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„ZBAWCA ŚWIATA”, 
Ośmdziesięcioletnia pani  Aunie 

Besant, prezydentka indyjskiego Te- 
warzystwa Teozoticznego Adyar, dc- 
ktor honoris causa wysokiej uczelni 
Ceniral Hindu College w  Benares 

„(oprócz pani Besant tylko książę Wa- 
ii otrzymał ten tytuł), apostołka no- 
wej nauki głoszonej przez jej pupila 
Krishnamurti (zowią go też Krishnaji), 
przybyła z nim, z tym swoim prote- 
gowanym młodzieńcem, z lndyj do 
Europy, była w Danji, w Hollandji, w 
Szwajcarji, w Hamburgu, w Berlinie 
w Wiedniu i bawi obecnie w War: 
szawie. Sama — bowiem  Krishna- 
murti został gdzieś „w Europie". 

Krishnamurti, którego „wyznawcy“ 
i „uczniowie“ zowią Nauczycielem 

| Świata, jest głową widomą Zakonu 
Gwiazdy; ów zakoń ma filję swoją 

| w Warszawie, noszącą nazwę „Zwią- 
zek Jutrzenki”. Stąd .interesowanie się 
pani Besant Warszawą, stąd jej przy” 
jazd do naszej stolicy. A widać, że 
podatny jest u nas grunt dla teozo- 
ficznej z za Himalajów propagandy, 
skoro na samo powitanie pani Be- 
sant w imieniu warszawskich teozo- 
fów i teozofek przybyło na dworzec 
kolejowy kilkadziesiąt osób. Wyra- 
źnie: na przywitanie. Bo, że na od- 

- czyty wygłaszane przez panią Besant 
pchają się ludzie wszędzie, jek na 
odpust — dziwu niema, Sama pani 
Besant jest istnym fenomenem. Nie- 
tylko przemawia publicznie z wyjątko- 
wą swadą, jest niepospolitą oratorką, 
lecz w podziw wprawia temperamen- 
tem, żywotnością, świeżością umysłu 
i pamięci, które zachowała... do 
eśmdziesiątego oto roku życia! 

Niechby pani Besant była tylko 
fenomenem wytrzymałości ludzkiego 
erganizmu! Niechby była tylko wy- 

> jątkowo uczoną kobietą, propagują 
qą, np. jak Rabindranath Tagore, naj- 

| wznioślejsze, ogólnoludzkie ideały! 
Na tej roli słynna teczofka nie po- 
przestaje. jest ona najwyražaiejszą 
apostolką nowej religii, której „glo- 
wą” (wyrsźmy się 4 ła Schuić: Grand 
Initiė) jest Krishnamurti. Przepowia- 
da też przyszłość — jak pani Thćbes. 

Co do owego przepowiadania, to 
jego próbkę dał nam hamburski ko- 
respondent wiedeńskiej „Neue Freie 
Presse". Podczas pobytu pani Besant 
w Hamburgu miał z nią długą roz- 
mowę, w trakcie której zainterpelo- 
wał ją ani mniej ami więcej tylko: 
jaka przyszłość polityczna czeka Eu 
ropę? Na to mu wielka teozofka od 
rzekła: 

— Czasy wielkich imperjów w da- 
wnem, historycznem pojęciu, przemi- 
nęły na zawsze, Mamy przed sobą two- 
rzenie się: wielkich związków, wielkich 
federacyj pokrewnych sobie narodów. 
Tak np. wierzę święcie, że powstać 
musi—wcześniej lub później (przys 

, wyknąć trzeba do myślenia kategorj:- 
mi dziesiątków lat) — że powstać 
musi... może za lat dopiero jakich 
dwadzieścia... wielki związek, w tym 
łub innym kształcie, narodów rasy 
teutońskiej, to znaczy Niemiec, Austrji, 
Holandji, państw Skandynawskich i 
Szwajcarji, Nie będzie to żadne jakieś 
sprzymierzenie — agresywne! Przeciw- 
nie, sama potęga takiej ligi wykluczy 
wszelkie zakusy jej zaatakowania. A 
będzie to związek wolnych i niepod- 
ległych narodów posługujących się 
mową germańskiego pochodzenia. Co 
do Austrj, nie może być dwuch 
zdań. Pierwiej lub później musi po- 
łączyć się z Niemcami. 

, 

W. Ameryce świta nowa rasa, któ- 
ra patrzeć tylko jak zacznie wywierać 

, potężny wpływ na dzieje ziemskiego 
„globu. 

— A państwa nieduże, powojenne, 
powstałe po wojnie? 

i — One też będą zmuszone two- 
j rzyć federacje. Najbardziej dla takiej 

| federacji są dojrzałe państwa Bałkań- 
| skie 

Korespondent wielkiej gazety wie- 
deńskiej nie omieszkał zapytać o... 
Nauczycielu Świata. Na ta otrzymał 
następującą odpowiedź: 

— Nietylko idziemy ku nowemu 
ukształtowaniu słę Siosunków mię. 
dzypaństwowych, lecz i ku zowej cy. 

wilizacji, Przoduje jej, zarówno jak i 
nowej kulturze, wielki nauczycie), je- 
żeli pan chce... tak, twórca nowej re. 
ligii, Tak było zawsze w przeszłości, 
tak i teraz musi być. Nauczycieł już 
jest! On obwieszcza nawe ideały. 
Chodzi teraz tylko o to, aby je lu- 
zie uznali za swoje i aby je każdy 

7 «na Swój sposób»  urzeczywistniał. 
Brzed szesnasiu już laty przepowie” 

(_ działam przyjście tego Nauczyciela. 
‚` — Teraz moje zdanie polega na wyllu- 

maczeniu ludziom, że przyjście tego 
Nauczyciela musiało nastąpić, 
Wystarczy zestawić niniejsze wy- 

nurzenia ze słowami pani Besant, Wy- 
powiedzianemi do przedstawicjcia ai- 

/_ gielskiej gazety «Evening Herald», aby 
ъ 

| 

' 
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Sejm i Rząd. 

Dramat w poselstwie sowieckim © WarszaGie.»--: >. * э 
Urzędnik sowlecki morduje obywatela polskiego. 

WILNIANIN JOZEF TRAJKOWICZ PADA OD 5 KUL, 
KOMUNIKAT URZĘDOWY. 

WARSZAWA, 2.1X PAT. W dn, 2 września około g. 

11 rano zjawił się w poselstwie Z.S.S.R. nieznany intere- 

sant, który według zeznań woźnego :poselstwa, „Schletzera, 

zameldowawszy się uniego, zažądai widzenia się Z charge 

d'aftajres poselstwa ZSSR. Uljanowem. Na pytanie, w jakiej 

sprawie przybył, interesant ów wszczął awanturę, rzucił się 

z nożem na woźnego i ranił go w twarz. Według dalszych 

zeznań wożnego Schletzera i obecnych w tym momencie 

klijentów, napastnik rzucił się do ucieczki ku drzwiom, wi: 

dząc jednak drzwi zamknięte i nie mogąc się wydostać wy 
jął rewolwer. W tym momencie nieznajomy ów został kilku 

strzałami zabity przez drugiego woźnego poselstwa, Gusie- 

wa. Przy zabitym znaleziono dokumenty na imię Józefa 
Trajkowicza, syna Józefa i Aleksandry, urodzonego w Wilnie 

wr. 1907. Dalsze śledztwo w powyższej sprawie jest w toku. 

Komunikat Poselstwa Sowieckiego. 
WARSZAWA, 2-IX. (fel. wł. Stewa). O godzinie 6 tej po południu, poselstwo so- 

wieckie wydsło komunikat oficjalny treści następującej: 
2-go września b. r. o godzinie 11-tej przed południem, przybył do poselstwa Z. S. 

S. R. nieznany obywatel, który zgodnie z zeznaniem kurjera poselstwa Sziecera, zwró- 
cit się do niego i zażądał rozmowy z charge W'ailialres Uljanowym, Na zapytanie w 

jakiej sprawie pragnie mówić, przybysz wszczął awanturę poczem rzucił się z nożem 
na kurjera, którego ranił w twarz. Według dalszych zeznań kurjera i obecnych wówczas 

interesantów, napastnik rzucił się do ucieczki ku drzwiom wejściowym, widząc jednak, 

że są one zamknięte, chwycił za rewolwer i w tejże chwili został zabity kilkoma strza- 

łami przez drugiego kurjera poselstwa Gusiewa, Przy zabitym znaleziono dokumenty 

na imię Józefa Trajkowicza, syna Józefa i Aleksandry, urodzonego w r. 1907. Dalsze 

śledztwo w toku, 
Pasi ei a a S 

Sesja Rady Ligi Narodów. 
GENEWA, 2. IX, PAT. Szwajcarska encja Telegraficzna donosi: 

Na dzisiejszem publicznem posiedzeniu Rady Ligi Narodów, min. Strese- 
mann wygłosił sprawozdanie o zwykłej sesji komitetu ekonomicznego Li- 

gi Narodów, odbytej w lipcu w Genewie Komitet ekonomiczny zajmował 

się kwestją podjęcia niezbędnych wstępnych prac, celem szybkiego wpro* 

wadzenia w Życie pewnych zezołucyj światowej konferencji ekonomicznej, 

uznanych za pilne. Rada Ligi upoważnła międzynarodową komisję współ- 

pracy intelektualnej do powołania komitetu rzeczoznawców celem  Opraco- 

wania projektu ochrony własności intelektualnej. Na poufnem posiedzeniu 
mianowano attache poselstwa Japońskiego w Londynie Tsiszimę członkiem 

komisji finansowej na miejśce dotychczasowego członka japońskiego tej 

komie ENEWA, 2, IX, PAT. Agencja Hesvas'a donosi: Na dzisiejszem 

posiedzeniu Rady Ligi Narodów przewodniczący wyraził na ręce rumuń- 

skiego ministra spraw zagranicznych  Titulescu kondolencje w imieniu 
całej Rady z powodu śmierci króla rumuńskiego. Następnie Rada zajmo- 

wała się sprawozdaniem Vandesveldego o wynikach konferencji rzeczo- 
znawców prasowych i sprawozdaniem dotyczącem następstw między- 

narodowej konferencji ekonomicznej i prac komisji współpracy intelek- 

s: powodu nieobecności Brianda kwestyj politycznych nie. poruszano. 
GENEWA, 2. 9, PAT. Rada Ligi Narodów zajmowała się dziś wy» 

nikami odbytej konferencji rzeczoznawców prasowych. Sprawozdawca se- 
nator belgijski Broucker zaproponował przekazanie części przyjętych przez 

wspomnianą konferencję rezolucyj organizacjom Ligi Narodów, zajmującym 

się sprawami komunikacji i tranzytu. Rada propozycję ię przyjęła. 

Polski projekt paktu o nieagresji. 

PARYŻ, 2-IX. PAT. Dv Pett Rarisien donoszę z Genewy, że 
Polska ma przedstawić obecnemu Zgromadzeniu Ligi Narodów 
projekt powszechnego paktu © п eagresji, 

Niezadowolenie prasy niemieckiej z obrad. 
BERLIN. 2 9. PAT. Prasa berlińska wyraża niezadowolenie z począt- 

kowych obrad Rady Ligi, Zwłaszcza dzienniki prawicowe twierdzą, że 

Polska celowo stosuje taktykę obstrukcyjną w sprawach gdańskich. Locał 
Anzeiger dodaje, że wysoki komisarz Ligi Narodów van Hammel zajął 

niesłychanie przyjazne stanowisko dla Polski. Berliner Tageblatt pisze, że 

w czasle debaty na pierwszem posiedzeniu poufnem okazało się, iź zadne 

z mecarsiw należących do Rady poza Niemcami nie przeciwstawia się 
polskim próbom obstrukcyjnym, Członkowie Rady uznałi pomysł Scialoi 

co do utworzenia podkomitetu prawniczego za pożądany. Berliner Tage. 

blatt pisze, że wynik pierwszego posiedzenia Rady jest bardzo niepocie- 
szającym wstępem do całej wrześniowej sesji. 

ЕЫБКОНЕНТЫЕ : й 

Kandydat na tron węgierski. 
PRAGA, 2-IX, PAT. Narodni Listy donoszą, że ks. Aosta ubie- 

ga się o tron węgierski i popierany jest w tem przez Mussoli- 
niego i Angiję, której zależy na osłabieniu wpływów francuskich 
w Europie środkowej. Ks Aosta ma rzekomo zwolenników na 

Węgrzech. 

Armja północna przekracza Jang=TSse. 
SZANGHAJ 1 IX PAT. Według informacyj ze źródeł zagranicznych, acmja 

północna posuwa się naprzód. Oddziały jej przeprawiają się stopniowo przez 
rzekę Jang-Tse. Z drugiej strony, wbrew powyższym wiadomościom, nacjonali. 
styczna kwatera główna donosi, że wojska północne cofają się i ewakuowały 
już Pu-Kou w następstwie zagrożenia linji kolejowej Tien-Tsin—Pu'Kou przez 
armię nacjonalistyczną. 

Lot przez Afrykę do Australji. 
LONDYN 1 IX PAT. Porucznik Bentley, odbywający lot do Afryki połu- 

dniowej i Australji, odieciał o godz. 12:ej min. 5 do Lyonu. 

nie mieć nejmniejszej wątpliwości, ŻE rzecz prosta, w dzisiejszych czasach 
misja pani Besant polega na... toro- zabronić komukolwiek „ukladaė“ а 
waniu ścieżek nowej inkarnacji „Wiel- nawet propagować nowej religji. Rzeczą 
kiej Istoty", której to Wielkiej istoty jęst jednak prasy katolickiej ostrzedz, 
był też inkarnacją—w rozumieniu p. jak wierutne bałamuctwa przyjechała 
Besant— Chrystus, : szerzyć po Europie, a przy akompan- 

On, Krisbnamurti, będzie dla Za- jamencie niebylajakiej reklamy, pre- 
chodu nowym Chrystusem. Powie- zeska okrutnie egzotycznego Towa* 
działa to najwyreźniej pani Besant re- rzystwa Teozoficznego, opiekunka i 
daktorowi „Evening Herald", pokorna uczenica młodego Hindusa 

Teozcfja pani Besant jest, królko pozującego na — zbawcę Świata. 
mówiąc, przezroczystą. Nie można, 

WARSZAWA, 2 !X. (Żel.wł.Słowa) 
Zabójstwo w Posełstwie sowieckim 
otoczone jest mrokiem tajemnicy i z 
trudem udaje się otrzymeć garsć in- 
formatyj. 

Polskie władze ślędcze napotykają 
na szereg trudności. Poselstwo so- 
wieckie  zawiadomiło Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych o „Krwawym 
wypadku* i jednocześnie zamknęło 
drzwi, nie wpuszczając nikoge, nawet 
władz śledczych w ciągu 2-ch godzin 
po zabójstwie. Dopiero przed godzi- 
ną 2 gą wpuszczony został przedsta 
wiciel M. S. Z. p. Przesmycki kierow- 
nik referatu sowieckiego. Według in- 
formacyj, które udało się zebrać, prze- 
bieg zajścia był następujący: 

O godzinie 10-tej rano przybył do 
poselstwa Sowieckiego niejaki Józef 
Trajkowicz lat 20, zamieszkały w Wil- 
nie przy ulicy Pośpieszka 130, i zażą- 
dał widzenia się z kierownikiem po- 
selstwa radcą Uljanowem. Woźny od- 
powiedział, że jest to niemożliwem, 
ponieważ Uljanow nikogo nie przyj- 
muje. Nie wyjaśnione jest co się sta- 
ło dalej. Według relacyj członków 
poselstwa przybysz był pjany a w 
każdym razie wyjątkowo zdenerwowa- 
ny. Zaczął wymyślać, poczem dobył z 
kieszeni nóż i uderzył nim w twarz 
woźnego a następnie skoczył ku 
ścianie na której wisiał portret Leni- 
na i kijem uderzył z całej siły w ra- 

my. Wszystko to miało się dziać w 
poczekalni. Rzeczą zastanawiającą i 
zagadkową jest fakt że mimo uderze- 
nia z całej siły szkło na portrecie nie 
zostało rozbite. 

W tym momencie z budki telefo= 
nicznej wyskoczył jeden z funkcjona- 
rjuszy poselstwa i widząc zakrwawie” 
nego woźnego i awanturującego się 
przybysza, uciekającego w kierunku 
drzwi wyjściowych dał 5 strzałów. 
Trajkowicz padł pod samemi drzwiami. 

Gdyby ' nawst funkcjonarjusz po- 
selstwa nie strzelał, Trajkowicz nie- 
mógłby uciec, gdyż drzwi wejściowe 
poselstwa zamykałą się automatycznie 
i otwierają się za pomocą mechaniz- 
mu poruszanego prądem elektrycznym 
z kabiny woźnego. 

Zagadkews są krwawe Ślady od 
poczekalni aż do przedsionka gdzie 
padł trup oraz pięć lusek naboi, któ- 
re leżały obok trupa, ce dowodzi że 
strzały padły zbliska. 

W rogi poczekalni znaleziono rzu* 
cony nóż. 

Cel wizyty Trajkowicza w posel- 
stwie sowieckim nie jest znany. Za* 
bójcą jest funkcjonarjusz poselstwa 
Gusiew. 

Przy zabitym Trajkowiczu nie zna- 
leziono żadnych papierów. W tylnej 
kieszeni od spodni znaleziono rewol- 
wer bębenkowy bez kul. 

Józef Trajkowicz. 
Według tych wiadomości, jakie 

udało się nam zebrać ma miejscu, 
Józef Trajkowicz ma lat 19, Urodził 
się w Wilnie. Ojciec jego był przed 
wojną adwokatem. Podczas okupacji 
niemieckiej cała rodzina wyjechała do 
Rosji i zamieszkała w Jekaterynosła- 
wi. * — 23 

Gdy wybuchła !rewolucja bołsze- 
wicka, młody Trajkowicz był jeszcze 
dzieckiem. Dwaj jego bracia walczyli 
z bołszewikami w armji Denikina, 
Obaj zginęli. 

Rodzina, t. zn. ojciec Józef, matka 

  

Aleksandra, brat Włodzimierz, siostra 
i obecnie zabity młody Trajkowicz: 
wpadli w nędzę, następnie postano- 
will powrócić do Wilna. W Barano- 
wiczach umarł ojciec Trajkowicza, na- 
stępnie w Wilnie zmarła matka, a 
później siostra. Wreszcie przed 6 mie- 
siącami uioarł starszy brat Joztia 
Włodzimierz. 

Mlody Trajkowicz pozostał sam 
z siestrzenicą Haliną, która była mu 
rówieśniczką, córką jego starszej 
siostry, podobno z nieprawego łoża. 

Sprzeczne pogłoski i tajemnica rodzinnych stosunków 
Trajkowicza. 

Ażeby uprzytomnić sobie całą sy- 
tuację i sferę, w jakiej się obracał Traj- 
kowicz, należy podkreślić, że po ro- 
dziecach pozostał mu duży majątek, 
mianowicie 4 domy i podmiejski ma- 
jatek na przedmieściu Pośpieszka. 
Ponieważ młody Trajkowicz nie był 
pełnoletnim, przeto z jego wyboru 
wyznaczonego miał kuratora, w Oso 
bie p. Myślina. — Józef Trajkowicz był 
to chłopak mało rozwinięty, nato 
miast oczytany i wyjątkowo merwo- 
wy, wrażliwy i histeryk. Ciągle po- 
wtarzał, że żyje poto, by pomścić 
zamordowanych swych braci i rodzi- 
ców, którzy zmarli z cherób. jakich 
rebawili się żyjąc w nędzy w Rosji. 
Wciąż się odgrażał, że zamorduje 
przy sposobności każdego bolszewi- 
ka, którego spotka. Brał też czynny 
udział w życiu społecznem młodzieży 
rosyjskiej w Wilnie, ufunduwał nawet 
własnym kosztem bibijoteczkę, zorga- 
nizował kółko  kulturalno-oświatowe 
it. d. Całkowicie pochłonięty spra- 
wami ideaowemi mało przypisywał wa- 
gi do spraw swego majątku. 

Są poważne poszlaki, że młeędy 
i niedoświadczony, oplątany został 
intrygami pozostałej rodziny i przy- 
jaciółki ostatnio zmarłego swego bra- 
ta, imieniem Liza, którzy chcieli za- 
garnąć jego majątek. Według tych 
wiademości wydał „on w  dzerżawę 
Żydom, niejakiemu Namiotowi jeden 
z domów, następnie podobny kon- 
trakt na ten sam dom zawarł z dru- 

gim Żydem  Holfmanem. Obydwa 
sprzeczne kontrakty podpisał również 
kurator Myślin. jednocześnie młody 
Trajkowicz uwikłał się w inne długi 
i bardzo skompłikowane sprawy, któ- 
re groziły mu odpowiedzialnością kar» 
ną. Według zeznań jednej strony, 
ludzie bliscy do Trajkowicza nama- 
wiali go do wyjazdi do Rėsji, gdzie 
spodziewano się, że go aresztują i 
nie starali się go odstręczać od myśli 
o jakimś czynie szałonym. 

Dziwnem też się wydaje, že nie 
powstrzymano go od wyjazdu do 
Warszawy, mimo, iź cel ten nie zdawał 
się być tajemnicą. Wiedziano również, 
że młody Trajkowicz posiada 2 re- 
wolwery i bombę ręczną. Z innej 
strony otrzymujemy zaprzeczenie 
tych pogłosek, W każdym razie cała 
sprawa przedstawia się niezmiernie 
tajemniczo. 

We wtorek Trajkowicz pożegnał 
„się ze swoją siostrzenicą Haliną, otrzy- 
mał na drogę 200 zł. i oświadczył, 
że jedzie do swej byłej epiekunki 
Kędzierskiej, od której okazał list, 

Wieczorem około godziny 7, do- 
konano w mieszkaniu jego rewizji, 
przyczem zabrano jakieś pismo.  Dal- 
sze wyniki rewizji trzymane są w ta- 
jemnicy. 

Józef Trajkowicz znał osobiście 
zabójcę Wojkowa Kowerdę, wszakże 
nie był z nim nigdy blisko, widywał 
się rzadko, a ostatnio nawet się z 
nim pokłócił, 

* 

Zabójstwo w lokalu poselstwa sowieckiego przez funkcjonarjusza te- 
go poselstwa obywatela polskiego Józefa Trajkowicza poruszyło do głębi 
opinję publiczną, Wrażenie krwawego wypadku jest tem silniejsze, że szcze” 

góły zajścia otoczone są tajemnicą, która, należy przypuszczać, zostanie 
rychło wszechstronnie wyjaśniona i Sowiety, o iłe pragną naprawdę uitrzy- 
mania dobrosąsiedzkich stosunków, uczynią wszystko, co w podobnych 

wypadkach przewidują zwyczaje międzynarodowe. 
Społeczeństwo polskie nie może pogodzić się z metodą strzelania w 

obywateli polskich przez funkcjonarjuszów poselstwa chociażby nawet w 
wypadku, gdyby obywateł ów wszczął jakieś zajście w lokalu poselstwa. 
Dyplomatyczne przedstawicielstwo Sowietów posiada inne środki do likwi- 

dacji zajść, korzysta z ochrony i opieki polskich władz państwowych i w 
żadnym wypadku nie może wymierzać ręką swych funkcjonarjuszy ;„spra- 

wiedliwości *. 
Należy przypuszczać, że Sewiety, które w likwidacji ostatniego zatar- 

gu weszły na drogę niezaogniania rozbieżności, udzielą pełnej satysfakcji, 
aby ów bolesny wypadek nie był przeszkodą do utrzymania dobrych są- 
siedzkich stosunków z Polską, do czego, jak to niejednokrotnie podkreślali 
odpowiedzialni politycy moskiewscy, rząd ZSSR dąży. 

POZNAN, 2. IX. Pat. Wojewoda 
poznański Adolf Baiński, który roz- 
począł dziś urlop wypoczynkowy, 
udał się wraz z małżonką na zapro- 
szenie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, na dwudniowy pobyt do Spały. 

Kondolencje rządu rumuń- 
skiego. | 

WARSZAWA, 29, Pat. Charge 
d'affaires poselstwa rumuńskiego B. 
Grigorcea złożył na ręce dyrektora 
departamentu politycznego MSZ,, za- 
stępującego nieobecnego min. Knella, 
kondolencje w imieniu rządu rumun 
skiego z powodu katastrofy powodzi 
w Małopolsce wschodniej. 

Nominacje w woj. Lwowskiem 

LWÓW. 2 9. Pat. Wojewoda 
lwowski zamianował profesora poli- 
techniki lwowskiej inż. d-ra Maksye 
miljana Matakiewicza pierwszym za- 
stępcą komisarza rządowego w tyme: 
czasowym zarządzie m. Lwowa. 

W dniu dzisiejszym odebrał p. 
wojewoda lwowski przysięgę od no" 
wo-zamianowanego komisarza rządo- 
wcgo w tymczasowym zarządzie m. 
Lwowa Jana Strzeleckiego, wice-ke- 
misarzy, prof. Matakiewicza i Franc- 
kowskiego. 

Vice premjer Bartel w Dru. 
skienikach. 

W. czwartek wieczorem premier 
Bartel natychmiast po posiedzeniu 
rady ministrów wyjechał w towarzy- 
stwie sekretarza por. Zaćwilichow- 
skiego do Druskienik, by przedsta- 
wić Marszałkowi Piłsudskismu szer 
bieżących spraw państwowych. w 
Druskienikach omówione będzie m. in. 
stanowisko rządu wobec wniosku 
poselskiege o zwołaniu sesji sejmu. 

Rozwiązanie nowych Rad 
Miejskich. 

Minister spraw wewnętrznych pod- 
pisał dekret, rozwiązujący rady miej- 
skie w Zawierciu, Włocławku, Toma- 
szowie Mazowieckim, Suwałkach i 
Łomży. Terminy nowych wyberów 
zostaną wyznaczone przez odpowied- 
nich wojewodów. 

Dolarówka 

czwartkowe wygrane. 

W uzupełnieniu wczorajszej wia- 
domości o wygranych dolarówkach za- 
mieszczamy poniżej wykaz wygranych 
po 100 dolarów: 389586, 401596, 
778879, 191721, 759194, 914500, 
72023, 41444, 360552, 59161, 629512, 
727343, 611523, 477985, 292977, 
366813, 683113, 771283, 216131, | 
616586, 653789, 327180, 013476, 
978603, 599894, 548287, 577482, | 
219358, 368180, 428724, 922950, 
976669, 212217, 946368, 526063, 
892494, 765043, 184800, 831809, 
890300, 360614, 971673, 242570, 
201387, 671135, 450589, 187336, 
377505, 475459, 135713, 065631, 
57818, 14734, 504453, 590274, 

Oflara pożaru w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 2. IX. Pat. Dzisiaj o godz. 

12-ej w nocy wybuchł pożar w skła- 
dzie przędzaini Liebermana pizy ul. 
Wierzbowej. Straż pożarna przeszko“ 
dziła przeniesieniu się cgnia na fa- 
brykę. W czasie skcji ratunkowej ne- 
trafiono na zwęglone zwłoki murarza 
Jana Pawlaka, który nocówał w sza- 
pie. 

Kradzież w konsulacie pol- 
skim. 

BUKARESZT. 2 9. Pat. Do kon- 
sułatu polskiego w Galaczu wtargnę- 
li złodzieje i po ubezwładnieniu woź: 
nego, skradli rozmaite papiery warto- 
ściowe. Złodzieje mieli skraść również 
akta urzędowe. W przebiegu śledztwa 
aresztowała policja niejakiego Jerzego 
Apostoła który miał zainicjować kra- 
dzież. 

Konferencja do spraw komu. 
nikacyjnych i tranzytowych. 
GENEWA, 2. IX. Pat. Dzisiaj 

zakeńczyła obrady 3-cia konferencja 
do spraw komunikacyjnych i tranzy- 
towych, obradująca w Genswie od 
23 sierpnia. Konferencja uchwaliła 
załecić utworzenie przy sekcji tranzy- 
towej Ligi Narodów biura tłumaczą: 
cego stale wiadomości statystyczne 
z dziedziny rozwoju kemunikacji. W 
sprawie paszportów dla osób nie po- 
siadających przynależności paūstwo- 
wych, uchwalono przesłeć poszcze* 
gólnym państwom pewne zalecenia 
zmierzające do ujednostajnienia typu 
tych paszportów.



ECHA KRAJOWE 
NOWOGRÓDEK. 

— (M, W.) Przesunięcia per- 
sonalne w urzędzie wojewódz- 
kim. W ostatnich tygodniach w urzę- 
dzie wojewódzkim nastąpiła szereg 
zmian personalnych. Pan, Chmielew- 
ski, były starszy urzędnik Wydziału 
Samorządowego w Województwie Wi- 
leńskiem, gdzie wysoke b,ł ceniony, 
jako znawca spraw samorządowych, 
w początkach r. b. awansował na ria- 

czelnika Wydziału Samorządowego 
Województwa Nowogródzkiego, a 

obecnie został mianowany  naczelni- 

kiem 5 Wydziału  Administracyjnego, 
stanowisko zaś naczelnika Wydziału 
Samorządowego objął p. Henryk Bo- 
gatkewski, inspektor samorządewy te- 

goż Wydziału, prezes Wojewódzkiego 
Zarządu Strzelca. Pozatem wrócili z 
urlopu wypoczynkowego do urzędo- 

wania naczelnik wydziału zdrowia dr. 

Dsmański i naczełnik wydziału woj: 
skowego p. Siefan Wiszniewski, Re- 
ferent wojewódzkiego wydziału woj- 
skowego p. Władysław Paszkiewicz 

' został przydzielony do starostwa No- 

wogrodzkiego na to samo stano- 

wisko, 
Według wiadomości nisoficjalnych 

spodziewane jest w najbliższym cza- 

sie definitywne obsadzenie stanowiska 
starosty Nowogródzkiego, wskutek 

zamierzonego jakoby przeniesienia na 

równorzędne stanowisko do jednego 

z województw centralnych p. Józefa 
Jellinka, stanowisko to będzie objęte, 

według pogłosek, przez dotychczaso- 
wego zastępcę staręsty p. Jerzego 

Hryniewskiego. Krążą również wieści 
o możliwych zmianach na stanewis- 

kach starostów w całem wojewódz- 

twie. 
— „Komsomoł* przed sądem 

14 września będzie rozpatrywana w 

Sądzie Okręgowym  Nowogrodzkim 

Sprawa, która elektryzuje umysły i 

budzi wielkia zainteresowanie. Miano- 
wicie chodzi o wykrytą w  tutejszem 

gimnazjum białeruskiem organizację 
„Komsomołu*, 

Oskarżonych jest 16 osób z po- 

śród uczniów gimnazjum i mieįsco- 

wych żydów. Oskarżać będzie pod- 

prokurator p. Czudzinowicz z Bara- 
mowięz. Prawdopodobnie sprawa bę- 

dzie rozpatrywana przy drzwiach zam- 

kniętych. e 
— Wycieczka sokołów  wileń- 

skich. Sokół tutejszy daje znać o so- 

bie tymczasem przez urządzanie wie- 

czornic i zabaw tanecznych. 27 sierp- 

nia w sobotę w salach ogniska od- 
była się właśnie taka wieczornica i 

przy dźwiękach własnej orkiestry So" 
kolej bawiono się ochoczo do białego 
rana. 11 września spedziewauy jest 

przyjazd wycieczki sokołów i sokolic 

z Wilna. Na przyjęcie tak miłych go- 

ści sokoli tutejsi już robią przygoto- 

wania. ŁUCK. 

— Synod djecezialny. J. E. ks 
biskup Szelążek zwołał na zasadzie 

Doktor Lewin 
(choroby dzieci) 

wznowił przyjęcia chorych od 8—9 1 pół 
i 4—6, u. Zawalna 28. Tel. 585. 

| Dr. M. Obiezierski. 
POWRÓCIŁ 

  

  

c. 357 $ 1 na 30 Vili. i 1 IX. Synod 
djecezjaimy do Łucka. Synodowi prze” 
wodniczył JE ks. biskup Szelążek, 
zastępował go promotor, ks. prałat 
J. Muraszke. W Synodzie uczestni- 
czył również JE, ks. arcybiskup Mań- 
kowski, dalej księża szefowie sekcyį 
Kurji, członkowie Kapituły katedral- 
nej, rektorowie seminarjów duchow- 
nych większego i mniejszego, delegat 
Kapituły Ołyckiej, dziekani oraz de- 
legaci proboszczów, po fednym z 
każdego dekanatu, m. in. też prote- 
jerej A. Pilipenko i ihumm. Gamaljel- 
Perczeklej. Dnia 30-go sierpnia po u- 
roczystej pontyfikalnej Mszy św. i po 
odśpiewaniu „Veni Creator" wygło- 
sił O, Dominik Т, ]. pierwsze kaza- 
nie synodaine n.t. «Zuaczenie Kościo- 
ła Katolickiego w dziejach i życiu na: 
rodu polskiego». Tegoż dnia podczas 
pierwszych dwuch sesji przedyskuto- 
wano projekty statutów synodalnych 
od 1 do 210 włącznie. Daia 31 VIII i 
1 IX edbyła się dyskusja nad statu- 
tami 211—480. Kaznodzieja synodalny 
wygłosił kazania n.t. «Współczesne 
obowiązki katolików względem — Ко- 
ścioła Katolickiego» i „Gdzie moc 
i zwycięstwo nasze”. Po ukończeniu 
dyskusji odbyła się globalna promul- 
gacja statutów Synodu oraz uroczyste 
jego zakończenie według wskazań 
Pontyfikatu. 

KRASNE n-USZĄ. 

— Pokaz rolniczo hodowlany 
-Staraniem Sejmiku powiatu  Mołode- 
czańskiego i Związku Kółek i Orga- 

nizacji Relniczych ziemi Wileńskiej 

dmia 15 września 1927 roku odbędzie 

się w Krasnem nad Uszą pokaz koni, 

bydła, świń, owiec i drobiu oraz prze- 

słu ludowego. 
` 8% BIAŁYSTOK. 

— Kredyty na inwestycje. Mi- 
nisterstwo Robót Publicznych przeka« 

zało wojewedzie białostockiemu — Кге- 

dyty w kwocie 300 tys. zł. przez Bank 

Komunalay na rzecz samorządów po- 

wiatowych wojew. białostockiego, Z 

przeznaczeniem na inwestycje drogo 
we, w szczególności powiatów gra- 

nicznych. (c) 
w Przed rozwiązaniem Rady 

Miejskiej. W sprawie rozwiązania 

Rady Miejskiej w Białymstoku zapad- 
ła już decyzja Rządu. W dniach maj- 
bliższych nadejdzie odnośny reskrypt 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

poczem Wojewoda niezwłocznie roz- 

wiąże Radę Miejską i wyznaczy nowe 
wybory. Jednocześnie będą wyznaczo* 
ne wybory w Grodnie, Suwałkach i 
Łomży. 

— Ujęcie szpiegów litewskich. 
W ubiegłym tygodniu aresztowano 
we wsi Puńsk gm. Sejny pow. Su- 
walskiego pod zarzutem szpiego- 

stwa na rzecz Litwy mieszkańców 

tejże wsi Chałkowskich i Kuszelę, przy 

których znaleziono materjał obciąża- 

jący. Aresztowani przyznali się do 

winy. _(e) 
Likwidacja Kuratorjum 

Szkolnego. W bieżącym roku szkcl- 
nym zostanie ostatecznie zlikwidowa- 

ne kuratorjum szkolne białostockie. 

Okręg białostocki przejdzie do ku- 

ratorjum warszawskiego, nowogródzki 

do wileńskiego. Kurator białostocki 
p. Gąsiorowski przeniesiony został 

do Łodzi. (c) 
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laformacje i zapisy 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

Insftyfuć Nauk 
Hantdlowo-Gospodarczych © Gllnie 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. 

Kogdukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej- 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 

w sa R. : 
dziennie, od 9 rano do 1 pp. i o 0 7 w. Adres tymczasowy: 

z ul: Biskupia 12, lokaj Szkoły Handlowej Męskiej. 
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czynnym — со- 

SU WO 

Klęska powodzi © Małopolsce. 
Oberwanie się chmury. 

LWÓW, 2X, PAT. „Słowo Polskie* donosi z Kut, iż we wto- 
rek o godz. l-ej min. 30 w nocy nastąpło tam oberwanie się 
chmury i z tego powodu stan wody na Czeremoszu podniósł 
się gwaltownie ponad 3 metry. Skutki wylewu były straszne. Ca- 
ła nizina Czeremoszu została zalana na szerokość 2 ch kim. za- 
równo po stronie polskiej jak rumuńskiej. Nadbrzeżne wsie zna- 
lazły się pod wodą. Z miast zalane są Kuty, Śniatyń, Załucze i 
Wyżnica (Rumunja). W Kutach stan wody mędzy domami do- 
chodzić ma do 2 ch metrów iiudzie odcęci od Kut Górnych szu- 
kają schronienia na strychach i drzewach. Szkody są ogromne. 
Jest mnóstwo ofiar w ludziach. 

3 metry 70 cm. ponad poziom normalny. 
LWÓW, 21X. PAT. „Dziennik Nowy" w depeszy z godz. 

litej przed pol. donosi, żs na lnji kolejowej Lwów— Stryj sytu: 
acja zaostrzyła się znacznie. W pobliżu Mikolajowa przybierająca 
coraz więcej woda zalewa tor kolejowy. Stan wody doszedł do 
wysokości 3 metry 70 cm. ponad poziom normalny. jeżeli ten 
stan utrzyma się nadali, przerwana zostanie komunikacja kolejo - 
wa i wszelkie połączenie ze Stryjem. Most kolejowy na Dniestrze 
koło Mikołajowa jest bardzo zsgrożony. 

Wtsrzymanie ruchu kolejowego 
WARSZAWA 2 IX PAT. Z iwowskiej dyrekcji kolejowej nadchodzą dalsze 

wiądomości o wstrzymaniu ruchu kelejowego na całym szeregu odcinków 
Wstrzymano ruch na szlaku Sambor—Sianki, Stryj—Sambor i Stryj—Ławoczne, 
gdzie nasypy kolejowe zostały poważnie uszkodzone przez wezbrane wody 
górskich rzek. Meldunki nadchodzące z odcinków kolejowych lwowskiej dyrekcji 
brzmią dziś uspakajająco, dając nadzieję, że wyrządzone szkody będą szybciej 
usunięte niż początkowo „się spodziewano. 

Sprawozdanie z podróży po zalanych miejsco= 
wošciach. 

LWOW, 2iX, PAT. Naczelnik wydziału bezpieczeństwa p. Rutkow- 
ski, który powrócił z powiatu drohobyckiego, nawiedzonego powodzią, 

udzielił przedstawićielowi P.A.T. we Lwowie następujących Informacyj o 
swej pedróży do miejsc nawiedzonych katastrofą. 3 

W pow. drohobyckim zalanych jest 28 miejscowości. Ludność po- 
zbawiona jest żywności, albowiem wszystkie zapasy porwane zostały przez 

wodę, Z ofiar „ ludziach we wsiach okolicznych stwierdzono dotychczas 

utonięcie 14-letniej dziewczyny w Dobrowlanaćh. Akcją ratunkową utrudnia 

Zupełne zerwanie wszystkich mostów i podmycie szos na dużej przestrze- 

mi. Starostwa drohobyckie zorganizowało powiatowy komitet ratunkowy 

Naczelnik wydziału dr. Świtalski, który bawił w Drohobyczu, złożył na 
ręce komitetu pewną kwotę na zapomogi, zapowiadając dalszą doraźdą 

pomoc rządową. 

Największe straty w pow. drohobyckim poniósł Borysław, W Bo- 
rysławiu zawaliły się 2 kamienice 2-pigtrowe, 10 domów piętrowych i 5 

budynków przemysłowych. Dotychczas stwierdzono 4 ofiary w ludziach 
(2 osoby utonęły w Tyśmienicy, nadto brak 2-ch osób, które niewatpliwie 

padły ofiarami powodzi), Z kopalń nafty najbardziej ucierpiały kopałnie 

Milano i Pilsudski. Wszystkie kopalnie poniosły niesłychane straty skut- 

kiem zerwania rurociągów odprowadzających ropę do zbiorników i zerwa- 
nia gazociągów, skutkiem czego niektóre kopalnie przerwały już 

pracę. 
Dn. 2 b. m. przybyła do Stryja kompanja saperów z 'pontonami 1 

wydelegowana została do Drehobycza i Borysławia, gdzie będzie użyta 
do naprawy mestów. Ruch drogowy między Drohobyczem a Stryjem u- 
ruchomiono. i 

© brew alarmującym pogłoskom, zdrojowisko Truskawiec prócz za- 

mulenia łazienek, nie poniosło żadnych strat. Żadnych |też strat nie po- 

nieśli kuracjusze. ; 

Ogólnej cyfry strat w pow. Drohobycz ustalić dziś niepodobna. Stra- 
ty w przemyśle naftowym oceniane są w przybliżeniu na 2 miljony zł. 
Straty w plonach dochodzą do 800.000 zł. Wielkie są straty w inwentarzu 

żywym i szkody w zniszczonych budynkach, mostach i drogach. 
W dn. 2 b. m. na całym terenie wój. lwowskiego woda opadła za- 

równo w dorzeczu Dniestru jak i Sanu. Sytuacja jest opanowana. 

Dyr. Switalski powrócił tu w nocy z 1 na 2 b. m. i porozumiał się 

telefonicznie z M-stwem Spraw Wewnętrznych w sprawie możliwie rychłe- 

go zrealizowania zapowiedzianych sum na doraźaą pomoc. Dziś ran” 

dyr. Świtalski wyjechał na teren wojew. stanisławowskiego, dotkniętego 
katastrofą w silniejszym jeszcze stopniu niż wojew. lwowskie, Da Lwowa 
przybyli dziś pociągiem pośpieszaymjz Warszawy delegaci departamentu 

służby zdrowia i M-stwa Pracy i Opieki Społecznej, celem wydania odpo- 
wiednich zarządzeń odnośnie do swych resortów. 

Wojswoda przystąpił do zorganizowania wojewódzkiego komitetu ra- 

tunkowego, będąc przekonany, że wobec niebywałej katastrofy, ofiarność 

społeczeństwa nie zawiedzie. Do województwa lwowskiego: napływają 
szczegółowe sprawozdania o rozmiarach katastrofy, W pow. strzyżowskim 
np. ofiarą powodzi padło 34 gmin. Z ofiar w ludziach donoszą z tego 
powiatu o utenięciu pewnej służącej. 

Sytuacja pod Krakowem nie budzi obaw, 

KRAKOW, 2. 9. PAT. Jak urzędowo donosżą z dyrekcji robót pub- 
licznych, stan wody na Wiśle pod Krakowem nie budzi dotychczas żad- 
„nych obaw. Zagrożone są iedynie powiaty gorlicki, farosławski i grzy- 

bowski. 

Kongresówce nie grozi 
powódź. 

Uspakajające wiadomości P. I. M, 

Wobec straszliwej powodzi w Ma. 
łopolsce zainterpelowany przez dzien- 
nikarzy Państwowy Instytut Meteoro- 
logiczny (P. 1. M.) udzielił uspoka- 
jającej wiadomości co da możliwości 
nowych wylewów. 

W ostatnich czasach dały się za- 
uważyć silne opady w  Małopałsce 
szczególnie na Podkarpaciu. Silne 
wiatry wschodnie i północne z Bał- 
tyku przyczyniły się do skondenso- 
wania opadów w górach. Opady wo» 
dne na Karpatach wynosiły 89 mili. 
mietrów. To wszystko przyczyniło się 
do ostatnich wyłewów, lecz jast to 
zjawisko lokalne i w kaźdym razie 
b. Kongresówce nie grozi katastrofa 
wylewów. Ostatnio następuje wyró: 
wnanie wiatrów. Przyczyną wylewów 
było wezbranie potoków na Podkar- 
paciu i Podhalu, Oczywiście, pewne 
skutki dadzą się odczuć i u nas, a 
mianowicie obserwujemy już wcezbra- 

O prawo Azylu, 
Gdańsk czyni szereg restrykcyj w 

sprawie przyjmowania na swe tery- 
torjum obywateli rosyjskich, którym 
odebrano prawa azylu w Polsce. Ostate 
nio Gdańsk odstawił z powrotem do 
Tczewa 3 rosjan, którzy przez wła: 
dze polskie odstawieni byli do Gdańs 
Ska. 

Wśród odstawianych Rosjan znaj- 
duje się niedawno wysiedlony z Wil- 
na p. Romaszow. 

CZY JESTE CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 
WYBOROWE ŻYTO SIRWNE 
Dańkowskie pierwszy odsiew 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

    

  

  

nis wód. Jzdnakże, według dotych- 
czasowych Sprawozdań, poziom wo- , 
dy jest poniżej poziomu, gdzie na- 
stąpiła katastrofa. 

Posiedzenie Międzyministerjalnego komitetu pomocy po. 
wodzianom. 

WARSZAWA, 2 XI PAT. W dniu 2 b. m. w M-stwie Spraw We- 

wrętrznych odbyło się pod przewodnictwem szefa gabinetu ministra Za- 

bierzowskiego pierwsze posiedzenie, powołanego przez Radę Ministrów 

migdzyministerjalnego komitetu pomocy ofiarom katastrofy powodzi w 

południowych województwach. Po ukonstytuowaniu się komitetu wysłu- 
chano sprawozdań © dotychczasowym stanie rzeczy w dotkniętych klęską 

województwach i zdecydowano o rozdziale między poszkodowane woje- 

wództwa kredytów zapomogowych przyzn. przez Radę Ministrów. Następnie 

wypracowano wytyczne w celu uzgodnienia działania poszczególnych 

ministrów w związku z pemocą ludności, nawiedzonej klęską powadzi: 

Działania te dotyczą rozdawnictwa chłeba, zużytkowania kuchen polowych 

dia rozwoženia gorącej strawy, udzielania łódek, bezpłatnego przewozu 

koleją bezdomnych i t. d. Postanowiono zorganizowanie komitetów we- 

jewódzkich i powiatowych, które zajmą się inicjatywą i uzgodnieniem pracy 

na polużofiarności publicznej. Przedyskutowane i ustalono plan dalszych 
prac komitetu. Odnośne ministerstwa mają przedłożyć konkretne wnioski 
z zakresu pomocy rolnej, odbudowy, ulg podatkowych i t. d. Następne 

posiedzenie komitet międzyministerjalny odbędzie w dn. 3 b. m. 

Represje litewskie w Kłajpedzie, 
KŁAjJPEDA, 2.1X PAT. Memeler Dampfboot donosi, że redak- 

torowie tego dziennika Leubner I Worm będą wydaleni z Klaj- 
pedy jako obywatele Rzeszy niemieckiej, nieuprawnieni do prze- 

bywania na terytorjum Kłajpedy. 

BERLIN, 2 1X PAT. Cała prasa niemiecka podaje wiadomość 
z Kłajpedy, że wszyscy redaktorowie pism niemieckich w okrę- 
gu Kłajpedy otrzymali dzisiaj od komendanta miasta nakaz o- 

puszczenia terytorjum kłajpedzkiego do dn. 5 września r.b. pod ;, 
groźbą przymusowego wydalenia. Sąto ci redaktorowie, których 
wydalenie było postanowione w styczniu rb., a którzy następnie 

wskutek protestu rządu niemieckiego otrzymaił zezwolenie na 
dalszy pobyt w Kłajpedzie. 

Nie było ultimatum polskiego dla Litwy, 
WARSZAWA, 21X PAT. W związku zobiegającemi pogłos. 

kami o rzekomem ultimatum rządu kowieńskiego, Polska Agencja 
Telegraficzna dowiaduje się, że wiadomości te. pozbawione są 
wszelkiej podstawy. 

Ratyfikacja traktatu łotewsko-sowieck ego za- 
pewniona. 

RYGĄ 2 IX PAT, Na konferencji przedstawicieli rządowej partji koalicyj- 
nej postanowiono postawić na porządku dziennym nadzwyczajnej sesji sejmu 
łotewskiego, która rozpocznie się 15 września. sprawę ratyfikacji traktatu ban- 
dlowego łotewsko-sowieckiego, sprawę referendum w celu zniesienia nowej 
ustawy o naturalizacji i sprawę ratyfikacji traktatu handlowego łotewsko-pol: 
skiego, o lle podpisanie jego nastąpi przed wymienioną powyżej datą. 

Prezes rady ministrów Skujenieks oświadczył, że większość potrzebna 
dla ratyfikacji traktatu łotewsko-sowieckiego znajdzie się napewno w izbie. 

MOSKWA 2 IX PAT, Radjostacja moskiewska donosi: lzwistja piszą, że 
kampanja, prowadzona na Łotwie i w Estonji przeciwko ratyfikacji traktatu ło- 
tewsko-sowieckiego, jest odbiciem wysiłków dyplomacji angielskiej, starającej 
się przeszkodzić zblizeniu sowiecko-łotewskiemu i doprowadzić do obalenia obęc- 
nego rządu łotewskiego, który prowadzi — zdaniem lzwiestji — jedyną politykę 
„mogącą zapewnić państwu łotewskiemu rzeczywistą niezależność. 

„Pride of Detroit" już w Bagdadzie, 
BAGDAD 2 IX PAT. Przylecieli tu na samolocie «Pride of Detroit» lotnicy 

angielscy Brock i Schlee. 

"Wyrok w procesie gen. Żymierskiego 6-go 
września. 

WARSZAWA 1. IX. (żel. wł. Słowa). Przewodniczący Sądu gea. 
Sikorski ustalił termin ogłoszenia wyroku w sprawie genarała Żymierskiego 
na wtorek 6-go września. 

  

W polskim dworze na 
Białorusi. 

ir. 

Nie brakło ciężkich przejść w žy- 

ciu naszego dworu. Główny  zarzą- 
dzający majątkiem, silay i zdrów, 

umarł prawie nagle na złośliwy kar- 

bunkuł, W okolicy szerzyła się zara- 

za karbunkułowa u bydła, przenoszo- 

na na ludzi przez owady. Zmarły, ©- 

gólnie lubiany i ceniony, pozostawiał 

po sobie żal i rozpacz nieuleczalnie 
chorej żony i trojga drobnych dzia- 

tek, Wracałem do zdrowia, po prze- 
bytym, ciężkim tyfusie, kiedy wśród 

złocącej: się jesieni wynoszono trum- 

nę z białego domu, w którym przez 

lat dzięsięć pleniło się szczęście i spo- 

° Кб] рой słońcem Božem. ozległe 

ospodarstwo pozostało bez opieki! 

Przybył wkrótee nowy administrator, 

wygnaniec wojenny z Królestwa, i za- 
częło się wprowadzanie nowych ро- 
rządków z energją konieczną w tych 
przewrotowych czasach, Z powodu 
zakazu sprzedaży wódki i spirytusu 
w całej Rosji, gorzelnia nie mogła 
być czynną. Ogremne ilości kartofli 

ze 150 hektarów przeznaczeno па 

paszę dla inwentarza, urządzając na 

prędce parniki dla koni. Niebywały 
urodzaj jabłek zmuszał do suszenia, 
do wyrobu wina i marmelad bzčzka- 

mi, bo wywóz z powodu obawy cho- 
lery był zakazany. 

Korzystając ź ostatnich dni po- 
godnej jesieni wybrałem się konno 
wraz z rzeźbiarzem St. Jakubowskim 
w lasy ozłocene i poczerwieniałe brzo- 
zami i klonami na tle ciemnej zieleni 
niebotycznych świerków. Zamierzaliś- 
my dotrzeć do wioski Kropiwna, pd: 
łożonej wśród rozległych błot rzeczki 
Buh, w odwiecznych rządowych bo- 
rach. Wioskę tę, z kończącym się w 
środku rzeki mostem, opisał w swej 
powieści „Puszcza* ]. Weyssenhoff, 
dlatego budziła naszą ciekawość. Je- 
chaliśmy wytiągniętym kłusem wśród 
wynibsłych pni olbrzymów osin i so- 

sen, przypominających pilastry świą- 
tyń Hsllady; wżywaliśmy się w ma- 
strój mistyczny eczekiwania jakichś 
niespodzianie mających nastąpić wy- 
padków. Cisza borów, drzemiących 
w jesieanej zadumie, usposabiała do 
tęsknet i marzeń. Niżej ciemno ficie- 
towe wrzosy pachniały mioduą wo- 
nią nęcąc roje leśnych pszczół... Na* 
gie ma lączce leśnej przed nami za- 
majaczyły szare zabudowania wio- 
skowe i ujrzeliśmy kilka kobiet czer- 
piących wodę ze strumyka. Podje- 
chałem bliżej, pytając © drogą dałszą 
i nazwę zapadłej wsi: 

— Diarewnia zowiotsa Wyzowa, 
a ludzi nas zowut Puszcza Wyżowa. 

Drogę dalszą wskazała nam kos 

ściach i pniach drzew. Tłum zbliżał 
sią zwracając na mnie lufy kapiszo- 
nowek, 

bieta przez ową lączkę, omijającą 

wioskę i gubiącą się w dali w nie- 

regularnych zatokach lasu. Ruszyliśmy 

ny ó zdejmowanie planów linji kole- 
jowej Warszawa—Moskwa, powędro* 
wał razem ze :swemi szkicami do 

lestwie, uważał tę zamierzoną akcję 
za zbyteczną. Natomiast prosił o 
przeżywienie na Białejrusi osób bsz- 

stępa, gdy z opłotków wysypała się 
gromadka wyrostków, ubrana przy 
niedzieli odświętnie i uzbrojona w., 
t. zw. berdankil Krzykliwie zaczęli 
nas atakować, usiłując chwycić na- 
szę wierzchowce za uzdy i do- 
pytująs skąd przybywamy. Odpe- 
wiedzieliśmy krótko i dawszy КО 
niom ostrogi puściliśmy się w stronę 
lasu. Na krzyk chłopców wypadła 
gromada chłopów częściowo nietrzeź 
wa i puścili się wszyscy w pogoń 
za nami, zdając sobig sprawę, że 
błota uniemożliwią nam wydostanie 
się z tej pułapki. Rzeczywiście, droga 
leśna poprzerzynana strumykami, któ- 
re przesadzaliśmy skokiem, doprowa» 
dziła nas do rozległego grząskiego 
błota, w które zapadł na wstępie koń 
koń mego towarzysza. Z prawej stro- 
ny gęstwina lasu nie do przebycia, z 
lewej rozlana, błotuista rzeka Buh. 
Byliśmy więc osaczeni! 

Spróbewałem przedrzeć się przez 
gęstwinę leśną, ale po niefortunnej 
próbie piątania się w obfite podszy- 
cie dzikiego chmielu, paproci, po- 
krzyw i ostów, zawróciłem konia na 
łączkę i zacząłem petraktację z roz- 
zuchwałoną gromadą. * 

Powitano mnie strzalami, ale „sie- 
kańce* ołowiane zgórowały po li- 

Zeskoczyłem z konia, podszedłem 
bliżej i w języku białoruskim  zaczą- 
łem iłomaczyć cel naszej wycieczki, 
Nie pomogły moje perswazje. Ode- 
brano mi konia i wyciągnąwszy me- 
go towarzysza z bagna poprawadzo- 
no nas jako więźaiów, Otoczonych 
zbrojną eskortą do gminy. W dro- 
dze objaśniono nas, że jesteśmy po- 
sądzeni o szpiegowskie lustrowania 
okolicy na rzecz Niemców, o czem 
przekanywało nasze cudzoziemskie 
(sportowe) ubranie. Przypuszczano 
nawet, że w tę dziką okolitę spuści- 
liśmy się aeroplanem („Letuczaja ptl- 
ca”) i że prawdopodobnie ubranie 
nasze przepełnione są eksp'odującemi 
za dotknięciem bombami. Wobec te- 
go obchodzono się z nami z estroż- 
nością i trzymano nas w  należytem 
oddaleniu, zanim się w gminie za po- 
mocą telefonów pomyłkaśnie wyjašni- 
ta. Dzięki jednak tej podtrzymywanej 
przez rząd rosyjski ciemnocie ludu, 
przesiedzieliśmy noc całą w zamknię: 
ciu i nod ranem dopiero wróciliśmy 
do domu, gdzie się już powaźnie o 
nas niepokojono. 

W gorszych jeszcze opresjach 
znalazł się malarz p. Władysław Ma- 
jewski podczas swych studjów nad 
piękną przyrodą białoruską. Posądzo- 

więzienia w Siennie i dopiero nasza 
interwencja i poręczenie zdołały wła- 
dze skłonić do wypuszczenia go na 
wolność, 

W listopadzie 1914 r., po odpar- 
tym ataku Niemców na Warszawę, 
wiełu uchodźców z Królestwa i Brześ- 
cia Litewskiego powróciło do swych 
okolic. Ale pragnienie niesienia po- 
mocy nieszczęstym, ofiarom wojny 
nie wygasało w naszym dworze, W 
miastach i miasteczkach na Białejrusi 
działały już komitety otwarte były 
szpitale polskie, obsługiwane przez 
panie z inteligencji. -Zbierano odzież 
i pieniądze. W grudniu 1014 r. przy- 
jechał do nas dr. R. z Czerwonego 
Krzyża i po wspólnej z nim naradzie 
powstała myśl stworzenia hufca ra- 
tunkowego i wysłania go na pomoc 
głodującej ludności na terenach wojny 
w Królestwie. Młodsze siły z pań i 
panów zaciągały się do hufca, który 
zaopatrzony obficie w żywność, 
odzież, środki lecznicze i opatrunko- 
we, w kuchnie polowe i inne niezbęd= 
ne rzeczy—wyjechać miał z Białejru- 
si wprost przez Warszawę do znisz- 
czonych okolic. Tymczasem C, K. O., 
który już działał w Warszawie i Kró- 

domnych, pozbawionych 
egzystencji, z inteligencji, która 
pragnęla odsunąć się dalej od wy- 
padków wojennych. Szybko zorgani- 
zowano akcję w powiecie Sieńskim. 
Pod zarządem komitetu w Siennie 
powstawały w dworach pustych schro- 
niska zaopatrzone w łóżka, opał, 
żywność, inne domy — przyjmowały 
gościnnie u siebie rozbiików, osoby 
słabe, bezradne, lub strudzone pracą, 
artystów, literatów, Starsze panie i 
młode panienki. 

Zorganizowano sieć komunikacyj- 
ną powozami ze stacji kolejowej do 
dworów, a pracę ułatwiały doskonałe 
funkcjonujące telefony prywatne i sa 
morządowe. 

Wśród ciężkiego niepokojącego 
nastroju huczącej w dali wojny na: 
deszły radosne zawsze Święta Bożego 
Narodzenia. Zaiskrzyły się w słońcu 
puszyste, śnieżne łany, 
sy, pokryte śniegową okiścią, złociły 
się jak w czarodziejskiej bajce w pro- 
mieniach słeńca przedzierającego się 
przez konary, a w mocy srebrzyły się 
księżycowem światłem, zalamującem 
się tajemniczo w gęstwinach, gdzie 
żerowały łosie, lub chronił się prze- 
zotmy wilk. Na drogach znaczonych 
fioletowym w słońcu szlakiem dźwię- 

środków - 

Wyniosłe la- | 
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POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 
e=| Drugie z kolei posiedzenie nowo- powiedzi па następnem posiedzeniu, 
obranej Rady Miejskiej odbyło się już Następnie przystąpieno do obrad 
w gmachu Magistratu. Na posiedzenie nad porządkiem dziennym, a miano- 
przybyło 43 radnych. Zainteresowanie wicie odczytany został projekt regu- 
publiczności małe. Prezydent Folejsw- laminu obrad Rady i komisji miej- 
śki otwierając obrady odczytał porzą- skich. Oba projekty, opracowane przez 
dek dzienny i zakomunikował, że sekretarza Rady miejskiej p. Dzie- 
wpłynęło sześć nagłych wniosków i wickiego, po dokonaniu pewnych pe- 
dwie interpelacje. prawsk uchwalone zostały jedno- 

Pierwszy wniosek, złożony przez włośnie. Z kolei emawiano wniosek 
ad. Wygodzkiego, w sprawie budo: Magistratu w sprawie wprowadzenia 

na obszarze m. Wilna$ częściowego 
przymusu wodociągowego i kanaliza- 
cyjnego. W sprawie tej p. v.-prezyd. 
Czyż odczytał referat, z którego wy» 
nika, iż sieć nowych kanałów miej- 
skich sięga około 40 km. długości, 
lecz, jak wykazała praktyka, większa 
część właścicieli nieruchomości nie 
zamierza przyłączać swych posesyj do 
kanalizacji miejskich, Na ca «wskazuje 
fakt, iż z 1090 pos. całkowicie lub czę: 
šciowo zostało przyłączonych 280, 
zaś 810 posesji jest wcale nie skana- 
lizowanych, czyli 75 proc. 

Dalej uchwalono zmienić przezna- 

  

Prezydent Folejewski. 

«wy ustępów publicznych. odesłany 
został do właściwej komisji w celu 
opracowania w tej materfi dokładnego 
projektu i planu. 

Drugi wniosek w sprawie przy- 
wrócenia w szkole rzemieślniczej T-wa 
techników energji elektrycznej w go- 
dzinach popołudniowych. 

Trzeci wniosek. wniesiony przez 
grupę radnych Polaków, o wyasygno- 
wanie przez Magisirat 1000 zł na 

"wydatki urządzenia przez Wil. Tow. 
Wioślarskie zawodów pływackich, ma: 
jących się odbyć w dniu 24—25b.m,, 
oraz ma ufundowanie nagrody dla 
zwycięzców. 

Następny wniosek złożony przez 
grupę komunistów domagał się nada- 

y mia jednej z ulic na przedmieściu 
- nazwy im. Hrsza Lekierta. We wnio- 
sku tym żydzi i komuniści motywują, 
że Lekiert z zawodu szewc dokonał 
w czasie rozruchów о wolność za 
czasów caratu zamachu na życie gu- 
dernatora vor Walła, 

Piąty wniosek dotyczył  gra- 
sowania w mieście hycla miejskiego. 

Ostatni wniosek został wysunięty 
Lg wszystkie ugrupowania žydow- 
skie. 

Tutaj żydzi wystąpili ostro prze- 
ciw rozplakatowaniu obwieszczeń © 
przymusię szkolnym tylko w języku 
polskim. 

Wobec czego też domagali się o 
wydanie ponownych obwieszczeń rów- 
miež i we wszystkich językach mniej- 
szościowych. 

Następnie odczytano dwie inter- 
pelacje, Z których jedna wysunięta 

częnie kredytu, wyasygnowanego w 
budżecie wydatków nadzwyczajnych 
z r. 1927—28 w kwocie 105.000 zł. 
na czasową stację oczyszczania Šcie- 
ków przy zaułku Gazowym, w sensie 
użycia go na inae roboty kanaliza« 
cyjne. 

Po 45 minutowej przerwie przy- 
stąpiono do wyborów komisji ra- 
dzieckich i członków Komitetu Rozbu 

  

Vice-prezydent Czyż. 

dowy m. Wilna. W końcu wobec 
spóźnionej pory na wniosek radnego 
Eogla uchwałono niewyczerpany po- 
rządzk dzienny rozpatrzyć na posie: 
dzeniu specjalnie  zwoanem, we 
czwartek dnia 8 b. m. 

LAT O SATA CEE TNS 

Otwarcie wystawy obrazów, 
Jutro, w niedziełę, o południu, na- 

stąpi w wielkiej sali Kasyna Garnizo- 
nowego (ul. Mickiewicza 13) otwarcie 
Wystawy Okrężnej Artystów Plasty- 
ków warszawskich, krakowskich i 
lwowskich. 

Będzie to jakby hasłem rozpoczę- 
cia się jesiennego sezonu. To jakby 
nam kto pęk kwiatów w nasze Wilno 
rzucił 

Tak, która ofo do nas przybyła 
„Wystawa OQkrężna* w samej rzeczy 
okrążyła Polskę niemal całą, przyjmo= 
wana wszędzie otwartemi ramionami, 
pilnie zwiedzana, osypywana pochwa- 
lami przez krytykę. 

Jakie ma znaczenie taki: ruchomy 
pokaz—nie trzeba tłumaczyć. Promie- 
niowanie Sztuki na społeczeństwol 
Zaznajamianie go z ruchem artystycz= 

  

Ławnik Łokucijewski. 

przez radnych z 14-stki żąda wyłaś- 
mienia ze strony Magistratu, dlaczego 
mimo zapowiedzianej redukcji pracow- 
ników miejskich przyjmowane są no- 
we siły i to specjalnie b. urzędni- 
cy Kasy Chorych. 

Druga zaś—przez r. Zasztowta 
również żąda wyjaśnienia w sprawie 
zwalniania robotników miejskich i usu- 
wania od pracy obcokrajowców. 

Po dłuższej dyskusji nad zgłoszo- 
nemi wnioskami uchwałoco ich na- 
głość i postanowiono rozpatrzyć po 
uchwaleniu regulaminu obrad Rady 
i Komisjj miejskich. Co do interpe- 

nym wszechpoiskim. 
Bo wystawa jest duża. Bierze w 

niej udział 37 artystów (Nasi wileńscy 
artyści-plastycy nie omieszkają zasilić 
Wystawy Okrężnej własnemi obraza- 
mi, które w ten sposób okrążą Pol- 
skę całą). Tourze: wystawy obejmu- 
je ogółem oeśmnaście mia :t kresowych. 

Wysyła ją w świat Komitet, na 
czele którego stoi zuakomity malarz, 
Kazimierz Stabrowski. Wybór tedy 
eksponatów — pierwszorzędny. Prze- 
szedł przez ostrą cenzurę. Ogółem 
obejmuje wystawa 250 obrazów. Znaj- 
dzismy na nich podpisy samego Sta- 
browskiego i Axzntowicza, Ziomka i 
Wodzinowskiego, Kędzierskiego, Si- 
chulskiego etc. cie. 

Wystawa obrazów—to cały, zacza« 
rowany świat, Coza rozkosz oderwać 
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Saymona SŁ 

jutro 
Rozaiji P. 

Wsch, sł. o g. 4 m, 49 

Zach. sł. o g.18 m. 26 

Spostrzeżena msteorologiczne Zakład 
Meteorciozii U. S$. B. 
a dnia 2—1IX. 1927 s. 

Ctónienie | 
średnie [7% 
Temperature | -1. 
średnia oo 

Opad za do= | bę w mm. | Opadu niema 

late j Północno-wschodni: 
przeważający 

U wag i: Pogodnie, 
Minimum za dobę -1-150C 
Maximum za dobę --200C SA 
Tendencia barometryczna spadek ciśnienia. 

M) 
KOŚCIELNA. 

— Najwcześniejsza Msza Św. 
Na życzenie J. E, ks: Arcybiskupa w 
kościele parafjalnym Św. Jana Chrzci- 
cieia, dla dogodności wcześnie uda" 
jących się do pracy, odprawia się СО- 
dzień Msza Św. o godz. 5 i półrano. 

MIEJSKA. 
— (x) Pożyczka na zasilenie 

funduszów miejskich, Magistrat 
m. Wilna otrzymał w dniu wczoraj- 
szym z Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego zawiadomienie © udzieleniu 
miestu krótkoterminowej pożyczki na 
zasilenie funduszu miejskiego w kwo- 
cie 100.000 zł. 

Termin spłaty tej pożyczki Bank 
wyznacza do dnia 1 stycznia r. 1928, 
Dowiadujemy się, iż po załatwieniu 
odnośnych formalności, wymaganych 
przez Bank, Magistrat przystąpi do 
zrealizowania tej pożyczki. 

— (x) Nareszcie może się do- 
czekamy budowy radjostacj! na 
dawczej. W związku z zamierzonem 
rozpoczęciem budowy radjostacji na- 
dawczej, przybył w dniu wczorajszym 
do Wilna, z ramienia firmy warszaw- 
skiej p. inż. Skrzypełko, w celu o: 
mówienia z odnośnemi władzami 
szczegółów podjęcia się przez niego 
budowy pomienionej radjostacji. 

POCZTOWA, 

— (x) Zwiększenie etatów per- 
sonelu etatowego. W związku z 
zaprowadzaniem w poszczególnych 
urzędach pocztowych  całodziennej 
służby nadawczej, Wil, Dyrekcja Poczt 
i Telegr. zamierza w najbliższym cza- 
sie powiększyć etaty pracowników, 
W/ pierwszym rzędzie nastąpi takie 
zwiększenie w urzędzie pocztowym 
Wilno 1. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu 3.VIIL, b. r. za- 
łatwił m. in. następujące sprawy: za- 
twierdził wniosek Dyrektora w spra- 
wie przyjęcia czasowych kontrolerów 
w. związku z przeprowadzaną gene- 
ralną kontrolą przedsiębierstw; przy- 
znał inkasentom prawo do korzysta: 
nia z 4-tygodniowego urlopu wypo- 
czynkowego; zaakceptował wniosek 
Naczelnego Lekarza w Sprawie za- 
proszenia nowych lskarzy do pracy 
w Kasie; przyjął do wiadomości spra* 
wozdanie Komisji Finansowo-Gospo- 
darczej z odbytej konferencji z przed- 
stawicielami pracodawców i pracowe 
ników rękawiczników oraz  chalupni- 
ków szewców w Sprawie ubezpiecze- 
nia ich w Kasie Chorych; zatwierdz ł 
wnioski Kemisji Świadczeń w spra- 
wach: zaproszenia techników dentys- 
tycznych do pracy w K, Ch, zaken- 
traktowania miejsc w zakładach uzdro- 
wiskowych na sezon bieżący, loko- 
wania chorych kasowych w szpitalu 
T-wa „Miszmeres Chojlim* do czasu 
otwarcia klinik USB.; zatwierdził wnio- 

w świecie tym spędzić godzinę wra- 
żeń najszlachetniejszych! Choćby nie 

acji zaś postanowiono udzizlić od- się od szarzyzny potocznego życia i jedną. 

1 RDP, NC z Ii o ZZOZ ZZ ZOZ, 

cząły dzwonki sanek, zaprzężonych w 
parę lub trójkę keń przed koń. Zjeż- 
dżano z siron dalszych do gošcin- 
nych dworów wiejskich na wywczasy 
świąteczne. Kiedy zabłysła pierwsza 
gwiazda wigilijna i spożywano na 
sianie tradycyjną wieczerzę z dziewię- 
ciu potraw, wspominano przy opłatku 
tych co cierpią i giną na froncie. W 
okrągłym salonie przy ogromnej 
choince, odbijającej się czterekrotnie 
w ściennych zwierciadłach, zgromadzili 
się domownicy i oficjaliści awerscy z 
dziećmi. Oczy dziecinne błyszczały 
chciwą radością na widok stosów la- 
lek, koników, książeczek i przeróżnych 
zabawek, które rozdawano wśród 
śpiewu kolend przy żłobku. Nikt nie 
odszedł bez darów i słodyczy. Ochron- 
ka dworska, w której uczyło się i 
wychowywało trzydzieści kilka siero- 
tek, miała swą osobną choinkę. Da 
niej schodziło się paręset dzieci ro- 

ębotników z dworu i folwarków pó 
' gwiazdkowe podarunki. Biedaym oko- 
licznym, kalekom, wdowom i pozo- 
stałym żełnierskim żonom rozdawano 
s R żywnościową niż 
zwykle, ażeby wesele było żdym 
najbiedniejszym domu. BY 

onure wieści nadchodziły z dale- kiego wschodu Rosji, dokąd aa. 
żono Źle  odzianych, zbiedzonych, 
zmarzniętych jeńców wojennych i cy- 
wilnych, Komitety polskie na stacjach 

wyszukiwały Polaków, odżywiały i 
poiły herbatą gorącą, a w Meskwie 
otulano ich w kożuchy i buty, ale 
nie każdy pociąg był sygnalizowany i 
nie na długo starczała pomoc; okrut- 
na nędza, połączona z nostalgją za 
krajem, panowała w obozach koncen- 
tracyjnych i punktach osiedleń  jeń- 
ców. 

Zebraliśmy w powiecie pieniądze, 
ciepłą odzież, książki i czasopisma i 
wybraliśmy się we dwóch z p. JÓZE- 
fem Odlanickim Poczobuttem w  da- 
leką podróż z ratunkiem de jeńców. 
Przerwałem na КИКа tygodai moją 
doskonałą praktykę rolną pod Miń- 
skiem, ażeby dnia 16 stycznia 1915 r. 
wyruszyć przez Moskwę, Wołogdę, 
Wiatkę, Perm, Ekaterinburg do Tiu- 
mienia, dotrzeć do Talicy, magnackiej 
rezydencji p. Kozieli  Poklewskiego 
na Syberji,i powroiną drogą dążyć 
przez Omsk, Kurhan,  Czelabińsk, 
Orenburg, Samarę i Penzę. W każdej 
z tych miejscowości odszukiwaliśmy 
Polaków jeńców, gromadząc ich prze- 
ważnie na zebraniach z pomocą pro- 
boszczów, w śradowiskach  katolic- 
kich. Pozostawialiśmy pomoc mater- 
jainą, informowaliśmy się o  potrze- 
bach, które były możliwe do zaspoko- 
jenia, pośredniczyliśmy w porozumie- 
niu z krajem. 

W Wołogdzie zacay proboszcz 
ks. Warsław z bszprzykładnem po- 

święceniem odstąpił prawie całe swe 
mieszkanie jeńcom, pozostawiając so- 
bie izdebkę przy kuchni. W salach 
dusznych, przepełnionych mieszczą 
się mężczyźni i kobiety oddzieleni za- 
słoną — śpiąc na gołej podłodze z 
odzieżą pod głową. W Wiatce grupa 
jeńców Polaków, prowadzona tu w 
kajdanach, zamiata ulice pod nadzo- 
rem policji Wały śnieżne dochodzą 
na ulicy wzrostu człowieka. jeńcy 
pozbawieni są korespondencji z kra- 
jem, bo z powodu braku cenzora 
60000 listów leży na poczcie niedorę- 
czonych. Zdarzyło się parę wypad- | 
ków samobójstw z rozpaczy: — Jeńcy 
czują się jakby wyjęci z pod prawa. 
Bandyckie napady na nich ludności 
miejscowei pozostająjbezkarne, a ze: 
słany p. Żupański został skazany na 
karę pieniężną za to, że podniósł kij 
w obronie życia własnego. Do Permu, 
posiadającego fabryki armat i broni, 
nie odsyłano jeńców. Natomiast za- 
stosowywano ostre przepisy GS'roż- 
ności przy przejeździe przez miasto, 
a zwłaszcza przez most na rzece Ka- 
mie. 

D. C. N. 
St. Swiacki. 

Przyp. Red. W poprzednim odcinku 
wydrukowane było mylnie nazwisko autora 
Przepraszamy go mocno za przykre przeo- 
Czenie korektorskie. 

NIKA Masowe zatrucie się źołnierzyGp.p.Leg. 
Przeszło stu żołnierzy przewieziono do Szpitala gar- 

pociągnięcia do odpowiedzialności nizonowego. karnej osób za nieprawne zgłoszenia W dniu wczorajszym rozeszła się po Wilnie wiadomość o masowem 
do ubezpieczenia w K. Ch. nieupraw- zatruciu się żełnierzy 6 p.p. Leg. Zaalarmowane władze wojskowe zarzą- 

nionych AE RE: Sr Spraw dziły natychmiast przewiezienie wszystkich chorych do szpitala garnizono= 
AA Le = "z orobołoyań wego w Wilnie. Jak się dowiadujemy» ilość chorych przewiezionych 'do- 
przez Kasę Chorych m. Wilna..? tychczas do szpitala przekroczyła liczbę stu dwudziestu. Początek choro- 
Zarząd Kasy Chorych w Wilnie na by spostrzeżono przedwczoraj wieczorem i dopiero dziś objawy jej przy- 
skutek w ostataim czasie na posie- brały charakter poważniejszy. 
e Wena ad ci Aspi ; W dniu tym żołnierze 1 dyw. piech, „Leg., a więc 1-szy, S-ty i 6-ty 
odnośnemi władzami powiadomił w pa zaprowjaatowane zostały konserwami. NIS poszczególne od- 
dniu wczorajszym Magistrat m. Wilna, dzieły znajdujące się na poligonie i w Wilnie otrzymały konserwy, lecz 
iż Kasa Chorych zgadza się udzielać iak doląd jedynie wśród żołnierzy 6 pułku zaszły wypadki zatrucia się. 

bezrobotnym pomocy lekarskiej, którzy Główna część pułku wracając z poligonu znalazła się w okolicy Landwa- 
nacz nah, = 2 Pare rowa i z tej miejscowości dostarczono największą ilość chorych. Ze wzglę- 

jako instytucja koi 2 Delia, Z0OŃ się du na to jednak, że wszystkie pułki dywizji otrzymały konserwy, powstały 
pokrywać koszta leczenia. dwa przypuszczenia. Jedna, że «fasując» konserwy, wydział gospodarczy 

OSOBISTE 6 pułku otrzymał transport zepsutych, lub starych konserw, co spowodo- 
".. wało masowe zatrucie. Przypuszczenie, że powodem zatrucia były inne — Redaktor Stanisław Mac: ;,. jakieś przyczyny, jak np. zatruta woda, obala się tem, że poszczególne od- klewicz wyjechał z Wilna we środ ; $ 3LVIII na aa Sr. działy pułku były w tym dniu w różnych miejscowościach, a jednak wszę- 

ski Kemisji Prezydjalnej w sprawach 

SZKOLNA. dzie zanotowano wypadki zatrucia. 

— Podręczniki Szkolne oraz | Е 
kajsty, ołówki i t. p. nabywać można ©Нсега, со z racji stołowania się ich 

Dowiadujemy się, że dotychczas wśród chorych niema ani jednego 
w kasynach oficerskich, gdzie nie 

w Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. podawano w tym dniu konserw, przemawiałoby za  przypuszczeniem 
Benedyktyńskiej Nr. 2 po cenie przy- 
stępnej. Dochód ze Sprzedaży jest 
przeznaczony na utrzymanie burs, Do- 
mów Ludowych, bibljotek i t. d. 

Przy Macierzy mieści się też wy- szezególnych 

składającem winę na konserwy. 

wypadkach  ponad 

Symptomy choroby ujawniające się u zatrutych żołnierzy są nastąpu- 
jące — ból głowy, podniesienie się temperatury ponad 38, a nawet w po- 

39 stopni, silne bóle, opuch- 
pożyczalnia książek, otwarta codzien- lizna żołądka. Dotychczas ani jeden z chorych nie umarł, jakkolwiek wielu 
nie od 11 rano do 6-tej w. 

Szczerze polecamy czytelnikom na- 
szym składnicę książek Macierzy Pol- 4 Е 

skiej, natychmiast energiczne śledztwo, 
ROZNE. zatrucie, 

— Ulgi dla sprowadzających Jutro podamy dalsze szczegóły. 
węgiel. Ministerstwo Komunikacji 
powiadomilo Dyrekcje Kolejowe, że 
opłaty za przewóz węgla we wrześniu 
mogą być prolongowane ma termin 
trzechmiesięczny. Zarządzenie to do- 
tyczy jedynie ładunków wagonowych 
wysłanych we wrześniu. 

е Yea OE sa Wrażenia teatralne. 
at ubiegłych Zarząd Komitetu zi 

Wojewodzkiego Wileńskiego L. O; Sok P ac 
P. P. celem zwiększenia posiadanych * * 2 |ski oi rż 
funduszów organizuje IV Tydzień UE AU BOA lę 
Lotniczy, który rozpocznie się w nie- 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
większa niż uprzednio podana. Do 

komedja yońskiego. Szałaput, 
Teatrze duch trafia na kobietę, która przesta- 

zuajduje się w stanie bszprzytomnym. 
Wypadek ten zaniepokeił żywo sfery wojskowe. Zarządzone została 

które wyświetli przyczynę powodującą 

V. Tr 

się, że ilość chorych jest znacznie 
szpitala garnizonowego przez całą 

prawie noc przybywały automobile sanitarne z chorymi. W innych pułkach 
dotychczas wyvadków zasłabnięcia nia zanotowano. 

dobitnie ponakreślane. 
Weźmy dla przykładu takiego 

szaławiła, lekko= 

je być dla niego tylko: Świeżem uży« 
Perzyūskiego „Aszantka“ jest tył- waniem. Ponieważ zaś jest w dodat- 

dzielę 4 września r. b. uroczystem KO © roczek młodsza od jego „Lek- ku z przyrodzenia niesłychanie пег- 
nabożeństwem w Katedrze o godzi. komyślnej siostry" czyli, że liczy so- wowym, przeto awantura z drugiego 
nie 10 m. 30. Okolicznościowe kaza- bie obscnie dwudziestą pierwszą aktu wyrasta dłań na zagadnienie — 
nie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz wiosnę życia na scenie... przepraszam życia lub śmierci. Inny, nie tak słaby, 
Biskup Dr. Władysław Bandurski. — na scenach polskich, bo gdzie też człowiek, nie taki umysłowy sympli- 

Organizowany pod hasłem „Każdy „ASzantki* w ciągu tych paru dzie- cjusz, a panujący nad nerwami i nad 
grosz na lotnictwo—io cegiełka pod Siątków lat u nas nie grano! Zdaje życiem, byłby z całej tej paskudnej, 
gmach potęgi Rzeczypospolitej Pol- mi się, że grano ją nawet we włos- a przedewszystkiem wstrętnej przygo- 
skiej”, e agi Tydzień Lotniczy Kim przekładzie w Rzymie, gdzie 
pod względem finansowym opiera się 
na trzech 
dochodowych. 

dy wyszedł cało. („Lecz ja to smut. 
heroinę kreowała rosyjska izraelitka, nym nazywam wypadkiem*, jak pisze 

zasadniczych imprezach figurująca na włoskich afiszach jako Słowacki). W lekkomyślnego birbanta 
<Pavlova», Myśię jednak, że piękniej trafia intermezzo z Aszantką jak pio- 

1) 20 i 50 groszowych nalepkach nie mogła chyba grac Aszantki niż run. Najpierw wywołuje w nim wielką 
okiennych, w które, jak nie wątpimy, Nasza p. Marja Dulgbianka. Nie- psychiczną zmianę, a następnie czyni 
przystrojone zostaną okna wszystkich Chciałbym, brań Boże, przypominać p. z niego... mimowolnego bohatera sen- 
kamienic wileńskich, Perzanowskiej wiełki tryumf najlep- sacyjnego samobójstwa. A p. Maii- 

2) 5, 10 i 50 groszowych marecz- Szej polskiej Aszantki na pierwszej nowski jest w roliŁońskiego „z pun: 
kach L, O. P. P., które miają być w Premjerze, w 1906-tym, komedji Pe- ktu* mniej lub więcej tcagicznym! Bo 
tym okresie malepiane na wszelkiego Tzyńskiego; daleki też jestem od — bo p. Malinowski szampańskiej 
rodzaju rachunkach, podaniach, bile- przypominania pani Przybyłko-Potoc- joie de viore sam nic w sobie nie 
tach i t. p. kiej w roli Aszantki.. Przypominać ma. Wszak w 2-gim akcie powinien 

3) Listach ofiar. te prześliczne aktorskie kreacje, to być jak odurzony tem, co się stało. 
Polecając te imprezy opiece i po. iakby się opowiadała treść „Aszant- W trzecim powinien być, jakby dziec- 

parciu, Zarząd Komitetu nie wątpi, Ki*: Któż bo nie wie, co się fam dzie- kiem bezradaem wobec „strasznej“ 
że ofiarne zawsze społeczeństwo wi- je w tej komedji — na smutno, na (dla niege) komplikacji życiowej. A 

chodzi bez ustanku leńskie i w tym roku nie zawiedzie bardzo smutnol ; pokładanych w niem nadziei ichętnie , Pełaoletnia, kompletnie pełaolet- złoży swój datek na rozbudowę lot- Mia <Aszantka» Perzyńskiego jest nictwa polskiego. jedną z najlepiej napisanych sztuk 
polskiego repertuaru. To mi prawdzi» 

TEATR i MUZYKA, wy, co się zowie «teatr»! W trzech 
— Teatr Polski (emla <Lutnia>). ZKtach, jak obszył, opowiedziane... i 

<Aszantka>» — W. Perzyńskiego, grana obe- zlikwidowane wszystko bez reszty. 
cnie w Teatrze Polskim, cieszy się coraz Tak i powinno być. Od tego właśnie 
większem powodzeniem. Świetnie przez au- teatr. Musi być w każdej sztuce: 
tora padchwycone typy z życia ni l fo: » я 

ża iczne, Stani sld kyjryp dawiąć ekspozycja, kulminacyjny punkt i roz- 

szcza postać bohaterki sztuki w Świetnej in. wiązanie. Złe czy dobre? — to już 
terpretacji St. Perzanowskiej, staranna wy- zależy od indywidualności autora, 
stawa i BIE — składają się na dosko- Niech tylko nie pisze dla teatru 0a. ięhaai I jej matka» — Calla. "z4cz.. należącą do każdego _jnnego ta i Fiersa, oto tytuł najnowszej premiery, rodzaju literatury, tylko nie do teatru. 

która i smakiem reżyserskim A. wy AŻ w dodatku napisana, jak 
wicz-Wichrowskiego wchodzi na afisz Tea- z bicza irzasłl A wreszcie — tra Polskiego. W rolach głównych wysiąpią 79 klasyczny <iocobi > 2 

"Aktorzy nie potrzebują wysilać 
nowopozyskana M. Leiska, oraz Z. Molska, 
W. Malinowski, jako też L. Wołłejko i K. . ч 
Wyrwicz-Wichrowski, którzy wystąpią po inwencji własnej. Bogiem a prawdą, 
raz eeg 4 or PE : nawet nie bardzo potrzebują „daby- = <Pociąg-Wi- i ń dmo». Dla urozmaicenia repel BAC W Toż wać na jaw zamierzeń autora. Wszy- 
niedziałek Teatr Polski wznawia najbardziej siko przecie jak na dłoni, jak na pól- popularną z ubiegłego sezonu zimowego Misku. Sztuka — jak nie przymierza- 

sztukę r t spo idmo>, jąc auto na pochyłości — toczy się 
w Teatrze Polskim, Zapowiedź dzieje: SAMA Od momentu, kiedy Łoński za” go koncertu Marji i Kazimierza Wiłkomir. wiązał z dziewczyną podwórzową une skich w Teatrze iolskim wzbudziła ogrom. liaisox dangereuse aż do tragicznego ne zainteresowanie wśród miłośników muzy strzału samobójczego, który go w 

ostatniej scenie ostatniego aktu wy+ BA. ta 5 popyt, e bilety jest 
ardzi асгпу. i - i i centu O E. 5 mm 20 pa o  slejszego kon zwolił z rozterki moralnej — nie do 

W programie: Grleg, Chopin, Czajtowski, wytrzymania. 
Rachaisninów, Liszt. : W „Aszantce“ muszą tylko artys- A a 1 Da riai Teatru Pol- ci byč indywidualnie jaknajdokładniej o MT Jw dopasowani do powierzonych im ról. ow, Filharmoniczne (ogród 
po-Bernardy ski). я W niedzielę 4 ae (ogr g. Obsada w „Aszanice“ — to pierw= 

wiecz. odbędzie się koncert znakomitego SZOrzędna rzecz. W „Aszantce” nie skrzypką prof, Hiermana Sołomonowa, 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej: 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo: 
rologiczny, nad program, 

15.20—16,35 Przerwa. 
16 35—17.00. Odczyt pt. «Obowiązki pra« 

sy wobec Ligi Obrony Powietrznej Państwa» 
wygłosi p. red. Józet Relidzyński, 

' 17.00—17 15, Nadprogram, komunikaty. 
17,15—18,35. Koncert popoładniowy. 
18.35—18,50. Komunikaty <PAT>». 
18.50—19,15, «Radjokronika», 
M. S ęa0wski. 

da się nic „fantazjować”, tak katego- 
rycznie jest pisana, tak dramatis 
personae są nieubłaganie wyraźnie i 
RESTA EISS SUS TT STS 
kilkoma dniami kapral 21 baonu KOP Wło: 
dzimierż Daniłow, zdenerwowany nieporo* 
zumieniem wyniktem pomiędzy nim, a wla- 
dzą zwierzchnią, uciekł z kompanii. Zarzą: 
dzone zos ały przez żandarmerję poszukiwa- 
nia. W międzyczasie Daniłow przyszedł do 
Wilna i zamieszkał u swoich znajomych. W 
dniu wczorajszym podczas nieobecności go" 
spodarzy domu, popełnił on samobójstwo z 
karabinu. : 

Po powrocie domowników znaleziono 
„go już martwego. Powiadomione o tem wygłosi władze ae dały znać żandarmecji woj- 

R Е skowej. Obecnie prowadzone jest dochodze- 
PASEO A. nie, które ustali czy rzeczywiście powodem kio Kea i czyt. R <Zaburzenia samobójstwa było wspomniane nieporozu- ego dd zaležnošci 2, Rokarmw (z mienie, Znajomi samobójcy, u których za- yglena» — wygł. Dr Szulc. mieszkał on ostatnie dni swego życia, ze 

WYPADKI I KRADZIEZR. znali, że po przyjeździe do Wilna zdradzał 

— Samobójstwo kaprala K. O. P. na 
tle nieporozumień z władzami. 

Dr. 

się ze snu bełkocząc jakieś niezrozumiałe 
Przed wyrazy. 

on silne zdeserwowanie, a w nocy zrywał 

p. Malinowski 
po scenie, jak jaki zdeklarowany pe- 
symista, któremu jest zawsze źle i 
który wie, że mu zawsze źle będzie. 
Przez to też i żyweść całej sztuki 
(a niezmiernie żywą wyszła ona z pod 
pióra Perzyńskiego) do znacznega 
stopnia w łeb bierze. Sztuka jest 
przecie cała w ostrych przeciwień- 
stwach świateł i cienil 

Tej też mocnej, jak być powinno, 
gry świateł | cieni braknie w kreacji 
p. Perzanowskiej Jei Aszantka nie 
jest w pierwszym akcie tą dziewczyną, 
które specyficznym urokiem i wdzię- 
kiem, „bierze* Łońskiego; nie jest w 
drugim akcie kometą, która, jak wolno 
przypuszczać i na co są w sziuce 
wskazówki, jakąś wyrafinowaną zmy- 
słowością przykuwa do siebie czła- 
wieka, którego nie jedno musi w niej 
razić. P. Perzanowska potrafi tylko 
być ordynarną; chwilami bardzo — 
uciesznie. Niema w jej kreacji nie, 
coby czyniło zrozumiałem najpierw 
rozkochanie się Łońskiego w źakiej 
dziewczynie, a następnie kochanie jej... 
nawet takiej, jaką się okazała w akcie 
drugim. P. Perzanowska robi Aszant- 
kę «ma ciężko», za bardzo cna deza- 
wantaż», osobliwie zaś nie daje po- 
dłej riaturze błyskać z pod ujmują- 
cych i powabnych łaszczeń się i przy. 
milań. 

Wogóle cała czwartkowa premiera 
szła jakoś bez ożywienia, «bez prze- 
konania», tak jakoś wcale nie intere- 
sująco, Nie ożywiło premjery pokaza- 
nie nam «nowej siły» w osobie p. 
Zdzisława Rslskiego. Czy to miała 
być pierwsza jaskółka nowego sez0- 
mu? Jeżeli tak, to miechby Sobie od- 
leciała —przed zimą. Nie sprzeciwiajmy 
się prawom przyrody. Co zaś do re- 
żyserji, to drobna uwaga a propos 
drobnego szczegółu. Czy Viola, 
wszędłszy na scenę w trzecim akcie, 
zaraz ma siadać ną stole, a Łoński 
czy ksmiecznie ma natychmiast do“ 
miej się przysiadać ..też na stole? — 
I to nie na dużym i prawdopodobnie 
mało solidnym, Wiem, to jest prakty- 
kowane nawet na stołecznych scenach, 
jako nięmylna oznaka absolutnego 
sans facon. Nie trzeba jednak nadu- 
żywać. Można być strasziiwie wyuz- 
Ganą kokotką—nie usiadłszy jednak 
ani razu na stole, Tak przynajmniej 
zaręczali mi moi znajomi. 

Cz. Jankowski,



з Кв о х о 

  Z całej Polski. ŻE ŚWIATA, 
: Zr" — Przysługi telefoniczne. Prywatne 

— „Strachy* w ministerstwie. konsorcjum, które przejęło we Włoszech od 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 września 1927 r. 

Dewizy i waluty: 

5 konwers. kolejowa 58 

@ 
e 

wyświetlane Fimy: „PłOMienna Kawalkada“ gouueianw. @ Miejski Kinematograf 
nagrodzony złotym medslem na wystawie filmowej w Medjolanie. W rolach głownych: $ Kulturalno-Oświatowy 

  

  

  

  

  
  

  

nasza rodaczka Warszawianka urocza Soava Gallone, Gabriele de Gravonne orąz Z Warszawy donoszą: Od dłuższego rządu eksploatację telefonów, wprowadziło Trans. Sprz.  Kupn Sala Miejska (ui, Ostrobramska 5) Emilo Ghione. Reżys. Carmine Galione, Nad program: <HAROLD MA POMYSŁ» e czasu w gmachu ministerstwa spraw cały szereg praktycznych inowacji i ulep- Dolary 8,91 8,93 89 B kom. w 1 akt. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon— 30 gr, e wewnętrznych dzieją się niesamowite szefi, Poza taklemi reformami, jak obniżenie Belgja 12455 12486 124,24 ` › fak y ją się niesamowi we i instalacja automatycznych połączeń, Holandja 358,40 359,30 — 357,50 Kino- Helios" | NA SCENTE. Ulsbieniec pubi. "Wileńsk. F li A | zjawiska. : > abonent može, za drobną sumę, korzystać Londyn 43,47 43,63 43,60 teatr. „i IIIOS jedyny w swoim rodzaju muzyk.-humorysta-wirtuoz Ю @ iks mors. 
Drzwi otwierają się same, skrzypią z różnych wygód. A więc, może kazać się Nowy-York 8,93 8,95 891 mi. Wileńska 38. Na ekranie: Wielka Z k ilošci“ X rol. gł. urocza Marlon Nixon i Pat podłogi, z biurek spadają przyciski, telefonicznie budzić o podanej przezeń go- Paryż 35,06 35,15 34,97 5 epopea miłosna p.t. 954-VQZA 1 miłości O Malley. Dzikie zwierzęta! Niewidziana gz * czasami maszyna zatrajkocze, choć As sda Ga : AA 1240 1283 (MG B 1 wa szopie arenai Przepycki Wystawał WSTAJE CZŁOWIEK" = ° * » - Saw Ja . . i * a ie mi ‚ nikt ii = = SA : > karza, apteki, etc. Centrala podejmuje się Wiedeń 12605 12636 12574 8 O godz. 11 m: 30 w nocy popularny film p. t. „LAK POWSTAJE CZŁ К“. Ма wszystkie miejsca 80 gr. | 

nocy słychać w miektórych pokojach nawet załatwiać rozmowy telefoniczne w Włochy 48,70 48,82 48,58 7 Kuo = = ; я kania, świst Czasie nieobecności abonenta, t.j. udzielać Stokholm 240720 24080 23960 ŚP Kin He Ё : i « DZIŚ i JUTRO będzie demonstr. z ARADO ISIA za niego wskazanych jej odpowiedzi i pow- Papier Ee # ш‘"", Su elios Popularny film p, t. „Jak powstaje „człowiek 0 godz, 2-ej po poł. i 11.30 w nocy. o P у 2 tarzać mu później treść rozmowy. PAZ: Na _ wszystkie miejsca — 80 gr. s Podczas ostatniego przyjęcia, urzą: Blek Asų 
dzonego przez min. Składkowskiego, 27 IA SESI | pož. Kolejowa 102.76— Kino: D ją* M Lziś wieczór wspomni.A taleniow najsi,nniejs2€] i 3 spadła nagle żarówka na tacę, tluk — (o) Ceny w Wilnie 5 proc. konwersyjna poż. 62, R Teatr „Polonja Bi artystki SOBKEJ nlskienow Wileńskiej Publiczności Kazimiery Niewiarowskiej 4 p 8 Ę, ąc (n) y x dnia 2 z į . września r. b. 

„= Ziemiopłody: żyto loco Wilno 38— 40 zł. 
za 100 klg., owies zeszłorocznego zbioru 43 
—45, tegor. zbioru 39—40, jęczmień brową- 

kieliszki i zasypując zakąski KAI 8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
ami. 8 proc. ziems, 77. 

ь Ę . 415 proc. ziemskie 5550 Stary woźny ministerstwa nie dzi 5 prec, warsz, 74,25—74, wi się niczemu. Twierdzi, że „za rus" rowy 38—40, na kaszę 36—38, otręby żytnie i ka" też tam siraszylo, ponieważ W AOS, A RE zimnie” 1000 8 proc. łódzkie 6850. 
* , > „UU, stoma ia 0—/, siano — 8. Теп- AE" zastrzelił się mło- gęncja spokojna, Dowóz słaby. Z 

aka krajowa 50 proc. 85 (w hurcie), Urzędnicy noszą się podobno z 95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 A e 

  

  

zamiarem sprowadzenia medjutm, któ- żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, & na twarzy ® djum, 40—45, kartoflana 80—90, teczny tłuszcz reby pogadało z „duchami”, ŚSzcze- 60-70, ara 60-65. st A Toyteczny MUS din i io O gólnie przejmują się młode panienki. Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 i 1—05, 00 proc. „e, ręczny patentowany Sspecjainy aparat 
Z stołowy 55—60, razowy 40—45 gr. za 1 klg. >: aila „Profila> do GAMAGŃIAGAŻU PE — Aferzysta a la Koepenick. 

Sopoty donoszą: najwiekszą sensacją 1 deal aaa ia © dnia na terenie w. m. Goańska jest przecierana 85—05, perłowa 80—95, pęczak % 
zo niebywała komedja, której 80-60 jegana 70 oh śr 58 © Wysyła Po: Even : 

. sz . ха |H. Ą 'OSZC lt kapiama z Kochanek. он на ПН вн да нЫ @ Заа лаы я Wychowanek domu poprawezego, 550--380, szynka Świeża 350—380, wędzona 
niejaki Rutkowski, przy pomocy sfał- 400—420. 
szowanego artykułu w jednym z pism RE: krajowa | gat. 4.20 — $ 
niemieckich oraz dwuch telegramow, 450“ 500. saito 400 ži Wieprzomy ® 
donoszących o odziedziczeniu prze- | Nabiali mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię. 
© za » Ameryce w wysokości za 200. bospóe > 120 a 1 kg, © 

miljonów doiarów, dopuścił się 5% twarogowy — 180, masło niesos { 
niesłychanego oszustwa. Rutkowski a A Aa оЕ, 
conto wielkiego spadku pożyczył | Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek, 2 
większe sumy od osób prywatnych I Drób: kury 3,00 — 6,00 zi. za ię p 
urzędowych. Żył wystawnie, występo- Ka B al Ek BO 
wał jak multi miljarder, zgrywał się a Ė 
w kasynie sopockiem, wielkodusznie 15.00—18.00 zł, 
zapisał miastu Sopot 60000 dolarów 
na budowę szpitala, którego kurato- 

rzy. Zamierającą muskułaturę twarzy 
ożywia. Skutek zdumiewający. Cena 
zł. 18, (wraz z kosztami przesyłki). gy 

  

WALKA ZE SZCZURAMI! 
Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 
morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied- 
niu i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na Wystawie Sanitarno: | 
Hygjenicznej w Warszawie pod 4 
nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów  Adolia 
Zalewskiego w Rawie Mazowieckiej, 
Od 1-go stycznia cena zniżona o 

40 proc. & 

    
   

i żywe 12,00—15,00, bite 
yki žywe 20,00—22.00, bite 
za sztukę, 

Warzywa: kartofle 15—18 
cebula 120—140, cebula młoda 

  

W 
  

. za 1 kg., * 
$5 (pcz): ——FYNIE KONSEEWUJOE —] Е łoda 10—15 (pęcz.), pietruszka w D rem miał zostać dożywotnio wybrany BO (e З LT ASZĄ URODĘ. д —10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, i i. apa- przezeń lekarz. Zapis ten został po- bruklew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 dzie: o aaa aaa 

šwiadczony notarjalnie. Sekretarzowi 
konsulatu amerykańskiego w Gdańsku 
Rutkowski obiecał podarować 10,000 
guldenów za uregulowanie sprawy 

siątek, groch 30-45 gr. za 1 kg., fasola 45— 
60 gr. za 1 kg, szparagi 180—200. kalafiory 
15—50 gr, za główkę, kapusta świeża 25 — 
30 za 1 kg, pomidory 40 — 80 za 1 kg, 

! Sa czarne jagody 60 — 70, agrest 
spadku w Ameryce, Wielu urzędnikom 80 — 90, maliny 180—200 га 1 kg., wiśnie 
Gdańska i Sopot obiecał intratne po- 120 sog porzeczki 70 — 80, borówki 
sady, Przez długi czas był przedmie- “° с 

zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczuplające dla pań i 
panów. Żądajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.H. Labor, Bydgoszcz, 

Gdańska 131. 
  

BROOPORRPRPOPOREROPO FH 

Czy już macie? 
wszystkie podręczniki? 

Żądajcie brakujących z Księgarni 

М. АВСТ 
Nowy Šwiat 35. 

  

drob- 2 

  

_ Sklep sukna i jedwabi 

C. NOZ "::::: ulica Niemiecka Nr; 19 
Telefon 890. 

Otrzymane najnowsze towary 
DAMSKIE i MĘSKIE. 

Jedwabie na palta i suknie. 

  

   

            

     

  

' + Owoce. Jabłka 60—1 i - iem dziękczynnych owacyj magistratu 190 śliwki p a 
i Rady miejskiej m. Sopot. Aż wresz- Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 4 
cie zdemaskowano Rutkowskiego i waj, kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- $, 

” + aresztowano jako oszusta. Ryby: liny żywe 380400, śnięte 250-280 © 
za 1 4 szczupaki żywe 300—350, śnięte 

S P O R T 200—. okonie żywe 350—380, śnięte 200 
я —250, karasie żywe 200-250, śnięte 150.180 

ER RD m Z leszcze 
1081 ywe , Śmięte -250, sielawa 200— 4 ENEA Slekatakie © — 220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, 

ю sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
Ogólne ożywienie ruchu sportowego po 120—150, jazie żywe 350—400, śnięteg 300 

letnim ogórkowym sezonie  najjaskrawiej 220, stynka (brak) płocie 100—1 
przejawito się na Wilji, Po spacerowo-pla- ne 40—80. 
żowym okresie przyszedł czas intensywniej» 
szej pracy przedregatowej, zdopingowanej 
PSY wą niedaiekich regat jesiennych. 

ędą to pierwsze oficjalne regaty mi- 
strzowskie, które mają sprowadzić zamiej. 
scowych gości. Regaty te staną się nietylko 
sprawdzianem pracy i postępów klubów wi- 
leńskich. Wykażą przecie poziom naszego 
niemowięcego wioślarstwa w stosunku do 
naszej polskiej «zagranicy». Organizując re- 
gw Wileńska Międzyklvbowa Komisja Wio- 

Jaiska robi jaknajenergiczniejsze starania, 
by przełam:ć lody obojętności zamiejsco- 
wych klubów 1 pokazać, że Wilno potrafi 
zorganizować coś u siebie na Wilji. Depcze 
się o nagrody przechodnie i zapomogi na 
ułatwienie przyjazdn zaproszonych gości, 
wreszcie zachęca się miejscowy Światek 
wodny do wystąpienia z należytą godnością, 

rogram zapowiada się dcść obficie: dwa 
biegi o Mistrzostwo, czwórki rasowe i jedyn- 
ki panów, czwórki klepikowe pań i panów, 
wreszcie dwójki wyścigowe panów, a mo- 
że coś jeszcze. Poźałować natomiąst należy, 
że wysiłki M'ędzyklubowej = spotkają 
dość znaczną abstynencję niektórych klu- 

Na sezon 

jesienny i zimowy. 
  bów. Prócz Wil. T-wa Wioślarskiego AZS 

które obsadzają niemal wszystkie biegi, nie 
znać a saperów i Pogoni. 

Óż się dzieje z bogatym i ochoczym 
" materjałem tych klubów? Miejmy jednak 

nadzieję, że nastrój regatowy wytrąci z 
martwego spokoju drzemiące siły wioślar= 
skie i 25 września na starcie nie zbraknie 
chyba reprezentantów klubów wileńskich. 
Byleby tylko pogoda była łaskawa. 

Największy wybór materjałów. 

irGeny poza konkurencją !!      

  

EDGAR WOLLES 

 złowieszczi postać. 
Elza posłyszała kroki na koryta- 

rzu. Za chwilę do gabinetu wszedł 
blady i zmęczony Tepperwill. 

‚ — Konjak zapewne pomoże panu 
—rzekł Emery, otwierając kredens i 
nalewając koniaku. 

— Owszem, dziękuję — mruknął 

bankier.—Chciałbym dodać parę słów 
do mego „zeznania*. Zapomniałem 
opisać człowieka, na którego napadli: 

=— Na ile rozumiem, pan nie wi- 
- dział jego twarzy? 

— Tak, mie widziałem jego twa- 
rzy. Mogę tylko powiedzieć, że był 
te człowiek niski w bronzowem ubra- 

! 
'…— Odprowadzę p. Tepperwilla do 
domu—zwrócił się Emery do Elzy. — 
Nie będę już potrzebował pani na 
dzisiaj. Dziękuję, że pani przyszła. 

Elza gotowa była powiedzieć, że 
spodziewa się wynagrodzenia za ten 

stracony wieczór, lecz jak „zwykle nie 
odważyła się wypowiedzieć swych | 
pretensyj wobec złowieszczego czło- nią tajemnica, która dręczyła ją. 

wieka. 8 ! — Soloka, szajki handlu kokainą 
Z trudnością pozbyła się Daisy są dwie: jedna—Sojoki, 

Deem i powróciwszy da hotelu zate- była Tarna,—szepnęła, 
lefonowała do Ralfa, by opowiedzieć Ralf skinął głową. 
mu swe dzisiejsze przygody. — Musjałabyś dowiedzieć się tego 

— Ty nie śpisz jeszcze? zapytał wcześniej, albo później, 
Ralf.—To znaczy, czy mogę widzieć 
się z tobą, jeśli zaraz przyjdę do ho- dziewczyna' 

telu? — Ja też, — odrzekł spokojnie. — 

— Owszem, a co się stało?—za- Niema sensu oburzać się na to, 
pytała zdziwiona.—Moglibyśmy prze- 
cież zobaczyć się jutro. 

— Nie, muszę się z tobą 

Jest 

za zdrożną znajomość z właścicielem 
widzieć gorzelni tylka dlatego, że pewni lu- 

zeraz. Nie chcę mówić o tem przez dzie mogą się upijać 
telefon. Poczekaj na mnie w hoolu. tomność. 

Spojrzała na zegarek: było już pół _ — Soieka? — powtórzyła Elza. — 
do dwunastej, Czyżby major Emery? 

— Dobrze, zaryzykuję swoją re- — jest on albo Soioką, albo jego 
putacją. Przychodź— rzekła. głównym agentem. 

Zjawił się niezwykłe prędko i wys * —ATepperwili? 
słuchał ba ri o przygodzie nie- 
szczęsnego Tepperwilla. Elza odep- powiedział Ralf niecierpliwie. — Jest on 
chnęła od siebie wszelkie skrupuły, moim bankierem ijednecześnie zupeł- 
czuła się w obowiązku opowiedzieć nie wypadkowo bankierem majora 
wszystko. Gdy skończyła Ralf, spoj- Emery. Powiedział mi, że niema ocho- 
rzał na nią dziwnie. 

— Ach takl „On mówi zbyt du- 
žo Ten djabeł dowiedział się pewnie, 
co Tepperwilł powiedział mi dziś rane, 
nie rozumiem jednak, w jaki spo- 
sób mogli nas podsłuchać, Nie rozu- 
miem. Najprzód Tarn, potem pienią- 

swe pieniądze z banku Stebbinga. 
Mój Boże, żebym ja wiedział... 

— To zbyt okropne, zbyt okrop- 

zatrzymuje się przed niczem... 
— Soioka? To 

ki handlarzy kokainą, tak, Ralfie? dlu kokainą?.. 
W. jednej chwili odkryła się przed Jej źle ukryte oburzenie rozgaie- 

wało Ralfa. 

to akcja nieprawna, alė czyż mało po- 

dzi, którzy czerpią z tego dochody. 

Wydawca Śiaalsiaw Miackiawicz Redaktor wz/ Qzesiaw Karwowsk. 

ul. A. Mickiewicza 22, gą tragicznie niedawno zmarłej w Wilnie, w jej ostatniej kreacji oraz chluba całej Rzeczypospolitej 
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Ф -— Rymkiewiezowa | 
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dla Lekarza. —- auczycielka, E = moc w naukach za dami do wynajęcia, Mickiewicza 37 m. 7. = . ynaję 
M (Wejście od Ciasnej), PSY One, Uniwersy- ul. Zygmuntowska 22 о 2 p kó tecka 4—6, od 8—10 0 r m. 8. 
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to kwestja handlowa. Nie uważałabyś rzekła stanowczo 

i tracić przy- kiem,—dodała, odchodząc do swego w tej redakcji. 
pokoju. 

— Nie bierze w tem udziałul—od- biura, Elza przyszła do wniosku, że 
wszelkie stosunki między nią a firmą kitny»? Nie znajdzie pani tego w tym 
Emery muszą być zerwane. Dlaczego roczniku. Zdarzyło się to przed kilku 
nie mogła się zdobyć na głośne miesiącami, 
oskarżenie tego człowieka, nie mogła 

ty mieć do ćzynienia z Emery. Emery zrozumieć, własne zachowanie przera- dokonano napadu? 
dowiedział się o tem i dzisiaj posta- żało ją. Czyżby jej zasady moralne 
nowił dać mu nautzkę, Mogę dowieść, były tak wiotkie, że mogła wybaczyć 
że mam rację, jutro Etnery podniesie zbrodnię i występek? 

raz, gdy wie, kim on jest, wie, że on 
! czerpie swe dochody z nędzy i poni- 

dze, wreszcie Tepperwill! Soioka nie nel—rzekła cicho. — Nie mogę uwie- żenia ludzkiego, że jest zdolny do 
rzyć, że ludzie są tak straszni. 'Więc zranienia niewinnego człowieka, tylko 

przecież wódz szaj- te pieniądze, Ralfie, pochodziły z han. za te, że postąpił wbrew prawidłom 
bankowym? 

Po drodze mijała redakcję wielkie- 
go 

— Nie można tak zapatrywać się wnętrznemu nakazowi, wstąpiła do 
czyżby druga na tę sprawę, —rzekł. — Mówię ci, że administracji, by przejrzeć komplet 

są to sprawy czysto handlowe. Jest pisma. 
Znalazła prędko wzmiankę, którą 

pełaiamy czynów niezgodnych z pra- czytała swemu wujowi owego pamięt- 
wem. Nie jest to nic gorszego od nego poranku, kiedy się wzruszył tak 

— A ty? — wyszeptała zdumiona kontrabandy alkoholu, a znam cały bardzo (teraz dopiero zrozumiała dla 
szereg porządnych i szanowanych lu czego.) 

Przechodzący obok reporter, 

/ Odpowiedzialny za ogłoszauia £oson Ławińsk 

— To nie są aa ludzie — dząc piękną dziewczynę zbliżył się do rzekł. 
iza. niej. 

To mówiąc wstała. — Czy mógłbym dopomódz pani 
— Muszę pomyśleć o tem wszyst- w poszukiwaniach? —zapytał. Pracuję 

— Zapewne ucieszy panią wiado- 
mość, że p. Tepperwili spędził noc 
spokojnie i czuje się lepiej, doktór | 
jest zdania, że chory będzie mógł za ` 
pare dni pójść do banku. 

Elzie zdawało się, że w tonie jego 
dostrzega ironję. Oburzyło ją jego 
nieludzkie, chłodne okrucieństwo. , 

— A cóż powiedział doktór Chal-- 
łam?—zapytał major. 

— Sledzi paa mnie zbyt pilnie, pa- 
nie Emery, —odrzekła spokojnie. Pro- 
siłam doktora, by przyszedł nietylko 
dla uspokojenia mnie. 

— Ach, więc pani prosiła, by przy- 
szedł? Domyślałem się, że pani uczy» 
ni to. Czy wiadomość o przykrym 
wypadku Tepperwilla zrobiła na nim 
wielkie wrażenie? Widzę, że pani nie 
ma ochoty mówić o tem. Piszmy 
więc. 

Jednak kwestja ta nie przestawała 
gointeresować, gdyż po pewnym cza- 
sie przestał dyktować i zapytał: 

— Opowiedziała mu pani całe zaje 
ście wczorajsze? 

Odpowiedź padła nagle: 
— Nie opowiedziałam mu 0 za- 

krwawionym „schambocku*, który zna- 
lazłam na półce. w szafie: 

Elza miała ochotę 'odgryźć sobie: 
język, gdy spostrzegła się, co powie- 
działa, lecz już było zapóźno. 

DIE 
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Pierwszym jej odruchem było po- 
zbycie się natręta. Lecz przypomniała 

ROZDZIAŁ XXIII. sobie słowa Emery ji, chcąc znaleść 
to czego pragnęła, rzekła: 

Rozmowa z Emery. — Szukam wzmianki o napadzie 
Ubierając się, przed wyjściem de na pociąg w Chinach. 

— Ach, napad na <pociąg błę- 

W głowie jej panował chaos. 

— Czy pamięta pan, w jakim celu 

Młody reporter uśmiechnął się. 
— Dla zysku zapewne. Pociągiem 

tym jechało kilku najbogatszych han- 
Jak ustosunkuje się do niego te- dlarzy opium. 

Znów opium! 
— Bardzo dziękuję, —rzekła i śpie: 

sznie zwróciła się ku wyjściu, pozo- 
stawiając uprzejmego młodzieńca, 

Wchodząc do gabinetu Emery, 
Elza zdziwiła się, że major wcale się 
nie zmienił, Zdawało się jej, że po 
tem czego się dowiedziała, odkryje w 
nim jakieś cechy przestępczości. Szu- 
kała na twarzy jego śladu złych myśli, 
Lecz rysy jego były spokojne i nie- 
wzruszone, jak zwykle, ani w tonie, 
ani w ruchach nie było nic, żadnej 
zmiany. jedynie wydawał się © wiele 
s uprzejmy. 

— jestem bardzo wdzięczny, że 
pani przyszła wczoraj wieczorem, — 

pisma; poddając się jakiemuś we» 

wi-  


