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Opłata 

cja mie uwzgiędnie zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

pocztowa uiszczona ryczałtem. 
nie zamówionych nie zwraca. Administra- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul, Suwalska 13, S. Mateski. 
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| N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
|  STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
| ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
| WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jucztwska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

Malinowskiego. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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W etrodzie mocorstwowych szlaków wodnych. 
Leży pewna głęboka sprzeczność 

w dzisiaj się rozwijającym ruchu samo- 

chodowym ze strony jej, że tak się wy- 

razimy uczuciowej, sentymentalno - tra- 

dycyjnej. Z jednej strony jakże wielki 

odskok od tych czasów, gdy się w karo 

cach podróżnych wędrowało,  swemi 

czy pocztowemi końmi — dziś luksu- 

sowe... „miaszyny*, które zda się pod 

swemi oponami drą starą tradycję w 

strzępy — z drugiej jednak bliska sercu 

naszemu przeszłość staje jako żywą w 

oczach i znów do podróży nie wystar- 

cza tylko dorożka na dworzec, a jakże 

milsze rozważania: czy trakt Połocki 

będzie suchy, a Raduńśki czy w dobrym 

stanie, czy popasać będziemy w Ejszy- 

szkach? Jeździ się znów odwiecznemi 

szlakami jak za starych, zanajstarszych 
czasów. Odwieczne szlaki ożyły i za- 

roiły się podróżnymi. Trakty i szosy 

zwłaszcza nabrały znów pierwszorzęd 

nego znaczenia, zmartwychwstały po 

długiej niemocy w jaką je szyny kolejo- 

we wtrąciły. 

Do Słonima zatem, jak i do każdego 
miasta wjeżdżać już można nie tylko 

przez dworzec kolejowy, ale z różnych 

stron: północy, południa, wschodu, 

czy zachodu, różnemi drogami o różnej 

jakości, z których najprzedniejsze są о- 

czywiście szosy. 

Gdybyśmy do Słonima zajechali szo 
są z Baranowicz czy z Brześcia Litew- 

skiego przez Prużanę o tej samej dru- 

giej godzinie nocy, ukazałby się on nam 

w całej rozciągłości, dalekim półkolem 

, jarzących latarni. Bo Słonim jest mia- 

stem dużem liczącem dwadzieścia z do- 

_brym hakiem tysięcy ludności, przytem 

rozległem w terenie i przyszły rozwój i 

ręzbudowę zapowiadającem. Ale nasz 

doskonały 6-ciocylindrowy Chevrolet 

biegł z Grodna, a wpadłszy na szosę 

Białostocką miespodzianie podjechał 

pod miasto ze strony wzgórz, które w 
tem miejscu widok zasłaniają. 

Co do nas, to wszystkie okolicznoś- 

ci towarzyszące wjazdowi złowróżbnie 

składały się nie po naszej i naszego sa- 

mochodu myśli: przepasciste objazdki 

doskonałej zresztą szosy, jakieś tam 
niemiłe spotkanie na dziewiątym od 
Słonima kilometrze, błądzenie w pu 

stych ulicach miasta w poszukiwaniu 

hotelu, a ponad* wszystkiem pytanie: 

czy dostaniemy jeszcze o tak snu 

godzinie, poprostu  ko- 

lację. Ale Słonim rozproszył niewczesne 

żale i spóźnione apetyty. Tem też pię- 

kniejszy był dzień następny, gdyśmy z 
miastem zapoznali się oko w oko, a ser 

deczna gościnność i uprzejmość, z jaką 

"byliśmy wszędzie spotykani na długo 

; pozostanie w naszej krajowo - turysty- 
cznej pamięci. 

* * * 

Stereotypowe pytanie: Stonim dziš 
Wczoraj jeszcze było ta 

miasto o jasnych horyzontach, odleg- 
łych, szerokich, o pełnym rozmachu u- 

„ pfzymysłowienia z licznemi iabrykami 

materjałów, koców, makat, gwoździ, 

dycjami i choć wozwiąa się stale i w 

odniesieniu do innych miast tej ziemi 

z lepszym skutkiem i levszemi widoka- 

móna przyszłość, choć... to zawsze jed- 

nak nie ten już Słonim. 

Dlaczego? 
Przyjechaliśmy z Wilna, ze stolicy 

tego kraju, która tu kiedyś miała wpły- 

wy przemożne, a której tradycje świet- 

ne chcielibyśmy zawsze wskrzesić. Pod 

kątem zatem, że się tak wyrazimy, „wi- 

lenskim“, krajowym, patrzymy na wszy 

stko. | mimo 'tego nic nas to nie dziwi 

i nie dezorjentuje, że dziś Słonim jak 

życie dziś w prowincjonalnem mie- 

ście?... 
* * * 

Ongiś, od niepamiętnych czasów 

zajmuje Słonim nie poślednie karty we 

wspólnej polsko - litewskiej historji. 

Początek miasta ginie w pomroce wie- 
ków. Długosz i latopiscy ruscy wspomi 

nają że 1040 czy 1044 r. w. ks. Jaro- 

sław zmusił je do poddaństwa. W 1103 

r. wódz litewski Erdziwiłł, syn Montwił 

ła, napadał na rusinów aż pod Słonim, 

pod którym w 100 lat później Litwini 

ponieśli wielką stratę od książąt  ru- 

  

  

Bułwary ks. 

inne miasta na południe od Wilna po- 

łożone z Wilnem ma jeszcze tylko łą- 

czność kulturalną, w realnej zaś gospo- 

darce siedzi po uszy w Białymstoku i 

dalej na południe do stołecznej Warsza- 

wy ciąży bezpośrednio, a na takie wie|- 

kie miasto jakie ma pod bokiem, Grod- 

no, nawet okiem nie rzuci, nie mówiąc 

już o wojewódzkim Nowogródku. 1 

mimo tego też nie dzieje się Słonimowi 
lepiej niż przed wojną, ba, — gorzej 

wiele gorzej. Bo właśnie z Wilnem, z 

„miastem umierającem“ ma to najwię- 

ap i wspólne: wspólną niedolę, los, 

konieczność dziejową którą nic nie jest 

w stanie zmienić. Piszemy dziś specjal 

nie o Słonimie, lecz gdybyśmy pisali o 

innem mieście o Grodnie, Lidzie, Osz* 

mianie czy Dziśnie — wszędzie napo- 

tykamy to samo zjawisko, tą je- 
dną jedyną przyczynę zastoju i 

ogólnego kryzysu, bankructwa, które- 

go najczystszym wyrazem i symbo= 
lem jest umierające Wilno. Przyczyną 
tą jest ciasnota, nienaturalne warunki 

rozwoju kraju, który historycznie, ge- 

ograficznie, gospodarcze i, kulturalnie 

rozpościerać się winien od Dniepru do 

Bałtyku, ale nie od litewskiej do sowiec 

kiej granicy. Ciasnota. Brak horyzon- 

tów, brak dróg. Nie pomogą tu utyski- 

wania gospodarcze, złe konjunktury, 

brak kredytów. Przyczyna leży głębiej 

«w politycznej konieczności rozsadzenia 

tych granic, które nas dławią. 

Słonim ze swemi zamkniętemi fabry 

kami to jeden tylko charakterystyczny 

  
Rynek 

, przemysłu drzewnego, garbarni, zapa- 

k łek, nawet lamp elektrycznych na wiel- 

kiej drodze wodnej łączącej Bałtyk z 

Morzem Czarnem—dziś, choć żyjącem 

w. znaczniejszym stopniu dawnemi tra- 

'epizod. Oto miasto na wielkiej drodze 
wodnej łączącej Bałtyk z Morzem Czar 

nem. Gdzie dziś ta droga? Czy tu, w 
tym pustym kanale Szczary? W czem i 

Se ta wielka droga przejawia swe 

Ogińskiego 

skich, W XIII w. był w Słonimie za- 

mek drewniany, który Tatarzy znieśli. 

Zamek ten w tymże roku odbudował 

niewątpliwie Erdziwiłł, syn Ryngolda, 

panujący wówczas w Litwie. 

W 1252 r. Słonim zdobył ks. halickt 

Lew Daniłowicz, jednak w 1258 r. mia- 

sto uznano za własność litewską. Już 

w 1276 r. ks. litew. Giligin osadził tu 

Litwinów z Prus, podobno, z prowincji 

Szolawji, chroniących się przed Krzy- 

żakami. Wkrótce potem miasto tak da- 

lece wzrosło, że około 1290 r. Montwid, 

najstarszy syn Giedymina, w. ks. lit. 
otrzymawszy od ojca dzielnicę, na Ko- 

raczewie i Słonimie w nim założył stol:- 

cę swego księstwa. Opieka Jagiellonów 

jeszcze bardziej podniosła miasto. 

Około 1508 r. Słonim stanowiący 

dotychczas z całym okręgiem ekonomię 

stołu królewskiego, wraz z wsiami: Su- 

rynki, Juryłycze i Sosnówka, zamienio- 

ny został na jętwo grodowe, które w 

tym czasie posiadał Jan Litawor Chrep 

towicz h. Odrowąż. Po unji lubelskiej 

Słonim stał się miastem sądowem, usta- 

nowione bowiem w nim zostały gród i 

ziemstwo, a Zygmunt August ustanowił 

dwa jarmarki dwutygodniowe: na ze- 

słanie Ducha św. i Boże Nar. Zygmunt 
III potwierdził je w 1590r. i przeniósł 

na Wriiebowstąpienie Pańskie i na 

dzień św. Mikołaja. 
Przywilejem z dn. 4 stycznia 1591 

r wznawiając nadane przez Zygmunta I 

(-orawa magdeburskie Zygmunt III na- 
dał miastu za herb lwa złotego z krzy- 

żem podwójnym, nakształt Lisa w błę- 

kitnem polu (s tą słonimskim w tym 

czasie był kanolerz w lit. Lew Sapieha 

herbu Lis). 
Od 1631 r. w Słonimie odbywały 

się sejmiki. Sejmiki te odbywały się do 

1685 r. Najbardziej jednak podniosło 

się miasto w drugiej połowie XVIII w. 

kiedy Michał Ogiński, hetman w lit. 0- 
trzymawszy s-stwo słonimskie osiadł tu 

z licznym dworem na początku panowa* 

nia Stanisława Augusta. Wzniósł on ob 
szerny pałac i inne gmachy, najwięcej 

jednak dla podniesienia handlu i prze- 
mysłu przyczynił się, wykopany wów- 

czas własnym kosztem ów sławny ka- 

nał łączący Jasiołdę ze Szczarą, a tem 

samem Niemen z Dnieprem. 

* о * * 

Dziś z dawnej świetności Słonima po- 
zostały piękne klasztorne mury, kościo-. 

ły, synagoga. 
Samo miasto nabiera przeto charax- 

teru zupełnie odmiennego od powszęch- 

nej izjonomjii naszych miasteczek. Sło 

nin: rob* wrażenie — „miasta* Ma 

$taie budowle i HEA zabytki, 

ciasne zaułki, a jednocześnie szersze 

ulice obficie Kiepolńń nasaczone, pięk- 

ny bulwar Ogińskiego'* nad samy 

kanałem Szczary, promenada co się zo- 

wie, wśród szpaleru drzew z wygodi:e- 

mi ławeczkami. Tuż przystań Ligi Rze- 

cznej i Dyrekcji Wodnej. — Po mieście 

kursują dorożki, można wynająć samo- 

chód albo przejechać się autobusem 

stałej komunikacji miejskiej: Ruch w 

mieście spory. : 
Zwiedzamy cudowny wprost gmach 

starostwa w murach  poklasztornych. 

Zewnątrz i wewnątrz jest równie pięk= 

ny. Nie jeden urząd wojewódzki może 

takiego lokalu zazdrościć staroście sło- 

nimskiemu. Wszędzie wzorowy porzą 

dek i znać piętyzm w utrzymaniu nie 

tylko budynku ale i samej harmonji we- 

wnętrznego urządzenia aby nie raziła 

powagi krużganków, korytarzy i skle- 

pień klasztornych. 
Okazały gmach Magistratu, dwa 

szpitale: miejski i powiatowy, elektro- 

wnia, później nad rzeką położona dziel- 

nica tatarska, wśród której widnieje 

meczet drewniany, większy niż w Wił- 

nie. W ten sposób zwiedzanie miasta 

zajęło nam spory kawał przedobiednie- 

go czasu. 
W kasynie urzędniczym t. zw. „Lu- 

tni*, nader w Słonimie popularnej sp 

żywamy obiad.i znów na miasto. 
Mieszkańcy w Słonimie w znacznej 

mierze składają się z ludności żydow- 

Skiej, której stare tradycje są tu wyso- 

ko cenione. Poza olbrzymią synagogą 

jest tu jeszcze kilkanaście domów mo- 

dlitwy, a bodaj każda branża posiada 

własną. Tatarów również łączy ze Sło* 

niniem tonąca w mrokach przesz* 

łaść daleka. Jest i ch około 80 rodzin. 
Wybitnym przedstawicielem  tutejsze- 

go społeczeństwa mahometańskiego 

jest generał Alexandrowicz. 

Handel i przemysł tak niegdyś w 

  

Most na Szczarze w Słonimie 

Słonimie ożywiony i zróżniczkowany 

skupia się dziś głównie wokoło 

eksploatacji drzewnej. Bodaj, że liczba 

tartaków nawet się zwiększyła. Mimo 

niezupełnie dobrych konjunktur o roz- 

woju tego przemysłu świadczą między 

innemi z przesadną dekoracją, budowa* 

ne liczne wille różnych „królów* i „kró- 

- lików** drzewnych rozrzucone w niektó- 

rych dzielnicach miasta. Nie jest to 

wszakże to, co by być mogło. 

W czem widzi Słonim swą przy- 

szłość? Gdzie są i kędy wiodą drogi 

jega ewentualnego rozwoju? 

Na (to pytanie w dzisiejszej konste- 

lacji politycznej zda się tylko jedną 

można dać odpowiedź: drogą tą jest 

Niemen, poprzez kordon litewskiej strar 

ży, do Kłajpedy. Specjalną bowiem wła 

ściwością Słonima jest i winno być jako 

X Budowa Kodak yes linji ko-. 

. czynników spotecznych i kupiectwa nie 

jeżeli się zważy istotne 
płatnicze kupiectwa miasteczka, liczą- 

linji kolejowej;i na szosie Warszawa— 

Ziqełie innej A są aspiracje Białystok Baranowicze, t. j. na mar 

Słonima i jego gorące pragniefie nies gistralach wiodących od granicy wgłąb 

mal jednomyślnie przez całą ludność Państwa, dalej na projektowanej dru- 

deklarowane — aspiracje na miasto wo giej linji kolejowej Lwów—Wilno, i 

jewódzkie. Doraźnie miałoby to dla : 

Słonima olbrzymie znaczenie, dla pod- 

niesienia jego dobrobytu, życia kultu- 

ralnego, towarzyskiego, całego wogóle 

rozwoju w tych granicach i w tym za- 

kresie, w którym się w tej chwili Sło- 

nim obraca. Sprawa ta i walka o prze- 

niesienie województwa z Nowogródka 

do Słonima, to najbardziej popularna, 

namiętna, paląca sprawa Słonima. Pod 

tym względem solidarność 

i jednomyślność panuje niemal idealna 

we wszystkich sferach, warstwach i na* 

rodowościach _ Słonim zamilszkują: 

cych. 

Już w roku 1921 poruszono sprawę 

przeniesienia województwa do Słonima, 

Rada Ministrów w r. 1923 i powtórnie 
w r. 1925, a Komisja Administracyjna 
Sejmu w 1925 r. postanowiły przenieść 

województwo do Słonima, ale sprawa na budującej się obecnie szosie Wilno 
się przewłekła. W Słonimie powstał —Lida — Prużany, oraz nad rzeką 
„Komitet Obywatelski do Sprawy Szczarą, będącą połączeniem Niemna z 

Przeniesienia Urzędu Wojewódzkiego”, Dnieprem (Kanałem Królewskim czyli 

który kilkokrotnie składał własne dekla- Ogińskiego), ściślej, będącą główną 
racje władzom. Argumenty Komitetu arterją spławu do Bałtyku z olbrzymich 
przemawiające za przeniesieniem Urzę: terenów Polesia. Słonim jest miastem 

du wojewódzkiego do Słonima, są po- liczącem przed wojną do 35.000 lud- 
krótce następujące: ności, połączone z Grodnem i Kownem 

Nowogródek jest połączony z naj- kursującemi tu stale przed wojną stat- 

bliższą (o 22 Iklm.) małą stacyjką kole- kami parowemi. Jest wybitnie uprze- 

jową Nowojelnią na nadgraniczną linji mysłowiony, posiada doskonałe warun: 
kolejowej Wilno—Baranowicze—Sarny ki dla odbudowy i rozbudowy w po- 
— kolejką wązkotorową, uzależnioną w staci blizkiego i taniego lasu, znacz- 

swym ruchu od pogody. nej ilości tartaków, cegielni, fabryk 

Nowogródek niema wodociągów i dachówek i betonów na miejscu. . Ро- 
mieć ich nie może bez olbrzymich kosz- zatem posiada olbrzymi kompleks rząs 

tów inwestycyjnych. Korzysta z pier- dowych murów dwupiętrowych po kla- 

wotnych studni z żórawiem dla potrzeb sztorze Bernardyńskim, który może być 

ludności, na cele sanitarne, przeciwpos przeistoczony we wspaniałą rezydencję 

żarowe i inne. Wojewódzką. Posiada place rządowe 

w środmieściu. 

  

Kapliczka w Žyrowicach 

Nadto Słonim posiada sprawnie 

funkcjonujący wodociąg zasilający ca- 

łe miasto źródlaną wodą naturalnym 

ciśnieniem (bez wieży ciśnień), jest 

całe wybrukowane, (w przeciwieństwie 

do Baranowicz, nie wybrukowanych 

wcale), ma: zupełnie dobrą elektrownię 

miejską, zdolną oświetlić znacznie wię- 

kszy teren niż obecny, a dzięki pochys 

łości terenu i nadrzecznemu położeniu 

ma doskonałą możność skanalizowa- 

nia. 
Jeżeli zaś chodzi o motywy natury 

uczuciowej i historycznej, to Komitet 

Obywatelski Słonima odpiera zarzuty 
jakoby Nowogródek go w tym wzglę- 

"dzie wyprzedził. 

W Słonimie odbywały się sejmiki, 

poprzedzające i przygotowujące wielki 

Nie może mieć również nowoczes- promieniował pierwszy w Polsce ba- 

nej kanalizacji z braku rzeki w pobliżu. let i opera Ks. Ogińskiego; Słonim ze 

Wszystko to wpływa wysoce ujemnie swemii 9-ciu świątyniami i klasztorami 

na zły stan zdrowotności Nowogródka oraz zakładami naukowymi OO. [ezu- 

Brak placów miejskich i rządowych i itów i Bazyljanów był przed rozbiora- 

topograficzne właściwości terenu nie mi jedną z potężniejszych twierdz 
dają żadnych widoków rozbudowy polskości na dalszych Kresach. Ziemia 

miasta ww przyszłości. Słonimska wydała największego Jej sy- | 
na Tadeusza Kościuszko. 

lejawej, łączącej stolicę województwa ` 
ze światem, sumptem samorządów, morjałów złożonych władzom — rozu- 

może być brana poważnie pod uwagę, 
możliwości 

cego 6.000 [iidności, oraz okolicznego 

ziemiaństwa i przyległych włościan, Ży- 

jących biednie. : 
To samo dotyczy m. Barinówieć 

ewentualnej siedziby urzędów 

  

akt Unji Lubelskiej; w nim powstał i | 

  

„Rząd rosyjski — mówi jeden zme- | 

jego charakter portu na wielkiej dro- 2-ej instancji, z tą różnicą, że aczkol- 

dze wodnej, która o ile dziś jest zam wiek Baranowicze położone są przy 

kniętą o tyle jutro musi być otwa tą. węzle kolejowym i mają najlepsze po- 

Słonim jako miasto przemysłowe obli- łączenie z całem województwem, to 

czone jest nie na rynki polskie, połudn. jednak wysunięcie: stolicy wojewódz- 

ale wschodnie, a i litewskie też; zwła- twa aż ma linję obstrzału nad granicą 

szcza teraz po wytrzebieniu lasów. k Państwa i i skupienie właśnie przy wę- 

wieńskich, odnajdzie niewątpliwie na- zle kolei „strategicznych władz: cywil- 

turalne tereny zbytu. — Słonim jako nych w większej ilości będzie kolido- 

naturalne ognisko dzisiejszego koryta- wało w pewnym momencie z koniecz- 

rza Wileńskiego z nim łącznie zamiera nościami wojskowemi. 

z nim solidarnie ożyje. Słonim natomiast położony jest na    Meczet 
p“
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miał znaczenie Słonima i zaraz po roz- 

biorach zrobił go siedzibą gubernji 

Słonimskiej a przed! wojną Światową 

istniał dojrzały projekt przeniesienia 

zarządu gubernjalnego z Grodna do 

Słonima, względnie utworzenia nowej 

gub. Stonimskiej““. 

Rezerwując sobie ostateczne  sta- 

nowisko w sprawie przeniesienia urzę: 

W 'tej to kaplicy mieścił się ongiś 

Obraz Cudowny. Wywieziony. Nikt 

dziś z całą pewnością nie jest w stanie 

ustalić gdzie się znajduje. jest kiłka 

kopii tego obrazu, z których jeden w 

Rzymie. Ale gdzie właśnie oryginał?... 

Ludność Żyrowic wyłącznie dziś nie- 

mał prawosławna jak zresztą cały pc- 

wiat Słonimski bo w 70 procentach. 

  

Synagoga z 

du wojewódzkiego Nowogródzkiego, 

inusimy jeszcze uodac iż „„4oncepcja 

stoninska', że ją tak nazwiemy, po- 

łączona jest rówineż z pewnemt zmia- 

nami granic województwa Nowogiódz- 

kiego, a mianowicie odstąpienie wiinu 

woiożyna, Lidy i miejscowości, ktore 

wyraźnie już'ao Wiina ciążą, natomiast 

przyłączenie Woikowyska i Prużany. 

Przez to wojewodztwo wyraźnie 

przylegałoby do głównej magistrali ko- 

lejowej Biatystac— Baranowicze, po- 

siadając łatwą komunikację z urzędem 

wojewódzkim w Sionimie, który ze 

swej strony okazałby się w samym 

centrum obszarów wojewódzkich. 

    

Nasz ni ezastąpiony Chevrolet, nie- 
pomny kilkusetkilometrowej drogi wi- 

leńskiej, nieuszkodzony, jak ryba w 

wodzie czuł się w nieprzebranem błocie 

jesiennem żyrowieckiej drogi i part 
z szybkością 70 kim. na godzinę, aż 

bryzgi leciały na dalekie skiby pola, 

_ prosto ku strzelistej wieżycy Żyrowic. 
Historja Żyrowic, już w „Słowie* 

poruszana, sięga dawnych czasów, a 

płynie głównie z klasztoru i Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. On- 

giś należące do Unji mury, zabrane na- 

stępnie przez Cerkiew  Prawosławną 

dziś stanowią podzielone tereny wpły-' 

wów. Część klasztoru zajęta jest przez 

jedną z nielicznych w Polsce, średnią 

szkołę rolniczą. Następny podwórzec 

należy do mnichów prawosławnych, 

zaś na wysokiej górze, wśród drzew, 

w parku, malowniczo dominująca nad 

okolicą Kaplica, powróciła de. łacińskie: 

go obrządku katolickiego. 

ХУШ м. 

Powszednie się mówi o szkole żyro- 

wickiej, jako jednej z nielicznej w Pol- 

sce. Wnioski stąd płynące zdają . się 

nam nie zupełnie słuszne. Dla nas szkc- 

ła rolnicza w Żyrowicach cenną jest, 

nie jako jedna z nielicznych w Polsce, 

ale jako naprawdę jedyna i wyłączna, 

niezastąpicna ze wsjzechmiar poparcia 

wita u das w kraju. Jedyna przedewszy 
stkiem. Całe jej znaczenie w pracy i 

działalności, w całości i szczególe przy 

stosowane być winno do tutejszych wz- 

runkow. Z tego punktu widzenia szkoła 

SEO 

więc zaufania szerokich i najszerszych 

warstw mieszkańców naszego kraju. 

Przyznać musimy, iż początkowo, 

nie zastawszy dyrektora szkoły, a pole 

gając na dorywczych i bardziej subjek- 

tywnych relacjach jednego z profeso- 

rów, . —byliśmy bardziej; pesymistycz- 

nie usposobieni do tej wyjątkowej pla- 

cówki na naszych, białorusko - litew- 

skich ziemiach. 

Powinna ta szkoła w naszem mniema 

niu ułatwiać wstęp do niej elementów 

tutejszych, rdzennych i pod tym wzglę- 

dem przewidywać pewne przywileje. 

Zastraszeni byliśmy programem i „ofi- 

cjalnym“ stanowiskiem szkoły. Nasze 

wątpliwości i obawy rozproszył w zna: 

cznym stopniu jeden z najczynniejszych 

„popieraczy* szkoły hr. Emeryk Czap- 

ski. Na ogólną ilość około 200 słucha- 

czy, mniej-węcej 140 pochodzi z Zie- 

mi! Wileńskiej, Nowogródzkiej, Stonim 

skiej i t.d. 

Szkoła w Żyrowicach poczyna pro- 

mieniować i wydawać owoce w kraju 

dla jakiego niewątpliwie jest stwcrzo- 

na i musi być przeznaczona. 

ko * * 

Dereczyn, Synkowicze, Aibertyn — 

są najbardziej historycznie - tradycyj- 

no związane ze Słonimem miejscowości 

i tam też być musieliśmy i byliśmy: w 

Synkowiczach, gdzie hr, Emeryka Czap 

skiego kwitnie wzorowe gospodarstwo 

leśne, a dalej mury starodawnego koś- 

ciota. W Albertynie słynnym dziś z ta- 

bryki tektury i papieru na całą Polskę, 

c czem piszemy słów parę na innem 

miejscu i t.d. 

Kilka dni cośmy zabawili w Słoni- 

  

  

Hale targowe od ul. Sienkiewicza 

rolnicza o takim typie jak w Żyrowi- 
cach oddać może nieobliczalne usługi, 

nie tylko w zakresie dla siebie wytknię- 

tym jako szkoły specjalnej, rolniczej 

czy leśnej, ale jako ośródek kultury i 

wiedzy płynącej stąd dobrobytu a 

mie pozostaną na: długo w naszej pa- 

mięci, a niejedno poznanie zawdzięcza- 

my głównie pp. rejentowi Piotrowskie- 
mu i burmistrzowi Piebańskiema, któ- 

rzy nam ze wszechmiar płynącej życzii- 

wości pracę dziennikarską ułatwiali. m. 

SIS NEI K EC ii k AS LR L TK M SN SY SKO AIA ЫЕ 

Ziemianstwo s|onimskie i jego praca 
(Wywiad z Emerykiam hr. Hutten Czapskim — prez-45m słonimskiego, powiatowzgo od dzieła Kscsowega Związku Ziemian). 

Przygotowując nasz numer Sionim- 
ski, nie mogliśmy milczeniem pominąć 
czynnika tak wybitną rolę w życiu go- 
spodarczem, społecznem, i kulturalnem 
Słonimszczyzny  odgrywającego, jak 
ziemiaństwo. Zwróciliśmy się tedy do 
osobistości najmiarodajniejszej w spia 
wach ziemiańskich powiatu  Słonim- 
skiego, mianowicie do E. Hr. Hutten 
Czapskiego, prezydującego w powia- 
towym oddziaie Kr. Zw. Ziemian, pro- 
sząc o garść informacyj dotyczących 
ziemiaństwa miejscowego. 

Oto co nam uprzejmie nasz Sz. In- 
terlokutor oświadczyć raczył: 

  

jest fakt, iż te które pozostały podnio- 
sły znacznie swój poziom; dziś nie ma- 
my prawie folwarku, który nie obrał 
sobie jakiejś specjalności w gospodar- 
stwie rolnem. l tak mamy tu i owdzie 
zapoczątkowane gospodarstwa rybne, 
albo zaczątki obór zarodowych; mamy 
próby tworzenia sadownictwa i nie mó- 
wiąc już o serowarstwie, zauważyć się 
daje pęd ku nasiennictwu. 

Akcja meljoracyjna, która tyle op- 
tymistycznych nadziei narazie budziła, 
okazała się w realizacji trudniejszą ze 
względu na doniedawna obowiązujące 
formalności w uzyskaniu kredytów (wy 

  

Synkowicze Kościół z XV w. 

Jeśli chodzi o ogólne pod względem magania co do organizowania spółek 
obszaru określenie typu warsztatów 
ziemiańskich położonych w powiecie 
słonimskim, to przeważają  objekty 
średnie, t. zn. 150 — 200 hektarowe. 
Własność większa reprezentowana jest 
nielicznie, tak że majątków posiadają- 
cych ponad 300 ha ziemi ornej, mamy 
w powiecie dwa do trzech. 

Lata powojenne zaznaczyły się w 
Słonimszczyźnie parcelacją i upadkiem 
szeregu gospodarstw ziemiańskich, tak 
cennych dla kultury polskiej na Zie- 
miach Wschodnich. Ilość ich zmniejszy- 

__ ła się niestety. 
SZ Momentem natomiast pocieszającym 

wodiaych), oraz ze względu na znacz- 
ne koszta, które za-sobą pociąga. 

Koszta meljoracji 1 ha. obliczamy 
na 800—900 zł., co równa się prze- 
ciętnej cenie ziemi w naszych stronach. 

Stan interesów ziemiańskich nie 
potrzebuje specjalnego omówienia, jest 
om bowiem analogiczny do stanu w in- 
nych częściach Ziem Wschodnich, i 
taksamo jak gdzieindziej, zależy ad cen 
na zboże, które, co również powsze- 
chnie jest wiadomem, są niskie. 

Płaci się u nas po 3 zł. 50 gr. — 
3 zł. 80 gr. za pud żyta, wtedy gdy 
ściśle obliczone koszta własne produk= 

cji wynoszą 4 do 4 i pół zł. za ten 
sam pud, bez uwzględnienia amortyza- 
cji i oprocentowania kapitału. 

Nie mogę pominąć milczeninem nie- 
zmiernie charakterystycznego objawu 
wpływu, jaki na gospodarstwo włoś- 
ciańskie wywarł system pracy rolnej 
naszego ziemiaństwa. 

Oto obserwuję sympatyczny objaw 

naśladowania dworu przez wieś w wy- 
siewie koniczyn i seradeli. 

Jeszcze do niedawna takie zużytko- 
wywanie gruntów wydawało się wsi 
naszej absurdem. Obecnie wyniki go* , 

spodarstw dworskich nauczyły wieśnia- 

ka doświadczenia, które uważam za naj 

lepszego. nauczyciela. й 
— A jakże przedstawia się, pytamy, 

praca oświatowa solnicza po. umfikacji 
organizacyj rolniczych? ; 

— Stracta ona niewąipliwie na 
energji wskutek ocpadnięcia momentu 
rywaiizacji, ale na:omiast zyskała na 

pianowości, wyeliminowując ponadto 

tendencję Sejmiku do zmonopolizowa- 

nia w:swym ręku'pracy nad oświatą 

rolniczą. 'Obecnie stosunki te zostały 

uregulowane i samorząd współdziała 

jedynie w tej dziedzinie z powołaną di 

ego: organizacją społeczną. A 

— W dziedzinie gospodarki leśnej ; 

nastąpił na terenie naszego powiatu 

znaczny postęp. W. całym szeregu ot* 

jektów leśnych prywatnych gospodarka 

ta prowadzona jest zupełnie prawidło- 
wo z zaiesieniem  sztucznem znacz 

"nych przestrzeni: Naprzykład w maj. 
Albertyn zalesienie w jednym tylko ro- 
ku objęło cbszar zgórą 500 ha. - | 

Normalizacja , gospodarki leśnej 
stwarza widoki na rozwój  tartaczni- 
ctwa. Ostatnio, prócz 7-miu tartaków 
istniejących w samym Słonimie, powsta 
ło i pracuje szereg nowych, mianowicie 
w Iszajewiczach, Synkowiczach, Alber- 

tynie, Rafałówce oraz pad Dereczynem. 
Tyle.miałbym do powi edzenia po- 

krótce o sprawach naszych. 
Jeśli chodzi o samą organizację zie- 

miańską, o oddział Słonimski Kreso- 

wego Związku Ziemian — to skupia 

on pięćdziesięciu kilku członków. 
Do zarządu, prócz mnie, wchodzą 

pp. Inż. Michalski oraz Żabko Potopo- 
wicz Karol. 

poi OGON ia i СЫ   
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Zycie gospodarcze Słonima 
Słonim przed wojną stanowił poważ 

ny ośrodek gospodarczy. Istniał w. nim 
szereg zakładów przemysłowych pra- 
cujących nietylko dla potrzeb rynku 
miejscowego 'ale znajdujących także 
zbyt i poza nim. 

Przedwojenny Słonim liczył: 2 go- 
rzelnie i dróżdżownie, 2 fabryki tryko- 
taržy, 1 irabrkę zapałek, 4 tartaki, 2 
garbarnie duże, 5, mniejszych, 
jedną fabrykę stolarską (wy- 
rób -ram okiennych, ram do 
drzwi oraz posadzek), 3 fabryki firanek 
słomkowych i płóciennych, 1 fabrykę 
gwoździ, 1 fabrykę win owocówych, 1 
fabrykę pergaminów i przedmiotów ży- 

yskiego kultu religijnego oraz sze- 
g innych. 
Przemysł słonimski nie był wieikim 

w każdym jednak razie zatrudniał zgć- 
rą 1000 robotników. 

Przejścia wojenne sprawiły, iż nie- 
mal wszystkie warsztaty: przemysłowe 
runęły i dziś istnieje tylko jako pozo- 
stałość po mich 7 tartaków, 5 niewiel- 
kich garbarni prócz drobnych war- 
sztatów rzemieślniczych pokrewnych 
do przemysłu przedwojennego branż. 

Niemniej życie gospodarcze bije w 
Słonimie silnym tentnem oraz zdradza 
duże ambicje ku rozwojowi, czego wy- 
razem jest choćby fakt silnego zorga- 
nizowania się miejscowych czynników 
gospodarczych. 

  

Słonim posiada szereg organizacyj, 
które reprezentują całokształt  intęre- 
sów poszczególuych sier 'pracujących 
na terenie gospodarczym. 2 pośród 
nich wymienić . należy przedewszys= 
kiem Związek kupców 1 przemysłow- 
ców żydowskich dzielący się na szereg 
sekcji braażowych, z ktorych każda uj- 
muje zagadnienia i interesujące jej spec 
fulaość. 

Poza tą, największą i najsilniejszą 
ofganizacją istnieje organizujący 516 
dopiero na dobre Związek Kupców 1 
Przemysłowców Polskich, dalej, Zwią- 
zek Drobnych Kupców. Żyd.., następnie 
Związek Właściciel Nieruchomości. 

kzemiosła mają także swą reprezen- 
tącję w postaci Towarzystwa Rzemie- 
ślników Chrześcijan i Związku Rze- 
mieślników, żydowskich. 

Fakt iż miasto. powiatowe, znajdu- 
jące się naogół po wojnie w niedostat- 
„Kach, miasto o ograniczonym terenie 
piomieniowania zdobyć się mogło na 
*ak intensywne życie w organizacjach 
gospodąrcz, które n. b. skupiają conaj- 

mniej 50 proc. miejscowych sier gospo- 
dąarczych iącząc je w solidarne i skon- 
sglidowane wewnętrznie gripy, jest aż 
nadto wymowny. : i 
„ь Г Ю jest właściwie tem przejaw. an- 
bicji kół gospodaorczych Słonima . 0 
których wspomniałem па wstępie niniej 
szego sprawozdania. w 
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Pragnąc miarodajnie zorjentować się 
w stosunkach kupiectwą i sier przemy 
słowych Słonima, przedstawiciei „Sło- 
wa'' odbył szereg rozmów w gronie za- 
rządów poszczególnych organizacyj na 
temat sytuacji, postulatów, potrzeb i 
w'doków na przyszłość poszczególnych 
branż. ` ( 

Poniżej przytaczamy relacje naszeż 
g0 współpracownika z jego słonimiskich 

kónierencyj. 

ZWIĄZEK KUPCÓW i PRZEMY- 

SLOWCOW ŻYDOWSKICH 

* Liczy 120 członków i dzieli się na 
następujący szereg branż: a) Leśną, 
b) tartaczną, c) imtyńarską, d) garbar- 
ską, e) manufakturową i f) spożywczą. 

ja) Branża leśna. Z informacyj uzy: 
skacych od p. Astrynskiego —- preze* 
sa Związku, wynika, iż przed wojną 
Słonim miał ożywione stosunki handio- 
we z zagranicą. Spław Szczarą do 
Niemna i następnie Niemnem do. Tylży, 
zę wzgiędu na ianiošė tiansporiu, S4W4- 
rzał jaknajbardziej podatne warunki dla 
eksportu leśnego ze Słonimszczyzny. 

Z chwilą  odpadnięcia» dróg 
wodnych stosunki | uległy ża- 

sportu pozostała-jedynie kolej. 
Do roku 1923, owczesne taryfy prze- 

wozowe umożliwiały kalkulację ekspoi* 
tu leśnego, ale wprowadzenie złotego i 
równoczesna podwyżka taryt na kole- 
jach ten pomyślny stan rzeczy zmiie- 
nity. ` 

Obecnie nowa sytuacja taryfowa w 
połączeniu «z poważną / konkurencją 

ów rosyjskich sprawiły, że w 
u leśnym. nastąpił zastój. 

Wyrazem tego zastoju jest fakt, że 
wobec 63 członków których sekcja 

handlu leśnego Związku liczyła w 1923 
r. pozostało obecnie zaledwie dwudzie: 

reszta odpadia z powodu lixwidacji 
fitm lub przejścia do innych branż 

Zasaćaiczym warunkiem podniesie- 
nia branży leśnej z jej obecnego upad- 

Xu jest otwarcie Niemna dla spławu. 

Wobec jedmak nieaktualości tej sp:u WY 

w związku z zagadnieniem natury poli: 

tycznej, powstają inne postulaty dost0- 

sowane do tych warunków, w jakich 

obecnie Słonimski przemysł i hande! le- 

śny pracuje. 

  

    
   

     

   
latami temi dostosowanie 

wysokości stawek tarył-kolejowych do 

możliwości kalkulacyjnych eksportu le= 

śnego i zapewnienie kredytów. 

Obecne kredytowanie się branży ie- 

nej w bankach zagranicznych i pry- 

- wainych uważa p. prezes Astryński za 
nienormalne i zbyt drogie. 

Sprawa stworzenia dla eksportu le* 

śnego odpowiednich warunków wyda 

je się: być tem ważniejsza, że pojeme 

ność rynku zbytowego w kraju jest 

minimalna, a zeszłoroczne na nim oży- 
wienie pozostawało w związku z Pow. 

sądniczej zmianie. Jako środek tran- 

Wyst. Krajow 
niem przemin ' 

" b) Branża tartacznicza. Na terenie 
powiatu słoniimskiego istnieje 12 tarta- 
ków, w tem w samym Słonimie 6 — 
pracujących na 9 gatrów. Produkcja ro- 
czna tartaków słonimskich może wy- 

od 50—b0 tys. festmerr. Zatru- 
dniają one zgórą 1000 robotników. 

Przerabiany jest głównie materjał 
kliencki a zaledwie w 20 proc. pracują 
tartaki na t. zw. własny rachunek t. j. 
przerabiając materjały własne. 

Materjał obrabiany jest w 70 proc. 
eksportowym a 30 proc. przeznaczc- 
nym na zbyt w kraju. 

Głównym . dostawcą surowca były 
dotąd lasy państwowe od czasu jedniak 
objęcia ich eksploatacji przez rząd, do- 
stawy te ustały i tartaki z braku ma- 
terjału do obróbki zawiesiły pracę, cze- 
go najlepszym dowodem jest fakt, że 
w ciągu 1929 roku pracowały załed- 
wie -w ciągu 4-ch miesięcy. 

ą i wraz z jej zakończe-     
    

4. 

  

— Etatyzacja eksploatacji lasów 
państwowych, mówi p. Rabinowicz — 
wiceprezes Związku, zamyka możliwe- 
ści pracy naszemu przemysłowi tasta- 
cznemu, zwłaszcza wobec szeroko 
stosowanej sprzedaży drzewa na puiu 
oraz: niełachowość w tej dziedzinie. 

Prywatny kupiec leśny nabywając 
las, stara się go możliwie rychio wy- 
eksploatować i obrobić, aby mieć obro- 
ty. Państwo tej potrzeby nie odczuwa i 
dlatego musimy czekać na pracę. Czy 
do czasu otrzymania tej pracy wytrzy- 
małość finansowa nasza będzie dosta- 
teczną — przyszłość okaże. 

  

c) Branża młynarska. Powiat sło- 
nimski posiada około 100 młynów. Z 
ilości tej w samym Słonimie znajduje 
się 5 parowych oraz jeden wodny (w 
budowie). 

Słonimski przemysł młynarski zatru- 
dnia ogółem 120 robotników. Pracuje 
wyłącznie na zbożu miejscowem i w 
10:— 15 proc. na własnem. 

Maximum możliwości produkoji wy- 
nosi 30 tysięcy pudów mąki pytlowej 
i około 200 tysięcy pudów  razowej, 
miesięcznie. 

Młynarstwo cierpi na dotkliwy brak 
kapitałów obrotowych, który uniemo- 
żliwia dokonywanie przemiału własne- 
go zboża, co oczywiście jest pomyślńiej 
sze od przemiału zboża klijenckiego. 

d) Branża garbarska. Garbarnie 
słonimskie pracowały przed wojną dla 
rynku rosyjskiego. Zatrudniały 500 ro- 
botników, obecnie produkcję swą zre- 
dukowały do potrzeb rynku miejscowe- 
go i wyrabiają głównie skóry gatunków 
grubszych. у 

Specjalność garbarstwa słonimskie- 
go stanowi podeszwica, której jakość 
jest b. dobra: , : 

Brak gotówki daje się odczuwać w 
tej brańży. Uniemożliwia on Słonimowi 
konkurencję nawet na ryńtku wewnętrz- 
nym wobec możności dokonywania 
tranzakcji jedynie tylko gotówkowych, 
o które jak wiadomo w Polsce ogrom- 
nie trudno. 

‚ 4) Branża manufakiurowa. Siońim 
przed wojną był centrem handlu manu- 
iakturą dla dość poważnych obszarów, 
rozpoczyna swe miormacje p. Rutkow- 
ski miejscowy hurtownik manutakturo- 
wy. Wołkowysk, Kóssów, Róża ka, 
Baranowicze, Nowogródek i Nieśwież u 
nas głównie zaopatrywały się w towa- 
ty: 

Polegano na naszej solidarności, na 
naszym dobrym guście i jeśli np. komuś 
wypadło szykować wyprawę dla córki, 
robił to zawsze i nieodmienuie w Sło- 
nimie. 

Dziś sytuacja zmieniła się, nasz ry- 
nek zbytu sprowadza się tylko do Sło- 
nimia i jego najbliższych okolic. jedno- 
cześnie z tem zmniejszeniem się klijen- 
teli przybyło firm., Nowe te firmy, tak 
jak często powstają, często też i likwi- 
dują się. Osłabiło to interesy firm star 
rych, na zdrowych pracujących pode 
stawach, stwarzając im niezdrową kon- 

kurencję. y : 
Tak jak przed wojną, zaopatrujemy 

się w towar w Łodzi, Bielsku, i War- 

szawie. Odpadła jedynie Moskwa i Al- 

bertyn, jako źródło zakupu doskonałe- 
go sukna, iczeń nie ustępującego ja- 
kościowo nawet wyrobom Bielskim. 

— Cóż, pytam, może ożywić intere- 

sy panów? | > 
— Dajcie nam tylko Województwo, 

brzmi lakoniczna capowiedź mego in- 
telokutora. 5 + 

f) Bianža spożywcza. Obniżenie 
ogólnej stopy życiowej konsumentów, 

konkurencja wzajemna firm, trudne wa- 

runki kredytowe wreszcie podatki — 

oto nasze bolączki, mówi p. M. Zakin, 

imiejscowy kupiec. 
|  — Niech przybędzie wojewódziwo, 

tak jak tego gorąco pragniemy, niech 

nastąpi racjonalizacja świadczeń podat- 
kowych i miech będzie więcej na rynku 
gotówki — poprawi się nasza sytuacja. 

  

ZWIĄZEK KUPCÓW POLSKICH 

Istnieje od 1926 roku. Liczy 49 człon- 
ków. Związek ten jest organizacją 
słabszą od zw. kupc. i przem. żyd. 

„Jest od niego, jako zrzeszenie, znacznie 

imłodszy, pozatem kupiectwo polskie 

niema w Słonimie tej tradycji co ży- 
dowskie. Stanowi ono nowy czynnik w 

życiu gospodarczem miasta; narazie nie 

odgrywa tak poważnej roli, jak tamto. 

Na czele stoją pp. Bazela Andrzej— 

jako prezes i Mogilnicki Jan jako wice- 

prezes. ‚ 

ZWIĄZEK DROBNYCH KUPCÓW 
ŻYD. ZW 

Założony został w r. 1921; zrzesza 

320 członków. Podzielony jest na 12 

branż. - Pod 

  — Warunki egzystencji drobnego 
kupiectwa ad czasów wojny uległy za- 
sadniczej zmianie, mówi prezes p. Lu- 
bowski. 

Nasi klijenci — to wieś, wieś prze- 
dewszystkiem. Im prowincja ciążąca ku 
pewnemu ośrodkowi  miejskiemu jest 
większa, tem interesy drobnych kupców 
w tem mieście ośiadłych są lepsze. 

Miasto powiatowe ściąga ludność 
2 całego terenu powiatu. Jeżeli powiat 
duży, zjazdy w stolicy jego odbywają 
ce się, są duże i naodwrót. Nas spotkał 
ten cios, że przed wojną powiat sło- 
nimski był niemal dwukrotnie większy 
w stosunku do jego obecnego obszaru. 
Mieliśmy więc znacznie liczniejszą kli- 
jentelę niż obecnie a ponadto było nas 
firm, mniej. 

Obecnie poza tem wszystkiem me- 
my pięciodzienny tydzień handlu. Wnio 
sek stąd oczywisty, że ihteresy drob- 
nego kupiectwa słonimskiego nie są 
najlepsze. 

Nadomiar złego psuje nam interesy 
spółdzielczość bardzo poważnie odbie- 
rając klijentelję. \ 

Przeniesienie urzędu wojewódzkie- 
go do Słonima dałoby nam możność 
poprawienia swej sytuacji. 

TOWARZYSTWO RZEMIEŚLNIKÓW 
CHRZEŚCIJAN 

Powstało w r. 1927. Liczy 490 człor- 
ków. w całym powiecie. Posiada 3 od- 
działy (Byteń, Miżewicze, i Kozłow- 
szczyzna). 

Towarzystwo skupia wszelkie ro- 
dzaje rzemiósł istniejących w Słonimie. 

— Praca nasza mówił p. Wutke — 
prezes T-wa, idzie niezmiernie uciążl:- 
wie; napotykamy na brak uświadomie- 
nia wśród rzemieślników, którzy nie 
wszyscy przystąpili do organizacji. 

Pozatem niezbyt dobre interesy rze- 
miósła słonimskiego także dodatnio na 
pracę organizacyjną nie wpływają. 

— Brak nam kredytów obrotowych 
i kredytów inwestycyjnych. Uzyskaliś- 
my na te cele pożyczkę w kwocie 30 
tys. zł. która to suma w stosunku do 

potrzeb” jest absolumie niewystarcza- 

Jącą. 
Tworzymy przy T-wie biuro pe- 

średnictwa pracy, projektujemy założe- 
nie Domu Kzemieślniczego. 

Członkowie nasi biorą udział w pra- 
cach Izby Rzemieślniczej, wchodząc da 
jej Zarządu i Rady. 

: ZWIAZEK RZEMIEŚLNIKÓW ŻY- 

DOWSKICH 

Walczy z podobnemi trudnościami 
crganizacyjnemi jak T-wo Rzem. Chrz. 
Liczy 350 członków, których zdobył .w 
ciągu swej ośmioletniej działalności. 

Polączkę rzemiósł stanowi zalew 
rynku fabrykatami, udzielanemi na do- 
godnych warunkach kredytowych. Rze- 
miosła nie rozporządzające gotówką 
ani kredytami, konkurencji tej sprostać 
nie mogą. : 

BANKI SŁONIMSKIE 

Jest ich trzy (prócz Powiatowej Ka-. 
sy Komunalnej): 

a) Bank Ludowy Spółdzielczy 
(1065 czł. około 50 tys. kapitału udzia- 
łowego, 25 tys. zł. kapitału rezerwc- 
wego, 450 tys. zł. wkładów). 

b) Chrześc. Bank  Spółdz. (310 
członków, 25 tys. zł. kapitału udział., 
2%00 zł. kapitału rezerw. 13 tys. zł. 
wkładów oraz 35 tys. kredytu redys- 
kontowego) oraz 

c) Bank Kupiecki Spółdz. (52 tys. 
zł. kapit. udz. około. 8 tys. zł. kapit. 
rezerw. 220 tys. zł. wkładów) 

Trzy te instytucje zaspakajają w 

miarę sił potrzeby kredytowe Słonima. 
ъ ъ Х 

ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHO 

MOŚCI 

Powstał on w r. 1922. Obejmuje 
wszystkich, bez wyjątku, posiadaczy 
nieruchomości w Słonimie. 

— |Jak przedstawiałaby się kwe- 

stja zakwaterunkowania w Słonimie 
województwa, w wypadku, gdyby to 
zostało postanowione? Pytamy prezesa 
Związku p. Dyr. Łozińskiego. 

— Mieszkań mamy dość, słyszymy 
odpowiedź, niech tylko urząd wojewó- 
dzki przeniesiony zostanie. Z resztą da- 

my radę. 

  

Słonim jako centr produkcji przedmic-* 

tów stafozakonego kultu religijnego. 

Wydzielam tę gałęż wytwórczości 

Słonima specjałnie. Robię to celowo. 
Charakter bowiem tej produkcji jest tak 

specjalny i oryginałny, że mie sposób 

go pomieścić w szarych ogólnych spra- 
wozdaniach gospodarczych. 

" Chodzi 0: to, że Słonim przed wojną 
i obecnie także słynie na Świat cały z 

wyrobu takich przedmiotów jak:. per- 
gaminy przeznaczone do użytku ksiąg 

rytualnych, rodałów, naczółków wre- 
szcie specjalnych zwitków pergamino- 

wych. 
Do roku 1927 zbyt na produkty te 

był zapewnieny. Szły one do Ameryki, 
Afryki i Australji, tak jak przed wojną 
szły do Rosji. Obecnie te rynki zbytowe 

są już nasycone, a nigdy nienasycony 
rynek rosyjski — zamknięty. 

Stąd kryzys, którego przeminięcia 

oczekują majstrzy słonimscy, ciężkie 

przeżywając czasy. 

DIE 
Leszcz. 
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Z Jak już podawaliśmy w poprzed- 
fim artykule, przyszłość Słonima leży 
w rzece Szczarze, stanowiącej na od- 
cinku od Słonima do Niemna długości 
220,4 klm. największy szlak wodny* w 
systemacii wód kanałów Ogińskiego, 
tego odwiecznego łącznika Morza Czar- 
nego i Bałtyku. 

Rzeka Szczara, jak również kanał 
Ogińskiego i Niemen należą do dróg 
wodnych Ill-ej klasy, to znaczy o prze- 
ciętnem zanurzeniu nie przekraczają- 
cerh 1 metra ich normalnej głęboko- 
ści. } 

Z niezwykle skrupulatnego. i iacho- 
wego sprawozdania Zarządu Dróg Wo- 
dnych w Słonimie, jakiem dysponuje- 
my dzięki uprzejmości naczelnika Od- 
działu regulacji rzek w Wileńskiej Dy- 
rekcji Dróg Wodnych p. inż. Konstan- 
tego Tołwińskiego wyciągamy ze 
względu na rozległy temat informacje z 
naszego punktu widzenia najciekawsze. 

I otóż podnieść należy, że w cza- 
sach przedwojennych na rzece Szcza- 
rze odbywał się olbrzymi spław ma- 

› terjałów drzewnych, które przeważnie 
pochodziły z dorzecza Dnie- 
pru. Z rozległych puszcz Briańskich, 
po rzece Deśnić, puszcz Ihumeńskich 
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, po rzece Berezynie i z lesistej doliny | Po A ! l y 
górnego Dniepru i okolic Orszy - Smo- 

| leńska drzewo budulcowe często w 
‚ formie ciosu, miało jedyną drogę wyj- 

ścia do portów światowych spławem 
do Prypeci. Pracowało tam rok rocz- 
nie przed wojną kilkanaście dość sil- 

roboty oczyszczenia nurtu od zwałów 
w postaci karczy i pni dębowych różnej 
wielkości: przeciętnie wyjmuje się ro- 
cznie około 300 mtr. sześć. zawałów 
koszta wykonania tych robót stanowią 
około 8.000 zł. 

Taki jest obecny stan spławu i wa- 
runków jego urzeczywistnienia. Co się 
zaś tyczy widoków poprawienia tej dro 
gi wodnej, to w najbliższym czasie pro- 
jektuje się wykonać roboty, któreby da- 
ły możność przywrócić dawniejsze ce- 
chy żeglowności i spławności tej rzece 
t.j. zabezpieczyć na całej przestrzeni od 
kanału Ogińskiego aż do ujścia tran- 
zytowe głębokości przy niskich pozio- 
mach długotrwałych 0,70—0,80 mtr. 

W tym celu zaszła potrzeba dopro- 
wadzenia do porządku przedewszyst- 
kiem zbiornika w ujściu rzeki Hrywdy 
jego częściowego pogłębienia wykona- 
nia potrzebnych budowli w odnych, co 
będzie kosztowało około 150.000 zł., 
następnie będą wykonywane i konser- 
wowane roboty regulacyjne poniżej Sło- 
nima w dolnych odcinkach rzeki, na co 
potrzebna będzie przeciętna suma około 
100.000 zł. rocznie. : 

Oprócz tego corocząie wykonują 
się i będą wykonywać się drobne ro- 
boty naprawy jazów, damb przy jazach 
w tej liczbie i na kanale rzeki Szczary 
w Słonimie, kanał ten upiększa miasto, 
część okalających ten kanał damb zo- 
stała doprowadzona do porządku w r. 
1928, naprawiony bruk, wyrównana i 
'podsypana żwirem powierzchnia dam- 

  

     

  

Prace regulacyjne na Szczarze. 

_ nych statków parowych, które holowa* 
ły w górę Prypeci spływające do niej 
tratwy do ujścia Jasiołdy i częściowo 
dalej do Pińska. 

Jeżeli zapas wody był większy na 
Jasiołdzie i kanałach Ogińskiego, to 

_ gros fiego lasu kierowany był już dalej 
ku dojązeczu Niqmna, popychzny siłą 
ludzką; spiaw lano go po rzece Szcza- 
rze i Niemrem do Kiajpedy i Królewca. 

į Stosunkowo mniejszą część tego 
_ materjału spławiano przez Pińsk, kanał 

królewski Brześć—Bug,narew i dalep 
_ Wisłą do. Gdańska, ponieważ w tym 
- kierunku zwykle prowadziła droga wo- 

dna płytszemi kanałami. 
Przeciętnie rok rocznie przepływa- 

ło przez Słonim około 3000 triatew, dla 
których utrzymywana była tranzytowa 
głębokość od 0,70 da 0,80 mtr. za po- 
mocą jazów, wybudowanych na rzece 
Szczarze powyżej Słonima, a poniżej 
Słonima, gdzie dopływy Szczary wie- 

„wają do niej nieco wody w dolnym 
_ biegu rzeki, tranzytową głębokość 
utrzymywana za pomocą robót regula- 
cyjnych. Oprócz tego dla zwiększe- 
nia przepływu przy niskich letnich po- 
ziomach długotrwałych, dopełniano za- 

wody ze zbiornika o pojemności 
owoło 3 milj. m3. Zbiornik urządzony 
był przy ujściu rzeki Hrywdy, obejmu- 

4 
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jąc sobą powierzchnię około 200 hek-. 
tarów. 

Przez zbiorowe urządzenia rzeka 
Szczara była rzeka żeglowną i spławną 
nawet przy najniższych poziomach 
długetrwałych. 

Nie trzeba aodawać, —-że w czasie 
Wojny wszystkie te urządzenia zosta- 
ły zrujnowane, zaś rzeka tu i owdzie 
ZaSypana została przez oberwąne pia- 
Ski nadbrzeżne, tak, że na niektórych 
odcinkach trudną się stała do przebycia 
nawet dla najlżejszych łódek. 

Powyżej Słonima spław możliwy 
Stal się w okresach powiosennych wód. 

7 Poniżej Słonima do ujścia rzeki po prze 
prowadzeniu robót regulacyjnych — 
rozmiar spł awu oblicza się na 1000 
tratew — i pochodzi on głównie jako 
budulec z nadleśnictw Dereczyńskiego, 
EP eciolškiego i lasów dob- Zotudz- 
kich. 

_./ Dyrekcja Dróg Wódnych w Wilnie 
przejęła niezwykle ciężkie i odpowie- 

dzialne zadanie doprowadzenia tego do 
:0słego odcinka dróg wodnych do sta 
nu przedwojennego. Zasadnicze piace 
— prowadzone w niesłabnącem inten- 
sywnem tempie datują się od r. 1926, 
mając zaczątki z lat 1924 — 25. 

W latach 1926 — 1929 kapitalnie u- 
regulowane i pogłębione zostało koryta 
rzeki w miejscowościach: Trochimowi- 
ze, Wielka - Wola i Wola Krupica na 

Mne długości około 5 kłm. Koszta 
tych robót stanowią około 400.000 zł. 
pró cz tego rok rocznie prowadzą się     

by, a w najbliższych miesącacti (1921 
1930) projektuje się całkowite ukończe 
nie tej pracy na całej przestrzeni dam- 
by, przyczem w miejscach, niektórych 
krawędzie, prawdopodobnie skarp, bę- 
dą obsadzone żywopłotem (krategusem 
lub niskorosłą akacją) będzie to i nadal 
najładniejszym terenem w  Słonimie, 
gdzie stale odbywają się liczne spacery 
miejscowej ludności. 

ai 
„ Zarządowi Dróg Wodnych w Sło- 

nimie podlega dalej ogniwo dróg wod- 
nych północnego Niemna, który począ- 
wszy od Stołpców posiada charakter 
rzeki żeglownej. Kursują tam barki to- 
warowe Sejmiku powiatowego: Stołp- 
czanka, Sytokomlanka oraz barki towa- 
rowe firm leśnych Olga i Klara, wresz- 
cie dwie barki ks. Ludwika Czetwertyń 
skiego z Żołudka. Przeciętna zdolność 
przewozowa każdego z tych statków 
stanowi około 60 tonn. 

Sprawa ulepszenia stanu żeglow - 
nego górnego odcinka rzeki Niemna, 
szczególnie w rejonie Stołpców i No- 
wego Swierżnia, datuje się od r. 1927, 
kiedy Sejmik Powiatowy w dniu 12. 8. 
z inicjatywy i pod przewodnictwem p. 
starosty Władysława Henszla uchwalił 
zwrócić się do władz miarodajnych w 
sprawie usunięcia mielizny i ogólnego 
ulepszenia żeglowego stanu górnego 
Niemna. 5 

Obecnie sprawa ta jest na bardzo 
dobrej drodze i w najbliższym czasie 
będzie przychylnie załatwioną: po do- 
konaniu szczegółowych pomiarów Za- 
rząd Dróg Wodnych w Słonimie zapro- 
jektował'kapitalną naprawę przedwojen 
nych robót regulacyjnych w rejonie Stoł 
pców na przestrzeni około 3 klm. — 
koszta ich wykonania będą wynosić 0- 
koło 200.000 zł. 

W styczniu i lutym br. już został 
przygotowany kamień dla tych robót w 
ilości 1.600 m3, złożony w sztabele na 
brzegach Niemna w Stołpcach. 

Oprócz tego dla-oczyszczenia nurtu 
od.pni, karczy i pozostałości byłych mo 
stów wojennych w roku 1929 będzie 
wybudowana prądówka (kran) z nalc- 
żytym dla tych robót sprzętem, a па 9:- 
lej w 1930 roku przystąpi się do 
wykonania robót. 

Koszta budowy prądówki, z osprzę 
tem pomocniczym, taborem pływają- 
cym, pomieszczeniem dla robotników 
na oddzielnie pływającej koszarce, be- 
dą stanowić około 40.000 zł. . : 

III. 

W celu zorjentowania czytelnika, 
co do znaczenia ogniwa dróg wodnych 
rzeki Szczary, sumę luźnie podanych 
wyżej wiadomości: dopełnić się godzi 
jeszcze paroma swieżemi informacjami 

SLOWO к 

o obecnym stanie kanałów Ogińskiego. 
Jak wiadomo stary ten szlak wodny 

od wieków istniejący łączy dorzecze 
Dniepra z dorzeczem Niemna, względ- 
nie morze Czarne z Bałtykiem, był on 
niejako symbolem dawnej Mocarstwo- 
wej Polski „od morza do morza*. Ka- 
nał Ogińskiego składa się z 3 szlaków 
wodnych: rzeki Jasiołdy długości 61,9 
klm., kanału Ogińskiego — 53,8 klm i 
rzeki Szczary od kanału do Niemna — 
220,4 klm. 

Przed wojną światową cały syste- 
mat posiadał czynnych jazów Poire'go 
12, sluz komorowych 10. 

Obecnie z 10 jazów na rzece Szcza* 
rze odbudowano już całkowicie 7 — 
wraz zstrażnicami Na kanale Ogińskie 
go odbudowano wszystkie 10 śiuz ko- 
morowych również wraz z strażnicami 
i budynkami gospodarczemi. Pozatem 
nadmienić należy iż odbudowany został 
dom rządowy w Telechanach (siedziba 
zarządu dróg wodnych), tamże budy- 
nek gospodarczy, odbudowuje się dalej 
dom mieszkalny dla funkcjonarjuszów 
zarządu — oraz już wykończono budo- 
wę podręcznych warsztatów mechanicz 
nych wraz z składnicą. Serję wykończo 
nych prac zamykają wybudowane na 
nowo mosty zwodzone z dojazdami 
przy wsi Wygonowszczy, w Wolce, w 
Teiechanach i w Martynów ce, przy- 
czem w Martynówce wzniesione_ zosta 
ły także 2 mosty belkowe przez obydwa 
przykanałki. 

Śluzy odbudowane zostały wraz z 
upustami, wśród nich b. ważny upust 
przy jeziorze Wyganowskim. 

Reasumując wszystkie przytoczone 
dane stwierdzić trzeba, że dla żeglugi 
i spławu zarówno rzeka Szczara jak 
i kanał Ogińskiego są przygotowane. 
By nastał na nich handlowy i tranzyto- 
wy ruch przedwojenny potrzeba jeno: 
otwarcia granicy litewskiej na Niem- 
nie. | « 

Słonim jako jeden z  najważniej- 
szych w kraju ośrodków odbudowy 
spławności i žeglownošci naszych dróg 
wodnych może spokojnie patrzeć « w 
przyszłość, której wspaniały ob raz le- 
ży ma dnie lustrzanej wody przecinają- 
cej go rzeki Szczary. Ś. 

TOM ZLECI KS KIRKILAS SESI 

ALBERTYR 
Tuż pod Słonimem, w odległości kil- 

kokilometrowej od niego, leży osada 
fabryczna Albertyn dziś najpoważniej-" 
szy ośrodek przemysłowy w Słonimsz- 
czyźnie. 

Założył Albertyn Wojciech Pustow- 
ski, Marszalek słonimski, «-poseł..na 
Sejm czteroletni, szwagier Ministra Lu- 
beckiego, dziad obecnego właściciela 
— Władysława Hrabiego Pusłowskie- 
ge. 

Sprowadził on tu ze swych dóbr 
na Polesiu chłopów i w ten sposób dał 
początek dwutysięcznej dzisiaj ósadzie. 

Niezwłocznie po tem uruchomił 
Wojciech Pusłowski w Aibertynie fa- 
brykę gobelinów, która z czasem zmie- 

  

Pałac w Albertynie 

niła swą produkcję na produkcję sukna, 
znanego szeroko * cenionego dla swej 
jakości. 

Bezpośrednio przed wojną był Al- 
bertyn dużym ośrodkiem fabrycznym o 
pięciu zakładach przemysłowych. Mie- 
Ściły się tam: fabryka zapałek, fabry* 
ka żarówek, gwoździ oraz: motków jed- 
wzbiu. ' 

W czasie wojny ustępujące wojska” 
rosyjskie zrujnowały wszystkie war- 
sztaty pracy, paląc je doszeczętnie. 

Po wojnię Aloertyn znowu się pod- 
nosi, choć daleko mu do świetności z 
czasów przedwojennych. 

Obecnie czynne są: młyn, tartak i 
niedawno uruchomiona papiernia, pro- 
dukująca tekturę wysokich gatunków. 

Dereczyn 

  

(Rozmowa Z p. 

Społeczeństwo słonimskie zabiega 
od szeregu lat o przeniesienie do Sło- 
nima siedziby władz województwa No- 
wogródzkiego. 
Argumenty zasadnicze Słonimszczan 

w kwestji tej przytoczyli już na łamach 
„Słowa'* panowie, którzy raczyli wziąć 
udział w znanej naszej ankiecie. 

Uważając, iż nie od rzeczy jest oś- 
wietlenie widoków rozwojowych m. Sło 
nima oraz planów gospodarstwa miej- 
skiego na przyszłość zwłaszcza wo- 
bec inicjatywy w sprawie przeniesie- 
nia siedziby województwa, zwróciliś: 

3 

- Przyszłość Słonima leży w rzece Szczurze Miasto Stonim i jego gospodarka 
Włodzimierzem Plebańskim — Burmistrzem m. Stonima) 

trownie: starą, parową o 2 lokomobi- 
lach o łącznej sile 260 H. P. oraz no- 
wą, uruchomioną w sierpniu r. bież., 
zaopatrzoną w motor Diesla o sile 350 
H.P. 

Pracuje obecnie tylka nowa elektro- 
wnia, starą traktujemy jako zapasową. 

Mamy prąd zmienny. 
Nową elektrownię <budowaliśmy w 

ciągu roku. Zakupiliśmy dla miasta te- 
ren 14 ha ziemi i jezior, położonych 
na jednem z przedmieść; znajdowały 
się na tych placach zniszczone budyn- 
ki po fabryce sukna oraz po młynie. 

    

  

my się do p: burmistrza Włodz, Plebań- 
skiego z prośbą © informacje w powyż- 
szycn kwestjach. ; 

Rozmowa naszd z p. Burmistrzem 
taki miała przebieg: | 

— Jak aużo mieszkańców liczy Sło- 
nim? 

"my ich zgórą 9000. Daje to podstawę 
do określenia liczby mieszkańców na 
20 do 22 tysięcy. 

— Jak wieiki obszar objęty jest gra-. . 
nicami miasta? 

— Słoniim położony jest na obsza- 
około. 2500 ha. 
— Jaką sumę wynosi roczny bud- 

żet miasta? > ° 
— T. zw. budżet administracyjny 

(ostatni) zamiyka się po stronie wy- 
datków. sth 
około 730 tyś. zł. po stronie dochodów. 
Drugie tyle wynosi budżet nadzwyczaj- 
ny, inaczej mówiąc, — inwestycyjny. 

rze 

— Teraz, z kolei będziemy prosili o 
ogólną charakterystykę gospodarki mia 
sta Może zaczniemy od przedsiębiorstw 
miejskich?. 

— Bardzo chętnie. Zacznę od wo- 

dociągów. 

— Miasto nasze jest bodaj że jedy- 
mem wśród miast powiatowych na Zie- 
„miach Połn.-Wschodnich, mającem in- 
stalacje wodociągowe. Wykorzystane 
w mich jest naturalne ciśnienie źródeł 
położonych o 11 metrów ponad pozio * 
mem miasta. Wodociąg w Słonimie zar 
łożyli jeszcze rosjanie. My obecnie roz- 
szerzamy sieć jego. | 

W roku 1928—9 przeprowadziliśmy 
nowe instalacje na długości 2 klm. Na 
rok 1929—30 zaprojektowališmy dal- 
szę 5 klm. sieci wodociągowej, co 
jednak narazie nie jest zrealizowane z 
powodu nieotrzymania kredytów 0 któ- 
re zabiegaliśmy. 

Zima ubiegła wyrządziła nam w wo- 
dociągach liczne szkody, na których 
naprawę musieliśmy wydać około 50 
tysięcy złotych. 

* Elektryczność — Mamy dwie elek- 

T] 

Papiernia ta zatrudnia zgórą 120 
robotników i wyrabia sposobem mecha- 
nicznym około 10 tysięcy kilogramów 
tektury dziennie, Korzysta częściowo z 
napędu siły wodnej czerpanej z rzeki 
Issa, częściowo z napędu siły parowej. miejskich, 

Dotychczas w Albertynie w oczy się 
rzuca szereg olbrzymich gmachów 
sterczących ruinami. Są to dawne bu- 
dynki fabryk, których dla braku kredy- 
tów nie zużytkowano dotąd dla: celów 
produkcji. : 

t 

Oficyna pałacu X, Sapiehy 

— Cytidmi dokiadnemi nie rozpo- 
rządzam, orjenituję się jedynie ze spi- 
sów wybórcow do Rady Miejskiej. iMa- 

684 tys. złotych i' sumą . 

sąsiedztwie z linją zabudowań miasta. 

obdłużeni? 

terminowym. wynoszą: okoio 350 tys. 
złotych. u długach krótkoterminowych 
nie mówię, są .one bowiem i nieznacz- 
ne i płacimy je z normalnych wpływów 
budżetowych. 

społecznej, posiadamy szpital dla cho- 
rób wewnętrznych na 25 łóżeki Poza- 

opieki 
dość liczne istniejące w mieście instytu-   

Magistrat 

Jeden ze zrujnowanych gmachów odbu 
dowaliśmy. i w nim właśnie mieści się 
nowa elektrownia, którą pan oglądał. 

Koszta które miasto poniosło w 
związku z budową nowej elektrowni 
wyniosły, łącznie z ziemią. około 300 
tys. złotych. 

Ponieważ na terenach elektrowni 
mamy jeziora o różnym poziomie wód 
planujemy zainstalowanie turbiny wod- 
nej, co umożliwi dostarczenie prądu 
także i dla celów przemysłowych i 
zapewni miastu światło w nocy. 

Przechodząc do dalszych przedsię- 
biorstw, będę mówił © rzeźni. Została 
ona zbudowana przed wojną. Myśmy 

Szpital 

przeprowadzali jedynie kapitalne re- 
rionty w 1928—9 roku. Rzeźnia słonim- 
ska jest skanalizowana, posiada także 
scentralizowaną wodę ciepłą. 

Rzeźnia obecnie nie wystarcza dla 
potrzeb. miasta i dla. tego zaprojekto- 
waliśmy jej rozbudowę, sumptem 140 
tys. zł. 

Słonim jest także częściowo skamali- 
zowany. 

Kanalizacja jest jednak tylko lokal- 
ną i obejmuje przeważnie śródmieście. 
Koszta załozenia linji kanalizacyjnej, 
któraby objęła samo tylko śródmieście 
obliczone zostały na pius-minus dwa 
miijony złotych. 

— Skoro mowa o przedsiębiorstwach 
to może Pan Burmistrz 

jednocześnie zechce nas poinformować 
jaki jest majątek miasta wogóle? 

— Wart on jest według bardzo 
ostrożnych obliczeń około 10 miljonów 
złotych. Składają się nań takie objekty: 
2600 ha lasu (z nadania króla Zygmun- 
ta III) położonego o 12 klm od Storuma, 
dalej 6 dużych kamienic i 4 duże domy 
drewniane w samem mieście, ponadto 
około 400 ha pastwisk i łąk położonych J 
za miastem jednak w bezpośredniem 

  

cje prowadzone przez organizacje spo- 
łeczne. 

I tak zasiłki z kasy miejskiej otrzy- 
mują: Domy starców chrześcijański i 
żydowski, Schronisko dla dziatwy ży- 
dowskiej i chrześcijańskiej, Żłobek dia 
niemowląt chrześcijańskich, szkoły 
społeczne żydowska i mahometańska. 

Ponadto schronisko dla starców 
chrzęścijan- oraz schronisko @а inte- 
ligencji, prowadzone przez Two. Św. 
Winc. 4 Paulo mieszczą się w domach 
miejskich. 

Taksamo .zasiłkujemy 4 bibljoteki 
społeczne istniejące na terenie Słonima, 

Mamy utrzymywaną przez miasto 
straż pożarną. Rekwizyta jej składa gię 
z dwuch samochodów (moto: pompa i 
narzędzia pożarnicze) oraz 3-tonnowa 
beczka samochodowa i. dość znacz 
nej ilości beczek konnych. 

Pogotowie stałe naszej straży róż- 
porządza:4 końmi, gdy pełny tabor koń: 
ski wynosi 10 koni. A 

— A w jaki sposób załatwili panc- 
wie zagadnienie bruków i chodników, 
tę wieczną bolączkę Wilna? 

— Bruki i chodniki mamy prawie 
w całem mieście, z. wyjątkiem najbar- 
dziej odległych peryieryj: 'szymi 
opiekuje się Magistrat czerpiąc na to 
środki z ogólnego budżetu, chodniki i 
utrzymywanie ich w stanie odpowied- 
nim należy do właścicieli posesji. 

   

(Nawiasem mówiąc, jeźdnie i chod- 
niki w Słonimie w przeciętnym Wiinia- 
ninie podziw wzbudzają swym sta: 
nem, mimo, że miasto jest akurat dzie- 
sięć razy mniejsze od Wilna). 

— Jaki ciężar podatkowy przypada 
rocznie na mieszkańca Słonima? 

— Wynosi en w podatkach pośre- 
dnich i bezpośrednich mniej więcej 35 
złotych na głowę. 

7”. — A Rada Miejska? 
— Składa się ona z 24 członków. 

Zasiada w niej: 16 żydów, 7 chrze- 
ścijan i jeden przedstawicieł ludności 
tatarskiej. Jeśli chodzi © charaktery- 
stykę zespołu Rady pod, względem in- 
telektualnym — to mamy w niej prze- 
ważnie inteligencję. 

Magistrat składa się z 4 członków, 
z których trzej są przedstawicielami 

ją 

miejski 

te 

ludności żydowskiej i jeden t. j. ja — 
ludności chrześcijańskiej. 

Pracowników biurowych zatrudnia 
miasto 16. 

Na zakończenie mówi uśmiechając 
się p. Burmistrz Plebański, chcę pana 
poinformować o świadczeniach, jakie 
m. Słonim gotowe jest zaofiarować w 
wypadku przeniesienia siedziby woje 
wództwą do nas. 

Oto jeszcze "wo roku 1925 
zadekłarowaliśmy gotowość  bez- 
płatnego _ dania Państwu 12 
tysięcy festmetrów budulcu, dalej pla- 
ców: w mieście w stosunkowej ilości da 
potrzeb pod budowę ewent. nowych 
gmachów oraz 30 tysięcy złotych na 
zwrot kosztów przeniesienia urzędni- 
ków. 

Nie potrzebuję nadmieniać, że oier- 
tę naszą po dziś dzień, a i nadal także 
utrzymujemy w mocy. 

M SZ SB KE GEE COS (RER KDE BLI ER CB (BI 

Polski Zakłań Trdmniaiski 3 
fl oraz wszelkich robót w zakres sto: 

larstwa wchodzących. 
— A czy bardzo jesteście panowie jj Słonim, ui. 3-g0 Maja Nr 71. Ё 

— Długi miasta w kredycie długo- 

W zakresie działu zdrowia i opieki 

em nie utrzymując własnych zakładów 
społecznej  subwencjonujemy 

į do życia prosi Sz. Czytelników ga- 

Ё Józef Karfowicz. u 

Były pułkownik. lat 67 ż chorą żoną 
znajdujący się bez żadaych środków 

zety „Stowo“ q.pomoc pienięzną na 
leczenie żony, — która ma rany na 
nogach, Proszę o złożenie ofiar w 

redakcji pod „emigrant“ | 
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Handel, przemysł i finanse m. Słonima 
BA N K i 
| Bank Ruplecki Spółdzielczy © EKT 

Spółdz. z ogr. odp. 

  

Członek Związku Żyd. Tow. 
w Słonimie przy hotelu „Wiktorja* Spółdzielczych w Polsce. 

Konto cze "a P. K. O. Nr. 80832. „Wue* Nr. 743. Telefon 109. Skrzynka pocztowa Nr. 44 

Kapitał udziałowy ponad 50.000 zł. 
Gwarancja najzacniejszych obywateli miasta ponad 500,000 zł, 

Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące. 
Przyjmuje weksle i inne dokumenty do inkasa. 

Zlecenie załatwia szybko i punktualnie, licząc minimalną prowizję, dyskontuje weksle, przyjmuje 
wkłady, począwszy od najmniejszych sum i na rachunki bieżące na dogodnych warunkach. 

Na mocy zezwolenia Min. Skarbu z d.18,7.1928 L. D. VI. 2998.3.28 Bank otwiera 
KASĘ oszczędnościową, | Informacje udziela Bank Kupiecki 

w godzinach urzedowych. 

| BANK LUDOWY $PÓŁDZIELCZY 
Spółka z ogr odp. 

w SŁONIMIE, ul. Kościuszki Nr. 6. 
Konto czekowe P. K. O Nr. 80 094. 

° „Wuer“ „421 
Telefon 82. Skrzynka pocztowa 17 

Przyjmuje wkłady. Dyskontuje weksle. 

INKASO i WSZELKIE OPERĄCJE, w zakres bankowości 
wchodzące. 

—
—
—
—
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——
 

  

  

  

RAKNBNNS 

EA ASS ES NS 

gr.A „i M Ra. ca.“ 
SŁONIM, 

ul. Sienkiewicza 1, tel. 25, 
3 elektro: techniczne i przy- 
ŃZbory radjowe, Instalacja wodociągów. 

  a 
в 

z. r ” . 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy į 
w SŁONIMIE, ul. Mickiewiczą Nr. 12 

„Spółdzielnia z ogr. odp. 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe od jednego złotego 

    

za oprocentowaniem, terminowe i na każde żądanie | Kanalizacja. "Wykonanie wszelkich 

oraz zapisy na udziałowćów Banku. robót w zakres budownictwa 
i wchodzących. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. Adres telegraficzny: Br. Kunica. | 
НОО SR   

HANDEL I PRZEMYSŁ aj 
% 

Ц Р РОУ РРАМ К 
E TARTAK PAROWY 

    

  

„R A B Ą I L* 
włas. W. i J. Rabinowiezowie i J. Milikowski 

PRZEMYSŁ i HANDEL DRZEWNY 
w SŁONIMIE, ul. Rybacka 2 tel. 50, 46, 76 i 48 

Własne lasy i tartaki. 

  

    

    

  

„Gūrelgo“ Spółka Drzewna, Slonim, 
Adres telegr.: Gurelgor, Słonłm. Telefony: 113, 23, 133. 

  

  

Rach. bież.: Danziger Bank fūr Handel und Gewerbe, E Al. Starobiniec i M. Peńrzański a 
Danzig. Powszechny Bank Depozytowy w SŁONIMIE 

w_ Warszawie. ul. Długa Nr. 48. 
Konto P. K. O. Nr. 81226. HB ais odu A A Uda BB 

a MAAAAAAAARARAN 

M.Astryński i M. Grodzieński Я оаы E : : ' = W. Fajn i b. Kancepolski z 
Przemysi i handetdrzewnńy |= w SŁONIMIE = 

w SŁONIMIE Si u. Długa Nr 67, tel. 148, s 
z. Poniatowskiego 4, tel. 13 i 136, MWWWWWWWYWYWUE 

L Ajzensztadt I Syn 
Handel i przemysł drzewny 

w Słonim e 

Tarfak i młyn 
parowy 

"F. Brejdhord i A. Poe 
w SŁONIMIE, 

ul. Głucha Nr. 8 tel. 10 

LL 

Tartak i młyn parowy 

С, ВиЬтЬаита 
w Słonimie, ul. Mostowa Nr. „| 

  

ul. Ułańska Nr. 4 tel. 44.   
  

  

„KRABIOŚ 
TARTAK PAROWY 

w Słonimie, ul. Wileńska 12, tel. 20 
właśc. 

A. Aronson, Ch. Rabinowicz i Ch. Joselewicz 
  AŁYNYŻ 

  $ @ SJ 
ALBERTYNSKA 

FADAYAA PAPIERU I TEKTURY 
w Albertynie pod Stonimem 

poleca swe kartony i tektury kolorowe 
% dwu i trzywarstwowe % 
% drizewne i bezdrzewne — ® 

„liks Gan 
HANDEL ŽELAZEĄ I MASZYNAMI 

  

Przedsiębiorstwo Samochodowe 
Skład żelaza i maszyn 

rolniczych 

Il. Jezierskiego | 
Słonim, Halle 46. 

J Niesiołek i Syn 
Słonim, ul. Studencka 11. į 

Wszelkie remonty, wulkanizacja gum samochodowych. 

RES SZ ЧИРО ЧЕ ТБ ЧО Ч ВН ЧВ WOW RZE WY WAW GRE KRY GET UDF ACZ TACY KAD 

SYNDYKAT FROLNICZY 
W SŁONIMIE 
Handlowy 9. 

  

KSIĘGARNIE 

Księgarnia i skład materjałów 
pisemnych 

D. Lubowskiego 
Słonim, Mickiewicza 12 

poleca w wielkim wyborze książ- 

ki naukowe, szkolne i beletry: 
styczne, karty do gry, żurnale 

mód, czasopisma. Dostawa szko: 

łom i biurom. 

Plac 

, Nawozy sztuczne, narzędzia rolnicze, galanterja że- 

_lazna, smary maszynowe i benzyna, 

Ceny konkurencyjne 

  

  

  

  

  

Nowootworzony zakład mechaniczny 

„Transportmotor” 
SŁONIKM, ' 

ul. Poniatowska Nr. 6. A. STABROWSKI 

Remont i konserwacja samochodów oraz innych maszyn, 
budowa łodzi motorowych i szwejzowanie autoglenem.     

  

IRKENNKENNNANAENANANNUZENNNNRNU 

Różne farby 
4 oraz wielki wybor obić papierowych 

«ana składzie M. MESZEL 
Mińskiej i Różański 7 SARAD EO: ul ROBAKA NA 1 * SEONIM, ul. Sicukenicka 23, 

Telef. Nr. 75. > 

HOTELE, RESTAURACIJE, PIEKARNIE 

Hotel KRAKOWSKI Hotel WIKTORIA 
SŁONIMIE 

w SŁONIMIE AW: 

ul. Zamkowa Nr 8, telef. 64 ul. Mickiewicza 3, tel. 92. 

ołożony w śródmieściu, pokoje słoneczne, wzo- Pokoje słoneczne, wzorowa 

dk czystość według najnowszej techniki, obsłu- czystość, obsługa bardzo sta" 

ga bardzo staranna. ranna. 

Wwłaść, L. RAWICKA. Właść. I. Zelikowski. 

UBEZPIECZENIA | 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AJENTURA GŁÓWNA 

T-w Ubezpieczeń „PIĄST* 

i RIUNIONE ADRIATICA di SICURTA 

w Słonimie, ul. Mickiewicza 10 

]. KACENELENBOGEN. 

Sprzedaż produktów naftowych 3 
i części samochodowych : я 

„SŁONAFTAĆ 
W SŁONIMIE. 

Aeres telegr.: „Słonafta", Słonim. 

      |
)
 

    

Resfauracja „POLONIA" 
pierwszorzędna z gahinefami 

J, Jaeulewieza 
Słonim, ul. Kościelna 24. 

Poleca śniadania, obiądy, kolacje. 

CENY UMIARKOWANE. 

  

  

  

| Piekarnia Poznańska 

P. WUTKE 
SŁONIM, 

ul. Marsz. Piłsudskiego,Nr 15 
Poleca świeże pieczywo, oraz przyj- 
muje zamówienia wchodzące w 

zakres piekarstwa. 

GIMNAZJ UM KOEDUK. 

žy T-ut. Szkoty Šreile) 
w Slonimie, 

| z prawami gimnazjów PAŃSTWOWYCH. 

    

Manufaktura 
pa e as oo PY SM BA DD M TT WE Z 

E Sklep manuiakfury 
S. Gorfinkiel i L. Pajus 

Słonim, Sienkiewicza 1. 

| 
| 
| 

| 
1 

Н 
Ю 

i 
Sklep manufakfury i fufer | 

A. kichfensztejna 
Słonim, Mickiewicza 14. | 

RABBEBEBACEBEE 
Ea Skład towarów manufaktu-$3 
E rowych i futer = 

L RUTKOWSKI E 
SŁONIM, ul. Kościuszki 2. BB 

KaStale na składzie nainowsze towary | 
EA damskie i męskie. Firanki, portiery gą 

dywany, koce, kołdry, kapy it p. 

a WIELKI WYBOR FUTER. 
ae SECA: 

Sklep manufaktury i fufer 

I. GŁUSZEWICKIEGO 

Słonim, pl. Wolności 140. - 
  

SSR MD SFR M. R LM KA GM FU PA BA GA 

Magazyn Galanterji 
oraz korfekcji damskiej, męskiej, 

Ё p 
; i różnych nowości sezonowych ' 

(B. SZWARC į 
SŁONIM, Mickiewicza Nr 6. 

Hr a se na z e mr na w m 

| Sklep manufaktury 
M. ZAKINA w Słonimie 

ul. Szkolny Dwór 12. 

TENBA GEE ПЫ Ч РЕ KAKA ГОН Ю Н КБ TED 

Sklep manufaktury i шбг В 

P. Jakimowskiej : 
Stonim, pl. Wolności Nr 141. ' 

I CEJ ET KZ CO ASS лоы лс 

ROZNE 
WYTWÓRNIA i SKŁAD MEBLI 4 

A. ! orecki Slonim 
ul. Studencka 22, dom własny, tel. 9 
Poleca po cenach najniższych w 
wielkim wyborze urządzenia biurowe, 
Sypialni, jadalni, salonów i inne. 

Meble gięte, klubowe, 
łóżki metalowe i niklowe: 

Wytwórnia posiada specjalny dział 
tapicerski. 
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į Szczepan Starzyński 1 

  

„TRANSPORT“ || 
Załatwia ekspedycje oraz opakowanie 
i przewożenie towarów oraz mebli- I 
Be ul. Albertyńska d. własny. 

ADO A 
PRZEDSIĘBIORSTWO : 

XROBÓT DROGO WYCH. 4 
W ziemnych i brukarskich 

ORAZ DOSTAWY KAMIENIA 2 
B-cia J. i G Kwint 37 

| W SEONIMIE, telefon Nr 156. 

ELL 

Г 

o
 

z 
P
p
 

| kru, śled ‚ 
i Skład © ów © kolojalnye [| 

oraz hurtownia soli 2 

i . Rabinowicza į 
a 
i W SLONIMIE, 

ul. Szkolny-Dwór 8, tel. 68. 3 | 

wwuwwwwwwwww 

  

ul. Mickiewicza 14. Chrześcijańska Mleczarnia 
„GRZYBŪU“ ® 

Słonim, ul. Ułańska Nr 2. 

J. WĘCKOWSKA. i 

  

  

        

  

Chrześcijański Zakład Stolarski 
Słonim, ul. Studencka Nr 49. 

). WALENTYNOWICZ 
Przyjmuje zamówienia na wszelkiego 

rodzaju meble. Wykonanie solidne, 

CENY KONKURENCYJNE. 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Istnieje od roku 1922, HE Sprzedaje mleko swieże i wszelkie @ 

MŁYN WALCOWY Młyn walcowy I Ss s. | 
MATERJAŁY BUDOW. ' MUKOMOŁ lažnla parowa 

r ża Słonim, ul. 3-go Maja 84. | 81. Epsztejna ga” 
Gegielnia, betoniarnia 

; i kat] > i w SŁONIMIE ul. Mostowa 50 ® 

Bl i kailarnia || |  rolska Pracownia Obuwia z 
: oraz skład maferjalėw budowlanych ! ‚ E BAST Ak į £ 

| , . 
! Mlyn walcowy 

Sz. Szuchafowicza Obuwie o” i Rane alio į Ėė stale zaopatrzona w artykuly pierwszej 
# muje wszelkie a . | i i i 

3 : Stonim, tel. 101. i Zany kódwutónć jaa, į Hr. Pusłowskie$0 a w bieliznę osobistą i pościelową, 

JŲ а życia žolnierski 

ESI =-ееснннснненнннннннненннее | — (L SZ. BERKOWICZ 8 ao 
+ 3 z 
, - с i | я Н f A. k m Skład ez” foka Alberfyn koło Stonima a zaopatrująca swych zza r tanie, 

egielnia Hofmańska ż : . 
: Е впи“‘"Е ъшппп:… SKŁAD. ® Koncerty orkiestry dętej 2 razy tygodniowo 

Sz. Woł komirskiego SEA artykułów spożywczych я : 

ST Ma M. ZARINA w Sionimie 
Mea Mm oi) ul. Szkolny-Dwór 12. | PR WOAOZOGAZOZOKAGAG 

    

  

      

  

  

  

    
  

  

WZRZOZOKOZOZOZNZDZNZNZOJIJ j 

УРОНЛЕа 00 p. Monė 
nicze, galanterję i in., wchodzące w skład domowego użytku, oraz 

Przy Spółdzielni urządzona jadalnia oraz herbaciarnia 

Koncerty radjo codziennie -— 

j 
*   

potrzeby, jak ró „nież 
wyroby trykotowe, pismien- 

smaczne i pożywne 
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„Miepooożne zebranie O doniosiej spragię ECHA sTOLICY Up. starosty Šlonimskiego 
-—^ 

PRZEBIEG WCZORAJSZEGO POSIE-cza, że tymczasowe prace komisji bud- cego, aby zwrócił się do marszałka 17 proL. dywidendy Banku Pol: 

SŁOW o 

) 

W starych murach dawnego kla- go, jako pomoc dla ludności od Państ; 
i 

wa. ‚ DZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ 
SEJMU. 

WARSZAWA. 10. 12. (PAT). 
Przewodniczący pos. Byrka (BB) za- 

„proponował by referaty tegoroczne ob- 

jęli referenci zeszłoroczni. W rezultacie 

referaty rozdzielono następujco: 

Preliminarz budżetowy Prezydenta 

Rzeczypospolitej objął pos. Barański 

(BB), Sejmu i Senatu, po zrzeczeniu 

się referatu przez pos. Wyrzykowskie 

go (Wyzw.) przekazano pos. Dąbskie- 

mu (Str. Chł.) Najwyższej Izby Kontro 

eli, referowany w zeszłym roku przez 

pos. Czapińskiego (PPS) obejmuje pos 

Kwapiński (PPS) Prezydjum Rady Mi- 

nistrów pozostaje przy zeszłorocznym 

referencie pos. Polakiewiczu (BB), 
Sprawy zagraniczne zamiast pos. 

Kościałkowskiego (BB) objął pos. Cza 

piński (PS). Przy preliminarzu Minister 

stwa Spraw Wojskowych pos. Rybarski 

wysunął kandydaturę posła Czetwertyń 

skiego (Kl. Nar.) Pos. Hołyński BB pod 

trzymał kandydaturę zeszłorocznego re- 

ferenta pos. Kościałkowskiego. W głos 

sowaniu za posłem Czetwertyńskim wy- 
powiedziało się 17 głosów. Referat 
więc obejmuje pos. Czetwertynski. Pre 

fiminarz Ministerstwa Spraw Wewnę- 
trznych referował poprzednio pos. Pola- 

kiewicz, obecnie referować będzie pos. 

Putek (Wyzw.) Sprawiedliwość — pos 

Rosmarin (Koło żyd.) oświata —pos. 

Studziński (BB), poczty — Dobrzański 

(BB), Generalny referat i ustawę skar 

bową obejmuje referent zeszłoroczny 

pos. Krzyżanowski (BB). 

Po zarządzonej przerwie zabrał głos 

pos. Hołyński (BB), oświadczając że 
dotychczasowe głosowanie pokazuje że 

„panowie odebrali nam wszystkie naj- 

ważniejsze referaty, które były w na- 

szych rękach od dłuższego czasu. Po- 

nieważ głosowała zawsze ta sama więk* 

szość, więc można przewidzieć, że i w 

następnym głosowaniu będzie to samo. 

W takich warunkach nie jesteśmy w sta 
nie przyjąć jakichkolwiek referatów i 

 zrzekamy się już przydzielonych refe- 

Kratów posłowi Barańskiemu i Polakie- 

wiczowi.* Pos. Czapiński (PPS) za- 

znacza, że wprawdzie w roku zeszłym 

Bezp. Blok miał prawie wszystkie refe- 

raty, ale to poszło stąd, że szereg stron 

nictw nie brało wogóle referatów. W 

tym roku stoimy na innem stanowisku. 

Mówca podkreśla, że „to, co pirojektu- 

jemy w obecnej chwili, odpowiada ściś- 

le stosunkowi matematycznemu, który 

zazwyczaj ma zastosowanie w takich 
wypadkach. 

Ostatecznie referaty przydzielono: 
Prezydenta — pos. Wyrzykowskiemu z 

Wyzwolenia, Prezydjum Rady Mini- 
strów — pos. Korneckiemu z Klubu Ма 

rodowego. Dalej, wobec zrzeczenia się 

referatów przez posłów BB, referaty 

przydzielono: skarb — pos. Rybarski 

(kl. Nar.), sprawiedliwość — Rosmarin 

(koło żyd.), przemysł i handel — Ka- 

czanowski (PPS), komunikacja — Chą 

dzyński (NPR) rolnictwo — Kiernik 

(Piast), oświata — Werschler (Piast), 

warunkowo, roboty publiczne — Pa- 

włowski (Str. Chł.) praca i opiek. społ 
—— Kuśnierz (ch. D.), reformy rolne— 

* Maksymiljan Malinowski (Wyz.), po- 
* czty — Reger (PPS), emerytury — Ry 

barski (Kl. Nar.), renty — Pająk PPS, 

długi państwowe— Rybarski (Kl. Nar.) 

Generalny referat powierzono posłowi 
Diamandowi (PPS). 

Po rozdziałe referatów wywiązała 

się dyskusja, w której pos. Czapiński oś 
wiadczył, że ze względu na skrócenie 

terminu sądzi, że niektóre budżety, nie 
mające wybitnego charakteru politycz+ 
nego, mogłyby być przedstawione, mi- 
mo trwającego przesilenia gabinetowe- 

go. 
Projektuje więc, ażeby najbliższe 

posiedzenie komisji, już z pierwszym 
referatem odbyło się w nadchodzący 

piątek. Przewodniczący pos. Byrka oś- 

wiadcza że podczas kryzysu gabineto- 

wego trudno prowadzič obrady,. gdyż 
może okazać się potrzeba wyjaśnień 

lub zajęcia stanowiska przez (rząd. Dzi 
siejsze posiedzenie mogło się odbyć, 
gdyż chodziło o rzecz, którą komisja 
załatwiła we własnej autonomii. Czy w 
razie przeciągania się kryzysu w Sejmie 

komisja powińna mimo to obradować, 
nie może być rozstrzygane na komisji 
budżetowej, lecz tylko na terenie Sejmu 
inaczej możnaby dość do tego, że ika- 

żda komisja rzecz tę inaczej rozstrzy- 

gnełaby. Dopóki więc nie będzie roz- 

strzygnięcia stanowiska Sejmu w tej 

sprawie — oświadcza pos. Byrka — 

ja nie mogę zwoływać komisji budżeto+ 

wej. : 
ЁЁ’ Pos. Dąbski (Str. Chłopskie) zazna 

Sejmu z opinją komisji budżetowej i z 

prośbą ażeby nie stawiał przeszkód 

przy obradach, o ile oczywiście można 

przypuszczać jakiekolwiek przeszkody, 

Mówca stoi na stanowisku, że plenum 

Sejmu nie ma w tej sprawie nic do mó: 

wienia. 

Po dyskusji uchwalono w głosowa- 

niu odbyć posiedzenie w piątek. Zamy- 

kając posiedzenie, przewodniczący pos. 

Byrka oświadcza, że uchwałę tę przede 

stawi marszałkowi Sejmu. 

żetowej mają charakter tylko przygo 

towawczy i na gruncie sejmu wszystko 

jeszcze może być zmienione. Mówca u: 

waża że wprowadzenie polityki do ko* 

misji budżetowej nie jest wskazane, i 

apeluje do prezesa, aby prace komisji 

jak najbardziej przyśpieszył. Pos. Ras 

taj (Piast) oświadczył, że sprawa nie- 

odbywania obrad Sejmu w czasie prze 

sHenia gabinetowego jest tylko zwycza 

jem, i w związku ze skróceniem terminu 

prac budżetowych prosi przewodniczą- 

Komisja budżetowa nie miała prawa powzięcia uchwały 
o swem najbliższem posiedzeniu 

WARSZAWA, 10—XI'. Pat. Po posiedzeniu komisji budżetowej prze- 

wodniczący jej pos. Byrka udał się do p. marsz. Daszyńskiego, przedsta- 

wiając mu uchwałę komisji, wyznaczającą dalsze posiedzenie na piątek 

dnia 13 bm. P. marsz. Daszyński zajął stanowisko zgodne ze stanowis- 

kiem zajętem przez prezesa komisji budżetowej, uznając, że decyzja w 

sprawie obradowania lub nieobradowania komisji w czasie przesilenia ga 

binetu nie może być powzięta na terenie komisji, lecz na terenie Sejmu. 

Podział referafów Budżetu 
Opozycja usuwa B, B. W. R. od współpracy nad budżetem 

WARSZAWA, 10.XII. (tel. wł. Słowa). Opozycja sejmowa zastosowa- 
ła dzisiaj na pierwszem posiedzeniu Komisji Budżetowej zupełnie nowy 
sposób walki politycznej. Komisja Budżetowa miała się zająć dziś podzia- 
łem referatów budżetowych pomiędzy poszczególnych posłów. Zaledwie 
przystąpiono do. podziału kiedy okazało Się, że opozycja nie zamierza do- 
puścić cz onków klubu B .B. do referatu, ;zupełaie brutalnie wyzyskując 
większość swoich 17 głosów przeciwko 10 głosom B. B. Opozycja przy 
pomocy głosowania wszystkie najważniejsze resorty rządowe przydzieliła 
do referowania swoim ludziom, opozycjonistom z prawej i lewej strony 
lzby. Oczywiście, że klub B. B. wobec tego zrzekł się łaskawie mu pozo- 
stawionych referatów dwóch drobnych działów budżetu i wobec tego już 
wszystkie refera y budżetowe objęte zostały przez opozycję nawet tak da- 
lece, że referat generalny objął pos. Diamaud (P. P. S). 

ТРУБЛОБТОРОЖИТЯВИЕТЬ 

Dalsze konferencje na Żamku 
WARSZAWA, 10 XII. (tel. wł, „Słowa”) Dzisiejszy dzień polityczny 

wypełniły trzy rozmowy, jakie Prezydent Rzeczypospolitej odbył z przy- 

wódcami 3 największych klubów sejmowych. 

W południe na Zamek przybył prezes BBWR pos. Sławek i spędził 

na rozmowie z Prezydentem Rzeczypospolitej przeszło godzinę, poczem udał 
się do Belwederu, gdzie również konferował w ciągu godziny z Marszał- 
kiem Piłsudskim. 

Q godzinie 5tej po południu Prezydent Rzeczypospolitej przyjął pre- 

zesa PPS posła Niedziałkowskiego i rozmawiał z nim godzinę i kwadrans, 

a bezpośrednio po tej konferencji przyjął prezesa Wyzwolenia pos. Róga. 

Wszyscy opuszczający Zamek oświadczyli dziennikarzom, iż žadaych 

szczegółów konferencji zdradzić nie mogą, gdyż to ewentualnie może uczy- 

nić o ile uzna za stosowne, tylko Prezydent Rzeczypospolitej. 
Ze swej strony dowiadujemy się, że kancelarja cywilna Prezydenta 

Rzeczypospolitej wyda komunikat o przebiegu i rezultatach konferencyj do- 
piero po ich zakończeniu, t. zn. około piątku lub soboty. | 

Na jutro, t. na środę wyznaczona jest na 12-tą w południe audjencja 
prezesa Klubu Narodowego posła Rybarskiego, «a po południu kolejno 
pr:yjęci zostaną pp. Dąmbski (Str. Chłopskie) i Dębski (Piast), 

Dzień czwartkowy upłynie na dalszych rozmowach, przyczem . koła 

polityczne zastanawiają się cgólaie, czy zaproszeni będą przywódcy klubów 
mniejszości. 

W ten sposób likwidacji przesilenia rządowego oczekiwać można pod 
koniec tygodnia. * ‘ 

   
       

Rokowania polsko-niemieckie w Paryżu | 
. PARYŻ, 10 XII. PAT, Wczoraj rozpoczęły się polsko-niemięckie roko- 

wania w sprawie zastąpienia pewnych postanowień konwencji genewskiej. 
Rokowania te są dalszym ciągiem negocjacyj, prowadzonych w marcu i 
kwietniu r. b. które zakończyły się układem, ulepszającym procedurę 
mniejszościową górnośląska. Obecna faza rokowań obejmuje. kwestję 
zapisów do szkół mniejszościowych. Wczorajsze posiedzenie inauguracyjne 
miało charakter (formalny. : Przewodniczący obrad ambasador japoński 
Adatci otworzył zebranie, kreśląc genezę rokowań i precyzując „ich przed- 
miot. Po przemówieniach obu szefów delegacyj f posiedzenie zamknięto. 
Narazie toczyć się będą rozmowy, mające za zadanie sprecyzowanie pew- 
nych punktów rokowań. W rokowaniach biorą udział prezydent komisji 
mieszanej Górnego Śląska Calonder oraz reprezentanci sekretariatu gene: 
ralnego Ligi Narodów. Delegacji pol, przewoaniczy min. Sokal, deleg, В. Р. 
przy Lidze Nar. 

Budżet wojskowy Francji 
Dyskusja w parlamencie 

PARYŹ, 10—12. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu wieczornem Izba 
prowadziła dyskusję nad budżetem ministerstwa wojny. Sprawozdawca 
stwierdził, że całokształt budżetu wyraża się cyfrą 6394 miljony i jest niż- 
Szy o 5 miljonów od budżetu z 1929 roku, jak również od budżetu z ro- 
ku 1913, Dalej sprawozdawca podkreślił, iż Francja, pragnąć wskazać swe 
dążenia pokojowe, zredukowała czas trwania służby wojskowej, co jednak 
pociąga za sobą nowy wydatek w wysokości 600 miljonów na organizację 
armji. Dalej sprawozdawca zauważa, że Francja zredukowała swe wydatki 
o 10 proc., podczas gdy wydatki na armję lądową w Anglji wzrosły od 
1913 roku o 16 droc., w Stanach Zjednoczonych—o 75 proc. w  ltalji—o 
15 proc., zaś Niemcy wydają zgórą 4 miljardy na 130 tys. żołnierzy. 
Dalądier krytykował budżet ministerstwa wojny większy—jak twierdzi — o 
600 milionów od budżetu z 1929 roku i domagał się dalszej redukcji 
personelu wojskowego przy jednoczesnem zaopatrzeniu w bardziej nowo» 
czesny materjał, co skutecznej zapewnić może bezpieczeństwo kraju. 

Francji grozi niebezpieczeństwo wojny z Niemcami 
_ PARYŻ, 10 XII. PAT. W ciągu dyskusji nad budżetem Ministerstwa 

Wojny deputowany socjalistyczny Chouffet wystąpił z krytyką nowych kre- 
dytów dla armji, oświadczając, że wbrew pesymistycznym  twierdzeniom 
Franklina Boulllon niebezpieczeństwo woienne *ze strony Niemiec jest po: 
prostu manewrem, mającym na celu jedynie wywołanie onieśmielenia, a po- 
zbawionym w gruncie rzeczy prawdziwych intencyj wojowniczych. W odpo- 
wiedzi Franklin Bouillon podkreślił niebezpieczeństwo, jakie wpływa dla 
Francji z iluzorycznego pacyfizmu Niemiec. 

Nowy rząd Republiki czechosłowackiej 
Nieutność i wstrzemięźliwość prasy 

PRAGA, 10 XII. PAT. Rząd republiki czechosłowackiej, po złożeniu 
wczoraj uroczystego ćlubowania na ręce prezydenta Massaryka, objął w dniu 
dzisiejszym urzędowanie. 

Prasa tutejsza zajmule narazie stanowisko wstrzemięźliwe, odnosząc 
się do nowego gabinetu, ze względu na jego różnorodny skład, raczej 
sceptycznie. 

Pismo zwraca uwage, że rząd ten będzie miał bardzo trudne zadanie 
natury gospodarczej, zwłąszcza trudno będzie rozwiązać kwestję kryzysu 
rolniczego. 

  

skiego 
Bank Polski przygotowuje obecnie 

minterjały do sprawozdania rocznego, 
który zilustruje stan interesow Banku 
za kończący się rok operacyjny 1929. 

W kołach bankowych  obliczają, 
że zgodnie z pomyślnym rozwęjem i 
stanem interesów naszej instytucji 
emisyjuej, dywidenda tegoroczna na 
akcje Banku Polskiego będzie wyż- 
sza, niż w roku ubiegłym i wynosić 
będzie prawdopodobnie zł. 17 od 

akcji. 
Wniosek Rady Banku Polskiego 

co do wysokości dywidendy musi 
uzyskać, jak wiadomo aprobatę wal- 
nego  zdromadzenia  ;akcjonarjuszy 
Banku Polskiego, które odbędzie się 
w lutym 1930 rokv. 

Uigi rolników w spłazie podaf- 
ku majątkowegu 

Kierownik Ministerstwa skarbu,*p. 
Ignacy Matuszewski, wystosował do 
wszystkich izb skarbowych oraz do 
śląskiego urzędu wojewódzkiego w 
Katowicach okólnik, w myśl którego 
naczelnicy urzędów Skarbowych zo- 
stali upoważnieni do odraczania do 
dnia 31 stycznia 1930 roku terminu 
płatności raty grudniowej podatku 
majątkowego tym właścicielom  po- 
siadłości rolnych, którzy złożą poda- 
nia indywidualne należycie uzasadnio- 
ne i którzy znajdują się istotnie w 
trudnych warunkach finansowych, 

Okólnik p. ministra Matuszewskie- 
go zarządza 22 že R OE Oa 
należności podatku majątkowego na- 
leży pobierać ulgowe odsetki na odro- 
czenie w wysokości 1 proc. miesięcz- 
nie, przyczem 14-dniowy termin ulgo- 
wy nie może mieć zastosowania. 

Z senackiej komisji 
gospodarstwa społecznego 

"WARSZAWA, 9-12. Pat. Senac- 
ka komisja gospodarstwa społeczne: 
go przyjęła bez zmian projekt usta- 
wy w sprawie zmiany państwowych 
pól górniczych na pola, stanowiące 
własność prywatną. Z kolei, po refe- 
racie sen. Sokołowskiego przyjęto z 
drobnemi poprawkami projekt ustawy 
w przedmiocie niektórych zmian w 
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 12 kwietnia 1927 roku 
w sprawie zapewnienia czasowych 
mieszkań i pomieszczeń dla zwolnio- 
nych robotników rolnych. Wreszcie 
dokonano podziału referatów. 

ł ZA KORDONÓW 

Šai nad pleczkajtisówtami 
dwa wyroki šmierci 

KOWNO, 10 XII. PAT. Dnia 6 i 7 
grudnia sąd polowy rozpatrywal spra- 

wę pleczkajtisowców Bielauskasa, Wisz 
nickisa i Staszajtisa. Bielauskas był 
oskarżony o utrzymywanie ścisłego 

kontaktu z pleczkajtisowcami, rozpow- 

szechnianie bibuły propagandowej, o 
próby terorystyczne, © udział w usi- 

łowanym zamachu bombowym na ofi- 
cerski klub „Ramove' i na gmach 
policji w Kownie. Wisznickis oskar- 
żony był o utrzymywanie stosunków 
z pleczkajtisowcami i o zabójstwo, 

dokonane na osobie Wiktora Ustiła- 
Sa w dniu 29 maja r. b. Stasajtisa 
oskarżono o przekraczanie granicy 

polskiej w celu porozumiewania się z 
pleczkajtisowcami oraz o kolportowa: 
mie bibuły przewrotowej. Sąd skazał 
Bielauskasa i Wisznickisa "na karę 
śmierci. Stasajtisa zaś—na 4 lata wię- 
zienia. Bielauskas i Wisznickis złoży. 
li na ręce prezydenta podanie o uła- 

skawienie. Prezydent ' zamienił skaza- 

nym karę śmierci na dożywotnie wię- 

zienie. 

Emigranci niemiecty 
po przejeździe przez Rygę 

RYGA, 10.XL. Pat. Do Rygi przybył 
siódmy transport z niemieckimi Kolos, 
mi w składzie 712 osób. Oczekiwany jest 
transport óśmy i narazie ostatni, w którym 
znajduje się 800 osób. Od.dnia 30 listo- 
pada do chwili obecnej przewiezionych zo- 
stało z Rosji do Niemiec 4,348 kolonistów. 
W Moskwie pozostało jeszcze koło 3000 
kolonistów, którzy oczekują zezwolenia na 
wyjazd zagranicę. 

x 

RYGA. 10,X1. Pat, Pat. W siódmym 
transporcie niemieckim. który (przybył. do 
Rygi sześcioro dzieci zmarło ną szkarlaty” 
nę, troje zaś przybyło na Świat. к 

„Kowno interegoje się 
życiem kulturalnem narodów 

Z. S. S. R. 
KOWNO, 10.X1, Pat. W niedzielę od- 

było się zebranie towarzystwa badania žy- 
cia kulturalnego narodów Z. S. S. R. W 
zebraniu wziął udział poseł sowiecki w 
Kownie Antonow-Owzejenko. Referat 0 za- 
daniach towarzystwa wygłosił prof.  Bir- 
żyszka. Do „towarzystwa zapisało się 26 
członków, w tej liczbie profesorowie: Bir- 
żyszka, Krewo - Mickiewiczius, Joninas, 
Angustajtis i t. d. 

sztoru Bernardynów mieści się Staro- 
stwo słonimskie. Posiada ono, z całą pe 
wnością, najwspanialszą siedzibę 
wśród innych urzędów _starościńskich 
na całych Ziemiach Wschodnich, a kto 
wie, czy i mie w całej Rzeczypospolitej 

„ W pięknym stylowym swym gabi 
necie przyjmuje nas starosta słonimski 
p. Wł. Henszel. 

— Chcę prosić pana starostę, 
zaczynamy rozmowę, — o garść ma- 
terjału dotyczącego życia Słonimszczy” 
zny, o trochę orjentacji w jej aktual- 
nych zagadnieniach. 

— Wspomniał pan, — rozpoczyna 
p. starosta, — o aktualnych zagadnie 
niach, otóż zacznę od sprawy, która 
nurtuje obecnie bardza Słonimszczan. 
Sprawa ta, — to przeniesienie Urzędu 
Wojewódzkiego z jego dotychczasowej 
siedziby w Nowogródku. * Słonim, jak 
pan już pewnie słyszał chce zostać sto 
licą województwa. Opinja moja w tej 
sprawie znana jest od dawna jak czyn 
nikóm miarodajnym tak i poszczegól- 
nym grupom społecznym, gdyż odczu* 
wając znaczne trudności w pracy wy- 
pływające z obecnego stanu rzeczy wy 
powiadałem się już niejednokrotnie i 
dość wyraźnie jako zwolennik tak zwa4 
nej orjentacj Baranowickiej. 

System działalności / administracji 
naszej jest tego rodzajn, że postawione 
są jej zadania, prócz ściśle z pracą pań- 
stwową związanych, także i z kwestja” 
mi społecznemi oraz gospodarczemi 
wiele mając wspólnego. 

Już od starosty wymaga się wiele 
inicjatywy gospodarczej i społecznej na 
jego terenie, wojewoda ma oczywiście 
tych zadań więcej i w większym mas 
sztabie, cały teren województwa obej- 
mującym. 

Stąd powstaje zagadnienie konieczy 
ności możliwie bliskiego kontaktu mię 
dzy urzędem wojewódzkim a. terenem 
województwa Kwestja zaś kontaktu— 
to, w znacznej mierze odpowiednie pod 
względem komunikacyjnym i gospodar- 
czym -obranie siedziby, — z tej racji 
najwięcej wydają mi się odpowiednie 
"Baranowicze. Za Baranowiczami zdaje 
się przemawiać jeszcze jeden wzgląd, 
który za decydujący uważam. Oto za 
czynają one wyrastać do roli najpowa- 
żniejszego ośrodka gospodarczego w 
województwie. Jeśli w centrum  pań- 
stwa wybrano na sedzibę dla urzędu 
wojewódźkikją nie stary historyczny 
Piotrków - Trybunalski, ale właśnie no 
wą Łódź, wychodząc z przesłanek gor 
spodarczych, to dlaczegobyśmy mieli re 
zygnować z momentu istotnych korzyś 
ci, wynikających z wyboru Baranowicz, 52 : : 

" niem 0 pierwszorzędnem znaczeniu dla jako przyszłej stolicy województwa. 
Położenie Baranowicz, nawet przy 

nowej konstelacji podziałowej, o której 
krążą słuchy, pozostanie centralnym a 
z roku na rok zaznaczający się rozwój 
tego miasta zdaje się przekreślać oba- 
wy o trudności lokajowe, o których ty- 
le się mówi. 

Z kolei pozwoli pan, że przejdę do 
ogólnej. charakterystyki terenu, którym 
administruję. 

Powiat Słonimski jest jednostką admi 
nistracyjną dość pomyślnie skrojoną 
jak pan widzi z mapy, siedziba władz, 
powiatowych położona jest niemal cen 
tralnie w stosunku do wszystkich gmin; 
gdy się da tego doda sieć komunikacyj, 
ną przecinającą powiat we wszystkich 
kierunkach a mającą niemal dla wszy- 
stkich większych dróg punkt zejścia w 
Słonimie otrzyma się pełny obraz tych 
walorów, jakie miasto to z punktu wi- 
o. administracji powiatowej posia- 
a 4 

Rozplanowanie dróg jest prawie ide 
zie. Kozporządzamy z zachodu na 
wschód biegnącą linją kolejową i ró- 
wnoległą z nią szosę Białystok — Bas 
ranowicze. Z północy na południe prze 
chodzi t.zw trakt Wileński, dalej roz 
gałęzłający się w jedną stronę na Ró- 
zanę, na Kosów i w kierunku na Byteń. 
Razem posiadamy osiem promieni dróg 
kołowych rozchodzących się ze Słonr- 
ma, z tego trzy magistrale szosowe. Po 
zatem posiadamy komunikację wodną 
rzeką Szczarą, która przecina powiat z 
południa na północ. Przytaczam powyż- 
sze dane topograficzne dla wskazania, 
że Słonim stanówi siłą swego położenia 
centrum zarówno w sensie gospodar- 
czym jak oczywiście administracyjnym 
i, niemniej — społecznem. 

Pod względem swego charakteru go 
spodarczego, powiat nasz jest terenem 
wybitnie rolniczym, choć nie brak nam 
i przemysłu mającego swój ośrodek głó, 
wny w Słonimie i Albertynie, miejsco; 
wościach które w bliższej przyszłości, 
mam nadzieję, połączą się. Ziemie ma- 
my, 00 do wydajności średnie, lub na” 
wet mniej niż średnie co w zestawieniu 
z dużą ilością lasów i nieużytków, kwa- 
lifikuje powiat Słonimski jako podatka 
wo słaby i dla pracy samorządowej 
dość niewdzięczny. S 

Te cechy ujemne wynikają jeszcze 
z pewnej innej racji: oto powiat nasz 
objęty był za czasów Wojny Świato- 
wej, linją frontu, dało to jako rezultat 
masowy, przymusowy wyjazd znacznej 
części ludności do Rosji, oraz poważne 
zniszczenie gospodarstw. : 

Fala reemigracji jeszcze w 22-gim 
roku była w całej pełni, a to opóźnienie 
powrotu ludności na pozostawione war: 
sztaty rołne sprawiło, że dotąd odbu- 
dowa zniszczeń wojennych nie jest za 
łatwiona. ; 

Na circa 13000 zniszczonych budo 
wli: odbudowano około 8500. , zużywa- 
jąc na ten cel zgórą półtora miljona zł. 
i 100000 festmetrów drewna budulcowe 

Praca rolnika słonimskiego jest nie 
zwykle ciężka, a to z racji mało rozwi- 
niętej dotąd komasacji. Mamy naprzy; 
kład gospodarstwo 16 hektarowe, któ- 
rego grunta są rozrzucone w 300 kawał 
kach. Sam fakt ten jest wymowny, 
cóż dopiero gdy się go zestawi z pry- 
mitywnym systemem gospodarki stoso” 
waiym przez wieś naszą. 

Dlatego też zagadnienie uporządko- : 
wania stosunków rolnych jest jedną z 
najpierwszych potrzeb powiatu. 

Dalsza sprawa —tosprawa mieljora 
cji. 

Na okrągło 380000 ha powierzchni 
(bez dróg, jezior i rzek) powiat słaj 
nimski posiada od 20 do 25000 ha nie- 
użytków. Są to błotniste i nienadające 
się da eksploatacji łąki oraz piaski lot 
ne nadające się do zalesienia, do czego 
jednak łudność mimo znacznych zasił* 
ków ma te cele od rządu i samorządu, 
zachęcić nie. można. 

Tyle o zagadnieniach gospodarczych. 
Teraz z kolei przejdę do innych tema- 
tów. Zacznę od spraw szkolnych. 

Czynnikiem hamującym rozwój szkol 
nictwa na terenie pow. jest brak lokali. 
Na 120 zgórą szkół powszechnych, 100 
rozporządza lokalami zaledwie jedno- 
izbowemi. W warunkach gdy w jednej 
izbie trzeba rozmieścić kilka oddziałów 
szkoły, praca normalnie odbywać się 
nie może. 

Na trudności napotyka też tworze 
nie wyżej zorganizowanych szkół szcze 
gólnie 7 kłasówek. Przepisy szkołne wy 
magają pewnego minimum dziatwy wy- 
nikającego z określonej przeciętnej gę1 
stości zaludnienia. Otóż to minimum 
przeciętnej gęstości zaludnienia jest wo 
bec czterdziestu kilku głów, przypada 
jących na I klm. kw. wp © iecie Słonim 
skim, wyższe i prawie że nie osiągalne. 

Szkół białoruskich w powiecie ma- 
my 5, i nie tamujemy ludności dostępu 
do „nich. 
Tak, samo tołerancyjnie odnoszą się do 

języka białoruskiego w pracy podlegn 
łych mi urzędów jak i samorządu 
zgodnie z obowiązującemi pod. tym 
względem ustawami. Kto chce, może 
korespondencję załatwiać z urzędami 
po białorusku, a gdy przyjdzie do Sta- 
rostwa * zwróci się po białorusku da 
urzędnika, nikt mu tego za złe nie wej 
źmie. Kwestja języka białoruskiego w 
szkołe znalazła też swoje rozwiązanie 
w zarządzeniach wydanych przez kura- 
torjum szkolne. 

Reastynując powyższe muszę pod* 
kreślić, iż najważniejszem zadaniem na 
szem na ziemiach wschodnich, zada- 

Państwa jest wychowanie pokolenia w 
duchu idei "państwowej, wychowania | 
na dobrych obywateli państwa zm - 
względnieniem potrzeb kulturalnych na- 
szych mniejszości narodowych. 

W roku bieżącym adbyły się wybo- 
ry do rad gminnych. Odbyły się one 
pod hasłem ,„,Najtężsi, najuczciwsi i naj 
lepsi ludzie do pracy w samorządach''. 
Nie potrzebuj ę nadmieniać, że chodzi- 
ło o ludzi, którzy bez względu na naro; 
dowość, stosunek swój do Państwa 
kształtują w duchu idei państwowej, a 
której wyżej wspomniałem. I w tym 
mniej więcej kierunku poszły wybory. 
Mamy w nich spory odsetek inteligen | 
cji (ziemiaństwo, nauczycielstwo zawo- 
dy wyzwolone), oraz co jest nowością 
szeregu gmin — kobiety. : 

Okazują się one bardzo pożyteczne 
w pracy samorządu gminnego że wymie 
nię tu naprzykład p. Helenę Tokścik rav 
dną gm. Kuryłowickiej, która z miejsca 
poruszyła tak cjlłogiem dotąd leżącą 
dziedzinę pracy swej gminy — jak o- 
pieka społeczna, i p. Pępkowską, radną 
gminy i nauczycielkę w gminie Byteń 
skiej przewodniczącą miejscowego kół- 
ka rolniczego, która potrafiła przekonać 
ludność swej wioski co do korzyści 
wypływają cych z zalesienia lotnych 
piasków. 

Pozatem ogólnie o powiecie powie- 
dzieć mogę, iż stanowi on koncentraj 
cję wszelkich zagadnień typowych za- 
równo w zakresie kwestji gospodar: 
czych jak i polityczno narodowościo- 
wych. 

Pozostaje mi na zakończenie nad4 
mienić także, iż konsolidacja ludności 
pod względem państwowym duże po- 
czyniła kroki naprzód, co zaznaczyło 
się zwłaszcza od czasu objęcia rządów 
w Państwie przez Marszałka Piłsudskie 
go. 

— Jeszcze jedno pytanie, panie Sta 
rosto, — jak przedstawia się sprawa 
budowy szosy łączącej Słonim z Wil- 
nem w kierunku na Zdzięcioł. 

— W naszym Pa: niema bu- 
dowy szosy łączącej Słonim ze Zdzię* 
ciołem, natomiast jest budowa szosy łą 
czącej trakt Wileński z traktem Biały- 
stok — Słonim przez ' Miedwinowce, 
Wielka + Wola, Dereczyn, Zelwa, t. zw. 
droga wojewódzka, w części już szoso= 

* wana. Znacznej pracy na przestrzeni 07 
koto 10 kilometrów dokonaliśmy w tym 
roku. Na przyszły rok ztobimv więcej 
i przypuszczam, że w 1931 roku połą 
czymy szosą trakt Wileński z magistra: ||| 
lą Warszawską. : 
оСО7 НОНЕ РОИ ПУА " РГ РЕ 

Lini M Hol 19301. | 4 
a ; Trzechlampowy ekranowy odbiornik A 

  

zastępuje 5—6 lampowy. Ekonomicz- 
ny, tani i łatwy w obsłudze, 

Wiłeńska Pomoge Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr. 38. | 

co do mocy zasięgu i selektywności į ' 
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Czem rodzice grzeszą przeciw Giasnym (dzieciom 
Odczyt wygłoszony przez p. Ludwika Szwykowskiega 

Myśląca część społeczeństwa z trwogą 
patrzy na wciąż obniżający się poziom то- 
rałności naszej młodzieży i szuka sposobów 
walki z szerzącem się złem. Na dobie jest 
sprawa opieki pozaszkołnej, prowadzą się 
dyskusje, mnożą projekty w jaki sposób 
uchronić młodzież od złych wpływów życia 
powojennego. 

Jednakże, aby skutecznie /wałczyć ze 
złem, należy dokładnie poznać jego przyczy: 
nę. Cóż więc jest źródłem niepokojącego nas 
zjawiska? 

Otóż, zdaniem mojem, winni tu są prze- 
dewszystkiem sami rodzice dzisiejsi, ogrom- 
ny odsetek których w zupełności nie nada: 
je się na wychowawców, we własnym domu 
stwarzając środowisko częstokroć gorszące, 
w tym domu, atmosfera którego kładzie 
swój odcisk na tak delikatnym i wrażliwym 
aparacie, jakim jest młodociany umysł dzie- 
cięcy 0 czem zbyt często, niestety, starsi 
nie pamiętają : wpływ którego na całe ży- 
cie zaważy na charakterze dziecka. Musimy 
przyznać ze smutkiem, że wielu jest takich 
a przecież nie da się zabrać dzieci siłą do in- 
ternatów, aby je uchronić od wpływów do- 
mowych. 

Są jednak rodzice i innego rodzaju, ci nie 
dają sami złego przykładu dzieciom, są do- 
statecznie rozwinięci pod względem etyki i 
boleją nad jej brakiem u dzieci. Takie rodzi: 
ny powinne najwięcej nas interesować, gdyż 
jest ich ogromna ilość. 

Jakże się stało, że pomiędzy dwoma poko 
lenianmi utwarzyła się przepaść a znajdujący 
się na przeciwnych jej brzegach nie mogą się 
porozumieć, nie mogą znaleźć wspólnego ję- 
zyka? Kto tę przepaść wykopał? 

Otóż wykopało ją lenistwo, brak zastano 
wienia się nad doniosłością tak poważnego 
dzieła jakiem jest wychowanie przyszłych o- 
bywateli Państwa Polskiego, wykopała ją 
przestępna rezygnacja. W iluż to wypadkach 
matka, zajęta życiem własnem od niemowięct 
wa już powierza dzieci swoje osobom obcym 
i tu, już przy kolebce, zaczyna tworzyć się 
przepaść, która wciąż będzie się pogłębiała. 
W innych rodzinach znowu matka pracuje 
poza domem, wraca zmęczona, nie czuje się 
na siłach zająć się dziećmi, więc poprzestaje 
na pieszczocie, czasem dziecko skarci — i 
znów jest ono pod wpływem przygodnego 
otoczenia. A w następstwie — lamenty... 

Cóż jednak robić, ażeby zapobiec tworze- 
niw się tej przepaści, tego rozdźwięku pomię- 
dzy rodzicami a dziećmi? Trzeba od kolebki 
już zdobyć zaufanie dziecka i w dalszym cią- 
gu na zaufanie to zasłużyć! I tylko gdy pos 
wstanie nienaruszalną duchowa łączność, u- 
znanie autorytetu — wtedy żadne złe wpły- 
wy zewnętrzne nie będą straszne. Tam, gdzie 
„dom“ stoi na wysokości, dzieci pozostaną 
nietknięte zarazą nie bacząc na wszelkie 
wpływy postronne. Tak chowane dzieci na: 
wet w bardzo młodym wieku usuwają się 
instyktownie od złego towarzystwa, a w p 
źniejszym — robią to już świadomie. 

Dla osiągnięcia celu, stworzenie środowi- 
ska w którem dziecko mogłoby rozwijać s.ę 
duchowo, trzeba tylko dobrej woli, wytrwa- 
łości, samokrytyki, trzeba chcieć i umieć za- 
stanowić się nad wieloma rzeczami, czuwać 
nad każdym swoim postępkiem, każdem sło- 
wem. Dziecko nie może podnieść się do na- 
szego poziomu umysłowego, to my musimy 
zbliżyć się do niego i robić to nie jako przy- 
£ry obowiązek do spełnienia, lecz z zapałem 
i mitością. Wiełka jest różnica pomiędzy dzie. 
ckiem samodzielnem, a dzieckiem puszczonem 
samopas. Niech mając 9 lat potrafi dzieciak 
sam przejechać z Wilna do Krakowa, ale nie 
wolno nam nie wiedzieć, z kim chłopak bawi 
się na podwórku, lub jakie książki córka cho< 
wa pomiędzy podręcznikami. Czy to rzecz ©- 
pieki szkolnej? Żaden, najbardziej skompliko- 
wany aparat madzorczy nie potrafi dokonać 
tego dzieła — może to zrobić tyłko rozum- 
na, czynna miłość rodziców. Nie wołno nam 
traktować dzieci jak zabawki i, mając już 
dość ich towarzystwa — odpychać je od sie- 
bie. „Ach, idź już, daj mi spokójł* Czyż nie 
zbyt często dziecko słyszy tó zdanie? Póki 
jest małe — pójdzie sobie psocić lub nudzić 
się, lecz gdy podrośnie — nudzić się nie bę- 
dzie, tylko zamiast chwilowego spokoju— 
rodzice będą mieli w mastępstwie zgryzoty. 

Z małych, nieznacznych uchybień, wyra 
sta wielkie zło. Trzeba czuwać, wciąż czu- 
wać, niech to słowo powitania harcerzy 
brzmi w każdem sercu i nie pozwoli rodzicom 
przyczynić się do zguby duszy dziecięcej Gdy 
by w domu zamiast sporów, nudnej szarości 
codziennej, było jasne, wesołe ciepło moral: 
ne, nie ciągnęłoby może tak chłopca do ko- 
legów. Gdyby czuł mad sobą władzę surową, 
lecz sprawiedliwą, i miłującą — być może u- 
szanowałby tą władzę, gdyby nie wdychał 
z atmosfery domowej zarazków egoizmu, mas 
terjalizmu — może i stałby się idealistą. 

„Oni“ i my — dwa światy... Z jednej stro- 
p młodzież — zdemoralizowana, bez idea- 
łów szukająca jedynie učiech zakazanych — 
z drugiej — starsze 
tym stanem rzeczy. 
jeżeli mamy odwa 
ci w twarz i powiedzieć sobie: „Oni” staczają 
się coraz niżej — miejmy jeszcze odwagę i 
powiedzmy sobie: „to są nasze dzieci. myś- 
my je wychowali takiemi*. — Nie z własnej 
złej woli ta młoda roślinka wyrosła nędz 
nie i krzywo, a teraz ginie, niszczona przez 
pasożytów. Brakuje jej widać czystego (po+ 
wietrza i słońca, brakuje mocnej. podpory, 
przy boku której mogłaby wznieść się pro- 
sto do góry. Cóż z tego, że w domu nie b y- 
ło nawet złego przykładu, że i ojciec — i 
matkażyłi jak na porządnych ludzi przysta- 
ło — żyli i nie wiedzieli, jak obok spaczyła 
się dusza ich dziecka, przez ich własną obo 
jętność i brak autorytetu. Gdy słyszę zgor- 
szone opowiadania o młodych dziewczętach, 
spędzających po zmroku czas z uczniami po 

jcowie i dzieci... Lecz 
spojrzeć rzeczywistośs 

Na Rossie w Listopadzie 
(z przypomnień i reflekstj). 

w «. Lecz drogi ty co 
straž' 

Trzymasz nad mogitami, 
Móże mi kącik jaki dasz 
Na Rossie—między Wami. 
Bo żyć potrafię wszędzie—lecz 
Nie wyobrażam sobie 
Aby możliwa była rzecz 
Wśród obcych, leżeć w grobie. 
Do zobaczenia w Wilnie. Tam 
Wśród krzyżów... gdzie ptaszęta, 
Świergocą... gdzie dom wszystkim 

Ram 
Da miejsca ziemia święta”. 
Cytuję oto ustęp końcowy z 

wierszowanego „Posłania”, które о- 
trzymałem od Czesława Jankowskie- 
go z Zakopanego w listopadzie 1922 
roku. 

Tak więc stało 

Panie, 

się zadość woli 
nieodżałowanej pamięci poety, że 
Spoczął na swej wymarzonej Rossie, 
tak jednak przedwcześnie, bo talent 
jego niepożyty o wiele dłużej mógł 
służyć jeszcze umiłowanemu społe- 
czeństwu, niż te siedem lat, od daty 

. smutnego wiersza brzmiącego i w ca- 

6- młodzi niech idą na boisko, na wodę, na tory, 

   

w dniu 6 grudnła. 

ogrodach publicznych — ciśnie się na usta 
pytanie: „a cóż do pioruna robią w tym czas 
sie matki tych panien?!'* Jedne wierzą naiw- 
nie, że córka poszła do koleżanki odrabiać tru 
dną lekcję — inne wiedzą dobrze co porabia 
córeczka, lecz — machnęty ręką dla świętes 

0 spokoju, bo i tak mic już nie wskórają. 
to, gdzie leży zło, w egoistycznem lenistwie 

które chętnie daje sobie zamydłić oczy, i w 
tem przestępnem opuszczeniu rąk! eraz, 
gdy córka ma lat 16 i już od lat kiłku nie 
mełdując się nikomu wychodzi z domu na 
spacery — nie łatwo jest skrócić jej cugle! 

Trzeba szukać dróg, szukać lekarstwa 
dla tych, co jeszcze mie zginęli moralnie, i 
środków zapobiegawczych dla nietkniętych 
zepsuciem, lecz sięgnąć głębiej i tam szukać 
przyczyn złego i.lekarstwa na nie. Czy za- 
kazy wszelkie są tu środkiem zbawiennym? 
Zakaz, aby był skutecznym, aby nie podrywał 
autorytetu musi być popieranym przez moż 
ność wymierzania kary w razie jego ziekce- 
ważenia. Musi być kontrola, kontrola ścisła i 
stała, czy wydany zakaz jest stosowany. Ina 
czej będą to tylko puste słowa. 

A czy w stanie jest szkoła skontrolować 
co czytają i gdzie bywają nasze dzieci? O 
ile dom odnosi się do tego biernie — szkoła 
jest bezsilną. 

Np. regulamin głosi: „czytać można ksią« 
żki tylko otrzymywane z bibljoteki szkolnej” 
Czyż nie znajdą „oni” tysiące sposobów, aby 
zdobyć” książki zabronione? Urok otacza- 
jący wszystko co jest zakazane jest czynni= 
kiem, z którym trzeba się liczyć. „On ne sup- 
prime que ce qwon remplace* — twierdził 
Danton. Dać im coś, coby ich porwało, odcią: 
gnęło młodociane umysły od erotyki, wrywa- 
jącej się w ich życie ze wszystkich stron, 
przez czasopisma, książki, ilustracje, wysta: *° 
wy sklepowe, rozmowy starszych etc. etc. 
Lecz dać im tak, aby to „coś” nie zjawiło się 
uroczyście w otoczeniu ciała pedagogicznego 
i opieki rodzicielskiej — wtedy oczekuje je 
zapewnione niepowodzenie. — Dać tak, a- 
by ręce niewidzialne, zręczne, a życzliwe rzu= 
ciły niepostrzeżenie im w dusze ziarnka, aby 
w sercach i umysłach zakwitło to coś — 
chociażby powiedzmy zdrowa ambicja sporto 
wa, niechby celem i marzeniem każdego by- 
ło należeć do drużyny reprezentacyjnej, na 
najwyższym zaś szczycie przykładem Grecji 
Platona i Arystotelesa — laur olimpijski. 
Niech przeceniają nawet znaczenie i wartość 
mistrzostwa w pływaniu, czy biegu, niech ta- 
ki mistrz będzie w ich oczach bohaterem. — 

Tak, biegiem i skokiem, z wiosłem, dyskiem 

czy oszczepem w ręku niech idą do cnoty!— 

I zdaje mi się biorąc pod uwagę nastawienie 
umysłów naszej młodzieży w obecnej chwi 

& — jest to droga najkrótsza, najprędzej pro- 
wadząca do celu. Odczyty, przezrocza, 70- 
stawmy dla starszych, gdyż bez fałszywego 
wstydu trzeba przyznać, że wiele rodziców 
musiałoby się uczyć sztuki wychowania — a 

niech pokochają formę i ruch, piękność zdro- 
wego ciała, niech wyrobią w sobie hart, wo- 
ię, ambicję zbiorową i osobistą, a wtedy będą 
oni w stanie wyruszyć na poszukiwanie in- 
nego, wyższego Piękna. 

BEZPŁATNIE " 
® сеппе podarunki na gwiazdkę otrzy- 
S muje každy nabywający towar w 

B grudniu w firmie W, Nowicki 
Wilno, ul. Wielka 30. 

ž Największy wybór wykwintnej kon- 
fekcji i galanterji, własna wytwórnia 

B OBUWIA, kalosze, šniegowce, pilsniki, 
£ Ceny niskie. Towar pierwszorzędny. 
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ZARZAD GLOWNY 
Związku Obrony Mienia Polaków 

poszkodowanych. przez wojnę i rewolucję 
wzywa członków Związku na 

NADZWYCZA JNE OGÓLNE ZEBRANIE 
w dniu 16 grudnia 1929 r. w poniedziałek o 
odz. 8 wiecz. do sali Muzeum Przemysłu i 
olnictwa ul. Krakowskie - Przedmieście 66, 

w. Warszawie. 
TREŚĆ OBRAD: 

1) Sprawa odszkodowań za straty wo- 
jenne w związku z przyjęciem przez wielkie 
mocarstwa „Planu Younga”. 

2) Sprawa likwidacji wierzytelności b. 
Banków Rosyjskich: Szlacheckiego i włoś- 
ciańskiego i konwersji posiadanych przez 0- 
bywateli polskich Listów Zastawnych wzglę“ 
dnie Swiadectw pomienionych Banków. 

3) Sprawa likwidacji oraz zwrotu składek 
członkowskich b. Kas Emerytalnych Rosyj- 
skich Państwowych Kolei Żełaznych i b. Kas 
Emerytalnych nauczycieli szkół powszęch- 
nych, i b. Kas Emerytalnych Rosyjskiego Mo- 
nopolu Spirytusowego. | ь 

4) Zwrėce nie się do rządu 0 przyšpies 
Sa bolejące nad szenie likwidacji b. rosyjs. Osób prawnymh (b 

ros. prywat. B.ki Ziemski, Banki Krótkotermi 
nowego Kredytu, Towarzystwa Ubezpiecze- 
niowe i t.p.) ! 

5) Sprawa likwidacji i zwrotu wkładów b. 
Ros. Banku Państwa. 

6) Stan sprawy rozrachunku z Rosją. 
Wrazie braku quorum rozpoczęte w godzi 

nę później w tymże lokału drugie Zebranie bę. 
dzie prawomocne bez względu na ilość ucze 
stników. 

Kartą wstępu służy kwit na składkę 
a c. złonkowską za 1929 r. Zainteresowani 

nie należący jeszcze do Związku mogą opła< 
cić wpisowe i składkę członkowską u wej- 
ścia na zalę Zebrania. 

Wobec tego że sprawy „Treścią* objęte, 
dotyczą setki obywateli rozsianych po ca- 
łej Polsce, wszystkie pisma proszone są o 
powtórzenie niniejszego zawiadomienia. 

łości swej elegijnie, a tak grobowo 
zakonkludowanego. 

Spoczął wprawdzie $. p. Jankow- 
ski na Górce Literackiej pięknej Ros- 
sy wprost mogiły drogiego piešnia- 
rza wielkiego „Lirnika wioskowego“ 
Syrokomli. Na tej Górce gdzie zresz- 
tą i inni znani pisarze polscy i muzy- 
cy utalentowani i niektórzy artyści 
malarze spoczęli; jak naprzykład: Mik. 
Malinowski, historyk; Ant. j, Gniński, 
bajkopisarz; Marek Sokołowski, gita- 
rzysta; Józef Bałsukiewicz, art. ma- 
larz i inni. 

Ale co nam po tych grobach, po 
ich dobranej tu grupie, skoro czci- 
godnego pana Czesława brak między 
nami—wśród żywych. Niestety nie 
będzie już nam przyświecać dalej kre- 
acjami świetnego swego pióra. Jak 
rodacy zwiedzając Rossę gwoli zło- 
żenia kwiecia na świeżej mogile zna: 
nego naszego pisarza, wypatrywać bę- 
dą godnego jego rasłudze cmentarne: 
go pomnika. 

Ciekawe, jacy to ludzie, tak nie- 
dawno jeszcze pracujący w Wilnie, a 
rówieśnicy Ś. p. Czesława Jankow- 
skiego spoczęli ostatno przed nim na 
Rossie. Otóż n.p. mają tu swe na- 
grobki trzej współinicjatorzy $. p. 

/ 

SŁ'O W. O- 

Przesilenie na stanowisku prezydenia Grecji 
ATENY, 10—12. Pat. Prezydent republiki podał się do dymi- 

sji. Przyczyną tego jest zły stan zdrowia. 

Przygofowanie do drugiej Konferencji Haskiej 
Zebranie komitetu prawników 

BRUKSELA, 10.XI1. PAT. Zebrał się komitet prawników, powołany 
do życia na podstawie protokółu haskiego. Komisja prawnicza, obradująca 
nad planem Younga, ulokowana została na polecenie premjera Jaspara w ° 
gmachu ministerstwa spraw zagranicznych. 

ъ НЕОИа СВОЫТЦАТаЫ 

Gwałfowna burza szaleje nad Atlantykiem 
AMSTERDAM, 10.XI1. PAT. Na całym wybrzeżu sroży się gwałtowna 

burza. Od wielu statków przyjęto sygnały, wzywające pomocy. 

71 marynarzy w nurtach morza 

PARYŻ, 10.XII. „Le Journal" oblicza, że w czasie ostatniej burzy na 
wybrzeżach La Manche i oceanu Atlantyckiego zginęło 71 marynarzy. 

Sfraszna katastrofa kolejowa 
10 trupów, 75 rannych 

NAMUR, 10—12. Pat. Pociąg—express wykoleił się, wjeżdżając ną dworzec tu- 
tejszy: 17 osób zostało zabitych, a 75 odniosło rany. 

Szczegóły tej katastrofy przedstawiają się następująco: Zaraz za stącją Gem- 

loux hamulce lokomotywy zacięły się, skutkiem czego pociąg zaczął staczać się z 

wzrastającą szybkością po pochyłości i wpadł w szałonym pędzie na dworzec w Na- 
mur, gdżie lokomotywa wyskoczyła z szyn i przewróciła sie pociągając za sobą 3 wa= 

gony, które zostały doszczętnie rozbite. 
Do godziny 1 po południu z pod gruzów wydobyto 10 trupów i 75 rannych. 

Gzyžby fo „wampir z Diisseldorfu" 
BERLIN, 10 XII. PAT. W jednym z przytułków dla bezdomnych pod 

Berlinem aresztowany został ubiegłej nocy niejaki Nestroy, który wśród 

podejrzanych okoliczności znikł nazajutrz po zamordowaniu Marji Hahn 

z Diisseldoriu. Po wykryciu morderstwa policja poszukiwała bezskutecznie 

Nestroy'a. Pewne okoliczności przemawiają za tem, iż on właśnie był mor- 
dercą Marji Hahn. 

  
WARSZAWA 

  

W połowie grudnia r. b. zostanie uru- 
chomiony Oddział P. K. O. w Wilnie 

przy ul, Miekiewieza Nr. 7. 
Czynności tego Oddziału obejmować będą: 

OBROT OSZCZĘDNOŚCIOWY, DZIAŁ UBEZPIECZEŃ 
'NA ŻYCIE oraz WPŁATY NA KONTA CZEKOWE P.K.O. 

MICKIEWICZA Nr 1. 
  

Jankowskiego w założeniu Wileń. T-wa 
Przyj.„Nauk.: Ś p. Józef Montwiłł, ma 
on pięknie pomyślany nagrobek obok 
kaplicy), $. p. prałat Jan Kurczewski 
(nieopodal  Montwiłła wznosi się 
skromny pomniczek , pierwszego pre- 
zesa T-wa Przyj. N.), wreszcie Ś. p. 
dr. Ludwik Czarkowski, (nasz nie- 
odżałowany wiceprezes T.P.N.) rych- 

jak może mało komu wiadome, 

jednokrotnie u nas skrzypkiem, 

skiej Elizy Orzeszkowej i sp. 

skich: Faustyna Łopatyńskiego, który, 
był 

niegdyś znanym i koncertującym nie: 
a 

swego czasu umiłowanym współbie- 
sładnikiem Syrokomli, oraz Wincente- 
go Chełmińskiego, niegdyś kierownika 
literackiego wileńskiej firmy  księgar- 

ło się doczekał ładnego nagrobka, 
wzniesionego przez wileńskie towa- 
rzystwa Prz. Nauk. i Lekarzy Pola- 
ków, a wznosi się on tuż za Górką 
Literacką". 

Z pośród rowieśników Jankowskie- 
go, a znanych i bardzo zasłużonych 
działaczy wileńskich wymienić tu mu- 
simy: ś. p. Tadeusza Wróblewskiego, 
twórcę wielkiej Bibljoteki im. Eus. i 
Em. Wróblewskich i śś p. Wacława 
Makowskiego, prezesa Związku księ- 
garzy wileńskich. 

Z pośród poetów, którzy w róż- 
nych czasach znałeźli na Rossie swą 
spokojną uchronę, to oprócz Ludwi- 
ka Kondratowicza i Cz. Jankowskiego, 
mamy tu przedewszystkiem tak drogi 
rodakom grobowiec, Ojca Juljusza 
Słowackiego, prof. Euzebjusza, zmar- 
łego przed 115 laty; dalej są tu mo- 
giły dwóch poetów satyryków wileń: 

ten ostatni był szwagrem ś. p Wac- 
ława Makowskiego. z którym w po- 
mienionej księgarni w latach 1879— 
1882 współpracował. 

Nieopodal grobów Chełmińskich 
znajduje się nagrobek Ś. p. Antoniego 
Łazarowicza, również wierszopisa wi- 
leńskiego ipierwszego badacza cmen- 
tarza Rossy. (rękopis pracy odnośnej 
posiadamy). 

Do najwybitniejszych literatów, a 
do nich zaliczyć należy przedewszyst- 
kiem spoczywającą na Rossie powie- 
ściopisarkę Emmę z Jeleńskich Dmo- 
chowską, należał swego czasu i autor 
głośnych powieści psychologicznych, 
Ludwik  Sztyrmer, pochowany na 
Rossie w r, 1886. Ma on tu nagro: 
bek z którego widać, że i żona jego 
Eleonora, pod której imieniem ogła: 
szał swe utwory, tu również potem 
spoczęła. 

Małżeństwo Agi Kana 
(ZK.) Od pewnego czasu miesz- 

kańcy Aix-les-Bains, śledzą z wielkim 
zainteresowaniem publikację o mają- 
cych się odbyć śŚlubach w urzędzie 
stanu cywilnego, mając nadzieję do- 
wie dzieć się z tej listy dokładnej da- 
ty o mającym się odbyć w najbliž- 
szych dniach ślubie Agi Khana z pan- 
ną Andrzeją Carron skromną  fran- 
cuską pracowniczką w Aix. 

Dzięki specjalnemu zezwoleniu 
Ślub ten nie będzie publikowany, 
ma się odbyć jednakże zupełnie ot- 
warcie, w starostwie dnia 7 grudnia, 
przy licznym udziale zaproszonych 
gości. Świadkiem panny młodej ma 
być obecny poseł Sabaadji a dawny 
podsekretarz państwa pan Antoni 
Borrel, co do świadka Agi Khana to 
krążą pogłoski, że ma nim być ksią- 
że Jerzy naimłodszy syn angielskiego 
monarchy. Ślubu cywilnego ma udzie- 
lić młodej parze burmistrz Aix pan 
Henryk Clerc, który jest przyjacielem 
osobistym księcia. 

W chwili obecnej nadchodzą do 
księcia Agi Khana stosy listów, z 
propozycjami zakupienia wspaniałej 
biżuterji i starych koronek, na  pre- 
zent Ślubny dla młodej małżonki, о- 
ferenci zachwalają swój towar jako 
iście książęce podarki. Prócz tego nie 
mniejsza ilość nadchodzących listów 
zawiera prośby o pomoc i wsparcie. 

Dotychczas nie wiadomo jak Aga 
Khan reaguje na te supliki, są jed- 
nak pewne dane pozwalające przy- 
puszczać, że dla uczczenia uroczystoś- 
si weselnych, przeznacza on miljon 
franków na rozmaite instytucje spo- 
łeczne w Aix. 

Dfobne podarki podtrzymnją przyjaźń 
(ZK). W ręce francuskich władz, 

trafiła niedawno jednodniówka, wyda- 
na przez jaczejkę komunistyczną jed- 
nego z miast departamentu  Seine-et- 
Oise. 

Oryginalne to pisemko zaczyna 
się od wezwania do rewolucji a koń: 
czy się zaproszeniem na bal, wstęp 
na ten bal ma kosztować dla męż- 
czyzn 8 franków, dla kobiet 4, dla 
wojskowych zaś ma być zupełnie gra: 
tisowym. Autorzy artykułów zazna: 
czają, że nie czas teraz na zabawy, to 
też na tym balu nie chodzi o tańce 
ale o swobodne porozumienie się mło- 
dzieży komunistycznej i ustalenie pla- 
nu działania. 

Wspomina się tam również o pro- 
jekcie ofiarowania rządowi sowieckie- 
mu w Moskwie 3  mitraljez, które 
mają być symbolem łączności fran- 
cuskiej młodzieży komunistycznej z 
Moskwą, będąca dla nich symbolem 
idealnie rządzonego państwa, a zara- 
zem dar ten ma dać do zrozumienia 
bolszewikom że młodzież francuska 
potępiająca z zapałem burżuazyjny 
militaryzm, jest już dojrzałą i gotową 
do rozpoczęcia rewolucji. 

Cel tego balu widać z powyższe- 
go zupełnie jasno, który bynajmniej 
w niczem nie przypomina zabawy, ale 
jeszcze mniej zabawnie przedstawia 
się fakt, że na całej przestrzeni Fran- 
cji jest rozsianych dużo takich jacze- 
jek komunistycznych myślących i 
działających w podobny sposób. Dzi- 
wić się też należy że przedstawiciele 
władzy, nie roztaczają nad nimi ści: 
ślejszej kontroli. 

POŻYCZKI 
ze spłatą na 12 mies. wydaje. 

Wkłady | dobne oszczędności 
przyjmuje na wysokie oprocentowanie 

Spółdzielcza Kasa Kredyfow 
ilao, Dominikańska 17, front. 

  

  

  

WIELKA ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ 
po cenach znacznie zniżonych 

DR W.iE. Szumańsc у 

Ś. p. generał L. Sztyrmer umarł 
nie w Połersburdu, jak gdzieś o nim 
wyczytałem, lecz w Landwarowie pod 
Wilnem, na letnisku. Pochowany zo- 
stał z honorami wojskowemi; za to 
nikt z obecnych z pośród inteligencji 
osób nie wiedział jakiego to współ: 
ziomka odprowadzają do grobu po na- 
bożeństwie, odbytem w kościele po Do- 
minikańskim. Nikt przytem, z wybit: 
niejszych jednostek wileńskiego spo- 
łeczeństwa, nie złożył wówczas sza- 
nownej wdowie kondolencji. Mieszka- 
ła ona ;wtedy, pomnę, przez czas 
krótki w hotelu Abramowicza przy ul. 
Sadowej (dawniej Strumiłłowskiej). 
Dystyngowana i bardzo miła starusz- 
ka pani Eleonora Sztyrmerowa uprzej- 
mie proponowała kreślącemu te wy- 
razy zajęcie się resztkami spuścizny 
literackiej po mężu. 

W tym celu jednak skierowalem 
p. Sztyrmerową do Warszawy, do ży: 
jących podówczas znanych pisarzy: 
Wincentego Korotyńskiego i Adama 
Pługa. Ostatecznie Piotr Chmielowski 
pięknie zobrazował w monograiji, twór- 
czość pisarską cenionego w swoim 
czasie autora „kKataleptyka”, „Nocy 
Poi. „Nieboszczyka Pantoila“ 

t d. 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

— Ludwika Życka, „Nasze sprawy i zaba 
wy*. Zasłużyła się Wilnu ruchliwa firma wy4“ 
dawnicza M. Latour, ofiarowując dziatwie na 
gwiazdkę tegoroczną książeczkę rymowanych 
o. 2 Sino autorki p. E Žy- 
ckiej, ślicznie ilustrowaną przez p. stynę 
Wrėblewską. | > Boa 

Książka nosi tytuł „Nasze sprawy i zabak 
wy” i znałeźć się powinna w każdym domu, 
gdzie książka nie jest zbytkiem. 

„ Dla najmłodszych dziatek już same obraz-, 
ki, porywające swoistą oryginałnością kompo 
zycji, tętniące życiem i humorem, stać się mu 
szą źródłem niewyczerpanej rozkoszy i we 
sela; dzieci starsze poza temi  wrażeniamł 
znajdą w bajkach p. Życkiej zawsze myśl 
głębszą i zacną jakąś nauczkę lub radę zdro 
wą, w formie miłej i wesołej bajeczki przej 
myconą. 

, Zasłużona wilnianka bajki napisała; wił- 
nianka także, (bo p. Wróblewska już nie pier 
wszą w Wilnie książkę ilustruje) — utalenk 
towanym ołówkiem swoim barwę i ruch baj 
kom RE $ “;тхрі[сіп‹іга staranną szatę ub rat, 
wszystko i czytelnikom małym ją podaje p. 
Marek Latour. ER AE 

Że jednak Wilna w bezwtadzie wydawni- 
czym nie zamiera, cieszyć się muszą wilnianą 

ki. Stanisława Świętorzecka. 

— Zarys nauki organizacji sił zbrojnych 
Mjr. dypl. Romman Starzyński, Warszawa 
1929 r. Wojskowy Instytut Naukowo - Wy- 

dawniczy. 6 zł. 
Omawiana książka jest jedyną aktualną 

pracą z zakresu organizacji sił zbrojnych. 
Uwzględnia ona zarówno stan obecny orga- 
nizacji wojskowej jak i jej historyczny roz- 
wój W szczególności traktuje o systemach 
tworzenia sił zbrojnych w czasie pokoju, o 
organizacji jednostek wojskowych wreszcie 
osobny rozdział poświęcony jest siłom zbroja 
nym morskim. 

, „Autor tej pracy wieloletni pracownik na 
niwie organizacji wojska oraz wykładowca 
tego przedmiotu w szeregu szkół i kursów: 
wojskowych potraktował omawiany temat 
bardzo szeroko (około 300 stron dużego for- 
matu) i gruntownie dostosowując jego za- 
kres do programu nauki organizacij w szko- 
łach wojskowych. 

, Ze względu na wartość tej pracy Pan 
Wiceminister Spraw Wojskowych zezwolił 
na używanie jej w szkołach i formacjach 
wojskowych. 

- Podręcznik ten jest konieczny dla wszy- 
stkich interesujących się dziedziną organizas 
cji wojska, a już n'ezbędnym wprost dla ka- 
żdego oficera. 

KOMUNIKAT; 

Wileńskiego Tow. Przeciwgruźliczego 

Na 3/4 miljony chorych Polska po- 
siada zaledwie 124 przychodnie 
przeciwgruźlicze, Francja zaś 600, ą 
Niemcy 3000! Oto gdzie toczy się 
prawdziwa walka z gruźlicą! Oby- 
watelu, twoim obowiązkiem jest 
przyjąć udział w tej walce, a więc 
popieraj „Dni Przeciwgruźlicze", га° 
daj i kupuj nalepki przerwie 
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REDOUTE 

pomadka do ust, 

gwarantowanie 

nieszkodliwa. 

e 1 in 
PARIf 

  
  

dła dzieci szkół śred- 
Pny.hodnia nich i įpowszechnych 

(ul. Wielka 3) 

Zawiadamia 
że z dniem 10 grudnia r. b. rozpoczy- 

na się przyjęcie chorych z 
wadami mowy i głosu 

Godz. przyjęć: od 2—4 pp. prócz 
niedziel i świąt.   

  

Zanim kupisz towar zagraniczny 

e Dhejrzyj fowar krajowy 4 

  

L. Sztyrmer był profesorem-kole- 
gą w Akademji Wojskowej peters- 
burskiej znanego ministra, Milutina, 
zaś dawniej jeszcze, bo w epoce. 
powstania Listopadowego, brał udział! 
w walkach o Niepodległość Polski O, 
tym ostatnim szczególe, niestety nie. 
wiedzieli nic wileńscy oficerowie-Pola- 
cy, uczestniczący w ceremonjale po; 

® 

grzebowym gen. Sztyrmera. Z rozmo+ 
wy z nimi przekonałem się rów: 
nież; że nic nie słyszeli o Sztyrmerze, 
jako o pisarzu polskim. ! 

Natychmiast po pogrzebie Sztyr:: ы 
mera posłałem do petersburskiego.) 
„Kraju” zwięzłą biograficzną notatkę, 
na podstawie słów wdowy po naszym 
pisarzu skreślonej. Przedrukowały ją 
potem liczne pisma polskie. 

Nagrobek L. Sztyrmera poniżej 

kaplicy cmentarnej mieszczący się (ko- 
ło muru obwodowego) jest nieba- 
nalnie pomyślanym pomnikiem z od+ 

powiednim godłem i napisem na nim 
wyrytem, stanowiącym wyjątek z któ: 4. 
regoś z jego opowiadań psychologicz+ | 
nych. Sulimczyk. * 

 



KRONIKA 
ŚRODA 

{ Dziś| Wschód st. g.7 m 34 
Damazego Ząchód sł. g. 14 m. 49. 

Jutro 
Aleksandra     

Spostrzenia meteorológiczne Zasładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 10 — XII 1929 r. 

w€iśnienie | 
średnie w m.j 756 

"Temperatura | 
średnia / 

Opad zado- 
bę w m u. | 0,5 

-1 36C 

Wiatr \ z 
przewaźający j Południowy 

pochmurno, deszcz. 
Minimum za dóbę X loC 
Max mum za dobę X  50C 
Tendencja baromelryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— (k) Z paraiji Ostrobramskiej. W nie. 
dzielę dn. 15 grudnia Koło Dramatyczne o 
Ostrobramskie urządza w sałi Ogniska kole 
jowego (ul. Kolejowa 19) dwa przedstawie- 
nia w celach charytatywno - społecznych. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjeqńcje u p. wojewody. P. wo- 

jewoda Raczkiewicz przyjął wczoraj: p.p. 
Przewłocką i Bortkiewiczową, które przybyły 
zaprosić p. wojewodę na otwarcie w dniu 14 
grudnia o godz. 13 przedszkola w Niemenczy- 
nie, oraz na zjazd Ziemianek, który odbędzie 
się tego samego dnia 14 bm. o godz. 16 w do 
mu przy ul. Zawalnej Nr. 9 w Wilnie. 

P.p. Jasińskiego i Marcinowskiego, któ. 
rzy przybyli w imieniu zarządu Sokoła za- 
prosić p. wojewodę na pokaz gimnastyczny 
Sokoła. Potem złożyt wizytę p. wojewodzie 
p. Żuchowicz, który objął czynności prezesa 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie. 

— (0) Posiedzenie O! j komisji 
| Jak się dowiadujemy najbliższe 

iedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w 
iinie odbędzie się w dn. 18 i 19 grudnia. 

Porządek dzienny jeszcze nie został ustalony. 

MIEJSKA 

— (0) Nowy kierownik wydziału opieki 
tu. Zgodnie z opinją są: 

lh konkursowego został powołany przez Ma 
gistrat na stanowisko kierownika wydziału 
Opieki społecznej kpt. rezerwy WP p. Edward 
Majewski, który z dniem wczorajszym objął 

„Urzedowanie. ; 
— (0) Choroby zakaźrge w Wilnie. Według 

danych wydziału zdrowia Magistratu w ubie- 
ym iu zachorowało w Wilnie: na ty- 

us brzuszny 14 ( 1 zm.), płonicę 17 (1 zm). 
błonicę 7, odrę 146, ospę wietrzną 9, różę I, 
<rztustec 6, gruźlicę 11 (3 zm.) grypę 4, czer 

Uwagi: 

" Pronkę 1, razem 216 osób, z których 5 zmarło 

UNIWERSYTECKA 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
Się w czwartek dn. 12 grudnia br., o godz. 8 
wiecz. w Seminarjum filozoficznem Uniwer- 
Sytetu, prof. dr. Tadeusz Czeżowski wygło- 
%i odczyt p.t. „Nowe książki”. Wstęp wolny 
ow Towarzystwa i wprowadzonyci gości 

KOMUNIKATY. 

— Naukowe posiedzenie Oddziału Wileń- 
'o Polskiego T-wa Przyrodników im. Ko. 

We czwartek dn. 12 bm. a godz. 7 
m. 30 wieczorem odbędzie się w lokalu Wil. 
T-wa Lekarskiego (Zamkowa 24) P 
tie naukowe Oddziaiu Wilenskiego Polskiego 
T.wa Przyrodników im. Kopernika, na którem 
prof. dr. Wacław Łastowski wygłosi odczyt 
p.t. „Wartość. spostrzeżeń fenologicznych w 
związku z łokałnemi warunkami klimatyczne- 
mi i wegetacyjnemi. A 

Wstęp wolny, Goście miłe widziani. 
— 0: " (ul. Żeligow= 

Skiego 1 m. 21, w lokalu poradni ,, St 
<zynne są sekcje: 1) sekcja psychjatrycznej 
Spieki pozaszpitalnej: a) udziela wszelkiego 
Todzaju porad i informacyj rodzinom, mają- 
tym psychicznie chorych, b) tylko po uprzed- 

porozumieniu z lekarzami poradni rodzi- 
ta może przybyć z chorym do poradni, ewen 
Ualnie lekarz poradni odwiedzi chorego w 
miejscu jego zamieszkania, c) wszelkiego ro- 
dzaju ūnfonmacje i porady, w tem i lekar- 
Škie udzielają się ńiezamożnym — bezplat“ 
lie, d) sekcja jest czynna narazie 2 r ty- 
Odniowo — 'wtorki i czwartki od 2 — 3 pp. 
pod względem naukowo - lekarskim sekcja 
t w kontakcie z kliniką psychjatryczną U. 

. B. i prowadzona jest przez Lekarzy tejże 
iki. 

| 2) sekcja poradnictwa dla „przedenerwos 

wanych i łatwo wyczerpujących się* jest 
czynna 4 razy tygodniowo — w poniedziałki 
wtorki, piątki i soboty — od godz. 4 m. 30 
pp. do 6.30 w. 

3) sekcja opieki nad nałogowcami (alkoho 
licy i in ) — prowadzona przez T-wo MENS 
czynna 4 razy tygodniowo — w poniedział. 
ki, wtorki, piątki i soboty. 

RÓŻNE. 
— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Komitet Redakcyjny, składający się z 
przedstawicieli wszystkich izb przemysłowo - 
handlowych w Polsce oraz dyrektorów na- 
czełnych organizacyj gospodarczych, przystą 
pił do wydania wielkiej księgi adresowej i in 
formacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, 
handlowych, i finansowych Rzeczypospolitej 
Polskiej wraz z obszarem w.m. Gdańska pod 
nazwą: 

„POLSKI PRZEMYSŁ I HANDEL* 
Brak należycie opra cowanego przewodnika, 
któryby w sposób celowy mógł służyć w 
stosunkach handlowych, daje się oddawna 
odczuć to też nie ulega wątpliwości, iż księ- 
ga adresowa opracowana pod kierownictwem 
wspomnianych instytucyj, będzie mogła nale- 
życie spełnić swoje zadanie. 

Izby przemysłowo - handlowe postanowi. 
ły usilnie poprzeć wymienioną inicjatywę. Ró- 
wmież Rada Centralnego Związku Polskiego 
Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów 0- 
raz Zarządy Stowarzyszenia Kupców — Ро!- 
skich i Centrali Związku Kupców powzięty a- 
nalogiczne uchwały. 

Ponieważ w interesie wszystkich firm prze 
mysłowych i handlowych oraz instytucyj fi- 
nansowych leży, by omawiana księga adreso 
wa była możliwie dokładną i ścisłą, Izba 
Przemysłowo „Handlowa w Wilnie do wspo- 
mnianej akcji również się przyłączyła. 

— W ubiegłym tygodniu odbyło się po- 
siedzenie komisji drzewnej Izby Przemysłowo 
Handłowej w Wilnie, na prezesa Komisji zo- 
stał wybrany p. radca Mieczysław Bohdano- 
wicz, zaś na zastępcę prezesa p. radca Saul 
Rozental. 

Na komisji została poddana krytyce poli 
tyka administracji Lasów Państwowych oraz 
uchwalono w dalszym ciągu interwenjować w 
tych sprawach u władz centralnych; ponadto 
został przyjęty cały szereg dezyderatów w 
związku z odbywającą się rewizja taryf 
związkowych, przyczem uchwałono domagać 
się niepodwyższania obecnych opłat dla prze 
wozów drzewa przewidzianych w taryfach 
związkowych do 1-go października 1930 roku. 
Wreszcie komisja uznała za niecelowe w od 
niesieniu do przemysłu drzewnego  uzależ- 
nienia ulg przewidzianych w ustawie o pódat= 
ku przemysłowym eksportu półfabry- 
katów i gotowych wyrobów od uznania pro- 
wadzonych przez płatnika ksiąg handlowych 
i uchwaliła domagać się odpowiednich zmian 
w rozporządzeniu wykonawczem do wspom- 
nianej ustawy. 

— Dotfocznym zwyczajem Komitet „Daru 
Choinkowego* pod protektoratem JWPani 
wojewodziny Jadwigi Raczkiewiczowej przy- 
stępuje do zbiórki darów na choinkę dla bied- 
nych dzieci m. Wiłna. 

Ufamy że społeczeństwo Wileńskie, tak za 
wsze ofiarne i czułe na biedę i nędzę dzieci 
nie odmówi i tym razem swego poparcia. — 
Zwracamy się z prośbą szczególnie do Pań 

Matek o ofiarowywanie łakoci, starych zaba- 
wek, ubranek etc. 

Zebrane dary zostaną rozdane dzieciom 
znajdującym się w ochronach i szpitalikach 
wileńskich. Niech i tym biednym dzieciom 
gwiazdka zabłyśnie w dzień Bożego Narodze- 

nia. : 
Dary można'składać na listy ofiar a także 

w sekretarjacie komitetu w en. 16, 17 i 18 
grudnia w godz. 1l do 1 w poł. i 5 -— 6 
wiecz. przy ul. Uniwersyteckiej Nr. 8 (pałac 
Reprezentacyjny) w podwórku na prawo. 

— Środa literacka dziś o godz. 8 wiecz. 
w siedzibie Zw. Literatów, Ostrobramska 9. 
Znana literatka p. Marja Dąbrowska mówić 
będzie o Orzeszkowej i czytać będzie z wła- 
snych niedrukowanych rękopisów. Wstęp dla 
członków i sympatyków, oraz wprowadzo- 
nych osobiście przez członków gości. 

Jeszcze jeden gość na Środzie literac- 
knej. Dzisiejsza sroda literacka będzie nie- 
zmiernie urozmaicona. Gościć będą na niej 
dwie wybitne kobiety: literatka p. Marja Dą- 
browska i dr. Marja Sliwińska + Zarzecka, 
dyrektorka szkoły pracownic społecznych. 
Wybitna działaczka społeczna p. Sliwińska- 
Zarzecka przyjeżdża do Wilna na prośbę Wi- 
leńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Rodakami na Obczyźnie, by we czwrtek dn. 
12. 12. o godz. 7 wiecz. w sałi Techników 
przy ul. Wileńskiej 33 wygłosić odczyt p.t. 
„ldea łączności wychodźtwa z Ojczyzną”. 
Niechże na tym odczycie nie zabraknie ni- 
kogo z tych, którzy rozumieją wielką potrze- 
bę łączności całego narodu. Piękne i gorące 
słowa swietnej mówczyni niech rozpalą naj- 
obojętniejsze serca i wytworzą silniejszą spój 
nię między mami i rodakami na obczyźnie. 

— (y) Racjonalna walka z jaglicą daje 
rezultaty. Jaglica jest u nas ciężką nagmin- 
ną chorobą dręczącą dziatwę, zwłaszcza wiej 
ską. Niemal wszystkie większe skupienia, a 
więc szkoły, bursy i przytułki opanowane 
były przez tą chorobę. Racjonalną walkę z 
iatca rozpoczęto przed rokiem. Sprawą tą 
zajął się departament zdrowia MSW naka» 
zując odseparowanie dzieci chorych. Rezul. 
tat tej akcji jest już widoczny. Jagłica ustę- 
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KONTINENTS 
№в.оо „PROWODNIKA“ 

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

Wieki medal złoty 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wybór gafunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

[A TRUSEY ar” 
OL SS ROPLKTPATRITEEZO   

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
Wilno 

1928   

SŁO wo 

puje, czego najlepszym dowodem, że w ostat 
nim tygodniu na całym terenie woj. wiłeń- 
wit) zgłoszono załedwie szesnaście wypad 

Ww. 
z SĄDÓW 

й ae T P nekis BEZTERMINOWE WIĘZIENIE ZA ZABÓJ. 
STWO KREWNIAKA. Organizacje urzędnicze, niebiorące 

Dak Do mi OO: W o- dział k fedoikiń 2 atnim | iu zgłoszono na terenie woj. W lutym ub. roku zamordowany został Udziału w kongresie, dotknięte do ży- Sao kad AA ŁAChO” we wsi Osowo gm. bielickiej Aleksander Ka. W2gO demagogiczną treścią listu p. REA R” 148, 2 anie alia Hinėniocki, a ai padł przez o- marszałka Sejmu Ignacego Duszyń — 80, mołodeczańskim — 60. iks Gl a: ture zagadki 5 Sklego, wystos.wanego do kongresu Od czegoż jest jednak policja. Badając Pracowników państwowych, z treści 
którego mogłoby wynikać, iż nie 

Inne epidemje zostały opanowane: dur 

brzugzny ujawniono w 14. wypadkach, - dt queszkańców wsl ojaż historję życia zamor- 
dowanego zebrano materjały dowodzące, że przyjęły udziału w kongresie jako 

plamisty — 5, krztusiec — 55, 

TEATR I MUZYKA. syna Stefana, Stefana Łukaszewicza i Anto. S7C? 2 
niego Zubryka. Zbrodnia była zgóry uplano- WYŽSZem oburzeniem powyższą insy- — Teatr miejski na Pohulance. Dziś po wana. Jak zawsze w podobnych wypadkach nuację i stwierdzają raz jeszcze, że raz drugi głośna sztuka Gordina „Mirla Efros' rozgrywających się na wsi chodziło o łup— udziału w kongresie nie wzięły wy- która na premjerze odniosła wiełki sukces ar ziemię po zabitym. Jak zawsze niemal na łącznie ze względu litycz + 

tystyczny i zdobyła ogólne uznanie. Znako- widowni znalazła się niewierna żona, ten trze BIĘ na polity ny jego mita artystka polska Wanda Siemaszkowa w ci i „pokrzywdzony* syn. charakter. W akcji rzeczowej i po- roli tytułowej tworzy prawdziwą kreację, wy Uplanowana i obmyślana zbrodnia wyko- ważnej o poprawę bytu pracowników wołując niezatarte wrażenie. Sztuka otrzy- nana została w sposób pozwalający policji państwowych bierzemy udział. Za ta- mała nową wystawę według projektów W. wpaść na trop. 5 
Małkowskiego. Podniosły nastrój wytwarza- Nastąpiło aresztowanie poszłakowanych 
ią pienia chóru RE RO ACEĆ. i sprawa skierowana została do sądu. 

— Teatr miejski w Lutni. Wielki wieczór Wileński Sąd Okręgowy bawiąc na sesji 
tańca. Występ Parnellów. Dziś znakomici wyjazdowej w Lidzie rozpoznawał tę sprawę 
artyści baletu Opery Warszawskiej Feliks i i na mocy materjału dowodowego skazał An- 
Nina Parnelowie wraz z uroczą solistką ba. nę i Stefana Kamienieckiego oraz Stefana Łu 
letu B. Karczmar ewicz wystąpią w teatrze kaszewicza na bezterminowe ciężkie więzie- 
miejskim Lutnia w nadwyraz bogatym wieczo nie, Zubryk został całkowicie uniewinniony. 

Jakoś zaraz po wojnie światowej, wielką 
rze bałetowym. Jest to rzadka sposobność uj- 

PO POCHYŁEJ DRODZE. zaraz | i M 
popularnością cieszyły się obrazki - karyka- 

rzenia tych świetnych artystów w najśwież 
szych kreacjach choreograficznych, któremi L jes 
zachwycali Paryż, Londyn, a ostatnio Barcelo Coraz słyszy się o krociowych nadużyciach turki przedstawiające powrót do domu, z 
nę. Jak wiadomo p. Feliks Parnell powołany w tym czy in _ urzędzie. Tu celnik wszedł wojny — landszturmisty niemieckiego. || 
został przez Dyrekcję teatrów miejskich w w porozumienie z kupcami i pomagał w : Zwłaszcza jeden z tych obrazków utkwił 
Warszawie na stanowisko głównego balet. szmuglowaniu towaru niemieckiego, tam urzę mi w pamięci. Przedstawiał otyłego „bosza 
mistrza celem reorganizacji baletu Opery dnik bankowy „wystawił* czek na kiłka ty- z fają w zębach, z tornistrem na plecach z 
Warszawskiej. Program dzisiejszego wieczo sięcy dolarów, tam znów inkasent ulotnił się chlebakiem przy boku, wstępującego w progi 
ru niezwykle bogaty i urozmaicony zapowia-: z grubszą kwotą. domowe i zastającego tam jego żonę, jego 
da: „Bacchanale“, Saint - Saen sa, „Rapso- Krtadną ludzie, którzy i bez tego mogą Starą, poczciwą Gretę, otoczoną rojem dzie- 
dję* Liszta, „Zawieruchę* Lewandowskiego, żyć w dostatku oszczędnie wydając uczciwie ciarni, a obok niej... młodego francuskiego 
„Wale* Chopina, „Tańce marynarzy” Nan- zapracowany grosz nic więc dziwnego, że nie żołnierzyka z niemowlęciem na ręku, z we- 
sena, „Torreadore* Romera oraz kompozy- jeden z małuczkich, obarczonych dużą rodzi. cołą łajdacką miną. | | е 
cje baletowe do muzyki Drigo, Gaune, Bur- ną a zarabiających malo „dopomaga“ so- Kogoż to pod swój ołówek schwycił kary 
gmulera i in. EPE K. Kompani. bie. katurzysta, we francuski mundur przedtem 
jec. Bilety w kasie Teatr Lutnia dziś od 11 Najwięcej takich wypadków zdarza się nie go ubrawszy? Otóż schwycił jeńca wojen- 
bez przerwy. stety na poczcie. Pakiety wartościowe i li- nego którego, rezerwistce niemieckiej przy- 

— „Fotel 47". Ciesząca się wielkiem po- sty od przysłowiowych ciotek  amerykań- dzielono, by jej męża w gospodarstwie za- 
wodzeniem lekka komedja Verneuila „Fotel skich nęcą niejednego a okazji ile chcąc.  stępował. Si к 
47“ ukaže się jutro w premjerowej obsadzie W. Ciumoch woźny urzędu pocztowego w I trzeba było widzieć minę tego „bosza”. 
z udziałem znakomitych artystów: Janiny Hoduciśzkach puścił się na taki właśnie ka Malowało się w niej nie więcej, tylko! zdzi- 
Werniczówny i Aleksandra Żelwerowicza. wał. Z listu adresowanego do Turło wyjął wienie z powodu tego nieoczekiwanego po- 

— Teatr Regjonalny. W poniedziałek nad. banknoty, a kopertę wyrzucił, Sprawa wydała większenia rodziny. Nic więcej, powiadam, i 
chodzący 16 bm. rozpoczyna w Wilnie krót- się ? niefortunny wspólnik p. Turto trai do to może właśnie było w tej tragedji najko- 
kotrwałą gościnę zespół Teatru Regjonalne kozy, a następnie do sądu. ' ] miczniejsze. | й i 
go pod dyrekcją T. Skarżyńskiego. Wysta- imo szczerego przyznania się do winy, Krążyło wiele, jak zauważyłem, na ten 
wioną zostanie barwna sztuka osnuta na zwy sąd uznał za możliwe ukarać początkującego właśnie com go wyżej poruszył, temat, kary- 
czajach i obrzędach ludu sandomierskiego przestępcę — dla postrachu — łagodnie wy- katur. Jedna od drugiej była lepsza. Jedna 
„Sandomierskie wesele*, składające się „z znaczając mu karę 6 mies. więzienia. (y) przed drugą publiczność bawiły. 
trzech części: 1) Rozgowiny, 2) Rozpleciny I nagle znikły gdzieś. Dziś dobrzeby się 
i3) Oczepiny. W tem oryginalnym widowi- ich naszukać trzeba było, aby znaleźć. Za- 
sku urozmaiconem śpiewami i tańcami bierze pomniano o nich a zapomniano dlatego, że 
udział przeszło 30 osób. Przedstawienia odby aktuałność ich minęła, że to, co tak wyraziś- 
wać się będą w teatrze miejskim Lutnia. Dla 8 5 D R T cie i na dobie kiedyś przedstawiały, dziś do 
młodzieży szkolnej będą organizowane spe- przeszłości odległej należy. 

cjałne 00 popołudniowe po ce- a. isc to we PE obraz, co 
nach zniżonych. e na ywood'u ekran wsze: nie, Niczem — Przedstawienia W obu „Ognisko" na szarym końcu. 14 jednak nie osłabia jego wartości, cieka- teatrach miejskich odbędą się w niedzielę nad Zmagania się mistrza piłkarskiego wości jego treści i tego zainteresowania, z 

o ało W н оан naszego okręgu” Ogniska, 0 wejście Korg 26 na niego parzy Choć doszukatem się wspólnoty tła, „Po- 
S W. Szekspira z muzyką Mendel- do Ligi wykazały, niestety, że Ogni- wrotu z niewoli*  temi maprawdę śmieszne- 

sohna „Sen nocy letniej” w teatrze Lutnia war sko nie dorosło jeszcze do poziomu mi karykaturami powojennemi, niech nikt nie 
tościowa sai I S extra-klasy. A > bodaj śm w > AO wesołość, czy 

— Kwartet Trjesteński w y laj ech przez łzy. 
niedziałek 16 bm. staraniem Wil. Tow. Filh. „ „> 2 
odbędzie się w teatrze na Pohulance koncer bądź:to na własnem boisku, bądź na mąż, któremu przypieto „rogi“, we wraże. słynnego Kwartetu Trjesteńskiego. Bilet ge cudzem, przegrało zdecydowanie. niach z „Pow rotu z niewoli" nie doszukać 
pam MNA i Obserwując gre Ogniska, b. ofiar- o wieże film ten daje tyle micnychi na: 

— Koncert w zw. literatów, poświęcony 14 A chwilami nawet ładną musieliś- strojowych. wrażeń, jak Ak asis że re- kompozytorom wileńskim, odbędzie się, w my ŚJ do przekonania, że zarówno żysersko skrojony jest zgrabnie, przeto ani czwartek o godz. 8.30 wiecz. (Ostrobram- Ł.T.S.G., Naprzód czy Lechja, wygra- a się pozwala swego zakończenia. 
= GR a ezat R 4 prot. Kimontt ły zasłużenie. Ognisko, posiada wpraw- i kė so Bala ok 
К EG dzie kilku niewątpliwie dobrych gra- Paczy"jc, majtrwalsza przyjażń, bo w mig 

yleżyńskiej i 
orkiestry 1 ppleg. pod batutą prof. F. Kose 

doli poczęta. Jednego z nich gryzie tęskno= 
ta za żoną. Tęsknota ta sprawia, że decy- 

ckiego. Będzie to bezpłatny koncert dla abo Czy, na ogół jednak nie jest zespo- 
nentów Niedzieł Kameralnych, oraz dla człon łem 0 wysokim poziomie techniki 

duje się on na ucieczkę. A towarzysz? Czyż 
dobry przyjacie! może go opuścić w takiej 

ków i eg eg a PERS Pozatem į pozbawionem biegów. 

a Koncert = cz szkóły, ' Niedzielne spotkania Ogniska z 
szajka Pio w a Lechją we Lwowie zakończyło się CE ędrują tedy razem i nieszczęście chce, 
15 grudnia rb. odbędzie się w sali Miej porażką w stosunku 3:0.—Lechja, gra: że tego właśnie, tęskniącego za żoną( dru- 
skiej o Ton 12 koncert przy współ: ląca jak twierdzi cała prasa, ponižej £i iei ao) a ee EE 
ads najwybitniejszych sił artystycz- swojej formy, zwyciężyła bez trudu. ja, jego szczęšliwie docie 

nych m. Wilna na rzecz budowy szkoły Dziś J R ow z ei „Lt Korzysta 2 okazji, aby odwiedzić żonę 
Tionė i L Pi je. rozgrywek O wejście do Ligi Ognisko kolegi. : RA 3 
о Podbrodzis t aalelo ostainie miejsce a a OR 
а W programie koncertu deklamacje -— Clekawe, jak przedstawiałaby się nieważ jeddak Karol jest człowiekiem charak 
— p. Zofja Małyniczówna i p. Marjan Sytuacja, gdyby mistrzem okręgu by: к teru, ponieważ rozumie swe obowiązki wzElę 
Wyrzykowski, śpiew — p. Jadwiga Kru ła drużyna 1 pp. Leg. lub Makabi?. dem przyjaciela, więc do niczego nie docho- 
żanka i p. E. Olszewski, muzyka — р. 

zbrodnia była dziełem Anny Kamienieckiej jej szczęśliwi wybrańcy, odpierają z naj- 

Na srebrnym ekranie 

„POWRÓT Z NIEWOLI“ — w „Hollywood“. 

  

(y) dzi. S Bus skrywa, Pano nad sobą, 
= choč žyč bez Anny nie može. Pliszewska - Ranuszewiczowa, tańce — T MRT TASTE у $ ; O rewolucja zwalnia Sa An- 

p. Sawin - Dolska. z Wim > 5 ю iny z katorgi. Wraca on spragniony domowe- 
: +1; a przepełniony pasażerami autobus iska i zastaje... jednak żonę w obję- 

Ze względu na doniosły cel na jaki wpągł na kamień co spowodowało przewróce Each Karola. : = koncert został przeznaczony oraz na nie si © : + + i : 4 E > A >. wś Tert jeden jedyny raz, to jedno, jedyne, 
biorące w nim*udział siły artystyczne Z jadących trzy osoby doznały ciężkich 0< przez moment, zapomnienie się, stwarza tra- 
spodziewać się należy, że w dniu ozna brażeń Są to żydzi — mieszkańcy okolicz- gedję, tragedję trojga ludzi. k 
czonym sala Miejska wypełniona b nych miasteczek. Autobus uległ częściowemu Kto ciekaw, jakie może być tej tragedji 

on oł ZE €-_ zniszczeniu. rozwiązanie — niech pójdzie do Hollywood i dzie po brzegi. Bilety zawczasu naby-  «— (e) Samobójstwo nauczyciela. W Moło zobaczy. 
wać możńa w kinie miejskim oraz Te- decznie w gabinecie inspektora szkolnego wy _— Role główne przypadły trojgu artystom p. 
atrach miejskich. pak k rewolweru R się za ierš p. Dicie Parlo, Gustawowi Frochlichowi i Lar- 

naticzyciel szkoły powszechnej Edwa rzy wi Hanensenowi. 
żanowski. Co było powodem samobójstwa -_/1.-Pierwszą pamiętamy z „Mśholescu* tyle 

ca (a dno. ck w „Samo wkłada wdzięku w postać Anny, co 
— (c) Połknęła okruchy szkła. W aresz- tam. 

Piccadilly — Intrygant (Emil Janings) cie policyjnym usiłowała odebrać sobie życie / jest urocza, miła, dobra, rzekłbyś: do ko- 
Hollywood —Powrót z niewoli. 20 letnia Natalja Repowa, prostytutka która chania stworzona. 
Wanda — Pat i Patachon jako bohate. połknęła kilka kawałków szkła z wybitego — Lars Hansen wręcz świetny w odtwarza: 

` 

CO GRAJĄ W KINACH? 

rowie. przez siebie okna w areszcie, : niu tych głębokich ciosów, które mu rola Lux — Ramona . . „Podczas oględzin lekarskich stwierdzono dyktuje; wreszcie Prołich doskonały w kre- Eden — Klub czarnej a jednocześnie ślady rozcięć arteryj krwionos- ącji o bardzo znacznej skali przeżyć i! wra- 
Słońce — Tancerka Katarzyny II. nych na rękach. | i ' żeń. 
Miejskie — W pogoni za di Repową odwieziono do szpitala żydow- Obraz wykonała Ufa niemiecka. Mam do 
Światowid — Dolar, serce skiego „Powodem usiłowania samobójstwa zarzucenia realizacji, że pierwsze akty, Ognisko kol. — Przedwiośnie. była ogólne zniechęcenie do życia. przedstawiające Syberję, wypadły zbyt sztu- Heljos — Księżniczka Olga. —- ;— (©) Konkurenci między sobą. Na ulicy cznie. Robią wrażenie robionych w atelier i 

ы Kijowskiej 58 wszczęli z sobą bójkę dwaj wła to niezbyt starannie Zatuszowanem. | 
(y) Katastrofa: na szlaku kolejowym ściciele mieszczących się obok siebie budek z Pozatem szwankuje technika zdjęć, tak 

Lida — Skrzybowce. Przed kilku dniami na wodą sodową. Zajście wynikło na tle konku- doskonała wogóle w obrazach Ufy. || i 
szłaku kolejowym Lida — Skrzybowce miała rencji handlowej. Reżyserja zato bardzo dobra, miejscami 
miejsce katastrofa. Pociąg Nr. 816 najechał — (c) Pożar. w Iwieńcu. Onegdaj wieczo niezmiernie sugestyjnie ujęta. 
na przejeżdżającą fu rmankę. Koń został za- rem w miasteczku Iwieniec w zabudowaniach Omega. bity, jadący zaś furmanką Konstanty Gomza, Morduchowicza wybuchł pożar, który dzięki 
ze wsi Ignatkowice ranny. Rannego przewie- sprzyjającym wiatrom począł zagrażać sąsied WUWAWYKWZTKNOMATAONT NEWEST WTZ 
ziono tym samym pociągiem do Wołkowyska niem budowiom. 
gdzie umieszczono go w szpitalu. Miejscowa straż ogniowa nie mogła nawet Sztralla przy ulicy Wielkiej 2 został zatrzy- 

Jak ustaliło śledztwo katastrofa spowo: przystąpić. do lokalizacji ognia i gdyby nie many Cyprian Ałtynnikow ,Wąwozy dom Sie dowana była tem, że Gomza zasnął i mie prz była w. czas wojskowa straż ogniowa mionowa). > mógł przez to zauważyć zbliżającego się po- pożar bezwzględnie przybrałby katastrofalne 
ciągu. rozmiary. 

W tym samym dniu na szlaku Postawy— — (c) Awantura w Kasie Chorych. Wczo cy 
Worapajewo trafił pod pociąg Kajetan Sinica raj wieczorem w lokalu Kasy Chorych pijany 
Po upływie kilku godzin zmarł on. osobnik nieznanego nazwiska wszczął awan- 

— (c) Kradzież aparatu do mierzenia e- turę i pobił uspakającego go woźnego. 
nergji elektrycznej. W piwiarni przy ulicy Wi.  Awanturnik wszczął nieopisany hałas który 
leńskiej 3 skradziono ze stolika aparat do mie zwabił przed lokal Kasy tłum ciekawskich. 
rzenia energji elektrycznej wartości 110 zł. Dopiero przybyli policjanci zdołali unieszko- 10 
Kradzieży dokonano podczas gdy w lokalu dliwić rozbijającego się pijaka i odprowadzić mie 
było "o osób, | Roa: go do aresztu. 

— (c) Kradzież garderoby. Bronisławie rzekroczeń administracyjnych 37, resztę po Szadujkis (Tatarska 26) skradziono z mie- — (c) Echa demonstracji na cmentarzu d J oai 1 аН szkania garderobę wartości 300 zł. Złodzieje Rossa. Dochodzenie wstępne przeciwko uczę- 
dostali się do mieszkania podczas nieobecnoś- stnikom demonstracji na grobie komunisty — (c) Skąd Grudziński rłodjął pienią ci domowników. Juchno zostało zakończone. Osadzonych w na stałszowany czek. Do notatki o ucieczce 

areszcie centralnym komsomolców i członków funkcjonarjusza magazynów tytoniowych, 

— (c) Przejechanja przez dorożkę. Na uli- 
Niemieckiej dorożka powożona przez Jude. 

la Szymielewicza (Lwowska 48) najechała na 
Marjannę Bojarojć (Szpitalna 6) wskutek 
czego doznała ona potłuczenia głowy i rąk. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 9 do 
bm. do godziny 9 rano zanotowano w Wil 
75 wypadków. W tem było: kradzieży 9, 

zakłóceń spokoju i nadużycie alkoholu 18, 

  

      
— neszi j ry 2 dzień o: a RA Ka z PPS Lewicy badało dwuch sędziów śledczych Grudzińskiego 'wkradł się błąd. Okazało się zbiega ż pod esk« Ё ' i AZ którzy na podstawie zebranych materjałów bowiem, że pieniądze na sfałszowany czek 8* Z SK <j Juszkiewicz ośmiu aresztowanych zwolnili z aresztu pozo- Grudziński podjął nie w Banku Polskim lecz Konstanty (Bołtur |. zu) oskarżony 0 'kra- 

dzież w sklepie Mowszy Margolisa przy ul. 
Il Jatkowej 9. 

Juszkiewicz zbiegł w drodze do sądu gro. 
dzkiego z więzienia stefańskiego. 

— (c) Katastrofa autobusowa na linji Wil 
no - Oszmiana. W ubiegły poniedziałek wie- 
czorem na szłaku Wilno — Oszmiana miał 

iejsce wypadek samochodowy. 
Na 5 klm. od miasteczka Miedniki jad 

stałych zaś wczoraj w dzień przewieziono do z Kasy Skarbowej. 
więzienia na Łukiszkach. Większość zatrzy- 3 
manych są to notowani juž wywrotowcy kara 
ni przez są dy. Ža S žeon LE 0 Mię” są dy. | В żczyzny. W lesie pod Ławaryszkami znalezio Jedynie Dziedziul, który, dotychczas z no trupa młodego Sy przy którym 
wszelkich opresyj wychodził cało tym razem nieznaleziono żadnych dokumentów. mocno się skompromitował i mimo ugilnych Zmarły jest ubrany w zniszczoną mary- tłomaczeń się nadal pozostaje: w więzieniu. narkę i spodnie bez butów. o — (c) Złodziej w cukierni Sztrialla. Na | Žadnych zewnętrznych obrażeń na ciele 40) gorącym uczynku kradzieży palta w cukierni nieujawniono. 

  

cho We wszystkich spotkaniach swoich Uczuć _ wesołości, które budzi zazwyczaj / 

Profest wileńskich urzędników skarbowych 
przeciwko demagogji partyjników 

ką akcję nie możemy jednak uznać 
ani odbytego niedawno kongresu, ani 
tem mniej niepowołanej  ingerencj: 
marszałka Sejmu, podyktowanej nie 
rzetelną troską o poprawę bytu rzesz 
urzędniczych, lecz wyłącznie względa- 
mi partyjno-demagogicznemi i chęci« 
wygrywania atutu urzędniczego w wal 
ce politycznej z rządem. A 

Stowarzyszenie Urzędników 
Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Stowarzyszenie Urzędników 
Skarbowych z Wykształceniem Akad. 

i Stowarzyszenie Urzędników 
Kontroli Skarbowej. 

L li a ORYTRATO DER EBY AZ REY STERY 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

SPRAWY AUTOBUSOWE. 
Z przykrością trzeba stwierdzić, że 

personel wileńskich autobusów grzeczaos 
cią naogół nie grzeszy. 

lle to razy każdemu z nas zdarzało się 
iłyszeć surowe admonicje udzielane przez 
pp. konduktorów publiczności. 

Ё „leż to razy ten i Ów z nas „narwai 
się" na zły humor p. szofera, wywołując 
iego gniew potulną, skromną prośbą, aby 
nie rozmawiał z sąsiadami w czasie jazdy. 

Sakramentalne: „proszę państwa posu: 
nąć się do przodul“, albo „no! proszę pań 
stwa i t. d.*, wygłaszane najczęściej wtedy, 
gdy stłoczeni, jak śledzie w beczce, pasa 
żerowie szpilki między siebie wetknąć już 
nie są w stanie, brzęczy każdemu w uszach, 
czyż nie tak jest? > 

Ale spokojni wilnianie do wszystki 
mogą się przyzwyczaić, —przyzwyczaili się 
więc i do tego „per nogam* traktowania ich 
w autobusach. ® 

„._ To tylko ten biedny Litwin, urwawszy SiĘ z postronka, na którym go powieszono 
niesłusznie, następnie swój protest na ten 
gwałt akcentował słowami: „wisza, wiszą, 
szyja boli-widomo, nieprzywykszy*. | 

Poniewaź naszej publiczności  autobu- 
sowej nikt nie.wiesza, więc przeważnie pro- 
testów przeciw niegrzecznemu traktowaniu 
jej przez obsługę autobusów, nie zgłasza i 
złe traktowanie płazem puszcza. 

Tacy juź jesteśmy! 
- Teraz obserwuję wzrost zdenerwowa- 

nia pp. konduktorów od czasu wprowadze- 
nia t. zw. biletów przesiadkowych. 

Siada ktoś, poznany, koło Sądów, 
prosząc o bilet do ul. Krakowskiej na Śni- 
piszkąch. Pan konduktor nie jest oczywiś- 
cie w stanie spamiętać ceny biletów prze- 
siadkowych na wszystkich czterech linjąch. 
Musi on tedy sięgać po cennik, który w specjalnej ksiąžetcze nosi na piersiach.Uwa- 
żając widocznie obliczenia te za kłopotli- 
we, a ochotę pasażera do przejazdu jedną 
linją dystansu jednego przystanku, aby na- 
stępnie przesiąść się na inny, conajmniej 
za dziwactwo niezadowolenie swe wyraża. 

Czasem niezadowolenie to znajduje wy- 
raz w nerwowem szukaniu cennika, nerwo- 
wem  wyrywaniu biletu i. zniechęcającem 
stęknięciu, czasem jednak uzewnętrznia Jsię 
w opryskliwej uwadze w. rodzaju: „bieda z 
temi przesiadkami; w każdym jednak razie 
bynajmniej nie stanowi propagandy na 
rzecz zwiększenia frekwencji jeżdżących 
naszymi autobusami. To pewne! 

Dastepog, sprawa—to bojkot stosowany 
przez autobusy względem niektórych przy- 
stanków. Polega on poprostu na nieprzy- 
stawaniu przy nich. : 

Jeden taki „bojkotowany* prz 
saaa się = : RA i 
towskiej, a drugi, iak się okazuje 
M. Pohulanki i Zawalnej. 1 

Na temat tych autobusowych bojkotów 
nadsyła.mi p. W. Dyl. (adres posiadam) 
następujące informacje: 

„Jeżdżąc codziennie na dworzec o go- 
dzine 7 z minutami rano, wsiądam do 
autobusu linji Nr. 2 przy ul. Mała  Pohu- 
lanka, gdzie jest oficjalny przystanek. 

tale zmuszona jestem czekać od 10— 
15 minut, ponieważ wiele z pośród autobu- 
sów linji Nr. 2 nie przystaje przy Małej 
Pohujance mimo dawanych, nieraz rozpacz- 
liwych, znaków o zatrzymanie się. 

W sobotę 7 grudnia, gdy wsiadłam do 
trzeciego, z pośród z kolei mijających, 
autobusu o godz. 7 m. 9 (czas podany 
przez konduktora) i poprosiłam 0 wyjaś- 
nienie, dlaczego areał autobus  zatrzy- 
muje się przy Małej Pohulance, konduktor 
broniąc postępowania swych kolegów, 
wyrwał mi brutalnie z rąk, podany przed- 
tem przez siebie, rozkład jazdy, odzywając 
się przytem w sposób grubijański. 

Odmówił mi także podania swego nu- 
meru, wobec czego mogłam już tylko, wy- 
siadłszy zanotować Nr. samochodu, w 
p incydent miał miejsce. Jest to Nr. 

Może po tych skargąch, które coraz 
częściej słychać, pisze p. W. Dyl, odpo 
wiednie władze i zarząd spółdzie!ni auto- 
busowej zechcą uregulować sprawę posto 
jów na przystankach i postarają się o do- 
bór odpowiedniej, niż to jest obecnie, 
wyszkolonego i wychowanego personelu". 

Ze swej strony radbym widzieć skutki 
apelu p. W. Dyl. Mik. 

ygmuD- 
na rogu 

     
O apowiedni nożyk 

uiatwia znącznie 

golenie... 

Nożyki Gillette 
są wykonane z najlepszej stali. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette, 

OE 

Czillette 
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RADJO GIEŁDA WILEŃSKA CENY W WILNIE. i Ss Od dnia 10 do 13 grudnia 1929 r. włącznie będą wyżwietlane filmy: 
Środa, dnia 11 grudnia 1929 r. dnia 5 grudnia 1920 r. Z dnia 10 grudnia r. b, Kino Miejskie s е 66 

11.55-12.05: Transmisja z Warszawy. Banknoty. Ziemiopłody: pszenica 38 -40, żyto 25 zę 0 0 i | 1 ū U m p ni p || 

Sygnał CZASU. kia Earedek pzyki Dolary St. Zjedn.8.90 a PN M i 2 eini SALA MIĘJSKA 99 
opularnej w wykonaniu orkiestry Polskie- —30, oi —22, 1 ^ 8 

Ёоркміа.!“/ programie: 1. Mendelssohn— 17-18, ziemniaki 7 - 8, siano 10—12, słoma ul. Ostrobramska 5 az W ili włównej: TO Mix. | Nad program: Lnta-Parh Niekeya ż wat 
wert. „Hebrydy”, 2, Czajkowski — „Barka= # VAN у * ка 8-9, makuchy Iniane 47—48. Tendencja 

rola”, 3. Tusli -fómans : tóski LMakrę?, OTEŁDA WAGSZWSKĄ bardzo słaba. Dowóz dostateczny, zapotrze: . k 

1 
! Kasa czynna Od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „OCHOTNIK i SIAM* 

  4. iNoskowski - „Krakowiak“, 6. Glinka— 10 grudnia 1929 r. bowanie małe. 

trio „Gwiazda polarna", 6. Paderewski Dewizy i waluty: ži Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa Dziś! Arcydzieło filmowe produkcji а 4 
„Menuet", 7. Remberg—„Pieśń hinduska", Tranz, Sprz. Kupno 30—33, pytlowa 36—40 za kig. KINO-TEATR Garopajakiaj, Reżyserji JOE MAY POWRÓT Ł NIEWOLI | a 

  

  

  

8. Sarasate—Taniec Nr. 8, 9. Muzyka ta: Dol 2 8 Kasza jęczmienna 60 —70, jaglana 80 - в 3 i Е BA 
neczna. 14,10—13,20: Transmisja z Warsza- DO!arY 8,90, 8,92, 8,88, rada 80 110 «| Role główne wykonują znakomita DITA PARLO, niezrównany LAR3 HANSEN i GUSTA'- 
w. Komunikat eięteokogietny. 15.40 - Belgia 124,15, 125,06, 124,4 Ajas ia 80, aa s. ©. „KOLLYWOGD FRÓHLICH. Motto: Przyjaźń i miłość... Dwoje przyjaciół i... Kobieta... Tragiczny trójkąt... *. 
10.00: Program dzienny, repertuar i chwil- Kopenhaga 239,20, 239,80, 238,60 1 kg, manna 100—130. Mickiewicza 22. Orkiestra koncertowa. Początek seansów 0 g. 4, 6, 8 i 10.25. W dzień premiery SNY ROMANCE PR CE EA A a y 5.80 Holandja 359,64 _ 360,54 358,74 280, baranie 180 —200, wieprzowe 280 —320, 1 dni : с i 8 
Baonu Saperów pod batutą M. Salaickiego 22 я ыч i R A Dzis i dni następnych wielki 66 W rolach głównych: OLC. 
W programie: 1) Zawadzki—marsz „Biały Londyn 43,50, 33,61, | 43,30 ROBA Ale: Om: Kino - Teatr dramat z życią rosyjskiego „TANDGRRA KATARZYNY Il GROWSKA i OSIP  RUNI % 
Orzei“, 2) Moniuszko uwertura z opery Nowy-York 8,89, 8,91, 8,87, 440. Zając ze skórą 5—6 zł. za sztukę. Si „„„ » | bobater filmu „Przy Kominku“. Ciemnota: rozwydrzenie i rospusta rosyjskiej szlachty pod panowaniem Kr it 
„Halka“, 3) Noskowski—„Polones elegiiny“, Oslo 27895 219.55 278,35 iał: MI 45—5) sa lit > nie. ioeńce rzyny ll. Krwawa groza odległych czasów niewoli chłopskiej. Historyczny balęt carskiego teatru dworskiegesm 
4) Osmeński—wiazznka „Kwiaty Polskie”, Paryż 35,08,5 35,07 35,00, Aa 250. = "ži s. DD. ul. Dąbrawskiego5 | w Petersburgu. Pod biczem despoty. Zwycięstwo miłosci. Nad program: Arcywesoła komedja „Oj 1 
5) Moniuszko— „Pieśń wieczorna”, 6) Za- wł 2040 253% tana 720 -250, 10 Eo A za "SĄ TESCIOWA* z Harry Lloyd'em_w roli głównej. | 
leski-„O| Ten mazu“. 17,00— 17,25: Praga 26,42.5 26,49, „36, ser twarogowy 160—180, mąsło siesolona Л 

. Audycja dla dzieci „Czego ludzie nie wy- Szwajcarja 173.11, 173,54, 172,68 650-740, solone 560 - 650, 

   

„dzień egzekucji, a my wygramy na cza- 

Jaja: 180 -200-za 1 dziesiątek. 
  

  

ślą* opowie Wujcio Fienio. 17,25 17,45: Bukaresz 5, 2 ь Ę = i *0 Kobiecie wabółcześne” odczyt wygłosi A p 2 4 > R Warzywa:  fasoła biała 140 —160, KINO-TEATR | | Premjeral — UWAGA! Podczas seansów orkiestra bałałajek i mandolin. i 
Marja Dąbrowska. 17,45—18,45: Transmisją Wieś PR? 1 % 12 kartoilė 9 -- 10, Kapusta Świeża 9 r Zachwycający przebój! Tryumfalny film, Harr Liedtke i iego partaerki Hild 
+ Warsrawy—Koncert. 1845 -19,051 Kwade Wiedeń 125,38 25,6 25,07, -10, Kwąszona 25—30 marchew 15 -20 I I “ ulubieńca publiczności, niezrównanego y prześlicznej ildy Kos 
rans akademicki, 19,05 - 19,30: Audycja we: Węgr: 155,57 155,74 15517 (2a klų.) buraki 10 I5 (za kilogram) „I 5h 05 x Najnowszy erotyczny | kino-romacs. Wybitr 
sola „Nieszczęšliwy Aron“ zradjofonizowa- Wioc>y 4668, 46,77, 4653, GE Si Pomieseę 100-120 3a Wileńska 38 5 IĘZ E emocjonująca treśći Porywające momentył E 

a e! + z uk, |" m R sę na nowela Gustawa Olechowskiego W Mark: niemiecka 213,32, kz. kalafiory 80-- 100 A główkę. Rekordowy sukces na całym świecie. — _ 2 ORKIESTRY — Początek o godz. 4, 6, 8, 10,152nji 
wykonariu Zespołu Dramatycznego Rozgł. 

Wileńskiej. 19,30—19,45: 9 tą lekcja języka Gdańsk 173,89, Owoce: Jabłka stołowe 100—1380 za 1 niu 
  włoskiego, prowadzi dr. |anina Rostkowska Papiery. procęziowe: ; kg. kompotowe 50—80, gruszki Lgat. 150— 

19,45—20,05: Program na, czwartek, Žygiai Pożyczka inwestycyjna 117.00. Prem- 200, II gat.100 -20,šliwki węgierki 170 - 180. 
czasu z Warszawy i rozmaitości, 20,05— jowa dolarowa 66.75 5: proc. konwersyjna Drób: kuty 6-8 zł. za sztuką, kurczę: 
20,30: Pogadanka radjotechniczna, wygłosi 49,75, 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- tą 3 4, kaczki 8-9, "bite 6-— 7 
Mieczysław Galski, 20,30—24,00: Transmisja jowa 102,50, 5.proc. kolejowa 46,50.8 proc. gęsie 18—20, bite 15 18, indyki 20—25 

RENE, ZEE KA pie purbų ti i R aw Lia a Rolny obli- bite 18. 20 zł. ` 

eljeton, komunikaty Oraz muzyka ta- gačje B. Gošp . 94. Te name 7 proc. Bas ia we 4C0-- 450, śnięte 281— 

sECę. % На proc MOŻ Anakie AEG ra, alupaki żywe 450 „500, śnięte 250 - 
8 proc. warszawskie. 07,50. Pd 10 WA 300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280 300, 
skie s2-: . $:proc-- Ład, Db, 10-PN6€. karpie: żywe 400. 450, śnięte 250. 300, ka” 
Siediec 69— _8_ proc, obięacie P. B- rasie żywe. 250—300, <nięte 200—250, oko- 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna i B proc _nię żywe. 400—450, śnięte 290—300, wąsa- 

E PREZ : aa н 35’30;;0:' D AU BE9S cze Że 400 450, Śnięte 300-326, sieja 
AJLEPSZY 5025 4 i pół proc. warsz. 46.75. - Kzlisz 57 72, 20,300, surny 280-300, węgorze › 

2 8 proc. T. K. Przem. Polskiego 79,— S 20u—250,:ptocie 151-180, « drędne ы i 50—80. 8 o 715.2; A ‚ ЗЬ : в 7 
w E G 5 E L wad RL TAAA Len: Len surowiec 1 gatt 2.30 — 2.40 

dolarów amerykańskich za pud, len trze- 

Mieczysław Żejmo į 22 lumetia kaz: 
E ilno, nl. Mickiewicza 24, tel. 161. 

Wilno, B i UA 4 = cyj, prof. Sekużowi- ranki — pór. L. Juch-| wieński 
©. cza, Warsząwa, Żóra-niewicz, 85 p. strz. Kórnieć le 

AR EE Gabinet wia 42-ki Kursy wy- Wil, Ni Wilejka. +) ROmisowo“ Ha 
‚ Racjonalnej Kosme- uczają listownie: bu- Sea A Ц 5 

tyki Leczniczej. chałierji,  rachunko- MASŁO solone majo- a 

@
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nali, odświeża, usuwA Kaligrafji, pisania naj Wysockiej otrzyma- SOMUkUNANOM nym asortymencie. a 
jej skazy i braki, maszynach, towaro-no duży transport. 

Instalacyjne  materjały lenie ci aclelakie i 
dla swiatła | sygnalizacji. | xów |"hpiet: Najmieekiego, pisowni ©. Wecewicz ów 1 łupież. Naj-mieckiego, pisowni * wojskową, górnośląski 'koncerau „Progress“ Bank Polski. 169,— 170.00 Powstechty pany 330 — 3.40 dol za pud.  Siemię 

oraz KOKS wagonowo i od jednef 'ki, Kredyt 110. Związek, Spółek Zarobkowych R 0 czystości 87 i pół Troć 1.20 dol. 
tonny w zaplombowanych wozach ją 78.50. Puls.8.50, Elekwowala. w Dąbrówie za pud. (nh. 1 Fis 

dostarcza 69, “V oe T. e "LT 2 T 
igbi Hand „drzejówi18. Norblin 80. Ostrowiec 1-IlI em. a Przedsi ! Pa z lowo-Prze- $ {ф“щ 22,75 22,— Zieleniewski 67, — mat 

sai о— Parowozy 20, . Węgiel ТЬ— Paro- Używajcie znakomity r 
ner egzystuje od 20, —. Borkowski 850 Spiess 105. ||' - ` DURIS DEUL : e chód T CHLEB „ARÓW KORKAL 

Dla magistratów, elektrowni i 

większych odbiorców rabat. -6 
P. 43, prospektów. —#    

| 

| najlepszych fabryk we wszechstron- 

I 

roku 1890 A Liloop.40.— B.Ząchodni 79. Kijewski 90, || C H L E B 

  

  

    

Biurć 

kobiecą koa- Wei, stenografji, 'ma- WĘDLINY wiejskie e 
Uródę serwuje, dosko- uki handlu, prawa, pp,: a CJE UB ai 

ztuczne opalenie ce- Znawstwa, angielskie- Peleca: Zsa książ OWi 

elektryczme I „US eso RUS ' į Mickiewicza 31 m. 4. respondencji handlo- RYDZE solcne = ROG © SRSEE E SU) Ci 

TOWAR GWARANTOWANY. 'smetykt racjonalnej, skiej. Po ukończeniu: z b ań Da Ustati ‘ ra : zę е 3 nię Pawła Link i Gadziendię ei 4.10—8 šwiadectwa. Żądajcie BA W AW AB wicze ucieważnia ią 
sė os Ani 

z-A0AATAB RÓŻNE Za „st micką Nr 2, 
KOBI 

doskonały: Oa 7. AOPNG 1 SPRZEDAĆ BAWAAWEGna cazwisko Zazis E 

A ch 
amy HCESZ NE. "m BILARD | SOLIDNIE": 

ończyć kursy fa*w dobrym stanie, bile, PRZEPISUJEMY! £9 
owe koresponden-kije zaraz kupię. Wa*| ną maszynach czcił 

rzez 

nė 
z aby! 
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20 $ 
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encji 

nowsze zdobycze ko-oraz gramatyki  pol- Mickiewicza 7;tel:1062 iR CT I Istal. 

п ‹ 
ri 

"Biuro: Wilna, Jagiellońska 3, tel 811. 2“ Kljeze 850 III em, 7350. Siła i Światła jłepery - Пна аи usuwa braki i skazy, 9 : jawa Pankli, uniewest v Składy węglowe: Słowackiego 27, 9850 Fwiey 38, Bank Dysk, 12$Nobel1250 | i otyłości. Żądze Wszędnie: too ||| DIH. K, RYMAIEWWICZ | Rezuacie | tevsie gw gw WIG MAY na каа sie ale 
к tel. 14-46 —0 3 Rudzki 2850 Haberbusch 103. Baak Hand- nanim - przyciemolanie . brwi, * ; rzędne hipoteki miej< gl ata 2 Stres. 

sama |owy— 119. Wysoka 145. Zawiercie 655 - LLTI „MICKIEWICZA, 9, |; Gabiaet i Kosmetiki Do sprzedania Skie'i wiejskie. Kapi- AE 
Ya I, ROS > ; Ы i . eczniczej „C ° 3 ы tały” — imdeks Nr 2837, : : Poleca w największym wyborze ka Hryniewiczowej, (ya domy piętrowe av P НЕч оЛЬ 3 

  

  
losze i śniegowce najnowszych fa- Setka 18 m. 9. Przyj. 9 10mieszkaniachwrazz no dolarów. gł, Feliksa Romana 

Rejestr Handlowy | po cenach najniższych. 

DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 
WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 26. 8. 29 r. 

10631. A. 1. „Tajc Mota-Bera" w Dokszycach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep skór i obuwia Firma istnieje od 1885 roku. 
Właściciel Tajc Mota-Bera, zam. tamże. 2107—VI 

«| mebli. Linoleum, chodniki i dywa* |: 
ny. Szczotki rozmaite i zabawki | — FPoszukiwi inteli. 1928]29, na imię. dziecinne; ukiwani | inteli ! 

  

    
"oraz Gabinet Kosme- = —   

  

mcj napoj. KOLOSALNV SUKCES! Era padai Lado i L ESS ks Grką R. 
PREGZ z FALSYFIKATAMII "r raz BON 

  

  

10632, A. I. „Tarnowski jan* w Dziśnie, Plac Rynkowy, 
sklep mięsa i wędlin. Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel 
Tarnowski Jan, zam. w Dziśnie, ul. Kilińskiego 10. 2108—VI 

mego słynnego orzeźwiającego na-. I “a bu ulcowego lasu dę-' lidne zabezpiecze: | umowamm 
poju znanego dotychczas pod: nazwą R LOKALE | bowego, 4 ha łąkij nia z gwarancją | apAGUBIONE „SINALCO* 'teni sam: napój ukaże się. B d reszta orna, Zabudo-| zwrotu. Obrocen* świaaczenie 

pod „FRUID* obecnie = 
nazwą 39 "_ opatentowany 
Żądajcje | “ ь iuo“ „ERUID* Bernsziejna 

z oryginalną etykietą i kapsiem - 
UWAGA! wszystkie napoje pód” 

"nazwą „SINALCO* i podobnie brzmią: 
cę nazwy nie mają nic wspólnego z; 
moim napojem „FRUID“. 

Wytwórnia. Bernszfejna 
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10633. A.l. „Wilnin Jogiel - Mowsza“ w Glębokiėm, pow. ”"Prać tanio czy drogo? 

Dziśnieńskiego, sklep wody sodowej i cukrów i domowa sprze i sn i ° . 
daż WoBOW ŻytiEkowydh: Firma istnieje od 1923 roku. Wła- Kto wezmię Persilu odpowiednią 
ściciel Wilnin Josiet - Mowsza, zam. tamże. 2109—VI ilość i rozpuściwszy go W zimnej 

10634. A. I. „Waksmacher Michel* w Dziśnie, ui, Handlowa wodzie zagotuje bieliznę krótko raz 
4, sklep bł: tny. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel Waks- ‚ : : ы х S 

šasėnė“ Michel) am: fatae © 2110—VI jeden, OSięgnie najlepszy rezultat i za0> 
______________________ : : ОНО ИЕ Wilno, Zarzecze 19. . „® 

10635. A. I. „Winokur Morduch“ w Giębokiem, pow. Dzi. „szczędzi wysiłku, czasu i pieniędzy. mur pali warszawianka budowań w tem 3 ha „Mickieyicza 21. jst, Ostrowiec, 
Lada r słąk i 1 ha lasu bu- LET nm Waźnia się, śnieńskiego, isklep galanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. ь . : а) KAKA ai аа 

Właściciel Winokur Morduch, zam. tamże. - 2111—VI Wiadomo przecież, jak nadzwyczajnie MKGZOGZKNEKCMAMM scoyzyczyni na-dulcowego — гевиа 5 ницаенанининатннвененинн и ншнни ' : z . : JS cielka poszukuje orna, rzeczka na 
10636. A. |. „Warfman Fania* w Dokszycach pow. Dzi- wydajnym JEST Persil! l paczka Persilu $; ż a posady do młodszych miejscu. Cena 15.090 й j zj ZĄDAJCIE nana Wróżka: Chitomanika 

>" 2) Folwark 12 kim.j Mickiewicza LL. dz. 175 
do wynajęcia z wszel- od Wilna, ładnie po Ltel 9-05. Е Екпо:уш:е Re 

   

  

nu. Jagiellońska 1—4.waniami i w _ dobrej 
> Zglebie z inwentarzem | ulokowanych sum Wujfa-na prawo 

  

   ła) Kolovję położoną |... Załatwia 
i POSADY 14 kim. od Wilna ob-| Wileńskie „Biuro kg, łomu. żelaz 

zuumemam szaru 15 ha bez za- Komisowo - Handl, lai stacji Brasta   
śnieńskiego, sklep artykułów pierwszej potrzeby i resztek błaa 1 3 ! dzieci z całodzienną złotych. 4) Ładne 
watnych. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Warfman  * wystarczy na 2 p do 5 wiader wody. opieką. Posiaca - do- letnisko + Gin 
Fania zam. tamże. 2112—VI Ef we wszystkich aptekach i BB skonate Świadectwa. Borze, składające się 

Gpersii AUKI | 
SDA SZR SWPS S r a a и składach aptecznych zńanego . a Francuski i metodęz ładnego domu (wil- 

JOHAN IRONSID. zmarłych jest bezmyślnością, bezcelo- przypuszczając, że kamerdyner przycho znego gestu i Spiesznie cofną! się ku stoliku kałamarz, położył pióro i arkusz Za chwilę do buduaru wszedł 

- d (wil: dowe, o miłości i t. da. y immuj 10637. A. |. „Warfman Berko* w Dokszycach, E Dzi- słodka od odików Frebls, Przygotowuje la) i 1.600 sąt. ziemi. i przyjmuje 

: | do gimnazjum, wy- Cena 600 dol. Zūt. do 
Prow, B, „PAKA, ) ечг па wieś. Adres: Ajencji „Połkres*, Wil- 

"M Antokol-Piaski Nr 7no, Królewska 3, tel. 
 WWACOEGAZAK ZEK ać m. 2. —017-80. A 

śnieńskiego, zajazd. Firma istnieje od 1924 roku. łaściciel 
Warfman Berko zam tamże. 2113—VI 
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! we też są te prośby — nie użyję mego dzi olecenia sir Roberta, a Osten drzwiom. apieru. Następnie zapalił na komin Worrington i obaj mini i й %i GRANTON 55.39 ą te prośby yje megi i z polece! : p ep: p rrington i obajį ministrowie spoj 
wpływu, dy ratować pani męża. Nie odwrócił się żywo: ' May nie pytała Ostena o rozmowę ku suty ogień, raz jeszcze obejrzał się na siebie ze zdziwieniem: 

— Zaklinam pana, — błagała, — mam możności uratowania go, 'ale — Dobrze! O co chodzi? z Thomsonem. Milczała całą drogę, po- dookoła, aby przekonać się, czy wszy- — Co się stało Worringto: 

sir Robercie, proszę mnie wysłuchać! 
Roger nie zabił lady Rowson. Prawda „+4; : 2 : х : RSA : 3 3 ; - i \ 
wyjaśni się wkrótce, nie wiem kiedy, WORA wyrok sądu musi być wyko- wadzając go ma kilka kroków od auta. egzekucję, wyznaczoną na godzinę ós- od cygar, przyjrzał się z uwagą jego nował do mnie kamerdyner jego, 

z 2 gdy dowiemy się prawdy sobą, 2 groźnym okrzykiem skoczył pana o wstawienie się za mr. Carlin- szeregach podczas wiełkiej wojny, któ: spał. || wiedziałem naturalnie że przyjdę. apóźno naprzód: giem? ry widział śmierć niejednego towarzy- Po wizycie May i Ostena siły opu- — — Ją również zostałem w ten 

folwark obszaru 51 Ва w każdej walucie |$015K% na imię K 
W celu ochrony przed falsyfikatami B (R Oman tem 10 ha cobrego ; lokujemy na 'so- Siaptego „Lignievikos, I 

'wyzdrowiala wznowiła przyjęcia. 
. Przepowiadą przyszłość, - sprawy Sąż, 

10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Naf | 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 2 
m. 6, w bramie na prawo schody. | sM 

OZ EEE EEE O POTOCZY ПЕУ Г 

gdyby istotnie to zależało ode mnie, nie — Chwileczkę tylko, proszę tu na grążona w myślach. Auto wiozło ich ku stko w porządku i wyszedł. Gdy zna* Podobno sir Robert ma się gorzejńi 
uczyniłbym nic w tym kierunku. Spra- bok. sir, — poprosił Thomson, odpro- więzieniu, w którem Roger czekał na lazł się w swym pokojw wyjął pudełko — I ja o tem słyszałem. Ale tel kratyc 

TYS z у — Czy słuszne, są moje przypuszcze* mą rano. zawartości i powrócił do sypialni swe- baron " г S : : : д I : ох у , są moje przyp ą 2 УР we et prosi mnie do siebie na d ale czuję, że wszystka wyjdzie na jaw! Osten nie mógł dłużej panować nad nia, że państwo przyszli prosić mego | Osten który odważnie walczył w go pana. Sir Robert leżał na kanapie i wiątą w Po ważnej c Od „nóż 

S'epar 
zi c krajow; : у "z o OWOCO „gy. M AGD sonów ae zagra Mei a os > > Ajencja ё 6_1‚‚0…‚„-‚ dzińskiego. 3gu 

i ię : y ° miejsc, "* Sprzedaję Wilno, Kr ewska 3, 'gubioną - - leg, Z0Ci 
mass z powodu” wyjaz-te1..171-80 —0 mację: akademtawii Bzoma p si 

"Wielki wybórsceraty stołowej i do | m AROSZERII du. eye Aa HALLO! Ф dk wydz „Brho pr 
a Н Bicz ol A ыы . МН W luo, AV, M. 

1 Ti 
sti Panie s: z Baeikówą ta 

mare «dó_ lekkiej akwizycji umiewaźnia SIĘ. | xtó * ' za usuwa zmar- l i) ned ah 1213, gd р dz » 
еа и о с а ла ла еа а на на л НЕО РТеДЬ wagry ŚMY 00 $pYZEŃABIA: g. 1073 ; 5—7. * 94 ЕЧЫЮпу paszgłzą 
NIE” NAZWĄ lecz - JAKOŚCIĄ zdobył! B raki e wki, Ku-. 1) W pobliżu Wilna na konia, kihowi 

мка 
JE usta 

|agu. 
jistów 

"= wania kompletne. Ce-] _ towanie dobre 
Pokó na z lasem 7.000 dol.|-D, Hi.-K. „Zacnęta” | pe Ap T i M 

Pi „Reich 
kiemi wygodami, oraz łożony, obszaru 30 ha, ——————— Zbiórki D. O.legacį używalnością telefo- z b. dobremi zabudo- MODE „= Ii, Golo 6 wii „p 

Me. . ZWEOU na,„nazwisko: S łosił 
- KREEBRUZICGAMERIEGA żywym i martwym.| ra oprocentowanie Ssłąnia w terminie NIE U 

15 VIH 1929 r. 15. 
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zbyt s 
wykuć — Przecież zostało tylko kilka 60° — — Sir Roberciel... — Tak, ale on odmówił, —odrzekł sza broni, nie mógł teraz opanować ściły go. Thomson musiał wezwać dok- sposób zaproszony. Najwidoczniej ćmenci dzin do egzekucji. Ale May powstrzymała go. sucho Osten. wzruszenia. Gorąco ściskał dłonie Ro- tora, który musiał zrobić zastrzyk urządzić jakąś naradę. 

Śmierć jego będzie na pana sumie- Nagle wrócił jej spakój. Wyprosto- — Spodziewałem się tego, sir. I gera i całował go, z twarzą zalaną uspakajający i dał nasenne proszki. * Może w sprawie Carlinga? Bie 
iii, s żyz pan jest jedyny x: człów k'er: „łą się i suchemi, zaczerwienionemi niema żadnej nadziei, by minister spraw łzami Chory uspokoił się i zasnął, оНА że 
który go AE O ae Słowo  czami obejrzała się dookoła. wasi Anai Ab, sda Kai, R ć Ale May zdumiewająco panowała | Stary shażć stał cicho wpatrując się dwory a Pw ai na wys KS ia SR м® — — Chodźmy, May — szepnął za- złagodzić ten wyrok? nad! sobą. w śpiącego, potem, otworzył drzwi, by dają się tak przekonywujące, że ni NY 1 B= ww: : а Р_ГЁШЁ. 19 niepokojony o nią Osten i wziął ją pod Uprzejmie powitała stróża więzien- widzieć, czy kto'nie ukaże się na schó+ żadnych podstaw, by ów та 

Ei DS nego. Objęła Rogera i pocałowała go dach i usiadł na krześle nie spuszcza- wienie. GC 
mocno. W jej oczach, dziwnym świa- jąc oczu ze swego śpiącego pana. — Żal mi go bardzo. Taki z ' 

— Najmniejszej nadziei nie mamy! 
Uśmiechnęła się do niego. — Jestem zrozpaczony, sir, zupeł- 

Zmarł 
Stoso+ 
mógł 

| pomy: 
° Юг 

* tyczne 
Youn; 
ie bi 

  
sie i wszystko się wyjaśni, mój mąż, — Nie. Ostenie, niech się pan nie nie zrozpaczony! Ale jest jeszcze CZAS, az, błyszczących | nie było Śladu łez, Nagle starzec drgnął:  dzwoniono i wybitny człowiek! A przytamę A i 

lzi ! ir Robercie, błagam, _.. ;_ |: ‚ óki: i lzii i iła, а7 а > GR ы 
bag NA OE 282 boi; ja nie zwarjowałam. Tak, zaraz A, a i — Nie żegnam się z tobą, ukochany przy drzwiach wejściowych. Thomson zdaniem, jeśli wogóle morderstw 

Rowson znów spojrzał pytająco na pójdziemy do Rogera... у — wyszeptała, — wiem, że jutro się spojrzał na zegarek: była dziewiąta bez że być wybaczone, to właśnie w 

May rzuciła miespokojne wejrzenie się zapomnieć to, co pan' mówił 

w tym samym kierunku. Wkrótce pan się przekona, że miałam Osten. Roger i mieli żenie, ż i iaj iš ‚ WU ika (że : э | { ® : Al 12 ger i Osten mieli wrażenie, że Jenkins, spełniając ściśle rozkaz ka- Rowson, — gdyb | d ) 
й S S a PR rację... w ostatniej chwili może. — JA nie mogę tego bliżej Jais nieszczęsna kobieta straciła rozum. Mo- merdynera, wprowaddih gościa wprost ce wrogów a E milczenie g ilkanašcie a und. | Dowidzenia. Chodźmy, Ostenie. czyć, ale jeśli pan przyjdzie i zapyta żę to było dla miej lepiej, ale jakże do buduaru. ła Bogu, że Rowson nie czytał ic 

„Ainiai, 4 oi uh do May wyszła pewnym krokiem. Sir © pat Sowa a paski ciężki był ten cios dla Rogera! Nad- Był to minister spraw  wewnętrz- nie znał ich treści! W przeciwny 3 b JUŻ | | Lik ja М ЛАЙ, człowiek... i.... 1... może Kii +] S к : е 2 ząb Ё п) 

imo sara lez zacji ае o Roo ka teak opa Srania н ludzkiego wyśiky musiał dokonać Ro- nych Geha Lormees wysoki i chy zię samby podzilt nasupemiej 
РОЬ СЕ a, EIC .P% się grpóręcz fotelik : ПУОр ЕН — Dowidzenia, ukochana — rzekł rozumnej. Ze zdziwieniem obejrzał i o ; ' | й 2 į JRR я › ° . ZIWI Įrzai SIĘ jego ukochana ba 
Za Aa сс Gdy Osten i May stanęli przed Ale proszę nic nie mówić biednej złamanym głosem — niech cię Bóg pa pokoju, głęboko odetchnął powie: | Е 2 

— Ach! Gdybyś pani mogła mówić, drzwiami, wiodącemi na ulicę, bez sze- miss Carling, może pan będzie łaskaw strzeże! trzem, nasyconem zapachem kwiatów 4; qziwne wrażenie? I ten dziwnie 

i. Ja 
i: ieńczone pomyśl- > + . 2 if | 

e oparł Starania zostaną uwieńczone pomys" ver, by opanować wzruszenie. mężczyzna, o twarzy arystokratycznej i zdanie. To straszne, że była to wła Kelio 

*ośc 
jod b. 

: — Dziękuję panu, że pan przyjął i mógłby wrócić tutaj dzisiaj o dziewią- zobaczymy, a może nawet wcześniej. pięciu minut. Nie ruszał się jednak z nym wypadku. Należałoby go nie k portret żony. wysłuchał mnie, sir Robercie. Postaram tej wieczór? Dziś wieczorem los nas połączy znowu. miejsca i patrzał wciąż na śpiącego pa- 2 przed Nie nepa, я ЁЫУЁЁЁБ\(Ё чеч wewii: — Tutaj:? Poco? — zdziwił się Czuję to: Bóg nas nie opuści! na. ona.. — tu wskazał na portret t:nacjor 
tządo 

„pomo! 
'cego | 
= 

9 

'amery 
> э > „Še p 

Czy nie znajdujesz, że ten pokój dy rz 

gdybyś mogła wyjawić prawdę! Gdy- lestu prawie, zjawiła się za nimi po- wyrazić pani moje najgłębsze uszano-”  — Do jutra! — odpowiedziała z i, z niezadowoleniem podnosząc brwi, p; ; nieprzyjemny zapach kwiatów 4 liktu 
byś wiedziała, ile łez wylałam, jak go- stać Thomsona i, po chwilowym waha- wanie i postarać się pocieszyć i dodać uśmiechem. zapytał: ья уе 
rąco modliłam się га twą duszę, gdy niu, starzec ruszył za nimi. Jenkins otuchy. Nie trzeba tracić nadziei 2 "2 Gdzie jest.sty Robert? a bana 2 С ВН 
straszna śmierć zmąciła moje szczęście otworzył drzwiczki czekającego na — Przyjdę. Widzę że pan jest szcze- Rozdział XXIV — Stary sługa — Leży, sir, zdrowie mego pana podchodząc ku S ai 
Gdybyś wiedziała jak cierpiał mój mąż, nich auta. rym przyjacielem mr. Carlinga, Thom+ Thomson chodził w milczeniu po pogorszyło się nagle. Zaraz się wszy- kiótym łączyły go prz E A RA | 
współczu jąc twemu mężowi, pani, Je- _ Osten pomógł May wsiąść i właś: sonie, i: jestem bardzo wdzięczny za biiduarze lady Rowson, przestawiając scy zbiorą. E etikai, dał IE masie jeś 

śli wiesz i widziałaś to wszystko, to nie postawił nogę na stopniu, gdy współczucie — odrzekł gorąco Osten, meble. Ustawił na środku pokoju kilka  — Wszyscy? Któż jeszcze mA М ty węzwałeś nas tutaj, by żądać uła 
zmiękcz serce męża, wpłyń na niego, Thomson dotknął jego ramienia. przekonany zresztą, że wszystko na nic, złoconych stolików na cieńkich nóżkach być? wienia Carlinga, ta Ró przygotuj 
by ratował niewinńego człowieka... — Mr. Starr, czy mogę pana zatrzy- że nadzieja przepadła zupełnie. dookoła krzesła, zwracając je w stronę / — Przedewszystkim lord Worring- ną przegran: Ba, | dodat zł ės | 

== Dosyć „Mego! — przerwśł sucho. iść wa nankfęę? „Wyciągnął rękę, do starego sługi, portretu. ton, sir, właśnie, zdaje mi się, że słyszę 3 P Zograną! R 
sir Robert — Wzywanie świadectwa _ Jenkins cofnął się z uszanowaniem, lecz ten udał, że nie zauważył przyja- Przed każdym krzesłem postawił nadzwonek. 
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