uważając, iż wtedy 

tylko konferencja dać może rezultat 

gdy zebrana jest nie gdzieindziej jak 

na ulicy Wiejskiej. Wobec tak poważ- 

nej wątpliwości zaczęły się niezliczone 

dyskusje w każdym z Klubów z oso- 

bna z odpowiednim zamętem i chaosem 

formuł, uchwał i konwentyklów, ze” 

brań grupowych i wszelkich akcesor- 

jów t. zw. sejmowych przy poważnym 

nastroju Sejmu, przy największych kwe 

stjach. Wobec jednej wątpliwości za- 

częły wyrastać i inne. Wydaje się, że 

główną inną kwestją było pytanie, czy 

wogóle rząd p. Switalskiego jest le- 

galnym rządem Polski, gdy p. Swital- 
ski nie był ani razu na posiedzeniu Sej 

mu jako Prezes Gabinetu. Słyszałem, 

że jeden ze znakomitości sejmowych, 

trochę niezdrowy na żołądek wyskoczył 

przerażony, że nie wzięto pod uwagę 

w dyskusji kwestję co ma zrobić nie- 

Dookoła dymisji Woliemaraga 
Sensacyjne oświadczenie Woldemarasa * 

KOWNO. 21.9. Pat. Woldemaras oświadczył przedstawicielom prasy, 
że inicjatywę kryzysu gabinetowego ujął w swe ręce prezydent republiki, 

który również wziął na siebie w tym wypadku całą odpowiedzialność. Na 

zapytanie, czy obejmie w nowym gabinecie jakikolwiek bądź portiel, Wol- 

demaras odpowiedział: „Z całą stanowczością mogę powiedzieć, 

że nie będę się w przyszłości zajmował żadną działalnością pań- 
stwowową, ani tu, ani za granicą. Gdy obejmowałem stano- 
wisko prezesa gabinetu ministrów, oświadczyłem, że w razie, 

gdybym był zmuszony opuścić to stanowisko, żadnego innego 

obowiązku na siebie nie wezmę. Decyzja ta jest ostateczna”. 

Potwierdzenie dymisji Woldemarasa 

BERLIN, 21 IX. PAT. „Lietuvos Zinios“ w nadzwyczaįnem wydaniu 
donosi, že Woldemaras oświadczyć miał przedstawicielowi tego pisma, iż 
w żadnym wypadku nie będzie brał udziału w służbie państwowy ani wew- 
nątrz kraju, ani zagranicą. Decyzja jego jest nieodwołalna. 

Inicjatorem dymisji rządu—była żona prezydenta Smetony 

RYGA. 21.9. Pat. „Jaunakas Zinas* komunikuje, że przewiót w 
L'twie posiada nie tyle polityczny, ile osobisty charakter i że inicjatorami 
przewrotu był prezydent Smetona i jego żona, a zwłaszcza ta _ ostatnia, 
która znana jest, jako bardzo energiczna kobieta. W rękach szwagra żony 
prezydenta płk. Mustejkisa znajduje się policja litewska. Dowiedziała się 
ona, że oddana Woldemarasowi grupa oiicerów i organizacja „Żelaznego 
Wilka” gotuje wystąpienie przeciwko prezydentowi. Komunikują, że został 
już wydany rozkaz rozwiązania „Żelaznego Wilka" w ciągu 48 godzin. 
Aresztowany został jeden oficer policji, który jakoby zwrócił się do pre- 
zydenta z prośbą o pozostawienie dotychczasowego status quo. 

Dalej brak wyjaśnień 
KOWNO, 21. 9. PAT. Oficjalna Litewska Agencja Telegraficzna w 

dalszym ciągu zachowuje milczenie o przesileniu : gabinetowem. W dniu 
RS: również nie ogłoszono żadnego oficjalnego komunikatu w tej 
sprawie. 

Tautinincy zadowoleni z dymisji Woldemarasa 
RYGA, 21- 9. Pat. „Jaunakas Zinąs* komunikuje, że w kołach tautininków pa- 

nuje wielkie zadowolenie z powodu dymisji Woldemarasa, ponieważ większość tautinin+ 
ków stała się wiogami Woldemarasa. Górę wzięła grupa księży-tautininków z ks. 

+ i Mironasem ną czele. Obydwaj oni są intymnymi przyjaciółami Sme- 

Za najpoważniejszego człowieka w nowem ugrupowauiu uwžany jest płk. 
Muste,kis;W kołach wojskowych panuje jednak niezadowolenie, sueis ZA 
rządu zmniejsza wpływy „oficerów. Żałują odejścia Woldemarasa także "pewne koła 
burżuazyjne, które obawiają się, że miejsce człowieka o twardej ręce zajmuje rząd 
intryg zakulisowych. 

(dalszy ciąg depesz na str. 2-giej) 

szczęsny poseł, gdy na konferencji u 

p. Switalskiego podadzą czarną kawę. 

Prawdopodobnie równie poważnych 

wątpliwości była mnoga ilość. 

Gdy rosły wątpliwości i zwykły 

chaos i zamęt nie można było dojść do 

żadnej wspólnej uchwały. Dlatego też 

wysmażono elukubrację negatywną. 

Dlatego zaś, aby ona nie była także 

negatywną „mażaniną na kiepskim 0” 

leju, była tak niezrozumiałą, że dopie- 

ro p. prezes gabinetu Świtalski rozciął 

wątpliwości stwierdzeniem, że „może 

więc uważać odpowiedź tych panów 

za odmowę“ i zapytał p. Daszyńskiego 

czy to jest słuszne, czy nie. Odpo- 

wiedź znowii tego pana byla wahająca 

się i niepewna, skłaniająca się jednak 

ku temu, iż odpowiedź jest odmowna. 

W samej treści odpowiedzi uderzy- 

ia mnie odrazu uwaga tych panów, 

przypominająca rządowi, że Marszałek 

Sejmu jest zawsze reprezentantem tej 

instytucji. Zwróciłem więc uwagę i ja 

ze swojej strony, że w tym wypadku p. 

Marszałek Sejmu nie może reprezento- 

wać zebrania kilkunastu czy kilkudzie- 

sięciu panów jako Sejm, gdyż Sejm ja- 

ko instytucja działać może tylka wte- 

dy, gdy prawnie przez p. Prezydenta 

jest zwołany na sesję i sesja jest pra- 

wnie przez przedstawicieli Prezydenta 

otwarta. Jeśli więc moja próba ustale- 

nia możliwości dyskusji rzeczowej w 

jakimkolwiek przedmiocie spełzła na ni 

czem, to znowu wyrastała prawda o 

fajdańitatis poślinis-do Śmiesznych, i 

prawie nieprawdopodobnych  rozmia- 

rów. Utożsamienie zebrań klubowych, 

nawet małych konwentyklów z Sejmem 

mieliśmy już często w historji Sejmu 

w Polsce i należy to, jak mnie się zda- 

je, do dobrego tonu wielu z panów po- 

słów, że wyrosło nie skądinąd, jak z 

niecnej pamięci pierwszgeo Sejmu Rze 

czypospolitej Polskiej. Idzie się ku te- 

  

Dar barona Togo dla Marszałka 
Piłsudskiego 

Przebywający w Warszawie pre- 
zes japońskiego Czerwonego Krzyża, 
wice-prezes tow. polsko-japońskiego i 
b. premjer baron Togo został przy- 
jęty wczoraj w Belwederze o godz. 12 
w poł. przez Marszałka Piłsudskiego 
na prywatnej audjencji. Podczas oży- 
wionej rozmowy, trwającej około go- 
dziny, baron Togo wręczył p. Mar- 
szałkowi mieczyk pamiątkowy, ukuty 
ze Stali pancernika, którym dowodził 
podczas wojny rosyjsko-japońskiej w 
r. 1905 krewny barona — znakomity 
admirał Togo. 

Rada Ministrów 
W nadchodzący poniedziałek, t. j. 

23 b. m. odbędzie się posiedzenie 
Rady ministrów, Porządek dzienny 
posiedzenia nie jest jeszcze definityw- 
nie ustalony. 

Powróf z Genewy min. Zaleskiego 
WARSZAWA, 21 9. PAT. . 

w piątex powrócił z Genewy minister 
spraw zagranicznych p. August Za- 
leski. Na dworcu spotykali p. ministra 
wiceminister spraw zagranicznych dr. 
Wysocki, poseł Rzeczypospolitej Pol: 
skiej w Moskwie Patek, poseł polski 
w Berlinie Knoll, poseł Rzeczypospo- 
litej w Pradze dr. Grzybowski, zastęp 
ca; komisarza na miasto stołeczne 
Warszawa Olpiński, oraz szereg wyż: 
Szych urzędników M, S. Z. | 

Wyjazd parlamenfarzystów pol- 
skich do Berlina 

W sobotę, 21-go b. m. wyjechała 
do Berlina delegacja parlamentarzy- 
stów polskich w liczbie 30 posłów i 
senatorów pod przewodnictwem po- 
sła Diamanda. W skład wycieczki, 
udającej się na obrady międzyparla- 
mentarnej unji gospodarczej w Berli- 
nie, wchodzą przedstawiciele wszyst- 
kich większych stronnictw. Tematem 
obrad konierencji będzie sytuacja eko- 
nomiczna państw europejskich. Obra- 
dy rozpoczną się 24 b. m. 

epoki 

| GASNĄCEMU ŚWIATU 
mu, co prawda, wykluczając spokojnie, 

wbrew zasadzie t.zw. demokratycznej 

całe grupy posłów, całe grupy i wo- 

góle wszystkich niezgodnych z fajda* 

nityzmem poselskim. Przecież nie jeden 

z tych dochodzi swej ewolucji fajda- 

nityzmu dlatego ,że uważa siebie t.zn. 

poszczególnego posła na Sejm Rzeczy 

pospolitej i chce wymagać dła siebie 

personalnie wszystkich przywilejów 

zastrzeżonych przez prawo Sejmowi. 

Na szczęście zawikłani stale w Cana- 

pė - Frage 5а przedstawicielami gasną- 

cego już šwiata, który odchodzi, a 

swem postępowaniem dają raz po raz, 

że ta djagnoza jest niemylna. 

Są światy gasnące i są wschodzące 

słońca. I jeśli w dzieje ludzkości się 

spojrzy zobaczymy zawsze, że znaj- 

dujemy ciągle wschodzące słońca i ga* 

snące światy. I niemylną „zgaśnienia ce 

chą jest zamieranie treści a wzrost zna- 

czenia formy. Zjawia się wtedy jakby 

aberracja myślowa, jakby  wykoszla” 

wienie duszy ludzkiej do tego stopnia, 

że człowiek poważny błaznem się sta- 

je i jak opętany i zatruty jadem dege- 

neracji, o treści każdej pracy zapomi- 

nając, czepia się formy, czepia się lite- 

ry, nawet nie słów tak kurczowo i kon- 

wulsyjnie jakby zatrzymać chciał mu- 

sowe zatonięcie w mrokach przeszłoś* 

ci przez niestrawne kurcze i konwulsyj 

ne ruchy. A obok ludzi poważnych kro- 

czą mniej poważni, ci co wyrośli na 

to, by przez małpie grymasy, przez pa” 

jacowe ruchy kompromitować i ošmie- 

szač to, co chcą utrzymać, a co zgi- 

nąć musi. Gdy malcem małym byłem, 

gdy młodzieńcze życie rozpoczynałem, 

byłem zachwycony światem  kłasycz= 

nym, pięknem dawnych Greków, żela* 

zną potęgą Rzymu. Piękne baśnie o 

bohaterach, cudownie piękna mitologja 

pogańska, cuda Olimpu, powaga Sena- 

tu i dyktatorów rzymskich  chwytała 

mój umysł i wyobraźnię niekiedy tak 

silnie, iż życie, w które zaledwie wcho* 

dziłem, wydawało mi się niezwykle mar 

ne i bez wartości. Dlatego z pewnym 

bólem dotykałem potem do ksiąg, co 

dzieje upadku, dzieje degeneracji i 
Olimpu, i Senatu, i dyktatorów  opo- 

wiadały. Powiadają, że augurowie ci, 

co wielkie zwycięstwa z wróżb ogłasza 

li, ci co chwale oręża rzymskiego i po- 

tędze swojej ojczyzny wiek wiernie słu 

żyli, że ci właśnie podczas upadku i 

potęgi i chwały przy spotkaniach ze so 

bą na głos się śmieli, wyšmiewając 

swoje wieszczby i czyniąc z siebie bła- 

znów. 

„ Pamiętam też także trochę bólu i 

wewnętrznej przykrości, gdym po raz 
pierwszy był na znanej operetce „Pięk- 
na Helena". Wydawało mi się dzikim 

i nieładnem, gdy niegdyś ludzie głowy 

łożyli za piękna Olimpu, 

greckie, tak publicznie i tak bezczelnie 

na pośmiewisko powystawiać. I ze sce- 

ny tej właśnie „Pięknej Heleny" najbar- | 
dziej mi utkwiła w pamięci scena ostat- 

nia, gdy ową piękną śmiertelną nama 

wiają ludzie wraz z kapłanem na to, by. 

usiadła na wóz bogini Wenery, który 

na scenę zajedzie. I podczas śpiewu ba- 

rytona Calchasa, co sławę i piękno bo- 
gów wielbi, wpada 

szynkowni, kankan wesoły i kapłan koń 

czy już pieśń bogom i na nutę kankar 

na wesoło podryguje nogami. I pamię- 

tam nieraz przy studjach tej czy innej 

przypominałem tę scenę jako - 
świadectwo prawdy gasnących šwia- | 

tów. Pamiętam nawet nieudolny wier- ‹ 

szyk o Calchasie, który ułożyłem i tym 

wierszykiem pisaninę swoją zakończę: 

za prawdy 

karczemna nuta 

Wyśpiewując sławę bogom, 

Podryguje, rusza nogą, 

W kankan, kankan płynie, 

O mądrała! ten nie zginie 

Nigdy, nigdy nam na Świecie. 

Wiedzże durniu, wiedzże przecie! 

Józei Piłsudski. 
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Kolej w korytarzu wileńskim 
Spotkałem wczoraj mego znajome 

go p. Kazimierza, człowieka, którego 
wysoce cenię za jego szczere przeko- 
nanie krajowe. Pan Kazimierz z pun- 
ktu napadł na mnie za mój artykuł: 
„Dziwo szto u karala — żonka chara- 

sza”. › 

— Nie ma pan racji co do opieki 
rządowej nad Wileńszczyzną. Rząd 
pomaga i opiekuje się w miarę moż* 

ności finansowych, jak również docho- 
dowych. Więcej daje tam, gdzie to się 
lepiej procentuje — jak np. w koryta- 
rzu, morskim, mniej, gdzie się procen- 

tuje gorzej — jak to ma miejsce u nas 
Ostro się tak pan o tej opiece wyraził, 
powołując się na te Świnie... 

W ten sposób klarował mi p. Ka- 

zimierz swoje zapatrywania, a ponie- 
waż wiem, iż nie wystąpi przeciwka 
mnie ani w „Dzienniku”, ani w „Kurje- 
rze”, sam podnoszę zarzuty, aby spra” 

wę ad oculos czytelników wyłożyć 

czarno na białem. Przedewszystkiem 
muszę podkreślić, iż zapatrywania „Pi: 

lipa“, klarowane przezemnie w wyżej 

wspomnianym artykule starałem się 

podać inteligencji miastowej w formie 

jaknajbardziej zrozumiałej, nie pozba* 

wiając ich jednak rysów charaktery” 

zujących chłopskie rozumowanie. Oka- 

zało się jednak, iż popełniłem błąd, 

przeoczając ten fakt, iż nasza inteligen- 

cja, o ile, jako tako, orjentuje się w 

rozumowaniach chłopa Mazura, nie 

dość zna się na finezjach psychologicz- 
nych chłopa białoruskiego. Poprostu 

nie zna obyczajowego języka tego 

chłopa. Inaczej nie byłoby nieporozu- 

mienia z p. Kazimierzem o tę šwinię, 

która jednak w życiu gospodarczem 
chłopa zajmuje dość honorowe stano- 
wisko, dając jak obecnie około 40 zł. 
za pud żywej wagi. Ale tu u nas tak — 
powiedz chłopu białoruskiemu  „ofer- 

ma“ — obrazi się. Wspomnij inteligen- 
  towi świnię powiada nie wypada, 

ba to — panie mój — wiadomo naz- 

wana tak dla swojej niechlujności. A 
tymczasem zupełnie o co innego cho- 
dziło Pilipowi, mówiąc „z hetakaj apie: 
ki nas zjaduć świńni”. 

W tem miejscu mała dygresja w 

sferę obyczajowego myślenia gospo” 

darza białoruskiego. Co ma opieka do 
świni? pyta p. Kazimierz. Otóż trzeba 
wiedzieć, że świnia po oproszeniu się, 
cierpiąc gorączkę połogową, jest skłon- 
ną do zjadania własnych dzieci. Aby 
temu zapobiedz, gospodarz musi Świ- 
nię otoczyć staranną opieką, zaopatru- 
jąc w wodę, która gasiłaby pragnienie 
— słowem przedsięwziąć szereg sta- 
rannych zabiegów opiekuńczych. Bez 
takie opieki świnia zje swoje dzieci, a 
Pilip nabije Pilipichę, pełniącą funkcję 
„babki“. . 

O cóż więc Pilipowi chodzi? 
Otóż chodzi o to, że jak Pilip, tak 

też i inni chłopi z korytarza wilenskie- 
go doskonale zdają sobie sprawę z 
tych okaleczeń gospodarczych, jakie 
im Polska przyniosła. Szczególnie bo- 
leśnie to gospodarcze odcięcie od daw- 
nych dróg komunikacyjnych morskich, 
rzecznych, i kolejowych, odczuwa lud: 
ność pow. Brasławskiego i Dziśnień* 
skiego, znajdująca się na samem dnie 
worka wileńskiego. Możliwość popra- 
wy i wybrnięcia z tego katastrofalnego 
stanu, ludność widzi jedynie w opiece 
rządowej, która nietylko może, ale w 
pojęciu chłopa ma obowiązek przy 
wrócenia krajowi warunków możliwej 
egzystencji gospodarczej. 

No.bo jakżesz? Czy rząd po skoń- 
czonej wojnie nie wysunął na pierwszy 
plan opieki nad inwalidami wejenny- 
mi, to znaczy nad ludźmi okaleczony* 
mi przez wojn.e? Czyż nie powstał ca 
ły szereg fabryk i warsztatów. wyra- 
biających protezy t. j. sztuczne ręce, 
nogi, które ludzie w wojnie postradali. 

A czyż korytarz wileński nie jest 
tym powojennym inwalidą, pozbawio- 

nym rąk i nóg gospadarczych? Czyż 
więc nie leży w obowiązku rządu zao- 
piekowanie się tym krajem, narówni z 
inwalidą żołnierzem, przez sprawienie 
mu: na koszt państwa (— nie sejmiku) 

  

potrzebnych protez, zastępujących utra 
cone wskutek wojny organy gospodar- 
cze? 

Takim utraconym  przyrodzonym 
organem gospodarczym dla Brastaw- 
szczyzny i Dziśnieńszczyzny jest Dźwi- 
na, która kraj ten łączyła z morzem, 
Protezą zaś, zastępującą ten utracony 
organ musi być kolej, która ten kraj 
połączy z gospodarczem centrem pań- 
stwa. Bez względu czy kolej ta przy- 
niesie deficyt, czy dochód. Mówiąc ję” 
zykiem lekarskim na to, aby ożywić 
tętno organizmu  Brasławszczyzny i 
Dziśnieńszczyzny trzeba je arterją po- 
łączyć z gospodarczem sercem Polski. 
Dziś jest to kraj martwy — bez tętna. 

11 października minie dziewięć lat 
od podpisania w Rydze umowy o pre- 
liminarjach pokojowych. Rocznica ta 
nasuwa w umysłach ludzi krajawych 
szereg niezatartych wspomnień. Staje 
przed oczami trymmwirat — Grabski 
—Dąbski — Barlicki, który będąc po- 
zbawiony -elementarnej znajomości na- 
szego kraju, dla względów partyjnych 
nie powołał przy wykreślaniu granic 
rzeczoznawców miejscowych. Przed- 
stawiciele tego tryumwiratu, zależni 
każdy od swojej partji, nie dbali o opi- 
nję publiczną, 'a jak się dziś mówi — 

państwową, to też i kompromisowy ich 

twór — korytarz wileński, nosi wszel- 
kie cechy poranionego płodu gospo- 
darczego, a kraj dotychczas nie może ° 
się otrząsnąć z gorączki „porodowej*. 

Ten stan gorączkówy korytarza 
wileńskiego, bez najmniejszej nadziei 
poprawy, bez przerwy trwał do chwili 
wstrząsu majowego. Od maja 1926 r., 
gdy Polska otrzęsła się z rządów par- 
tyjnych, wstąpiła nadzieja nowej ery i 

nowego życia. Otucha ożywiła umysły 
i serca ludzi tutejszych, którzy dosko- 
nale zdawali sobie sprawę, jaką klęs- 
kę dla naszego kraju stanowią rządy 
partyjne. Nadzieje nie zawiodły. Po 
sześciu latach partyjnych rządów i bez- 
nadziejnych oczekiwań, rząd pomajo- 
wy wysunął budowę kolei, łączącej 
Brasławszczyznę i Dziśnieńszczyznę z 
resztą państwa. Ludność . odetchnęła, 
widząc w tej budowie pierwszy М1> 

doczny znak usunięcia kardynalnego 

okaleczenia powojennego. Zrównania 
w prawach z takimiż inwalidami jak 

korytarz morski i Śląsk. Otucha, któ- 

ra napełniła umysły ludzi tutejszych 
miała jeszcze specyficzny krajowy cha- 

rakter — wiary, iż stało się tak, dzięki 

zespoławi ministrów tutejszych, którzy 
do gabinetu weszli. 

Następuje wstrzymanie budowy ko- 
leil? Cały gmach zdobytego zautania 
budowany w psychologji ludności z 
takim mozołem — pada. Lepiej było 

nie zaczynać zupełnie, niż coś podob- 
nego czynić! Czyż bowiem może być 
coś bardziej i politycznie i gospodar- 
czo kompromitującego, jak cegielnia w 
Szarkowszczyźnie, którą przez cały rok 
Ministerstwa Komunikacji budowało, 'a 
którą przed samem ukończeniem zabi- 
to na głucho deskami? Kod 

Względy oszczędnościowe nikogo 
na Wileńszczyźnie hie przekonają — 
gdyż w danym wypadku chodzi o zale- 
głe inwestycje, chodzi o dług, który 
państwo musiało już dawno. uskutecz- 
nić. Jak niedopuszczalną jest rzeczą, 
aby w państwie inwalida wojenny w 
żebraninie wystawiał swe kalectwo na 
pokaz publiczny, tak niedopuszczal- 
nem jest przedłużanie kalectwa wileń- 
skiego korytarza. : 

Wysoce ceniąc pracę władz miej- 
scowych — żywimy obawę, iż najbar- 
dziej ofiarna praca nie da rezuliatu je- 
żeli nie będzie zrozumianą i popieraną 
przez rząd centralny. Poparcia tego 
nie widzimy. Budując w tym roku dwa 
gmachy dla starostw w  Brasławiu i 
Postawach, które Świetnie jeszcze się 
mogły mieścić w dawnych budynkach 
i, asygnując na te nieprodukcyvjne in: 
westycje 1 1 pot mil. t. į. tyleż co na 
cały rok na budowę kolei, rząd nie nie 
zyskuje w opinji kraju. Tu bowiem na 
Wileńszczyźnie ludność powojenna naj 
przód dźwigała z ruiny budynki gospo- 

O wszystkiem potrosze 
Radzę państwu usilnie nigdy nie 

kupować najmniejszej uidży Posiadanie 
bowiem uidży sprawiło, iż pewien ogól 
nie szanowany piekarz w Fontenay — 

w tym Sous—Bois znosi momencie 

nie miałem o tem pojęcia, i trzeba by- 
ło zdarzenia z panem Hardy, pieka- 
rzem, aby mi się odsłoniła. tajemnica 
znaczenia tego słowa. 

Otóż pan Hardy (nie wiem, czy 

  
wiele nieprzyjemności, a troski jego 
zajmują całe szpalty w kronice miej- 
scowej. 

Ale może państwo nie wiedzą, co 
to jest uidża? — Sam do niedawna 

CZ 

tak hardy, jak wskazuje jega nazwi- 
sko), w chwilach wolnych od tworze- 
nia ciastek, i pasztecików, oddawał się 
spirytyzmowi. Ognie i dymy z jego 
pieców piekarskich przybierały dłań 

Niewyjaśnione powody dymisji Woldemarasa 
RYGA. 21.9. (PAT). Współpracownik, Siewodnia* od osoby którą dziennik okre- 

šla jako dobrze poinformowaną 'otrzymał następujące informacje o przyczynach kryzy 
su gabinetowego na Litwie: 

PREZYDENT SMETONA STARA SIĘ PODOBNO O ZATRZYMANIE W RZĄDZIE 
WOLDEMARASA. 

Obecne zmiany były wywołane przez przyczyny wyłącznie osobistego charakte- 
ru i zadnych zmian w dziedzinie natury politycznej nie przyniosą. Wszystko zostanie po 
staremu. Najlepszym dowodem tego może służyć ta okoliczność, że według wszelkiego 
prawdopodobieństwa nowy rząd będzie się składał prawie całkowicie z tych samych osób 
które wchodziły w skład gabinetu W'oldemarasa. Więcej nawet — prezydent republiki, 
w ręku którego ześrodkowane są wszystkie rokowania co do utworzenia nowego gabi- 
netu pragnąłby, aby w składzie jego gabinetu znalazł się również prof. Woldemaras. Sta- 
nowisko ministra spraw zagranicznych i jego polityka zagraniczna całkowicie jest uzna- 
wana przez Litwę i jego doświadczenia w tej dziedzinie należałoby oczywście wykorzy- 
stać i w przyszłości dla interesów narodowych Litwy. Niewiadomio jeszcze, czy uda się 
prezydentowi państwa namówić Woldemarasa do pozostania w nowym gabinecie. W ka- 
żdym jednak bądź razie czynione są w tym kierunku najmożliwsze wysiłki, i nadzieja 
jeszcze mie została stracona. Osobowy skład przyszłego gabinetu nie jest jeszcze wiado- 
my. Objęcie stanowiska premjera zaproponowane zostało Tubialisowi i chociaż do chwi- 

li cbecnej nie dał on jeszcze swej odpowiedzi, należy prawie napewno przypuszczać, że 
Tubialis propozycję przyjmie. Do Kowna przyjedzie on koło 25 września. 

NIEMA PRZESUNIĘĆ ANI NAPRAWO ANI NALEWO. 

4 Na zapytanie co do programu przyszłego rządu informator odpowiedział, że nie 
można mówić o jakich bądź przesunięciach czy to naprawo czy też nalewo. żadnego 
przesunięcia niema i jedynie czego możnaby pragnąć, to aby nowy rząd zwrócił większą 
uwagę na zagadnienia polityki wewnętrzrfej, oczywiście rozumiejąc pod tym terminem 
nie wąską dziedzinę administracji, ale wogóle życie wewnętrzne kraju w szczególności 
zagadnienia życia gospodarczego. ` 

SPRAWA ZWOLANIA SEJMU. 

Co się tyczy zwołania sejmu, to sprawa ta przedstawia się w ten sposób: Przede- 
wszystkiem przeprowadzone zostaną wybory samorządów miejscowych, początkowe gmin 
nych, a następnie miejskich. Dopiero potem będzie poruszona sprawa wyborów do sej- 
mu. W tej chwili byłoby przedwcześnie mówić o tem. $ 
„NA zakończenie na pytanie, czy nie będą do nowego gabinetu powołani przedstawi- ciele partyj, znajdujących się obecnie w opozycji, lub też poszczególni działacze polity- 

czni, nastąpiła odpowiedź, że prezydent publiki dąży do tego, ażeby w pracy rządowej 
uczestniczyli wszyscy ci, którzy pragną pracować dla dobra Litwy. żadne jednak roko- 

A ZADAM lub partjami nie są przewidywane. 3 
szystkie sprawy, związane ze składem osobowym gabinetu oraz szczegó 

programem będą zdecydowane dopiero po powrocie Tubialisa do Kowna. pda 

Utworzenie nowego gabinetu nie jest rzeczą łatwą 
: RYGA, 21- 9. Pat. „Siewodnia“ donosi 7 Kowna: W "Kownie krąžą “ i jakoby w chwili obecnej prowadzone są rokowania z przedstawiciela dep: laudininków co do ich wstąpienia do rządu. Pogłoski te dementowane są zarówno ri = B jan i A AS w Powie z korespondentem „Siewodnia* lea- 

rtyj oświadczyli, że žadnyc j ieni i 
Aaaa y ych propozycyj do wstąpienia do rządu nie 

/ Jeśliby nawet taka propozycja nastąpiła, 
ninków uważaliby za możliwe wejść do gabinetu 
zostął zorganizowany ną szerokich podstawach 
mokracji do socjaldemokracji włącznie. 

to przedstawiciele chadecji i laudi- 
jedynie wówczas, gdybu nowy gabinet 

ai kort GA SR OSSCUROZEEJ de- 
i wstapienia do nowego i 

poszczególnych osób z szeregu obecnej opozycji personalnie, to Kojibinacja Kart rę ważana jest za zupełnie wątpliwą, ponieważ w szeregach partyjnych niema osób, któ- reby ną swe ryzyko bez zgody partji zgodziły się wstąpić do gabinetu. 
ina i S RROGAJERORCREĄ 

X Zoromadzenie Ligi Narodów 
Debaty w komisji rozbrojeniowej 

GENEWA, 21 XI. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Na 
dzisiejszem posiedzeniu komisji rozbrojeniowej Zgromadzenia Ligi Narodów 
oświadczył London, że jako przewodniczący przygotowawczej komisji kon- 
terencji rozbrojeniowej przyłącza się de rezolucji Politisa, lecz jako delegat 
Holandji zwraca uwagę na to, że rezolucja lorda Cecila jest pożyteczna 
dla przyszłego toku prac komisji przygotowawczej. Następnie zabrał gtos 
lord Cecil, oświadczając, że w przeprowadzonej dyskusji opozycja ujawniła 
się raczej przeciwko rewizji już powzietych postanowień, niż przeciwko 
wysuniętym przez niego zasadom. Dalej oznajmił lord Cecil, że cofa swoją 
rezolucję i przyłącza się do rezolucji Politisa. Przedstawiciel Italji również 
zgodził się na rezolucję Politisa. Hr. Bernstorff zaznaczył, że po wycofaniu 
rezolucji lorda Cecila delegacja niemiecka niema podstaw do upierania się 
przy niej i wobec togo przyłącza się do rezolucji Politisa. Rezolucja ta z 
drobnemi redakcyjnemi zmianami przyjęta została bez ;dalszej dyskusji, 
Doczem na Sprawozdawcę tej kwestji na plenarnem Zgromadzeniu wybrano 
hr. Poullet (Belgia). 

Kredyty na cele współpracy umysłowej 
GENEWA, 21. 9. PAT. Komisja budżetowa Zgromadzenia Ligi Na- 

rodów przyjeła cały szereg przedłożeń kredytowych. Między innemi komi- 
sja przyznała kredyt w wysokości 40 tvs. fr. na cele współpracy umysło- 
wej oraz dalsze kredyty na rozwój działalności organizacyj w krajach  za- 
morskich. 

TEV TNS TTK 

Rozruchy ukraińskie nad Dniestrem 
BUKARESZT, 21 9. PAT. Ludność rumuńska, zamieszkała nad brzegiem Dniest- 

ru, była w ostatnich dniach świadkiem rozruchów ludności ukraińskiej z okolicy Ty- raspola. Rozruchy te były skierowane przeciwko władzom sowieckim, które usiłowa- 
ły zsekwestrować przemocą zboże. W walce z ludnością władze sowieckie posługi- 
wały się kawalerją i artylerją. Agencja Rador otrzymała wiadomości, które potwier- 
Mie fakt, że na Ukrainie doszło do krwawej walki między wojskiem a ludnością 

rainy. ‚ 

o 

     

    

Wina leczni(ze! Tokajskie, włoskie, 
hiszpańskie i fran- 

domach 
pała- 

myślała © darcze, potem 
a o adbudowie mieszkalnych, 

         

. a 
ców reprezentacyjnych „najbogatszy u z cuskie w wielkim wyborze po cenach B 

nas ziemianin jeszcze nie marzy. m dostepnych poleca hurtowo i detalicz. a 
_ Ludność korytarza wileńskiego na 3 D.-H. St. Banel i S-ka B 

równi z inwalidą wojennym ma prawo g Wilno, Mickiewicza 23, Telefon 8-49 8 
wymagać od rządu opieki w dostar* a Zamówienia wysyłamy pocztą wę 
czeniu mu przyrodzonych warunków až stkich kierunkach. 0168-2 я 
potrzebnych do žycia. онн са ее НЙ 

Michat Obiezierski. 

fermy dokładne nadprzyrodzonych po- 
stači, którym nadawał głębokie zna- 
czenie. A ponieważ trudno mu było \ 1 sumy 4 tysięcy franków na zakupienie 
utrzymać tak absorbującą ga sprawę puszek z konserwami. A potem ocze- 
w tajemnicy, przeto objaśnił swe wi- 
dzenia żonie swej i córce. Te okazały 
się godnemi powiernicami, i zaczęły 
nawet brać czynny współudział w ob: 
cowaniu z zaświatowemi zjawiskami. 
Słowem, duchy czuły się w tej rodzi- 
nie jak u siebie. 

Ale okazuje się, że na to, by duchy 
zechciały ogłaszać, to co mają do ogło- 
szenia, potrzeba uidży. Jest to rodzaj 
małego bębenka, przedziwnego kształ- 
tu, a pochodzenia arabskiego, który to 
instrument, jak twierdzą spirytyści, ma 
dar, wydając głos, zmuszać do wyda* 
wania głosu wszelkie duchy. Otóż du 
chy'u pana Hardy'ego wydały głos da 
tego stopnia wyraźnie; iż przepowie- 
działy wielce krwawą rewolucję i to w 
krótkim czasie i oznaczonej dacie. 

Pani i panna Hardy nie mogły 
wszak zachować tak strasznej tajemni- 
cy na własny użytek, to też powierzy- 
ły ją szeptem przyjaciółkom i znajo- 
mym. Z początku uśmiechana się, po- 
tem jednak, w miarę zbliżania się fa- 
talnej daty, powszechna panika wstrzą- 
snęła miasteczkiem. Postanowiono za 
mienić piekarnię pana Hardy'ego na 
rodzaj tortecy, mogącej stawić czoło 
rozruchom, fortecy wprawdzie niewin- 
nej, bez armat, ni składów amunicji, 

i 

kiwano ze strachem sądnego dnia... 
„ Lecz, o zgrozo! minąt dzieū sądny, 

minął j następny — a rewolucja nie 
pojawiła się! 

To zaniepokoiło wtajemniczonych. 
Sąsiad (ten od 4 tysięcy) obraził się 
formalnie i poprosił policję by się za- 
jęła tą sprawą. Na skutek dochodzeń, 
pan Hardy musiał znieść znaczną dozę 
nieprzyjemności, dotąd trwających, i 
kto wie, czy mu się nie odechce na 
przyszłość wdawać w przyjazne kon- 
wersacje z duchami. 

A proszę mi powiedzieć, czyż nie 
była tu wszystkiemu winna uidża? 

Często zresztą bywa winnym i bor 
waryzm. 

Znów państwo nie wiedzą co to? 
Proszę posłuchać! 

W ostatnim biuletynie Narodowej 
Ligi Hygieny Umysłowej (bowiem ist- 
nieje taka w Paryżu), doktór Genil— 
Rerrin, poświęca ciekawy artykuł bo- 
waryzmowi. Termin ów powstał na tle 
głośnej powieści Gustawa  Flauberta 
„Pani Borary“, gdzie bohaterka żyje 
nie w świecie. codziennej realności, 
lecz w kręgu swej fantazji. Bowaryzm 

Pan Prezydent © Howogródzkie 
ODJAZD Z BARANOWICZ. 

NOWOGRÓDEK. 21. 9. (PAT). 
Przed opuszczeniem w dniu dzisiejszym 
Baranowicz Pan Prezydent wziął udział 
w uroczystościach wojskowych, urzą- 
dzonych przez wojsko z okazji pobytu 
Najwyższego Zwierzchnika sił zbroje 
nych. Na placu Legjonów ustawiły się 
w czworobok wszystkie oddziały miej- 
scowego garnizonu. Z chwilą przyby- 
cia Pana Prezydenta orkiestry wyko- 
nały hymn narodowy, a wojsko sprezen 
towało broń. Po przyjęciu raportu Pan 
Prezydent przeszedł przed frontem 
czworoboku, poczem zajął specjalnie 
przygotowane miejsce przed ołtarzem 
polowym, poczem szei duszpasterstwa 
DOK Brześć ks. Matyjkiewicz w asy- 
ście duchowieństwa odprawił mszę św. 
Po mszy do zebranej braci żołnierskiej 
przemówił gen. Trojanowski, podno- 
sząc doniosłą chwilę dla miejscowego 
garnizonu, który gości u siebie', Naj- 
wyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. 
W czasie kiedy oddziały przegrupowy- 
wały się do mającej nastąpić defilady 
Panu Prezydentowi został przedstawio* 
ny major japońskiego sztabu general- 
negó Sasaki, odbywający stage przy 26 
pu łku ułanów. Następnie odbyła się 
defilada. Po skończonej defiladzie Pan 
Prezydent udał się na plac, na którym 
w obecności jego odbyło się poświęce- 
nie krzyża miejsca, gdzie ma stanąć ko- 
ściół parafjalny i garnizonowy. 

ETAP W TUHANOWICZACH. 

U granic miasta Baranowicz, skąd 
w dalszej drodze Panu Prezydentowi 
towarzyszyć będzie przybyły dziś mi- 
nister Niezabytowski, żegnała Pana 
Prezydenta kompanja honorowa z or- 
kiestrą reprezentanci _ miejscowych 
władz oraz tłumy mieszkańców. Po 
drodze gorące powitanie zgotowano 
Prezydentowi w Stołpcach i w Horody- 
szczach, gdzie u bramy tryumialneį 0- 
czekiwali mieszkańcy gminy z sołty- 
sem na czele, duchowieństwo katolickie 
prawosławne i żydowskie. To ostatnie 
wystąpiło z torami i baldachimem, u- 
żywanym jedynie przy powitaniu na- 
czelnika państwa. W Kołdyszynie maj. 
p. Szalewicza, prezesa Związku Zie- 
mian, Pan Prezydent zwiedził gospo* 
darstwo rolne, zniszczone całkowicie 
podczas wojny, a obecnie odbudowują- 
cę się. Poczynając od Kołdyszyna, wpo 
bliżu którego. znajduje się Zaosie, do 
mniemane miejsce urodzenia Mickiewi 
cza, droga, która przebywał Pan Pre- 
zydent prowadziła przez  mieįscowo- 
ści, pełne pamiątek po wieszczu naro- 
dowym. W Tuhanowiczach Pan Pre- 

Wyrok w sprawie Józefa Wójcika 
WARSZAWA, 21. 9. Pas. Dziś wieczorem zapadł wyrok w sprawie 

Wójcika. Wójcik skazany został na dwa lata więzienia za usiłowanie za- 

bójstwa dwóch, oficerów 36 p.p. por. Cebrowsk ego i Nowaczyńskiego na- 

tomiast zwolniony został z zarzutu obrazy listownej. Oskarżonemu zaliczo- 

no czteromiesięczny areszt prewencyjny. Sąd zobowiązał się wypuścić Wój- 

cika na wolność za złożenie kaucji 3 tys. zł. Do czasu 

  

   
    

    

  

   

   
     

    
   

     

    

  

    

    

   

zydent zwiedził miejsce, w którym 20 
dował się domek w swoim czasie Z 
mieszkiwańy przez Mickiewicza, dali 
altanę pod 600-letnim dębem, wres 
cie dworek, zwany „Nowym Swiate 
w którym obecnie zamieszkuje sędzi 
pani Tuhanowska, nestorka pracy spó 
łecznej i ofiarodawczyni majątku Tu. 
hanowicze ma rzecz państwa. Pan Pref 
zydent w uznaniu zasług položonydi 
na polu pracy społecznej udekorowa 
panią Tuhanowską oficerskim krzyże 
orderu Polonia Restituta. 

NAD ŚWITEZIĄ. 

Po śniadaniu wydanem na cześj dz 
Dostojnego Gościa udał się P. Pre] 2а 
zydent nad jezioro Switeź. Imieniem] ca 
Polskiego T wa Krajoznawczego po) po 
witał Pana Prezydenta prof. Kulwiećj go 
imieniem zaś Nowogródzkiego koła Li 
gi Morskiej i Rzecznej sędzia Sułkoj ła 
wski. Na brzegu Switezi Pan Prezydenlt - 
udal się do schroniska, wzniesioneg4 В 
nad Switezią staraniem Towarzystw4 п) 
Krajoznawczego, skąd Pan Prezydeń 
odjechał wprost już do Nowogródka. 

W NOWOGRÓDKU. 

Około godz. 8 wieczorem orszaki 
Pana Prezydenta stanął u bramy try 
umfalnej. Na dość znac. znej odległoś 
ci od miasta droga, którą przejeżdżały 
Pan Prezydent oświetlona była wiel 
kiemi pochodniami, nadającemi wjaz” 
dowi szczególnie majestatyczne wraże) 
nie. Przybycie Dostojnega Gościa oznaj 
miła sa'wa armatnia, orkiestrą zaś 25 
p. uł. wykonała hymn narodowy. Przed 
bramą tryumfialną zgromadzili się przed 
stawiciele władz państwowych z wi: 
cewojewodą Godlewskim i prezesem 
sądu okręgowego na czele, władze woj: 
skowe, komunalne i organizacje spole- 
czne. Mimo ulewnego deszczu na spot- 
kanie Pana Prezydenta wyległo dosło* 
wnie całe miasto. Pan Prezydent w e- 
skorcie honorowej szwadronu 25 p. uł. 
przejechał ulicami miasta do gmachu 
wojewódz. Przejeżdżającemu wzdłuż 
szpalerów Panu Prezydentowi towa” 
rzyszyły niemilknące okrzyki Prezydent 
zatrzymał się w gmachu województwa 
w „specjalnie przygotowanych aparta* 
mentach w mieszkaniu p. wojewody 
który na cześć Dostojnego Gościa i ści | 
słego grona osób mu towarzyszących 
wydał obiad. Da późnej nocy ruch w 
mieście niezwykle ożywiony. Mieszkań: 
cy w przededniu jutrzejszych uroczy= 
stości komentują doniosłe i radosne 
wydarzenie w życiu miejscowego społe 
czeństwa przybycia do grodu Mendo" 
ga Włodarza Polski. # 

złożenia kaucji 

Wójcika zatrzymano. Oskarżony zgłasza apelację. 

Konkursy hippiczne w Rydze 
Zwycięstwo połskich kawalerzystów | 

RYGA. 21.9. (PAT). W drugim dniu międzynarodowych zawodów konnych wy- 
stąpili przedstawiciele armji polskiej w concours hippiques, osiągając następujące miej- 
sca: rotm. Lewicki — pierwsze i czwarte, por. Sałęga — drugie. Oficer łotewski kpt. 
Upits zdobył trzecie miejsce. Przeszkód 12. Wysokość do 130 cm. 

W Londynie nie chcą rozmawiać z Karachanem 

  » 
Reprezentować będzie Sowiety nadal ambasador 

Dowgalewski | 
LONDYN, 21. 9. PAT. Pogłoski o przyjeździe Karachana do Lon- 

dynu nie sprawdzają się. 

Li 

Podobno rząd angielski, dowiedziawszy się o tym zamiarze sowietów 
zgóry zaznaczył, że kandydatura ta nie może być w Londynie. przychylnie 
przyjęta. 

Wobec tego ze strony rządu sowieckiego powrócono do osoby Dow- 
galewskiego, któremu polecono wyjechać do Londynu. Dowgalewski przy: 
będzie do Londynu w poniedziałek wieczorem, 
konferencję z Hendersonem. 

  tylko swój własny zmyślony. Bowa: 

we wtorek zaś odbędzie 

  

lecz za to z wielką ilością zapasów ku- całkiem niezgodne z prawdą, jak rów- i, Don Kiszota, tego klasycznego „bo* 
linarnych. Jeden z sąsiadów dostarczył nież nie widzi wokół świata realnego, warysty*, co we własnej wyobraźni 

przeżywa epopee rycerskie, a w rze- 
czywistości obija się dotkliwie o stada 
baranów i wiatraki. 

Ale chorobę tę spotykamy i u fan- 
tastow na małą skalę, co bezustanku 
identyfikują się z bohaterami powieści 
lub filmów awanturniczych, stwarzając 
sobie iluzje na temat własnej powierz- 
chowności, wieku, fotageniczności czy 
finansów. 

Tak więc bowaryzm — to choroba 
naszego wieku. Czyż nie słusznie tedy 
możemy posługiwać się tym terminem? 

Co, trzy złote za ten pęczek rzod- 
kiewek? Ależ, moja gosposiu, ulegacie 
widać bowaryzmowi! 

Lub: Mam wrażenie, że państwo 
Zadrzyno. scy są nieco bowarystami, 
on jest urzędnikiem dziewiątki, a ku- 
pili sobie właśnie stukonną limuzynę... 

Mówią, że pan Ramolkiewicz, liczą- 
cy sobie 87 lat, ma zamiar znów się 
żenić. To już dochodzi do szczytu bo* 
waryzmu! 

Nie wiem tylko, czy następujący 
-wypadek da się również wytłomaczyć, 
jaka objaw bowaryzmu: oto donoszą 
z-Vankuveru (Ameryka Północna), że 
31 członków sekty Dukhoborów (Sy* 
nów Wolności) zostało oskarżonych, 
przed trybunałem miasta Nelson o obra 

tedy ma miejsce, gdy człowiek stwa- ryzm, to choroba wszelkich fantastów, żenie moralności publicznej przez nie- 
rza sobie wyobrażenie o sobie samym dawnych „wykwintniś* Molierowskich przystojne obnażanie się. Wszyscy



] W miasteczku Widzach na jednym 
z placów w ogrodzeniu z rozwalonych 

 Cegieł'i drutu kolczastego mieści się za- 
niedbany bezimienny nadgrobek, ze śla 
dami byłego napisu i złamanym krzy” 

żem żelaznym. 
Jest to mogiła Tomasza Wawrzec- 

kiego, ostatniego naczelnika siły zbroj- 

nej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. 

Mało znanym jest Wawrzecki sze- 

rokiemu ogółowi. W literaturze histo 

 rycznej gdzie - niegdzie porozrzucane 

są o nim wzmianki przeważnie obojęt- 

ne, czasem pobłażliwe. Nie był on wo- 

dzem narodu okresu heroicznego, nie 

zapisał się w historji żadnemi Racławi- 

cami, objął władzę nad wojskiem już 

po klęsce Maciejowickiej i po paru ty” 

godniach został jeńcem moskiewskim. 

To też zlekceważyła go i zapomnia- 

ła potomność. 
A jednak stała się krzywda wielka. 

Był to bowiem człowiek niedocenio- 

aj nych wartości umysłu i wielkiego ser- 

(| ca. Należy się mu miejsce nie wśród 

szarego tłumu ludzi zasłużonych, a 

wśród tych kilku postaci wodzów naro- 

du, których imiona są chlubą i sławą 

im*enia polskiego w ludzkości. 
Ponieważ zaś ujrzał  Wawrzecki 

światło dzienne i zamknął oczy w bra 
sławszczyźnie, tem bardziej należy się 

' nam, ludziom północy Polski poznać 

go bliżej i naprawić krzywdę zapomnie- 

nia. 
Protoplastą rodu Wawrzeckich był 

Wawrzyniec ze Skrzetuszewa, który w 

połowie XVI wieku przeniósł się na Li- 

twę. Wnuk jego Augustyn zaczął pisać 

się ze Skrzetuszewa Wawrzeckim i dzie 

dziczył Widze Łowczyńskie. Dwaj je- 

go synowie, Władysław i Jarosz Zapo- 

czątkował dwie linje: Władysław — 

Widzko — Łowczyńską, a Jarosz — 

Meysztańską. Obie linje dziś już wy- 
marły. 

: Jarosz z Meysztańskiej linji w roku 

_ 1690 był sędzią ziemskim brasławskim 
- Syn jego Antoni był posłem od powia- 

tu brasławskiego na sejm w 1733 roku 
— 1 fundatorem misji X.X. jezuitów w Wi- 

dzach. Syn Antoniego Aleksander kil- 
kakroć był posłem od powiatu brasła 
wskiego. Pozostawił on trzech synów: 

_ Benedykta Józeia i Tomasza. 
2 Benedykt generał - adjutant dziedzic 

_ Meyszt, Gór, Użdegiel i Widz zmarł 
bezpotomny. Drugi syn, Józef generał- 
inspektor wojsk polskich i honorowy 
Kurator szkół gubernji wileńskiej miał 
syna który zmarł zamłodu (1833) i 
dwie córki, które wyszły zamąż za Sie- 
sickiego i Meysztowicza i odziedziczy- 
ły dobra widzkie. : 

Trzecim był Tomasz. 

Urodził się on w roku 1754. Po raz 

pierwszy występuje Wawrzecki na wi 

downię, jako poseł od powiatu brasła- 

wskiego na sejm Wielki. I tu z punktu 

daje się poznać, jako osobistość wy” 

bitna. Przedewszystkiem jest on auto- 

rem opracowanego wraz z Bernowi- 
czem projektu utworzenia „Komisji Po- 

rządkowych* Cywilno Wojskowych.” 
Szóstego listopada 1789 roku wnosi 
ten projekt do laski marszałkowskiej. 

Sejm projekt przyjmuje bez zmian i 
niezwłocznie wprowadza w życie. 

To znakomite dzieło Wawrzeckie- 
go było instytucją, której tak brakło 
Rzplitej, było organem samorządu miej 
scowego, a zarazem władzą wykonaw 
czą. Jesteśmy w posiadaniu protoku- 

› łów Komisji brasławskiej, która swą 
wprost wybuchową działalnością ob- 
jęła całokształt życia powiatu. Podobno 
Komisje potwórzyły się w całej Rzpli 
tej. Tylko krótki czas klęski 1794, 1795 
r. nie pozwoliły wspaniale rozwinąć się 
tej instytucji. Mógł być Wawrzecki ze 
swego dzieła dumnym. 

Występował też Wawrzecki na Sej 
mie Wielkim, jako gorący obrońca wol- 
ności i postępu. Sliczną jest jego mo* 
wa 30 marca 1791 roku w obronie 
praw mieszczańskich. 

Nie zadawalniał się Wawrzecki na” 
daniem mieszczanom reprezentacji w 
Sejmie z głosem tylko doradczym, wo 

   

    

   

   

      

    

  

   

  

   
   
   

  

   

    

   
   

  

    

   
   
   
   
   

            

   
   
   

    

   

        

   

    

   
   

        

   

          

łając „Więzień w kajdanach też ma 
głos reprezentujący, ale czyż jego to 
los polepsza?... Wiem jakie miasta by- 

ły przedtem, a jakie teraz... Nie przy” 
wiązujmy się do prerogatywy urodze- 

nia, a starajmy się zwalić ten przedział 
muru, który nas dzieli od innego ludu. 

Niepewna jest wolność, kiedy jej nie 
ma kilka miljonów, a kilkakroć tysię- 
cy tylko ją wspiera. Łącz my się wszy” 

scy, a pewni wolności będziemy... Koń- 

czę da was prośbą: albo róbcie prawo 

skuteczne, albo rozejdzmy się, gdy ma- 

my czas tracić i majątki nasze”. Nie by 

łaby całkiem nieaktualna i dziś jesz- 

cze ta mowa. Jego teza zwyciężyła, mi- 

mo że jego mowa z 14 maja 1791 roku, 

w której wyjawia on swój stosunek do 

Aktu 3-go Maja... „Polak zawsze bę: 

dzie szanował świętość tej Konstytucji, 
będzie wielbił opatrzność Boga, iż nam 

zdarzyła pomyślną chwilę do podźwi- 

gnięcia się z nieładu domowego i ob- 

cej przemocy... Nie jestem przebiegłym 

politykiem i im być nie chcę, ale zaw- 

sze chciałem być dobrym obywatelem 

i poczciwym, a właśnie mi sumienie 

przyznaje, że nim jestem. Służąc ojczy” 

źnie z ofiarą zdrowia i szczupłego ma” 

jatku, tę zaniosę do domu mego pocie- 

chę, że przykładając się do uskutecz- 

nienia tej konstytucji, uczyniłem powa” 

żną Krajowi usługę, żem należał @0 Ц- 

trwalenia rządu trwałego, który ma za* 

bezpieczyć szczęśliwość, wolność we- 

wnętrzną i niepodległość zewnętrzną 
narodu. 

Mimo poszukiwań, nie miałem do- 

tychczas w ręku Djarjusza Sejmu Wiel-* 

kiego, który choć nie pełny, istnieje, to 

też ułamkowo zaledwie mogłem odtwo 

rzyć działalność Wawrzeckiego, jako 

posła. 
Słowo u Wawrzeckiego nie rozmija 

ła się z czynem. 23 maja 1792 roku ©- 

fiarowuje on na Skarb Rzplitej 5400 zł. 

a gdy wybuchło powstanie Kościuszko” 

wskie, pierwszy staje do szeregów. 

Rozpoczyna Wawrzecki akcję woj: 

skową w powiecie brasławskim stając 

na czele 300 konfederatów, na własny 

koszt uzbrojonych. Po zgnieceniu po” 

wstania w powiecie brasławskim i spa: 

leniu Brasławia 11 maja 1794 roku, 

przerzuca się Wawrzecki już na czele 

100 ludzi do Telsz i szybko pomnaża 

swe siły do 8000 ludzi. Urzędowy ra- 

port z Kiejdan z dnia I czerwca brzmi: 

„Wojska nasze z tej strony od Kurlan- 

dji....aż ku powiatowi  Brasławskiemu 

nigdy Moskalom odpoczynku nie dają. 

We dnie i w nocy dzielność ochotni- 

ków zręcznie i szczęśliwie na niespo- 

dzianych napada. Zebrana sita powia- 

tów Kowieńskiego, Upi tskiego, Wiłko: 
mierskiego, Brasławskiego, najmniej 

8000 ludzi, długo będzie pamiętna Mo- 

skalom. Pod Įanuszkielami, Įaniszka- 

mi, Birżami... ich do 1000 położyliśmy z 

niewielką stratą naszą... Szczęście na- 

szych wypraw winniśmy gorliwemu i 

niestrudzonemu W'awrzeckiemu”. 

Następnie wznieca Wawrzecki po- 

wstanie w Kurlandji i szturmem zdoby- 

wa Lipawę. Jest już „z mianowania naj 

wyższego Naczelnika Generał-Lejte- 

nantem Wojsk Rzplitej, komenderują- 

cym siłą zbrojną X. Żmudzkiego i po” 

granicznych powiatów. Dokument ten 

nazywa Wawrzeckiego „niespracowa- 

nym w ratunku Ojczyzny Mężem”. Wy- 

różnia go też Kościuszko złotą obrącz- 

ką z napisem: „Ojczyzna swemu obroń 
cy”. Zauważmy, że z Kościuszką łą- 
czył Wawrzeckiego długi i serdeczny 
stosunek przyjacielski. 

24 lipca spotykamy już Wawrzec- 
kiego pod Brześciem, . wysławia jego 
męstwo w bitwie Szymon Zabiełło. 

Następnie dąży Wawrzedki do połą* 
czenia się z Kościuszką, lecz w War- 
szawie zastaje go wieść o klęsce pod 
Maciejowic ami i uwięzieniu Naczelni- 
ka. 12 października ogłoszono  Wa- 
wrzeckiego Naczelnikiem Siły Zbroj- 
nej Rzplitej. Nominacja ta była błędem, 
gdyż wodzem Wawrzecki nie był, wy” 
niesienie swe zawdzięczał rozgłosawi 
czynów partyzanckich, szczerości, pra- 
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telki Brastawianin 
wdomownošci i bezgranicznemu ku s0- 
bie zauianiu. To też wymawiał się on 
ze łzami od tej godności, zwłaszcza 
że powstanie widocznie upadało. Jed- 
nak zmuszony był przyjąć. Po sztur- 
mie i rzezi Pragi wystąpił 8 listopada 
z Warszawy z wojskiem na zachód, 0* 
kazywał niezłomną wytrwałość wobec 
głodu, zimna, chorób, dezercji w woj- 
sku i odmawiał złożenia broni. Gdy pod 
Radoszycami nastąpiło zupełne rozprę* 
żenie, nie kapitulował, a opuszczony 
przez żołnierzy, 18 listopada z orężem 
w ręku został wzięty do niewoli przez 

wojska generała Denisowa. Odmówił 
Suworowi podpisać zobowiązanie nie 

walczenia przeciwko Katarzynie, za co 
przez dwa lata więziony był w Peter- 
burgu. 

Tam odważnie i szczerze opisał Wy- 

padki od chwili wybuchu powstania na 

Litwie i Żmudzi aż do rozwiązania woj: 
ska pod Radoszycami. 

Stawiony na śledztwie Katarzynie 
II mówił jej smiało w oczy, że „domy 

szlachty były obalone, bydło zabrane, 

mienie ruchome wywiezione, obywatele 
wydani na samowolną dzikość koza” 

ków, bici, męczeni w ogniu, w najdot- 

kliwszych mękach musieli wydawać 

majętność swoją. Polska zrabowana i 

tak jak nie było przykładu w ostatnich 

stuleciach i wojnach*. 
Po śmierci Katarzyny został Wa- 

wrzecki przez Pawła zwolniony i por 

wrócił do powiatu brasławskiego. 
Gdy w roku 1807 grasowały na Li- 

twie bandy rozbójnicze utworzył straż 

z włościan i bandy te wytępił. 

W roku 1812 był prezesem Komi- 

tetu ochrony od nadużyć wojskowych 

przy rządzie rosyjskim. Zorganizował 

też w powiecie Brasławskim rodzaj mi- 

licji obywatelskiej, która uchroniła ten 

powiat od rabunków i mordów, jakie w 

roku 1812 na Litwie gdzieindziej miały 

miejsce. Wkrótce wywieziono go do 

Petersburga. 
Po klęsce Napoleona został miano- 

wany członkiem Rządu Tymczasowego 

w Królestwie Kongresowem, następnie 

był Senatorem, wojewodą i ministrem 

sprawiedliwości, kawalerem Orła Białe 

go, św. Stanisława i Aleksandra New- 

skiego. 
Zmożony wiekiem i chorobą, pręd- 

ko jednak opuścił Warszawę, usunął 

się do Meyszt i tam 5 sierpnia 1816 ro* 

ku życie zakończył. 
Pochowany został 'w Widzach, 

gdzie mu wystawiono skromny grobo- 

wiec. 

wu 

Król Jerzy V bibljofilem 
Król Jerzy V jest znanym bibljo- 

filem, w pałacu Buck'ngham zebrał 
on bibljotekę składającą się z prze- 
szło 30000 tomów, więcej 15000 to- 
mów zawiera bibljoteka w posiadło- 
Ści królewskiej w Sandrington i tyleż 
w pałacu Windsor. 

Bardzo często można spotkać kró- 
la w czytelni zawierającej 17000 dzieł 
zgromadzonych przeważnie przez Kró- 
lowę Wiktorję i króla Edwarda VII. 
Nikt nawet, sam monarcha nie ma 
prawa wynieść żadnego z tych cen- 
nych dzieł po za obręb bibijoteki. 

Pomimo pilnego strzeżenia cennych 
dzieł, i czujności anglelskiej policji 
zginął przed niedawnem cenny egzem- 
plarz pierwszego wydania „Królowej 
Wieszczek Spencera". Dzieło to zo- 
stało skradzione z zakrystji kościoła 
Carmel w Anglji, gdzie było wysta- 
wione na pokaz w oszklonej witrynie 
wraz z innymi manuskryptami wyso- 
kiej wartości. Charakterystycznem jest, 
ża wykradziono tylko „Królową Wie- 
szczek* pozostawiając na miejscu inne 
dzieła. Podejrzenie pada na turystów, 
których liczne rzesze zwiedzają ko- 
ściół Carmelu. 

Kwestja kto jest architektem West- 
minsternu znów żywo interesuje 

opinję angielską, kwestja ta porusza- 

na już dawno dotychczas nie została 
rozwiązaną ze Ścisłością. 

Faktem stwierdzonym — niezbicie 
jest, że król Henryk III po spędzeniu 
roku 1242 we Francji, świdżo po 

konsekracji miasta i katedry Reims, 
mianował nadwornym architektą nie- 
jakiego Henryka. 

W osiemnaście miesięcy potem 
Henryk rozpoczął budowę kościoła 

l' Abbaye, po jego zaś Śmierci w ro- 

ku 1255 Jan Gloucester i Robert Be- 

werley prowadzili aż do ukończenia 
rozpoczętą pracę. 

Kronika milczy czy ten Henryk 

był Anglikiem czy Francuzem. Nie- 

które podobieństwa architektoniczne 
pomiędzy Reims i Westminsterem, 
pozwalają przypuszczać, że Henryk 

de Reins był irancuzem. Jednakże 

dalsze dodatki i detale „są stanowczo 

wytworem anglosaskiej architektury. 1 

właśnie ta różnica pierwotnego planu 

architektonicznego z detalami i wy- 

kończeniem pozwala postawić hipo- 

tezę, że Henryk był irancuzem. Z.K. 
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Manewry czerwonej armii 
na Bałtyku 

Manewry floty sowieckiej na Bałty- 
Żonaty był z Pacówną, która w rok*ku, z powodu, których przygotowuje 

po ślubie zmarła bezpotomnie. Współ 
czesny mu wiersz na jego cześć ułożo- 
ny kończy się w słowa: 

„Nigdy go nie skaziła żadna czarna 
plama'. 

Na tem kończymy próbę. skreślenia 
paru fragmentów tego bogatego życia 
które całe była nieprzerwaną służbą oj 
czyźnie. Zna jdujemy w Wawrzeckim 
szczęśliwe a rzadkie połączenie owoc- 
nej pracy społecznej i wielkich czynów 
wojennych. Wawrzecki cały był w wiel 
kim stylu — obywatel i rycerz o sercu 
gołębiem. Większej postaci nasz po” 
wiat nie wydał, 'a Rzplita ludzi takiej 
miary i takiego serca mogłaby na pal 
cach policzyć. 

Często się niedocenia ludzi nie tyl- 
ko za życia. 

Jednym wielkim zmarłym przypada 
ja w udziale rocznice pamiątkowe, 
szczegółowe życiorysy, pomniki, mau- 
zolea, i sarkofagi, innym nie mniej za 
służonym — szybkie zapomnienie i za 
niedbane rumowiska zamiast choćby 
krzyża drewnianego. : 

Czyžby Wawrzecki i na to nie za- 
służył? 4 

Niech nasze poczucie sprawiedli- 
wości pośpieszy naprawić krzywde! 
Jest to obowiązkiem każdego Polaka. 

0. Hedemann. 

nasze Min. Spraw Zagranicznych, pro- 

test, wobec naruszenia wód terytorjal- 

nych Polski miały wyraźny charakter 

demonstracji politycznej. Świadczy 0 

tem zarówno fakt obrania sobie za miej 

sce cwiczeń zatoki Gdańskiej jak i Wy- 

znanie byłego komendanta bałtyckiej 

floty czerwonej Raskolnikowa ogłoszo- 

ne ostatnio w „Prawdzie*. Raskolni- 

kow dowodził flotą bałtycką w latach 

1920 — 21 i odtąd, jak pisze, noga je- 

go nie była na żadnym pokładzie statku 
iloty bałtyckiej. Obecnie zaproszony ja 
ko gość wziął udział w manewrach no 
i widocznie pragnąc wywdzięczyć się 
za zaproszenie napisał artykuł w któ- 
rym znajdujemy interesujące i nas 
zwroty. 

— „Wojenno - morskie manewry 

na wodach zatoki Fińskiej wykazały 
znaczne postępy w porównaniu z la= 
tami ubiegłemi stwierdzając przygoto” 
wanie bojowe naszej floty. Ostatecz- 
nym celem naszego marszu odbytego 
pod flagą narkomwojenmora Woroszi- 
łowa, była zataka Gdańska. Niedaleko 
od Gdańska, gotująca się do wojny 
z nami burżuazyjna Polska, buduje wo- 
jenno - morską bazę. Jednakże jeżeli 
budowa Gdyni będzie trwała w tym 
tempie co obecnie to port ukończony 
zostanie dopiero w początkach przysz- 
łego stulecia. W chwili obecnej w celu 
przygotowań wojennych rząd polski 
obciążając swój budżet i wytężając 
wszystkie siły asygnował dodatkowe 

  

oskarżeni przyznali się do tego, iż spa” 
cerowali całkiem nago po publicznej 

«drodze, i dumnie odrzucili wszelką po” 
moc adwokata. A może wydaje im się 

  
„bowarystycznie“, že mieszkają w Ra- 
ju w epoce rządów Adama i Ewy? 

Bardziej jeszcze  przedsiębiorczą 
okazała się sekta niedawno odkryta w 
kolonii Tanganyika we wschodniej czę 

ści Afryki brytyjskiej. Tworzy ona ro- 
dzaj syndykatu, morderców pod prze- 
wodnictwem jednego z najważniej- 
szych władców miejscowych. Aby do- 
stąpić zaszczytu przyjęcia na członka 
owego stowarzyszenia, należy udo- 
wodnić, iż zamordowało się conajmniej 
dwuch z własnych krewniaków. Wła- 
dze angielskie gorąco zajęły się tą tak 
chwalebną organizacją. 

Jeśli mowa o organizacji, to w wy” 
padku jaki miał miejsce w okolicach 
Hombergu w Niemczech, wszystko 
zdaje się, było przewidziane i ślicznie 
zorganizowane, a jednak nie udało się 
pomysłowemu szantażyście, bo... nie 
liczył się z postępem dwudziestego 
wieku. ; 

Otóż pewien dyrektor kopalni, nie- 
daleko Hombergu otrzymał ' ostatnio 
przesyłkę z gołębiem pocztowym. Jed- 
nocześnie nadszedł list, w którym nie- 
wiadomy 'autor poleca mu przywiązać 
do łapki ptaka 5 biletów po 1000 ma- 

rek i puścić go w powietrze. W wy- 

padku niewypełnienia rozkazu, opar 

nego adresata czeka śmierć. 

Policja powiadomiona o tym fakcie 

urządziła całkiem nowoczesną zasadz- 

kę. Gdy dyrektor w umówionej chwilż 

wypuścił gołębia (oczywiście bez ban: 
knotów), wślad za nim pogonił aero- 
plan z detektywem. „Wywiad* nie 
trwał długo, gołąb bowiem wkrótce 
zawinął do pewnego gołębnika w oko- 

licy. Właściciel tego gołębnika z przy” 
ległościami, niezwłocznie aresztowany, 
przyznał się w szybkiem tempie do 'aur 
torstwa listu. 

Oto co znaczy postęp! Niech żyją 
samoloty wożące detektywów i... ostry- 
gi! Czyż bo nie czytamy ogłoszenia na 
RAE pewnego kupca ostryg w Pary- 
żu?: 

„Nasze ostrygi są świeże pod gwa” 
rancją. Dostajemy codzień nowy tran- 
sport aeroplanem“. 

Nie wiem tylko, czy nawet samolo- 
ty poradzą co na plagę... szczurów. 

Tymczasem gryzonie mrowiące się 
w kanałach Paryża rozpoczęły regu 
larny atak na kable telefoniczne. W 
każdym razie to właśnie, według uro- 
czych telefonistek z Centrali, powodu” 
je rozpaczliwe funkcjonowanie apara- 
tów. Władze poważnie się namyślają 
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azali nie rozpocząć nowej krucjaty 
przeciwko szczurom. Czyniono już po- 
dobne, gdy chodziło a epidemię chole- 
ry lub głód w czasie oblężenia. A tu 
tymczasem specjaliści odmawiają na” 
prawy przewodów, twierdząc, że nie są 
specjalistami od szczurobójstwa. 

W Moskwie za to, gdzie plaga 
szczurów również się daje we znaki, 
rząd zorganizował ogólne polowanie 
całej ludności na tę piskliwą, ruchliwą 
i dość obrzydliwą zwierzynę. Aby za- 
chęcić obywateli do tej imprezy, wła” 
dze miejskie urządziły wielką loterję 
tantową; amator na kupno biletu, dają” 
cego szansę wygrania pięknych i licz- 
nych fantów, musi się wykazać posia- 
daniem... pięciu szczurzych ogonów. 

są zachwyca” 
LM, 

I jakoby rezultaty 
jące. 
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Lśniące 1 wonne Story, 

firany i firanki wnoszą błogi nastrój w 
dom. Należy zachować ih piękny wygląd 
przez Persil! 
Przez. zamoczenie w letniej wodzie, lekkie 
wyciśnięcie w letnim rozczyniePersilowym 
i staranne wypłókanie znowuż w letniej 
wodzie wyczyszczą się gruntownie i deli- 
katnie. Barwne materjały należy prać na 

4 zimno, wypróbowawszy wprzódy trwa= 
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kredyty dla przyspieszenia robót por- 
towych*. 

W dalszym ciągu artykułu Raskolni 
kow ubolewa nad katastrofą jaka miała 
miejsce podczas nocnych manewrów w 
której zderzyły się dwa sowieckie tor- 
pedowce, oraz rozpływa się w komuni- 
stycznym zachwycie nad ożywieniem 
życia społecznego na okrętach wojen- 
nych. W ciągu całego czasu cwiczeń 
na statkach wydawane były gazety, u- 
rządzane wieczory wokalno - muzyczne 
deklamacyjne i tp. atrakcje. 

Omawiając rezultaty. manewrów, 
stwierdza Raskolnikow, że flata bałty- 
cka powinna pływać i jeszcze raz pły* 
wać aby nabrać zaprawy morskiej, któ 
rej brakuje jej załodze. Katastrofa 
dwóch torpedowców jest jego zdaniem 
dowodem, nieprzygotowania do ćwi- 
czeń nocnych. 

Z artykułu Raskolnikowa wynika, 
że jednym z głównych zadań floty so 
wieckici na Bałtyku będą działania 
przeciwko Polsce i secundo że budowa 
portu w Gdyni odbywa się w tak po- 
wolnem tempie iż nie może ta przedsta” 
wiać jakiego kolwiek niebezpieczeńst- 
wa. Artykuł Raskolnikowa jest cennym 
przyczynkiem dla zrozumienia „„расу= 
fistycznych* enunciacyj czerwonego 
herolda pokoju p. Litwinowa. O tem 
warto zawsze pamiętać. Ir. 

й U. nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chicznie łagodnie działająca naturalna woda 
Franciszka Józefa przyczynia się do dobrego 
trawienia, daje im spokojny, wolny od cięż- 
kich myśli sen. Doświadczenia słynnych neu- 
rologow wykazaly, že užywanie wody Fran- 

ciszka-Józeia | nieodzownie wskazane, 
nawet w najcięższych wypadkach cierpień 
mózgowych i mlecza  pacierzowego. 
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19ta POLSKA PAŃSTWOWA LOTERJA 
KLASOWA. 

12-ty dzień ciągnienia, 

15.000 zł. wygrał Nr. 28854. 
Po 10.000 zł. wygrały Nr.: 91024 157388 
Po 5.000 zi. wygrały Nr.: 88182 90593. 
Po 3.000 zi. wygrały Nr.: 72822 98356 

120991 161202. 4 
Po 2.000 zł. wygrały Nr.: 2533 29138 

48311 61321 75560 82684 87438 94193 97487 
134827 162375 166093 177533. 

Po 1.000 zł. wygrały Nr.: 7495 15478 
23277 23543 28453 34017 42012 45336 50550 
54597 76724 99400 100688 106178 114550 
148419 158522 159353 161702 177025 179868 

Po 600 zł. wygrały Nr.: 3217 7493 15244 
22453 23175 35871 43593 63860 66471 69461 
70223 71343 84629 98892 119526 123330 
125096 133195 135517 141299 142512 145283 
151498 157028 160986 162379 162469 164643 
166297 174793 175949 180944, 

Po 500 zł. wygrały Nr.: 953 2720 3532 
3650 7145 12217 14963 16897 21400 21857 
23856 24162 24321 24758 25978 26690 27205 
32534 34710 36366 37497 38448 39821 43835 
46248 47065 47065 47456 47631 48264 48919 
50695 52853 53746 58155 58734 59502 62308 
62636 64397 67214 68639 68741 69902 72870 
14102 74979 77447 78000 79141 80283 81060 
82026 84322 85866 86833 90795 90985 92631 
92788 92792 93644 94322 94843 96320 97071 
97927. 
100114 100850 101016 
104810 105231 105394 
108835 110865 110986 
114888 117522 118739 
122589 123915 124035 
125860 125939 126567 
129533 130949 131007 
137488 137817 139472 
141304 143487 144659 

8 150441 151590 
156347 157947 158295 161166 161406 161799 
162365 163033 164343 165120 165365 166802 
166839 168339 169953 170201 170776 171088 
171689 171712 175140 176771 177033 180186 
182302 183046 183162 183998 184296. 

101903 
106833 
112454 
119643 
124173 
127121 

102070 104210 
106984 108232 
113754 114094 
119917 120984 
124205 124413 
128055 128753 

131502 133230 135022 
140201 140598 140669 
144670 145668 147173 
151863 154592 155685 

WIELKA ILUSTROWANA 
HISTORIA ŚWIATA 

Kto chce poznać i zrozumieć dzieje współczesne, 
kto chce zorjentować się w całości otaczających go 
zagadnień, kto chce wziąć udział w tworzeniu no- 

wego życia, musi poznać: 
DZIEJE ŚWIATA, w którym żyje i działa. 

Musi poznać HISTORJĘ POWSZECHNĄ, HISTORJĘ LITERATURY 
i SZTUKI i HISTORJĘ KRAJU RODZINNEGO. 

Znane szerokim kołom czytelników wydawnictwo „NASZEJ 
BIBL JOTEKI" przystąpi w najbliższym czasie da wydania Wi elki. 
Ilustrowanej Historji świata w 10 som, okojących 1600 e. 
druku, kilkaset ilust., tablic i map. 

W celach reklamy i spepularyzowania swoich wydawnictw „Na- 
sza Bibljoteka" postanowiła rozdać pewną ilość egzemplarzy "bez- 
płatnie. Kazdy: kto w przeciągu 8 dni nadeśle niżej załączony kupon 
pod naszym warszawskim adresem otrzyma bezpłatnie to wspaniałe 
dzieło. Tylko tytułem zwrotu kosztów reklamy i ekspedycji liczymy 4 
10 gr. od tomu. Po upływie tego terminu będziemy przyjmować za- 
mówienia już tylko za oprawne, ozdobne wydanie, 
bezdrzewnym papierze w cenie zł. 

drukowane na 
3 za tom. 

„NASZA BIBLJOTEKA" 
Warszawa, Wspólna 25. 
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Adres 

Niżej podpisany prosi o przesłanie 
prospektu na reklamowe wydanie Historji Świata. 

Imię i nazwisko ———- 
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SŁOWO 
  

NOKJER GOPODARCZY ЛЕМ ИЗСНООН Й — 
Zawiadamiamy Sz. Klijentelę, iž Magazyn nasz zaopatrzony jest na sezon 

S$yiuacja rolników w pow. Brasławskim 
(Wobec memorjału Związku Kresow 

Il 

Mimo tak niesłychanie ciężkich wa- 
runków, oraz kolosalnej pracy ziemian, 
nietylko umysłowej, lecz również i od- 
miawiania sobie we wszystkiem, — kul- 
tura rolna w powiecie Brastawskim dc- 
piero obecnie zaczyna powstawać, a 
ruc ment ten jest właśnie dla roln'ctwa 
nainiebezpieczniejszy, ponieważ rola 
jeszcze nie daje i nie może dawać na- 
lezytego dochodu, natomiast wyniaga 
nakładów i przeto w tym czasie zupeł- 
nie drobne sumy mogą doprowadzić 
do bankructwa. 

Właśnie obecnie rolnictwo pow'atu 
Erasławskiego stanęło przed tą możli- 
wością bankructwa, na co złożyłc się 
zadłvżenie się średniej i większej włas- 
ności na inwestycje krótkoterminowe 

  

ego Ziemian powiatu Brastawskiego) 

klęska nieurodzaju w ubiegłyin roku o 
wiele więcej dotknęła średnią i więk: 
szą własność, aniżeli drobną własu 
bo: 1) średnia i większa własnośc 
wadzi intensywniej gospodarstw: 
żywając proporcjonalnie do obszaru 
większe ilości nawozów sztucznych, 
które przeszłego i obecnego roku nie- 
tylka żadnych zysków nie dały, at2 nic 
nie dały, a kredyty na nawozy sztiicz- 
ne i przeszło i tego roczne należ 
cić, 2) średnia i większa własuość 
przeciwieństwie do mniejszej własno- 
ści nietylko nie korzystała z pomocy 
rządowej w dokarmianiu swych rodzin 
ale musiała poza przekarmieniem sie- 
bie — przekarmić również i rodziny 
pracowników rolnych, na które to pize- 
karmienie poszło 75 proc. otrzyma” 
nych pożyczek siewnych i wiele dłu- 

    

     

  

  

  

  

m' požyczkami, oraz zadłużenie Się Z „4 > b 
tytułu zaległości podatkowych: pań- POPOWE 
stwowych i komunalnych, powstałe Dla ilustracji obecnego stanu, po- 
skutkiem kilkuletnich klęsk nieuro- dajemy poniżej stan zadłużenia się rol- 
dzaju. nictwa z tytułu należności podatków 

Zaznaczyć należy, że kompłe'na państwowych i komunalnych: 

у 3 Do zaplacenia 
Zaległości Wymiar roczny , dochodu 1929 r 

Zł. ZŁ. ZŁ 3 

1. Podatki państwowe: 
a) ios 276.000.— 296.700.— 572.100.— 
b) podatek dochodowy 144.000,— 106.100.— 250 100.— 
c) majątkowy 67.000.— 38.700.— 105.700.— 

11. Podatki sejmikowe 547.000. — 129.000.— 676.000.— 
III. Podatki gminne 260.000. — 110.000.— 370.000.— 
VI. Skladka ubezpieczeniowa 468.300.— 265.800.— 734.100.— 

RAZEM 1.762 300.— 946.390 — 2.708,600.— 

Pozatem w tym roku rolnictwo por 

wiatu Brasławskiego zaciągnęło w roż- 

nych kasach i instytucjach  kredyto- 

wych około 4.000.000 złotych różnych 

pożyczek, od których same procenty 

wynoszą okoła 440.000 zł., nie licząc 

nadpłat tych pożyczek. Następnie da- 

lej są do zapłacenia różne. świadczenia 

publiczne, jako to ubezpieczenie pra” 

- cowników. rolnych (umysłowych) i od 

nieszczęśliwych wypadków, asekura- 

cja inwentarzy i krescencji, co rów- 

nież będzie stanowić dość poważne su- 

my. 
"1 powyższych względów Kresowy 

Związek Ziemian uważa, że dla zażeg- 

nania sytuacji jaka wytworzyła się w 
związku z ciągłemi klęskami nieuro- 
dzaju w powiecie Brasławskim koniecz- 

ne jest zastosowanie przez władze 
skarbowe jaknajdalej idących ulg po- 
datkowych, tembardziej że: 1) nie mo- 
żemy nie płacić podatków  komunal- 
nych, ponieważ dla dobra powiatń sa- 
'morządy jak powiatowy tak też i gmin- 
ne muszą jaknajwydatniej funkcjono- 
wać, ca da się uskutecznić tylko przy 
normalqych wpływach podatkowych, 
2) bezwzględne ściągnięcie podatków 
państwowych pogłębi tylko kryzys rol- 
nictwa w powiecie Brasławskim, a 
tem samem wywoła nowe nieurodzaje 
i nasz powiat nigdy nie dojdzie do te- 
go, żeby mógł należycie wywiązać się 
ze swoich zobowiązań wobec państwa: 

Koniecznem jest przeto: 

1) rozterminowanie wszelkich pań* 
stwowych zaległości ' podatkowych 
łącznie z ratą wiosenną za 1929 rok na 
łat 10 bez procentów z doliczaniem 
rozterminowanych rat do bieżących 
państwowych podatków od jesieni 
1930 roku począwszy; 

2) rozterminowanie zaległej skład: 

OSTEN SMOL-. 

9 (W pogoni za widmem 
— Oho? A to dlaczego? 

Layle podszedł na palcach do drzwi 

i nadsłuchiwał przez chwilę. W domu 

panowała niczem nie zmącona cisza. 

Gwałtownym ruchem otworzył drzwi 

i wyjrzał. Służba była zajęta w innej 

części domu. W przedpokoju nie było 

nikogo. Zamknąwszy drzwi, powrócił 
do swego fotelu. 

— Dlatego, że dziś w nocy Ма 
mon Dan zakończy życie! — rzekł su- 
cho, lecz w głosie jego czuć było wy- 
siłek, by nie zadrżał. З 

Layle nie wiedział, że w tej chwili 

daleko przy końcu przewodu elektrycz- 
nego słuchało jego słów czujne ucho, 
a myśl notowała je w mózgu. 

Valmon Dan nie drgnął nawet, sły 
sząc ten wyrok. Poprawił nieco liczne 
sprężyny przy maszynie i dalej wsłuchi 
wał się w rozmowę wrogów. 

Wiedział on dobrze, że nie były to 
czcze pogróżki. Groźba była aż nadto 
wyraźna. Mimo dobrego wychowania i 
zewnętrznego spokoju Layle był awan- 
turnikiem bezdusznym i okrutnym. 

Dan mruknął cicho: Dziś w nocy, 
mister Layle? Jeśli się pan tu zjawi, bę 
dzie pan tańczył, jak kot na rozżarzo- 
nych węglach!”. 

Znów po drucie przepłynął szept 
Tanciego. : 

— Czy to napewno panie? 
— Badž spokojny, — brzmiala od- 

powiedź, — o północy ja sam się z 
nim rozprawię. Pięć minut potem, jak 

_ wejdę do jego mieszkania, Valmon Dan 
będzie już trupem. Nie ruszę się stam- 
tąd, dopóki będzie żył. Zadużo wie... 
za dużo, by módz żyć. Urządzimy to 

_ tak, aby on' sam popełnił samobójstwo. 

ki ogniowej na lat 10 bez oprocento- 
wania, 

3) rozterminowanie wszystkich po” 
życzek siewnych otrzymanych w 1929 
roku, jako też w latach ubiegłych na 
lat 5 z zastosowaniem da tych poży- 
czek ulgowego oprocentowania; 

4) udzielenie rolnictwu powiatu 
Brasławskiego za pośrednictwem Ko- 
munalnej Kasy Oszczędności w Brasła- 
wiu — kredytów na zakup inwentarza 
dochodowego i pasz treściwych, by 
można było produkcję, a temsamem i 
nasze zdolności płatnicze podnieść, 

5) przyznanie dla średniej i więk- 
szej własności długoterminowego nisko 
procentowego kredytu meljoracyjnego, 

6) przyznanie” długoterminowego 
niskoprocentowego kredytu obrotowe- 
go na prowadzenie gospodarstw i in- 
westycje rolne, 

7) wyjednanie dla powiatu Bra- 
sławskiego obniżenia skali podatkowej, 
dotychczas obowiązującej w myśl roz- 
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
stycznia 1924 roku (Dz. Ust. Nr. 8 z 
1924 r. poz. 77), która równa się skali 
podatkowej nałożonej na niektóre po- 
wiaty Województwa Wołyńskiego, a 
w których to powiatach ze względu na 
wręcz odmienne warunki atmosferycz- 
ne —rolnictwo znajduje się w zupeł- 
nie innych warunkach aniżeli w po- 
wiecie Brasławskim, jako najdalej wy* 
suniętym na północ, gdzie okres wege- 
tacji roślinnej trwa zaledwie 4 i pół 
miesiąca, w której to sprawie sejmik 
brasławski dwukrotnie wynosił odnoś- 
ne uchwały (uchwała sejmiku z dnia 
31 października 1928 roku i uchwała 
sejmiku z dnia 28 lutego 1929 roku) i 
przesyła takowe do wileńskiej Izby 
Skarbowej z prośbą o przychylne załat- 
wienie tejże. (—) 

— Z przyjemnością sam bym por 
zbawit go życia. 

— Wiem, ale jesteś ża mały, aby 
rozpocząć walkę z człowiekiem tej mia 
ry, nie starczy ci sprytu i rozumu! We- 
pchnąć kogoś do Tamizy, lub dżgnąć 
po ciemku ostrym nożem, to co inne- 
go, a wyprawić na tamten świat takie- 
go człowieka, jak Valmon Dan, ta znów 
zupełnie co innego. Trzeba tu dobrze 
popracować mózgiem. Musimy tą spra* 
wę w ten sposób pokierować, żeby się 
nie domyślono, iż zostało popełnione 
morderstwo. Mówię ci: on sam musi 
pozbawić siebie życia! 

— Rewolwer, panie? 
— Być może. Ale nie przypusz- 

czam. Czy słyszałeś kiedy o X. H. G.? 
— Kto to jest? 
— To nie człowiek, to gaz. 
— Aha! 
— Otóż właśnie. Jest to silny, mo- 

mentalnie działający gaz. A najważniej 
szem jest to, że wystarczy zupełnie 
znikoma ilość tego gazu. Nie zabija ale 
oszałamia. 

— (o takiego? 
— Oszałamia. Człowiek traci przy* 

tomność, prawie momentalnie. Jest to 
niemiecki wynalazek udoskonalony gaz 
trujący! 

— Pan chce dać mu powąchać? 
— Tak, mam odpowiednią ilość. 

‚ Layle wyjął z kieszeni metalowe 
pudełeczko z kilku małemi buteleczka- 
mi, zawiniętemi w watę. 

— Dan, zapewne będzie spać. Wy” 
starczy więc, gdy rozbiję przy łóżku 
te buteleczki. Następnie, bez pośpiechu 
urządzę wszystko, co jest konieczne dla 
symulowania samobójstwa. 

Tanci kiwnął głową zachęcająco. 
— To znaczy: przestrzeli mu pan 

czaszkę i wsunie rewolwer do łapy. 
Doskonale! 

— Tego jeszcze nie wiem. To wszy 

CENY W. WILNIE. 

Z dnia 20 września r. b. 
Ziemiopłody: pszenica 48 - 49, żyto 

25—26, jęczmień 25—26, owies 25—27, gry- 
ka 34—35, otręby pszenne 20—22, żytnie 
18-20, siano 8—10, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja wyczekująca- Do- 
wóz dostateczny. zapotrzebowanie małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30—32, pytlowa 40—42 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsiana 80—110, 
perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 za 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 230—280, cielęce 210— 
260, baranie 200—260, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
pasa 400—460, smalec wieprzowy 440— 
460. 

Nabiał: Mleko 35—40 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550—600, solone 500 —550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, strączko- 

wy 50— 60, fasola białą 180—190, strączko- 
wa 50—60, kartofle 9— 10, kapusta Świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15- 20 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 5-7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
kg kalafiory 30—70 za główkę, kalarepa 

Owoce: Jabłka stołowe 120—130 za 1 
kg, kompotowe 50—60, śliwki węgierki 
170—180. 

Grzyby: Borowiki 350 — 4zł. za 1 kg. 
rydze 250—300, mieszane 0.70 0,80. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 150—250, kaczki 6—8, młode 300— 400, 
gęsi 8—12, indyki młode 5—7 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 280— 
350, szczupaki żywe 550— 600, śniętę 250— 
380, leszcze żywe 500—3550, śnięte 280 — 350, 
karpie żywe 475— 500, śnięte 250— 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500-550, śnięte 350—400, siela- 
wą 250-300, b) 250-280, węgorze 600-700, 
miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne 

50—80.  (n); 
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YLO sznmpońskie 
poleca ze składu w Wilnie 

Wileński Spółdzielczy 

Syndykat Rolniczy 
Zawalna 9. Tel. 3-23, 
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SPRZEDAŻ KONI 
Podaję do ogólnej wiadomości, 
że sprzedaż z licytacji wybrako- 
wanych koni wojskowych wszy- 
stkich typów w ilości 250 odbę- 
dzie się w dniach: 21-1X, 1-X, 
4X, 8Xi11-X od godz. 9-ej 
rano na rynku Kalwaryjskim 

4" Wilnie. K. gar. Wilno. 
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Inana Wióżka Chiromantka 
wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 

  

  

Krawiec Damski 

Stanisław Wiśniewski 
z Warszawy 

ul. Królewska 3, m. 3. 

Specjalne płaszcze, kostjumy, 
futra. 

  

stko zależy od tego, jak się ułożą wa- 
runki. A terazj mówmy o czem innem. 
Mówisz, że dziś w nocy zobaczysz 
wszystkich pozostałych towarzyszy ? 

— Tak. Nadarza się pewna dosko- 
nała sprawa, chcemy się więc naradzić. 

— Doskonale. Szepniesz parę słów: 
na ucho komu trzeba i urządzisz wszy- 
stko tak, żeby w razie czego można 
było stwierdzić, że spędziłem całą noc 
z wami. Rozumiesz? Mało co się mo- 
że zdarzyć, musimy się przygotować. 
Naturalnie, niema mowy o niepowodze- 
niu, ale: „strzeżonego Pan Bóg strze- 
że'*. Musicie zapewnić mi alibi, którego 
by żadne dowody obalić nie mogły. 

— Wszystko będzie zrobione we- 
dług rozh azu, Panie. 

— Uważaj, żeby to wszystko nie 
było szyte białemi nićmi. Zanotuj sobie 
i nie poplącz godzin. Przedewszystkiem 
pojedziesz do Jeffersona. Jest to właści 
ciel dużej wspaniałej restauracji. Po- 
wiesz mu, że b yłem tam dzisiaj na o* 
biedzie, a potem grałem z Jeffersonem 
w Bridża. Przegrałem dużo, ale nie 
miałem przy sobie dosyć pieniędzy, 
więc wystawiłem mu czek. Zaraz napi- 
SzĘ: 

Layle wypisał czek na 25 funtów 
i wręczył pomocnikowi. 

— Masz! Powiesz mu, żeby oddał 
swemu zarządzającemu ten czek o je- 
denastej wieczór i kazał nazajutrz jak- 
najwcześniej podjąć pieniądze z banku. 
Resztę nocy spędziłem w klubie Jelle'a.. 
powiedzmy do... drugiej po północy. 
Niech P. Zamówi na mój rachunek ko- 
lację i wina. Koło drugiej będę w domu 
i wszystko będzie skończone. Rozu- 
miesz? 

— Doskonale, panie. Sam to wszy 
stko załatwię. Wszystko będzie wyko- 
nano ściśle według rozkazu. Czy to pa- 
nu się zdarza po raz pierwszy?... 

Tanci zrobił wymowny gest, ręką 

jesienny w najmodniejsze materjały: wełniane, bawełniane, 

ne, towary białe, jesionki męskie. galanterja męska, 

i trykotowa, kołdry, kapy, 

duszki, pledy podróżne, koce, 

na, kapelusze męskie oraz łóżka. 

tajwiększy wynalazek Iudzkości 
Z Ameryki nadchodzi sensacyjna wia- 

domość: Oto rozwiązany został ostatecznie 

problem przesyłania na odległość obrazów 

kolorowych. , я 
Sama możność widzenia na odlegiošč 

jest już od dawna faktem dokonanym. OW- 
nież i z próbami przenoszenia na odległość 

obrazów kolorowych zdołano uzyskać już 

dawniej pewne małe sukcesy, szczególniej 

w Anglji. Zasadniczo jednak „właściwy pro- 
blem przesyłania na odległość obrazów ba- 
rwnych rozwiązany został dopiero przed pa- 
ru dniami w laboratorjum „Towarzystwa 
telefonów Bell* w Nowym Jorku. i 

W jednej ubikacji budynku laboratoryj- 
nego usiadło przed aparatem  nadawczym 
młode dziewczę w barwnej sukience. 

Równocześnie w innej ubikacji tego sa- 
mego budynku zebrali się przed aparatem 
odbiorczym technicy i dziennikarze. 

Barwny obraz dziewczęcia miał być 
przeniesiony z aparatu nadawczego do apa- 
ratu odbiorczego. Eksperyment powiódł się 
znakomicie. 

Technicy i dziennikarze skupieni przed 
aparatem odbiorczym ujrzeli najzupełniej 
wyraźnie nietylko żywe, jaskrawe bńrwy su- 
kni dziewczynki, lecz również karnację jej 
ciała, wszystkie stopniowania i odcienia ko- 
loru jej skóry. Obok obrazu dziewczynki 
aparat nadawczy przesłał do aparatu odbior- 
czego również wizerunek flagi amerykań- 
skiej, tudzież obraz różnobarwnych kwia- 
tów i owoców, które wszystkie „wyszly“ 
doskonale. 

Twórcą aparatu zdolnego do wysyłania 
na odległość kolorowych obrazów jest dr. 
Herbert E. Ives. Juž przed laty zbudował 
on aparat do wysyłania obrazów na odleg- 
łość, wyłącznie jednak w tonach czarno - 
białych. Przy pomocy tego aparatu prze- 
prowadzone zostały w dniu 7 kwietnia 1927 
r. pierwsze pomyślne próby przesyłania na 
dalszą odległość. 

Słyszano wówczas przez radjo mowę 
obecnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Herberta Hoovera, a słuchający na odległość 
tej mowy mogli równocześnie widzieć do- 
stojnika amerykańskiego, stojącego przed 
aparatem nadawczym w Chicago. 

Nowy wypróbowany obecnie aparat do 
wysyłania obrazów kolorowych na odleg- 
łość jest kombinacją tamtego pierwszego 

pociągając po gardle. Layle uśmiechnął 
się pobłażliwie. 

— Nie, nie pierwszy to raz. Ale są* 
dzę, że ostatni. Ja sam ciebie odpro- 
wadzę. 

Szept zamilkł. Valmon Dan zdjął z 
uszu słuchawki i wyjął klucze z ma- 
szyny. 

Rozdział V. Zawiadomienie Nr. 35. 

Dopiero o dziesiątej wieczorem 
skończył Valmon Dan przygotowania, 
na przyjęcie Layle'a. 

Cały dzień pracował w swem labo- 
ratorjum, w którem znajdowały się 
wszystkie wynalazki tego genjalnega 
człowieka. Sala ta była świadkiem po- 
wstawania nowych, wspaniałych idei i 
ich urzeczywistnienia. 

Była to duża i szeroka sala z wy- 
sokim sufitem, ciągnąca się wzdłuż ca- 
łego domu. 

Jedna jej część była przeznaczona 
specjalnie dla badań w zakresie chemii 
Pełno tam było retort, kotłów rurek i 
płynów, o rozmaitym zabarwieniu. Na 
dużych pułkach ustawione były butel- 
ki z płynami, kr yształami i proszkami. 
Wielki, marmurowy stół służył do ex 
perymentów i badań. 

W przeciwległym rogu pokoju stało 
biurko i bibljoteka. Tutaj znajdowały 
się księgi, w których uczony notował 
wszystkie swe spostrzeżenia, leżały o- 
ne na półkach, jedna na drugiej; cię- 
żkie, grube, gęsto zapisane tomy. 

Dan siedział przy stole i pisał. Wska 
zówka zbliżała sie do dziesiątej. Pióro 
szybko śli zgało się po karcie, na któ 
rej drukowanemi literami, Dan pisał: 

„Do starszego Inspektora 
Scotland Yard. 

Zawiadomienie Nr. 35 w spra- 
wie Willarda Layle'a. 

Przez pocztę. 

bielizna pościelowa, 

jedwab- 

damska 

po: 

galanterja skórza: 

wynalazku dr. Ivesa i metody robienia  fo- 
tografji kolorowych jego ojca. 

Przy fotografji kolorowej systemu Ivesa 
obraz w zasadniczych barwach czerwonej, 
zielonej błękitnej, jest zdejmowany przy 
pomocy filtrów na trzech osobnych płytach 
a później również przy pomocy filtrów ko- 
lorowych tak rzucany na ekran, iż barwy 
mieszają się i zlewają na nim dając obraz 
barwnej rzeczywistości. 

. „Wysyłanie obrazu drogą kolorowej tele- 
wizji odbywa się w następujący sposób: 
przed przedmiotem który ma być odfoto- 
grafowany, obraca się wielka tarcza, zaopa- 
trzona w liczne małe otworki, ułożone Spi- 
ralnie. Przez te otworki pada światło silnej 
lampy na przedmiot i oświeca różne poszcze- 
gólne gęsto obok siebie leżące punkty, tak, 
że dla oka stapiają się one niemal w jedną 
całość. Ta oświętlona całość punktów rzu- 
ca znów swoje światło na trzy grupy foto- 
elektrycznych komórek, zakrytych  czerwo- 
nym zielonym lub błękitnym filtrem. 

Czerwone, zielone i błękitne światło 
wywołuje w odpowiednich komórkach prądy 
elektryczne, które przenoszą się przez wzma 
cniacz do aparatu odbiorczego. Jeśli ma być 
przeniesiony obraz czerwonej róży z zielone- 
mi listkami w błękitnym flakonie, to czerwień 
wywołuje w foto-elektrycznych komórkach 
za czerwonym filtrem prąd elektryczny, któ- 
ry zapala odpowiednią lampę w aparacie „ - 
odbiorczym. Lampa ta umieszczoną jest za 
czerwoną szybą szklaną, daje zatem czer- 
wone światło. Podobnie dzieje się z zielenią 
liści i z błękitem flakonu. 

Czerwone zielone i błękitne światło kie- 
rowane jest w aparacie odbiorczym za po- 
mocą pryzmatów w ten sposób że pada tak 
samo, jak przy nadawarmiu, na obracającą 
się tarczę, która jest tak samo podziurkowa- 

  

Prosimy o obejrzenie wystaw 

i zwiedzenie naszego Magazynu. 
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CENY STAŁE 

Najdogodniejsze źródło 

zakupów. 

na, jak tarcza z aparatu nadawczego i jak 
tamta obraca się w dokładnie tem samem 
tempie. Trój kolorowe, przez pryzmaty zebra 
ne światło pada poprzez otworki w tarczy 
na ekran odbiorczy i na nim miesza się we 
wszelkie możliwe kombinacje barw. 

. Obserwując dokładnie zobaczyłoby się 
wiele poszczególnych punktów kolorowych. 
Na podstawie tej samej zasady co przy ob- 
razach filmowych, łączą się jednak te punkty 
w jeden stale zmieniający się obraz. 

, Aparat telewizyjny dr. Ives'a nie mógł 
być wynaleziony wcześniej niż dopiero dziś 
brak było bowiem aż do niedawna ważne- 
go wynalazku pomocniczego, t. į.  wražli- 
wej na wszystkie barwy  foto-elektryczne 
komórki o wielkiej wrażliwości na wszyst- 
kie barwy. W ten sposób uczyniony został 
ważny krok naprzód do wynalazku, umożli- 
wiającego wysyłanie barwnych obrazów na 
odległość. 

, Dotychczasowe próby barwnej telewi- 
zji przeprowadzone zostały wszystkie za po- 
średnictwem drutów  telegraficznych. Gdy 

ię wybierze jednak dla poszczególnych 
arw rozmaite długości fal, to będzie można 

przy pomocy aparatu dodatkowego wysy- 
łać barwne obrazy także prze radjo. W 
ten sposób rozpowszechnione już przesyła- 
nie obrazów drogą iskrową (fultograficzną) 
wzbogacone zostanie sensacyjną inowacją 
a to obrazami kolorowemi. | bliskim jest 
dzień w którym każdy z nas dzięki kombi- 
nowanemu przenoszeniu na odległość ob- 
razów i dźwięków będzie mógł, siedząc w 
swoim zacisznym „home”, podziwiać w ob- 
razach i dźwiękach wszystkie zdarzenia 
rozgrywające się na szerokim Świecie... 

,_., Stoimy u progu urzeczywistnienia naj- 
śmielszych marzeń ducha ludzkiego... 

  

łów po cenach przystępnych. 

  

Sir, Dziś o północy do konany bę- 
dzie zamach morderczy na  Valmona 
Dana. Mordercą będzie — Willard La- 
yle. Jest on dowódcą szajki „Srebrna 
Strzała” której członkowie  usiłówali 
zrabować klejnoty księżny Renburg w 
zeszły wtorek, co się zresztą im nie u- 
dało. 

Dzisiejszy zamach nie uda im się ró- 
wnież. Przeciwnie :sam Willard Layle 
będzie znaleziony nieżywy na poadło- 
dze laboratorjum Dana, z kulą w 
czole. 

Przykro mi, że zawiadomienie to 
przyjdzie zbyt późno, aby panowie mo 
gli przedsięwziąć coś w tym kierunku. 

Zanim prasa ogłosi szczegóły wy* 
padku, trzeba zrobić rewizję w sklepie 
jubilera Tanci przy Nossiny Hool. Cie- 
kawem jest, że Layle przygotował już 
na wszelki wypadek pewne alibi na tą 
noc. Śledztwo z łatwością odkryje 
wspólników tej sprawy. Tanci jest pa 
serem: skupuje kradzione rzeczy. 

Jednocześnie winszuję zręcznych i 
szybkich posunięć, które miały miejsce 
w związku z zawiadomieniem Nr. 34.* 

Dan skonczył i spojrzał na zegarek. 
Hm! Dziesiąta — mruknął. — 

Do djabła! Jak to nieprzyjemnie cze- 
kać... 

Jak zwykle zapieczętował list la- 
kiem, przykładając wielki palec, za* 
miast pieczątki i wyszedł wolno 2 а- 
boratorjum. Oczy jego miały wyraz zi- 
mny i spokojny, zaciśnięte usta wyra- 
żŻały silną wolę. Wszedł do garażu. 

Samochodem udał się na jedne z 
przedmieśc , aby wrzucić do skrzynki 
„Zawiadomienie Nr. 35“. 

O jedenastej Dan był już znowu 
w laboratorjum i wydał służbie ostat- 
nie rozkazy. Służba miała zamknąć 
drzwi i rozejść się. Dan zapowiedział, 
że będzie pracował całą noc. W żad: 
nym wypadku nie pozwolił przerywać | 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

$T. KRAUZE 
ul. Wileńska 32 m.2 | piętro. 

Podaję do wiadomości Sz. Klienteli, że zaopatrzyłem swój zakład 
w gustowne materjały na sezon jesienny i zimowy i wykonuję według 
ostatnich żurnali angielskich, tak z własnych jak z powierzonych materia- 

  

  

sobie pracy, nawet gdyby teleionowa= 
ła panna Layle, nawet dla niej Dan miał 
być nieobecny. 

Po wyjściu służby Dan zapalił wszy 
stkie światła w laboratorjum, rozjasnia- 
jąc je tak rzęśiście, jak oświetlają stu- 
dja kinematograficzne. 

Na biurku leżało mał e pulełeczko 
z dwoma mętnemi lusterkami, patrzą” 
cemi na pokój, jak oczy sowy. Jedno 
lusterko było białe, drugie czerwone. 
Dan połączył pudełeczko z końcem 
drutu, ukrytego pod dywanem i rozło- 
żył papiery i książeczki na biurku tak, 
by pudełeczka nie było znać. ` 

Następnie włożył gumowe rękawi- 
czki i dotknął drzwi. Białe lusterko bły 
snęło gwałtownie, jednocześnie przy 
przeciwległej ścianie rozległo się głu- 
che brzęczenie. Poza tem nic się w po- 
koju nie zmieniło, nic nie przerwało ci- 
szy i spokoju, prócz tych dwóch bły- 
skawicznych objawów. Zadowolony z 
rezultatu, Dan wyłączył prąd i zdjął 
rękawiczki. 

Teraz pozostało mu jeszcze sp rzą 
tnąć na biurku... Otworzył szutladę, wy 
jał z niej rewolwer. Był to zwykły re- 
wolwer, a jednak nabijając go Dan u- 
śmiechnął się — w oczach jego bly- 
snęła iskra dumy. Nabił broń jednym 
nabojem i położył ją na brzegu stoła, 
lufą zwracając ku sobie. 

Następnie wynalazca wziął nieduży 
arkusz papieru i pudełko odpowiednich 
rozmiarów do rewolweru. Pudełko było 
tak płaskie, że mogło przejść przez ot- 
wór skrzynki pocztowej. 

Na arkuszu napisał dziwny adres; 
posyłkę tą zaadresował do nieist nieją- 
cej osoby do nieistniejącego hotelu w 
Australji: „T. L. Henjeno Hotel Eldora- 
do, Melburn Australia“. 

 



   
    

          

     

    

                

     

       
   
    

    

   

    

          

     

    

Otwarły się od dłuższego czasu 
Zamknięte podwoje teatru na Pohulan- 
Ce i publiczność wileńska znalazła się 
wobec prawie nowego zespołu, nowej 
dyrekcji. Dzień piątkowy był dniem po- 
witania, dniem zapoznania się arty* 
Stów z publicznością. To powitanie wy- 
padło ze strony publiczności dość po- 
Wściągliwe, czego jednak nie należy 
sobie mylnie tłumaczyć. Reduta oduczy 
da wilnian od oklaskiwania, zwłaszcza 
ztuk a treści głębszej i impresjonują- 

cej. Ale nie w tem jeszcze rzecz sama. 
Dusza wileńska głęboka jest i wnikli 
Wwa — skąpa w zewnętrzne wyladowa- 
nie, nie skłonna do szybkiego  entu- 
Zjazmu, ale ciepła i wdzięćzna. Wilno 
potrzebuje poznać się i zżyć, aby już 
nie polubić — ale zato pokochać. Wil: 
ho do teatru dobrego, odżywczego, tę” 
skni od dawna i stale. Czeka. Nie por- 
wie się ją odrazu, nie olśni. choćby 
nawet było czem. Jest nieuine — zape- 
wne dlatego, że gdy się jego ufność 
posiądzie, to nie na dzień jak i nie na 
rok jeden. Milczy, obserwuje i sądzi — 

ale sądzi z całą życzliwością i dobrą 
wolą. Jest wdzięczne artystom i dyrek- 
torowi co przyszli na tej nieświetnej 
materjalnie placówce zbierać e zespół 
Reduty. Nie ofiarowuje jednak swego 
Serca zadarmo — trzeba je zdobyć. 
_, Sezon w teatrze Wielkim otwarły 
Więc „Dziady'*. Wybór ten, zarówno 
Jak motywy, podane przez dyrekcję w 
programach, wydaje się zupełnie natu 
Talny, czy był jednak najszczęśliwszy 
— to jeszcze kwestja. Czy w tej wła- 
śnie sztuce nowy zespół zaprezento- 

wał się najkorzystniej, czy właściwoś- 
<iom jego nie 6dpowiadałaby iepiej ja- 
ka inna — da się to poznać z czasem. 

„Dziady* nie są dramatem jako ca- 
łość — są poematem, jak je sam poe- 
ta nazwał. Jako takie na scenie ukazać 
Się nie mogą, teatr przetworzyć je mur 
Si na szereg „scen dramatycznych”, 
jak to wyraźnie zaznaczył Wyspiański 
w swoim układzie. Prawdziwym drama 
tem, skończonym samym w sobie, jest 
jedynie scena 8a Dziadów Drezdeń- 
skich — Pan Senator — i ta też tylko 
Wypadnie zawsze w teatrze bez pudła. 
Pozatem im więcej się zrobi dla dra- 
matyzacji utworu, tem więcej musi on 
Stracić na swej głębi filozoficznej, a 
Co za tem idzie, na jednolitości sztuki. 
Skróty — konieczne zresztą z różnych 
względów — niweczą przedewszyst- 
kiem tło metafizyczne, które jest zasad 

Niczym łącznikiem partyj religijnych, o- 
„Sobistych i patrjotycznych. 

„Zbliżenie do dnia dzisiejszego” 
Sztuki będącej tak par excellence wy- 
kwitem swojej epoki również nie wy 
Szło jej na korzyść. Znikła zupełnie w 
jednolitym patosie całości owa kalej- 
doskopowość estętyki romantycznej, lu 
bującej się w przeskokach od eksta- 
tycznego napięcia do jasełkowej nie: 
mal prostoty, a nawet groteski. Stu- 
Szowany został, o ile możności, mesja* 

nizm, -przedewszystkiem o zdeiektowa- 
hym monologu Sobolewskiego. Tego 
ham żal bez zastrzeżeń — ideologją, 
ileż w nim, w  topografji * miejsca, 
Sylwetkach postaci „kolorytu lokalne- 
go“, ile nici oplatających każdego wil- 
Nianina. Zmarnowano jeden z najcen:* 
jniejszych klejnotów poematu. 

Tyle o interpretacji sztuki —z kolei 
słów kilka o artystach. Rzecz prosta, 
niema tu miejsca na uwagi szczegó” 
owe, których mnóstwo Ciśni się pod 
pióro. Na czoła naturalnie wybijają 

4się odwórcy ról Konrada, Senatora, 
ani Rollison. 

Ta ostatnia kreacja wypadła bar- 
Uzo dobrze. Artystka wydobyła całę 
prawdę, całą moc bólu z tej przetra 

    
    

   

   
   

    

  

     

    

   
   

  

Informacje od 11-eį — 1 
iod 4 — 5 po poł. 

  

Otwarcie Teatru Miejskiego 
„Dziady“ na Pohulance 

gicznej postaci — nie ograniczyta się 
ua odtworzeniu — stwarzata ją wspol- 
rzędnie z poetą. 

Dyrekior Zelwerowicz — jak to 
Zeiwerowicz — nie grał wcale n 
jeaną godzinkę zostat Nowosilcowem, 
tem bajecznem połączeniem gładkiej, o 
pozorach dobrodusznošci  dworszczy- 
zny z bestjalską bezdusznością i okru- 
Cieństwem. 

Jest to jakimś cudawnym Zelwero- 
wicza darem, że potrafi on stać się bez 

reszty — odtwarzaną postacią. Ma się 

wrażenie, że on swoich kreacyj nie prze 

analizowuje, nie przemyśla, nie przeży 
wa nawet uprzednio, tylko poprostu 
jakimś niewytłumaczonym instynktem, 
czy intuicją włazi w ich skórę. Wydaje 
się wręcz niepodobnem, aby Nowosil- 
cow, Przełęcki czy profesor z „Pigmal- 

jona“ Shawa mogli inaczej posiedzieć, 
poruszyć się, zareagować, niż to czy” 

ni w ich imieniu Zelwerowicz. To nie 

filozof, poeta, marzyciel 'ani inna do- 

skonałość — to aktor w całej pełni te- 

go słowa „więcej powiedzieć ani mo” 
żna, ani trzeba” — oto najświeższe wra 
żenie z jego kreacji. 

Odtwórca roli Gustawa - Konrada 
p. Wyrzykowski, artysta w Wilnie no- 

wy, utrzymał się na wysokości przez 

cały czas swej niezmiernie długiej, do 
nieuwierzenia niemal trudnej roli. Jego 
Konrad nie był rewelacją — ale nie był 

też ani na moment parodją — na co 

sposobność nadarza się co krok bodaj. 
Próbą ogniową z której wyszedł zwy- 
cięsko stała się scena egzorcyzmów. 
Artysta zgodnie z intuicją autora wziął 
tu na siebie słowa złego ducha i z ро- 
dziwu godnym umiarem wydobył z tej 
roli całe maksimum jaskrawej grote- 
ski, jaką się między Improwizację a Wi- 
zje X. Piotra dało wtłoczyć ratując ile 
tylko była możliwe, estetyczną koncep- 
cję poety przed znacznie słabszą kon- 
cepcją Wyspiańskiego. 

Poprawnie, lecz, bladziej wypadła 
postać ks. Piotra. 

Dekoracje, poza sceną u Senatora, 
naogół sprowadzone do minimum — 
do szkicu niejako tylko. Rzecz to zu* 
pełnie dopuszczalna w sztuce, rozgry- 
wającej się na pograniczu dwu šwia- 
tów. Zasadniczo jednak nowemu ze- 
społowi należałoby doradzać możliwie 
jaknajwiększe o stronę dekoracyjną sta 
rania. Publiczność w Wilnie składa się 
z dwu warstw, pierwszej o znacznej 
kulturze artystycznej, decydującej Q ar 
tystycznym sukcesie sztuki — warstwy 
wartościowej dla aktora, ale mało licz- 
nej —i z ogółu bardzo jeszcze šwie- 
żego kulturalnie i potrzebującego lat 
całych estetycznego wychowania. Ten 
ogół garnie się do teatru, ale przyzwy- 
czajeni do kina, dostarczającego niezli- 
czonych gotowych obrazów, odzwyczai 
ło jego wyobraźnię od brania czynnego 
udziału w przedstawieniu. — Dekoracje 
zbyt abstrakcyjne, wymagające pew- 

nych osobistych dośpiewań, pozo* 
stawiają go bezradnym i niweczą Iwią 
część wrażenia. Dla zyskania powodze- 
nia u szerszych mas w Wilnie wystawa 
powinna być możliwie realistyczna i bo 
gata. Niestety, środki materjalne, a ra: 
czej ich brak są zawsze piętą Achillesa 
we wszelkich poczynaniach naszej pro 
wincji. 

Przy dobrej woli i energii jednakże 
wszystko jest do zrobienia. Oto już do- 
stęp do naszego teatru tak zdawałoby 

ъ   

    

się nieuleczalnie zaniedbany, doprowa* 7107 

dzony został bez długich zapowiedzi da 
stanu europejskiego. Czemużby w gu- pc 
stach i frekwencji wileńskiej publicz- 
ności nie miała zajść również upragnio 
na ewolucja? Zastępca. 

BARWNA BOLSMKE: RPZECAG PERO SAAEDYC CWA AAA ASO WJ 

Lekcyj muzyki ao. r and! sirai 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 

S-to Jakóbska (G—1. 

  

prawdziwej znanej 
firmy Światowej 

| Tylko 

SKŁAD 
ABRYCZNY 

Uwaga! Najlepsze. 

asie, Śniegowie,Obrwie gumowe 
„KWADRAT 

„OUADRAT“ 

  

z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 

|£ądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 

M. ZŁATINM ri kenia 2, 

  
fel. 13-21   

SŁOW o 

Zwłoki Lelewela przybywają 24 b. m. do Wilna 
Zwłoki Joachima Lelewela przybywają we wtorek do Wilna. 
Na dworcu kolejowym witane będą przez komitet przyjęcia, przedstawi- 

cieli USB., władz, delegacje szkolne i stowarzyszeń. 
Pa oficjałnem przyjęciu zwłok nastąpi 

Jana. (a) 
eksportacja do kościoła św. 

Kafasirofa samochodowa na Trakcie Batorego 
Wczoraj około godziny 5 pp. pędząca 

traktem Batorego w stronę miasta taksów- 
ka Nr. 81 tuż za Now ą - Wilejką z nie- 
wyjaśnionych narazie przyczyn wpadła na 
przydrożny słup telefoniczny. 

Zderzenie była tak silne, że taksówka u- 
legła zniszczeniu zaś słup uszkodzeniu co 
pociągnęło za sobą zerwanie przewodów w 
liczbie około 50. Wobec uszkodzenia komu- 
nikacja teleioniczna z N.-Wiłejką i pobli - 
skiemi miejscowościami została wczoraj prze 
rwana. W celu naprawienia uszkodzenia wła 
dze pocztowe wysłały drużynę techniczną. 

Taksówka jechała z trzema pasażerami z 
których tylko jeden został ranny. 

Nazwisko rannego nie zostało narazie u- 

KRO 
  

  

NIEDZIELA. 

22 Dris Wschóć sł. g. 5 m. 05 

Tomasza. Zach. sl. o g, 17 m. 21 
jutro 

| Tekli. 

2 ne Zakładu Span S YZ E 

z dnia 21 — IX 1929r 

Ciśnienie J 752 

średnie w m ] 

Temperatura J + 120 

średnia | 

Opad za do J 108 
bę w mm. i 

Wiatr ANA 
przeważający 1 Południowy: 

Uwagi: Pochmurne, deszcz. 

Maximum za dobę + 159C. 

Minimum za dobę + 13 C : 

Tendencja barometryczna: spadek, następni 

wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— (b) Otwarcie kościoła garnizonowego 

Zostało już ostatecznie ustalone że otwar- 

cie kościoła garnizonowego ŚW. Ignacego 

które nastąpi 26 bm. o godzinie 6 wiecz. do- 

konane zostanie przez JE ks metr. Jałbrzykow 

skiego w towarzystwie JE ks. biskupa Ban- 

durskiego. w 

W uroczystościach tych weżmie 

Pan Prezydent Mościcki. URZĘDOWA 

— (y) P. Wojewoda na zawodach spor- 

towych. W dniu wczorajszym, o godz. 11 p. 

wojewoda był obecny na strzelnicy w mająt- 

ku Boł gdzie odbywały się „zawody 

strzeleckie amach obchodu P.W. i W.F. z 

broni małokalibrowej i karabinów. Wrac 

iąc stamtąd p. wojewoda wstąpił na chwi. 

lę na Pióromont, gdzie odbywały się zawody 

sportowe. m. 

2 (y) P. Wojewoda wyjechał do Wilej- 
ki pow. Dziś rano p. wojewoda Raczkiewicz 

udaje się do Wilejki pow. celem wbic 

żdzia w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypo. 

spolitej do sztandaru strzeleckiego, którego 

poświe: e odbędzie się w tymże dniu. Po- 

zatem p. wojewoda będzie obecny na powia- 

towym święcie Przysposobienia Wojskowego 

Po powrocie z Wilejki o godz. 17 p. wojewo 

da dokona w Wilnie rozdania nagród ucze 

stnikom święta P.W. i W.F. ' : 
— (y) Gdzie można otrzymać przepustki 

na uroczystość w dniu pobytu Pana Prezy- 

denta. Prezydent miasta i Starosta Grodzki 

powiadamiają, iż przepustki celem wzięcia 

udziału w uroczystem powitaniu Pana Pre 

zydenta Rzeczypospolitej w dniu 25 bm. bę: 

dą wydawane organizacjom, stowarzysze- 
i "związkom i td. które uprzednio zare- 

ę w sekretarjacie Starostwa w ро- 
ek dnia 23 bm. Starostwo Grodzkie 

Nr. 9 o godz. 13. Osoby nie posiadające 
zone 

  

udział 

    

  
       

    

  

   
   

  

    

  

przepustek na miejsce powitania dopusz 
nie będą. 

MIEJSKA 
— (0) Pożyczka miejska na rozbudowę 

elektrowni. Na skutek starań Magistratu 
Bank Gospodarstwa Krajowego postanowił 
udzielić miastu długoterminowej (na 21 
rok) pożyczki w wysokości 1.250.000 zł. na 
rozbudowę e.iektrowni miejskiej. Pożyczka 
ta będzie zrealizowana w pierwszej połowie 
października rb. 

— (0) Ilość robotników przy robotach 
miejskich. W ubiegłym tygodniu Magistraj 
zatrudniał przy robotach miejskich 777 ro- 
botników podziennych, którym zostało wy- 
płacono 28251 zł. 

AKADEMICKA. 
— Apel do młodzieży akademickiej. W 

związku z przywiezieniem do. Wilna zwłok 
J. Lelewela, Wileński Komitet Akademicki 
niniejszem wzywa całą młodzież akademicką 
do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w ek 
sportacji zwłok z dworca do kościoła Św. 
Jana. 3 

Zbiórka ze sztandarami odbędzie się dn. 
24 bm. (wtorek) na dziedzińcu Piotra Skar- 
gi o godz. 17-ej punktualnie. 

RÓŻNE 

— Z Tow. zwolenników «owego wycho- 
wania. Dnia 24. 9. we wtorek o godz. 8 wi 
w sali Kuratorjum (Wolana 10) odbędzie 
się referat p. W Borowskiego p.t. „Sprawo- 
zdanie z Kongresu Ligi Nowoczesnego wy- 
chowania w Helsingol. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 
— Wystawa Piękno Ziemi Polskiej. Sta- 

raniem Państwowej Rady Ochrony Przyro- 
dy oraz Komitetu Wystawy 13 go Zjazdu Le- 
karzy i Przyrodników Polskich w Wilnie ot- 
wartą będzie w czasie od 25 do 30 wrze 
šnia wystawa „Piękno ziemi polskiej i jego 
ochrona“, oraz „Ziemia Trocka* w murach 
po Bernardyńskich (wejście z placu powy- 
stawowego), W związku z wystawą odbędą 
© w sali gimnazjum im. Mickiewicza odczy- 
y. 
„1) 25.9. o godz. i8-ej dr. M. Limanow- 

skiego, prof. Uniwersytetu w Wilnie pit. „O* 
chrona_ naszej "przyrody“. i 

2) 26. 9. o godz. 18-ej dr. Wł. Szafera 
prof. Uniw. w Krakowie p.t. „Jellowstone a 
Tatary" z przezroczami i filmem z. Parku 
Narodowego Jellowstone. 

3) 26.9. o godz. 19-ej Е. Schechtla, prof. 
Uniw. w Poznaniu p.t. „Bóbr w Polsce" z 
przezroczami i wyswietleniem oryginalnego 
filmu z życia bobrów. i я; 

Wstęp z odczytów przeznaczony na wy- 
kupno resz pierwotnego stepu na Podolu. 

Każdą v czkę po wystawie oprowadzi 
przewodnik i objaśni exsponaty. 

      

  

        

   

stalone, ponieważ zaraz po wypadku skiero- 
wano go do N. Wilejki do lekarza. 

W chwili gdy nastąpiła katastrofa przecho 
dził wpobliżu z patrolą kierownik komisarjatu 
p.p. w Nowo - Wilejce st. przodownik Mi- 
rowski, który widząc wypadek rzucił się na 
ratunek. Biegnących policjantów zauważył 
szofer taksówki, który poczuwając się do 
winy rzucił się nagle w bok i zbiegł. 

Taksówkę będącą właśnocią księdza: 
Czyczerisa zabezpieczono do czasu przyby- 
cia komisji, która orzeknie m. in. i straty 
poniesione przez pocztę z powodu zerwania 
przewodów. (c). 

NIKA 
— Wiec młodzieży bundow- 

skiej w sali Makabi. W związku ż 
międzynarodowym dniem młodzieży 
komunistycznej odbvł się w sali Ź. 
T. G. S. „Makabi“ wiec mtodziežy 
bundowskiej. Wiec rozpoczął się z 
opóźnieniem, gdyż policja niedopuści- 
ła na salę obrad młodzieży do lat 18 
co wywołało niezadowolenie organi- 
zatorów. Słuszne to zarządzenie, ma- 
jące na celu ochronienie młodzieży 
szkoloej od zgubnego wpływu agita- 
cji wpłynęło na to. że niektórzy 
mówcy, zwłaszcza Ofman oraz po- 
spolicie znany w sferach młodzieży 
bundowskiej „Kola“ pozwalali sobie 
na wypowiadanie zdań, po których 
przedstawiciel starostwa zmuszony 
był interwenjować. 

Po skończeniu wiecu, przy wyjściu 
rozrzucono ulotki komunistyczne. W 
związku z tem policja przytrzymała 
jedną osobę. (y). 

— (y) Felczerzy mogą nabywać eter. Wo 
bec tego, że niektóre apteki odmawiały fel- 
czerom wydawania eteru Min. Spraw. Wew. 
nadesłało do władz wojewódzkich okólnik, 
w którym wyjaśnia że felczery uprawnieni do 
wykonywania praktyki mają prawo nabywać 
w aptekach eter, potrzebny im przy robie- 
niu zastrzyków podskórnych. Każdorazowo 
felczer musi dać pisem ne zapotrzebowanie. 

— (y) Opiekunowie społeczni. Ponieważ 
na mocy ustawy opiekunowie społeczni ko- 
zystają ze wszystkich uprawnień i są czę-- 

wo urzędnikami, legitymacje wydawane 
im i oznaki mają charakter oficjalny. Każda 
legitymacja musi być zarejestrowana w ofi- 
cjalnym rejestrze. 

Opiekun społeczny otrzyma od gminy ta- 
bliczkę celem umieszczenia jej na bramie do 
mu dla orjentacji petentów. 

   

  

— Potknięcie się korekty. We wczo- 
rajszym odcinku stało wydrukowane: „zna- 
czone są jego wiersze znakiem najwstręt- 
niejszym dlą nas —znakiem myśli": 

Autor się oburza. Wcale nie dla nas, 
powiada. Ja tego nie napisałem. Ja wcale 
takiego strasznego wstrętu do myśli nie 
mam. Niech Korektor pisze sam za siebie. 
Miało być: „znakiem najwstrętniejszym dla 
mas* przez „m“! 

Jedna kreska a taki wstyd! 
Red. 

KOMUNIKATY. 
— Delegacja ZOW na Święto weteranów 

1863 r. Na mające się odbyć w dniach 22 
i 23 bm. w Poznaniu „Święto weteranów 
1863-g0 roku“ związek organizacyj wojsko- 
wych w Wilnie delegował jako swych przed 
stawicieli Pana Stanisława  Ciozde i Pana 
Stefana Wiśniewskiego. 

Delegacja wyjechała do Poznania w dniu 
20. 9. wieczór. 

— (y) Nowa agencja pocztowa. Z dniem 
28 bm. uruchomiona zostanie w Jeremiczach 
pow. Kobryńskiego agencja pocztowa. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatry miejskie, Dziś w Teatrze Miej- 
skim na Pohulance po raz trzeci „Dziady* 
A. Mickiewicza w układzie scenicznym S. Wy 
spiańskiego w wykonaniu całego zespołu dra 
matycznego pod reżyserją A. Zelwerowicza 
i,R. Wasilewskiego. Całość ujęta w 6 bar. 
zieniu, 5) u lantor, 6) na cmentarzu, — 
rzu, 2) w kaplicy, 3) u księdza, 4) w wię- 
zieniu, 5) u senatora, 6) na cmentarzu, — 
wywiera silne niezatarte wrażenie. 

Jutro w poniedziałek „Dziady”*. Najbliž- 
szą premierą będzie komedja J.A. Kisielew- 
skiego „W sieci". 

Dziś w teatrze miejskim w Lutni ukaże 
się po raz drugi świetna komedja Al. Fredry 
„Wielki człowiek do małych interesów* z 
dyr. A. Zelwerowiczem znakomitym w roli 
Jenialkiewicza. Do sztuki tej Dyrekcja spo- 
rządziła nową stylową wystawę. 

W przygotowaniu niegrana 
Wilnie interesująca sztuka 
„Maski“. 

Początek przedstawień w obu Teatrach 
punktualnie o godz. 8 wiecz. W czasie przed 
stawienia wstęp na widownię bezwzględnie 
wzbroniony. Kasa zamawiań czynna codzien 
nie w teatrze Lutnia 11 — 9 wiecz. Kasa 
dzienna na Pohulance od godz. 5 pp. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Sportowiec z Miłości. 
Lux — Siódme niebo. 
Piccadilly — Trujące usta, 
Wanda — Białe noce. 
Hoilywood  —Zapomniane twarze. 
Heljos — Motyl wielkomiejski. 
Ognisko — Zakazana dzielnica Algieru 
Światowid — Perła haremu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

= 

jeszcze w 
Crommelynck'a 

— (c) Okradzenie cmentarza ZWIOWE NJ 20, 
go. Nocy wczorajszej jacyś nieujawnieni 
sprawcy dostali się na teren cmentarza ży- 
dowskiego znajdującego się na Zarzeczu i 
splądrowali około 20 grobów zabierając z 
niektórych lepszych ogrodzenia żelazne i ba. 
lustrady. Gdy rano zarządca cmentarza Men del Gomin (Zawalna 68) zauważył profa- 
nację i kradzież powiadomił o tem natych- 
miast policję, która ze swej strony wszczę- ła śledztwo w cełu ustalenia sprawców. 

‚ — (©) Podrzutek. Na cmentarzu koło ko- 
cioła Serca Jezusowego, Józef  Ławryno- 

wicz znalazł podrzutka płci żeńskiej w wie- 
ku około 2 tygodni. Niemowlę skierowano do przytułka „Dzieciątka Jezus”. 

c) Znowu okradziony przez sublo- 
katora. Edward Rudziński (Kalwaryjska 116) 
powiadomii policję że sublokator jego Józef 

    

,„Wzmocniona* herbata 
w handlu Antoniego Fury, 

Niema chyba człowieka zamiesz- 
kałego u nas, na Kresach, któryby 
wierzył w to, że nie można w każdej 
jadłodajni, „piwnej* czy nawet skle- 
piku na wsi zaopatrzyć się w butel- 
kę wódki. 

Mimo zakazów, mimo _„energicz- 
nej" akcji policji każda jadłodajnia 
dostarcza ludności wody życia pobie- 
rając, rzecz jasna, za fatygę pewną 
nadwyżkę. 

Pomysłowość 

  

właścicieli _ tych 
przedsiębiorstw jeżeli chodzi o ma- 
skowanie tego procederu jest zdu- 
miewająca. Wódeczność przechowy- 
wana jest zręcznie i perjodyczne re- 
wizje dokonywane przez policję czy 
też przedstawicieli monopolu nie dają 
rezultatu. - : 

Bywają jednak wypadki, że "ktoś 
wpada np. właściciel herbaciarni w 
Szumsku Antoni Fura. 

Handlował potajemnie wódeczką, 
a mimo, że wszyscy wiedzieli o tem 
był nieuchwytny. Rewizje nie dawały 
rezultatu i dopiero niedawno znalazł 
się sprytny policjant, który zdema- 
skował sprytnego szynkarza. Okazało 
się, że wódka przechowywana była w 
kieszeniach starego palta wiszącego 
w kącie izby. 

Sprawa, mimo, że bagatelaa na 
pierwszy rzut oka znalazła się na 
wokandzie sądowej. Fura oskarżony 
został o niedozwolony handel wódką. 
Sąd wymierzył mu wyjątkowo łagod- 
ną karę—35 zł. grzywny. Nie odstra- 
szy to ani jego, ani jego sąsiadów 
konkurentów gdyż.. przyzwyczajenie, 
to druga natura. (y). 

SPORT 
Mecz piłki koszykowej mię- 
dzy Polonja warszawską a 

Ogniskiem 
W niedzielę dn. 22 b. m. o godz. 

15 na stadjonie Ośrodka W, F. i P. 
W. na Pióromoncie, odbędą się za- 
wody piłki koszykowej; o mistrzow- 
stwo Polski między Polonją, a mi- 
strzem okręgu wileńskiego Ogniskiem 
Mecz odbędzie się bez względu na 
pododę, Wejście bezpłatne. 

Automobilowy zjazd gwiaździsty 
do Wilna. 

W dniu wczorajszym odbyło się posie- 
dzenie zarządu automobil-klubu wileńskie- 
go, na którem powzięto uchwałę zorgani 
zowania w dniu 6 października zjazdu 
gwiaździstego do Wilna. 

Zaproszenie do wszystkich automobil- 
klubów w Polsce zostały już rozesłane z 
podaniem programu zjazdu. 

Przypuszczalnie przybędzie około sześć- 
dziesięciu maszya z Poznania, Lwowa, Kra- 
kowa, Łodzi, Katowic i Warszawy. 

Program zjazdu przewiduje: przybycie 
co Wilaa 6 go o godz. 15:ej, a w dniu na- 
stępnym wycieczkę w okolice Wilna. 

„ Wszystkie wozy biorące udział w zjeź- 
dzie, które przebędą w ciągu dwuch dni 
trasę 750 klm. otrzymają bronzowe plakie- 
ty pamiątkowe, które zaś przebędą w cią- 
gu 24 godzin 750 klm.- srebrne. 

Maszyny wileńskie ubiegające się o 
plakiety pamiątkowe będą mogły starto- 
wać z Wilna do obranego punktu i z po- 
wrotem, nie mniej niż 750 kim T. 

Prof. Dr. W. Jasiński 
i POWRÓCI o E 
Dzaunnansesonacannsunananosi 

RADJO. 
Niedziela, dnia 22 września:1929 r. 

10.15—  : Nabożeństwo z Katedry 
Poznańskiej. 11,45 - 11.55: Wieści z P.W.K. 
1155 — 1210: Transnisja z Warszawy. 
Sygnał czasu i komunikat meteorologicz 
ny. 12,10 13,10: Poranek muzyki popular: 
nej orkiestra pod dyr. Leona Dimanta. 
15,40-- 16,40: Transm. z Warszawy. Odczy- 
ty rolnicze. 16,40—  : Transm. z Krako- 
wa. Mecz piłki nożnej „Cracovia-Wisła*. 
17,25—19,00: Tr. z Warszawy. Koncert po- 
południowy 18,05 - 19,25: „Dożynki w Spa- 
le*— pogadanka. 19.25—19,50: Tr. z War- 
szawy odczyt prof. HH Mościckiego. 20,00 

20,05: Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 
oraz program na dzień następny. 20,05 — 
20,30: Tr. z Warszawy odczyt Br. Winawe- 
ra. 2030—22.00: Tr. z Warszawy. Koncert 
wieczorny. 22,00 — 22,45: Transmisja z 
Warszawy. Komunikaty: PAT., policyjny, 
szortowy i inne. 22,45—23,45: Muzyka ta- 
neczną z Warszawy. 

Poniedziałek, dn. 23 września 1929 r, 

11.56 12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
nejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.05—12.50: Muzyka z płyt gramofon. f. B. 
Rudzki,Warszawa Marszałkowska £7 i 146. 
12,50 13,00: Wieści # P. W. K. 13,00 - 
1310: Transin. z Warszawy Komunikat 
meteorologiczny. 1705 — 17.25: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kin i chwil- 
ka litewska. 17.25—17.50: Audycja dla dzie- 
ci. 17,5 —18,00: Wieści z P. W. K. 18.00— 
19,00: Transmisja z Warszawy. Koncert 
popołudniowy. 19.00 - 19,25: „Walka o byt 
Uniwersytetu w latach 1797—180-* odczyt z 
cyklu „Jubileusz U.S. B.“ wygłosi ks 
prof; Bronisław Żongołłowicz. 19,25—1 
Audycja wesoła. 19,55 -2000: Transmisja z 
Warszawy. Sygnał cząsu. 20,00 20,05: Pro- 
gram na dzień następny. 20.05-20.30: „O 
kształtowaniu pamięci muzycznej* odczyt z 
dz. „Muzyka* wygł. prof. Michał  Józefo- 

30—22.00: Transmisja z Warszawy. 
Operetka. 22.00—22 45: Transmisja z War- 
sząwy. Komunikaty: P.A.T., policyjny, spor- 
towy i inne. 22.45—23 45: Muzyka taneczna 
z restauracji „Polonja* w Wilaie. 

V SPAB ADA RAIT 

Bruksztas korzystając z jego chwilowej nie- 
obecności skradł harmonję wartości 90 zł. 
i zbiegł w niewiadomym kierunku. 

— (c) Spadł z drabiny. Podczas wyko- 
nywania robót technicznych w gmachu Są- 
du Okręgowego spadł z drabiny i uległ 0- 
gólnym obrażeniom uczeń szkoły technicznej 
Stefan Kondratowicz stale zamieszkujący w 
Bukiszkach. ' 

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszko- 
dowanego ulokowano w szpitalu żydowskim. 

Stan jego zdrowia poważniejszych obaw 
o życie nie budzi. » 

  

  

     

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

LIST AŻ 7... WARSZAWY 
Spotkała mnie nielada satysfakcja! Ote 

wyobraźcie sobie państwo, dostałem list do 
„przechadzek*, zgadnijcie skąd! — z War 
5 

araz ktoś pomyśli, że ktoś znów inny 
nie znalazszy upstu dla wyrzekań na mun 
cypalność stołeczną sięgnął aż do Wilna. 

Już słyszę, jak ten i ów z moich czytel 
ników niezadowolony sarka: „Mało mamy 
bied swoich, żeby jeszcze i cudzemi głowy 
sobie zawracač!“ 

Zaraz, zaraz, powoli, dajcie mi państwo 
do słów dojść! 

Więc jest po pierwsze tak, że moji: 
warszawskim korespondentem jest p. E. M., 
jak sam oświadcza Wilnianin „z krwi i ko 
ści”, tylko że zamieszkały w Warszawie 

I nie o stolicy, bynajmniej, w s 
liście pisze, ale opowiada zdarzenie, któ 
miał wpadłszy na czas jakiś do swego ro 
dzinnego miasta. 

Opisuje co mu się w naszem miejskier: 
1 biurze meldunkowem przytrafiło. 

Niechże więc tylko podziękuję p. E. M 
za to, że wierności Wilnu dochowuje, bieli 
nę na wileńską na wileńskiem podwórku 
piorąc, i już mu głosu ustępuję. 

  

   

  

  

> 28 

Publicznošci moc. Na schodach, w ko- 

rytarzu, w przedpokoju i w samym lokalu 
biura, stoją gromady ludzi, czekając na za 
łatwienie przez dwie panie urzędniczki. 

Jedna z tych pań jest blondynką — ce 
chuje ją spokój i majestatyczność, druga 
jest brunetką o odpowiednio gorącem uspo 
sobieniu, 

Skąd te, usposobień pań  urzędniczek 
dotyczące wnioski? — Oto one: 

Stojące w „ogonku* dwie młode pa-    nienki urozmaicają sobie czas oczekiwan 
rozmową. Nie szeptem, coprawda, lecz i nie 
głośno, a że są młode, więc i podżartowu 
sobie wesoło. (Nie znaczy to: hałaśliwie). 

Majestatyczna pani urzędniczka robi 
uwagę! 

Czego im tak wesoło? Zaś.brunetka, mar 
szcząc czoło, odzywa się podniesionym gło 
sem mniej więcej tak: 

— Co za ordynarne zachowanie się! Pro- 
szę wyjść za drzwi! 

Trudno mi jest uznać, że uwaga podo|-- 
na do powyższej, w ustach funkcjonarju: 
miejskiej, której interesanci, jak sama m 
czekają cały dzień na załatwienie, jest uwa. 
gą grzeczną. Ale niech tam? 

Teraz drugi obrazek! 
Jakaś starsza pani podaje 

blankiety. 
— Ja panią znam, pani zawsze źle wy 

pełnia blankiety — teraz także, proszę ]: 
zabierać z powrotem. 

Zainteresowałem się na czem polega zł 
wypełnienie blankietów przez staruszkę. 

Okazało się, że w meldunku, dzieck» 
urodzonego w r. 1923 rubryka „zajęcie* nie 
była wypełniona. 

Interesantka prosi o przyjęcie innych 
meldunków — nic to nie pomaga. Odchodzi 
z kwitkiem, tak jak gdyby syzyfowy trud 
stanowiło dla pani urzędniczki przekreślenit 
pozycji „zajęcie, która w stosunku do sze 
ścioletniego dziecka jest idjotyzmem. 

, Ale cóż to kogo obchodzi. Interesant w 
mniemaniu niektórych osób, jest od tego, 
żeby słuchał. 

Moja osoba znalazła się w biurze mel. 
dunkowem z tej racji, że chciałem „dopełni 

obowiązku zgłoszenia wyjazdu z Wilna wła 
dzom wojskowym. | 3 ‚ 

Spojrzano na moją książkę wojskową 

oświadczono: „Niech pan przyniesie książkę 

meldunkową“. Ak 
Spróbowałem zaoponować. Zwróciłem 

uwagę, że w Warszawie nigdy nie nosiłem 
książki meldunkowej, wobec tego że wszy 
stkie dane, których ta książka biuru dostar 
cza, są zawarte w książce wojsk., mnie zas 
chodzi tylko o przyłożenie stempla i wypel- 
nienie blankietu dla P.K.U. 

Nic to wszystko nie pomogło, a nato 
miast dowiedziałem się, że pociąg jeszcze 
nie odchodzi i że mogę pójść do domu aby 
przynieść książkę. 

Trudno! Musiałem to zrobić. 
Odczekałem swoje w nowej „kolejce” 

i wreszcie załatwiono mnie. 
Ale ponieważ ciekawy jestem z urodze 

nia, więc nie omieszkałem spytać po co po* 
trzebna była, dla załatwienia mnie, książka 
meldunkowa. 

l oto dostałem odpowiedź, že „potrzeb- 
na była data pańskiego przyjazdu, której | 
musiałaby szukać w skorowidzu'*'. 

Tajemnicą pozostanie już widać dla | 
mnie cel istnienia skorowidzów w biurach 
meldunkowych, jak również tajemnicą diz 
mnie będzie, czemu pani urzędniczka nie ze 
chciała poszukać danych o mym do Wilna 
przyjeździe z książki wojsk. którą dostar 
czałem. 

  

   

wypełnione 

     

уФ 4 

Wileńskie przygody p. E. M. przytoczy* 
łem prawie dosłownie, dodam jeszcze, że 
rzecz, działa się dnia 16 września roku Pań- 
skiego tysiącznego dziewięćsetnego dwudzie 
stego dziewiątego i... niech sobie kto ciekaw 
i obowiązany w pracęaMiejskiego biura mel- 
dunkowego, wglądać, wglądanie. Mik. 

  

—— 

Tanio dc sprzedania SAMOCHOD- 
KARETA (Europejka) mało używany 
Pióromont 6, sA 

      

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8885 8905 8,86, 
Belgja 123,93 124,24, 123,6 
Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt 155,60 155,90 155,2! 
Holandja 357,60 358,80 356,70 
Londyn . 43,22, 43,33 43,1! 
Nowy-York 8,90 8,92 8,87 

Oslo 237,52 238,12 236,97 
Paryż 34,90,5 34,99,5 34,81: 
Pragą 26,39,5 26,45,5 26,33 
Szwajcarja 171,83, 172,26,  171,4(» 
Stokholm 238,87, 239,47 238,2 
Wiedeń 125,34 12574, 12517 Wtochy 46,66, 46,78,5  46,54,5 
Marką niemiecka 212,32,5 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 119.50 — 11 

Dolarówka 60—59,25. 5 proc. Eenngno —49,25. 5 proc. kolejowa 47 8 proc. L Z. B. Gos» Kraj. Bankv Roln. obii gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc Bs i go po ae ziemskie 67,50. „ _ warszawskie — ] 
Siediec 66 75 , "PM 

ВРИО ИНЕ СЕН ТР° 
4 ZĄDAJCIE Е 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

a środka od odcisków 5 

Prow, A, PĄKA. p: 
ЭОСН СЕ ООО ОР ЕВ° BAK... 

 



6 RAWA SZOU WU E 

  

  ( OGŁOSZENIE. a 
Od dnia 18 do dnia 22 a. 1929 r. włącznie będzie bę bę oo i: Ь 

Magistrat m. Wilna oglasza konkurs na 
stanowisko Kierownika Wydziału Opieki Bej Alaematograi 

Społecznej z uposażeniem według 7-g0 sto- 
pnia służbowego wraz z 10 proc. dodatkiem Kulturalne-Oświatowy 
komunalnym. ` 

i SALA MIEJSKA Od kandydatów wymaga się: 
1) Posiadanie obywatelstwa Polskiego. 1. Ostrobramska 5 i Komedja w 8-miu aktach. W roli głównej najmilszy wesołek Świata BUSTER KEATON. 

2)Wyższe wykształcenie, względnie u- 9 obramska 3: | Nad program: „Z ogniem w zawody* komedja w 2ch akt. 

kończenie gimnazjum, Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów odg. 6-ej. W niedzieię i święta kasa 

3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 
stanowiskach w akty Opieki nie 

4) N k k p е $ ю - 
DE run zwi Dziś! Potężne arcydzieło reżyserji genialnego RYSZARDA EICHBERGA p. t. 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 
3 

czonemi odpisami świadectw o ukończeniu KINO-TEATR © T y L w R E 66 Е 

studjów, w PORZ S Gana R HELIOS" e? L K M g E B $ K i z 

syłać do Magistratu — Sekcja Ogólna, Ц- Dramat erotyczny. W roli 
: 4 

Ę ь głównej: Największa tragiczka ekranu Cu ANNA MAY-WONG. Bogat t wa 
no, ul. Dominikańska Nr. 2 do dn. 30 wrze- э› Cudowna ia! Poczalek sčansouo godz. 4:6, SNI015: gata wysta 

      
   
  ŚNIEGOWCE 
  

  

  

  

  

  

  

śnia 1929 r. 
Magistrat m. Wilna. 

i K AL. © =» 2. KINO-TEATR Dziś ostatni dzień! Wstrząsający dramat w 10 akt. 

TIE GARE LLTI ЕНО 23 „„ZAPOMNIANE TWARZE“* 
“ 

OGŁOSZENIE. „HOLLYWOOD Obraz 2 sala OLIVE BROOK, kusząc w stolicach całego Świata. W rolach głów: | 

: śkiewi ych niezapomnian K, kusząc A BAK 

s: r Magistrat m. Wilna a es na МЕНЕ > BRIAN i i WILLIAM POWELL. bój Be rat program: Wiadomości świetowe = 

аг!5 stanowisko kierownika pteki iejskiej z Odektiaśk t P k E 

G jedług 6-0 stopnia Sżbóż rkiestra koncertowa. Początek seansów 4. 6, 8. 10.20 cz 

Aka paz z 10 pbe. dodałkiem komunai — : 

Grand Prix NY ai e " KINO-TEATR | JUTRO PREMJERA! J R $ ы 

Libau 1926, 1927 1) Saratów wyma e Polskiego HOLLYWOOD" |Weki przebój filmowy P „+D ABLICA z T YPOLI up ki 

Grand Prix 2) wyższe wykształcenie. SZATA > Wzruszający dramat w 10 Wy W rolach głównych znakomita LIANA A ALFRED FRYLAND i inne E 

: Mit 1927 3) Kilkuletnia praktyka na kierowniczych Mickiewicza 22. gwiazdy ekranu. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10 20. kę” 

3 = stanowiskach w Aptekach rządowych lub 7 
ES 

Gold medal prywatnych. 
Riga 1927 4) Nieprzekraczalny wiek 50 I życia. 

: 

Podanie z życiorysem notarjalnie zaświad 

czonemi odpisami świadectw o ukończeniu т ° ° 

studjów, oraz poprzedniej pracy należy prze- 
; k 19 

sylač do Magistratu m. Wilna, Sekcja Zdro 
U iemiec a 

wia, Wilno, ul. Dominikańska A do dnia 30 

września 1929 r. ® te . 800 
CRSETER NET ESTE 

Wielki medal zloty = 
Wielki wybór gatunków LUKSUSOWYCH 
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ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. m 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny Magistrat Miasta Wilna. ‚ e 

<a, Pała TRORCY "> Nadeszły modne materjały nasezonjesi zi г el. 625. 1 y y w 

ORA ET KTE adeszly mc | |sezon jesiennyi zimowy ||; 
oraz wszelkie; inne zboczenia mowy Materjały męskie, o okrycia futrzane, palta jesienne, materjały kostjumowe > 
radykalnie usuwa Zakład Leczn. dla 

: z NE 

3 Najnowsze kreacje futer!!! BB | jąkałów S. ŻYŁKIEWICZA, War- wyrobów krajowych i zagranicznych w wielkim wyborze, jak również _ 

zk L szawa, Chłodna 22. Prospekty kan- najnowsze materjiły damskie 1 

2 NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGUSTOWNIEJSZE JESIONKI! m celarja wysyła bezpłatnie. 2 o ы or er n 

NAJMODNIĖ JSZE UBRANIA! otrzymač možna tylko w największym DB RZ 2 Fi ki % p ti V * + D V W * ъ 
у > i najelegantszym msgazynie konfekcji męskiej i damskiej i skiadzie futer | 1 ra m a n 2 

2 a » 
4 P.LANCMAN, WILNO B | Skład Mebli т 1 

ul. Wielka 56 (obok kościoła św. Kazimierza) potoka i Doktór-Medycyny mama Ry auczycielka  Įg"9099 amas mum aus; 
2 Wielki wybór sukna najmodniejszych deseni i kolorów! R zj ednoczeni Stolarze R KRKARZĘ ? h LUKIEWICZ ši į k "r ng mati Poszukujemy mieszkania i 5. 

= BS io oo Ua O = w WILNIE, Trocka 6. Pi a osmętyka i A parterowego, kilkupokojowego, na ) 

= wykonuje obstalunki p. t. Publiczności w ciągu 24 godzin. Wielki wybór różnych MEBLI Mickiewicza 9, wejście лОЕ ОУО ski, muzyka. Wielo- = Š p ałowy w okolicy ul. c 
B I DOKTOR zul. Śniadeckich 1, ARS CURA letnie referencje, Ło- jarbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 

z własnych warsztatów. * b BIŃSBERG przyjmuje od g. 1-2 Gabinet kieć 4 m: 4.(Ża Że- Arsenalskiej Oferty do administacji 

Przyjmuje zamówienia na całko- choroby, veneryczne L_0d 5—7,P: P.__ — Racjonalnej Kosme- 12707 M Mostem), od i Mia: pod S. S. 

wite urządzenia biur, urzędów || syfilis i skórne. lu. tyki Leczniczej. £ 3-5 PO Poł. a" RAA RENE 
I różnych instytucyj banko- WILEŃSKA 3, te- Mokfór Medycyny Wilno, ——————— Paszuku Kusi Ё 

wych lefon 567. Przyjmuje fi. BYMBLER Mickiewicza 31 m. 4. oszukuje się  Kuoię plac | 
A od 10.do 1 i od 4 do. 7 „y, ko kobiecą kon- AWYAWAW spolnika z kapitałem około 600 metr. kw. | | 

Ceny umiarkowane. — T oi a Urodę serwuje, dosko- KUPN do 8000 zł. do bar-nie w śródmieściu, | 

- Ргозіту obejrzeć meble naszej DOKTOR Bletowe. Eli Elektrotera. 3li, odświeża, usuwa (1 SPRZEDAŻ dzo, intretnego inte-odlegis od - katedry 
|INNE WYROBY SKÓRZANE spółdzielni. -° й П Blumowiez ze, setce górskie, a” AWAWAAA S Wii, Zł; do i pęk jłomet 

! 5 es и 
МА}ЦЁР.ЁЁЕМ' KRAJOWEMI FARBAMI — m MNE diatermja.  Sollux. k Wroddtaie teRE Wilno, ul, Królewska SZOwY na Antokolu, Choroby weneryczne, Mickiewicza 12, róg s; 

w a = , tel. 17- —0 wpobližu K, Ž 

0 ię bę Sat ii Tatarskiej EL S omni Gadak + Klełhosy - o 2 Е Čia ty я cda, Gl + 
—VZP. 63 Smetyki poon wiejskie, suche, oka: O KAZJA, se da AE „Sło E 

ul. wielka 21. Jr Hanusowicz 5 407 powodu likwidacji g + 

(Telet. Fęlet. 921) Ordynator Szpitala zyjnie KILO W hodowli, mam do zby- Myję JĄTEK  oka-8 | 

“ Z Sawicz, choroby Skór- KOBIECĄ polecą firma cia KRÓLIKI SZYŃ Zyjnie do sprze- || | 

— DOK 
| TOR ne, weneryczne, g0- UROdĘkorserynie ZWIEDRYŃSKI SZYLOWE, stare ij dania obszaru 180 

  
  

    

  

    
  

  

  

LEG w dziny przyjęć 5—7 pp. Wileńska 28, * młode czystej rasy| ha pod Wilnem, z 

2 9.ZELDOWIEZ Zamkowa 7—1 Le- ok a a m0 p importach zd ładnemi _ zabudo- 
chor. weneryczne, |c7enie Światłem: Sol- Regulacje i trwałe nicznych. Sprzedam | Waniami i ładnym | 
sylilis, narządów a sa Bacha przyciemnianie brwi. Fabryka mydła os saa kur wę OWOCO- 

moczowych, od 9 |(gztuczne słońce gór- Gabinet _ Kosmetyki do sprzedania, e yandottów| €V SA można na, £ dł - m1. od 5—8 wiecz. | SKie)i elektrycznością Leczniczej „CEDIB“ częsciami. Oferty do ży; gałek Warszaw. | m ugotermi- | 

Elektroterapia  |diatermis). / 8IS— |.“ Hryniewiczowej. adm. „Słowa” dla 6 ję 5kL9 m. IE ZR bankas m 

    

  

    

   

    

W. Gierwiatowski 
skład fortepianów egzystuje od 1838 roku przy 

ul. Bonifraterskiej 10. 

L 

  

  

    

Posiada wielki wybór instrumentów pierw- (diatermja). T sa gzą Wielka 18 m. 9. Przyj. M 
szorzędnych fabryk (zagranicznych. god 10—7. = Majątkt | am 2 A 

y granicznych, krajowych Kobieta-Lekarz = AKOSLANŲ = й: : KUPIĘ  ziomskie, em z | Wileńskie “ Słok 
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