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Po zabójstwie Trajkowicza, 
Zabójstwe Trajkowicza w posel- 

stwie sowieckim nie przestaje nadai 
zaprzątać uwagi opinji publicznej ca- 
łego kraju. Skąpy matetjał dewodo- 
wy oraz trudność prowadzenia śledz- 
twa ze względu, iż miejscem zabój- 
stwa był eksierytorjalny zamknięty na 
dziesięc spustów gmach poselstwa 
sowieckiego utrudnia ogromnie wy- 
łaśnienie ponurej tajemnicy. Cały sze- 
reg okoliczności zabójstwa nie został 
dotychczas wyświetlony i to właśnie 
sprawia. że krążące domysły i wersję 
z jednej strony wyzyskiwane jaką 
sensacja zyskują na sile prawdopo- 
dobieńsiwa. Nie wiadomo więc co się 
działo od chwili gdy Trajkowicz nadł 
rażony strzałami Gusizwa czy Szle- 
cera do momentu zjawienia się przed- 
stawicieli naszych władz. Niewyjaśnio- 
ną rzeczą dałej są Ślady krwi prowa- 
dzące od poczekalni do przedsionku 
w którym trup zabitego pozostał, pa- 
dejrzany bardzo jest ów móż fiński, 
którym miał zranić Trajkowicz Szle- 
cera bez pochwy oraz niejasny cel w 
jakim zabity Trajkowicz przyszedł na 
ulicę Pozneńską, gdzie się mieści 
poselstwo. 

Stanowisko prasy sowieckiej w 
sprawie zabójstwa Trajkowicza jest 

wyrazem najbardziej cynicznego na- 
chałstwa, na jekie jedynie pra a bol- 
szewicka zdobyć się może. Oto 

„lzwiesija* pisząc o zabójstwie Traj- 
kowicza uważają zajście w konsulacie 
sowieckim w Warszawie jako nowe 

ogniwo planowej kampanii prowoko- 
wania komplikacyj w polsko-sowieckich 
stosunkach, celem  przeszkodzenia u- 

kładom rozpoczętym między Moskwą 
a Warszawą. W tym też kierunku 
działa szereg innych bardzo: poważ- 

nych okoliczności, szczególnie bardzo 

alarmujące są wiadomości z wzrowio 

nej w Genewie pracy nad siworze- 

niem antysowieckiego bloku. „Zajście 
w konsulecie świadczy, że działalność 
białogwarayjskich ozganizacji w War- 
szawie nie została przerwana, lecz 

nadał zagraża uregulowaniu sowiecko- 
polskich stosunków i dowodzi, że 
środki, przedsięwzięte przez rząd pol- 

ski przeciwko białogwardzisiom o%a* 
zały się niedostateczne i to właśnie 

pobudziło organizacje białogwardyje 
skie do nowej miebezpiecnej  działal- 

ności. Opinja społeczna ZSSR obu- 

rzona nowem przestępstwem oczeku- 

je od rządu polskiego dowodów że 

głoszone przez rząd polski! zamiary 
uregulowanią polsko-sowieckich sto» 
sunków i wprowadzenia lepszych 
stosunków na granicy polsko: sowiec 
kiej będą z całą stanowczością urze- 
czywistnione. Туко м den spesOD 

będzie stworzena możliwość kontynu* 
owania rozpoczętej pracy użytecznej 
dla obu państw. Możliwość powsta- 
nia nowych prowokacji i wykonania 

nowych przestępstw niezmiernie po- 

mniejsza znaczenie likwidacji poprzed- 

pich komplikacji. Należy bezwzględ- 

mie raz na zawsze zlikwidować tego 

rodzaju sytuację”. 
Według więc <lzwiestji» zabójstwa 

pópełnione przez kurjera poselstwa 

Gusiewa tua obywatelu polskim... jest 
przestępstwem, za które winę ma po- 
nosić rząd polski. Ten wypadek bez- 
czelaości sowieckiej robi wrażenie, 
że bolszewikom chodzi o odwrócenie 
uwagi, o zakrzyczenie, o oszałomienie 
i zatarcię swym tupetem istotnej pra- 
wdy. To samo wrażenie wywcłują 
codzienne niemal, po wypadku, wizy- 
ty wyższych urzędników poselstwa 

sowieckiego w naszem Ministerstwie 
spraw zagranicznych, gdzie interwe- 

njują oni w sprawie stanowiska pra- 

sy polskiej, która jedynie podkreśla 

tajemniczość 1 zagadkowość okoliczna- 
ści zabójstwa. " 

To co pisze prasa polska ani w 

jednej setnej części nie odpowiadałęby 
temu, gdyby analogiczny wypadek 

miał miejsce w poselstwie polskiem 

w Z. S.$.R. Tegoż samego dnia 
ulicami Moskwy pszeciągałyby tłumy 
rozwścieczonych komunistów a szpal- 
ty prasy przepełnione byłyby napa- 
ściami i oskarżeniami Polski. 

Zwałanie winy na Polskę bynaj- 
mniej nie przyczynia się do poprawy 
stosunków, na których zarówno Pol- 

sce jak i Sowietom zależy. Droga do 
ich utrwalenia prowadzi nie tędy. 

Sledztwo w sprawie zabójstwa 
Trajkowicza, 

WARSZAWA, 69. (żel. wł, Słowa) 
Sędzia śledczy Wituński i prokurator 
Swięcieki, którzy prowadzą śledztwo 
w prawie zabójstwa Trajkowicza 
przesłuchali dziś byłą opiekunkę Traj- 

kowicza Kędzierską. Kędzierska zło- 
żyła obszerne zeznania o życiu Traj- 
kowicza. Dla wyświetlenia sprawy po” 
stanowioto wezwać nowych świad- 
ków z Wilna, którzy obcowali ostat- 
nio z Trajkowiczem. 

esylk: tową 4 zł пуде от 6 | 
  

Puht ogólny 0 niendresji 
Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

WARSZAWA, 6.1X PAT. Wobec nieścisłych i przesadnych 

wiadomości, które ukazały się ostatnio w prasie na temat pro: 
jektu polskiego co do paktu ogólnego o nieagresji Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych komunikuje: Delegacja polska na obecne 

Zgromadzenie Ligi Narodów podda pod rozwagę I dyskusję 

Zgromadzenia idee ogólne paktu o nieagresji. Pakt ten, którego 

formę trudno obecnie przed wypowiedzeniem się „Zgromadzenia 

przesądzać, byłby niejako uzupełnieniem paktu Ligi Narodów, 

który jak wiadomo nie wyklucza całkowicie wojny ze stosunków | 
międzynarodowych. Ogólny pakt nieagresji byłby. otwarty | dla 

wszystkich członków Ligi, ewentualnie nawet państw do Ligi nie 

należących. Pakt ten, rzecz jasna, nie byłby wymierzony przeciw: 

ko nikomu i miałby na celu jedynie vgruntowanie wzajemnego 

zaufania pomiędzy narodami, zwiększenie powszechnego bezpie. 

czeństwa, a co zatem idzie podniesienie wpływów i autorytetu 

Ligi Narodów. : 
Zasady projektu polskiego: 

BERLIN, 6 IX, PAT. Pisma popołudniowe donoszą, że delegacja 
polska opracowała już projekt rezoiucji, który w nejbliższych dniach ma 

być przez nią wniesiony na zebranie Ligi Narodów. Rezelucja posiada 

podobno charakter ogólnikowy. Dąży ona do skłonienia wszystkich państw 

do podtrzymania przyjaznych stosunków oraz do uznania wojny za środek 

nielegalny. Na wypadek ewentualnych sporów, któreby mogły mieć miejsce 

między poszczególnemi państwami, uregulowanie tych sporów mogłoby 

nastąpić wyłącznie w drodze rokowań dypiomatycznych. Ze strony polskiej 

podnosi się jednak, że mimo ogólnikowego sformułowania rezolucji, za- 

sadnicze jej myśli mogą w następstwie doprowadzić de zawarcia paktu 

bezpieczeństwa. Wreszcie pisma berlińskie donoszą, žė delegacja polska 

wystąpi ze swoim projektem na jednem z najbliższych posiedzeń Ligi 

Narodów w trakcie dyskusji nad rozbrojeniem. 

Chamberlain i Briand poprą projekt Polski, 
WIEDEŃ, 6. IX. Pat. K-respondeni-„Neuss Wiener Tageblatt" do- 

nosi z Gznewy, że wbrew dotychczasowej opinji propozycja polska nie ma 

na celu zawarcia osobnego pakiu dla Europy Wschodniej. Propozycja 

polska pragnie tylko uzupełnić lukę w siatucie Ligi Narodów i ma być 

uzupełnieniem rezolucji, w której wszystkie państwa, reprezentowane w Li- 

dze Narodów zobowiążą się do niewyzyskiwania możliwości wojennych. 

Korespondent <Neues W. T.» donosi dalej, żę delegacja holenderska po- 

stawi wniosek, aby sekretarjat Ligi Narodów poprowadził badania co do 

politycznych skutków zaniechania protokułu genewskiego. Jeżeli wniosek 

ten będzie przyjęty wówczas wzmocni on znaczenie projekiu polskiego. 

Chamberlain i Brand usposobeni są dla projektu polskiego 

życziiwie i będą się obecnie staraii pozyskać d'a tej idei równicż 

i Stresemanna. 

Rezerwa delegacji angielskiej. 

GENEWA, 6—IX. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donos, 

że według informacyj, fekie otrzymała z kół miarodajnych, dzłegacja 

angielska zdradza tendencje do zajęcia raczej odmownego stanowiska 

względem połskiego planu stworzenia nowego pakiu o nieagresji. w kołac 

delegacji angielskiej jest wypowiadana opinja, że rzeczą zupełnie zbędną 

jest stwarzanie nowego paktu, mającego na celu skłonienie państw do 

wypełnienia zobowiązań nałożonych już na nie przez pakt Ligi Narodów. 

Tekst projektu polskiego ustalony. 
GENEWA, 6. 9. PAT. Agencja Havasa dowiaduje sę, że mi- 

nister Sokał po odbycu wczorzj wieczorem narady z Faul-Bon- 

courem ustaił tekst projektu paktu o nieagresji i że projekt ten 

ma przedstawić dzisiaj Chamberlainowi i Briandowi. 

Propozycja rozważenia zasad paktu genewskiego, 

GENEWA, 6, IX. PAT. Na dzisiejszem popołudniowam posiedzeniu 

Zgromadzenie Ligi Narodów przeprowadziło dyskusję na temat prac Ligi 

Narodów. Między innemi zabrał głos holenderski minister spraw zagra- 

nicznych Beelaerts van Biokland, który wygłosił wielką mowę na temat 

zadań Ligi Narodów. Minister van Blekland zaproponował ponowne roz 

ważenie podstawowych zasad protokułu genewskiego z roku 1924. Wed- 

ług koncepcji mówcy różnice zdań pomiędzy narodami wyrównywane by 

były przez bezpośrednie rokowania zainteresowanych stron, zaś Liga Na: 

rodów interwenjowałaby tylko w wypadkach, gdyby te bszpeśrednie roko- 

wania nie doprowadziły do pomyślnych rezultatów. 

Następnie w imieniu delegacji holenderskiej rmninister van Blokland 

przedstawił zgromadzeniu projek rezolucji, w którym powiedziano, że 

Zgromadzenie jest przekonane, iż bez wszczynania na nowo dyskusji na 

temat protokułu genewskiego byłoby pożądanem zastanowić się, czy nie 

nadeszła odpowiednia chwiła dla powtórnego rozważenia zasad, które sta- 

nowiły podstawę wzmiankowanego paktu. : 

Mowa przewodniczącego delegacji holenderskiej oraz projekt rezolucji 

przez niego przedstawiony spotkał się z gorącem przyjęciem ze strony 

szeregu celegaiów - 

Donosząc o powyžszem, szwajcarska agencja telegreficzna zaznacza, 

iž zauwažono, 26 delegacja angielska i jej kierownik Chamberlain zacho» 

wywał w siosunku do propozycji holenderskiej rezerwę. 

Q umorzenie sporu belgijsko"niemieckiego. 
BERLIN 6 IX PAT. «Deutsche Allgemeine Zig» donosi, Że spór niemiecko-bel- 

gijski w sprawie ZR będzie umorzony drogą wydania wspólnego komunikatu 
przez państwa, które uczestniczyły w pakcie lokarneńskim. 

Wyrok w procesie gen. Żymierskiego. 
Gen. Żymierski skazany na 5 lat ciężkiego więzienia — 

pułk. Burgiełł Mączyński uniewinionny. 

WARSZAWA, 6. 9. PAT. Wojskowy sąd okręgowy pod 

przewodnictwem gen. Bronisława, Sikorskiego ogłosił w dniu 

dzisejszym wyrok, skazujący gen Żymierskiego na pięć lat cięż: 
kiego więzienia z pozbawieniem stanu ofcerskiego i wydalenie 

z wojska. Drugi oskarżony podpulk. Burgiełł-Mączyński zgodnie 
z wnioskiem prokuratora został uniewinionny, ` 

W mysi art. 54 K. K. 1903 roku w redakcji rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 roku zali- 

cza sę cskarżonemu na poczet kary areszt śledczy od dn. 28 
maja 1926 r. Sąd przy wymiarze kary przyjął jako okoliczności 

obciążające zbieg przestępstw, oraz to, że oskarżony dopuścił 

się czynów karygodnych jako generał, który powinien świecić 
przykładem, że czynu dopuścił się w trudnem położen u finanso- 

wem państwa, wreszcie jako okoliczność obciążającą przyjęto 
wysokie napięcie złej woli ze strony oskarżonego. Jako okol:cz- 

ności łagodzące przyjął sąd dot;chczasową szidową niekaralność 

oskarżonego, jego wybitną opinję służbową i zasługi bojowe, 
daiej że do czynu karygodnego dał się sprowokowźć przez ludzi 

złej woli, trudne materjaine warunki rodzinne oskarżonego, wre- 
szcie jego działąiność ideową w drużynach strzeleckich przed 
wojną ! rany odniesione na froncie. 

W sprzedaży detslicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niexamówionych ne zwraca. 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ЪА — ul. Majora Mackiewicza 63 

  

ŚWIR — uł 

Sezon genewski. 
Rozpoczął się tedy w Genewie 

znowu wielki tamtejszy sezon politycz- 

ny. Przešliczne miasto na skraju jede 
nego z najpiękniejszych jezior świata, 

z widokiem na najwyższy w Europie 

szczyt górski migocący w dałi fak 

brylant lodowcami swemi — znowu 

całe jest we fiagach i chorągwiach 
niemał wszystkich państw i krajów 
świata; znowu zjeżdżają się do Gz- 
newy kierownicy polityczni wszyst- 

kich tych państw i krajów; znowu 

przyjeżdża de Gznewy ceś czy nie 

dwudziestu dwóch ministrów spraw 

zagranicznych; rozpoczął się wrze” 

sień — majważźniejszy miesiąc w ży- 

ciu G:newy. //aute saisonl 

Zewnętrznie ma Genewa we wrześniu 

wygląd istotnej politycznej stolicy 

świała; pięknej, okazałej sali sejmo- 

we], gdzie obraduje jakiś z samej po- 

litycznej elity złożony wszechświatowy 

jakiś parlament. Tak jest i obecnie. 

Pod tym względem nic się nie zmie- 

nilo. Obecność też w Genewie jest 
zapewniona Brianda, Chamberlain'a i 

Stresemanna; zapewnione są ich — 
występy. Pornimo to cząć, że w - 

nym jakimś nastroju pejechali zewsząd 

wielcy politycy na haute saison do 

"Genewy: Jacyś bez humoru, bez im- 
petu, a przedewszystkiem bez silnej 

wiary, że to ogromne (i wielce kosz- 

towne) wiecowanie genewskie na ceś- 

kolwiek się zda. Czuć, że zjeżdża się 

do Genewy zwykła wrześniowa pub: 
lika — bez żadnych w duszach: ilu- 
zyj. Niewątpliwie, załatwi się to i o- 

wo... Trzeba przecie coś robić?... Ale 
ważkich rezultatów nie osiągnie się. 

W „rezultaty* mogą już chyba wie- 
rzyć tylko ludzie nie liczący się z „re- 
zultatami“ tak okrutnie nikłemi, praw- 

dę mówiąc, żadnemi, zeszłorocznego 

genewskiego sezonu — aibo np. z 

fiaskiem rezbrejeniowej konferencji. 5 

Jaki jest cel ostateczny ogromnej 

akcji genewskiej zainscenizowanej i 

prowadzonej przez Ligę Narodów? 

Nietylko zabezpieczenie światu wiecz- 

nego pokoju lecz i utworzenie — w 
tej lub owej formie — unji państw 
europejskich. Idea stara, przedwiecz- 

ma. Już świtała w głowie Erazma Ro- 
terdamskiego gdy wystosowywał „do 

świata* wielki swój manifest pacyfis= 
tyczny; zdaje się być rzećzą niewąt- 
pliwą, że królowa angielska Elżbieta 
planowała zawiązać  paneuropejską 

unję państw, tylko, że umarła nie 

zdążywszy ów plan wprowadzić w 

życie; Hugo Grotius miał gotowy 

projekt wszechświatowego „sądu roz* 
jemczego“, ktoryby zapobiegal wybu- 

chaniu wojen; Rousseau wzywał pań- 
stwą Europy do utworzenia stałego 
międzynarodowego „kongresu* albo 

„Sejmu” (właśnie jak obecny genew- 

ski), któryby „załatwiał* wszelkie spor- 

ne kwestje międzypaństwowe; Kant 

marzył 0 „wiecznym pokoju”... 

Wszystkie te plany, zamiary i marze- 

nia rozbijały się ©... drażliwość państw 
a nawet państewek, niezmiernie dba- 

łych © to aby parlament międzynaro- 
dowy nie naruszył, broń Boże, ich 
suwerannošc'. Nadaremnie precyza- 

wał jasno i wyreżnie „Profokół* ge- 
newski z roku 1924-g0: „My nie 

pragniemy bynajmniej naruszać czyją- 

kolwiek swobodę, my chcemy tylko 

wojnę wytępić na świecie”. Lecz i na 

takie ujęcie zadań i ostatecznego ce- 
lu Ligi Narodów nie osiągnięte zgo* 

dy — bez zastrzeżeń. 

Tymczasem pękła jeszcze jedna, a 

najświeższa konferencja rozbrojenio- 
wa. Brały w niej udział tylko trzy 
państwa... a i taka nie udała się! Tem 
mniej by się udała jeśliby zasiedli za 

współnym stołem przedstawiciele ja- 

kich kilkunastu państw. Nieudanie się 
konferencji rozbrojeniowej pozbawiło 

Genewę udziału w tym sezonie dwóch 

mader wybitnych i głośnych 'osobis- 

tości: przedstawiciela Anglji w Lidze 

Narodów lorda Roberta Cecila i 
przedstawiciela |Francji  Jouvenela. 
Pierwszy, zdeklarowany pacyfista u- 
ważał, że rząd angielski jest w kwe- 

stji rozbrojeniowej za mało ustępliwy; 

drugi przeciwnie nie mógł się pogo- 

dzić ze zbyinią rządu francuskiego 

ustępliwością np. względem Niemiec. 
Lord Cecil jest głęboko przekonany, 
że wojna wogóle da się usunąć ze Świa- 

ta (przeto też u góry jega wizerunku 

zamieściła jedna 4 naszych gazet napis: 

«Rozczarowany idealista») i jest zdania, 

że gabinet p. Stanleya Baldwina za ma- 

ło energicznie 1 za mało Szczerze 

dąży do realizacji powszechnego ma 

świecie pokoju. Na to mu publicznie 
odpowiedział szef teraźniejszego ga- 

binetu angielskiego: „Przeciwnie, prze- 

ciwnie! Anglja jest jaknajbardziej zde” 

cydowanie za pokojem powszechnym 

tylko co da sposobów — jego 

osiągnięcia zachodzi różnica między 

angielską radą ministrów a jej 

czcigodnym most honourable de- 
legatem na  sesje Ligi  Na- 

rodów*. Bo, każdy przecie bezstron- 
my człowiek rozumie, że problemat 

rozbrojenia się nie jest jeszcze w 

dostatecznej mierze... dojrzały (wyra- 
żenie się pół oficjalnego dziennika 
„Temps“) dlatego aby zaryzykować 

rozstrzygnąć go choćby nawet naj- 
świetniejszą jakąś improwizacją, par 

quelque brillante improvisation, któ- 

ra by mogła pociągnąć za sobą 
straszliwe skutki. Trzeba przystępo- 

wać do tej sprawy z nadzwyczajną... 

ostrożnością, którą przestrzegać na- 
kazułą obecne stosunki migdzynaro- 

dowe — wcale jeszcze mętne. Lord 
Cecil. wszelako pozostał przy swojem 

wotum separatum i wystąpił nietylko 

z tej, której przewodził delegacji an- 
gielskiej do Genewy ale i z gabinetu 
p. Stanleya Baldwina. 

« Co zaś do rzekomej  usiępliwości 
rządu francuskiego wsbec Niemiec to 

prawda, że uznanie przez Francję t. 

zw. planu Dawesa znacznie ulżyło 

Niemcom wypłacanie elbrzymiej kone 

trybucjj i  indemnizacji wojennej; 

prawda, że zmieniono kontrolę woj- 

skową przed ostatecznem  rozbroje- 

niem się Niemiec; prawda, że uczy- 

niono o įwiele lżejszą dla Niemiec 

okupację drugiej i trzeciej t. zw. stre- 

fy, ale—przecie oto pod najświeższą 

datą zgodziły się Francja i Angija na 
zredukowanie wojsk  okupujących 

Kraj Nadreński tylko o 10.000 ludzi, 
Cała prasa niemiecka woła: Ta kropla 
w morzu, to nie ma najmniejszego 

znaczenial 
Panu Jouvenelowi wydała się ta 

„kropla w morzu* wielkim błędem 

ze strony p. Brianda, uniemożtliwiają- 

cym wspólną z nim pracę na terenie 

Ligi Narodów. 
Słowem — co się krok da na- 

przód, to się odpada w status quo 
ante, w nastroje i poglądy przedwo- 

jenne, z przed ukazania się na hory- 
zontie świata Ligi Narodów wraz z 
jej missją i jej ostatecznym celem 
Chodzi wciąż dalej о wynalezienie 
sposobu i zabezpieczenia aby nigdy 
ża..ne państwo nie chciało, nie mogło 

lub nie śmiało zaczepić zbrejnie inne 
jakie państwo, napaść na inne jakie 
państwo. Czy mają wówczas wszyst- 

kie państwa należące de Ligi Naro- 
dów spiknąć się przeciwko temu 
wojowniczemu państwu? | wspólnemi 
„demarszami** niedopuścić do rozle- 
wu krwi? Czy możę bez ceremonji 

zagrozić napastnikowi, że niech tylko 

palec na cyngiel położy, to cała Liga 

Narodów na niego się zwałi? 
Telegramy sygnalizują duże wra- 

żenie, które wywarł wniesiony pod 

obrady Ligi Narodów w Genewie 
polski projekt paktu o nieagresji. Ży- 
czymy mu takich aplauzów, z jakiemi 

przyjęty był, „Protokół* genewski z 

roku 1924-g0. Obyż tylko znowu 
nie skończyło się na—moralnym try- 

umfie. ' Jacz, 
PRPOZEZAT ZY A DNEOT NSE UNS 

Niezawista Transjordanja. 

ГОМУМ. 6.IX. PAT. „Times“ do- 
nosi Zz Jerozoiimy, że ogłoszony tam 
został projekt umowy między Anglią 
a Transjordanją, przyznającej Trans- 
jordanji zupełną niezawisłość pod 
emirem Abdulem i jego Synem emi- 
rem Tałlalem, jako następcą. 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z „pokój 025 Płoć drożej. Zwi 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

żejm i Rząd. 
Delegacja urzędników u wice. 

premjera Bartla. 

WARSZAWA, 6 9. (żel wł. Słowa)). 
Vice-premjer Bartel przyjął dziś dele- 
gację urzędników państwowych w 
Sprawie podwyżki płac upesażenio- 
wych i rozciągnięcia rozporządzenia © 
zasiłkach na pracowników przyjętych 
ua posady po 1-szym stycznia 1926 . 
roku. Vice-premjer Bertel oświadczył, 
że projekt podwyżki płac znajduje się 
w końcowem stadjum opracowania i 
że Ministerstwo Skarbu prawdopo- 
dobnie w końcu października projekt 
ten prześle ma Radę Ministrów. 
Wtedy — oświadczył p. Bartel — pa- 
proszę panów aby uzgodnić tę spra- 
wę W końcu vice-premjer zaznaczył, 
że rząd dokłada wszelkich możliwych 
starań w celu przeciwdziałania dra- 
żyźnie. 

„W sprawie zasiłków p. Bartel 
skierował delegację do Ministerstwa 
Skarbu, gdzie sprawa ta się obecnie 
znajduje. 

Posiedzenie Komitetu Ekono. 
micznego. : 

WARSZAWA. 6 O. (fe! wt.Stowa) 
Dziś odbyło się posiedzenie Komi- 
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
na którem rozpatrzono sprawę pod- 
wyżki cen cukru. Km 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, 6.IX, (fel.wł Słowa) 

9-go września odbędzie się posiedze- 
nie Rady Ministrów, na którem roz- 
patrżeny zostanie wniostk międzymi- 
nisterjalnego Komitetu. raiunkowego 
dla powodzian. : 

Budowa kolei tranzytowej z 
Niemiec przez Polskę do Rosji 

sowieckiej. 

- Pewne konsorcium amerykańsko- 
niemieckie zwróciło się ostatnio do 
Rządu Pelskiego z propozycią budo- 
wy kalei tranzytowej przez Polskę z 
Niemiec do Rosji sowieckiej. + 

Linja kolejowa zatem przebiegala- 
by z Niemiec przez Katowice, Za- 
mość i Równe do Żytomierza w Re- 
sji sowieckiej. 

Wszystkie urządzenia kolejowe 
konsorcjum proponuje budować na 
własny koszi, przyczem wykonanie 
tych robót ma być powierzone fir- 
mom krajowym, które zatrudniłyby je- 
dynie bezrobotnych. 

„ Eksploatacja tej linji przez pomie- 
nione konsorcjum (rwałaby w ciągu 
lat 50, poczem cały majątek konsore 
cjum przeszedłby па własność Pań- 
stwa Polskiego. 3 

Nowe linie telefoniczne. 
WARSZAWA, 6. IX (£el, wł. Słowa) 

Ministerstwa Poczt i Telegrafów prze: 
prowadza w roku bieżącym budowę 
nowych linji telefonicznych, które po- 
łączą Poznań z Katowicami, Poznań 
z Krakowem, Poznań- Warszawę, Gdy- 
mię Warszawę. { 

W roku 1928 wybudowana będzie 
linja z Warszawy do Bukaresziu, W 
najbližszym czasie rozpoczną się prė- 
by na linji Warszawa—Moskwa. 

Jak wydalono redaktorów 
niemieckich z Kłajpedy. 

BERLIN, 61X. PAT. Pisma tutej. 
sze denoszą, że dwaj redaktorzy nie* 
mieccy w Klajpedzie, którzy otrzy- 
mali nakaz opuszczenia terenu kłaj- 
pedzkiego zostali aresztowani i od- 
stawieni do granicy. 

Nowe gazy wojenne, cj 
BERLIN, 6—iX, PAT. „Vossische 

Zig.“ omawiając manewry odbywające 
się pruskiej iławie podkreśla, że po- 
raz pierwszy użyto jako breni gazów 
wytwarzających chmury dymu, zasła- 
niającego operacje wojskowe przed 
ekiem przeciwnika. 

Plebiscyt w Grecji. 

BUDAPESZT, 61%, PAT. Dzien- 
niki donoszą z Aten, że rząd grecki 
postanowił urządzić plebiscyt w spra: 
wie rozstrzygnięcia kwestji ustroju 
państwowego w Grecji. 

Old Glory nad Atlantykiem. 
NOWY YORK, 6—]X. PAT. We- 

dług depeszy otrzymanej tu z Old 
Orhard w stanie Maine edleciał stam- 
tąd o godz. 13 min. 23 według czasu 
amerykańskiego samolot Old Glory 
piłotowany przez lotników Bertanda 
i Hilla. Celem podróży samolotu Old 
Giory jest Rzym. S 
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ECHA KRAJOWE 
Rozwiązanie Rady Miejskiej w Grodnie. 
Komunikują nam. że władze centralne zarządziły rozwiązanie Rady 

Miejskiej w Grodnie, Do czasu przeprowadzenia wyborów czynności Ra: 
dy powierzone zostały Magistratowi. 

  

Hołd Matce Boskiej Kodeńskiej. 

W niedzielę, jak już donosiliśmy 
odbyło się uroczyste przeniesienie 'o- 
brazu Najświętszej Panny — Tułaczki 
Kodeńskiej do Kodnia na Podlasiu, 
wywiszionej dn. 6 maja 1875 roku za 
rządów gen.-gub. Gromeki, a przeche* 
wywaneį na Jasaej Górze. 

W przededniu uroczystości, t. į. 
3 bm. przybyła do Kodnia kompanja 
z obrzszem М. В. Kodeńskiej. Na cze- 
le kompanji postępowali biskupi: So- 
kołowski i Przeździecki. 

Po przeprowadzeniu cbrazu u- 
mieszczono go w ołtarzu polowym 
pod miastem, gdzie zgromadziły się 
tysiączne tłumy wiernych. Równo- 

cześnie ze sprowadzeniem obrazu 
przybyły też liczne pielgrzymki, pra- 
gnące oddać hołd Boga Rodzicy, Pa- 
tronce Podlasia, oraz uczestniczyć w 
uroczystościach. M. in. ze stacji Sta- 

decz przybył pieszo JE. ks. arcybi- 
skup krakowski, Sapieha oraz pątnicy 

przybyli-pociągiem z Warszawy. 

№ niedzielę, dnia 4 bm. rano 
ks. ks. biskupi: Przeźlziecki, Soko- 

łowski i Owczarek odprawili przed 
obrazem Mszę św., zaś archirej Nie 

kolski z Terespsla nabożeństwo w 
obrządku wschodnim, poczem wyru* 
szyła procesja na rynek kodenski, 

Kodeń, 5-go września. 
gdzie celebrował sumę ks. arcybiskup 
Sapicha. 

Przed rezpoczęciem sumy p. min. 

Dobrucki w imieniu Prezydenta Rze- 
czypospolitej dekorował krzyżem za- 
sługi 31 Podlasiaków męczenników 
za wiarę świętą. 

Po credo kazanie wygłosił ks. bis- 
kup Przeździecki, a nastęgnie wszedł 
ma ambonę ks. prałat Ryster i odczy- 
tał list pasterski ks. biskupa, w spra- 
wie przeniesienia obrazu do kościoła 
kodeńskiego i oddania go pod opiekę 
OO. Oblatów w ręce Prowincjała 
tego zgromadzenia, 

Na nabożeństwie ebecni byli z dy« 
gnitarzy świeckich: min, oświaty Da- 
brucki, min, sprawiedliwości Meyszto- 
wicz, min. rolnictwa Niezabytowski, 
naczelnik departamentu Okulicz, do- 
wódca DOK gen. Stroynowski, woje- 
woda Remiszewski, b. wojew. Moska: 
lewski i inni. 

Po odprawionej sumie odbyła się 
dekorowanie tych samych  Podłasia- 
ków orderem „Pro Ecciesia et Ponti: 
fica* przez ks. biskupa Przeździeckie- 
go. = 

Następnie wierni otrzymali błogo- 
sławieńśtwo papieskie i po odšpiewa- 
niu Te Deum zaniesiono obraz do 
kościoła, „М, 

  

WOŁOŻYN. 
— Zjazd Koła Zjednoczonych 

Ziemianek, W dniu 28 sierpnia br. 
odbył się w Wołożynie organizacyjny 

Zjazd Koła Ziednoczonych Ziemianek 
i.Kól Gospodyń Wiejskich. Iniejator- P 

kami Koła oraz założycielkami jego są 

znane na polu pracy społecznej, P.P. 

Wołczaskie z Horodziek. Na zjazd 
przybyło około 30 pań z całego po- 

wiatu, Rozpoczął się on nabożeń- 
stwem, odprawionem przez Sskretarza 
Generalnego Wii. Zw. S. M. P. ks. 
Fr. Kafarskiego. Po mszy św. w kil- 
ku słowach ks. Kafarski przemówił 
do zebranych, podkreślając wielką do- 
miosłość każdej najmniejszej katolic- 

kiej akcji społecznej oraz wielką rolę, 
„jaką na tem polu odegrać musi inte- 
ligencja połska. “ 

` Zagaila Zjazd p. Marja Wolczaska, 
witając obecnych oraz podkreślając 
znaczenie Zjazdu. Zabierali następnie 
głos z imienia Starostwa zastępca 

starosty pow. Wołożyńskiego i ks. 
Kafarski, w imieniu Związku Stowa- 

rzyszeń Młodzieży Polskiej. Referat o 
celu i zadaniach Koła Zjednoczonych 
Ziemianek i Kół Gospodyń Wiejskich 
wygłosiła p. Wańkowiczowa, sekretar: 

ka Wojewódzkiego Koła Zjedn. Zie: 
mianek. 

Po wspólnym obiedzie rozpoczął 
się dałszy ciąg obrad referatem o 
sztuce i przemyśle ludowym, wy- 
głoszonym przez p. Laskowiczównę. 

Po okazaniu śliczuych kilkunastu 
wzorów przemysłu ludowego, ze- 
branych z tamtejszej okolicy przez p. 

ireng Wołczaską—wygłosił p._Kazi- 

mierz Jędrychowski, Instruktor Zw, S; 
M. P. referat p. tt „Ziemianki — a 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej“ 
Następnie odbyły się wybory da 

Zarządu, w skład którego, jako prze: 
wodnicząca weszła p. Marja Wołcza- 
ska. Szkoda, że nicpamiętam kompie- 
tu Zarządu, jednak panie, wchodzące 
do Zarządu są dzielne i chętne do 

_ pracy. Podczas obrad zostały wysłane 

depesze do J E. ks..Arcybiskupa а!» 
brzykowskiego i p. Wojewody w No: 
wogródku. 

Po obradach uczestnicy Zjazdu 
oraz goście zaproszeni zostali przez 

p. łrenę Wałczaską na towarzyską 

herbatkę, którą mile i sympatycznie 

  

W polskim dworze na 
Białorusi. 

(Dokończenie). 

WY stronach borysowskich i iepele 

skich rozpoczęły . się już pogromy 
dwerów lak Hilewina p.p. Świdów, 
Truchonowicz p.p. Komorowskich, Ra- 

cewa hr. Zamojskich i wielu innych, 
Ziemianie czuwali uzbrojeni nocami 

Położenie było coraz cięższe. Wysła- 
no mnie wtedy do generała Dowbora- 

Muśnickiego z petycją, ażeby pozwa- 
lił na rozmieszczenie oddziałów woj- 
skowych w majątkach polskich w ce- 

lu ochrony życia i mienia mieszkań- 
ców. Wróciłem niest:ty z odmowną 

* odpowiedzią. Мо!уме п odmowy ge- 
nerała Dowbora była według niego 
konieczność koncentrowania rezsypa- 

nych na w elkich obszarach Resji od- 
działów wojska polskiego dla ocale- 
nia ich. Przeprawiałem się w powro- 
cie bardzo ryzykowaie przez pokryty 
kią Dniepr, trzymając sią liny promu. 

Przekonawszy Się o truduościach 
aprowizacyjnych Pierwszego Pułku 
Strzelców w Dorohobužu, zawiademi- 
łem pułkownika Szyszkę, że mogę 
cf arowač stado owiec z folwarku, o 
ile przybędzie kilkunastu uzbrojonych 
żołzsierzy, ażeby js odebrać. Zawitało 
wtedy po raz pierwszy wojsko poi- 
skie ds dworu naszego w osobie ka- 
pitana Dołęgi - Ossowskiego, paru ofi- 
cerów i 10 żołnierzy. Eatuzjastycznie 

przygotowało Keło Młodych Ziemia« 
nek, które, jako sekcja, weszła do 
Kola Zjedn. Ziemianek i Kół Gospo: 
dyń Wiejskich. Oby praca w Kole 
rozwinęła się i przyniosła stokrotne 
lony! 

Nadmienić muszę, że w ponie- 
działek t. j. następnego dnia Stowa- 
rzyszenie Młodzieży Polskiej w Ho- 
rodźkach, którego dzielną patronką 
jest pi M. Wołczaska, goścło w swetm 
ognisku przedstawicieli Związku. 

Nader mile i serdecznie upłynął 
wieczór pośród młodzieży, która po 
znejnej pracy w polu—nie leni się 
pracować nad sobą, dowodem tego 
jzst umiejętne przeprowadzenie zebra- 
mia i bogaty repertuar piosnek i de- 
klamacji. Obecny 

GŁĘBOKIE. 
— Wyniki wyborów do Rady 

Miejskiej. Dnia 4 - września 
b. r- odbyły się w Gł;bekem 
wybory do Rady miejskiej.  Zgło 
szono 8 !  kandydatów.- W 
skład listy 1 wchodzili kandydaci ze 
stronnictwa żydowskiego ortodoksów, 
lista 2—sjoniści, lista 3—Biatorusini, 
4—żydzi robotnicy, lista 5 żydowska 
demokracja, 7—partja pracy i Mista 8 
—ogólno-chrześcijańska. Lista 6 zo- 
stała uniewažniona, 

Przed wybsrami lista 1 zbloko- 
wała się z 2, 3 z 714 z 5. Wybory 
odbyły się zupełnie spokojnie i bez 
nadużyć, Uarawnionych do głosowa- 
nia było 2790, w tem przystąpiło do 
giosowania 2316 t. j. 85 proc. 

Lista 1 otrzymała 1 mandat. 
® 2 ® 
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Razem radnych miasta wybrano 12. 
Z zestawienia wzników widzimy, 

że na ludność chrześcjańską, której 
jest w Głębokiem 35 proc., przypa- 
dają 4 mandaty. ®) 

Dance te przesylam na podstawie 
wywiadu u Przewodniczącego Głów- 
nego Komitetu Wyborczego w Gię- 
bokiem. Ja 
  

łosowania od- 
dało swe gtosy 95 proc; žydow i 87,88 proc. 
chrześcijan. 

*) Na uprawnionych do 

witane, otaczane opieką i wygodą po- 
zostało kilka tygodni w zagrożonym 
majątku, wzrastając,w liczbą, zasilane 
uchodzącymi z armji rosyjskiej ofice- 
rami i żołnierzami. Wszystko, co ma- 
jątek posiadał w inwentarzach i pro- 
duktach oddaliśmy do dyspozycji ka- 
pitana Ossowskiego, a wtedy komen: 
danta tej placówki obronnej, z której 
częstokroć podjazdy śpieszyły na rą- 
tunek okolicznym dwerom, w wypad: 
kach pogromów, lub napadów. Pa» 
miętam z galerji tych błędnych ryce: 
rzy, którzy Szli ma potyczki z fanta- 
zją niezcównaną jak na bal lub dan- 
cing, kilka nazwisk; powinny być za- 
pisane w historjj zmagań się ducha 
polskiego ma kresach północno-wscho- 
daich. A więc dzielny porucznik ja- 
kubowski, który zginął w r. 1920 w 
12 pułku ułanów w bitwie z holsze- 
wikami pod Jeziorną. Szlachetny po- 
rucznik Żośliński, który zginął pod 
Lwowem męczeńską śmiercią ukrzy- 
żowany przez Usraińiców w dn. 4 
stycznia 1919 r. Dalej awanłurniczy, 
pełen. dzikiej jakiejś odwagi Golc, 
który padł w bitwie jako dowódca 
partyzantki przeciw bolszewikom. Po- 
rucznik Masłowski, Zawadzki, Gar- 
niewicz, wielokrotnie raani w konnym 
oddziale wywiadowczym. Jak na barw- 
nym flmie przesuwają sią młodzi po- 
ru:znicy Makowski, Słomowski, Szy- 
manowski i behaterscy synowie buj- 
mych siepów Ukrainy, Sienkiewicz za- 
mordowany przez bolszewików, rot- 

SŁOWO: 

Rewizje wśród Rosjan monarchistów na Łotwie. 
W obawie przed akcją W. Ks. Cyryla. 

RYGA 6 IX PAT. JAk podaje dzisiejsza prasa na skutek doniesień o go- 
rączkowej działalności stronników pretendenta do tronu rosyjskiego b. wielkie- 
go ks. Cyryla wśród kół emigracji rosyjskiej na Łotwie, łotewskie ministerstwo 
spraw wewnętrznych xarządziło w ostatnich dniach przeprowadzenie rewizji 
w mieszkaniach szeregu Rosjan. Na skutek rewizji podczas których znaleziono 
wiele kompromitujących materjałów, 10 osób zostało aresztowanych. 

Jak wynika z dochodzeń zwolennicy ks. Cyryla dążą do odbudowy daw- 
nego imperium rosyjskiego w jego dawnych grauicach, przyczem monarchiści 
rosyjscy na Łotwie stale otrzymują instrukcje od paryskich kół emigracji rosyj- 
skiej, a w działalności swej bez skrupułów intrygują przeciwko Łotwie. Nale- 
ży się więc spodziewać, że w najbliższym czasie, cały szereg monarchistów ro- 

syjskich otrzyma rozkaz opuszczenia Łotwy, 

Rząd kowieński uznał incydent za zlikwi- 
dowany. 

Z Kowna donoszą: Wielke wrażenie uczynł tu komunikat 
urzędowy, który wbrew oczekwaniom, że ostatnia nota protestu 
w sprawie rzekomego ult matum Polski, wyzyskana będ:ie na 
terenie Ligi Narodów, — stwierdza, że incydent na granicy pol- 
sko-liiewskiej uwatać należy za zupełaie zlikwidowany. 

Waldemaras udaje się do Włoch 
WIEDEŃ, 6.IX PAT. «Neue freie Presse» donosi z Kowna, że Mu- 

ssolini zaprosił litewskiego prezesa ministrów Waldemarasa da odwiedze- 
nia Włoch. Waldemaras uczyni zadość zaproszeniu uatychniast po sesji 
Ligi Narodów. Wyjedzie on z Gsnswy wprost do Rzymu, W czasie wizy” 
ty Waldemarasa w Rzymie toczyć się będą także rokowania z Watykanem 
w sprawie zawarcia konkordatu. Równocześnie będzie prowadzić Waldema- 
ras.rokowania w sprawie traktatu handlowego. 

Upośledzenie szkolnictwa polskiego w Gdańsku 
GDAŃSK, 6. 9. PAT. «Gazeta Gdańska» ogłasza w dzisiejszem wy- 

daniu memorjał opracowaay przez posła polskiego do Sejmu gdańskiego 
dr. Kubacza a przedložony następnie przez koło polskie generalnemu ko- 
misarzowi Ligi Narodów w Gdańsku w spiawie upośledzenia ludaości 
polskiej wolnego miasta Gdańska w dziedzinie szkolnictwa, Mzmorja! ten 
powołując się na postanowienia konstytucii w. m. Gdańska charakteryzuje 
smutną dolę ludności polskiej Giańska, której w praktyce władze gdań- 
skie odmawiają równougrawnienia zagwarantowanego jej teoretycznie w 

Pomoc dla powodzian. 
WARSZAWA, 6IX, PAT. Dnia 6 

b. m. odbyło się w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych trzecie Z rzędu 
posiedzenie międzyministerjalnego ko- 
mitetu pomocy powodzianom w po- 
łudniewych województwach. Na wstę: 
pie dyrektor departamentu polityczne- 
go M-stwa Spraw Wewnętrznych dr. 
Świtalski przedstawił komitetowi spo- 
strzeżenia i wrażenia z podróży swej 
do objętych powadzią wajewódziw. 
Następnie starosta Nowosądecki p. 
Duch w zastępstwie wojewody kra- 

kowskiego zreferował stan powodzi 
i strat w województwie krakowskiem. 
Po wysłuchaniu sprawozdania komi- 
tet wyasygnował dałsze sumy na po* 
moc dorzźną w szczególności dla wo- 
jewództwa Lwowskiego. Następnie 
opracowany został. schemat wyracho- 
wania się wojewodów z sum przeka- 

Sprostowanie, 
Na podstawie art. 30 rozporządze- 

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
10 mała 1927 r. o prawis prasowsm 
(Dz. U. R P. Nr. 45 poz. 398) Mi- 
misterstwo Reform Rolnych prosi o 
zamieszczenie sprostowania odnośnie 
do wydrukowanzgo w Nr. 181 „Sło- 
wa“ z dnia 11 sierenia 1927 r. arty- 
kułu Wł. Studnickiego p. t. «Jaszcze 
parę uwag © dekrecie komasacyj- 
nym». 

Autor mylnie informuje o nowym 
dekrecie w sprawie komasacji, gdyż 
do chwili obecnei obowiązuje ustawa 
z dmia 31. Vil. 1923 r. о sealaniu 
gruntów w brzmieniu ustałonem usta- 
wą z'dn. 18, XU. 25 r. (Dz. U. R.P. 
z r. 1926 Nr. 15 poz. 84). O ile zaś 
uwagi autera dotyczą projekiu roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 

a” jitej w sprawie zmiaa w ustawie o 
zanyčh na pomoc doraźaą. Wreszcie gęalaniu gruntów, to uwagi te są ież 
opracowzno projekt dalszej pomocy jeścisłe, gdyż w pomienionym pro- 
dla ludności, jak pomocy w odbudo: jeękcie niema przepisu, dotyczącego 
wie i pomocy rolnej óraz ustalono zmiany art. 15 ustawy komasacyjnej, 
wytyczne dla pracy społecznych ko- polegającej ma zastąpieniu wyrazów” 
mitetów pomocy. Е <przy parcelacji sąsiadujących ze wsią 

O godz. 6 popołudniu odbyło się na dóbr ziemskich» wyrazami: «przy par- 
Zamku pierwsze posiedzenie central- celacji pobiiskich dóbr», 
nego społecznego komiłetu pomocy Nie oparte na danych faktycznych 
ludności, dotkniętej klęską powodzi. jest powtórzone przez autora zdanie, 
Na posiedzeniu tem ustalono statut rzekemo wypowiedziane przez jedne- 
komitetu, uchwałono tekst odezwy go z posłów podczas dyskusji w r. 
do ludności, obrano prezydjum, na 1925, że od r. 1923 z 1500 urzędni- 
czele którego stanęla p. Prezydento- ków reform rolnych, którzy byli w 
wa Mościcka, wreszcie rozdzielono i Polsce, co siódmy urzędnik | (czyli 
i wysłano na ręce odnośnych woje- 14,3 proc.) był w śledztwie dyscypii- 
wodów na ćele natychmiastowej po- naraem. W r. 1923 z ogólnej liczby 
mocy doraźaej dla woszkodowanej 1592 urzędników pociągnięto do od- 
ludności sumę 100000 złotych, zło- powiedzialności dyscyplinarnej 27 

konstytucji. 

„Europa jest gotową do rewolucji". 
PARYŻ, 6.IX PAT. „Echo de Paris* donbsi v.a Siokholm, że Bucha- 

rin przedłożył komitetowi wykonawczemu sprawozdanie, w którym jest 
powiedziane, że Europa jest gotową do rewalucji. Rewolucjz świałowa — ° 
w/g sprawozdania — rozoocznie się we Francji. 
dzynarodówki ma być skierowana na Francję, 

Cała uwaga trzeciej mię- 

Rząd SSSR wywołał powstanie Indjan. 
NOWY, YORK 6 IX PAT. Według doniesień z La Paz rząd Boliwji prze- 

dłożył senatowi szereg dokumeatów,; które dowodzą, że ostatnie powstanie 
Iadjan zostało sfinansowane przez rząd sowiecki. Dokumenty te zostały prze- 

 słane' rządowi boliwijskiemu przeż jego posła w Paryżu. Wynika z mich, że 
rząd sowiecki obiecał szefowi komisji, politycznej Markinezowi miljon franków 
jeżeli wywoła powstanie. Senat po przestudjowaniu dokumentów, przyjął re- 
zolucję, w której wyraża życzenie, aby proklamowany został stan oblężenia 
i aby rząd wystąpił z jak największą surowością przeciwko bolszewizmowi 

Propaganda anarchistów w Ameryce. 
NOWY YORK 6 IX PAT. W związku z dokładnym śledztwem przepra- 

wadzonym w sprawie wybuchu bomb w Broocklinie policja aresztowała 6 osób, 
w tem czte: 
się w 

obywateli meksykańskich. W jedaym z domów, znajdującym 
obliżu miejsca wybuchu bomby, wykryto fabrykę bomb, oraz znaleziono 

Avila, zawierającą literaturę anarchistycrną orat korespondencję, z ktėrej 

żoną na ręce p. Prezydentowej grzez 
związek cukrowników. W skład ko- 
mitetu weszły wszystkie centralne 
organizacje gospodarcze i społeczne 
Rzeczypospolitej oraz szereg wybit- 
nych działaczy; Natychmiast po po- 
siedzeniu komitetu wybrane prezy» 
djum odbyło posiedzenie organiza- 
cyjne, które  przeciągaęło się do 
późnego wieczora. : 
a a i ТЕС 

Przykry wypadek min. Sktad 
kowskiego. 

Р, minister spraw: wewnętrznych, 
gen. Składkowski, powracając w dn. 
4 b. m. przed ‚ wieczorem z Za 
mościa, dokąd udał się automobilem 
w sprawach prywatnych, miał przykry 
wypadek. Dojeźdżając do ostatnich 
zabudowań miasta, minister minął 
przechedzącego przez drogę człowie* 
ka, za którym w kilkanaście sekund 
wybiegło 4-letnie dziecko, kierując 
się wprost pod auto. Na zatrzymanie 
maszyny, którą prowadził sam mini- 

urzędników (1,8 pręc), w r. 1924 z 
ogólnej ilości 1.368 urzędników — 25 
(1,9 prec.), wreszcie w r. 1925 z gół- 
nej ilości 1.367 urzędników — 19 
(1,5 proc.), przyczem około 25 proc. 
omawianych spraw dotyczyło przewie 
nień porządkowych. 

Ce do poziomu naukowego, to 
jak stwierdzają wykazy Ministerstwa 
Reform Rolnych w dn. 1 lipca 1927r. 
na ogólną iłość 1.232 urzędników — 
261 (21 proc.) posiada wyższe wy- 
kształcenie, 490 (40 proc.) średn e, 
wreszcie 481 (39 proc.) niższe (w tem 
siły kancciaryjne i pomocnicze). 

Wylew Wisły, 
WARSZAWA, 6 9.(żel wł Słowa) 

Dziś o 1l-tej przed południem przy: 
bór wody ma Wisle; osiągnął swój 
punkt kulminacyjny. Wylew Wisły na 
terenie woj. warszawskiego › паорб! 
minął bęz większych, strat, jedynie 

wynika, że dwie osobistości prowadziły w Stanach Zjednoczonych propagandę 
anarchistyczną. i 

ZOROTAZIK ACZ WEW EWIE ZA SERGE BADZAK LAZERZWETE REA RSW PEROZM GRTWZEAZEWE TRACA 

Prasa francuska © poiskim projekcie 
pacyfikacji. 

PARYŻ, 6 9. PAT. Prasa zamieszcza liczne komentarze © projekcie 
polskim ogólnego paklu o nieagresji, Większość pism traktuje projekt ten 
z wielką życzliwością. Wyjątek stanowi „Humanite”, która zasadniczo prze- 
ciwna jest wszelkim decyzjem Ligi Narodów oraz „Oeuvre*, która w mała 
zrozumiałym artykule atakuje Polskę, dopairując sią w jej projekcie do: 
mniemanych intryg polskich monarchistów. Pozatem cała prasa widzi 
w propozycii molskieį poważny krok w kierunku zapewnienia ogólnego 
pokoju. W „Echo de Paris* Pertinax zaznacza, iż propozycja polska wy» 
pełaia niektóre luki ari 16 paktu, jak również umów  locarneńskich, 
w których sytuacja na wschodzie nie została wyraźnie określona. Pertinax 
podkreśla: w dalszym ciągu, iż polska propozycja może liczyć na wielu 

ster, czasu już nie było wobec iego 
minister dokonał raptownego i nie- 
bezpiecznego dla auta skrętu. Dzięki 
temu przednie koła oaiinęły dziecko, 
tył samochodu jednak zarzucił w ten 
sposób, że potrącił je i przewrócił. 
Po natychmiastowem zatrzymaniu sa- 
mo:hodu, p. minister własnoręcznie 
zaniósł dziecka do domu, ocucił je, 
wezwał dwóch lekarzy, prosił ich o 
przewiezienie dziecka do szpitala w 
Zamościu, wręczył sumę 500 zł. na 
koszta leczenia, poczem polecił po: 
st:runkowemu spisać na siebie pro- 
tokół, 

Lekarze orzękli, że dziecku na 
razie niębezpieczeństwe utraty życia 

tylko w Płocku woda zalała tereny 
przybrzeżne. ; 

о 000000000000000000 
Wyszła z druku i znajduje się w 

sprzedaży księgarskiej broszura inż; 
M. KUŹMICKIEGO dyrektora Związ- 

ku Elektrowni Polskich p. t. 

„Tajemnica Państwowa 
o Elektryfikacji Polski“ 

Żądać we wsnystkich księgarniach. 
Cena broszury 5 złotych. 

Skład główny: Administracja Przeglą- 
du Eiektrotechnicznego, Warszawa, 

Cząckiego 5, tel. 90—23, 
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zwolenników wśród szeregu państw, niezadowolonych z moaopolu, įaki 
przywłaszczyły sobie Anglja, Francja, Włochy i Niemcy przy rozstrzyganiu 
kwestyj ogólno europejskich pomijając interesy innych państw. 

„Temps” oświadcza, że cała uwaga w Genewie skierowana jest о- 
becnie na propozycię polską, dziwiąc się wysuwanym przeciwko niej za- 
rzutom nie licującym bynajmniej z duchem pakiu Ligi Narodów i umów 
locarneńskich, ani też wypływającego z nich ogólnego dążenia ku uirwa- 
łeniu pokoju oraz dobrych stosunków pomiędzy narodami. Zrozumieła 
jest jedynie, zdaniem dziennika, stanowisko Niemiec unikających starannie 
jakiegokolwiek posunięcia, które mogłoby być przyjęte, jako dobrowolne 
uznanie wschodnich granic Rzeszy wyznaczonych przez traktat i starają- 
cych się jednocześnie uzależnić przyjęcie propozycji polskiej od wcześniej- 
szej ewakuacji Nadrenji. 

Dziennikarze zagraniczni we Lwowie. 
LWÓW 6 IX PAT. Wczoraj bawiła tu wycieczka 12 dziennikarzy zagranicznych 

reprezentujących Jugosławię, Augiję, Holandję, Finlandję i Norwegję. Wycieczka zwie- 
dziła Targi Wschodnie a następnie zabytki miasta. Ze Lwowa wycieczka udała się 
Łańcuta, skąd po zwiedzeniu okolic ma wyjechać do Krakowa, oraz na projektowaną 
wycieczkę w Pieniny. 

mistrz Żelistawski, aresztowany i wię: 
ziony przez bolszewików w Tołoczy” 
nie, por. Szrnowski, wreszcie szlachei- 
mi i rycerscy porucznicy Szparowski, 
Pawłowski, Gołankiewicz, a także 
młodzi ochotnicy hr. Jan Dzieduszyc- 
ki i Stanisław Korzeniowski... tyle po- 
staci, co gińą jak blade cienie w od- 
męcie wspomnieńl 

Na Baże Narodzenie 1917 r. ostat- 
ni raz zapalone w dzień wilfi choin- 
kę w okrągłej Sali pałacowej. Żasia- 
dło do wieczerzy na sianie sto kilka- 
dziesiąt esób, przeważnie wejskowych. 
Nastrój był wojenny, bo każdej chwili 
można było Spodziewać się napadu 
przeważającej siły wojsk bolszewic- 
kich, rozlokowanych w Kochanowie. 
Dokonali eni już rozbicia i ograbienia 
transportu rzeczy, które wysyłaliśmy 
na kolej. 

Zaraz po Świętach Bożego Naro- 
dzenia wojsko polskie otrzymało roz- 
kaz opuszczenia majątku i wymarszu 
do 'Babrujska, Wyruszyła kawalerja 
па doskonałych naszych więrzchow- 
cach anglo-arabach wśród śnieżnych 
zamieci i mrozów, przedzierając się 
lasami, mocując w zbolszewiczałych 
wioskach, narażeni na napaści. Ds- 
tarła wreszcie szczęśliwie pod rozka- 
zy generała Dowbora. Mniej pomyśl- 
nie przedostała się piechota na na- 
szych saniach, zaprzężonych w konie 
robocze, Wpadła bowiem pod Ihu- 
meniera w zasadzkę bolszewicką i do» 
stała się do niewo'i, tracąc konie, sa- 

do 
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Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handiowej i Ekonom'cznej. B 

Insiytui Nauk 8 
Handiloo-Gospodarczyh 0 Gilnie | @ 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. a 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły ma 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej. a 

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

czynnym co- EE 
dziennie, od O rano do 1 pp. i od5 do 7 w. Adrestymczasowy: EB 

ul: Biskupia 12, lokaj Szkoły Handlowej Męskiej. ® 

  

nie i rzeczy. Pa kijku daiach dopiero 
wypuszczono wojskowych z więzienia 
z o©dmrożonemi nogami podczas po- 
stoju w śniegach na mrozie. 

Równocześnie z ostatnimi przed- 
stawicielami sił zbrojnych polskich 
wywędrowała z naszego dworu admi« 
nistracja. Ogustoszał dom mieszkalny. 
Starsi dążyli do. Mińska Litewskiego, 
chroniąc się wśród murów. miejskich 
od dalszych konsekwencji wprowa: 
dzania w życie programu bolszewice 
kiego, młodsi wstępowali do wojska. 

W Mińsku zjechało się całe. zie- 
miaństwo z Ziem Białoruskich pod 
skrzycła sztabu Pierwszego Polskiego 
Korpusu. W Mińsku też stał wów- 
czas pułk ułanów Krechowieckich. 
Współżycie ze sztabami kilku pułków 
zbolszewizowanych i z głównem do- 
wództwem bolszewickich sił zbroj- 
nych w tem niewielkiem mieście było 
bardzo utrudnione; a gdy jeszcze z 
Piotrogrodu przeniosła się siedziba 
Naczelnego Polskiego Komitetu Woj- 
skowego do Mińska, nasi niespokoj- 
ni „towarzysze* za wszelką cenę sta- 
rali się wywołać zatarg. Wkrótce zna- 
lazły się preteksty: a przedewszys!- 
kiem interwencja  Krechowieckiego 
pułku w obronie grabionej restauracji 
polskiej „lgnatycze* oraz patrolo- 
wanie ulic wzdłuż głównego dowódz- 
twa bolszewickich sił zbrojnych. 
Te błahe wypadki, a może głównie 
strzał prowokacyjny na jednej z ulic, 
spowodowały szereg aresztów, po- 

czem uwięzienie przedstawicieli Na 
czelnego Polsk. Komit. Wojskowzgo. 

Będąc wówczas w konspiracyjnej 
bojówce antybolszewickiej, w sześciu 
dopomogliśmy w ucieczce z więzienia 
przedstawicielom «Naczpoła» eskoriu: 
jąc ich i oddając ped opiekę szwad- 
ronu Krechowieckiego pułku, przy- 
byłego na spotkanie z pod Bob- 
rujska. 

Pobyt wśród wrogo usposobio- 
mych „towarzyszy* stawał się coraz 
nieznośnies .ym, zwłaszcza, gdy, rów- 
noczešnie odpowiadając zbrojnie na 
prowakacyjne napaści, oddziały Pierw- 
szego Bolskiego Korpusu musiały 
staczać krwawe bitwy, © wyniku czę- 
sto pomyślnym dla oręża polskiego. 
Kto był młody i zdrów marzył o prze- 
darciu się przez kordon wojsk bol- 
szewickich i dotarciu do bohatersko 
broniących się oddziałów na odcinku 
Bobrujsk—Mińsk, ale „Naczpol* tego 
nie aprobował. 

Kiedy armja niemiecka ruszyła na- 
przód z pod Brześcia i panika ogar- 
nęła bolszewików, garstka zorganizo- 
wanych Polaków opanowała Mińsk. 
Sformowaliśmy szwadroa ułanów, któ: 
ry oczyszczał miasto od maruderów 
bolszewickich i przez 3 dni panował 
w Mińsku. : Wejście armji niemieckiej 
i ekupowanie przez nią Bialerusi- 
zmusiło nas do wycofania się w kie- 
runku Bobrujska na teren Pierwszego 
Polskiego Korpusu. Rozsypaliśmy się 
na echotnika po różnych pułkach 

ułańskich. ja wstąpiłem do 3:go puł- 
ku ułanów i w Vi szwadronie walczy- 
łem w bitwach i potyczkach na tere- 
nie . Mohylew—Rohaczew — Propojsk 
aż do chwili tragicznej rozbrojenia 
Korpusu w końcu czerwca 1918 r. 
Wówczas złamany na duchu, powró- 
ciłem do zniszczonego majątku, od 
wiosny już  okusęwanego przez 
Niemców. 

Zimą, po wyjściu wojska polskie 
go, dwór nasz zajął miejscowy komi- 
tet bolszewicki i wiele sprzętów wów- 
czas rozkradziono. Niemcy wkro- 
czywszy w marcu do dworu, urządzie 
li w domu koszary, ale za naszym 
powrotem oddali nam jedno skrzydło 
i wogóle zachowywali się uprzejmie i 
kulturalnie, Przednówek jednak był 
bardzo ciężki. Śpiżarnie, Śpichrze i 
stodoły zastaliśmy puste, drzewo z 
łasu na opał nie wywiezione zimą i 
lodownie nie zapełnione. Krowy były 
zanędzniałe, a konie zniszczone przez 
nieleczoną świerzbę. Warzywa ani 
kartofli nie było. Ludzie dworscy cho- 
dzili głodni, odżywiając się jedynie 
mlekiem i szczawiem. Dobrzy nasi 
sąsiedzi, chociaż zrujnowani częścio- 
wo pomocą niesioną armji polskiej 
i skutkami bolszewizmu, wspomagali 
nas żywnością. i 

Gospodarstwo jednak funkcjonowa- 
ło pro wadzone z wysiłkiem, ziemia była 
obsiana i kiedy doczekaliśmy źniw 
śpichrze i Śpiżarnie się zapełaiły; ro- 
botnicy otrzymali deputaty i zaczęło 
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/wojskowych; 

» 

„późniejszych, sformowanych w 

› 

Organizacje b, wojskowych polskich, 
Przy demobilizacji Armfi Polskiej 

w r. 1921, gdy brać žolnierska po- 
częła licznie opuszczać szeregi woj- 
skowe, powstawać zaczęły projekty 
tworzenia organizacji b.. wojskowych. 
Być może rozproszenie inicjatorów 

o różnych oddziałach sprawiło, 12 
kie przejrzała wówczas myśl pedsta- 
wowa i racjonalna dła tej pracy, któ» 
rej owocem być mogło stworzenie 
jednej potężnej organizacji byłych 
wojskowych polskich. 

Lecz widoczną wtedy była wspól- 
ma myśl przewodnia organizatorów 
powstających odrębsie związków b. 

panowała zrozumienie 
petrzeby powstania i istnienia w Pol 
sce organizacji b. wojskowych. Istnia- 
ła wspólną dla wszystkich Szczera 
chęć zachowania i zacięśnienia tych 
tradycji i węzłów, jakie łączyły tūwa- 
rzyszów broni. Niemniej zmuszała do 
myślenia o organizacji rzeczywistość, 
iż po zwycięskiem zakończeniu wojny 
oczekuje b. żołnierzy twarda i smutna 
walka o zdobycie kawałka chieba. 
'Stawało się jasnem, iż b. wojskowych 
społeczeństwo polskie nie spotyka w 
sposób należny. Nie zwycięzcy w 
bojach o Wolność i Niepodległość, 
nieraz bohaterzy okryci chlubą indy- 
widualnego męstwa i poświęcenia, 
łecz ci, co nie poszii do szeregów 
walczących, zostali zwycięzcami w ży- 
ciu codziennem. Oai, obrońcy włase 
mych interesów i wygód, mieli więk- 
sze szanse w życiu gospodarczem, 
oni już przedtem zajęli rmiejsca przy 
warsztatach pracy. Przed obreńcą 
ojczyzny, nieraz obarczonym rodziną, 
stawało widmo bezrobocia i głodu. 

Wreszcie dominującym względem 
była szczera chęć pelaienia dalszej 
służby Ojczyźnie, już nie z bronią w 
ręku, iecz służby pokojowej, opartej 
na bronieniu zagrożonych interesów 
ogólnopaństwowych, bronienia dobre: 
go imiema Polaka i honoru żołnierza 
polskiego. 

Widzimy więc powstające w Pol- 
„sce organizacje b. wojskowych opar- 
se na jednakich, bliskich sobie pod- 
stawach, lecz rozdrobnione. Powstaje 
Związek Legjonistów Polskich, ebej- 
mujący żołnierzy, którzy walczyli prze« 
<iwko Rosji o Niepodiegłość Polski 
w latach 1914—1918, pod Komen- 
dantem i Twórcą Legjonów, Marszał: 
kiem Polski, Józefem Piłsudskim. Da- 
lej Stowarzyszenie  Dowborczyków, 
skupiające zdemobilizowanych z wej- 
ska polskiego b. wojskowych I Kor- 
pusu Polskiego na Wschodzie, który 
stawał pod dowództwem gen. broni 
Józefa Dowbera-Muśnickiego. Pow- 
staje Związek Hallerczyków, do sze- 
regów którego wchodzą b. wojskowi 
formacyj z czasów wojny so i 

ol- 
sce, Francji, Ameryce, Włoszech i 
t. p. a które pozostawały poza gra- 
nicami Poiski wod dowództwem gen. 
breni Józefa Haliera. Potem  Stewa- 
rzyszenie Powstańców i Wojaków 
Wielkopolskich, Z wiązek byłych Pow- 
stańców Górnośląskich, Związek O- 
brońców Lwowa i szereg innych. 

Obecnie w Polsce istnieje 25 od- 
rębnych organizacyj b. wojskowych... 
Jakież okohczności sprzyjają takiemu 
rozbiciu organizacyjnemu b. wojsko- 
wych Jednej Armii Polskiej? Dilacze- 
go stan taki trwa dotychczas, pomi- 
mo znajdującej zrozumienie wśród b. 
wojskowych konieczności i celowości 
współpracy wszystkich organizacyj b. 
wojskewychą Być może istnieją po* 
ważne rozbieżności statutowe co do 
cełów i zadań poszczególnych orga" 
nizacyj b. wojskowych polskich?... 

Smiem jednak twierdzić, iż wszy= 
stkie wspomniane organizacje, poza 
drobnemi  specyficznemi zadaniami, 
wynikającemi jedynie z pan. jącego 
wśród ezłonków kultu tradycji z okre- 
su istnienia odrębnych formacji woj- 
skowych polskich, mają wspólne, do- 
miosłe cele i zadania. 

Pragnąłbym szczerze, aby każdy 
członek istniejących w Polsce organi 
zacyj b. wojskowych, zapoznał się ze 

statutem innych organizacyj, a de- 
szedlby z pewnością do tego samego 
przekonania. 

Pracom tych organizacyi przyświe- 
cają wspólne, szczyłne hasła prowa- 
dzęnia zbiorowej pracy nad utrwale- 
niem bytu Rzeczypospolitej Polskiej i 
jej rozwoju, pielęgnowania wśród b. 
wojskowych polskich ducha patrjo- 
tycznego, kształcenia wojskowego 
członków i dążenia do podniesienia 
ich tężyzny fizycznej, utrzymania łącz- 
ności towarzyszów broni, niesienia 
pomocy koleżeńskiej, pracy kuliuralno- 
oświatowej i społeczno-państwowej. 

Czytamy również w statutach tych 
organizacyj, iż zastrzega się ich apo- 
lityczny charakter. 

Organizacje b. wojskewych w pra: 
cy wykazały początkowo i przez parę 
łat mastępnych tężyznę i wytrwałość, 
potrafiły zdobyć sympalję i zaintere- 
sowanie się ich losem szerszej opinii 
społecznej. To też należy tembardziej 
stwierdzić, iż praca tych organizacyj 
od pewnego czasu jednak napotyka 
szereg trudności, zwałezanie których 
pochłania najwięcej energji — z nich 
bodaj najważniejsze jest wyczuwane 
zniechęcenie do pracy przy obecnych 
warunkach i dalszych perspektywach. 

Chociażby tu, w Wilnie, od kilku 
lat obserwujemy tak nam miłe obcho- 
dy, uroczystości i t. d. organizowane 
przez istniejące związki b. wojsko- 
wych. Jednak niepokoi obywatela wi- 
doczny w czasie nich separatyzm 
wśród tych organizacyj. Panuje ogól- 
ne przekonanie iż Separatyzm teu 
istnieje, a m-że nawet jest świadomie 
podtrzymywany przez pewne czynniki. 
Cóż go więc mogło spowodować? 
Wszak hasłe łączności towarzyszów 
broni powinno być rozumiane, jako 
dążenie do łączności wszystkich ga- 
dnych tego b. wojskowych Armji 
Polskiej. 

Otóż, ebserwując życie organi- 
zacyj b. wojskowych nabrałem prze- 
konania, iż zło zasadnicze leży prze- 
dewszystkiem w niezupełnie šcislem 
przestrzeganiu postanowienia statutu 
poszczegó'nych organizacyj, głoszące- 
go apolityczność w działalności. Tak, 
niestety jest, i te stwierdzić należy! 
Organizacje b. wojskowych w całej 
Polsce są objektem specjalnych za- 
biegów menerów politycznych, repre- 
zeniujących stronnictwa polityczne. 
Nie w tem dziwnego, iż przy wzajem- 
mem zwalczaniu siebie, walcząc o 
wpływy w erganizacjach b. wojsko- 
wych menerzy -ci « nie. przebierają w 
środkach. Nieraz wykorzystując słab- 
sze jednostki z pośród b. wojsko- 
wych, wywołują wewnętrzne fermenty, 
rozłatmy, a w pierwszym rzędzie sta- 
rają się uwypuklać i pogłębiać siare, 
zacierające się odrębności formacyj 
wojskowych. Akcji takich „działaczy” 
należy przypisać, iż żołnierze jednej 
Armji Polskiej, którzy pod rozkazami 
bohaterskiego Wodza Naczelnego sta: 
wali ramię przy ramieniu we wspól- 
nych zapasach krwawej wojny, i krwią 
swoją kreślili granice Rzeczypospo- 
litej, dzisiaj stają w rozterce, tracą 
nieraz poczucie wspólności swych 
celów. 

Sześć łat istnienia w Polsce od- 
rębnych organizacyj b. wojskowych, 
z racji wykorzystywania tych organi= 
zacyj przez działaczy politycznych, do- 
prowadziły, iż podstawy ideologji or- 
ganizacyj b. wojskowych, įakiemi są 
wiara w siły Narodu, zdrowe pojęcie 
honoru żołnierskiego, braterski stosu- 
nek do towarzyszów broni, są powoli 
grzebane... 

Szeregi organizacyj b. wojskowych 
w Polsce maleją, wycofują się z pracy 
ludzie ideowo oddani, gdyż praca w 
obecnie panujących warunkach nie 
daje im zadowolenia. Należy więc 
wyjść z tej sytuacji, 

s współpraca ścisła wszystkich 
organizacyj b. wojskowych, nawet w 
warunkach bezpośrednio po panują: 
cem rozdrobieniu jest możliwą, przy” 
toczę przykład organizacji kombatan- 
tów włoskich. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Metsorologii U. S. B, 
z dnie 6—1X. 1927 r. 

Cišnienis 
średnie 

Opad za do: 
bę w mm. 

Wiatr 

przeważający 
Uwagi: pół pochmurno, przelotne 

opady. 
Minimum za dobę -1-89C 
Maximum za dobę -|-200С я 
Tendencia barometryczna stały spadek ci- 
śnienia. . 

URZĘDOWA. 
— Powrót wojewody Raczkie- 

wicza z urlopu. We wtorek dnia 
6 b.m. p. wojewoda wileński Włady- 
sław Raczkiewicz, powrócił z urlopu 
iw dniu dzisiejszym 7 b, m. rozpo- 
czął urzędowanie. 

— (t) inspekcyjna podróż ko- 
mendanta Praszałowicza. Komen- 
dant wojewódzki P, P. insp. Prasza- 
łowicz wyjechał w towarzystwie Na- 
czelnika Okręgowego urzędu śledcze- 
go kom. Disterhofia na inspekcję 
poszczególnych oddziałów polieji. 

— (x) Uigi podatkowe @а 
hurtowych odbiorców pism per 
jodycznych. Ministerstwo Skarbu 
wydało ostatnio zarządzenie, na mocy 
którego hurtowi odbiorcy pism perjo- 
dycznych, trudniący się dalszą od- 
sprzedażą tych pism otrzymali prawo 
opłacania państwowego podatku prze* 
mysłowego w wysokości 2 proc. od 
czwartej części ustalonego dla nich 
pełnego obrolu towarowego. Równo- 
częśnie upowaźniono lzby Skarbowe, 
aby w tych wypadkach, w_- których 
nabycie właściwego świadectwa prze- 
mysłowego mogłoby zagrozić egzy* 
stencji gospodarczej przedsiębiorstwa, 

Związek Stowarzyszeń b. wojsko- 
wych we Włoszech (Assoziaziona Ita- 
liana degli Combattanti), powstał w 
warunkach zbliżonych do obecnie ob- 
serwowanych w Polsce, Jednak we 
Włoszech konsolidacja wśród b. woj- 
skowych nastąpiła w prędkim czasie. 
Obecnie Związek liczy z górą 1.000.000 
członków, ma kilka pism codziennych 
i 150 wydawnictw perjodyczaych. W 
parlamencie włoskim zasiada 60 po- 
słów, którzy przeszli z listy Związku. 
Prezes związku był 3-krotnie mini- 
strem. 

Związek oficjalnie i faktycznie nie 
należy do żadnego stronnictwa póoli- 
tycznego, posłowie w _ parlamencie 
określają siebie „grupą b. wojsko- 
wych*. Politycznie biorąc grupa ta 
jest narodową, należy do bloku rzą- 
dowego i dałaby się określić jako 
umiarkowana w odniesieniu do pro- 
gramu Mussoliniego, 

I w Polsće dzisiaj akitualaem staje 
się osłateczne zdecydowanie przez 
organizacje b. wojskowych, czy nadał 
mogą istnieć w rozdrobieniu. Mejem 
zdaniem: przyszedł już czas po temu, 
aby kończyć z wyrsźuym wyzyskiem, 
uprawianym przez menerów  politycz- 
nych na ideałach b. wojskowych. Do 
osiągnięcia wspólnych swych celów i 
zadań b. wejskowi winni kroczyć ra- 
mię przy ramieniu, pod jednem wspól- 
nem kierownictwem, 

Poczucie honoru wojskowego, ой- 
danie się pracy dla dobra Narodu, 
szacunek wzajemny, a nistmniej kole- 
żeńskie uznawanie tradycji tych czy 
innych formacyj muszą zapanować 
wśród organizacyj b. wojskowych. 

„Były wojskowy. 

) Opadu niema 

) Północny 

O Ll —— m = (——————————————22222 2 i 

mormalniej układać się życie. Z ko- si zdolai ujėė pošcigu į schronili się wokoło spojrzenia... 
mendantami niemieckimi, mimo cią- do naszego dworu, który Stał się uwożąc w duszy obraz niezatarty tych Ва palką, 

twierdzą obronną, Wokeło wrzała bi- miejsc tak bardze naszych i drogich. <> h rekwizycyj, żyliśmy w dobrych 
kais W dawnej jadalnej sali 

„ Odbywały się nabożeństwa, odprawia- 
me przez pastorów. Orkiestry niemiec: gi 
kie grywały na placu tenisowym i na 
werandzie. Zjeżdżali się sąsiedzi, a 
tym nieszczęsnym, którzy pozostali 

d bolszewikami dostarczaliśmy u: 
kradkiem mąki, kaszy, inasła i t. p. 
Oficerowie niemieccy zapewniali, że 
okupowanego kraju nie opuszczą, a 

twa, słyszeliśmy strzały i widzieliśmy 
jeł przebieg tuż za ogrodem. Trzecie- 

o dnia nadciągnęły niemieckie posił- 
ki i byliśmy uratowani! 

Wkrótce opuścili nas huzarzy, Iecz 
dostališmy silną zalogę piechoty i ar- 

tylerji, której konie dopomagały nam 
w sprzątaniu zbóż oraz w zasiewach 
ozimin. Aż nagle jak grom padła wia- 
domość: „Niemcy wychodzą odstępu- 

i już ruszamy 

Karawany ziemiau tworzą się na 
drogach i w przejezdnych dworach, 
Wszyscy dążą na zachód ku Polsce, 
uchodząc od męczeńskiej śmierci pod 
nożem bolszewickim, a bezwiednie 
skazując siebie na ciężką, beznadziejną 
tułaczkę... 

Popłyną dni szare w ciasnych ścia- 
nach szczupłych mieszkań, żawalo: 
nych niszczącemi się i ginącemi -w 

O W O 

Wyjazd J. E. Arcybiskupa metropolity Jałbrzykowa 
skiego do Leonpolu. 

: |... W. dniu wczorajszym J. E. ks. narskiej dzialalnošei "ks. Borodzieza, 
zezwalały hurtowym odbiorcom pism Arcybiskup R. Jalbrzykowski wyje- Jednoczešnie z tem dowiadujemy się, 
na nabywanie świadectw przemyslo- chai do Leonpola celem przeprowa- że na stanowisko proboszcza w Le- 
wych trzeciej kategorji handlowej. dzenia dochodzenia w sprawie za- onpolu wyznaczony został ks. Mań- 

‚ — (x) W sprawie uregulowa- targu powstałego pomiędzy ludaością kowski z Nowej-W;lejki. 
nia strat wyrządzonych wskutek katolicką i prawosławną na tie misjo. 
manewrów i & В. Очпобще 40 KREWNI . ОЕЖОНЕНОЛОООЕНЕЦЯО 
rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, DOK. Ill wydało ostat- zwykłą wvnosi: z Wilna 7 fr.,z Grod- Wycieczka francuska 
nio zarządzenie do wszystkich pułków, na 5 fr. 50 c. 
żeby wszelkiego rodzaju straty wy- AKADEMICKA. w Wilnie. 
rządzone po majątkach i wsiach w  — (t) Prof. Antoniewicz z War- : 
czasie manewrów i ćwiczeń wojsko- szawy zaproszony do USB. Do- Wczorajszy dzień spędzony przez 
wych zostały przez odnośne władze wijadujemy się, że profesor Uniwersy- Naszych francuskich _ przyjaciół w 
wojskowe, względnie oficerów płatni- tetu Warszawskiego p. Wład. Aato- Wilnie zamienił się, dzięki pomysło- 
ków danego pułku niezwłocznie Ure- niewicz zaproszony został przez Wy- wej inicjatywie (a i hojnym sumptem) 
gulowane, : dział Hamanistyczny USB i w I try. mec. Bolesława Szyszkowskiego w 

Nadmienić należy, iż zainteresowa- mestrze wykładać będzie prahistorję, miepospolite intermezzo, które — jak 
ni winai są w takich wypadkach a w czasie obecnej wycieczki w któ- geście nasi jednogłośnie zapewniali— 
zgłaszać swe pretensje odnośnym rej prof, Antoniewicz bierze udział stanowić będzie jaden z naimilszych 
pułkom, którym na te cele zostały zbada ważniejsze grodziska i kurhany <€pizodów ich wędrówki po Polsce. 
wyznaczene specjalne kredyty. na Wileńszczyźnie. „Wyjechane względnie wczesnym 

MIEJSKA. ROZNE. rarikiem w osób dwadzieścia pięć i 

— (0) W sprawie oswobo-  — Przygotowanie publikacji ko A Udy. bęsdc ZE 
dzenia Kościoła Franciszkańskie- naukowo krajoznawczej 0 Wi- naj. „zakonserwowanej“ puszczy Rud- 
go. Jak się dowiadujemy, sprawa lo- łeńszczyźnie. Pisaliśmy już o iem, nickiej Zboczóno nieco dła  krótkie- 
kalu dła Archiwum państwowego po że projektowane jest wydanie pracy go popasu w Peteszy p. Stanisława 

suwa się żółwim krokiem, Gmach od naukowo-krajoznawczejo Wileńszczyź- yagkowicza. Zaraz u wjazdu do pu- 

fundacji Bibijoteki im. Wróblewskich nie na wzór wydanej już o Ziemi szczy natknięto się na cmentarzyk 
przy ul Teatralnej nie został jeszcze Nowogródzkiej. W celu więc bliższe- gdzie leży pogrzebany powstaniec z 
nabyty, chociaż można ze wszystkie- go zapoznania się z Wilnem przybyli 1863-g0 roku. Dabry to był asumpt 

go wnosić, że po załatwieniu mnó- do Wilna: prof. Uniwersytetu War- do ciekawych i efektownych opowia- 

> a gmach ten zostanie ae ję aa o desi dań o ostatniej naszej insurekcji, co 
zahipotekowany jako państwowy i że prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan i & 

w roku przyszłym, 0 ile nie zajdą Stanisław Bystroń i dr. Wacław żywo. przybyszów z Francji zasaiere a: ° 

jakie przeszkody, bgdzie przystąpiono rowy. Goście odbyli wycieczkę do Šie zy 2 sa a 
do przystosowania tego gimachu dla Trek szlakiem przez Landwarów, Ży- 
potrzeb Archiwu państwowego. Stąd dziszki, następnie łodzią przez jezioro EE A A 
można już być pewnym, że sprawa Skajście, Okmiany do Nowych Trok, cuskiego, dość nawet powszechna, 
oswobodzenia Kościoła Fraaciszkań- gdzie zwiedzili szczegółowo ruiny / Niędojeżdżając do Rudnik wypra- - 
skiego odwleka się znowu ma jeden zamku. Wycićczce tej pod przewod- „a zatrzymała się przed gajówką  Ie- 
rok.. Oby był. to. óstatni. nietwem konserwatora Remera brali zaca jyż w głuchej puszczy a prze 

— (x) Lot vice- prezydenta również udział prof. Olgierd Chomiń- ślicznie i pomysłowo udekorowanej. 
Czyża... V-prezydent m. Wilna p. Czyż ski, Piotr Šiedziewski. W dniu wczo- Ty powitał gości z Francji p. nadle- 
w. towarzystwie p. inż. Glatmana wy- rajszym uczeni ci wyjechali w OSz* gny Zwolanowski — i serdecznie a 
jechał onegdaj do Warszawy, skąd miańskie i zwiedzą Krewo, Boruny, sywicje ugościł czem chata bogata». 
udał się aeroplanem zagranicę do Kucewicze oraz odwiedzą w Bohda- 7 gajówki puszczono się w dal 
Budepesztur i Wiednia, gdzie ma za- mowie pref, Ruszczyca. Z końcem ty- sza drogę furmankami jednokonactni. 
łatwić sprawy odbioru turbiny dla godnia wyjadą nad jeziora: Madzioł i Gxgcie z Francji początkowo niemal 
elektrowni. miejskiej. Narocz, a następnie na pojezierze z przerażeniem '<dosiadali> tak «nie- 

— (x) O. ruchomy kinemato. Brasławskie. ‚ bywałych» wehikułów, rychło jednak 

graf kulturalno-oświatówy. Zwią-  — (x) Zawody drużyn policyj- oswoili się, całkiem pochłonięci  nie- 
zek artystów sztuki kinematograficz- nych. W związku z mającym się Od: zwykłością i czarem drożyny wrzyna- 
nej w Wilnie zwrócił się w dniu wczo: być w Warszawie, w czasie od 8-go jącej się w odwieczny las, jakby pod 
raįszym do'Magistratu"z prośbą © za: do 10 b. m. konkursem 0 misirzow- arkadami drzew. Ani się spostrze- 
pomogę w sumie 5000 zł. ma stwo- stwo w lekkoatletyce wśród drużyn żono jak wśród żwawych gawęd i 
rzenie ruchomego kinematografu kul- policyjnych, w dniu dzisiejszym wy- mieustannej wesołości dojechano do 
turalno-oświatowego. jeżdża na pomienione zawody rów- celu podróży, do Rudnik, nad Mere- 
с o” kai związku e niež i dróżywa PORANNE skła- czanką. 

wietlanie tilimów propagandowych dająca się z 13 osób. ? i ia. MELRGWIC 6: Mieści kulka Oś wia: jąca się Czasu nie było de stracenia. Na 

. 

— Recital skrzypcowy M. Bloch w 

towej: — (x) Rozwój przemysłu gar- stanowiskał A już hałas i łomot na- 

statuich dniach trzy nowe garbarnie, ię. Zato drugi wszystko wynade 
go. Zarząd stowarzyszenia pracowni- - 5 › ) 38 Bo 

tnio « wiczach) i jedna w gminie Lebiedziew- łosicę z dwoma loszętami. A po krė- 
nienie kinematografu prowadzonego 

l nie depi Ё - Brolis Gua molianjos JA, Kianualo: > Kolė: Deamatyecna "Sodaliėji Še. SK Days К ке 

Śnia 1927 r. obchodził ście dzi Е + i Žajenikos Lakiėjoi > Pakaks nia r. obchodziło uroczyście dzień roz- został przy wesołych i «długo nie 

O godzinie 8-ej rano zgromadzili się P, В i 
o su dni > 

miczne dla zbadania stanu pie- a Ao ian E 
cy Matki Bożej Dobrej Rady, gdzie Wie- zaczynało pomyślano z żalem 0 po- 

higjeniczno-sanitarne dla zbadania sta- е > 
św. w Czasie której członki tąpil a'ętołu pańskiego a w Kaplicy waładłui nej polskiej drodze, którą by Błde- 

3 bm. ‚ ы 
Po skończonej mszy Św. Wielebny Ks. | Duszcza nasza zaprezentowala się 

jewództwie, Komisarza Rządu, Magi- gtole murzynów, miljonach dusz w pogań. nale. 

końywać ubój psów Systemem žietuy wanicm Čia dia Jesiea., Oras szerze: radcy Rauego w Trokach na ogląda- 

wylał krew Swoją Przenajświętszą na krzyżu. Karaimów, ugaszczan: Zatroczu 
Rady Miejskiej przez r. Zasztowta w aa sea t Tied 

pracy wśród młodzieży opuszczonej, by CZOWĄ. 

wczorajszym udała się na miejsce 

cześnie czy później dojrzeją bujne !iCzHe grano osób, odjechali z po- 

skiego, radnego Zasztowta i członka ё 
Na zakoūczenie odśpiewano chórem ————2 2———02 m 

Komisja skonstatowala, iž miei- Demi i Ur Teatrze Polskim. W niedzielę 11 wrzešui 2 Dominikaūskiej 4 rozpoczęto wieczėr misyj o g. 12 m. 30 pp. odbędzi & z 

uderzając w łeb. rano Obraz sceniczny «Anioł opiekuńczy letniej skrzypaczki Marji Bloch, 

L ks. Oswalda HOll T. J., <Kto cię ocinzcił?, fortepianie Marja Frumkino wna, 
nie, przeto magistrat na wniosek tej 

obraz sceniczny, oraz w Czasie antraktów 

zastosowując do tego nie „krzesio“ — Program audycji warszawskiej. 

(x) Kino kolejowe prosi o sw h Wiasdki = z" о DZE zd ty а -— wa Wileńskiego uruchomiono w o- owi nie 
zwolnienie od podatku miejskie- 4 pa po as aa, 

a mianowicie dwie w powiecie Dziś: grodził, Goście nasi pierwszy raz w 
ków kolejowych „Ognisko* wniósł nieńskim, (w.Prozorokach i Hermano- li wychodzącą na ni 
ostatnio do Magistratu prośbę o zwol* c Syski. zobaczy Ace u sh 

przez to towarzystwo od miejskiego Ep pos Aa tkim czasie Wał za dziki. Było - 
: i eszyć — SZCZĘ- 

podatku widowiskowego.  Stowarz. UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 24 = CEO @ у Pa zi 

* i zułtacie generał Verillon położył tru- 
graf ten, który mie daje dużo zysków Piotra Klawera im. hr. Marji Teresy Le. i 2 ano 
jest zwiedzany przeważnie przez pra dóchowskiej w Wilnie, w dniu 4 wrze. Pflm wspaniałego biełaka i ogłoszony 

dla celów kulturalno-oświatowych. iemami aniskatekieni. PM EAC mc оУЬ <— д 
— (x) Komisje sanitarno-higje' wiajscy 26 kziandutkh włażówia AV, Pi 

karń. W. myśl Ostatniego zarządzenia tra Klawera) w kościele św. Jana w kapii- ku, kiedy już dobrze ściemniać się 

odnośnych władz, specjalne komisje ALSO) d Ua lwunżywwi Kota wrocie. Czterdzieści kilka. kilometrów 
z 1152 

2 > > miano jazdy przed sobą a po rzeiel- 
nu piekarń, rozpoczęły na terenie M. go'stołu pańskiego, a w Kaplicy rozbrzmie- 
Wilna swe prace, począwszy od dnia = a a na cześć Matki Najświętszej cker T gwiazdką oznaczy!— 

W sklad komisyį wchodzą: przed- „„ НнУ я, : ji aa 
stawiciel wydziału zdrowia przy WO- kie o šu. bisirzs Klawene plensaym apa. gošciom z za gor i dolin — dosko- 
stratu i Komendv PP. w Wilnie. twie, podkreślając jak wielkie ma znacze- < : 3 

— (x) Magistrat zamierza do- niże Boga współpraca nad sea cioajaa, | a e gel wiał zka 4 

е 3 -, nie wiary Chrystusowej wś.ód pogan i po- 
z M da S pace cj znanie z Jezusem, ów cierpiał dia <a i niu ruin zamku, uroczego pejzażu i 
złożonej na ostatniem posiedzeniu 

Zachęcał młodzież Kiła Dramatycznego i Tak: 

sprawie zaęcania się przez miejskiego PY BYli goriiwemi apostołami przy podjętej Foot д Ч оа че ая у 
rakarza przy zabijaniu psów, w dniu przyświecali m RE On > Wieczornym kurjerskim pociągiem 

rem, a ma tem stanowisku wytrwali do gości п 
miejska komisja w składzie d-ra Ma- ko KO nen CREE 
leszewskiego, ławnika p. Łokuciew- „oce waszej pracy, w czem wam Bóg do- Wrotem de Warszawy. 

jo może. 
T-wa Ochrony Zwierząt, w celu zba- 8 AS 

«Pod Twoją rorę». 
dania, atania rzeczy. O godz. 6-tej s" w Sali przy ul. 

stowy rakarz zabija złapane i po 6 CIU ny wierszem <Dzieło Św. Piotra Klawers» s 4 ] je się w Teatrze 
dniach niewykupione psy zwykłą gru- ułoż. przez p. W. Grochowską, poczem ode. Polskim recital skrzypcowy fenomeualnej 13- - 

Wobec tego jednak, że przy takim ać at. „ie, VIESEEpe "Różycki i R Przy 
systemie zabijania bywają i męczar- j 

i " z oraz z życia Z wa odsłonie, Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
komisji zamierza wprowadzić ubój <Rozmowa anicła z duszą Bogu oddaną» 
psów za pomocą prądu elektrycznego, o3 stwo dekiacaci BBR RADJO. 

ai eatralna io- 

lecz klatkę z przewodami elektrycz- rzęgł, ka S aaa ai 12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniozo- 
nemi meteorelogiczny, komunikaty <PAT», nad 

na po brzegi, każdy ze skupieniem myśli 

program. 
przy a: tym pz scenom | 

/Z00SZON: Buie > ow ameomonychi ecdiem. pozGałEAŻASE ył Komańikakirospódarczyć | tadleóć 
rofogiczny, nad program. 

sali. 
ich t i a Na wszystkich twarzach widać było za 15.20--16,30 Przerwa. 

16,30—17,00. Audycja dia dzieci. 

— (0) Choroby zakaźne w 
Wilnie. W ostatnim tygodniu, ® о- 
kresie od dn. 28 sierpnia do dn. 3 dowolenie i podziw artystów amatorów w 
września, zachorowało w Wilnie: ma wykonania umiejętnem powierzonych im 17.00—17 15. Nadprogram, komunikaty. 

17,15—18,35. Koncert popołudniowy. 
rawdopodobnie posuną się dalej pod jąc, na zasadzie układu, naszą część pyle ukochasemi resztkami zabytków į i ni dzili i 
iasteczko Sienno. Granica boleć: te bolszewikom*, Kilka dni pozo- rodzinnych. Łamać się będą ea i tyfus brzuszny 11, plamisty 2, para- ni ag api ae an rige 

wicka była 0 5 Kilometrów, i nieraz stawało nam tylko do zlikwidewania naginać do nowych dróg pracy obcej tyfus B — 2, płonicę 16, błonicę 4, wszystko odbyło się jak najwspanialej, Po 1835—18,50. Komunikaty «PAT». 

, bywały alarmy i obawy nocnych na. gospodarstwa, spakowania rzeczy i i niemiłej, tęskniąc: za ukochaną zie. odrę 2, różę 1, gruzilcę 2, jaglicę 1, skończonem przedstawieniu wydobył się ze kę Šienas A Pe = 

|  padów. Wtedy Niemcy wysuwali ku- wyjazdu. Lud roboczy rozczarowany mią. W wymarzonej ukochaneį Oj- BTYPG li czerwonkę I osoba.  / wszystkich serc: Niech żyje Koło Drama. Гебро ę bieżącą . M. Stępo 

łomioty na werandy, a my chroniliśmy. pierwszemi rządami  bolszewiekiemi czyźdie, przyjmowani niechętnie jak WOJSKOWA. 
sa "a > opuszczczano Ski. 19,15—10.35. Rozmaitości. 

s PE i в eatralną unosząc ze sobą miłe wspom: pam RZY . 

się na wieżę. żegnał nas z żaletm, prosząc © zabez- intruzi, nieść bądą uchodźcy kresowi : 2 ty Aiko 10,35--20,00. Odczyt p. t; «Samorząd nienie i wrażenia, które nie prędko zatrą się 

Nagle—było to w Sierpniu—wy- pieczenie zbożem na zimę. Rozda- tragizm swój w duszy wśród ogólnej — (0) Dodatkowa komisja wy pamięci. > gminny a oe Pre 
bus I rewolucjoni- wali cz ie nie radości—odzyskane ša g , poborowa. Następne posiedzenie Bogate kostjumy i piękne dekoracje wygłosi p. Tadeuse Niedzielski. „ 

na oce się = la- Z a m mo 2 i) „okey pi dudatkawej komisji poborowej dla wiasne, wfkonane przez Sodalicję Klawer- SZ GR R będąc w stanie ich wywieźć; rozprze- że często, ci którzy korzystali z hoj- D 
dawaliśmy na prędce młócone zboże. nej kresowców pomocy podczas > „af ist ka i > z mj 

Ostatnia chwila nadeszłal Cicho ny, będą się teraz od nmiclh—odwra- VO CZas nie zz. sh 208 с'ао wy 
szumiały wyniosłe lipy alei. Wśród cali? Ojczyzna, najdroższa Ojczyzna, .. Z. na dzień I pa a i ši 
ciemnych świerków parku bielala po- zapomni ile Kresom zawdzięcza; za- Ik. OE rygady KOP. 

chylona w boleśnej zadumie postać pomni jak trwali niezłomnie przez Półk: Górski wyjechał w dniu wczo- 

jańską. 
Życzymy Kcłu Dramatycznemu pomyśl- 

nego rozwoju, który niezawodnie przyniesie 
pożytek młodzieży miejscowej, 

20,30. Koncert wieczorny. Transmisją z 
Krakowa. W przerwie biuletyn «Le Messą- 
ger Polonais> w języku francuskim. 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat lotaiczo metorologiczny, komuni- 

TEATR i MUZYKA, katy <PAT» i ieina 

sach uzbrojona armja czerwona i ru: 
szyli się chłopi grożąc  wyrznięciem 
Niemców i „panów*. Zamordowano 
w okolicy kilkunastu ziemian, spalono 
dwory, zabito 113 niemieckich żołnie* 
rzy, Ostrzelano w sąsiedniej wiosce Madonny, wykuta w kamieniu ręką dziesiątki lat pod najświętszem hasłem T2]Szym służbowo do Warszawy, | Ten Polski (sala <Lutnis> 

oddziałek huzarów, którzy : popło- mis rza. Czy powróci nas Ona kiedy „Ani piędzi ke: Naco sią przy- Białegostoku i Grodna. Wobec nadzwyczajnego ace dzić WYPADKI 1 KRADZIEZE. 
chu schronili się do naszego dworu. cudem do tych starych miejsc? Ktoby dało trwać? Nato aby przyszedł trak- POCZTOWA. gray bedsie mae ie mierm SMichwia | „„ „Zwolnienie aresztowanych 
Garstka Landszturmu, która miała nas większe od nas do nich mógł mieć tat Ryski i wykreślił kresowców z listy | — Połączenie telefoniczne je; A @ …ё…е'…;і„;с„ ko. manifestantów, Aresztowani w dniu 
właśnie opuścić, coprędzej zorganizo- 
wała obronę, Pokopano w około dwo- 
ru okopy, rozmieszczono kulomioty, 

prawa? obywateli odrodzonej Polski! Wielki Wilno—Praga Czeska, Od I wrze- medji Cailizveta i Fiersa, jutro po raz pierw- % b. m. komunistyczni manifestanci, 
W klombach pachną nikotiany i rapsod kresowy, tragiczny rapsod— &та b. r. zaprowadza się ruch tele. szy grana będzie w Teairze Polskim. Ża- którzy pobili na ui. Zawalnej fuakcjo- 

opadają białs i czerwone płatki ostat- urwał się na pękniętej strunie. foniczny między Wilnem i Grodnem powiedź jutrzejszej premjery wywołała wY- narjusza policji ttsiłującego wyrwać 

przed dworem stacjonowali nieustan- nich jesiennych róż,” Bryczki czekają St. Swiacki. a Pragą (Czechosłowacja) pm piszósewia Kon Mea w. im transparent oraz. Tzucili się a 

mie kurjerzy i ordynansi. Sąstedzi na- u stopni wyniosłego ganku. Ostatnie Opłata za trzymiautową rozmowę zyskana artystka M. Lelske. idącego na odsiecz * Komeudanta



Suzańskiego, zostali w dniu wczoraj- 
szym z rozporządzenia sędziego śled- 
cztgo zwolnieni z aresztu. 

— Ofiara nieuwagi szofera. Do szpi- 
tala dziecinnego na Antokolu dostawiono ze 
złamaną ręką Oraz rozbitą głową 9-letnią 
Weroniką Koncentrowiczównę  (Kalwatyj- 
ska 71), która na ul. Kalwaryjskiej została 
przejechana przez motocykl z wózkiem 
Nr 826, ok przez szofera 3 kol. 
samochod. A. Bielskiego. 

Sprawcę aresztowano. 
— Kradzieże. W sklepie Orynfelda 

(Subocz 49) aresztowano B. Pietraszkiewi- 
cza (Majowa 68), kióry dokonał kradzieży 
wódek wartości 50 zł. 
*- ,— M. Milukow (Metropolitalna 3) za- 
meidowal o kradzieży 125 zł. gotówką przez 
prostytutkę M. Ordę (Krakowska 15), którą 
aresztowano. 

— Z mieszkania prof. U. S. B. Wacła- 
wa Jasińskiego (Wielka 24) skradziono 95 
rb. w złocie, 420 rb. srebrem oraz maszynę 
do szycia firmy Zinger. 

radzieży dokonał dozorca tegoż domu 
W. Iwaszko. 

— +Mity> sublokator. Z mieszkania F. 
Rosołowskiej (Majowa 37) sublokator Wa- 
cław Sluż: ńiski dokonzł kradzieży 35 zł. go- 
tówką poczem zbiegł. 

— Samobójstwo. Dn. 5 b. m. do ży: 
dowskiego szpitala dostawiono Ewę Trybul- 
ską (Zarzecze 5), która otruła się denalura- 
tem, 

REESKPEPOTZGA CZYCH OREZSPOOTWSCE OZZIE 

(n) Ceny w Wilnie z dnia 6 
września r. b. : 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 38— 40 zł. 

za 100 klg., owies zesrłorocznego zbioru 43 

—45, tegor. zbioru 35—38, jęczmień browa- 

rowy 38—40, na kaszę 36—38, otręby żytnia 

23—25, pszenne 25—26, ziemniaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 

dencja spokojna, Dowóz słaby. 
Mąka pszenna krajowa 50 proc. 85 (w 

hurcie), 95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 

75—85, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 

55, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 

czana 60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proc. 

stołowy 50—55, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 151-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

ierana 85—95, as 80—095, pęczak: 

F6-60 jaglana 10— 
Mięso wołowe '250,— 270 gr. za 1 kg. 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie: 

przowe 320—350, schab 350—380, boczek 

350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 

400—420. 
' Tłuszcze: słonina krajowa I gat. 4.20 — 

4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 

480—500, sadło 400—450. 
Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 

tana 180--200, twaróg 100— 120 za 1 kg., 

ser twarogowy 150 — 180, masło niesos 

one 500 — 550, solone 400 — 450, desero> 
we 550—600. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. . 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 120—180, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 

bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 

EE zh atłofe 1$_18 gr. za 1 kg / arzywa: kartofle 15— : A 

cebula 120-—140, cebula młoda 5—10 (pęcz). 

marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 

5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 

brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 dzie- 

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 I kg, pomidory 40 — 80 za 1 kg, 

Jagody: czarne jagody 60 — 70, agrest 

80 — %0), maliny 180—200 za 1 kg. wiśnie 

120 — 150, porzeczki 70 — 80, borówki 

70 — 
` 30 — 40, 

Owoce. Jabłka 60—1(0, . gruszki 
120 śliwki 150-200. 

| Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de: 

talu). Rzy; 
Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 

za 1 kg, Szczupaki żywe 300—350, śnięte 

200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 

—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 

karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 

żywe 350-380, święte 220-250, sielawa 200— 

220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, 

sandacze (brak), sumy 200—250,; mietuzy 

120—150, jazie žywe 350—400, bee ry 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 

ue 40—80. 

szkół po” В. nauczycielka wsjecnnych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 

dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd, Oferty składzć do 
«Słowa» pod <Młoda>. 

; Zarobić : aroDIC 
4. łatwo może zdolny akwizytor, zbie- 

! rając zamówienia na reklamy świetlne. 
Warunki na miejscu. Biuro czynne 

^ codziennie od godz. 5 — Beej. 
4 Garbarska 5 — 19. 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panle Redaktorze, 

W dniu 4-go b. m. w Pańskiem poczyt- 
nem piśmie a również w «Dz. Wil.» ukaza- 
ły się notatki o zajściu jakie miało miejsce 
pomiędzy mną a p. Janem Stankiewiczem 
Wzmianki te aczkolwiek nie podają szcze- 
ółów, przedstawiają zajście zgodnie z prawi 
ą. Natomiast w dniu 6-go b. m. ukazała 

się notatka w <Kurierze Wileńskim», która 
najzupełniej mija się z prawdą. Wobec po- 
wyższego uprzejmie proszę o łaskawe umie- 
szczenie następującego oświadczenia: 

W dniu 3-go b. m. spofkałem się na 
korytarzu w Urzędzie Wojewódzkim z p. J. 
Stankiewiczem, redaktorem pisma biztoru- 
kiego <Naród». P. Stankiewicza znam od- s 
dawna, byłem nawet u niego w domu w 1892 roku. Właściciel —Szelubski lzrael, zam, tamże. 1269—VI 

6789 1. A. «Tatarski Chaim> w Baksztach, pow. Woło- 
żyńskim, skład apteczny. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 

towarzystwie p. Wernikowskiego. Przy spot- 
kaniu p, Stankiewicz nie podał mi ręki. Uwa- 
žając to za ed nie zareagowałem w 
Urzędzie ze względu na powagę miejsca, 
natomiast po wyjściu na ulicę zatrzymałem 
p. Stankiewicza i zapytałem go 0 powód 
nieprzywitania się ze mną. P. Stankiewicz 
oświadczył mi, że powodem nie podania rę 
ki jest artykuł polemiczny w <Biełaruskom 
Słowie». Odpowiedziałem, że artykuł ten 
nie zawiera nic coby honorowi p. Stanklewi- 
cza robito ujmę. Wówczas p. Stankiewicz 
zaznaczył, że jego jest rzeczą kogo ma znać 
a kogo nie. Odparłem na to, że dia zerwania 
stosunków są inne sposoby: P. Stankiewicz 
odpowiedział mi, iż on uważa swój sposób 
za właściwy. Wówczas mówiąc, że reaguję 
na obrazę, spoliczkowałem p. Stankiewicze: 
.  P. Stankiewicz rzucił się na mnie usiłu- 
jąc uderzyć mnie teczką 
się to nie udało p. St. udał się do policjan= 
ta stojącego nieopodal z prośbą o sporzą* 

ulicy». Posterunkowemu ošwiadczylem, że 
nie był to napad lecz spoliczkowanie p. 
Stankiewicza oraz zakomunikowstem swote 
nazwisko i adres. Podczas gdy rozmawiałem 
z posterunkowym p. Stankiewicz z za ple» 
ców policjanta uderzył mnie kułakiem w 
głowę zbijając słomkowy kapelusz poczem 
Szybko ukrył się za plecy policjanta. 

Po zajściu oczekiwałem w ciągu 24 
godzin zgodnie ze zwyczajami  Sentel- 
menów zastę>ców p. Stankiewicza. Świ2d- 
kowie „Ci się jednak nie stawili a sądząc 
z wzmianki «<Kurjera Wileńskiego» przy- 
puszcząm, Że p. Stankiewicz uważa podstę- 

za właściwą obronę swego honoru i ten 
Czym poczytuje za dostateczną satysfakcję 
za spoliczkowanie. 

nującemi zwyczajami w społeczeństwie kul- 
turainem Zachodu gdzie p. Stankiewicz w 
ciągu lat 5 czerpał kulturę i ogłzdę gentel- 
meńską z tak nikłym wynikiem. 

.. Świadkami zajścia oprócz policjanta i 
kilku przechodniów był p. Michał -Bobrowik. 

Raczy Pan przyjąć i t. d. 
A. Pawlukiewicz, 

   

Ofiary. 
NA POWODZIAN w Małopolsce 

Dr. Czarnocki zł. 10. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 6 wrzešnia 1637 +. 

Dewizy i waluty: 
j Tranz. Sprz.  Kupr 

Dolary 8.91 8,93 8,89 
Holandja ' 358.42 _ 359.33 357,52 

Londyn 43,48 43,59 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,51 2657 2645 
Szwzjcarja 172,49 172,92 172 06 
Wiedeń 126.06 126,37 125,75 
Włochy 48,55 48 67 48,43 

Pzpiery Frocentowe 
Dolarówka 56.50 57, 
poź. kolejowa 102.50 
5 proc. konwersyjna poż. 62, 
5 konwers. kolejowa 58 
8 proc. listy Banku Oosp, Kraj. 92.— 
8 proc. ziems. dól. 92. 
8 proc. ziems. złotowe 77 
4 1 pół proc. ziemskie 57.25 56,50 
8 proc. warszawskie 73,75 73,50 73,65 
5 prec. warsz. 62 
4,5 proc. warszawskie 60 
8 proc. łódzkie 68.50. 
6 proc. obi. m. Warszawy rublowe 33 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 6 września 1927 r. 
Złoto. 

Ruble 4,74 
a Listy zastawne. 

WiŁ B. Ziemsk. zł, 10050 

CZY JESTES CZLONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

SŁ owo 

  

e 
® 
@® 
* 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Oświatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

Dzi ; będzi. 2 66 przecudowny © 
wyświetlany film: „Złodziej й Bagdadu wschodu, Ę 
W roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra pod dyrekcją Kapel:nistrza p. W. Szcze- 
pańskiego. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10-ej wieczór. Początek 
seansów: w niedzielę, soboty i święia od godz. 4-ej, w dnie powszednie od godz. 
5.ej m. 30. Kasa czynna: w niedzielę, soboty i święta od godz. 3 m. 30 i inne dnie od 
godz. 5ej Ceny biletów: parter — 6U gr., balkon-- 30 gr. 

Rejestr Himdlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 18-VIII. 1927 r. 

6788 1. A. <Szelubski lzrael» w Lidzie, ul. Krzywa 11, 
sklep spożywczy i tytuniowy, oraz farby. 

tamże. 

6796 1. A. <Zaleska Karolina» w Wawiórce, gm. My- 
tlańskiej, pow. Lidzkim, sklep win i wódek oraz spożywczy, 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Zaleska Karolina, zam. 

1277—VI 
  

619/ 1. A. «Chodarcewicz Konstanty» w Dowgierdzisz- 
kach,” gm. Juraciszskiej pow. Wołożyńskim,: skiep spożywczy i 
galanteryjny.-Firma istnieje od 1923 r.yWłaściciel Chodarce- 
wicz Konstanty, zam. tamże. 1278—VI 
  

Firma istnieje od 

  

ciel Tatarski Chaim, zam. tamże. 

6790. 1. A, <Wiieński Lejba> w Trokielach, gm. Sie- 
zskie, spożywczy i galanteryjny, Fir- 

* ma istnieje od 1907 r. Właściciel Wileński Leiba, Sani żę. 
dliszskiej, pow. Lidzkim, sklep 

6791 I. A. <Jeiin Abram» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep kolonialny i spożywczy. Firma istnieje 
ściciel Jelin Abram, zam. tamże. 

6792 1. A. «Mejerow Ezros w Ostrynie pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje d 1921 r. Właściciel Mejerow 
Ezro, zam. tamże. 

6793 1. A. «Sienkiewicz Konstanty» w Wiinie, ul. Sas- 
: ka Kępa 1, suszarnia warzyw i owoców. Firma istnieje 
ikoprąć nogą. Gdy 1903 roku. Wściciel Sienkiewicz Konstanty, zam. tamże 1274—VI 

ь 6794 1, А. <Terespolski Calko> w Ostrynie, pow. Lidz- 
dzenie protokułu «za napad na niego na kim, sklep kolonjalny i spożywczy. Firma istnieje od 1913 roku. 

Właściciel Terespolski Cajko, zam. tamże. 

6781 A, |. <Cyrulnicka Sora» w Ostrynie, pow. Lidz- 
kim, skiep żelaza i towarów kolonialnych. 
1927 r. Właściciel —Cyrulnicka Sor:, zam. tamże. 

6782 1. A. <Farber Cypa> w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 r. 
Cypa, zam, tamże. 

6783 1 А. <Fajngold Rywa» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
kolonjalny i spożywczy. Firma istnieje od 1922 r. Wła- sklep 

ściciel Fajngold Rywa, zam. taniże. 

6784 |. A. <Halperyn Nachama»> 

ciel Halperyn Nachama, zam tamże. 

a 2 0785 1. A. «Kapłan Chana-Fejga> w Ostrynie, 
„ Sposėb nie tyle oryginalny dla załatwie- Lidzkim, sklep towarów kolonjalnych. Firma istnieje od 1924 

nia sprawy honorowej, ile niezgodny z pa- roku. Właściciel Kapłan Chaną Fejga, zam. tamże. 

ва w Ostrynie, powe 
pne uderzenie z za pleców posterunkowego Lidzkim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1919 r. Właści- 

1270--V1 1927 r. i zawarta na 

6798 1. A. «Gonczarowscy Chaja i Aron S-ka». Sklep 
spożywczy, galanteryjny i resztek manufaktury. Siedziba: m. 
Orla, pow. Lidzkiego. Firma istnieje od 1923 roku. Spólnicy: 
Chaja i Aron Gonczarowscy, zam. w m. Orla, pow. Lidzkiego. 
Spółka firmowa obleczona w umowę pisemną z dn. 19 lipca 

czas nieograniczony. Zarrąd stanowią 
obaj spólnicy. Do podpisywania w imieniu spółki i otrzymy” 
wania towarów uprawniona jest Chaja Gonczarowska pod 

  

  

1271—VI 

od 1927 r. Wła: 

stemplem firmowym. a DZWI 

w dniu 19 sierpnia 1927 r. 

6800 I. A. «<Swiackiewicz Józefa» przy st. Juraciszki, 
pow. Wołożyńskiego, bufet, Firma istnieje od 1625 roku, Wła- 
ściciel Swiackiewicz Józefa. zam. tamże. 1281—VI 
  

1272—VI 

1273—VI 

od 

1275—VI : 
pozostałego spólnika 

Firma istnieje od 
1262—V| 

Właściciel Farber 
1263—1V 

    
    

      
    
     

1264—VI 

1265—V 

pow. 

1266—V1 
  

6786 1. A, «Krynska Genia» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
Firma istnieje od 1924 roku. sklep spożywczy. 

Krynska Genia, zam. tamże. 

6787 1. A. <Lipszyc Chasia» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep manufaktury. Firma istnieję od 1925 roku. Właściciel Lip- 
Szyc Chasi , zam. tamże. 

Właścicielka 
1267—V; 

    

  

6795 1. A. «Witukiewicz Walerjan> 
pow. Lidzkim, sklep win i wódek oraz spożywczy. Firma ist- 
nieje od 1924 roku. Właściciel Witukiewicz Walerjan, zam. w 
Wilnie, ul Nowogiódzka 29. Prozurent Uziełło Antoni, zam. 
w Ejszyszkach. 
  

6799 1. A. «Przedsiębiorstwo leśne 
Zyskand S-ka». Skup materjałów leśnych w celu odsprzedazy. 
Siedziba: w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 32. 
1 czerwca 2927 roku. Spólnicy: Salomon Grupp i Chaim Zy- 
skand, zam. w Oszmianie, przy ul. Piłsudskiego 32. Spółka 
firmowa obieczona w umowę pisemną z dn. l-go czerwca 
1927 r. i zawarta na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
obydwuch spólników. Wszelkie zobowiązania, umowy, akty 
notarjaine i hipoteczne, weksie—żyra, czeki, 
mocnictwa, żądania sum z instytucji kredytowych oraz kores- 
pondencję wartościową i pienięńną podpisują obaj spólnicy pod 
stempiem firmowym. orespondencję zaś, pokwitowania z od: 
bioru wszelkiej korespondencji oprócz wyżej wymienionej, 
przesyłek, dokumentów, towarów z kolei, żeglugi, 
nych i od osób prywatnych podpisuje jeden 26 
stempiem firmowym. 

  

Ф — 

OSTATNIE 

UWAGA! 

wszystkich towarów 
z RABATEM od 

4 

na sezon jesienny nadeszly w wielkim wybor:e 

D.-H. ©. Jankowski I S-ka 
Wilno, ul. Wielka 42, tel. 1200. 

Aby dać szerszej publiczności 
dostęp taniego kupna, urządziliśmy 

sprzedaż reklamową 

1! Korzystajeie z okazji !! 
Prosimy oglądnąć nasze wystawy. 

Wilno, Wileńska 24, Tel. 10-38. 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesorja na dogod- 
nych warunkach spłaty 

Najpoważniejsza firma radjowa na Kresach. 
ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 

Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, 
SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul. Suwalska 65, 

"Mieszkania 
Informacje w Redakcji «Słowa» ой 5 do 6-tej. 

00000090900000%02950000020090000R осооовосеовооовосвочо 

     

w dniu 22 sierpnia 1927 r. Dział B dodatkowy. 

360 II. B. «CRISTAL spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością» Firma: CRISTAL spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością» została przeksztełcona na firmę jednooso: 
bową: „ORISTAL—Lejba Rom* i przeniesiona pod Nr. 6801 
Działu A „CRISTAL—Lejba Rom*. Fabryka wody sodowej. 
Siedziba w Wilnie; ul. Sadowa 9. Firma istnieje oa 12 sierpnia 
1927 r. Właścicielem firmy jest Lejba Rom zam. w Wilnie, 
przy ul. Sadowej 9. Na mocy aktu zeznanego przed Juljanem 
Marcelim Korsak em, Notarjuszem w Wilzie z dn. 12 sierpnis 

"1927 roku za Nr. 2096 Roza Elk zbyła swe udziały na rzecz 
Lejby Roma i wystąpiła ze spółki. 

1282— VI 

T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTAIT“ 

Й 

Głębokie, ui. Zamkowa 29, 

.000009092002002009094204900NNNE NUNGW<LANUNNNNWM 

412 pokojowe 
do wynajęcia, 

  

(dyplom  konserwato- 

Zygmuntowska 4—10. 

leśny, int 25, z 6 kl. 
gim. wykszt:łceniem, 
3 letnia praktyka, po- 
szukuje posady pod- 
leśnego, icb obiazdo- 

administracja 

  

Do wynajęcia 

umeblowane pokoje z 
balkonem 

samotnego, 
od 2 do 7. Tamże są 
mebie do sprzedania 

majątki tub 

  

  

angielskiego 
udziela doświadczona 

Mickiewicza 37 m, 17. 
(Wejście od Ciasnej). 

©Nauczycielka | Sprzedamy | 
. kamienicę docho- 

m uzyki dową, trzypiętrową, 
niedekretową 

za 4.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. ul. Mickiewicza 

21, tel. 152. 

um petersburskie go) 
aje lekcje gry forte- 

pianowej, 

ia się dw 
Podaje powszech- 

nej wiadomości že 
wydane przez Wilef- 
ski Bank Ziemski kwi* 
ty depozytowe na 

imię Michała: Kazimie- 
rza Rómera za Nr 
11844 w przyjęciu na 
przechowanie 3 akcji 
Wileńskiego Bankuų 

Ztemskiego na nomi- 
nalrą sumę 750 rub'i 
i za Nr 11.272 na 
1.200 rubii listami 
zastawnymi tegoż 

banku, jako zagubione 
unieważniają się. 

Praktykant 

wego, m. Końskie, 
Dóbr 

«Końskie Wielkie». 

dwa ładne dobrze 

i wszelkie- 
wygodami dla 

oglądać 
mi 

    

gabinetowe, 
ul. Pańska 4 m. 5. 

ORTEPIAN krzy» 
żuwy w dobrym» 
stanie okazyjnie 

do sprzedania za 900 zł 
ul. Sawicz 16, m. 4. 

rw 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 1 dziec- 
ko, ukończona szkoła 

folwarki 
przyjmujemy zgło - 
szenią bez żadnych 

kosztów 
na sprzedaż 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we Ad. Mickiewi- 

  

    

Cza 21, tel. 152. dla leśniczych, eg- 
A ia „pe 

28 I. praktyki zawo- 
Rutynowany „ dowėj,  reiereneje 
buchalter poszukuje dobre, skromnych wy- 
stałej lub godzinowej magań, energiczny Ż 
pracy, Wileńska 29 sumienny poszukuje 
m. 5, buchalterowi. posady leśniczego Z 

Poszukuje się duiem i października 
r. b. lub wcześniej. 
Łaskawe zgioszenia z 

  

Lekcyj języka 
f 1 „ podaniem warunków 
rancuskiego i dla l W. do admin, 

<Siowa>. 
  

PIANINO 
fabr. A. Rauser, kon= 

nauczycielka, 

AE: SE 
p "=Dziu >" w dobrym stanie, й0 

Pożyczki sprzedania. Adres: 
załatwiamy dogod- 
nie na termin po- 
czynając od jedne- 

go miesiąca 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

Stara ul. Nr 13. 

ROAR w 
DOXTOR 

D, ZELDOWIGZ 

  

  

- й Ф —01000+-4+4+444 4 we, Ad. Mickiewi- 

a ė Były agent Przedsiębiorstwa <KLUCZE» p. $ I cza 21, tel, 152. @ NE MOCZOPEĆ. 
w Ejszyszkach Bohdan Rymwid - Mickiewicz od dnia 6 sierpnia r. b: SKÓRNE 

A Ё $ został zwolniony ze służby, wobec czego żadnych 0 ObIIŻI od 10-1, od 5-8 w, 
ф pertraktacje co do przyjęcia ochrony mienia od imienia A 

Przedsiębiorstwa prowadzić nie może. Е, DOKTÓR 
® ® sądów dwa pokoje па 

1276—VI Dyrekcja zwraca się do Szanownej Klijenteli z parterze qd frontu, z S$ Zeldowiczowa 
2 prošbą 0 žądanie od przedstawicieji Przedsiębiorstwa + wygodami 1 używal- OBIECE WENE 

3. Grupp i Ch. okazania legitymacji w każdym wypadku: a ności й kuchni. irda na A 

8 64044444+0004044- 6660600600 w sdm. <Słova>. DRÓG MOCZ, ° 
Firma istnieje od : i = : m 12 fod 46 

- 3 pokoje Ochmistrzymi | mimiekiswicza24 
u CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 3 g, „ynajęcia z od. poszukuje posady tel, 277. || 

E Musisz ukoficzyč kursa fachowe Kore- gzjelnem wejściem, praktyczna, pracowita, W. Żde. Nr. Bi 
" іропдепсУі'Ёб"‘!}гъ Ё&':_Ё"":";"ц': E Michiewicza 62 m. 2, uczciwa może ргасо- 

przekazy, pełno- 5 ać buchalterji, rachunko- 2 ai took fe Or. 6. „Wolfson ы 
2 wości kupieckiej, korespondercii > Kreslapz-kką ——————— weneryczne, — поск- 

= handlowej, stenografji, nauki handlu, = | et p otrz eb na Pitiowe i skórne, ut' 

m prawa, kaligrafji, pisania na maszy- @ potrzebny zaraz, Wileńska 7, tel. 1067 

komór cej, m nach, Po ukończeniu a +08 e osoba do Zletnego 
® Р P! * % chłopczyka, umiejąca 
® ŽĄDAJCIE A od 11 — 13. równocześnie gotować. spólników pod 

1280—VI S 
  

  

       

  

     

  

    
  

  

Zgłaszać się: Akuszerka 

  

  

  

  

у ‹ = 2 ” Ž ul. Zygmuntowska 229 Wy. Smialowska 
e > o ‚ч 3 Sól b dlęcą ż Dr Rozwadowska przyjmuje od godz. 9 

NOWOSCI ė 8 : $ POSZUKU do 19. Mickiewicza 
Ž mieloną i w ya (do lizania) mieskania A UJĘ o Ч i kk 2. 

24 oC й kojowego 2 wygodami 

$ Wileński Syndykat Rolniczy $ wa"Seiey:* zgiosze- Ritilor-Andrejema 
Ё ia do adm. «Sł: » 

SDA: Pe: > dla jaka: 7 Lekarz- Dentysta 
rp GSK ži 4 powróciła 

RK DARE Potrzebna _ ewa 4. 
do 16 września DAMA Z DYPLOMEM („|    

   

    

10 do 30 proc, 

    

  

Instytut de Beautė Kėva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery 1 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, | 

służąca do wszystkię- 
go, uczciwa, pracowi- 
ta, z rekomendacjami. 
Zgłaszać się w adm. 

  

Doświadczona 
nauczycielka  przygo- 
towując chłopca do 

«Słowa». 1 ki. gimnazjum, po- 
  

rzyszczy, plam na twarzy. Spe- ы szukuje chłopców lub 
Bialnie dla balów i wieczorów | Rezerwista śalewrzzaki do мр 
<Masque en Marie» ostatni wynala- z5cio kl. wykształ- sję od godz 2ej do 
zek dla natychmiast. odświeżania ceniem poszukuje 3-4; 1 od 8] do Deb 
koforu cery. Leczenie włos, od wyp. pracy fizycznej lub wiesz mani Pietos 
i łupieżu. Przyjmuje od 9—2. umysłowej. Oferty pod З .пі.риуцшппіоп- 

Ww. Z. P. 58. «Bezdomny» do adm. ską d. Nr 22 m. 4, 
<Słowa». 

  

EDGAR WOLLES 

© łowieszcza postać. 
Elza, jak zwykle, drgnęła słysząc 

głos szefa, lecz panna Deem literal- 
nie podskoczyła. 

We drzwiach stał Paweł Emery z 

rękami założonemi na piersi. 
— Proszę mu to natychmiast po- 

wiedzieć. Słyszę, że pani protestuje 

przeciw Feng:Cho, jake głównemu 
zarządzające mu. Żałuję, że nie pora- 
dziłem się z panią, przed mianowa- 
niem go, lecz mam zwyczaj sam de- 

cydować o wszystkich ważnych spra- 

wach. Na czem opiera pani swe pro= 
testy, panne Deem? 

' Ależ on jest chińczykiem i 
obcokrajowcem, — wyjąkała biada i 
drżąca dziewczyna. 

— Czyż pani nie rozumie, że nie 

jest on ani dzikusem ani nieukiem, 

jak pani go nazywa, jest on człowie- 
kiem wyjątkowo wykształconym, a 

przytem nigdy nie popełnia błędów 

ortograficznych. 
Eizie żal było swej nieszczęsnej 

koleżanki. ° Е 
— Może nie robi błędów, pisząc 

po chińsku, — odparła dumnie Daisy 

Deem, lecz to niema znaczenia. Przy- 

znaję, że nie jestem silna w grama- 

tyce. Ale pan rozumie, majorze Eme- 

ry, że musimy dbać o siebie. а 

Usilowania koležanki, by wciąg- 
nąć Elzę do tej dyskusji, bawiły ją. 

Widocznie ;p. Dzem 
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złowieszczego człowieka, gdyż usta 
drgnęły. 

kęs Feng.Cho nie będzie pani do- 
kuczał, ani przeszkadzał w niczem. 
Będzie zajmować się jedynie sprawa- 
mi bandlu z Chinami, który jest pod- 
stawą naszej firmy. 

Gdy wyszedł, Daisy Dzem rzekła: 
— Czy pani widzi, jak on zmiękł 

odrazu? Musiał wyczytać w mych о- 
czach, że nie pozwolę rządzić się bez 
mej zgody. Trzeba człowiekowi raz 
wskazać jego miejsce, a pozostanie 
zawsze na niem. Wie pani, że dzi- 
siaj rano przysłano mi mój horoskop. 
Urodziłam się pod znakiem Ryby. 
Oto cechy mego charakteru: wielka 
wrażliwość, wyobraźnia, zmysł obser- 
wacyjny, wysoki poziom wrażeń este- 
tycznych, muzykalność, ścisłość ji o- 
strożność. ' 

— Mając taki charakter. z łatwoś- 
cią pani da sobie radę z Feng-Cho, 
— zauważyła Elza. — Posiada pani 
wszystkie cechy, miezbędne w tak 
trudnej sytuacji. 

Panna Dzem pogładziła swe nie: 
posłuszne włosy i zamyśliła się. 

— Nie przychodziło mi to do 
głowy, — rzekła. — Ale może pani 
ma rację. 

Elza nie przyszła na śniadanie, 
gdyż obawiała się ponownego spot- 
kania z dziennikarzami. 

Właśnie zjawił się Beckerson dla 
ponownego przesłuchania jej zeznań. 
Zadawał te same pytania, które już 

krewnych Tarna, o jego przyjaciołach 

j wrogach, o jego gustach i zwycza- 

jach, gdzie bywał, do jakiego klubu 

należał. : 

— Czyż znowu muszę odpowia* 

dać na te same pytania? — zapytała 

zmęczonym głosem Elza. — Zdaje 

mi się, że już kilka razy mówiłam o 

tem wszystkiem. 
Nagle przez głowę jej /przemknęła 

myśl, która wydała się jej nie- 
prawdopodobną. 

— Przecież nie przypuszcza pan, 

że zaplączę się w swych zeznaniach 

i zmienię je? Czyżby pan tego 

czekał? 
Poważny Beckerson uśmiechnął 

się uprzejmie. 
Czasem świadek przypomni 

sobię coś nowego. Pani sama rozu” 

mie, panno Marlow, że wszyscy, 0- 

becni w domu w chwili popełnienia 

zbrodni, muszą być kilkakrotnię prze- 

słuchani — wymaga tego śledztwo, 

— Czy pan przesłuchiwał Feng- 

Cho? : 

„ Uśmiech zniknął z twarzy Bec- 

kersona. 
— Oczywiście, ale chińczyk przed- 

stawił swe alibi, jesteśmy więc bez= 

silni wobec niego. Czy major Emery 

jest w swym gabinecie? ` 

— Nie, wyszedł. Czy pan chciał 

go widzieć? R 

Nie, — odrzekł niepewnie in- 

spektor, — nie mam do niego żad- 

nego interesu, ale jeśli jest zajdę do 

rozśmieszyła słyszała poprzednio. Pytał o nazwiska niego. 

TOdpowiedzialny za ogłoszania 

„  — Zaraz zobaczę, : 

Istotnie szefa nie było w gabine- 

cie. Ale Beckerson nie zadowolnił się 
obejrzeniem pokoju poprzez drzwi, 

wszedł do gabinetu za dziewczyną, 

nucąc sobię jakąś piosenkę. 
—Bardzoe miły pokoik, — zauwa- 

żył. — Niezwykle młyl Może pani 
będzie tak uprzejmą i zejdzie na dół 

by uprzedzić mego towarzysza, że bę- 
dę tu czekał na majora. : 

Elza spojrzała mu prosto w oczy. 

— Uczynię te, jeśli pan będzie 

łaskaw wyjść z pokoju i pozwoli, że 

zamknę drzwi. 
Beckerson roześmiał się. 
— Cóż, ma pani rację, podejrze- 

wając mnie o chęć zaglądnięcia do 

papierów, ale ja mam rozkaz  zrewi- 
dowania tego lokalu, Oto jest. 

Podał jej blękitny papier. 

— Lepiej byłoby dokonać tego 
spokojnie, bez wiedzy majora Emery, 
ale nię bedę się sprzeciwiał pani, je- 
śli chodzi o to koniecznie bym za 
czekał na powrót majora. 

Kilka minut jeszcze rozmawiali w 
pokoju Elzy, gdy usłyszała kroki Bze- 
fa. Weszła do jego gabinetu. 

— Rozkaz dokonania rewizji? Bar- 
dzo byłem ciekawy kedy to nastąpi. 
Proszę poprosić go. Dzień dobry 
panie Beckerson. Panna Marlow mó- 
wiła mi, że pan pragnie rzucić okiem 
na meje papiery—bardzo proszę. 

— Mam formaluy rozkaz—oświad- 
czył inspektor wzruszając gniewnie 

ramienami, —ale to nie ma znaczenia. 

Konon Lawlask 

Dziwny wypadek zdarzył słę wczoraj 
Teppervillowi, — dodał nagłe. 

— Ach pan słyszał już o 
Któż to panu dał znać, czy p. Te- 
pperwili? 

Beckerson pogładził brodę, 

tem? 

— Właściwie nikt mi nie dawał 
znać, dowiedziałem się o tem tak Sa” 
mo, jak o innych zajściach. 

— Ale kto: p. Tepperwill, czy 
szanowny dr. Chałłam? Który z nich? 
— nastawal Emery, 

— Pan zna Chałłama? — zapytał 
inspektor wpatrując się badawczo w 
twarz majora, 

— Owszem, znam go. : 
— Dziwny doprawdy był to wy- 

padek, — powtórzył Beckerson w 
zamyśleniu. — Nie rozumiem czemu 
pan natychmiast nie dał znać policji? 

— O uderzeniu Tepperwilla? 
Beckerson skinął  twierdząco. 

Wąskie usta majora drgnęły. 
— Cóż w tem nadzwyczajnego? 

Podobne wypadki zdarzają się co- 
dzień. : 

— Ale nie w Londynie. Mogą się 
zdarzać w Szanghaju, gdzie pobity 
policjant chiński nie jest bynajmniej 
rzadkością, ale nie u nasl 

— Rozumiem, rezumiem, — to 
mówiąc Emery otworzył stojące na 
stole pudełko i wyjął cienkie, czarne 
cygaro. 

— Może powinienem był dać znać 
policji, als uważałem, że to należy do 
Tepperwiila, Przecież to on jest stro- 
ną poszkodowaną. 

` — Hm! — Inspektor" śledził bacz- 
nie wszystkie ruchy swego przeciwnie 
ka. — Dziwnem jest to, że wszystko 
odbyło się przed pańskim domem. 

— Tak, to dziwne. Równie dziw= 
nem by było, gdyby się to stało 
przed jakimś innym domem, — zaue 
ważył spokojnie Emery, 

Rozmowa urwała sig na chwilę. 
Beckerson namyślał się widoćznie. 

—W Londynie istnieją dwie szajki 
handlarzy narkotykami, szajka amato- 
rów i agentów Soioki. Są to dwa 
wrogie obozy. Mam pewne dane 
przypuszczać, iż Tepperwil obraził w 
jakiś sposób jedną z tych szajek, — 
rzekł inspektor. 

— | ja o tem słyszałem. 
— Nie wie pan czem właściwie ją 

dotknął? — zapytał szybko Bec- 
kerson. 5 

— Wiem tylko tyle, że wczoraj , 
rano dostał list z ostrzeżeniem, że 
zbyt dużo mówi, sam mi o tem 
wspominał. Nie wydaje mi się to do- 
statecznym powodem do pobicia gos' 
Przyzna pan, że gdyby wszysty iu: 
dzie, posiadający zbyt długie języki 
byli bici, nie wieluby mogło spokoj- 
mie spacerować po ulicy. 

Nastąpiła nowa pauza, w Czasie | 
której złowieszczy człowiek palił cy- 
garo wpatrując się w okna prze” 
lewłegłej kamienicy. 

— Pan przyjeżdża ze Wschodu, 
majorze, czy nie Spotykał się pam 
tam z Soioką? 

— Spotykałem się. A pan? 
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