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NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
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Jakiś zapalczywy regjonalista ostat- 

niej emisji zapytał mnie do jakich 

stron, w swoich częstych podróżach po 

kraju, czuję większy sentyment, tych 

tam naprzykład naddźwińskich i bere- 

zyńskich, cerkiewnych i- białoruskich, 

czy też tu nadwilejskich i nadniemeń 

skich? Jakie wypada tych „regjonów* 

porównanie? — Nie umiałem mu na to 

odpowiedzieć. Stanowczo ten cały 

modny regjonalizm stwarza sytuację, 

w której dziś na podobne pytania nie 

podobna odpowiedzieć ani słowem 

„tak“ ani słowem „nie, ale tylko 

kontrpytaniem: „Przepraszam, pan 

skąd pochadzi“? 

0 Czasami doprawdy się zdaje, że 
piękne hasła regjonalistyczne godzą w 

spoistość tych ziem, które tak cudnie 

nas uczył Adam Mickiewicz uważać 

za najbliższą swoją ojczyznę. 

Zdaje mi się, iż chodzi tu czasem 

o to matematyczne równanie jako to 

naprzykład: regjon Dziśnieński, tak 

się ma do regjonu Orańskiego, jak re- 

gjon Orański do Kujawskiego. Co do 

mnie, od dzieciństwa  przywykłem 

gdzieś koło Łap czy Białegostoku szu 

kać podświadomie w podróży na po 

łudnie swojego rodzaju „„regjonalnej* 

granicy, a wszystko co po tej stronie 

leżało, równie podświadomie - uważać, 

jakoby za dom własny. Gliny Szarkow: 

szczyzny czy piaski Orańskie, liściaste 

lasy Michelmontu i Bejsagoły czy bło- 

ta dolnej Berezyny —to jakby poszcze 

gólne pokoje obszernego domu rodzin 

nego: jest tam i salon i stołowy i na 

turalnie jest ten najbliższy — pokój 

dziecinny. Pod jednym dachem tylko, 
pod jednym dachem... 

Kiedyś dom ten był duży, obszerny, 

a dziś gdy zeń tylko dwa — trzy poko* 

je zaledwie ostały, miałyżby wszystkie 
dla mnie nie być jednako swojskie i 

drogie?.. Komuś, kto ze mną w tym 

domu wzrósł od dzieciństwa i zna je: 

go historję całą i przyczyny jego chwa- 

riaczego Boru, olbrzymie obszary Gro 

dzieńskiej Puszczy, hen koło Marcin 

kaniec, Vožecza, Druskienik, by stam 

tąd przeskoczywszy na lewy brzeg 

Niemna połączyć się z Puszczą Lejpuń- 

ską, lasami Augustowa i dalej znów 

koło pruskiej granicy kontaktu szukać 

aż.. z Kurpiowską Puszczą. 

Raz w cień tych lasów wszedłszy 

dnie całe iść można w ich zielonym 

schronie, tygodnie, nosa na świat Bo- 

ży nie ukazując. Przetrzebione, bo 

przetrzebione już one teraz i wojna je 

zjadła i gospodarka powojenna nie 

odrazu stanąć mogła na odpowiedniej 

wysokości, ale ci, co w tych lasach 

siedzą, jak przed wiekami siedzieli, 

twierdzą, że „na wiek ich  chwyci“ 

jeszcze. To pewnie, że tak jest, rzecz 

w tem, żeby na dłużej chwyciło. Bóg 

jeden wiedzieć raczy jak długo ustoją 

te świerki i sosny masztowe, osiny brzo 

zy i te zwarte gąszcze, krasa naszej zie 

mi, piękno niezrównane kraju naszego. 

Różnie bywało, czy to na woinie, 

czy uchodząc przed pościgiem wroga; 

wiele tam też ludzie w nieprzebytycn 

gąszczach uchronili bydła, koni i do 

bytku w ostatnich wojnach. Póki co, 

chwalić Boga, jeszcze puszcza — pu- 

szczą. I dla ludzi i dla zwierza różno 

rakiego miejsca trochę zostało. 

* * * 

Ciemniało już, gdyśmy przez góry 

Ponarskie przewaliłi, a nawet i Połuk 

nie mieli poza sobą i Nowych Macel 

niedojeżdżając, cichutko, ostrożnie z 
szosy zsunęli w leśną dróżkę. Wpraw- 

dzie jechać też było można na Skorbu 

'ciany, ale nam ktoś na Stare Maceie i 

'"Żegaryno drogę radził. Cicha to' leśna 
drożyna, od niechcenia jakby przez lu 

dzi wyjeżdżona, aż się kurczyła cała 

unosząc, być może raz pierwszy w ży- 

ciu, tak potężnego fiata na swych 

piaszczystych koleinach. — Ciemnia- 

ło i deszcz nie ustawał, raz wraz zmo 

  

  

  

Nad pięknemi brzegami Uły. 

ły.i przyczyny upadku, być może szep- 
nąć mam prawo na ucho pocichu, któ: 

ra z tych izb najbardziej mi do serca 

przypada, ale tobie panie, coś da nas 

ze swym uczonym regjonalizmem przy 

jechał odpowiem tylko „Mój drogi pa 

nie, wszędzie dobrze, a w domu najle- 
piej i panu to samo radzę mieć na uwa 

dze i tę receptę zalecam*. 

* * * 

" Dawniej się jeździło z przedmieścią 
Kominy na Sorok'Tatary do Rudnik, 
dziś, zwłaszcza pa wybudowaniu no: 

wej szosy, droga wygodnićjsza prowa- 

dzi przez góry Ponarskie, na Chazbije- 
wicze, Świątniki i zaraz za jeziorem 

Ligojnie zielono czarna widnieje Ściana 

lasu, wiorst z osiemnaście od Wilna 

odległa. Puszcza Rudnicka. Dalej już 
tylko lasy i lasy. Wysokopienne po: 

tężne lasy Rudnickiej Puszczy, nad” 

rzeczne błota Mereczanki, piaszczyste 
wydmy Kanarkieli. Na. południowy za- 
chód z biegiem Mereczanki biegną te 
lasy, gdzieś koło wsi Matuzy i Pome- 
recza zwartym pasem, odciśnięte od 
wschodu polami Ejszyszek, koło kolei 

na Grodno, by za Oranami rozlać się 

ponownie w morze głuchej  lesistej 

krainy, — Lasy nieprzebyte Kupobre* 
dzia, Dziedziulis, Ruskiej Puszczy, Gor 

czone chwoje świerków nam w budę, 

szkło, a zgoła i w oko uderzały. Las 

wokół stał milczący, wyniosły szeroki, 

pusty, czerniejący głębią tak zawsze 
przyciągającą tego, kto puszcze kocha, 

że od tych mroków tajemniczych oczu 

oderwać niepodobna. 

Rudnicka Puszcza, niegdyś obsza” 

rem nie ustępowała Białowieskiej. Po 

noć sto kilkadziesiąt lat temu jeszcze 

tu żubry siedziały — dziś skurczyła 

się bardzo i razem z urzędowa zwa 

nem Nadleśnictwem Rudnickiem i przy” 

legającemi lasami prywatnemi, wypei 

nia zwartym lasem widły kolei żelaz 
nych, idących z Wilna na Grodno z 

jednej strony i na Lidę z drugiej. Na 

wschód przemyka się poza kolej w 

blizkości Jaszun łącząć z lasami Baliń- 

skich, na zachód opodal Rudziszek w 

drobnych odstępach wysyła swe zie- 

lone macki poza dzisiejszy kordon 

litewski, na południowy wschód, jakeś 

my  nadmienili, przechodzi w  pu- 

szcze i piaski orańskie i w lasy Kupo: 

bredzia. 

Stolicą puszczy są niewątpliwie Ol 

kieniki, ale sercem jej — Rudniki. Jak 
wilk wśród lasów przywarowały na 

starym trakcie raduńskim, u brzegu 
Mereczanki. Typowo puszczańska wieś 
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W Ruskiej Puszczy. { 

z kościołem, na polanie, a wokół Ścia= 
na lasu. — 

Kościół ten p. w. św. Trójcy zało- 
żony był w 1511 r. przez Zygmunta 
Starego, uposażony nadaniem gruntów 
\ 1611 przez Zygmunta III, spalony w 
1665 r. podczas najazdu Szwedów, Od: 
budowany został w 1790 r. nakładem 
Heleny Dąbrowskiej, podwojewodziny 
smoleńskiej, starościny międzyrzeckiej. 
Jest to miejsce historyczne, jakkolwiek 
dziś mało komu znane, nie przechowa* 
ły bowiem Rudniki śladów - dawnej 
swej świetności. Prawdopodobnie Ka: 
zimierz IV Jagiellończyk, będąc jeszcze 
w. ks. litewskim i większą część życia 
trawiąc na łowach, upodobawszy so* 
bie to. miejsce, dogadne z powodu bli: 
skości stolicy, polecił zbudować tu 
dwór myśliwski. Zdaje się, że dwór 
stanął około 1470 r., gdy król z żoną 
dłużej na zimowych łowach w okolicy 
Wilna przebywał. Zygmunt Stary w 
1511 r. wzniósł trzy oddzielne pałacy- 
ki z ogromnych bali sosnowych, na 
wysokiem podmurowaniu, otoczone 
sadzawkami i ogrodem. Główny gmach 
stał na małym wzgórku, oblanym w 
półkole Mereczanką. Wówczas to 
wokoło osady znajdowały się odwiecz- 
ne puszcze pełne łosi, sarn i niedźwie* 
dzi. Wgłębi puszczy znajdował się oko: 
ło półtora mili od Rudnik ku Między” 
rzeczowi, ogromny zwierzyniec, pa 

  

Fragment Rudnickiej Puszczy. 

mięć o którym przechowała się w naz: 
wie wsi i zaśc. Zwierzyniec. Od cza 
sów Zygmuntów znaczenie Rudnik tak 
dalece urosło, że brama miejska w Wil- 
nie, od przedmieścia leżącego ku dro: ' 
dze, do Rudnik prowadzącej, nazwa- 
na została Rudnicką, a dziś mamy uli: 
cę Rudnicką, Zygmunt II chociaż rzad= 
ko przebywał w Litwie, nie dozwolił 

jednak upaść Rudnikom. Syn jego Wła 
dysław IV częściej tu przebywał. Sta- 
rowolski, piszący około 1630 r., z wiel: 
ką pochwałą mówi o pałacu rudnickim, 
opis jego powtórzył w 1659 r. Cella- 
ryusz, już po zniszczeniu w czasie na 
jazdw Szwedów w 1655 r., którzy spa: 
lili pałac ze wszystkiemi przyległemi 
gmachami. Wówczas także spłonęły 
dokumenty i metryki kościelne, poczem 
paraiję rudnicką przyłączono do kośc. 
św. Stefana na przedmieściu wileń 
skiem, następnie zaś da parafji staro- 
trockiej. ; 

Podług podania w lasach  rudnic+ 
kich napadnięty został w 1661 r. przez 
dwóch zbójców żydów jadący z Wil- 
na do Warszawy Piotr de Ry Dankoer- 
see, nadworny malarz Władysława IV, 
który pozostawił po sobie piękne ma= 
lowidła, na Ścianach kaplicy św. Ka- 
zimierza w Wilnie. Dankoersee pomimo 
78 lat wieku i otrzymanych 10 ran, po 
przywiezieniu do Rudnik tyle miał siły 
i pamięci, że mdlejącą już ręką nakre- 
Ślił tak wierne rysy owych żydów, że 
na trzeci dzień po jego zgonie poznani 
w Wilnie ujęci i ukarani zostali. 

Sama nazwa Rudnik poszła od 
znacznych pokładów rudy żelaznej, 
znajdującej się po łąkach błotnych i 
niższych lasach. W drugiej połowie 
XV w. założono w pobliżu piec do wy 
palania rudy błotnej i kuźnię do jej 
kowania. . 

Tyle, w ogólnym zarysie, o historji 

Rudnik wspomnieć wypada. Dziś z 

dawnej świetności zostało tylko lasów, 

_ tyle jeszcze, że miano puszczy utrzy- 

mać mogą... 
Olkieniki to bądź co bądź już mia: 

steczko o pewnym ruchu haudlowym 

o wyraźnej tendencji przystosowania 

co bieżących warunków, — Rudniki 
to jeszcze... puszcza. Tam można ob: 
serwować, jak sobie w sobotę wieczór 

zasiądą przy piwie w szynkarni, a cza: 

sem cichaczem wychylą „stopkę' i to- 

czy się rozmowa coraz  gwarniejsza. 
Kto mówi „po tutejszemu*, kto „po 

prostemu”, kto po litewsku, lub tylko 

litewskie wsadzając wyrazy, i jak się 

oni świetnie rozumieją! Tam, w tej 

puszczy, jak za dawnych. czasów, za 

dobrych czasów, nie znają co to mniej- 

szość, a co większość narodowa, wszy- 

scy tutejsi, wszyscy od maleńkości ro- 

Śli na las patrzając, a każdy mówił tak, 

jak go matka pacierza nauczyła, a że 
inni mówią inaczej, więc i inaczej się 

też nauczył, bo gadać z ludźmi prze- 
cież trzeba i do Wilna na kiermasz św. 
Kazimierza pojechać, ot tu na ścianie 

Kto zbadał puszcz litewskich... 
wiszą | te kupione z gipsu ozdoby — 

bociany, jelenie różki, a tam obok 

przedwojennego jeszcze gramoionu, 

porcelanowa statuetka św. Kazimierza 
patrona Litwy... 

Kto zbadał puszcz litewskich... i 

nam niepodobna zbadać, zajechać czy 

dobrnąć, obejrzeć te wszystkie zakąt: 

ki i mateczniki, uroczyska Puksztele, 

Katecze, Pokalnie, Skirsabole, Kanar- 

kiele, Rakiecie, Gulbienie czy. Szoki, 

nie dzień i dwa, ale tygodnie całe po 

święcić trzeba, żeby choć po wierzchu 

spojrzeć do wnętrza puszczy i nad 

brzegi jeziorek Popis, Kiernowo, Mamo 

wo, dotrzeć w gardziel lasów nad 

rzeczką Wisińczj. Ba chciałoby się 

więcej, chociażby jednego łosia na 

własne ujrzeć oczy! Podobno są tam 

jeszcze, są nawet napewno. Być może 

nie tyle, co ich w swej urzędowej du- 

mie p. Juljan Ejsmont w Kalendarzu 

Myśliwskim za rok 1929 wskazuje, ale 

zawszeć są. Natomiast istnienie rysi 

w wielką bym wątpliwość poważył się 

podać i dzików... no, krakowskim tar: 

giem z Kalendarzem Myśliwskim mam 
Wrażenie doszlibyśmy na połowę do 

porozumienia, — zato wilków, śmiem 

twierdzić, zarówno w Rudnickiej, jak 

bardziej południowych puszczach co 

rok przybywa raczej, miast ubywać. 

W dół Mereczanki, na południowy 

zachód, koło ujścia Solczy, o osiem 

kilometrów odległe od stacji kolei gro- 

dzieńskiej, leży miasteczko Olkieniki, 

po litewsku zwane Walkininkaj. Nowa 

szosa omija to miasteczko, starożytną 

osadę, przez którą niegdyś wiódł trakt 
łączący Wilno z Krakowem, na Brześć 

i Lublin. Stare to dzieje. | 

Tutaj Zygmunt August, prowadząc 
w 1551 r. zwłoki żony swej Barbary 
z Krakowa do Wilna powitany był dn. 
19 czerwca przez senatorów  litews: 
kich i wyniósł Mikołaja Czarnego Ra 
dziwiłła, marszałka i kanclerza W. Ks. 
litewskiego .na godność wojewody w= 
leńskiego. Głównie pamiętne są Olkie: 
niki głośną w historji walką dwóch 
potężnych rodzin litewskich, Sapiehów 
i Ogińskich, zwaną wojną olkienicką. 
Trwało to już od lat kilku, gdy drob: 
na okoliczność rozżarzyła pożar od- 
dawna tlejący. W 1690 r. strona prze 
ciwna Sapiehów zebrała ze 20.000 
szlachty w pow. Oszmiańskim pod 
Lipniszkami i obrawszy pułkownikiem 
generalnym Michała Gerwacego Kory 
buta Wiśniowieckiego, wyruszyła zbroj 
nie ku Olkienikom. Doszło do krwawej 
bitwy pod Lejpunami, o 14 mili ой ОР 
kienik, którą przegrali Sapiehowie. 

Pod Olkienikami była również sil- 
na utarczka 22 lutego 1706 r. pomię: 
dzy pułkownikiem szwedzkim  Duker, 
wysłanym dla zasłonięcia wojsk  Po- 
tockiego wojewody kijowskiega i Sa- 
piehy, wojewody wileńskiego,  stron- 
ników Leszczyńskiego, a dywizją ro- 
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syjską Bauera, połączonego z oddzia” 
łem Wiśniowieckiego, ugińskiego i 
źaranka, stronników Augusta Il. — 

Stwo niegrodowe olkienickie po 
dług metryk* obejmowało w sobie mik 
steczko Ulkieniki zaś Lejpuny i przy= 
ległości w i771 r. posiadał . Granow 

ski. 
Takie to były dzieje! A do tych 

wspomnień historycznych mógłbym | 

dołączyć garść własnych wrażeń z 
przed lat właśnie dziewięciu. Tu, w | 
tych lasach, wpadłszy w zasadzkę do- — 
stałem się do niewoli... litewskiej. jak 

dziś pamiętam, gdy patrzę na ten ry- | 
nek przed kościołem i znajome domy 
i jako żywo stają mi przed oczami po 
szczególne osoby w swych sprzecz 
nych poglądach: ten konwojent, co 

jak pies zły patrzał się na nas i A 

wu zarąz ten huzar litewski, co chciał — 

przebiec na „tamtą* stronę i poważny 

sierżant, co po litewsku nie umiał, któ: 

ry na tę wojnę się zżymał, ramionami 
ruszał, a przytem był zdania, że Bóg 

chyba za grzechy ludziom rozum po 

mieszał, iż brat z bratem wojuje. To 
znów ten żołnierz z dalekiej Żmudzi 

co nas pocieszał rychły koniec przepo- i 

wiadając. Tu w Olkienikach to było. 
Stara żydówka, co widząc „furażerkę” 
na głowie przyniosła mleka i chleba. 
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Wasz przewodnik przez lasy Dzie! 

Ten zły, ten uprzejmy, w 

gdzie wróg? Wojna domowa, czy с 
Jeden z tej, drugi z tamtej strony. Wszy 
scy się temu dziwili, a każdy, wielu ich 
było, rychły koniec przepowiadał. Tym - 
czasem dziewięć lat już dobiega 
my.. 

ły. Jest apteka i jeszcze skład aptecz 

ny, jest fryzjer, jest restauracja, na ' 

czy pracuje fabryka, papiernia, tartaki, 

przychodzą i odchodzą autobusy z Wiz 
na, które w znacznym stopniu od: 
ja dawny ruch od kolei, chociaż fur 

  

  

  

  

             
Kraina puszcz i lasów, 

  
  

   



  

Kościół w 

kami jak jeździło się dawniej tak i te- 

raz z towarami do Wilna. 

Po lasach pracują smolarnie i tem= 

 pertyniarnie, marne to są prz :edsiębior 

stwa na sposób pierwotny prowadzo- 
ne, jakby z sienkiewiczowskiego „Po* 

„topu“ wyjęte. 

* * * 

Opuszczamy narazie odwieczne cie 

nie lasów, by przekroczywszy rzekę 

Solczę, granicę południową Puszczy Ru 

dnickiej, wjechać w kraj otwarty. Pia* 

ski lesiste zostały na zachodzie. Ejszy- 

szki leżą wśród ziem względnie urodzaj 

BYCR 
Ejszyska szlachta — mówi się u nas 

często, słusznie się tak mówi bo to na 

wskroś szlachecka, starodawna kraina. 

Czy od Olkienik, czy od Woronowa 

się jedzie do Ejszyszek, czy też dalej 

stamtąd a Raduń, ma się czasem wra: 

_ żenie jakby człowiek kartki z „Pana 

Tadeusza“ obracał. Tylko patrzeć jak 

na wzgórzu błysną białe ściany sopli* 

  

Fiatem przez Grodzieńską Puszczę. 

cowskiego dworu. | wszystko wokół 

tak jak to w pierwszej księdze opisane. 

Jakieś specjalnie charakterystyczne pię 

tno posiada ta ziemia, jakby sielanka 

jaka. Małe laski rozrzucone wśród pól, 

a na polach tych wszędzie pojedyńcze 

_ drzewa. Czasem spojrzysz wzdłuż ścier 

niska, a ono niby park, niby sad usia- 

  

Ejszyszkach. 

w 

ryszki, Montwiliszk  Zubiszki, Song: 

niszki,  Januszyszki i te Wiszkuńc?, 

Wilkańce, Hancewicze, Korklinie, Ma” 

tejkany, Nosawicze, Kodzie, Korkucia- 

ny, Kibały, Mackowszczyzna, Wałocho- 

wicze, Mieżany, Bujwidy, a wszystkie 

schludne, w zieleni drzew tonące. 

To wielkie skupienie szlacheckich 

zaścianków powoduje, że w gminie 

ejszyskiej stanowczo dominuje język 

polski, który w tem miejscu rozdziela 

dwa tereny językowe: na zachód litew- 

ski, nia wschód białoruski. „Białoruski'* 

jako nazwa nie jest tam prawie wcale 

używana. W potocznej mowie określa 

się ten język jako polski, w ściślejszej 

definicji jako „prosty. Czyni on wsze- 

lako większe postępy i wypiera ze wsi 

chłopskich rdzenną tu mowę litewską, 

która kiedyś sięgać musiała daleko na 

wschód za Woronowo, gdzieś do Dzie- 

wieniszek, Subotnik, Gieranon, tam do 

dziś dnia spotykają się pojedyńcze wsie 

mówiące po litewsku. Nie musiało to 

być tak dawno, bo jeszcze w okolicy 

Bastun znajdujemy wypadki, gdy w 

chłopskich wsiach starzy. ojcawie nró- 

wią po litewsku, a już dzieci tylko ,,po 

dleniem ogólnej sytuacji językowej jak 

zawsze są żydkowie w miasteczkach, 

zmuszeni dostosowywać się do warun” 

ków miejscowych. Po polsku mówią 

oni dobrze i płynnie, słabiej znają język 

białoruski, litewskiego prawie zupek 

nie, zwłaszcza młodzi. 

Dziś naprawdę wszechwładnie pa* 

nuje język litewski dopiero za miaste: 

czkiem Naczą i rzeczką tejże nazwy, 

skąd rozpoczynają się puszcze i piaski. 

Same Ejszyszki należą do jednych 

z najstarszych osad na Litwie. 

O założeniu Ejszyszek takie mamy 
podanie w kronikach litewskich: Erdzi: 
wiłł kunigas litewski z trzema mniejszy” 

  

  

„Buriełomy* w Kupobredzkich lasach. 

ne całe dzikiemi gruszami, dębami, da* 

lej brzozy i klony. Dziś w jesiennym 

słońcu mieni się to wszystko setkami 

kolorów i odcieni różnobarwnych. Oczu 
= poprostu oderwač ie podobna. Grunty 

    

R$
 

p dobre, miejscami bardzo 

' kamieniste, zagony wysokie na litew- 
я; « 

    

   

    

     

    

a Przed košciolem w Naczy. 

ski sposób uprawiane. Są i dwory więk 

sze ale charakter nadają tu zaścianki 

szlacheckie, zwane jak wszędzie na Li- 

wie — okolicami. Tych okolic i małych 
folwarków jest tu o wiele, wiele więcej 

niż wsi chłopskich. Nie zliczyć je wszy 

stkie, te Marciniszki, Lubkiszki, Jawor 

  

, wezwaniem Bożego Ciała. 

mi wodzamii wpadł w r. 1065 na padbw' 
te przez Ruś ziemie litewskie i uwol: 
niwszy je z pod zawisłości sąsiada i 
dani, opłacanej Jarosławowi, rozdzielił 
pomiędzy towarzyszami wyprawy, z 
których Ejsa albo Eiksis, czy też Ej- 
szuis, rodem żmudziańin, był założy 
cielem Ejszyszek na gruncie otrzyma: 
nym. Miejscem pobytu pierwszych izra* 
elitów przybyłych z Rusi do Litwy w r. 
1171 były Ejszyszki. Świadczył o tem 
kamien grobowy, widziany w tem mia 
steczku jeszcze w r. 1798. W drugiej po 
łowie XIV w. posiadał Ejszyszki: bojar 
Sudymund, potwierdził on w Królewcu, 
razem z innymi panami litewskimi, za” 
pis 'W. Ks. Witolda z dn. 30 stycznia 
1384 r. ustępującego Krzyżakom całe 
swoje dziedzictwo za posiłki w lu- 
dziach i broni przeciw Jagielle, co było 

- przyczyną, że ten ostatni pozbawił Su 
dymunda Ejszyszek, które nim się stały 
starostwem po utworzeniu w roku 1413 
województwa wileńskiego, były głów” 
nym grodem powiatu. ; 

Parai. kościół w Ejsżyszkach fun: 
dowany był przez w. ks. Witolda pod 

Uposażył 

go w r. 1506 król Aleksander, a w 1522 
Zygmunt I powiększył jego fundusze . 
Ostatecznie wymurowany z tytułem 
„Wniebowstąpienia Pańskiego w r. 1852 
*r. staraniem ks. Kalinowskiego. 

Ejszyszki od wieków leżały na głó 
wnym trakcie z Wilna da Krakowa, w 

ostatnich Jatach zwanym Raduńskim, 
uczęszczanym bardzo i ruchliwym. Słys 

SŁO w 0 

nęły ze swych targów koni, bydła i 

świń, głośne były w całym powiecie 

jako handlowy bogaty ośrodek. 

Dziś wyglądają one niemniej po 

kaźnie i ruchliwie, a przyszłość mają za 

pównioną. Jest to bawiem jedno z nie 

licznych miasteczek naszego kraju, 

którego całe istnienie nastawione było 

na ruch Wilna z dalekiem południem. 

Niewątpliwie ucierpiały na tem gdy wy 

budowano koleje żelazne na Grodno i 

Lidę i zwolna począł głuchnąć stary 

trakt Raduński. Okolice bardziej na 

wschód położone skierowały się też na 

trakt Lidzki więcej uczęszczany. Ale 

los zrządził i fortunę znów w kierunku 

Ejszyszek pokręcił, Zbudowano szosę. 
Dziś, przy rosnącym niemal z dnia 

na dzień ruchu samochodowym, zaró* 

wno osobowym jak towarowym znacze 

ne Ejszyszek wzrasta i powrócić mo 

że do jeszcze „przedkolejowych' cza- 

sów. Dziś już też ryczą na szosie sy- 

reny kilku Brockwayów, autobusów 

kursujących stale z Wilna, jeżdżą sar 

mochody prywatne, ciężarowe, a da- 

wny ośrodek handlowy z radością pa- 

wypadkach, zdarzeniach, o których już 

podania nawet zgasły: Uroczysko Ra: 

złuka albo Kobyli las, Kurhany, Dziewi 

cza Mogiła, Świny las, Święte Bagno. 

To wszystko siedziby łosi, dzików. 

Wszystkie te puszcze pełne są wiłków, 

które tu spokojnie hodują młode, a do- 

piero z nastaniem jesieni i zimy wiel- 

kie wyprawy w gęściej zaludnione miej 

scowości. urządzają. 

Miejscami te lasy są gęste, lub wy 

sokopienne, błotniste jak w Ruskiej 
Puszczy i: wzdłuż wybrzeża Kotry, prze 

ważnie jednak suche, o podłożu piasz* 

czystem, pokrytem wrzosem lub mcha- 

mi. Natrafiamy też na całe dziesiątki i 

tysiące dziesięcin t.zw. „buriełomu”, 
urzędowo — „leżaniną*. Pnie, ca- 

łe drze wa rosłe, potężne leżą jak о- 

kiem sięgnąć,  zaściełając ziemię, 

wśród splotu gałęzi i nieśmiało strze- 

lających ku górze młodych  sosenek. 

Ani przejść, ani przejechać przez takie 

cmentarzyska leśne. Nikt też się niemi 

nie opiekuje. Kto tu sobie drzewo ce 

ni! Ponoć pozostały one w znacznym 

stopniu po okupacji niemieckiej, trachę 

  

  

Cmentarz w Drućminach o 

trzy na odradzające się tradycje gospo 

darcze, 
* * * 

Diugošmy w miasteczku nie popa* 

sali. Tyle tytko, ażeby dopeinič zapasu 

benzyny, obejrzeć kościół, rynek, po: 

gadać z tym i owym i z ruchliwego szla 

ku znów skręcić na zachód, przez Rau 

biszki, Poraduń, Naczę... aż na wszyst- 

kie cztery hamulce staneliśmy przed 

kościołem tundowanym jeszcze w r. 

1529 przez Janusza Kostewicza, woje- 

wodę podlaskiego. W kościele tym znaj 

duje się słynąca z cudów statua Jezu 

sa Nazareńskiego. 

Gdyśmy ten mały drewniany dziś 

kościołek opuścili i za rzeką Naczą wy 
ozytalii z tablicy, że tu się rozpoczyna 

nadleśnictwo Koniawskie—wjechaliśmy 

znowu w lasy. I poci agnęły się znów 

puszcze nieprzebyte na zachód aż do 

Niemna, na południe do Niemna, rozle- 

głe jak okiem sięgnąć lasy. Zrazu wil- 

gotnawe przy Naczy, zmieniły się w 

piaszczyste ugory,-wrzosowiska, sosny 

aż do brzegów Uły, jednej z piękniej: 

szych naszych rzek. Płynie tam ona w 

głębokich piaszczystych jarach, sama 

czysta jak kryształ, żółta od piasków i 

żwiru, zielona od krzaków co w jej to: 

ni się przeglądają. 

Już się te charakterystyczne litew= 

skie krzyże pokazały na drogach i 

cmentarzach. Wsie rzadkie, drogi krę - 

te, dalekie, wąskie, a wokół las. — 

(Gdyśmy przez mostek w Kaszetach na 

lewy brzeg, a potem „pierwszym bie: 

giem* ledwo, ledwo górę piaszczystą 

wzięli, już tylko głucha puszcza przed 

nami. Dziesiątki kilometrów ani żywej 

duszy, ani chałupki żadnej, ani wsi, 

osady. 

Ostatnia wieś Lipnice, wdarła się 

od wschodu w te lasy, dalej na połud* 

nie kilometrów ze ozterdzieści do 

Berszt, nad rzeką Kotrą rozłożyły się 

lasy Ruskiej Puszczy, Goriaczego Bo- 

ru, niezliczone uroczyską, których na* 

zwy z pokolenia w pokolenie w pa: 

mięci leśnych ludzi trwają i orjentację 

wśród puszcz ułatwiają. Niewątpliwie 

mówią one o jakichś  starodawnych 

charakterystycznych krzyżach. 

ich jeszcze burze wykręciły, a nikt tych 

pni zwalonych brać nie chce. Daleko 

od drogi, w tych haszczach i kniejach 

i gąszczach leśnych leżą i gniją, pro- 

  

  

  

Charakterystyczny pejzaż okolic Ejszyszek. 

chnieją, na ich miejsce rosną nowe — 

puszcza... 

Są także ostępy, zwłaszcza po ostat 

nich pożarach gdzie niema nic: sterczą 

nawpół wyschłe gałęzie, szarnzeją mchy, 

żółty piasek, cisza taka niesamowita, 

straszna — pustynia. Nawet ptak tam 

nie zalatuje, ani zwierz się przemknie. 

I znów pociągnęły weselsze widoki, 

znów zielono i pięknie, ale cicho, ci' 

cho bardzo. Zrzadka tylko dzięcioł za” 

puka na sosnie, z głuchym łomotem 

zerwie się cietrzew, czy przesunie lek'* 

ko po mchach stąpając koziół. \ 

Wszystko tu tak rośnie i żyje, jak, 

prz ed wiekami żyło. Dlatego tak spo į 

kojnie i dobrze się człowiek czuje. Za! 
zdrościć można tym czas em spotka”; 

nym mieszkańcom rządowych leśnictw | 

i gajówek. Bardzo są ładne te domki,! 

dachówką lub blachą kryte, zapadłe w; 

iasy, otoczone płotem ze wszystkiemi 

budynkami gospodarczemi. Dużo ich 

względnie spotykamy na tym terenie, 

który aż do Niemna wchodzi: w obręb 

Wileńskiej Dyrekcji Lasów Państwo- 

wych. 

Nie raz ii nie dwa wypadło nam w 

tych puszczach zabłądzić. Bywało, że 

nasz tęgi co się zowie Fiat, skakał po 

wądołach, przełaził jak wiewiórka 
przez pnie drzew powałonych, łamał 

nawet na przełaj gąszcze jak tank, bu: 

ksował w piaskach, ale ciągnął. 

Przewodnik, cośmy go z Zierwin 

na maszynę posadzili, zmęczeni cią 

głem błądzeniem, też nam mało pomógł 

i że dwa razy drogę zmylił, nim da ja” 

  

Widok na Solczę. 

kiegoś większego traktu dobrnął, skąd 

można było nareszcie na północ, do 

domu skręcić. 

Znów ciemniało gdyśmy ze trzysta 

kilometrów le śnej drogi mieli za sobą 

i ostatnie drzewa Rudnickiej Puszczy 

mijali. m. 
  

SRITIS SAK IT DE T RSS I DIS  N i i  E , 

dileńsku propaganda turystyczna 
„Ktokolwiek w podróż się zabiera, 

powinien się na nią, stosownie do 
celu, w jakim ją chce odprawić, przy- 
sposobić. Jest ona tak wysoko jak 
mniej uczonemu przejściem do nauk 
lub warsztatu do życia praktycznego, 
przejściem mającem go do żywszego 
i wolniejszego wyobrażenia o Świecie 
i życiu ludzkiem doprowadzić. Cel 
podróży, jakkolwiek bądź, należy z 
góry dokładnie oznaczyć, i wszystkie 
inne względy jemu ustąpić muszą”. 

Jeżeli już w 1832 roku autor „Naj- 
nowszego przewodnika podróżnego" 
książkę swą powyższemi użytecznemi 
słowy, ku wygodzie podróżnych zao- 
patruje, to jakżeż nam potoranym w 
sto lat później, ominąć wyklarowania 
celu podróży, który w obecnej pro: 
pagandzie turystycznej stanowi sedno 
sprawy. A_tem pochopniej uczynić 
nam ten krok wypada, iż turystyką 
interesuje się dziś nie jedno tylko 
społeczeństwo, ale — i władze pań- 
stwowe. i 

Dewiza krajoznawcza: „Cudze chwa- 
licie, swego nie znacie, sami nie wiecie 
—co posiadacie", składa się z dwuch 
cześci. — Pierwszej, w której wytyka 
się przesadny zachwytcudzem zzanied- 
baniem swego, i drugiej — gdzie się 
wytyka nieznajomość swego. O ile 
pierwszy kanon dobry był na czasy 
zaborcze, o tyle drugi — wybija się 
ponad całość dewizy w obecne czasy. 

O co, bowiem, chodziło w czasy 
zaborcze, w czasy wynaradawiania 
nas przez obce rządy, w czasy, gdy 
Hurko prorokował, iż nie za górami 
jest chwila, gdy piastunki w Warsza* 
wie usypiać będą polskie dzieci pio- 
senką rosyjską? — Chodziło nam o 
przeciwstawienie |obcej, _ narzuconej 
nam, kulturze— kultury własnej, któ: 
rą po za rusyfikującą szkołą, po- 
znać mogliśmy jedynie w domu i w 
podróżach po rodzinnym kraju. O 
utrakwistycznym, jakby się dziś wy- 
mażono, kształceniu umysłów nas ej 
młodzieży w owe czasy jednocześnie 
i w obcej szkole i własnym domu, 
mowy być nie mogło. Pozostawały 

  

  Leśnictwo państwowe,   

więc jako dopełnienie— podróże czyli 
styczność z rzeczywistością polskiego 
życia. Literatura rosyjska przez Ler- 
montowa i Puszkina wpajała w mło- 
de umysły piękno gór Kaukazu, a 
opiekuńcza narodowa turystyka wska- 
zywała Zakopane z olsniewającem 

pięknem rodzinnych Tatr. Wtedy gdy 
obce państwa, jako cel miały zniesie- 
nie poczucia naszej kultury narodo- 
wej — dominującym motywem w 
rodzinnym ruchu turystycznym było 
przeciwstawienie cudzemu — swego. 

Dziś gdy mamy własne państwo — 
z krajoznawczego hasła na plan pierw- 
szy wybija się część druga „sami nie 
wiecie co posiadacie”. To posiada- 
nie wkłada na naród ogromne obo: 
wiązki. już obecnie nie jako dążenie 
z czasów zaborczych, —lecz jako fakt 
realny — spełniony, wielce radosny, 
lecz tem niemniej wymagający wielkich 
wysiłków do których uiezawsze przy- 
gotowani jesteśmy. Otrzymaliśmy pań- 
stwo w granicach przekraczających te- 
rytorjum jednolicie etnograficzne, po: 
zatem otrzymaliśmy brzeg morza. I 
jedno i drugie wymaga tworzenia pań: 
stwa o rozmachu  mocarstwowym. 
Aby jednak ten rozmach stał się krwią 
żył organizmu państwowego potrzeba 
takiego wysiłku krajoznawczego, któ: 
ryby dał możność całemu ogółowi 
nie teoretycznego i doktrynerskiego, 
lęcz na terenie— praktycznego poznania 
odrębnych właściwości tych terytorjów, 
które stanowią podwaliny idei mocar: 
stwowej Polski. 

Podwalinami zaś naszej mocar- 
stwowości są: morze i ziemie wscho- 
dnie. 

Na morzu leży nasza ekspansja 
globalna. 

Na Ziemiach Wschodnich — idea 
" Jagiellońska, idea współżycia naro- 

dów. 
„Oto są w grubem skondensowa: 

niugte.wytyczne,z które „Słowo* od 
pierwszego dnia powstania propaguje 
z Wilna w swych numerach regjonal- 
nych, wychodząc z założenia, iż Wil- 
no jako stolica idei Jagiellońskiej, 
skupić musi cały wysiłek propagan- 
dy turystycznej, : 

Dotychczas w pierwsze lata naszej 
niezawisłości, turystyka wileńska no- 
siła charakter  wielkotygodniowego 
zwiedzania grobów. Naszem staraniem 
jest nadanie turystyce wileńskiej tętna 
życia, wskazania żywego zdroyu, biją: 
cego tu z okrojonych ziem W. Ks, 
Litewskiego na całą Polskę ztętnem 
Jagiellońskiej racji stanu. Uważamy, 
iż największe piękno naszego Wilna, 

naszych lasów i naszych jezior, wtedy 
zdobędzie sobie pełnię uznania ogółu 
narcdu, gdy równolegle w ten ogół 
przenikać będzie zrozumienie, iż mo- 
carstwowa Polska opiera się na dwuch 
równoznacznych słupach u mo- 
rza i u wschodnich granic na daw- 
nych ziemiach W. Ks. Litewskiego. 
Tylko w splocie optyki ze zrozumie- 
niem racji stanu, osiągniemy pełnię 
turystycznego powodzenia na terenach 
naszych. Efekt tego splotu, już dziś 
możemy sprawdzić nad morzem, 
gdzie podziw dla żywiołowego piękna 
— splata się z zachwytem nad polską 
flotą, polskim portem, polskiemi hy- 
droplanami. dając pokrzepienie i dla 
ducha i dla ciała. 

Na progu swej turystycznej propa- 
gandy natknęliśmy się na nieprzezwy- 
ciężone  trudaości komunikacyjne. 
Brak połączeń kolejowych, brak dróg 
bitych i fatalny powojenny stan dróg 
gruntowych, a ponad tem wszystkiem 
„kolonjalna* polityka kompromiso- 
wych gabinetów, nie wróżyły rychłego 
powodzenia. „Bóg wysoko — War- 
szawa daleko”. Pozostało samym so- 
bie radzić i uderzyć w ambicjęi ener- 

gie samorządów w których ręku po- 
zostawało jedynie dostępne rozwiąza: 
nie naprawy dróg. Sprawa była bar- 
dzo drażliwa i ciężka dla nas, jako 
organu krajowego, który doskonale 
zdawał sprawę z całej bezwzględno- 
Ści wyciskania pieniędzy z kieszeni 
zrujnowanych rolników. 1 nieraz tak 
się zdarzało, iz pisząc w „Słowie* o 
fatalnym mostku, o niemożliwej dro- 
dze, robiliśmy przykrość jednocze- 
śnie i staroście i czytelnikom — płat- 
nikom... Cóż jednak mieliśmy czynić? 
Czekaliśmy lepszych czasów, .. a 

Dziś, na psa urok, ze wszelkiemi 
ostrožnošciami, aby nie zuroczyć — 
możemy stwierdzić postęp w komu: 
nikacji natyle, iż stworzone zostały 
możliwości zwiedzenia samochodem 
całej Wileńszczyzny bez narażania 
życia lub samochodu. Dość powie- 
dzieć, iż na zwykłych gruntowych 
drogach, możliwą jest szybkość 10— 
80 klm.-na godzinę. — Sieć komuni- 
kacyjna nie we wszystkich | powiatach 
jest jednakowa, w każdym razie sta- 
nowi jednolity wojewódzki kompleks 
drogowy, dający możność okrężnego 
zwiedzenia całej Wileńszczyzny. 

Wysiłek włożony w drogi przez 
samorządy, województwo, a częścio- 
wo państwo, przy jednocześnie wy- 
soce sprzyjącem pogodnem tegorocz- 
nem  lecie—dały w rezultacie nader 
pokrzepiający efekttych ułatwień tury. 
stycznych do których w dość  !pręd- 
kim czasie Wileńszczyzna dojść mo-- 
że przy zgodnym planowym |wysiłku. 
Otucha wstępuje gdy się widzi nie- 
mal z dnia na dzień powstające linje 
autobusowe, łączące Wilno z najbar- 
dziej dotychczas zapadłemi kątami 

Dalszy ciąg na stronie 5-iej



„ do nas w roku 

Prezydent 
«w Nowoaródzkiem 

Prezydent Rzeczypospolitej okoli- 

cznościowo bawił w Wilaie. Zajedzie 

przyszłym. Objazd 

jego poświęcony był poznaniu woje: 

wództwa Nowogródzkiego, tego klej- 

notu wielko-mocarstwowych  tradycyj 

polskich, Ci, którzy znają objazd Pana 

Prezydenta jedynie z rozkładu jego 

godzin, godzina 14-sta, godz. 14 min. 

15, godzina 16-ta i t. d. i t. 4., @ 

nie mają pojęcia, że taki objazd ma 

swoją duszę. Trzeba widzieć te roz- 

płomienione oczy, widzieć te Świecące 

oczęta dzieci, które deklamują  powi- 

„tania dla głowy państwa, trzeba być 

w wiejskim kościołku, gdzie wzruszo- 

ny ksiądz wita symbol niepodległej, 

ojczyzny — aby zrozumieć, że za ce- 

nę swego zmęczenia, fatygi, „wyczer“ 

pania Prezydent „wykonuje piękną i 

zaszczytną pracę. 

Oczywiście, nie wszędzie jest jed- 
nakowo i dużoby się filozoficznych 

dało skreślić uwag o sentymentach 

judności naszych ziem, naszego wło- 

Śściaństwa do państwa polskiego — 
kto te sentymenta rozmnaża, kto ja 

przyiłumia, kto je odstręcza. Rzecz 

taka jak sentyment, tego nie ujrzysz 

w Świetle lampki elektrycznej. Zbyt 

jest ona jasną. Tutaj trzeba sobie 
poświecić woskową cienką , świeczką, 

lub chłopskiem rodzimem łuczywem. 

W każdym razie jedno stwierdzić 

można. Tam, gdzie mieszka szlachta 

zašciankowa, tam Prezydent szedł 
wśród prawdziwych ognisk miłości. 

Aż zdumienie i radość bierze, gdy się 
"patrzy jak ci ludzie biedni, maluczcy, 
niczem gospodarczo nie różniący się 

od wsi, gdzie panują, a przynajmniej 

panowały „hurtki“, — jak ci ludzie 

miłują Polskę. Zlazło złoto z ich 
klejnotów szlacheckich, ale weszło 

7 szczete złoto do ich serc. 

Był Prezydent i w Nieświeżu. Ka- 

« żdy kto jest na Nieświeskim zamku 

- mimowoli mėwi nie „zamek“, lecz 

„žamczysko“. Tak powiedział swego 

czasu i Marszałek Piłsudski. Takie 

tu są surowe te linje, tak za całą 

ozdobę są tu zbroje i portrety i wiel- 

kość sal i korytarzy i odwieczny w 

nich jakiś półmrok. , Tosfossami oż- 

lane zamczysko ma taki urok, że się 

w niem zapomina o wszelkich najzło- 

ceńszych pałacach - muzeach, jakie 

się widziało. Wyjątkowy, wprost hy- 

pnotyczny urok ma stary Nieśwież, 

Z ziemiaństwem  nowogrodzkiem 

spotkał się Pan Prezydent u prezesa 
wojewódzkiej  nowogródzkiej Rady 

Związku Ziemian Ks. Ludwika Czet- 

wertyńskiego. Podczas bankietu go- 
spodarz wygłosił do Prezydenta prze- 

mówienie, obracające się przeważnie 

dokoła tematów gospodarczych. Po- 

tem na tym bankiecie zabrał głos 

Antoni hr. Jundziłł, prezes Kresowe- 
go Związku Ziemian, czyli kierownik 

zrzeszonego ziemiaństwa naszego 

kraju. Wypowiedział pierwsżorzędną 

mowę polityczną. Nie zabrakło w niej 

akcentów lirycznych, akcentów  histo- 

rycznych, akcentów dumy, z jakim 

zawsze szlachta naszych ziem  prze- 

mawiała. Nie darmo Rejtan na No- 

wogródzkiej ziemi się urodził. Mowę 
ię przytaczamy w całości. 

Czcigodny Panie Prezydencie. 

Niech mi wolno będzie do głosów ra- 

dośnie brzmiących po ziemi Nowogródzkiej 
na szlaku Twej drogi dorzucić jeszcze jeden 

* głos — głos całego ziemiaństwa kresowego, 

, którego imieniem składam Ci Dostojny Pa- 

| tnie wyrazy hołdu i głębokiej czci, jako naj- 

—
 

" Państwa Polsko | 

„wyższemu  Dostojnikkowi / Rzeczypospolitej 
"oraz serdecznej wdzięczności za ten pobyt 

wśród nas. 

Wdzięczność nasza jest tem większa, że 
«ziemiaństwo w odrodzonej ojczyźnie nie 

zawsze spotyka przejawy zainteresowania i 

sympatji. A jednak ziemiaństwo kresowe ma 

piękną: kartę w historji. 

Nasi pradziadowie pod berłem Wielkich 

Jagiellonów „udowali mocarstwową potęgę 

Litewskiego, bronili Rzeczy- 

pospolitej przeciw najazdom tatarskim, mos- 

kieyskim, szwedzkim. W dobie upadku 
krwią broczyli we wszystkich walkach o 

niepodległość, byli myślą i duchem narodu 
całego, wraz z Kościołem / przechowywali 
Znicz Polskości w naszym kraju. Wraża moc 

nie starła ziemiaństwa z ziemi rodzinnej, 
której ono się; kurczowo trzymało, rozumie- 

jąc, że z każdego dworu bije blask Polski 

na okolicę, i każda stracona piędź ziemi, to 
strata dla narodu. 

I przetrwaliśmy. 

Fala wojny uderzyła w nas — zjemiań- 

stwo kresowe, o własnych siłach, bez po- 

pomocy, _ odbudowuje swoje war- 

sztaty pracy i to w najcięższych 

waiunkach, w pierwszych latach niepodległo- 
ści, wzorem przodków pług i broń szły w 

parze wobec ciągłych napadów  dywersyj- 

nych, I wówczas rzucił b. minister Rzeczy- 

  

(dalszy siąg na szpalcie 6 ej) 

ECHA STOLICY 
Konferencja rolnicza 

W piątek w pałacu Rady Ministrów 
odbyła się pod przewodnictwem p. premje- 
ra Świtalskiego konferencja rolnicza w 
sprawie wymiany produktów rolnych. W 
konferencji wzięli udziął: minister rolnic- 
twa Niezabytowski, minister skarbu Matu- 
szewski, min. przem. i handlu Kwiatkow- 
ski oraz wiceminister spr. wewnętrznych 

Pieracki. | 
Ze strony zainteresowanych organiza- 

cyj rolaiczycn wzięli udział przedstawiciele 
wielkich organizacji i syndykatów jak rów- 
nież przedstawiciele zrzeszeń drobnych 
rolników, przedstąwiciele organizacji hani- 
lu zbożem, banków i izb rolniczych. Konfe- 
reację zagaił p premjer Świtalski przemó- 
wieniem. M. in. przemawiał również min. 
rolnictwa p. Nierabytowski. 

P. premjer Świtalski w przemówieniu 
swojem oświadczył m. i. co następuje: 

„Zarządzenia wydane przez rząi w 
ostatnim czasie pozwalają cenom na arty- 
kuły rolne ksztattować się swobodnie we- 
dług poziomu światowezo i chronią naszą 
produkcję od sztucznego popierania eks- 
portu do nas,a więc Od nienaturalnej i nieu- 
zasadnionej zniżki cen u nas. Trudność na- 
szej polityki zbożowej polega na tem, że 
produkcją zbóż w Polsce wahą się na gra- 
nicy samowystarczalaości. W latach uro- 
azajnych jesteśmy krajem eksportującym 
w latach nieurodzajnych przywozimy zbo: 
ze. Rząd podziela opiaję przedstawicieła 
rolnictwa o trudaych obecnych warunkach 
produkcji rolnej i uznaje konieczną potrze- 
bę poprawy tych warunków. Proszę panów 
byście całą uwagę i wszystkie opinie tu wy- 
powiedziane zechcieli skupić dookoła zaga- 
daienia organizzcji zbytu, zagadnienia nie- 
wątpliwie nietylko dla rządu, ale i dia pa- 
now najbardziej dziś ważkiego i aktualnego". 

_ Po przemówieniu premjera wygłosili 
przemówienia mia. Nieząbytowski i Kwiat- 
kowski, którzy oświetlili sytuację zbożową 
w Skali światowej » wynikające stąd bolącz 
ki naszego rynku zbożowego. W dyskusji 
zabierali głos panowie Fudakowski, Pluciń- 
ski, Przedpełski, Chmielewski oraz p. mia. 
skarbu Matuszewski. 

inspekcja ministra Prysfara 
na Pomorzu 

GRUDZIĄDZ. 28.9. Pat. Dziś ra- 
no pociągiem z Gdyni przybył do 
Grudziądza p. minister pracy i opieki 
społecznej Prystor. Po powitaniu na 
dworcu p. minister wraz z otoczeniem 
udał się do Rogożina, gdzie zwiedził 
„tamtejszą Wioskę Košciuszkowską. 
Po powrocie do Grudziądza p. mini- 
ster zwiedził szereg zakładów i insty- 
tucyj między innemi sierociniec kreso- 
wy, fabrykę wyrobów gumowych, fab- 
rykę maszyn rolniczych i Kasę Cho- 
rych oraz nowowybudowany gmach 
Kasy Chorych. Po śniadaniu, które 
spożył "w mieszkaniu prezydenta 
miasta p. Włodka, udał się p. mini- 
ster w towarzjstwie wojewody pomor- 
skiego Lamotte'a samochodem do To- 
runia. Po drodze wstąpił na krótką 
chwilę do Chełmży, gdzie zwiedził 
tamtejszą Kasę Chorych. O godz. 15 
przybył p. minister do pałacu woje- 
wody pomorskiego w Toruniu, gdzie 
był podejmowany obiadem. Następnie 
udał się do nowobudującego się 
gmachu Kasy Chorych, poczem wraz 
z towarzyszącemi mu osobami zwie- 
dził żłobek i sierociniec miejski. Po 
zwiedzeniu Torunia p. min. Prystor 
udał się do Inowrocławia. 

Min. Kwiafkowski zamknie 
P. W. K, 

WARSZAWA, 28 9. Pat. W niedzielę 
dnia 29 bm. wieczorem p. minister prze- 
mysłu i handlu iaż. Kwiatkowski uaaje się 
«0 Poznania na zamknięcie Powszechnej 
Wystawy Krajowej. 

Kfo zastał odznaczony na.P.W.K.? 
POZNAŃ, 27 9. PAT, W  ponie- 

działek, dnia 30 b. m. o godz. 10-tej 
rano odbędzie się w westibiulu repre- 
zentacyjnym Powszechnej Wystawy 
Krajowej uroczyste opublikowanie od- 
znaczeń, udzielonych przez radę głów- 
ną Powszechnej Wystawy Krajowej 
wystawcor» eksponatów na P. W. K. 
Wszyscy zainteresowani proszeni są 
przez radę główną zarządu i dyrekcji 
Powszechuej Wystawy Krajowej o 
wzięcie udziału w tej uroczystości. 

zeza NNRENARKNNNE 
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klinika 
Otolaryngologiczna U.S.B. 

(Antokol—Szpital Wojskowy) 

Z dniem 30 b. ra. rozpoczyna przyj- 

mowasie chorych stacjonowanych i 
ambulatoryjnych. 

Przychodnia kliniki czynna od 10 do 
12—prócz niedziel i świąt. 

      

Wielki lokal 
z dużemi okaami nadający się na 
biuro lub sklep do wynajęcia, ul. 
Wielka 35 sklep luster Rejzenberg, 
tamże do wynajęcia piwnica, wejście 
z ulicy» , -0 

  

  

    

Podręczniki dla szkól 
powszechnych 

w dowolnych ilościach dostarcza 
KSIĘGARNIA 

Wacława MIKULSKIEGO 
Wilno. Wileńska 25. Tel, 664. 

Warunki spłaty według umowy. Za- 
mówienia z prowincji załatwia od- 
wrotnie. Spisy podręczników — bez- 

płatnie. 

  

      

SŁ O 

Kardynał Duhois 
W dniu 22 b. m. rozstał się z 

tym Światem Kardynał - Arcybiskup 
Paryża Ś. p. Ludwik Eraest Dubois. 
Śmierć nastąpiła niemal nazajutrz po 
wspaniałych uroczystościach 50 letūie- 
go jubileuszu kapłańskiego kardy- 
nała. 

Zmarły kardynał w życiu Francji 
odegrał wybitną rolę, W dużej mie- 
rze apostolską. Wielkiej „gorliwości 
religijnej i świętości życia jako kapłan 
był zarazem gorącym  patrjotą, co 
podkreśla cała prasa francuska. 

Ś. p. Kardynał Dubois był także 
wielkim przyjacielem Polski. W  pa- 
mięci naszej jest jeszcze żywa jego 
wizyta w naszym kraju w r. 1926, 
udział jego razem z czterema bisku- 
pami francuskiemi w procesji Bożego 
Ciała w Warszawie. W uznaniu za- 
sług, położonych dla Polski, rząd pol- 
ski obdarzył zmarłego kardynała 
wielką wstęgą Orła Białego. To też 
Polska katolicka łączy się w żału z 
siostrzycą swą Francją, i z głębi 
serca przesyła katolikom francuskim 
wyrazy swego współczucia. 

Ś. p. Kardynał Dubois urodził się 
dn. 1 września 1956 r. w St. Galais. 
Po ukończeniu gimnazjum w rodzin: 
ner1 mieście poświęcił się studjom 
teologicznym i filozoficznym w semi- 
narjum duchownem w Precigne i Le 
Mans. Dnia 20:go września 1870 r. 
otrzymał Święcenie kapłańskie i roz- 
począł swą pracę duszpasterską, ja: 
ko wikary w Broulon. Stąd przeniósł 
się w tym samym charakterze do 
Lude, a następnie do Coutre; w r. 1895 
został proboszczem kościoła St. Be- 
noit Le Mans i potem już szybko 
kroczył po stopniach hierarchicznych 
aż do najwyższej godności. W r. 1898 
wikarjuszem generalnym, a w r. 1901 
biskupem Verdun. W r. 1909 objął 
stolicę biskupią w Burges, w 1916 w 
Rouen. W tym samym roku otrzymał 
godność kardynała-kapłana z tytułem 
do kościoła St. Maria w Aquiro. Jako 
kardynał był członkiem kongregacji 
ceremonji, oraz Kongregacji koncyljum 
i konsystorjalnej. W roku 1920 po 
śmierci kardynała Amette przeszedł 
na stolicę arcybiskupią Paryża i w 
ten sposób stanął na czele hierarchii 
francuskiej. 

Publiczną działalność zmarłego 
Księcia Kościoła cechowała dążność 
do ustalenia pokoju między Kościo- 
łem i Państwem. Uchwalenie przez 
parlament zwrotu niektórych kongre- 
gacyj misyjaych w znacznym stopniu 
należy zawdzięczać jego osobistym 
staraniom. Chociaż realne korzyści 
tych ustaw były minimalne, jednak 
kardynał Dubois wierzył, że to drob- 
ne osłabienie wrogiego względem Ko- 
Ścioła stanowiska ze strony państwa 
będzie miało charakter publicznej ma- 
nifestacji dobrej woli i stanie kro- 
kiem naprzód na. drodze do osta: 
tecznego porozumienia. W ubiegłym 
roku w kilku okolicznościach, np. pod- 
czas uroczystości ku czci Św. Joanny 
d'Arc w Orleanie, oraz w czasie po- 
grzebu marszałka Focha, zmarły Pry- 
mas Francji miał możność bliższego 
zetknięcia się z pretydentem Rzoubli- 
ki. W czasie choroby kardyn ła ży- 
we współczucie czynnikom kościelnym 
okazali wszyscy przedstawiciele ufi- 
cjaini władz irancuskich, a więc pre- 
zydent państwa, członkowie gabinetu 
oraz przewodniczący obu lzb Jest to 
jeszcze jeden symptom złagodzenia 
tendencji antykościelnych państwa. 

Dążąc do usuwania i zmniejszania 
tarć między Kościołem i rządem, Ś, 
p. kardynał Dubois nie pozwolił 
wciągnąć się w wir walk  partyjao 
politycznych, a przeciwko „Action 
Francaise" i wydawcy jej organu, 
Maurras'owi, który z Kościoła we 
Fraacji chciał uczynić narzędzie Szo- 
winizmu, wystąpił z całą surowością. 
W kwietniu 1926 r. wydał list paster: 
ski, w którym potępił doktrynę tej 
partji a zwolenników jej wezwał do 
opamiętania się i wyrzeczenia zgubnej 
ideologii pod grozą surowych kar 
kościelnych. Stolica Apostolska za- 
rządzenia jego w tej sprawie aprobo- 
wała w całej rozciągłości. 

Zmarły Arcypasterz Paryża był 
odznaczony krzyżem Legji honorowej 
oraz Grobu Św. Naukowo pracował 
dłuższy czas, jako członek Akademii 
Św. Tomasza z Akwinu. Prowadził 
studja z zakresu historji. Kościoła, 
sztuki i kultury ziem, z których po- 
chodził, oraz wydał wiele prac reli- 
gijno-moralaych. 

Z Ś. p. kardynałem Dubois scho- 
dzi do grobu jeden z  najwybitniej- 
Szych i najświętobliwszych książąt 
Kościała Francji. 
g" Man nnnannnausuO van". 

Stanisław Mackiewicz 

D i JU 
STUDJUM 

NAD POLSKĄ POLITYKĄ 
ZAGRANICZNĄ. 

SKŁĄD GŁÓWNY 

Księgarnia Józefa Zawalzkiego 

w Wilnie. 

|RSGB (GBA CZA КО ОЧО REDA GORA AIR 
& Е ОО ЫВ (НО Е НО ль ке ЧЕ ВОЭ а 

wu 

Komunikat Klubu Poselskizgo B. B. 
WARSZAWA, (tel. wł. Słowa). Sekretarjat B. B. ogtasza žnastępujący 

komunikat: 

Dnia 26 września r. b. B. B. zwrócił się listownie do Prezydjum 

Stronnictw Sejmowych w celu odbycia konierencji dla omówienia zagadnień 

konstytucyjnych.. 

Zamiarem B.B. było poruszenie tych zagtdnień nie na oficjalnym 

terenie sejmowym, a więc nie w tej atmosferze walk politycznych i rozdra- 

żnienia, jakich widownią był sejm pierwszego dnia otwarcia. 

Na konferencji tej można było przy dobrej woli jej uczestników usta- 

lić tymczasem” w sposób nieformalny przynajmniej porządek prac wła- 

ściwych komisyj oraz wykreślić i wyrównać główne rozbieżności zdań, 

jakłe znów zachodzić mogą. 

B B. W. R. sądził również, że taka konierencja mogłaby była spo- 
wodować poważną i rzeczową dyskusję w sprawach konstytucyjnych o 

merytorycznem znaczeniu ze wszystkiemi bądź choćby z „poszczególnemi 
stronnictwami. 

Inicjatywa B. B. związana była z czerwcową rozmową pana marsz. 

Daszyńskiego z Marsz. Piłsudskim w której ‚ — jak wiadomo - pan 
marsz. Daszyński wskazywał na możność porozumienia ze stronnictwami 

nawet w Sprawie zagadnienia zmian Konstytucji. 

Na propozycję B. B. wszystkie stronnictwa sejmowe z wyjątkiem 

P. P. S. Frakcji Rewolucyjnej, N. P. R. lewicy, Koła Żydowskiego, Zw. 

Chłopskiego odpowiedziały odmownie. Jako główny powód odmowy wy- 

sunięte zostały względy formalne. Stronnictwa odmawiające uchyliły się 

od jakichkolwiek dyskusyj, oŚwiadczając, że dyskusja taka odbyć się mo- 

że tylko na terenie właściwych komisyj sejmowych. 

W tym stanie rzeczy B, B. stwierdza, że stronnictwa sejmowe pod 

tym formalnym i nieistotnym pretekstem uchyliły się od posunięcia naprzód 

zagadnień konstytucyjnych. 

    

Na ironcie maadżurskim 
Przygotowania leż zimowych przez wojska chińskie 

MOSKWA, 28 IX. PAT. £ Charbina donoszą, że dowództwo 
wojsk chińskich wydało rozkaz przygotowania kwater zimowych. 
Prezes dyrekcji kolei wschodnio-chińskiej polecił wyasygnować 
z funduszów kolei 3 miljony dolarów na wyekwipowanie armji. 
W Charbinie i Mukdenie w dalszym ciągu przeprowadzany jest 
werbunek białogwardzistów, których dowództwo chińskie zao- 
patruje w konie, kulomioty i karabiny. W strefie granicznej w 
okolicach jeziora Напка м/ toku są prace fortyfikacyjne. Dzien: 
niki charbińskie aouoszą © przybyciu z Francji transportów 
samolotów wojennych, które połnić będą słuźbę na granicy 
sowieckiej. 

Po zmianie rządu w Austrji 
Wojsko czuwa nad spokojem publicznym 

WIEDEN, 28 IX. PAT. Austrjackie ministersiwo spraw wojskowych 
poczymło na dzień jutrzejszy rozległe przygotowania Wszystkie komendy 
1 oddziały wojskowe w Wiedalu 1 południowej Austrji znajdują się od 
dziś we wzmocnionem pogotowiu. Władze spodziewają się jednak, że 
dzień jutrzejszy będzie miał charakter spokojny. 

Dr. Hermes podał się da dymisji 
BERLIN, 28 9. Pat Komunikat półurzędowy potwierdza wiadomości pra- 

sy o złożeniu przeż dr. Hermesa prosby o dymisję. Kanclerz Rzeszy Mulier 
przyjmie w najbliższych dniach dr. Hermesa ceiem poinformowania się o Sytu- 
Beja, ruoniai przez ustąpienie kierownika dclegacji niemieckiej do rokowań 
z Polską. 

Droga powroina Prezydenta Rzeczypospóliiej 
do Warszawy 

GRODNO. 28.9. (Tei. wi.,„Stowa“) 
Z Żołudka Pan Prezydent udał się 
do Szczuczyna. W dalszej drodze to- 
warzyszyli Dostojnemu  Giościowi: p. 
minister Staniewicz, p. wojewoda 
Beczkowicz oraz gen. Dobrodzicki i 
świta. Po drodie zatrzymał się Pan 
Prezydent w miejscowości  Iszczołty, 
gdzie zwiedził tamtejszą szkołę go- 
spodyń wiejskich. O godzinie 1l-ej 
Dostojny Gość zawitał do powiato- 
wego miasteczka Szczuczyna, które 
przybrało na przyjazd  Dostojaego 
Gościa odświętną szatę, dekorując 
bogato domy flagami o barwach na- 

dalej ciężarem dla państwa, lecz prze 
ciwnie, dodać i swoją cegiełkę do 
budowy gmachu potęgi i chwały Rze- 
czypospoiitej. 

Wyniki tej pracy oglądałeś, Do- 
stojny Panie, doswiadczonem okiem 
męza, który zycie swe pracy właśnie 
poświęci. Ujrzałeś budujące się mia: 
sta, uprawne łany, szkoły i szpitale. 
gmachy publiczne i drogi. Wiemy, że 
długa 1 ciężka leży jeszcze przed na- 
mi praca. Mogę Cię zapewnić, że my 
tu wszyscy, bez względu na wyznanie 
i narodowość, przykładać się będzie: 

rodowych, upiększ jąc ulice drzewka- 

mi i budując bramy tryumfalne. 

W czasie obiadu w  Szczuczynie 
wygłosił dłuższe przemówienie sen. 

Wańkowicz, który w serdecznych sło- 

wach w imieniu  ludaosci kresowej 

pożegnał odjeżdźającego z ziemi no- 

wogródzkiej Pana Prezydenta Rzeczy- 

pospolitei. Poznałeś, Dostojny Panie, 

—cdiągnął mówca — kraj nasz, jego 

rozległe równiny, jego miasta, Osied- 

la i dwory, widziałeś owoce naszej 
pracy, prowadzonej w ciągu ostatnie- 
go 10-lecia, a też liczne braki, któ. 
rych usunięcie wymagać będzie jesz- 
cze długich lat wytężonej pracy. Kraj 
ten w czasie wojny ciężko był doś- 
wiadczony, ale nie upadł na duchu, 
Gdy zaświtała jutrzenka wolności, od- 
parliśmy najazd wroga, stanęliśmy do 

pracy, ufdi w przyszłość, dźwignęliś- 
my się z upadku i nie chcemy być 

my, w miarę sił i możności, aby do- 
równać w tym wielkim wyścigu pra- 
cy inuym częściom Rzeczypospolitej. 
W zakończeniu swego obszernego 
przemów.enia p. sen. Wańkowicz po- 
żegnał serdecznie Dostojnego Gościa 
i wniósł okrzyk na jego cześć, po- 
wtórzony z niebywałym entuzjazmem 
przez obecnych. 

Po śniadaniu Pan Prezydent, że- 
gnany przez ludność, którą tłumnie 
zaległa ulice miasteczka, odjechał do 
Jelm, gdzie zwiedził tamtejsze ośrod- 
ki osadnicze. W osadzie p. posła 
Przedpełskiego, który podejmował 
Pana Prezydenta, odbyło się uroczy- 
ste posiedzenie wojewódzkiej rady 
osadniczej. Poczem P. Prezydent po 
przez Grodno, gdzie również zairzy- 
mał się w ciągu paru godzin przyj- 
mując żywiołowy hołd ludności od- 
jechał do Warszawy. 
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pospolitej pytanie: „poco Wy tam siedzi- 

cie?' Jest ku temu przyczyna: „bo tę zie- 

mię kochamy, bośmy z mlekiem matki tę 

miłość wyssali, bo jesteśmy krew z krwi i 

kość z kości tego kraju, bo setki lat przesz- 

łych patrzą byśmy byli godnymi ubieglych 

pokoleń, bo wieszcie przywiązania za zloto 

się nie wyzbywa““. 

Ziemiaństwo kresowe jest jednym Z pi0- 

tężnych filarów polskości tego kraju; zieniia 
wychodząca z rąk naszych - przestaje byč 

pewną, lada podmuch może 

wierzchni nowych właścicieli i dlatego źle 

się zasługuje Ojczyźnie, każdy, kto nacjs- 

kiem ustawowym lub gospodarczym pch: do 

wyzucia ziemiaństwa z jego  ojcowi:ny. 
Wśród sporów narodowościowych ziemiuń- 
stwo reprezentuje zawsze ideę» państwowo- 

Ści polskiej na kresach i dlatego każdy Rząd 

polski bez różnicy zabarwień politycznych 

może wszędzie i zawsze liczyć na poma: i 

współpracę z naszej strony — oby chuiał 

tylko z niej korzystać. 

Dążymy i dążyć będziemy do zgodnego 

współżycia z ludnością miejscową bez rółni- 

cy wiary i języka, do podniesienia produkcji 

naszej pracy, do wzmocnienia i utrwał: aia 

na kresach ducha polskiego ku chwai: i 

sile naszej wielkiej Ojczyzny. 

Za rozwój, pomyślność i mocarstwową 

potęgę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w rę- 

ce Pana — Panie Prezydencie jako stern ka 

nawy państwowej ten kielich wznoszę, 

Prezes Jundziłł posiada własne 

mocne przekonania polityczne, z któ- 

remi nie zawsze się zgadzamy. Wie 

on, że wśród ziemiaństwa panuje 

wiele poglądów politycznych 0 róż- 

nych zabarwieniach i dlatego nadał 

swej mowie ten umiar, spokój I kom- 

promisowość. Tylko że umiar i kom- 
prom isowość to są cechy, które 

łatwo przechodzą w  bezprogramo- 

wość. Najwyższą zaletą mowy preze- 

sa naszego ziemiaństwa jest, że bę- 

dąc całkowicie umiarkowaną i ostroż- 

ną, nietylkoże nie była bezprogramo- 

wą, lecz przeciwnie, program peli- 

tyczny ziemiański był w niej wyraź лу 

jak sztandar. Nie lojalność dla Prezy- 

denta, lecz serdeczną miłość Prezy- 

denta, jako głowy państwa wyrażała 

ta mowa. A potem przychodziły tro- 

ski i przychodziły przestrogi 

iluzjami. Pan premjer Władysław 

Grabski nazywał się ten minister, 

który na skargi na bandy dywersyjne 

odpowiedział: „poco wy tam siedzi- 

cie?" Wiara w pracę ziemiaństwa, w 

potrzebę tej pracy bije z mowy pie- 

zesa Jjundziłła. Oby ją słyszał nie- 

tylko Prezydent, oby ją słyszeli 

wszyscy ziemianie. Potem przychod:ą 

przestrogi przed niebezpiecznemi ilu- 

zjami, jakoby ziemiaństwo dało się 

zastąpić jego namiastką—osadnictwem 

wojskowem, lub kolonistą banku rol- 

nego. Potem oświadczenie „wśród 
sporów narodowościowych reprezen- 

tujemy ideę państwową. 

bez różnicy barwy politycznej 

liczyć na naszą pomoc". 

Mowa prezesa Juadziłła, wygłoszo* 

na jako toast bankietowy, była ra- 

prawdę wielką polityczną mową. P: @- 

pisze się pod nią ziemiaństwo całego 

kraju bez różnicy przekonań i sym- 

patyj politycznych. Cat. 

 KARARSEIAKOWREZACZACE: OWAORO SKO ZWASCAZO 20 

Bankiet na cześć wycieczki WĘ” 
gierskiej 

POZNAN, 28 9. Pat. W czasie bankie- 
tu, który wczoraj wieczorem wydał w Sali 
Bazaru na cześć wycieczki Węgierskiego 
Związku Narodowego p. ministec Bertoai, 
a w którym, prócz członków Zaiązku i 
przeostawicieli prasy węgierskiej, bawiących 
w Poznaniu, wzięli udział przedstawiciele 
władz miejscowych miasta, Powszechaej 
Wystawy Krajowej i społeczeństwa, prze- 
mówił p. minister Bertoni. Witając gości 
przypominał p. minister tradycyjne więzy 
przyjaźni, łączące Polskę i Węgry oraz 
podkreślił uczucia sympatji, charakteryzu- 
jące wzajemny stosunek Obu narodów. W 
odpowiedzi na powitanie p. ministra prze- 
mówił baron Wimmersperg, który wzniósł 
toast na cześć Polski, poczem dłuższe prze- 
mówienie wygłosit dr. Lazar.. Mówca, przys | 
pominając pobyt wycieczki polskiej w Bu: 
dapeszcie przed dwoma laty, zaznaczył, że 
Węgrzy przybyli obecnie do Polski, aby 70 
baczyč wielkie dzieto, jakiego dokonala «d- 
rodzona Polska, m:anowicie Powszechną 
Wystą sę Krajową Już powierzchowne zwie- | 
dzenie Wystawy przekonało wycieczkę wę- 
gierską o ogromnym postępie i rozwoju 
Polski, której odrodzenia Węgrzy zawsze 
pragnęli. 

W dalszym ciągu podkreślił p. Lazar 
że Polska i Węgry łączą nietylko uczncia 
s,mpatji, ałe i wzajemne interesy gosno* 
darczej natury. Tak jak dawniej Węgry 
ubolewały nad nieszczęściem, które dotk ©- | 
ło Polskę, tak teraz szczerze się cieszą jej | 
powodzeniem i jej rozwojem. Nakoniec 
przemawiał w języku polskim przedstawi: 
siel węgierskiego Ministerstwa Obrony Kra- 
jowej Poganyi, kióry również podzięko 
za serdeczne przyjęcie i podkreślił węzi 
przyjaźni, łączące narody polski i węgier= 
ski i zakończył toastem na cześć Polski. W 
miłym i serdecznym nastroju bankiet prze- 
ciągnął się do późaego wieczora. 

Kto wygrał 50 tysięcy złatych 

WARSZAWA, 28 — 9. Pat. Dziś, w 
18:tym dniu ciągnienia V ki. 19-tej Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na następujące nu- 
mery: 50 tys.—Nr.183.148, po 10 tys —Nr" 
Nr. 46.180, 66.064, 74.948, 95.975, 169.399, 
po 5 tys.—Nr. Nr. 18.651, 76.280, 161.776, 
176.551, 
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Na XIII zjezdzie lekarzy i przyrod- 
ników polskich, odbywającym się od 
dnia 26 b. m. w Wilnie, bierze udział 
około 1750 delegatów, rekrutujących 
się z pośród szeregów najwybitniej- 
niejszych specjalistów i szerzycieli 
wiedzy w izakresie mauk  przyrodni= 
czych i lekarskich. Jak już nawiasem 
wspominano w komunikatach — w 
zjeździe tym uczestniczy również dele- 
gacja specjalistów i uczonych z zagra” 
nicy, z liczniejszemi delegacjami z Ju- 
gosławji i Estonji na czele. 

W sprawozdaniach z pobytu P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej w Wilnie 
podkreślaliśmy, że miarą znaczenia te- 
go zjazdu jest fakt, iż tyle mu uwagi 
i czasu poświęcił Prezydent Państwa 
i rząd, reprezentowany przez dwuch 
swych członków w osobach ministrów 
(sen. dr. Sktadkowskiego i prof. Stanie- 
wicza, oraz delegatów wszystkich bez 
inała resortów, że przypomnimy tu na- 
swiska reprezentanta ministra spraw 
wojskowych gen. dr. Roupperta i dyr. 
«+. departamentu zdrowia z min. spraw 
wewnętrznych dr. Piestrzyńskiego. 

O powadze i znaczeniu naukowem 
zjazdu, świadczy całkowicie fakt oii- 
cjalnego uczestniczenia w nim delega 
tów wszystkich uniwersytetów  pols- 
kich. Odwołując się do wywiadu w 
„Stowie“ — współorganizatora zjazdu 
wybitnego prof. U.S.B. dr. Michejdy i 
nawiązując do znanych tylko z formy 
rotatek reporterskich przemówień, w 
czasie inauguracji zjazdu na zjazd ten 
patrzeć należy jako na wydarzenie nie 
cadzienne, zaszczyt przynoszące Wil- 
ru. 

Zjazdy lekarzy i przyrodnikow pol 
skich począwszy od roku 1861 bę- 
cące wcieleniem W życie idei wielkie- 
go uczonego polskiego dr. Baranickie: 
io trzymają rękę na pulsie rozwoju 
nauk przyrodniczych i lekarskich na 
siemiach polskich i są regulatorem por 
żytecznego wykorzystywania  dobro- 
dziejstw tych nauk w życiu. 

Zjazdy te posiadają swoją stałą de 
legację, która utrzymuje nieprzerwany 
kontakt z organami naukowemi i pań- 
stwowemi. I tak pierwszy zjazd odbyty 
w miepodległej Polsce w r. 1925 w 
Warszawiie — wyniósł 20 uchwał i re 
'zolucyj, których wcielenie w życie po 
ruczył swej stałej delegacji. Siedem z 
tych uchwał dotyczyło, jak czytamy ze 
sprawdzenia zjazdowego majważniej- 
uiejszych zagadnień społeczno-higjeni 
cznych a mianowicie: a) wałki z wiel- 
kiemi klęskami: społecznemi, kiłą, alko: 
liolizmem i jaglicą (jako najczęstszą u 
ras przyczyną oślepnięcia) i b) spra” 
wy wychowania fizycznego; c) opieki 
społecznej w zakresie ubęzpieczenia 
wa starość i niezdolności do*pracy i d) 
zapobiegania zarazie psychicznej przez 

CZEPSUZPMNCW KZWOTZEOROŻAĆ 
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Kisielewsklego „W sieci“ mogłyby 

być nazwane „Szalona Julka", bo we- 

soły ten dramat (co za perwersja u 

znakomitego pisarza Młodej Polski) 

wciąż jedno i to samo nieustająco 

maluje, tę perypetję wcale nie prostą 

a mocno zawiłą, która się rodzi stąd, 

że bujny temperament, zarazem wiel 

kie bogactwo natury dziewczęcej zna- 

lazły się z jednej strony między 
zwykłym zjadaczem chleba, najzwyk- 
lejszym, ale za to realnym, oraz mo- 

tylem i eiemerydą, w której cudo- 
twórczo pracuje fantazya. 

Z takiego materjału, jak Julka, 

można budować, co kto chce, bo i żo- 

nę i solidny fuadament rodziny, bo 

artyst<ę mniej lub więcej zwichrzoną 

na granicy niemal czegoś, co uznane 

być może za heterę, bo wreszcie Cu- 

downy kwiat i heroiczny jakiejś wiel- 

kiej społecznicy w Polsce mającej 

oczy Orzeszkowej. 
„To, co widzimy w sztuce Kisie- 

lewsklego, ten jej krzyk za miłością 

niekoniecznie jest z rzędu krzyku 

trzymanej lwicy w klatce, kiedy wie 
czór wiosenny i z puszczy dolatują 

tęskliwe odgłosy rozrodczego or- 
giazmu. : 

Jej krzyk za miłością chce Erosa 

pełnego, Erosa bez reszty. Tu zaś 

obok jest Jerzy (Wyrzykowski), który 

kocha jak poeta i ten drugi Oleś 

(Żurowski) prosty zjadacz chleba, u 
którego jednak ponad wszelką wąt- 

pliwość czy śmieszność bije  niekła: 

mane serce. Ten Julki nie pociągnie 

do il poradiso sztuki, jak i sam 

nie wzleci między jej ułudne Sezamy. 

Jerzy kocha, ale artystycznie, fik 

tywnie, rozkoszując SiĘ niemal go*. 

rączką tej fikcji. Niejedno jest u Ki- 

sielewskiego z intelektualnej perwersyi, 

za którą tak strasznie zapłacił w 

swem życiu. 
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zwalczanie literatury sensacyjnej i por= 
nograficznej. 

Trzy uchwały odnosiły się do or: 
ganizacji służby zdrowia publicznego i 
opieki społecznej, mianowicie: a) ich 
ogólnego kierawnictwa, b) podstaw 
statystycznych, 3) pomocy lekarskiej 
dla ludności przez lotnictwo sanitarne. 

Te doniosłe postulaty stopniowo są 
realizowane. dość wspomnieć, że np. 
na skutek tych uchwał, rząd przygoto- 
wał projekt ustawy o zwalczaniu gruź- 
licy, który w r. b. przedłożony został 
przez obrady Najwyższej Rady Zdro: 
wia, utworzonej przy Ministerstwie 
spraw we;wnętrznych. 

Nawet zdawałoby się taka trudna 
do zastosowania u nas w życiu propo- 
zycja, jak potrzeba stworzenia lotnict- 
wa sanitarnego, celem szybkiej pomo: 
cy w nagłych chorobach przedstawio* 
na wskutek uchwały zjazdu Minister 
stwa spraw wojskowych i spraw wew 
nętrznych, zastała respektowana przez 
oba, mające tu decydujący głos resor- 
ty państwowe, a Ministerstwo spraw 
wewnętrznych opublikowało w lipcu 
1927 roku okólnik, wydany do waje- 
wodów w sprawie przewozu chorych 
cywilnych samolotami wojskowemi. 
Stosowanie zaś tego okólnika widać 
już dziś prawie we wszystkich woje- 
wództwach, gdzie istnieją stacje lotni- 
cze. 

W sześciu uchwałach poprzedni 
zjazd wskazał na niektóre środki roz- 
woju nauki; mianowicie a) przez ochro 
nę przyrody b) badania oceanograficz* 
ne, c) propagandę nauki polskiej za- 
granicą. Znów choć jeden zacytujemy 
przykład respektowania przez rząd za” 
leceń zjazdu: „na pismie delegacji zjaz 
du w sprawie stworzenia rezerwaty 
Świtezi do sejmu senatu i kompetent 
nych resortów rządowych, odpowiedzia ' 
ło Ministerstwo roln sictwa, donosząc o 
wydzieleniu 250 ha lasów, jako rezer 
watu nad Świtezią i wdrożeniu w r. 
1926 pertraktacyj o zakupno na ten 
cel znajdujących się tam również la- 
sów prywatnych. Dzięki tym zabiegom 
w Białowieży istnieje już od kiłku lat 
Park Narodowy i t. d. 

PRACA W KOMISJACH. 

Obecny zjazd w wyniku czterodnio- 
wych prac w 27 komisjach wyniesie 
znów ważkie dla ogółu społeczeństwa 
i państwa uchwały. Mało kto wie,, że 
na komisjach tych wygłoszono i prże- 
dyskutowano około 300 referatów, z 
których każdy dotyczy najżywotniej: 
szych zagadnień. 

Z powodu niemożności omówienia 
' ramach artykułu przebiegu pracy 

] zególnych komisyj, wymienić się 
godzi choćby tylko dla zorjentowania 
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Lnaczenie | Cele Zjażdi Kaqkowego Lekarzy i Przyrodników Polskich 
czytelnika w ogromie tematu nazwy 
tych komisyj. A więc: 1( Nauk mate- 
matycznych, fizycznych i astronomicz- 
nych, 2) chemji, 3) geologji, geogratfji, 
mineralogji i paleontologji, 4) anato- 
mji, zoologji i autropologji, 5) botani- 
ki, 6) przyrodniczo-dydaktyczna, 7) 
przyrodniczo rolnicza, 8) anatomii „pa 
tologicznej i medycyny społecznej, 9) 
bakterjologji, higieny i medycyny spo- 
łecznej, 9%a) higjeny szkolnej i wycho” 
wania fizycznego, 10 fizjologji, chemji 
fizjologicznej, patologji doświadczal- 
nej i farmakologji, 11) medycyny wew- 
nętrznej, 12) chirurgji, 13) radjologji, 
14 ortopedji, 15) otolaryngologji, 16) 
pedjatrji, 17) chorób nerwowych, 18) 
psychjatrji, 19) okulistyki, 20) gine- 
kologji i położnictwa, 21) chorób skór: 
nych i wenerycznych, 22) stomatologji 
23) histerji i filozotji, 24) medycyny, 
wojskowej, 25) nauk farmaceutycznych 
26) weterynarji, 27) pracy lekarskiej 
i przyrodniczej. 

OBRADY PLENARNE. 

W pierwszych dwuch dniach zjaz- 
du program obrad plenarnych w Tea: 
trze na W. Pohuiance, wypełniły wy- 
kłady, zaszczycone obecnością P. Pre- 
zydenta kKzeczp. Wykłady te, jak 
wzmiankowano już w prasie wygłosili: 
rektor Aakedemji Umiejętności w Kra 
kowie prof. dr. Leon Marchlewski p. 
t. „Przemiana materji w ustroju zwie” 
rzęcym, a roślinnym** i profesor tejże 
akademii dr. Emil Godlewski p. t. „Sta- 
rość i śmierć jako zjawiska biologicz- 
He 

W trzecim dniu obrad t. j. wczoraj 
dokonany został wybór nowej delega- 
cji stałej, poczem plenum wysłuchało 
wykładów prof. uniwersytetu poznań” 
skiego dr. Eugenjusza Piaseckiego z 
Poznania p. t. „Biologiczne podstawy 
wychowania fizycznego oraz prof. i b. 
rektora politechniki warszawskiej, dr. 
Wojciecha Świętosławskiego p. t. „Za 
dania i obowiązki pracowników  nau- 
kowych względem państwa i społe- 
czeństwa”. 

Na dzisiejszeim ostatniem posiedze: 
niu plenamnem, o czem wiadomości w 
osobnej wzmiance plenum między inne* 
mi rozpatrzy niezwykłej doniosłości 
wnioski delegacji stałej. Redakcję tych 
wniosków podajemy in ekstenso: 

1) XIII zjazd podkreśla koniecz- 
ność przyśpieszenia ustawy 0 zwalcza 
miu gruźlicy i tworzenia tak poradni, 
jak sanatorjów. 2) dla rozszerzenia 
walki z grużlicą u ludzi XIII zjazd po- 
nownie podkreśla konieczność udziału 
całego mauczycielstwa i duchowień- 
;twa — i poleca delegacji stałej zwró 
cić się w tej sprawie do Ministerstwa 

  

  

W. R. i O. P., kuratorjów szkolnych i 
ordynarjatów biskupich. 

3) XIII zjazd ponawia postulat wy- 
kładów higieny na wszystkich wydzia- 
łach szkół wyższych i w seminarjach 
duchownych. » 

4) istnienie państwowego monopo' 
lu spirytusowego jest wręcz. sprzeczne 
z racjonalnem zwalczaniem ałkoholiz- 
mu. Monopol ten powinien być stopnio- 
wo usunięty. 

5) Zjazd stwierdzając z uznaniem 
wielkie postępy w zakresie wychowa- 
nia fizycznego, dzięki pracy, tak władz 
jak społeczeństwa, uważa za konieczne 
przyśpieszenie ustawy 0 wychowaniu 
fizycznem. 

6) XIII zjazd ponawia jaknajgorę- 
cej apel do prasy, by unikała wiadomo” 
ści sensacyjnych i pornograficznych, 
przedewszystkiem ze względu na to, iż 
silny wzrost przestępczości w Polsce, 
dowodzi wyraźnie wzrostu zarazy ino- 
ralnej, jak również z tego powodu, że 
państwo polskie zobowiązało się do 
zwalczania takiej literatury konwencją 
międzynarodową. 

7) Uznając za niezbędny wydział 
lekarski w polskiej Akademji Umiejęt- 
ności, lub Akademjii nauk lekarskich, 
Xill zjazd zwraca się do funduszu kul- 
tury narodowej o przyznanie kredytów 
na ten cel. 

8) XIII zjazd ponawia uchwałę XII 
zjazdu, wskazującą na konieczność do 
łączenia spraw opieki społecznej do 
spraw izdrowia publicznego w jednym 
urzędzie naczelnym. 

9) XIII zjazd zaznacza potrzebę ure- 
gulowania jprzez Rząd sprawy — герге 
zentacji Polski na kongresach między- 
narodowych. 

10) XIII zjazd wskazuje na ko 
nieczność wydania ustawy rybackiej. 
Ponadto dwa wnioski natury wewnę“ 
trznororganizacyjnej zjazdów. 

Niech mi walno będzie zakończyć 
ten artykuł informacyjny słowami pre: 
zesa stałej delegacji zjazdu prof. Cie- 
chanowskiego z Krakowa, który w roz 
mowie z autorem niniejszego podkre- 
Ślił, iż wierzy, że Wiilno, któremu po 
raz pierwszy przypadło w udziale być 
miejscem obrad zjazdów — ze wzglę: 
du na wielką swą tradycję ośrodka na- 
uki, samo przez się wpłynie ną wzmo* 
żenie się myśli i pracy twórczej ku po- 
żytkowii państwa i ludzkości oraz sła* 
wie nauki polskiej. 

Znakomity uczony wierzy, że idee 
przyświecające zjazdom lekarzy i.przy- 
rodników tu w Wilnie, zaczerpną no* 

wej mocy B. W. S. 

  

Teatr Miejski 

w „LUTNI: 
Ceny zwyczajne. 

We wtorek l-go października 1929 r. 
PREMJERA 

„KASKI 
Crommelynck'a 

Ceny zwyczajne. 
  

  

  

Najnowsze kreacje futer! 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGUSTOWNIEJSZE JESIONKII 

NAJMODNIE JSZE UBRANIA! otrzymać można tylko w największym 

i najelegantszym magazynie konfekcji męskiej i damskiej i składzie futer 

P. LANCĄAN, WILNO 
ul. Wielka 56 (obok kościoła św. Kazimierza) 

Wielki wybór sukna najmodniejszych deseni i kolorów! 

SPECJALNA PRACOWNIA NA MIEJSCU 
wykonuje obstalunki p. t. Publiczności w ciągu 24 godzin. 

  

  

  

prawdziwej znanej 
i towej firmy świa W 

| Uwaga! Najlepsze 

Kalosze, śniogowne Obuwie gomowa 
„KWADRAT      
  

  

      

      
  

          
  

  

  

  SKŁAD 
FABRYCZNY 

Tylko z kwadraiową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według powyższego wzoru. 

Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zinieniajcie na inne 

M. ZŁATIN tuz m 
    

  

ЗМ nowej stałej delegacji zjazdu lekarzy i przyrodników polskich 
Na wczorajszem plenarnem posie- 

dzeniu zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskich wybrana została na czas do 
drugiego zjazdu, mającego się adbyć za 
cztery lata. Delegacja stała w składzie 
następującym: profesorowie: dr. Wła: 
dysław Szaler, dr. Aleksander Rozner, 
dr. Stanistaw  Maziarski z Krakowa; 
profesorowie dr. Edward Loth, min. 
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Wizja Kisielewskiego jest do bia- 
łości niema! rozpaloną, kiedy Julka 
szamoce się w sieci, tej najstraszliw- 
Szej ze sieci, nie polegającej bynaj- 
mniej na tem, jak to czasem teatr 
mylnie pokazuje, że jest jeden, który 
ją kupuje a drugi, który ją naprawdę 
kocha. Ten, do którego ona leci, czy 
chce, czy nie chce, ten ją kocha, choć 
mózg krzyczy, zawrotna nawałnica 
mózgu, że ją kupuje. 

Nie wiem dlaczego sztuka Kisie- 
lewskiego zbudziła we mnie pewne 

kojarzenie z „Dziadami* Kowieńskie- 

mi. Zaprawdę jednak mimo całego 

respektu dla Gustawa, Jarzy ma coś 

z Gustawa, choć z interwałem niemal 
trzech pokol:ń, zaś Oleś coś z We- 
reszczaki, choć w innym stylui w innem 
zabarwieniu. Dziewczynie, perle szcze- 
rości potrzeba serca. Jakże strasznym 
jest krzyk duszy Julki—te trzy słowa: 
nie kochasz mnie. Wyrzucone mają 
infernalny sztych, pokazują, że na 
dnie wszystkich zmagań oczy dojrza- 
ły Prawdę. Cała sztuka, jej klucz, 
jej enigmaty psychologiczne, zręby i 
harmonje są zawarte w tym krzyku, 
po którym musi konsekwentnie wy- 
rość wola: wydobyć się ze sieci. Jak- 
że jednak wielka jest hypnoza Sztuki, 
owa fikcja Młodej Polski, która nie 
daje za wygraną, ale poczyna teraz 
dopiero walkę tragiczną. 

Delikataą sprawą teatru jest dać 
tę esencję. tę całą perypetję, którą 
wydobył Kisielewski twórczo. Bez te- 
go nie zdoła widz zrozumieć w czem 
tkwi konflikt, bo przecież młoda 
dziewczyna nagle wije się między 
majakami, jakby to był sabat czarow- 
nic i chce wyjść z kręgu zaklętego. 
Chce tego, co ludzkie, realne, istotne, 
nie chcąc puścić tego wszystkiego, co 
jest cudotwórcze, pełne iluminacji i 
snów apolińskich. 
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Teatr właśnie jest od tego, aby 
psychologję ukrytą w sztuce dobył 
na jaw, i jsk na dłoni nam pokazał, 
że Pozory Pozorów nas mylą skoro 
Śmy na chwilę przypuścić Śmieli, że 
w Julce jest atom  dulszczyzny czy 
bałucczyzny — tego zatem co stawia 
na nogi jej przyjaciółkę a co jest 
gruntem i fundamentem matki. Pro- 
test Kisielewskiego jak grom  powi- 
nien się rozlegać ale grom ten nastą: 
pić może tylko dzięki uzbieranej elekt- 
ryczności odruchów i działań Julki, 
które są wszędzie i w każdej chwili 
bezinteresowne. 

Na Pohulance dano dużo. Dsko: 
racja na chwilę nie przeszkadzała 
Śledzić etapy gry. Także i reżyserja 
w swoich topograficznych esach i flore- 
sach nie przeszkadzała dobywać się 
do prawdy. Jeśli co niedomagało to 
aktorzy, młodzi, kochani, zapaleni, 
którzy dopiero raczej próbują skrzy- 
deł na scenie "i nie zawsze wiedzą 
jeszcze, ze treść sztuki musi być do- 
bytą jak słodki owoc z łupiny i że 
tą treść dopiero należy podać, ujaw- 
nić, aby nikt nie wątpił co do inten- 
cyl autora. 

Podczas przedstawienia dawały 
się na Sali wyczuwać napięcia u wszy 
stkich kobiet, których młodość nale- 
ży do okresu z przed wojny, kiedy 
właśnie działo się to co Kisielewski 
podał na scenie. Ta cisza, to skupie: 
nie, ten blask oczu odnajdujących 
nagle to, co własne budziły wspom- 
nienia, zamyślenie wreszcie na sali u 
tych wszystkich co przeżyli analogi: 
czne perypetje wszystko to czyniło 
ze Sztuki "Kisielewskiego,  księżnę 
d'Alencoa jak u Czajkowskiego w 
Damie Pikowej czyli księżną pełną 
minionych przeżywań. 

Dusze „kobiece prawdziwe drżą 
zawsze na przedstawieniu „W sieci” 
one też doskonale orjentują się, kie- 
dy teatr zawieruszy i zmąci prawdę, 

  

We'na, Jedwab, Катдагпу, Szewioty etc. 
ny, materjały mebiowe. 

którą obowiązany jest podawać. 
Szarża występuje zawsze u akto- 

rów którzy nie wiedzą co czynić. 
Szarża jest znakiem, sygnałem, że 
gra porusza się nad pustką, nad nie 
cością. Szarża jak rak sadowi się tam 
gdzie dusza, skoro jest obudzona 
powinna tryumiować. 

Tak i tu. Wolelibyśmy aby Jerzy 
był więcej artystą, owym poetą a 
mniej udawał artystę, poetę. Rozu- 
miem doskonale, że młody aktor fna- 
leży do epoki w której opowiada się 
o Młodej Polsce brednie i w której 
dostrzega Się karykaturę w postaciach 
Przybyszewskiego tem więcej, ze te 
postacie kopjowano w całym teatrze 
polskim mylnie na zasadzie karykatu- 
rowania życia. Od czegoż jednak jest 
intuicja. Przedewszystkiem nie trzeba 
krzyczeć. Co jak co, to w czasach 

Młodej Polski mówiono cicho i na- 

strojowo a nigdy nie dobywano ryku 
stu tysięcy bawołów. 

Co się tyczy Julji trzeba przyznać, 
że wiele prawdy biło ze sceny. 

Panna Eichlerówna posiada talent 

i dlatego musi iść ostrożnie aby nie 

zmarnować daru Bożego.  Wybuchy 

szczerości przykuwały widownię. Ale 

trzeba się przed graniem dobrze nad 

postacią zastanowić, to zaś dobywa 

się zastanawiając się nad całą sztuką, 

jej budową, jej perypetjami i zrębami 

(rza pokazać linję, która prowadzi 

do tego straszliwego odkrycja „Ty 

mnie nie kochasz” i trzeba odpręże- 

nia wszelkie po tym krzyku ujawniać 

wyraziście aby nikt nie wątpił, że 

hypnoza jakaś zaczęła opadać. Tej 

linji nie widzieliśmy. Tych pauz, kiedy 

przerażone jej oczy jęły  zdoby: 

wać prawdę i kiedy WT=SZ- 

cie  dostrzegły, że ten o którym 

mniemała że to On nie jest On. Cała 

gama jest przejść, finezja finezji Ki- 

sielewskiego, która ten krzyk duszy 

szkoły Przybyszewskiego ujawnia jak 

— 

  

—— 

  

grom. To jest suita muzyczna. 

musi być wyprowadzona na jaw, ina- 

czej bowiem nie zrozumie widz o co 

chodzi. Nie trzeba zatem akcentować 

tych pieniędzy, jak to robiono, bo to 

są odruchy Julji a nie istota Julji i 
to odruchy w formie echa. Niepotrzeb- 
nie podniesiono tę rzecz do akcentu 

i przez to niepotrzebnie stworzony 

zgrzyt. Kisielewski byłby w rozpaczy 

napotykając takie niepo-rozumienia. 

Oleś — Aleksander (Żurowski) mu- 
si się nauczyć trzymać więcej w gar: 

ści. Samo zakończenie sztuki było 
arcytrafae, O ile szarża była znośna 
i nieszkodliwa w scenach pospolitego 
życia o tyle wszędzie, gdzie przema- 
wia dusza trzeba tuszować i grać — 
to znaczy nie symulować ale napraw 
dę cierpieć, być figurą, którą się 
przedstawia. Aleksander po swojemu 

kocha Julję i ma czułości, które wzru- 

Szać umieją. Z egoizmu musi być 

chwilami wyprany tem więcej, że chce 

zrozumieć sztukę Julji i w rozmowie 

z Jerzym, (u Kisielewskiego, nie w 

teatrze na Pohulance) stara się nadą- 

żyć za Jerzym, jak każiy człowiek 

który czuje, że sztuka jest czemś dla 

niego niedošcigaionem. Bafona nie 

wolno robić z Aleksandra bo to już 
nie byłaby sztuka Kisielewskiego, 
który sobie nigdy nie pozwalał na 
takie rzeczy, na które isobie pozwolili 
iani obniżając w taki sposób życie 
duszy. Aleksander odwrotnie ma ado- 
rację dla sztuki. Nie dotknie on Julki 
jednem słowem i to jest właśnie 
czem ją zdobywa. Aleksander to Prze- 
znaczenie Julji. Już nie będzie dalej 
wzniecała tej czarownej kurzawy do- 
koła siebie wszelkich pragnień na 
drodze artystycznej twórczości. Nie 
będzie dlatego, że aby wzniecać taką 
kurzawę musiałaby mieć Jerzego przy 
sobie. Jeśli otwiera oczy, to na to, że 
obok sztuki jest ziemia, więcej, serce. 
Młoda Polska nie wiedziała dobrze, 

która co z tą rzeczą począć, to jest z ser- 
cem. I tu też Kisie ewski kończył naj- 
bardziej uczciwie doprowadzając Swo- 

dr. Witołd Chodźko, dr. Stefan Bińkow- 
ski z Warszawy i profesorowie dr. Wi- 
told Nowicki, dr. Seweryn Krzemieniec- 
ki ze Lwowa; profesorowie dr. Adam 
Karwowski, dr. Jan Grochmalicki z Po: 
znania profesorowie dr. Jozef Trzebin- 
ski i prof. Kornel Michejda z Wilna. 

W OSTATNIM DNIU ZJAZDU. 

Zgodnie z ustalonym programem, 
dziś zakończenie zjazdu będzie miało 
miejsce w Sali Miejskiej przy ul. Ostro: 
bramskiej 5. Na porządku dziennym: 
a) Uczczenie pięćdziesięciolecia śmier- 
ci Józefa Mianowskiego. Odczyt poświę 
cony jego pamięci wygłosi prof. dr. 
Adam Wrzosek z Poznania; 6) ozna- 
czenie miejsca przyszłego zjazdu; €) 
uchwalenie wniosków, przedłożonych 
przez delegację stałą i poszczególne 
sekcje, d) wykład prof. dr. Witolda 
Nowickiego ze Lwowa p. t. „Zagadnie” 
nie choroby raka w nauce i życiu spo- 
łecznem*. Początek tego posiedzenia 
o godz. 9 m. 45. Wstęp bezpłatny dla 
każdego kto interesuje się zjazdem (w) 

ją perypetję do punktu, w którym 
zaczynać się może inne życie — nie- 
koniecznie to, które było na łamach 
krakowskiego „Życia" i w krzykach 
młodej Polski. Julja musiała ocknąć 
się ze snów i stąpić na ziemię. Sza- 
loność jej była w obrębie Sztuki, 
do którego to królestwa z Przezna 
czenia nie należała, mimo mękę į 
krzyki. 

Kiedy jednak kurtyna zapada, wraz 
z Kisielewskim, jego ognistym du- 
chem, przeczystym entuzjazmem, go- 
rejącą miłością życia i szukaniem 
tragicznem Boga, widzimy tę Julke 
szaloną dalej. Nie zgodzimy się nigdy 
aby zszarzala jak matka (doskonal= 
graną przez p. Rychłowską). Będzie 
ona miała to co w tej rodzinie uro- 
dziło się, w jakiejś nielogicznej nai- 
wyżce—ową urodziwość w znaczeniu 

wieków średnich tak dobrze oddaną 
przez Cesię (Kamińska). Będzie ona 
miała zarazem jeszcze to coś wiecz- 
nie nieśmiertelne w imieniu czego nie 
chciała się poddać w życiu i targała 
się w sieci. 

Sieć jest tylko w obrębie granic, 
założonych — w tem, że chciała być 
artystką — malarką, a nią nie była z 
krwi i kości. Ale Los. u Kisielewskie- 
go ani na chwilę nie pozwoli Julji 
pchnąć na kraj załamania i Śmierci. 
Nie. To wizje bujnej, czystej, szczerej, 
cudownej w sw0im reagowaniu, вога- 
cej, dyonizyjskiej Julji z zapadnięciem 
kurtyny jest w nas dalej. Że przy- 
pomniano Kisielewskiego, że go do- 
byto w Wilnie należy się wdzięczność 
dyrektorowi Zelwerowiczowi. 

Mieczysław Limanowski. 
. 
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Okropna šmierė na rogach rozjuszonego hyka 
Onegdaj w dzień koło wsi Krupy gm. 

klukowskiej na przechodzącego przez pole 
Feliksa Tyszka napadł pasący się w pobli- 
żu byk. Mimo rozpaczliwej obrony Tyszka 
ostał obalony na ziemię i kilkakrotnie prze- 
ity rogami. Oszalałe zwierzę widząc, że 

KR 
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29 Dziś Wschód sł. g. 5 m. 17 

Michała Ar. Zach. sł. o g, 17 m. 02 
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Hieronima 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. 5. B. 

z dnia 28 IX 1020 r. 
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średnie w m ] 111 

Temperatura J у 
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Opad za do J 
bę w mm. | 

= Potudniowo-zachodni 

Uwagi: pėlpochmurno, 

Maximum za dobę + & 

Minimum za dobę + 17 С 

Tendencja barometryczna: Stan stały. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u p. wojewody. W — 

dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął na audjencji płk. G. Przewłockiego, 
dowódcę sam. bryg. kawalerji, który przy - 
był aby zaprosić p. wojewodę na przyjęcie 
urządzane 1-10 r. b. przez 13 pułk ułanów 
dla uczestników raidu kawalerji na trasie 
Warszawa — Wilno, prof. Ferdynanda Ru- 

  

Bocznica 
kolejowa 

  

T-wo „TRANSWIL“ (p. 20.0. 

ranny już omdlał, złapało go na rogi i po- 
ciągnęło ze sobą w pole. 

Tyszka, gdy go wyrwano bykowi, 
nieżył. Wezwany lekarz stwierdził zupełne 
zgniecenie klatki piersiowej, złamanie wszyst 
kich żeber, obojczyka i rozbicie czaszki. (c) 

  

ONIKA 
szczyca, dr. Zakrzewskiego, delegata Min. 
Р. 1 O. S. na zjazd lekarzy i przyrodników 
oraz komendant wojew. .policji poinsp. E. 
Konopko i komendanta policji m. Wilna 
podnsp. L. Izydorczyka, którym polecił ogło 
sić w rozkazie dziennym podziękowanie dla 
policji za sprawne wykonanie służby w cza 
sie pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospoł:- 
tej na terenie województwa. 

— (y) Delegat Min. P. i O. S. zlustro- 
wał Sierociniec. Bawiący w Wilnie jako de- 
legat Min. P. i O. S. na zjazd lekarzy i przy- 
rodników dr. Zakrzewski zwiedził w towa- 
rzystwie naczelnika ziału P. i O. S. p. 
Jocza zakłady sierocińskie. 

   

— (y) Pochwała policjj za sprawną 
służbę. Pan wojewoda Raczkiewicz nakazał 
komendantowi policji umieścić w najbliższym 
rozkazie podziękowanie  funkcjonarjuszom 
policji za sprawne wykonanie swoich obo- 
wiązków. 

Istotnie policja nasza, nietylko 
jej funkcjona"jusze, lecz  przedew: 
szeregowi posterunkowi dzielnie się spis 
pełniąc trudną i odpowiedzialną służbę po 
kilkanaście do 20 godzin bez przerwy. Ich 
to zasługa, że wszędzie panował wzorowy 
porządek i mimo gromadzenia się wielkich 
tłumów ludności oraz wzmożonego ruchu 
tumów ludności oraz wzmożonego ruchu 
kołowego w związku z pobytem P. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i zjazdem przyrodni 
ków obeszło hez wypadków. 

  

w) 

      

— (y) Najbliższe podróże p. wojewody. 
Wojewoda Raczkiewicz wezmie dziś udział 
w p ięceniu kamienia węgielnego pod 
schronisko w Trokach, zaś w dniu 30 uda 
się do Rakowa, gminy, pozostającej pod 
władzą p. wojewody przez lat 10. 

  

WILNO, II Raduńska 16, tel. 862, adres dla przesyłek wagonowych: 
T-wo „TRANSWIL* Wilno, Bocznica Raduńska. 

Załatwia wszelkie czynności Bocznicy: wyładunek, naładunek, aseku- 
racja, magazynowanie i zwózkę. 

Składy murowane, piwnice, szopy i place. 

DZIAŁ WĘGLOWY: Lidl skai 
najlepszych kopalń na dogodnych warunkach z dostawą od 1 tonny 

; „w plombowanych wozach. 
Uwadze właścicieli autobusów i samochodów! 

Przy bocznicy znajduje się olbrymia szopa zdatna na garaż dla 
E większej ilości maszyn. 

L SMK kui mis EK 0. ROWÓW TORUBYTZZZZZRERZ WODE 

  

    

  
prowincji. A już największa otucha — 
gdy namacalnym staje się fakt wy: 

zwolin turystyki od biurekratycznej 
zależności Wileńskiej Dyrekcji Kole- 
jowej, targującej się o każdy pociąg 
lub ułatwienie turystyczne, 

Do wielkiej zdobyczy zaliczyć na: 
leży połączenie samochodowe z za- 
chodem— czyli urównoprawnienie Wi- 
leńszczyzny w prawach ruchu samo- 
chodowego z całą Polską. 

Poparcie jakie okazują władze 
twojewódzkie Naroczowi i Trokom, 
Świadczy o harmonijnym kontakcie 
Społeczeństwa z władzami państwo- 
wemi, wskazuje, iż turystyka wileń- 
ska wchodzi na właściwą drogę. 

Po przełamaniu pierwszych trud- 
ności i nabraniu otuchy w dalszy po” 
stęp i rozwój turystyki wileńskiej, na 
pierwszy plan wysuwa się potrzeba 
przewodnika po ziemiach _Wileń- 
skich. 

Na to, aby turystę żądnego no- 
wości i wrażeń do nas sciągnąć, trze- 
ba dać mu wskazówki: co jest god- 
nem widzenia, gdzie się udać, jak się 
obrócić. Trzeba w umysłach Odświe- 
żyć zapomniane lub zaniedbane, wy- 

nić nieznane, zaś razem nawiązać 
ić dziejów minionych, która po przez 

pokolenia przeszłe łączy nas z pracą 
w kraj ten włożony. Materjału do 
krajoznawczego połączenia przeszłoś- 
ci z terazniejszością, pięknych wido- 

  

/ ŚNIEGOWCE 
В i KALOSZE 

TRWALE i ELEGANCKIE 

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 

Wielki medal złoty = 
Wielki wybór gafunków LUKSUSOWYCH 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 
dów, Przedstawicielstwo i skład SAY, "AA 

handlowy B-£ į a T R D L 6 Y "Tel. 625. 

ków z historją kraju i ekonomiczno: 
społecznym dorobkiem obecnych cza* 
sów, to za egzystującą już literaturą 
i opisami, dostarczyć mogą mono: 
grafje powiatowe przez samorządy о- 
pracowywane. 

Turystycznem uporządkowaniem 
monograiicznego inaterjalu, rozmiesz- 
czeniem w odpowiednie regjony krajo- 
znawcze rzeczy godnych widzenia i 
zwiedzenia, powino zająć się Tow. 
Krajoznawcze, układając marszruty 
dla wycieczkowiczów. Należy unikać 
przeładowania przewodnika jedynie 
materjałem historycznym, lecz tak go 
ułożyć, by piękno natury crzeplatało 
Stale przeszłość z teraźniejszością. 
Zrozumiałą jest rzeczą, iż praca taka 
nie może być wykonaną odrazu. Jed- 
nak dążyć doń należy systematycznie, 
już np. natychmiast należałoby po- 
myśleć o krajoznawczym opisie - dro- 
gi z Wilna nad Narocz, tego najaktual- 
niejszego celu najbliższych wycieczek 
Wileńskich. 

Dając w nagłówku karocę poczto- 
wą jako symboliczną winjetę podróż: 
ną z dawnych gościńców i traktów, 
pozostaje nam życzyć, aby wielka i 
promienna przeszłość nasza, która 
Szlakami temi kroczyła, i teraz towa- 
rzyszyła i przyświecała ku pożytkowi 
kraju i państwa turystyce wileńskiej. 

Michał Obiezierski. 

już 3“ 

    

  

i zajściu, jakie miało miejsce na 

SŁOWO 

SĄDOWA 

— (y) Nominacje w Sądach. Starsi se- 
zowego p. p. M. Ptaszyń- 

si sekretarze 
Bukowski i J. 

   
   

    

  

  

zelnymi sekreta- 
nych wydziałów tych że* 

Sądów. 
UNIWERSYTECKA. 

— (y) Portret Marszałka Piłsudskiego 
w auli U.S.B. Jak się dowiadujemy z okazji 

    350 lecia istnienia Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w auli kolumnowej zawieszony zo- 
stanie obok portretu Stefana Batorego portret 
N ał ózeia Piłsudskiego. 

Portret ten wykonał mistrz Ślendziński. 

RÓŻNE 

  

   1 

  

— (y) Szybkość autobusów  podmiej- 
skich zmniejszono. W związku z wejściem w 
życie nowego rozporządzenia Min. R. P. i 
spr. wewnętrznych policja przestrzega aby 
autobusy komunikacji podmiejskiej nie roz- 
wijały szybkości większej niż 40 klm. na 
godzinę. 

Jednocześnie z tem zwrócono uwagę na 
techniczny stan maszyn oraz wygląd auto* 
busów. 

Zbliżająca się jesień, a z nią i słoty 
wysuwają palącą sprawę krytego dworca au- 
tobusowego, gdyż publiczność nie może ocze 
kiwać na miaszyny, jak to jest dotychczas, 
pod otwartem niebiem. 

  

  

  

— Osobliwe zachowanie się poli- 
cjanta. Zgłosiła się wczoraj do naszej 

„ redakcji grupa studentów, którzy z obu 
o następującem 

ulicy 
Mickiewicza przed wejściem do kina 
„H9llywood“. 

Grupa studentów w liczbie 8 miu 
osób stanęła na jezdni około t. zw. ryn- 
sztoku debatując nad tem czy iść do 
kina. Akurat w tym momencie przecho” 
dził policjant Nr. 1521, który zwrócił 
uwagę stojącym, iż na jezdni nie wolno 
się zbierać, jednakże uwagę swoją za* 
opatrzył soczystemi epitetami, made in 
Russia pod adresem studentów. Na pro- 
test oburzonych akademików, policjant 
zaaplikował zdwojoną porcję kunsztow 
nej łajaniny. Na tem zajście się wyczer= 
pało. Policjant Nr. 1521 zadowolony 
ze swego sukcesu oddalił się. Sądzimy, 
jednak, że jego władze przełożone za* 
interesują się tym wypadkiem i pouczą 
że tego rodzaju zwracanie choćby naj: 
słuszniejszych uwag nie licuje z munr 
durem policjanta polskiego, który jest 
swego rodzaju wychowawcą ulicy. 

rzeniem opowiedzieli 

— Stowarzyszenie przedstawicieli har - 
dlowych. Zastępstwa do objęca do sprzeda- 
ży 1) radjosprzętu —pierwszorzędnej marki 
2) sera — słynnej marki zagranicznej. Infor- 
macje są udzielane w kancelarji St-nia. — 
Niemiecka 35—7, w godz. 7—9 wiecz. 

TEATR I! MUZYKA 

— Teatr Mejski na Pohulance. Dziś uka- 
że się po raz czwarty ciesząca się olbrzy- 
miem powodzeniem doskonała komedja J. A. 
Cisielewskiego „W sieci“. Sztuka ta dzięki 
swym walorom scenicznym jako też i do- 
skonałe grze całego zespołu z L. Eychlerów- 
ną, Dunin Rychłowską i Wyrzykowskim na 
czele zyskała ogólne uznanie publiczności. 
Reżyserował K. Wyrwicz-Wichrowski. Co- 
dziennie odbywają się przygotowania do wy- 
stawienia komedji Gogola „Rewizor*. 

Jutro w poniedziałek po raz piąty „W 
sieci”. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś grana bę- 
dzie po raz dziewiąty świetna komedja Al. 
Fredry „Wielki człowiek do małych intere- 
sów*. Urocza ta komedja otrzymała stylową 
oprawę sceniczną, Główną rolę Jenjalkiewi- 
cza kreuje znakomity artysta Aleksander 
Zelwerowicz. Komedja Fredry grana będzie 
tylko dziś jutro poczem zejdzie z repertua: 
ru. Najbliższą premjerą w Teatrze Lutnia 
będzie głośna sztuka Crommelynck'a „Mas* 
ki' grana na większych scenach  europejs- 
kich z wielkiem powodzeniem. W sztuce 
prócz licznego zespołu artystycznego bierze 
udział w scenach zbiorowych wielka ilość 
artystów pod reżyserją Z. Ziembińskiego. 

— „Dziady* na przedstawieniu popołud- 
niowem. Dziś o godz. 3. 30 po południu wy- 
stawione zostaną w Teatrze Miejskim na Po- 
hulance dla jszerszych warstw  społecz- 
nych „Dziady kiewicza w układzie 
scenicznym S$. Wyspiańskiego. Ceny miejsc 
zniżone. 

    

   

  

   

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Dziewica Orleańska. 
Kino Miejskie — Awanturnica arabska. 
Lux — Miasto cudów (z Douglasem 

Fairbanksem). 
Hollyweod — Djablica z Trypolisu. 
Piccadilly — Huragan (rok 1863). 
Światowid — Dom upiorów. 
Qgnisko Kol. — Przedpiekle. 
Wanda — Przedwiośnie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Symuiłant. Okazało się, że Bern: 
sztejn o rzekomem okradzeniu którego do- 
nosiliśmy wczoraj; i napad symulował. Jadąc 

ga Bernsztejn zasnął i wieziony towar 
zgubił. Odnaleziono go pod Rzeszą i zwróco:* 
no właścicielowi kupcowi z Mejszagoły. 

— (c) Dzieci podpaliły zabudowania. 
We wsi Nowo-llje gminy llskiej powiatu wi: 
lejskiego spaliły się zabudowania Michała 
Bryla wraz z tegorocznemi zbiorami. Przy- 
czyną pożaru było podłożenie ognia przez 
bawiące się zapałkami dzieci. Straty sięgają 
3 tysięcy złotych. 

— (c) Kradzież koni. Z pastwiska wsi 
Rybaki, gminy smorgońskiej zginęły dwa 
konie, będące własnością mieszkańców tej 
wsi Miecha i Drozda. 

   

— (c) Energiczna Agata. W Głębokiem ! 
podczas sprzeczki wynikłej pomiędzy Józe* 
fem Wojciechowiczem a Agatą Skragową, 
ta ostatnia tak dalece uniosła się, że rozbiła 
sąsiadowi głowę garnkiem, powodując po 
ważne uszkodzenie czaszki. Całe zajście wy- 
nikło na tle porachunków sąsiedzkich. 

  

— (c) Okradzenie sklepu. Wczoraj w 
nocy do sklepu z galanterją „Jankowski i 
S-ka* przy ulicy Wielkiej 42 dostali się zło- 
dzieje i wynieśli różnej bielizny, pończoch 
krawatów oraz innych rzeczy na parę tys. zł. 

— (c) Podrzutek. W kościele O.O. Bo- 
nifratrów znaleziono na ławce podrzutka w 
wieku 1 miesiąca. Niemowlę skierowana . ф0 
przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

„ — (c) Przejechanie, Na ulicy Stefań- 
skiej wóz ciężarowy kierowany przez Anto* 
niego Sawickiego (Nowogródzka 15) naje- 
chai na Jana jJudyckiego, mieszkańca wsi 
Karpile, gminy mickuńskiej, który uległ ogól- 
nemu potłuczeniu. 

„ — (c) P. Abramowi zginęły platery. Le- 
winowi Abramow: W. Stefańska 25 zginę: 
ły z mieszkania platery wartości 500 zł. 

Z SĄDÓW 
yrk w sprawie zabójstwa ma ulicy 

Jatkowej 
Pięciu oskarżonych skazano na 

osiem lat. 

Wczoraj zakończył się, 
ogromne zainteresowanie pewnego 
odłamu _ społeczeństwa wileńskiego, 
proces o zabójstwo Eljasza Gurwi- 
cza. 

Jak już o tem pisaliśmy zabójstwo 
było wynikiem sądu arteli rzeźników, 
która oddawna już miała urazę do 
Gurwicza za różne jego ciemne spraw- 
ki, a po wyjściu jego z więzienia wy- 
rok wykonała. 

Zainteresowanie sprawą wzmog: 
ło się jeszcze gdy doszło do wiado: 
mości publiczności, że ogłoszony zo- 
stanie wyrok. Sala i przyległe kory- 
tarze zapełniły się publicznością tak, 
że policja zmuszona była usunąć 
część publiczności, a następnie kiedy 
przed gmachem Sądowym zgromadził 
się tłum zawezwano konną policję, 
KOR dopiero zmusiła do rozejścia 
się. 

Wczoraj, po przemówieniu obroń- 
ców, zabrał głos ostatni przedstawi- 
ciel powództwa cywilnego mec. Szysz- 
kowski, uzupełniając w przemówieniu 
swem oskarżenie. Następnie, w cza- 
sie replik prokurator zrzekł się oskar- 
żenia w stosunku do oskarżonego 
Kaczana, a przedstawiciel powództwa 
cywilnego mec. Smilg powództwa w 
stosunku do, Kaca, Kowarskiego i 
Izaaka Lewinsona. 

W ostatniem słowie osk. Gorfajn, 
t. j. ten, który przyznał się, że strze- 
lał pod wpływem rozżalenia do zabi: 
tego i w obronie własnego życia pro- 
sił o łagodny wymiar kary, pozostali 
uznając się za niewinnych — o unie- 
winnienie. 

Po przerwie Sąd ogłosił wyrok, 
mocą którego oskarżeni D. i Ch. 
Gorfajnowie, R. Wapnik oraz Z.i Ch. 
Lewinsonowie, za to, że w dniu 19. 
XII. 1928 r. na ul. II ;Jatkowej przy 
jatce N. Renkaciskiej w celu pozba- 
wienia życia Eljasza Gurwicza oddali 
do niego szereg strzałów zadali mu 
ciężkie uszkodzenie ciała co spowo- 
dowało śmierć skazani zostali w myśl 
51, 453, 53 i 54 art. K. K. na ośiem 
lat ciężkiego więzienia z zaliczeniem 
każdemu po 10 miesięcy aresztu pre- 
wencyjnego Oraz na zapłacenie po 
600 zł. opłat sądowych. Pozostali 
osk rżeni zostali uniewinnieni. 

Powództwo cywilne na rzecz mało: 
letniego Bencjana Gurwicza w sumie 
12 tys. zł, z procentami oraz 300 zł. 
tytułem zwrotu kosztów pogrzebu 
zabitego zasądzone zostało solidarnie 
od zasądzonych. 

Oskarżeni przyjęli wyrok spokoj: 
nie natomiast, wśród publiczności 
kilka osób zaczęło spazmować. Były 
to krewne zasądzonych. (y) 

budzący 

SPORT 

DZIŚ OGNISKO ZMIERZY SIĘ Z Mi 
STRZEM BRZEŚCIA. 

Ognisko, mistrz okręgu wileńskiego w 
piłce nożnej, po zwycięstwie nad Cresovią 
z Grodna w stosunku 5:2 zmierzy się dziś 
z mistrzem okręgu brzeskiego 82 pp. Przy- 
puszcząć nafeży, że Ognisko dołoży starań 
aby wyjść z tego spotkanie z honorem. 

  

Ka 
S. SPL 

Z LUBOŃSKICH 

zmarła dnia 27 września 1929 r. w maj. N. Kryszki, ziemi Nowogródzkiej, 
przeżywszy lat 75. 

Przyjaciół i życzliwych zawiadamiają pogrążone w słębokim smutku 

| Eliza baronowa ROSTINGH 

  

        

  

siostrzenica i rodzina. 

  

We wtorek, dnia 1-go października r. b.. jako w drugą bolesną 
rocznicę śmierci 

$. = 

Mari z Gendoritów Bukowskiej 
odbędzie się w Wilnie w kościele św. Jana, o godz. 10 ej rano, nabożeń- 

stwo żałobne za spokój Jej duszy, o czem zawiądamia. 

MĄŻ. 

  

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Niniejszem mam zaszczyt prosić 
Szanownego Pana Redaktora o za- 
mieszczenie w swojem poczytnem pi- 
smie następującego oświadczenia. 

Jako prezes Konwentu  Batoria 
najstarszej Korporacji akademickiej 
powstałej na terenie Uniwersytetu 
Stefana Batorego stwierdzam, że wy- 
żej wymieniona Korporacja, którą 
mam zaszczyt reprezentować, niema 
nic wspólnego z pseudo Korporacją 
Batorią, której członkowie działali na 
terenie Warszawy, wyłudzając dzięki 
ofiarności obywateli znaczne sumy, a 
która to sprawa znalazła się obecnie 
przed sądem. Konwent Batoria istnie- 
jący od lat ośmiu na terenie Uniwer- 
sytetu Wileńskiego, natychmiast po 
wykryciu powyższej sprawy, przesłał 
odpowiednie sprostowanie do Związku 
Polskich  Korporacyj Akademickich 
oraz do Rektora wyższej Szkoły Han- 
dlowej w Warszawie, której słucha- 
czami byli członkowie rzekomej Ba: 
torji, stwierdzając, że Konwent Ba- 
toria nie ma nic wspólnego z oszu- 
stami wykorzystującymi nazwę „Ва- 
toria". Łączę wyrazy szacunku 

Kazimierz Horoszko 
Prezes Konwentu Batoria i prezes Wi- 
leńskiego Koła Międzykorporacyjnego. 

RADJO. 

Niedziela, dnia 29 września 1929 r. 

10.15— : Transmisja nabożeństwa z 
Katowic. 1155—12,10: Trans nisja z Warsz. 
Sygnał czasu i komunikat meteorologicz- 
ny. 12,10 13,10: Poranek muzyki popular* 
nej. 16,00 — 17,00: Transm. z Warsza. Odczy* 
ty rolnicze. 17,40 18,35: Transm. z Warsz. 
Koncert. 1835—19,00: „K.kułka Wileńska" 
19,00 19,25. Muzyka z płyt gramofon. 19,50 
— 20,05: Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 
oraz program na dzień następny i rozmaito- 
ści. 20,05—20,30: Tr. z Poznania. Słucho- 
wisko pogodne. 20.30—22.00: Koncert wie- 
czorny. Wykonawcy: Marja Modrakowska 
(sopran) Albert Katz (wiolonczela) Włady= 
sław Ostrowski (flet) dr. Tadeusz Szeli- 
gowski (akomp.) W programie pieśni i pio* 
senki różnych krajów z XVI i XVII stule* 
cia: 1) Madrigale—cauzona italiana XVI w 
opracowaniu Chilesottiego, 2) „Wandel der 
Zeit“ komp. Christian Dedekind XVII w. 
3) „Morgoton*-chanson du XRI w oprac. 
Perlihou, 4) „Phillis has such charming 
graces“ englisch song fram. XVII w opraco- 
waniu Lane Wilson. Utwory wiolonczelowe 

hejnał z Wieży Marjackiej 

XVIII wieku (wyk. Albert Katz). 1) J. Ec- 
cles sonata wiolonczelowa 2) G. T. Haen- 
del—sonata wiolonczelowa 3) Ch. W. Gluck 
—melodja, 4) J. S. Bach —Arja, 5) J B. Se- 
naile—Allegre spiritoso. Arje i Kantata: 
1) Cl. Monteverdi — „Lasciate mi morire“ 
arja z op. „Ariana“, 2) J. S. Bach „Kantata 
na sopran solo“ pt. į„Schlage doch gewiin= 
schte Stunde*, 3) N. Puccini—arja z op. 
„La villegiatura“, 4) A. Scarlatti — Kantata 
liryczna na sopran i flet. 22,00 — 22,45: 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty: PAT., 
policyjny, sportowy i inne. 22,45 — 23,45: 
Muzyka taneczną z Warszawy. 

Poniedziałek, dn. 30 września 1929 r. 

11.56 -12.05: Sygaał cząsu z Warsz. i 
w Krakowie. 

12.05-12.50: Muzyka z płyt gramofon. f. B. 
Rudzki,Warszawa Marszałkowska ©7 i 146: 
12,50 13,00: Ostatnie wieści z P.W.K. 13,00 — 
1310: Transn. z Warszawy Komunikat 
meteorologiczny. 17.05 — 17.25: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kn i chwil: 
ka litewska. 17.25—17.50: Kronikę z życia 
młodzieży wygł. Wróżka  Dzieciolubka. 
17,5 —18,00: Ostatnie wieści z PWK. 18.00— 
19,00: Koncert poświęcony pieśni niemiec- 
kiej w wykonaniu „Wandy Hendrychówny 
(sopran) Adama Ludwiga (baryton) dr. Ta- 
deusza Szelig.owskiego (akomp.): Schubert: 
Pieśń mignon, Tyś ciszą mi wyk. Wanda 
Hlenorychówna; Schumann: Gdy patrzę w 
głębię oczy twych, Deaykacja, O kolebko 
snów, Pieśń wędrowca wyk. A. Luawig, J. 
Brams: Oda saphicka—W. H; Przysięgłem 
że nie wrócę wyk. A. L.; Moje pieśni wyk. 
W. H., Wolf: Śpiąca dziecina, Moalitwa wyk. 
A. L.; Do haify Eolskiej, Ach to ty? wyk. 
W. MH. E. Strauss: Ucisz się me serce 
wyk. W. H.; Schumann: Okryjcie grób kwie* 
ciem, Gayby ptaszyną być - wyk. W. H. iA. 
L. Wszystkie pieśni w tłumaczeniu A. Lud- 
wiga. 19.00 19,25: „Ustawa Uniwersytecka 
18 V 1803 a Komisja Edukacyjna" odczyt z 
cyklu „jubileusz U.S. B.“ wygłosi ks. 
prof; Bronisław Żongołłowicź. 19,25—19,50: 
Aucycja wesoła „Zagłoba swatem* kumeają 
H. Sienkiewicza w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 19,50—2005: Program na dzień następ= 
ny, sygnał cząsu z Warszawy i rozmaitości 
20.05—20,30: „Wincenty Lutosła” ski* o0d- 
czyt z cyklu „Sylwetki prof. USB.“ wygł. 
Wiktor Piotrowicz. 20,30—22,00: Transmisja 
z Warszawy. koncert międzynarodowy. 
22.00 —2245: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne. 
22.45—23,45; Muzyka taneczna z restauracji 
„Polonja* w Wilaie. 

| Francuzka | 
wykwalifikowana nauczycielka fre- 
blanka, poszukiwana do prowadzenia 

į kompletu - przedszkola. Witoldowa 8 l 
m. 1, do g, 10-ej rano i od 3—7 p.p. 

SZKLE UDERZ WESA CUEEYS POZNA PRZEZE KE Ó 
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KINO-TEATR 

„HIELIOS” | eczci ». „JEJ PIEPRZYK” Poszukiwanie pieprzyka. 

UTRO PREMIERA: Pikantny i erotyczny przebój! 3 gwiazdy ekranu! Czarująca, kusząca ponętna LIL JANA 
HARVEY, ulubieniec: kobiet WILLI FRITSCH i wytworny uwodziciel WARWICK WĄRD w swej najnowszej 

Miljon dowcipów. Ocean wesołości. Liljana Harvey w kąpieli. 
Szalony sukces na całym świecie. 

Seansy o godzinie 4, 6, 8 i 10.14. 

GUSTAW MOLENŃDA I Syn 
Fabryka Sukna, Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

SKŁAD FABRYCZNY 
na całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską 

w Wilnie, ul. Wielka 36, tel. 949 
JUŽ NADESZLY MATERJALY SUKIENNE 
  

>> na sezon jesienno-zimowy += 

Cen Jeste my bogato zaopatrzeni w wybór kamgarnów, Cen 

ści e i szewiotów: na kostjumy męskie, palta damskie, ści 4 

| krepy na smokingi, bostony na stroje wizytowe, S 

fabryczne |pokrycia futer, iveloury na palta jesienne. fabryczne 
  

  

   

PP. Urzędnikom sprzedajemy na raty! 

Obejrzenie nie obowiązuje do kupna!!! 

ZAKŁAD KRAWIECKI 
  

do osiągnięcia 

SPECJALNY KURS WZMOCNIENIA PAMIĘCI 
dla uczącej się młodzieży na ulgowych warunkach. 

Dzięki wykładanej 
trzykrotnie premjowanej przez Akademię 
sironnie wzmacnia się i udoskonala pamięć Oraz zostaje 
w najkrótszym czasie opanowany Odpowiedni 
naukowy. 

Moje mnemoniczne lekcje-korespondencje dlą zamiejsco* 
wych w zupełności zastępują ustne wykładanie. 

> 
Mnemonika jest najkrótszą drogą 3 

wszelkiej wiedzy. = 
Prof. F. de Castillo. = 

e 

przezemnie metodzie mnemoniki, 22 
Paryską, wszech- = а | 

mówił $ materjałó w 
© 
00 

е < 
eProspekty bezpłatnie. N Informacje 5—6 codz. 

DANIEL FAJNSZTEJN, WILNO, Zawalna 15. Tel. 12-73. 
  

LONGIAA KULIKOWSKIEGO 
(byłego krojczego pierwszorzędaych firm 

WILNO, ul. WIELKA 13. 
Niniejszem zawiadamiam Szanowną klieatelę, że 

zaopatrzyłem swój zakład w duży wybór 

orąz przyjmuję obstalunki na ubran'a 

damskie męskie i uczniowskie 
— na zamówienie i gotowe — 
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    Co Pani woli? 
Prać tanio czy drogo? 

Kro weźmie Persilu odpowiednią 
ilość i rozpuściwszy go w zimnej 
wodzie zagotuje bieliznę krótko raz 

  

     

     

   

  

i 

i INNE 

  

  

jeden, osiegnie najlepszy rezultat i za0= 
szczędzi wysiłku, czasu i 
Wiadomo przecież, jak nadzwyczajnie 
wydajnym jest Persil! | paczka Persilu 
wystarczy na 2/2 do 3 wiader wody. 

— 

  

tare plusze i aksamity 
odświeża się wytłaczając najnowsze 
desenie Wilno, ul. j. Jasińskiego Nr. 1 
m. 2, tamże plisowanie, karbowanie 

i dekatyzowanie materjałów. 

| 1 lub 2 pokoje 
niekrępujące, wygodne, ładnie ume- 

blowane do wynajęcia 
į Mickiewicza 41 m. 1. SLIP-o 

POWOZ 
parokonny do sprzedania, ul. Beliny 
Nr 1, u Żylańca. Zs0b 0 

  

  

  

    

    

  

Ostrze nożyka de- 

cyduje o dokładnem 

ogoleniu 

dlatego nożyki Gillette wykonane 
7 najlepszej stali i wyostrzone z ma- 
ematyczną dokładnością, golą wie o- 
krotnie i znakomicie, 

Mie zawsze zapas nożyków 

Gillette. 

  

  

OSTEN.SMOL_. 

* W pogoni za widmem 
— Nie wiem... Może szata šcien- 

na 
—Nie widzieliście nigdy tej klamki? 
—Nie, nie zauważyłem tego nigdy. 

Rzeczywiście, bardzo dziwne... Bywa- 
łem tutaj codzeń i byłem pewny, że ta 
ściana jest jednolita, głucha... 

Delbury sam wszedł na ławkę i za 

chowując wszelkie ostrożności, otwo- 

rzył drzwiczki. Na szczęście udało się 

__ to bez żadnej katastrofy. Otworzył szeż 
' roko drzwi. Szafa ścienna była pusta. 
"na dnie leżały kawałki drutów. 
— — Hm.. nowa zagadka. 

- Delbury podrapał się, zupełnie zbi 
ty z tropu i spojrzał pod nogi. Sprawa 
była tak zawikłana, że myśli odmawia: 

_ ły mu posłuszeństwa. 
|, — Tak, Shofnesy, rzekł, złażąc z 

: ; ławy, — trzeba będzie zabierać się do 
tej sprawy, z innej strony. Zwykłe me- 
tody, są tutaj bezsilne. Jedźmy! Trzeba 

_ pomówić z jubilerem Tancim. Może od 
__ niego dowiemy się czego kolwiek. To 

 przeklęte miejsce działa mi na nerwy. 
_ Harper zostanie się tutaj, i jeżeli zjawią 
się dziennikarze nie wpuścić nikogo Słu 
żbie też mie pozwolcie rozmawiać z 

- kimkolwiek. | 
Starszy inspektor wyszedł z domu w 

towarzystwie pomocnika. Przed bramą 
czekało na nich auto. 

Rodzdział VIII. Nelly. 

` 

Nelly Layle obudziła się pod wraż 
żeniem miłego ciepła na policzku: pro- 
mień słońca przekradał się przez fi- 
ranki i świecił wesoła w jej rozespa- 

_ ną twarzy czkę. 
-_ Był prześliczny słoneczny ranek. | 

A jednak Nelly otworzyła oczy i 

| odrazu poczuła, jakiś dławiący niepci 
" kój. Niejasne, ciężkie przeczucie taiło 

się na dnie serca. Z 

' Podniosła głowę z poduszki i usiad: 

pieniędzy. 

ГЛ 01 
= 

KWAREOWE GÓRSKIE SŁOŃCE 
? d-ra BACHA 

ł d-ra JESIONKA 

ryginalne „HANAN“ 

Lampy „SOLLUŃ” A ,, 
Яга ОЕКЕМА. 

Zapasowe palniki i wszel- 
kie przybory. — Wymiana 
aparatów kwarcowych 
prądu stałego na prąd 

zmieany „za dopłatą. 

Promienie d'Arsomvala 

Mieczysław ŻEJMO. 
WILNO, 

ul. Mickiewicza 24. 
Telefon 161.      

łre23%011344088440000040400608922, 

jj "R ZSENZ A FE 

Arsenalskiej Oferty do administacji 

Posznkujemy miesikania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zakląd przemysłowy w okolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 

i „Słowa* pod 5. S. 
p TA | 

a w Warszawie, Chmielna m 
s Gran ole] 5, przy N. Świecie. M 
a Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. 
m 75 pokoi z nowoczesnym konfortem © 
m urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz R 
m Z pościełą, bielizną i oświetleniem— m 

ВОБ Я НЕ ОН О СЕ 2 В ПЯ 8 

|. ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

Ea E 
składach aptecznych zńanego 

$ioika od odcisków a 

E ES 
B prow, A, PAKA. 
a EE LU RAID. 
ła na łóżku. Serce biło mocno, myš:i 
kręciły się niespokojnie. Coś się stało 
w domu: coś strasznego, nie dającego 
się naprawić... | R 

Wśród ciszy, śpiącego jeszcze do: 
mu rozległ się gwałtowny odgłos 
dzwonka. Uparcie, gwałtownie dzwonił 
telefon na dole... Nelly wyskoczyła z 
łóżka wsunęła nogi do miękkich panto- 
ili i nadsłuchiwała. Chwila przerwy... 
i znów dzwonek. 

Zarzucając na ramiona szłafroczek, 
Nelly zbiegła na dół. Telefon dzwonił 
bez przerwy, gwałtownie, uparcie, buż 
dząc śpiący dom. 

Aparat stał w gabinecie ojca. Zanie 
pokojona -Nelly zdjęła słuchawkę: 

— Kto mówi? — zapytała. 
— Czy to mr. Layle... mr. Willard 

Layle? — pytał niepewny, nieznajomy 
głos, pospolitym akcentem, najniższych 
sier miasta. 

— Tak, to mieszkanie mr. Layle'a, 
— odrzekła zdumiona tym rannym i 
niezwykłym telefonem. 

— Mr. Layle.. Grygen... na Hygatt? 
— pytał, śpiesząc i jąkając się 

— Tak, tak. O co chodzi? 
— Tak, tak. O co chodzi? Co pan 

sobie życzy? 

  

— Chciałbym mówić z mr. Laylem. 
To nie, to jakaś pani... Ja muszę rozmó* 
wić się z panem Layle koniecznie! + 

— Mogę mu powtórzyć to co pan 
chce. Ale mam nadzieję, że pan nie 
spodziewa się, iż obudzę mr. Liayle'a o 
tak wczesnej godzinie? я 

— Panienko, [а juž czwarty  raz 
dzwonię do mr. Layle'a. Sprawa jest 
bardzo ważna. Muszę, muszę koniecz- 
nie mówić z nim! 

W głosie nieznajomego dzwięczał 
_ przestrach i błaganie. 

|  — Czwarty raz? Ależ 
chodzi? Kim pan jest? 

— To nie jest ważne. Proszę peż 
prosić mr. Layle'a. Proszę powiedzieć 
że chcą z mim mówić „ludzie z Nossing 
Hool'* — bardzo pilne. ; 

росо? О со 
' 

BU U V LL 

i Tr : 
ARGUJU Й 

NAJLEPSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI 

ŻAKA 
RRZENKNAZRZSKCRZEZKRAKNA BZZZODESSZZREABAE 

Firma egz. od 1874 r. 
Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 
jakości 
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WYROBY SKORZANE      
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K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

FABRYKA (GEMICZNO FARMACEUTYCZNA 
_PP.KOWALSKI wapszawa_ 0 

    

"OWO;COWE 
poleca 

8.WILPIĄSZEWSKI 
WILNO 

SZWARCOWY 1. 
WIELIKA 15. 

Ko 

  

   
Model naszych drzowc! 

owocowych.       

  

"OSŁABIENIE 
BLEDNICE, 
HEMOGEN 
KLAWE 

Nelly nie ierpliwie wzruszyła tamio: 
nami. 

— Jestem zupeinie pewna, że mr. 
Layle nie zechce wstawać dla pana 
tak wcześnie, — oznajmiła zniecierpli: 
wiona. — Poza tem może pan wszyst- 
ko powiedzieć mi, a ja mu powtórzę, 
albo powieszę słuchawkę. Może pau 
zadzwonić o jedenastej. 

— Kim pani jest? 
— Jestem córką mr. Layle'a. 
—Dorogłą? Przepraszam panią, ale 

chodzi o to, czy pani jest dosyć duża, 
by umieć trzymać język za zębami? 

, Nieprzyjemny, skrzypiący głos za 
drżał takim niepokojem, że Nelly prze 
straszyła się nie na żarty. ` 
‚ _ — Nie wiem o co panu chodzi, ale, 
jeśli zależy panu na tej wiadomości, 
mogę zapewnić pana, że ukończyłam 
już dwadzieścia lat. Coprawda nie ro- 
'zumiem, co tu ma do rzeczy mój wiek! 

+  — Panienko, może mnie panienko 
uspokoi. Czy może pani. powiedzieć, 
czy nur. Layle jest w domu? 

Nelly ze zdumieniem 
brwi. : 

— Naturalnie że jest w domu. Móż 
wiłam panu, że on jeszcze śpi. 

— Tak, tak, panienko. Mnie nie o 
to chodzi. ja wiem, że bogaci panowie 
nie wstają tak wcześnie, ale, czy pan 
Layle położył się spać dzisiejszej nocy? 

— Nic nie rozumiem, — odrzekła 
zdenerwowana Nelly. 

—- Dobrze więc, jeśli pani chce, 
żebym mówił jaśniej: — czy on wrócił 
dziś w nocy do domu? 

— Panie Nossing Hool, naprawdę 
pan jest śmieszny! Czy to taki zwyczaj 
pana, aby budzić cały dom i pytać nie: 
znajomych ludzi, czy nocowali w do- 
mu? — ton Nelly był drwiący i nie- 
grzeczny. . 

— — Panienko, gdyby panienka wież 
działa, jakie to ważne, pani by nie drwi 
ła ze mnie! — w skrzypiącym głosie 
drgała złowróżbna nuta. — Proszę mi 
odpowiedzieć, czy ojciec pani szczęśli* 
wie wrócił do domu? 

podniosła 

Oddnia 27 września do dnia 2 października 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

ejst Klaeisatograi 
Kalturalze-Oświatowy 

FAA. MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Kasa czynną od godz. 

„Awanfura Arabska“ 
Komedja w 10 aktach. W rolach gt6wnych: MARY ASTOR, WILLIAM BOYD i LOUIS WOLHEIM, 

3 m. 30. Początek seansów od godz. 
„MIASTO CUDÓW". 

` 

Į 
4-ej. Następny program: | 

  

Dziś ostntni dzień! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej 
sławy. Największy * tryumf kinematografji KINO-TEATR francuskiej! „DZIEWICA DRLEANSKA“ 
Wielka epopea filmowa. W roli JOANNY D'ARC natchniona SIMONNE GENEVOIS. Reżys. Marco de Gastyne. 

„HELIOS“ 
50.000 statystów. Koszt — 25 miljonów franków. 1 u | 

wyświetlane było w Wielkiej Operze Paryskiej. Dla młodzieży dozwołone. Każdy powinien zobaczyć. 
Arcydzieło to 

Początek seansów o godz. 4, 6, 

pod protektoratem Rządu Francuskiego 

8 1 10.15. 
  

    

KINO-TEATR 
„HOLLYWOOD" 

Mickiewicza 22. 

DZIŚ ostatni dzieńl 

Wielki przebój filmowy P 

gwiazdy ekranu. Nad program: p. t. 2 

Początek seansów o godz, 4, 6, 

„DJABLICA Z TRYPOLISU" 
Wzruszający dramat w 10 akt. W rolach głównych znakomita LIANA HAJD, ALFRED FRYŁAND i inne 

lądy, 2 kraje, 1 serce, 1 dusza, jest to film nakręcony podcząs pobytu 
wycieczki am rykańskiej w Wilnie. 

  

RZESRA M SAUBER © RZE muz 

[ LKAREE 15 MI 
ооктов _ Mklszerkaśmiałowska 

b. GIŃS8ERG oraz Gabinet Kosme- 
choroby weneryczne tyczny usuwa zmąr- 
syfilis_ i skórne. lu.Szczki, piegi, wągry, 
WILEŃSKA 3, te-łupież, brodawki, ku-. 

lefon 567. Przyjmuje rzajki, wypadanie wło- 
od 8do 1 iod 5 do 8 sów. Mickiewicza 46. 
— @. 6. - 

Dr. POPILSKI "a 
choroby skórne i we- 

  

ъ 

  

į“ P 1 04 godz. ло ооа ВЙ КОУО ВВ 
5—7 p.p. W.Pohulan- EZZDIA WSZEGAE 
ka 2, róg Zawalnej RUR WCZK 

.Z.P. 

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
zylilis, narządów 
moczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 
Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 | Od 4--6, 
al. Mickiewicza 24, 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
| į kobiecą kon- 
[0 ę serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwą 
jej. skazy i braki: 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 1U 

W. Z, P. 43, 

О 
Uro dg RA 

  

tel. 277. doskonali, odświeża. 
Fe usuwą braki i skazy. 

Doktór-Medycyny Regulacje i trwałe 
ŁUKIEWICZ przyciemnianie brwi. 

choroby weneryczne, Gabinet Kosmetyki 
skórne i płciowe, ul. Leczniczej  „CEDIB 
Mickiewicza 9, wejście .. — Hryniswiczowej. 
z ul. Śniadeckich 1, Wielka I8 m. 9. Przyj. 
przyjmuje od g. 1-204 £' 10—7. = 
i od 5—7 p. p. 

SEED SABER GITD 

Doktór.Medycyny 8 й 
A. EYMBLER POSADY G 

shoroby skórne, we- ё 
ner. czne i moczo- Nauczycielka 
płciowe. Elektrotera- —wychowawczyni po- 
pia, słońce górskie, śukUjE POSAUY do 
diatermja.  Sollux. dzieci z przygotowa- 
Mickiewicza 12, róg niem do l-ej klasy 
Tatarskiej 9—215—8 gimn. Posiada dobre 

  

  

W./.P. 3 świadectwa i prak- 
tykę. Adres: ul. Wiel- 

DOKTOR KANCZE A 0 
A.Blumowicz Emerytowany 

- urzędnik kolejowy 

skórne, i syfilis. Przy: lat.>1, władający bieg- 
jęcie: Ud 9-1 13—7.1€ językiem niemiec- 

    

Wilao, "kim i ruskim, Eokik: 
kuje zajęcia na Kre- 

ul. Wielka 21. sach jako korespon- 
(Teief. 921). — dent, biuralista, ste- 

2 notypista lub maga 
zynier, od zaraz lub 

Dr. 6, WOLFSOŃ poźniej. Posiada świa- 
weneryczne, moczo- deciwą i kwalifikację. 
płciowe i skórne, ul. Łask. oferty pod: 
Wileńska 7, tel. 1057. Liczkowski, Toruń, 
—LLIS Franciszkańska 14, 

— Mr. Layle nie wychodził nigdzie 
dziś w nocy! — odrzekła Ostro. 

— Nie wychodził? Nie, pani się 
myli, proszę mi wierzyć, on wycho: 
dził w nocy. . 

Nelly zbladła. Serce ścisnęło dziwZ 
ne przeczucie, dreszcz niepokoju wstrzą 
snął jej ciałem. W głosie nieznajome 
go, w jego sposobie mówienia, było coś 
takiego, co napełniało trwogą i niepo* 
kojem jej serce. Ten dziwny prostak z 
Nossing Hool wiedział o jej ojcu więcej, 
niż ona sama. 

— Ale... ale mr. Layle poszedł spać 
o dziesiątej, zaprzeczyła, opanowując 
wzburzenie. Widziałam na własne 0- 
czy, jak wszedł do sypialni. Pół godzia 
ny później, cały aom był zamknięty i 
nikt nie wychodził z dontu. Nigdy się 
nie zdarzało, żeby mr. Layle, no uda 
niu się na spoczynek, wychodził х do: 
mu! Pan się myli. 

— Nie, nie, panienko. Ja się nie my 
lę. Ja pytam dła pani dobra. 

— Dobrze, ale co to pana obcho- 
dzi? 

— Nie mogę tego powiedzieć. Ale 
mr. Layle dobrze mnie zna. Od półnoż 
cy nie mogę sobie znaleźć miejsca, z 
niepokoju. Nie zmrużyłem dziś oka, 
przez całą noc. Dzwonię już od piątej 
rano i nie mogę się dotelefonować. Pa 
nienko, błagam, proszę zobaczyć, czy 
on jest w domu? 

— Ależ naturalnie — jest! — oś' 
wiadczyła stanowczo Nelly, — pan 0- 
szalat! 

Chciała już rzucić słuchawkę, lecz 
skrzypiący głos powstrzymał ją: 

— Więc powtórzyć miu kilka słów. 
— Owszem, mogę to zrobić. O co 

chodzi:? 
— Proszę powiedzieć: „Ludzie z 

Nossing Hool kłaniają się i proszą. o za- 
telefonowanie natychmiast, w bardzo 
ważnej sprawie. 

— Dobrze, powtórzę to. Czy pan 
poczeka przy telefonie? 

— Nie moge 'panienko. Zatelefonu: 
ję znowu za kilka minut. Ale na mi- 

” 

Potrzebne są AYWWAWAW 
dwie kobiety z kaucją 

po. 300 zło | mężczi” КОРНО | SPRZEDAŻ zną z kaucją 600 zł 

ska 3 m. 23 sel AUAWARA 

D S НОа ПЙ 
„Ochmistrzyni: czesciami: Gier, do 

adm. „Słowa* dla S.R. 

[d. йо 1 $ 
Spółką z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli; 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

śery_ „Litewskie ” 
Poszukujemy  Spól: pełno -tłuste z ma- 
nika do przedsiębior" jątków w. p. Bro- 
stwa Handlowo-Prze-chockiego i Zdzie- 
mysłowego w Wilnie chowskiego. Kilo 4.4 
z kapitałem do 50 000 pojeca firma ZWIE- 
zł. Zgł. Ajencja „Pol- DRYŃSKI, Wilenska 
kres* W Ino, ul. Kr6- Nr 28, —Т 
Iewska 3. Tel. 17-89 ainiai sk minimo 

£60;—0:Rozsąday. Radjo 
amator kupuje 

mg OK 

wykwalifikowana, szu- 
ka posady ze skrom- 
nem wynagrodzeniem. 
Nowoswiecka 7-a—7. 

Krawcowa 
poszukuje pracy po 
zamożnych domach. 
Szyję płaszcze i suk- 
nie po cenach umiar- 
kowanych. Zawalna 3 
m. 14, Romanowska. 

  

  

  

Posukujemy spólnika 
do bardzo intratnego 
przedsiębiorstwa w 
Wilnie z kapitałem do 
100.000 zł. Zet Ajenc- 
ja „Polkres* Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. % 
17 80. 160b —3 

  

  

  

LOKALE fi anodowe i kato- 
dowe TYLKO 

L I ĮI] „PETEA“ 
i Sprzedaž, ladowa- 

Przyjmę nie i naprawa w 
firmie MICHAŁ 
G'RDA. Szopena 8, 
tel. 1672.  998£-€ 
Ozon) 

dwie uczące się pa- 
nienki na mieszkanie 
z calkowitem utrzy- 
maniem. Pokój z 
elektrycznością i wy- A 
godami, Zakretowa 17 [)g sprzedania 

m, 7%, £G0P—€ w pobliżu dworca 
  

————— dwą domy murowane 
Pokój ze sklepem od ulicy 

i murowano-drewnia- 
ny, o 9 mieszkaniach. 

umsblowany dla jed- Około 400 sąż. ziemi 

nej osoby dO WY. własnej, ogrod owo- 
na,ęcia. Śniadeckich 3 cowy I i Kaas 

„18. O Hipoteka wywołana, 
й ъ Szczegóły w, sklepie 

Lokal $-cio pokojowy g-cj / Gołębiowskich 
nadający SIĘ Na Trocka 3. —0 

biuro do wynajęcia. 
Pohutanka 9—2, === 

Zęł & @ do- 

ac T Kolekoja "io. Zo:Cy- = 

pocztowych Litwa i 
8 kūj z elektrycz=jqne, oraz kolekcja 

a 0 nością nie bonów pieniężnych ao 
um :bl waty. 
mierska 3 m. 22. 

  

znacz 

  

8 1 pół-9 i pół. 
  

    

łość Boską proszę mi obiecać, że pani 

nie zateleroniuje u0 poucji, Zus ile 

da mi znać. a 

Nelly nie odpowiedziała. Powiesiła 

słuchawkę i blada, niespokojna, odesz- 

ła od stołu. Rozmowa ta przestraszyła 

ją. Serce ściskał dziwriy mepokój: czu 

ła że nad domem jej zawisła stra 

szra jakaś katastrota. 
Szeroko otwartemi oczyma patrza 

ia na milczący teraz telefon, wreszcie, 

oiulając się w szlafroczek, pobiegła na 

górę. Ciężko dysząc, zatrzymała się 
przed drzwiami sypialni ojca i opano- 
wując wzruszenie, zapukała lekko. 

Przyciskając rękami, gwałtownie bi 
jące serce, czekała cała w słuch za” 
mieniona. Odpowiedzi nie było. Zapuka 
ła głośno, gwałtownie. Ale najmniejszy 
szmer nie dolatywał z pokoju ojca. Nel 

ly nacisnęła klamkę i otworzyła drzwi. 
W pokoju nie było nikogo. Łóżko 

było nie ruszone. Ojciec, widocznie, 
nie kładł się wcale do łóżka. Pyjama je: 
go leżała na krzesle starannie złożona 
przeż pokajówkę. Nagły kurcz Ścisnął 
jej gardło... Wybiegła na korytarz, ale 
zanim stanęła przed drzwiami pokoju 
matki, zatrzymało ją gwałtowne dzwo* 
nienie. 

_ Znów zbiegła ze schodów i, z trud 
nością łapiąc oddech, zawołała: 

— Hallo? 
— Czy to panienka? 

„Był ta ten sam głos, to nie ulegało 
najmniejszej wątpliwości. 

— Tak, tutaj miss Layle. 
pan... z” Nossing Hool? 

— Tak, to ja. No, co słychać? Pro- 
szę mówić prędzej. Mr. Layle'a niema 
w domu? 

— N. nie, niema go w sypialni! — 
wyrwało się gwałtownie z ust Nelly. 

— | przez całą noc nie kładł się do 
łóżka? 

— Nie... pewnie wyszedł pa tem, 
potem... jak rozeszliśmy się na spoczy- 
nek, — zawołała zrozpaczona Nelly. — 
Na Boga, proszę mi powiedzieć, co pan 
wie? Zdaje mi się, że coś się stało 

Pan... 

WilkO- sprzedania Vyzenhau- na wtasnošė. ul. Wil- wicza Tadžusza, unie- 
zowska 4 m. 4. godz. komierska 100 b. 

  

8, 10.20. 

KMENCE do- | Oszczędności 
chodową w | przyjmujemy na 

centrum o 6 mie- 
szkaniach, 7 skle-   

oprocentowanie | 
zabezpieczone naj-   

  

    

pów, placu 200 ; pewniej hipotecz- { 
sążni, sprzedamy | nie bądź wekslowo 

| dogodnie „|; Wiletskie Biuro 
D, H.-K. „Zachęta Komisowo - Handl 

„Mickiewicz 1, || Mickiewicza 21, 
į tel 9 05. zc li tel. 152: = 

OLWARK obsza- | W intel. rodzinie 
ru 150 ha, z | wydają się obiady na nowemi  zabudo- |Swieżem masłe, Tam- 

że przyjmę 2 uczen. 
z całodz, utrzymaniem. 
Fortepian, francuzki. 
Kalwatyjska 25 m. 10. 

waniami, z inwen- 
tarzem sprzedamy 
zą 8.000 dolarów 

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

Poszukujemy dzierža- 
wy wiekszego majątku 
ziemskiego Zgł. Ajenc- 
ja „Polkres* Wilno, ul. 
Królewska 3. Tel. 
17 80. $60p—0 

  

Zaścianek 
obszaru 6 ha, pod 
Wilaem, obok st. 
kol. sprzedamy za 

8.000 zł. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 2), 
tel. 152, —1 

Do marynowania 
specjalny ocet spiry- 
tusowy i inne w tym 
celu potrzebne do- 
datki polecają B-cia 
GOŁĘBIOWSCY 

Trocka 3, telef. 757. 

  

    

ajładniejszy plac 
  

na Zwierzyńcu, E 
przestrzeni 680 s2, + 
z lasem rosnącym Zeg atków 
budulcowym, oka- 
zyjnie do sprzedania   rzetelne reperacje po 

najprzystępniejszych 
Wileńskie Biuro я $ cenach A. Hawrylkie- 
i, ARE | wicz, Aniokolska. 135.   Tamże potrzebny cze- 

ladnik zegarmistrzow- 
ski, lub podręczny. -I 

ШАНШАНА бр odstąpienia 
RÓŻ 4 8 „ przedstawicielstwo 

pi erwszorzędnych ar 
a Az JA sa tykułów dla gospo- 

LOMBARD 

darstwa domowego na 
wojewddstwo wilefi+ 
skie i sąsiednie. Infor- 

Biskupia 12, tel. 14-10, macie: Szeffer, War- 
wyd ajepożyczki bez SZawa, Wspólna 42 

ograniczenia Ty: za: sach s 
staw różnych towa- + . 

rów: brylantów, złota A ea a 
sreb. , futer, mebli, wszystkich pism miej- 
dywanów, pianin, Sa- scowych i zamiejsco- 
mocnodów, MASZYN wych.  Załatwia 

itp. LS9E — najniższych 
Oko ra SCI „Polkres" 

PISZEMY | 

tel. 152. 
— 

    

  

Wilno, ul. Królewska 
3. Iel. 17 80. 

  

  
po 

cenach. . 

NA MASZYNACH 
TANIO, BER A NML ATI — 

szybko i fachowo 
EC p ZGUBY 

Omisowo - Hana : 
Mickiewicza 21. | mono nm ausu 
tel. 152. —2 gubioną książkę 

Е wojskuwą, rocz- 
Odd am nik 1597, wydaną 

przez P, K. U. Wilno, 
5 letaią dziewczynkę ną imię  Januszkie- 

H. wążnia się, 0 
= Wilczyńska, 
    

strasznego! Kim pan jest? Czemu pan 
teieionuje? Czemu pan pyta © mego 
ojca? Co pan o nim wie” Co pana z 
nim łączyło... Pros —proszę mi po 
wiedzieć. Przecież ja warjuję z przera” 
żenia! 

  

   

Mówiła szybko, gwałtownie. Drżą”: 
ca dłoń sciskała kurczowo «stuchawkę._ 
Nelly bała się, że straszny ten niezna 
jamy, rzuci słuchawkę, po dowiedzeniu 
się prawdy od , bała się, że zagadka 
zostanie niewyjaśnioną. : 

  

— Proszę się uspokoić, panienko. 
Nie trzeba śpieszyć. To do mnie nie“ 
należy. "Nie mam z ojcem pani nie 
wspólnego — proszę to dobrze zapa 
miętać! Ale usługa za usługę. Jeżeli pa 
ni chce posłuchać mej rady, proszę trzy 
mać język za zębami i nikomu nie mó” 
wić że telefonowaiem. Szczególnie, ani 
słowa policji. Pani... 

— Policji? — szepnęła przerażona 

   

  

dziewczyna, ópierając się ręką o stół, 4) 
by nie stracić równowagi. 

— Tak, panienko, policji. Zjawią 
się zanim pani skończy Śniadanie, — 
proszę to sobie zapamiętać. Gdy będa 
panią pytać, proszę zapomnieć o mnie. 
Nie mam nic wspólnego z tą sprawą, 
rozumie pani? 

zaniechał tego. Mówiłem to mu. Ro: 
zumie pani? Proszę tego nie zapominać 
gdv policja będzie pytała. Ja nie ist- 
nieję. A nikt z „ludzi z Nossing Hoolu“ 
niema nic wspólnego z tą sprawą. 

  
Umyłem ręce naprzód 

już. Wiedziałem że mr. Łayle podejmu- | 
je się ciężkiego zadania że nie da rady z _ 
tym człowiekiem. Racziłem mu, žeby    

    
э 

A ° — Ale to nieprawda! — zawołała 5° 
z rozpaczą. Pan wie co sie stało. dla- 
tego pan dzwonił. Czemu nie mówi pan 

sił 

swego nazwiska? Skąd pan wie, że | 
mój ojciec nie nocował w domu? Skąd 
pan wie, że przyjdzie policja? Proszę: 
odpowiadać! ° 

jA 41M, “ 
sw" 

  

A 

- Wydawca Stanisłew Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyfło, Drukarnia „Wrdawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. 
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