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Jak to wygląda. 
List z Genewy. 

(pocztą lotniczą) 
Genewa, 5 września. 

Przemówienie powitalne, wygło- 
szone przez p. Villegas na otwarciu 
VIII Zgromadzenia Ligi Narodów, sły- 
szane było za pomocą tub radjotelę- 
fonicznych w każdym domu miłośni- 
ka radjotelefonji. Natomiast. w sali 
Rcformacji, gdzie się odbywa to VIII 
zebranie Zgromadzenia, usłyszeć p. 
Villegasa było _ niepodobieństwem. 
Lepiej słyszano już iłómacza, kłóry 

walcząc z fatalną akustyką sali wy- 

krzykiwał poszczególne wyrazy te 

przydługiej mowy, wynoszącej 14 stro: 
nic pisma maszynowego. 

Podobno każdy nowy uczestnik 
kąpania pasażerów przekraczających 
przez równik, w liście do swej rodzi- 
ny opisuje tę uroczystość. Opisywa- 
nie otwarcia zgromadzenia po raz 

pierwszy własnemi oczami oglądane« 
go, nie jest tak tentujące. Chyba tyl- 
ko,że się go robi na skromnym stole, 

przy którym piszą dziennikarze anglo- 
amerykanscy, a jakiś gruby e nie- 

skończonej ilości podbródków amie- 
rykanin, dyktuje swoje wrażenia 

prześlicznej  blondyneczce — sekre- 
tarce, o niebieskich oczach i wło- 

szch ubranych w błękitny aksamit; 

dyktuje on tak głośno, że mimo- 

woli wszyscy przejmują się jego wra- 

żeniami. Z boku siedzą dwžį dzien- 

nikarze sowieccy, którzy kłócą się 

przy redagowaniu depeszy © jej układ 

i treść; wspólna ich sekretarka ZE 

zmudzoną miną czeka na koniec dy: 

skusji. 

\ sali Reformacji jest przede- 
wszystkiem ciasno. Zaraz za delega- 

tami krzesła dla gości, przeważnie 

pań. W gałerjach dla prasy pulpit 

do pisania tylko w pierwszym  rzę- 

dzie. Całe waętrze zbudowane z drze= 

wa podtrzymywanego żelaznemi szta- 

bami. Pewne maźaięcia kolorowym 
pendziem stanowią kolerowe twarze 

delegatów Afryki i Azji. Zasiada tam 

Liberja, a przedtem jeszcze E'jopja. 
Delegaci tego ostatniego mocarstwa 
mają długie palce, © wyróżniających 

się odmiennością koloru paznokciach, 
a włosy takie jak puszki do pudru 

naszych pań, z tą różnicą, że nie 

białe a czarne. Japonja ma w Gene- 

wie specjałną reputację. Japończycy 
stają w najdroższych hotelach wagó- 
le być delegatem japońskim jest 

szczytem marzeń stoba genewskiego 
o międzynarodowych aspiracjach. 

Strasznie ciasno jest także w kulua: 
rach, Wbrew swej nazwie pierwotnej 

„kuluary parlamentarne” przedstawiają 

się w naszej wyobraźni jako coś szero- 

kiego, gdzie można spacerować spokoj: 

nie we wszystkie strony, a _ czasem 

i rozmechnąć sięswobodnie. Tutaj jest 

to naprawdę korytarz wąski, w którym 

wtłoczone są także biurka poczty. 
Ścisk jak na wileńskiej rezurekcji. Lu- 
azie trącają Się nietylko ramiona- 
mi, lecz wprost podbródkami. Słychać 

przeważnie  francuszczyznę, chociaż 

ilościowa przewaga anglo-amerykanów 
zwłaszcza wśród dziennikarzy jest 

ogromna. Pan Briand stoi w kącie 

przyciśnięty przez dwóch jegomościów: 

Jakiś dziennikarz niemieckt robi gło- 
$па uwagę, że Briand podobny jest 

do wszy widzianej pod mikroskopem; 

mimo całej ordynarności tego podo- 

bieństwa było już ene dawno pod- 

chwycone przez karykaturzystów nie- 

mieckich, 

Na wznowionem po przerwie po- 

siedzeniu Zgromadzenia, powstaje z 

miejsca chuay, mały japończyk, łysy 

i ciemno-żółty i zaczyna mówić Śiicz- 

nie po francusku, przeciągając ostat- 
nie sylaby i okraszając przemówienie 
zaokrąglonemi irazesami, w których 
mieszczą się jakieś odcienie ironmicz" 

nej wesołości. Twarz wyglądająca Z 

europejskiej marynarki przypomina 

bronzowy posążek pomarszczonego 
Buddhy. To Adatu, ktory oświadcza 

iż jego kandydatura na prezydenturę 
Zgromadzenia wysunięta przez  nie- 
które dzienniki jest nieaktuałaa i on 

jej nie przyjmie: ` 

Zaczyna się powolne. wywoływanie 

delegatów. Specjalność naszego Słowa 

poczciwa Estonja idzie pomiędzy Da- 
nią, Etjopja (Abissynja), Fo L 
po Persji. Sjam maszeruje w bialyc 
spodniach z nieodstępaym aparatem 
żelaznym, przypominającym kształtem 

łyżkę do zupy, przeznaczenie którego 

ustalić można dopiero po ołuższej 
obserwacji. 

Za chwilę odczytułą rezultat gło* 

sowania. P. Guani, przedstawiciel 

Urugwaju, był kandydatem angitl“ 

skim i zostaje oczywiście wybrany. 

Swoją króiką i dobrą mowę wygłasza 

tak, że słychać ją doskonale. Na tej 

mowie kończy Się pierwsze posiedze- 

nie Vill sesji ORA 

przesyłką pocztową 4 zł, 
r 30280. | > 

Polski projekt jeszcze nie wniesiony 
BERLIN, 8. 9. PAT. Popołudniowa prasa przynosi wiado- 

mości z Genewy, wedle których delegacja polska oświadczyła 

bezpośrednio po zamknięciu posiedzenia przedpołudniowego, że 

nie może przedstawić zebraniu w imieniu Polski rezolucji, która 

tak zasadniczo odbiega od początkowego projektu poiskiego. 

Wedie pism niemieckich, de'egacja polska zasiągnęła opinii ek- 

spertów prawniczych, którzy uznali, że projektowana wspólna 

rezolucja państw lecarneńskich nie może być przez Polskę ani 

przyjęta ani poparta. 

Zastrzeżenia polskich rzeczoznawców prawnych. 

GENEWA, 8—|IX. PAT. (Havas). Polscy rzeczoznawcy 
| prawni oświadczyli, że zmiany wprowadzone do polskiego 

projektu paktu o nieagresji przez przedstawicieli wielkich 

mocarstw są dla delegacji polskiej nie do przyjęcia, albo: 

wiem sprowadzałyby one do zera całą wartość praktyczną 

deklaracji. W związku z tem min, Sokal zwrócił się do rządu 

połskiego z prośbą © nowe instrukcje. Wobec tego propo- 

zycja polska nie będzie publicznie wniesiona na dzisiejszem 

posiedzeniu Zgromadzenia Ligi. 

Maximum ustępstw delegacji polskiej. 

GENEWA, 8!X, PAT. (Hzvas). Delegacja polska po otrzymaniu 

instrukcji ad swego rządu zakomunikowała przedstawicielom wielkich mo- 

carstw tekst projektu rezolucji, stanowiący meximum ustępstw ze strony 

Polski w sprawie jej projektu e nieagresji. Rezelucja stwierdza, że Uro- 

czyste wyrzeczenie się wszelkiej wojny mogloby stworzyć atmosferę 

powszechnego zaufania, w której rozwijałyby się pomyślnie podjęte w 

dziedzinie rozbrojenia prace. W związku z tem rezolucja oświadcza, że 

wojna napastnicza jest i pozostała zabroniona i wzywa państwa będące 

członkami Ligi Narodów do zawarcia paktu © nieagresji. W dalszym 

ciągu rezolucja wyraża myśl, że w wypadku koniliktu winne być wyczerpane 

wszełkie możliwe środki pokojowe celem zlikwidowania go. 

Wpływy delegacji angielskiej. 
sms“ r Ss RSA S 

BERLIN 8.X, PAT. 8 Uhr Abendblait podaje szczegóły ułożenia 
wspólnej rezolucji przez państwa locarneńskie. Dziennik uważa, że zmiany 

dokonane w polskim projekcie nastąpiły wyłącznie pod wpływem „delegacji 

angielskiej. Delegacja niemiecka odbyła zebranie, w którem udział wzięli 
reprezentanci wszystkich stronnictw politycznych, wchodzących w skład 

tej delegacji. Stronnictwo niemięcke-narodowe reprezentował proi. Hoetsch, 

socjalistówdr. Breitschzid, Dr. Breitscheid zgodził Się na rezolucję „iwa- 

żając, że jest ona manewrem pokojowym, zaznaczył jednak, że możliwość 

wykluczenia wojny jest w rezolucji za mało wykazana. Natomiast repre- 

zentant niemiecko-narodowy wychodził z założenia, że można zaakcepto- 

wać rezolucję ponieważ wyłącza ona niebezpieczeństwo Locarna wschod- 

niego. 

Niemcy o zmianach w projekcie polskim. 

BERLIN, 8.IX PAT. Prasa niemiecka podaje wiadomości O porozu- 

mieniu osiągniętem między prawnikami niemieckimi, francuskimi, angielski- 

mi i min. Sokalem w sprawie jostaiecznego zredagowania polskiego pio: 

jektu paktu o nieagresji. Cała prasa prawicowa podkreśla, że udało się 

odwrócić niebezpieczeństwe Locarna wsthodniego i że obecna forma pro 

jdktu polskiego, który wniesiony ma być przez wszystkie państwa locar- 

neńskie, a nie przez samą Polskę, jest bardziej odpowiednią koncepcją dla 

Niemiec. Z drugiej strony, dzienniki blisko stejące d-ra Siresftmanna oraz 

pisma lewicowe podnoszą moralne znaczenie tego porozumienia. 

Tagliche Rundschau pisze, że po posiedzeniu delegacji niemieckiej, 

które miało miejsce o godz. 11-tej w nocy, delegacja niemiecka przyszła 

do przekonania, że rezolucja w obecnej formie może być przez Niemcy 

przyjęta. Dr. Stresemann złoży w tym duchu oświadczenie na Zgromadze- 

niu Ligi. W rezolucji tej powiedziane jest, że należy zrezygnować ze wszyst- 

kich środków wojny agresywnej i że na wypadek konfliktu wyczerpane być 

mają wszystkie środki pokojowe. Jest to faktem © wybitnem znaczeniu, 

ponieważ przeciwnicy rozbrojenia pozbawienia są jednego z poważnych 

argumentów. Rezolucja obecna niema nic wspólnego :Z Locarnem wschod- 

niem, Nie jest już tajemnicą, że zarówno Chamberlain jak i Briand od sa- 
mego początku wypowiadali się przeciwko rozszerzeniu traktatu locarneń- 

skiego na granice wschodnie. 
Deutsche Allgemeine Zeitung pisze, że rezolucja obecna będzie miała 

wielkie znaczenie moralne z uwagi na fakt, że 47 mocarstw ją poprze. 
Idea rozbrojenia zostanie przez rezolucję wzmocniona, ponieważ  przeciw- 
nicy rozbrojenia nie będą mogli operować w przyszłości swoim argumen- 

tem. Powszechnie podkreślany jest fakt, że zarówno francuski jak i an- 

gielski minister spraw zagranicznych w bieżących rokowaniach  kilkakrot: 
nie wypowiedzieli się w tym duchu, że umowy locarneńskie dają odpo- 

wiednią gwarancję nietylko na zachodzie lecz również i na wschodzie wo- 

bec czego wszełkie dodatkowe umowy są zbyteczne. Niemcy są w tem 

zainteresowane, aby inne państwa przyłączyły się do tej tezy. 

EEST 

P. Waldemaras na trybunie genewskiej, 
GENEWA, 8—IX. PAT. Na odbytem dzisiaj przed południem posie- 

dzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów, litewski prezes rady ministrów 
wałdemaras oświadczył, ze Liga Naradów winna zwracać mniej uwagi na 
wojskowe rozbrcjenie niż na ogólną organizację pokoju. Pozatem mówca 

zachęcał państwa bałtyckie do neutralności, : 

Delegat Narwegji Hambro zaatakował ostra niektóre metody postę- 
powania wprowadzone przez wielkie: mocarstwa, Mówca występuje zwłaszcza 
z krytyką tego, że podczas zwyczajnej sesji Rady Ligi Narodów, przedsta: 

wiejęle mocarsi locarneńskich omawiają w toku tajnych narad najważniejsze 

problematy europejskie i w ten sposób cdsuwają je poniekąd od Ligi 

Narodów. Nakoniec delegat Norwegji dał wyraz nadziej, że również 

i wielkie mocarstwa zechcą uznać stałe i obowiązkowe rozjemstwo  trybu- 
nału haskiego. Dotychczas bowiem ani jedne wielkie mocarstwo nie 

ratyfikowało fakultatywnej klauzułi dotyczącej „obowiązkowego rozjemstwa 

międzynarodowego trybunału / sprawiealiwości, Obrady trwają w  dał- 

szym ciągu. 

Niemieckor=litewskie stosunki. 
BERLIN, 8.1X PAT. Deutsche Tageszeitung donosi, że w miesiącach 

letnich miały miejsce przygotowawcze rozmowy pomiędzy delegatami  li- 
tewskimi i niemieckimi w sprawie podjęcia rokowań handiowych niemiec: 
ko-litewskich i ułożenia zasadniczej linji pertraktacyj, w przewidywaniu, że 
rokowania podjęte zostaną we wrześniu. Jednakże Z powodu napięcia poli- 
tycznego, które powstało na skutek wypadków w  Klajpedzie, niemożna 
jeszcze s: podać terminu, w którym rokowania niemiecko-litewskie zosta- 
ną podięte. 

> BERLIN, 8.1X PAT. Dzienniki donoszą z Genewy, że pomiędzy łitew- 
skimi a nie mieckimi delegatami nawiązany został kontakt. Przed kilku dnia- 

o! ułozono iistę spraw mających być przedmiotem obrad. W dniu dzisiej- 
szym odbędzie się prawdopodobnie dalsza kenferencja,   

Opłata pocziowa uiazczona rych 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

m. 
Redskcja rękopisów niezamówionych n e zwraca. 

„wał polityków niemieckich. 

Porzucona 
Czytelnicy „Słowa* znają dck'ad- 

nie przebieg wypadków, a mestępnie 

rokowań gran cznych z przedstawicie- 

łami Kowna, w których to z ramienia 

władz go skich występowił starosta 

Łukaszewicz, a na skutek których, 
rząd litewski wystesował do wszyste 
kich akredytowanych w Kownie po- 
słów obcych mocarstw notę protesiu. 

Wywiad przedstawiciela „Słowa* 
ze starostą Łukaszewiczem, w dcsta- 

tecznej mierze dowiódł faktu sfałszo- 
wania słów przedstawiciela władzipol- 

skich przez czynniki rządowe w Kow- 
nie. Poco to? 

A poco były te wszystkie zatargi 

wywoływane przez litewską straż gra- 

niczną? Poco były Bodgaje, przed sa- 
mą sesją Ligi Narodów? Poco tyle 
innych epizodów w świadomie pro- 
wokacyjnie kenkretnej linji dyploma- 

fów kowieńskich w stosunku de Pol- 

ski Politycy kowieńscy otwarcie 

przyznawali, iż chodzi im tylko, aby 
na międzynarodowym rynku politycz- 

nym nie ucichała „sprawa Wilenska“. 

Nie jeden z ich ministrów spraw za- 

granicznych takie wypowiadał zdanie: 

„Znów mówiono o Wilnie, to bardzo 

dużo”. Była to zasada wręcz błędna 

w pojęciu głębszych polityków litew- 
skich, którzy słusznie twierdzili, że 

raz przegrana na forum  międzynaro- 

dowem „sprawa Wilna”, przez wysu- 

wanie jej na te forum razy sto— 

sto razy jast przegraną. Bowiem 

każda z tych "akcji ‚ dyplomatycznych 

Kowna kończyła się jego klęską. 

W keńcu zaś wywołała skutek wręcz 

odwrotny zamiarom Litwy. Mocarstwa 

europejskie słysząc ciągle © nowych 

zatargtch, doszły do przekonania, że 

na wschodzie Europy stosunki nie 

są jeszcze uregulowane, że wina za 

to calkowicie spada na Litwę i kon- 

sekwentnie przeto, dążąc do pacyfi- 

kacji Europy Wschodniej, wywarły 

nacisk w Kownie, aby co rychleį nor 

malne zawarło stosunki z Polską. 

Zdawałoby się, że nauczyło to do- 

świadczenia dyplomatów kowieńskich 

i że raz wreszcie nieustające zarzewie 

kłótni zechcą w innej płaszczyźnie 

postawić i w bezpośrednich rokowa- 

niach z Polską je uregulować. 
Lecz oto wynikł nowy spor O... 

bryczkę, własność p. Strumiłły, w 

której io bryczce ujęci zostali oby- 
watele polscy Jabłoński i Piotrowski. 
Ta bryczka okazała się nagle niezbę- 

dną dła Kowna, by wjechać w niej 

mogło na międzynarodowy stół ob- 

rad genewskich! Zwykły, stary Spo- 

sób. — Tyle się teraz w Kownie ma 

ku zmianie i tyłe się tam już zmieni- 

ło rzeczywiście, iż niepodobna nie 

przypuszczać, aby ten „wypróbowany* 

plan działania, miał być wniesiony 

przez kogo innego, jak właśnie tych 

starych politykomanów  kowieńskich* 
którym się "w głowie pomieścić nie 

może inna jakowaś taktyka. Tak tedy 

przed samym wyjazdem do Genewy 
nastrój był w Kownie „tradycyjny“, 

O ile się różnym korespondentom 
zagranicznym udało wywiedzieć, spo- 

dziewano się właśnie korzyści po 

berlińskich posunięciach  dyploma- 

tycznych, a więc Westerplatte, polski 

port wojenny i wszystkie inne kombi* 

nacje zdążające da wywołania wraże- 

nia, że granice na wschodzie Europy 
są fliissig, Wzamian za to gdzieś się 

podziały sprawy klajpedzkie, jakaś 

tam cicho o ich referencie i popiera- 
niu tych skarg przez Berlin. 

Tak się układały sprawy w chwili, 
gdy delegacja litewska, na czele z 

premierem W aldemarasem, wyjeżdżała 

do Genewy w dniu 3 września. 
Sądzimy jednak, że premjer Wał- 

demaras i tym razem niespodziewanie 
zmienił zamiary i znów  zdezorjento- 

Niespo- 

dziewanie dia wszystkich zjawił się 

komunikat oficjalny, stwierdzający, że 
wszelki konflikt na granicy polsko* 
litewskiej uważać należy za zlikwido- 

wany, za wyczerpany. Początkowo 
nie rozumiano tego dobrze w Kownie: 

SBARANOWICZE — al, Szogsowa 172 
BRASEAW — ul. 3-70 Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen, Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
SŚRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul, Maiora Mackiewicza 63 

"wiadomości z Kowna, 

ODDZIAŁY: 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-eį i 3-6) 30 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proć. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

bryczśa. 
Czyżby po drodze miało się jakie 
stać nieszczęście—złamało koło w tej 

bryczce o międzynarodowem znacze- 

niu, czy też wysiadł z niej Waldema- 
ras dobrowolnie? Lecz ofo ukazuje 

się w jakimś dzienniku oświadczenie 

pana premjera, "że obecną sytuację w 

Genewie uważa za najbardziej przy- 

chylną w kierunku wszczęcia rozmo- 

wy z przedstawicielem Polski. Zaś 

«Baltische Presse» ogłasza w  kore- 
spondencji z Genewy wywiad udzie- 
leny przez litewskiego premiera przed- 

stawicielowi jednego z najpowažniej- 
szych pism szwajcarskich, Berneńskie- 
go Bundu, redaktorowi Blumerowi w 
sprawie podróży profesora uniwersy- 

tetu . kowieńskiego Herbaczewskiego 
do „Polski. Premjer Waldemaras о- 
świadczył w tej sprawie: 

«Podróż prof. Herbaczewskiego 
miała charakter czysto prywatny, cho- 

ciaż byliśmy o niej poinformowani. 
Jego oświadczenia były wyrazem jego 

prywatnych zapatrywań i nie są przez 

nikogo poważnie traktowane, w każ- 

dym jednak razie podróż ta nie przy- 

niosła żadnej szkody». 
Redaktor Bundu, Blumer, który 

niedawne zwiedził Litwę oświadczył w 

rozmowie х genewskim koresponden* 
tem «Baltische Presse», że Obecny 
okres, w którym zarówno na Litwie jak 

i w Polsce są u steru rządy prawie nie- 

zależne od wpływów partyjno-politycz= 

nych, wydaje mu się szczególnie odpo- 

wiednim do osiągnięcia porozumienia 
między Polską a Litwą. Jako znamienny 

objaw w zakończeniu red. Biumer 
podkreślił, że w czasie swej podróży 

po Litwie stwierdził, że naród iitew- 

ski nie odczuwa najmniejszej niena- 

wiści do Pclski, czego dowodem jest 
między innemi zgodne i przyjazne 

współżycie obywateli ziemskich Pola« 
ków na Litwie z włościaństwem li- 
tewskiem. 

Te dwa wywiady oddają Ów nasirój» 

który się wytworzył wobec stosun- 
ków  polskg-litewskich od czasu 
ebjęcia steru rządów w Kownie 

przez ludzi przewrotu grudniowego, 

który też niewątpliwie wpływ wywrze 

w Genewie. Dotychczas nie doszły nas 

z Genewy żadne wiadomości o histe- 
rycznych wystąpieniach delegatów 

Kowna, biciu pięścią w stół lub po- 
dobnych eksperymentach, które ośmie- 

szały zazwyczaj Litwę na forum mig- 
dzynarodowem, 

Na podstawie dotychczasowych 
możnaby Są- 

dzić, że na czele republiki litewskiej 

stanął wreszcie człowiek o realnych 

zapatrywaniach polityka i nieprzedaj- 

nych posunięciach dyplomaty. O ila 
tak jest w istocie, to cieszyć nas po- 

winien ten objaw, który zapowiada 
zmianę kardynalnych błędów dotych- 

czasowych republiki litewskiej, a tem 
samem wyrabia jej na międzynarodo- 

wem forum opinję państwa, z któ. 

rem można paktować i można dojść 
do porozumienia, m. 
AUDI TTT TENS 

Katastrofa samochodowa puł.- 
kownika Kossowskiego. 
Dowódca Il lotniczego pułku my: 

śliwskiego w Lidzie połkownik Jerzy 
Kossowski, który po międzynarodo- 
wych konkursach lotniczych w Szwaj- 
carji bawi obecnie we Francji, uległ 
wypadkowi samochodowemu, 

Pułkownik Kessowski jechał z 
kpt. Orlińskim samochodem, który 
kpt. Orliński otrzymał w darze od 
fabryki «Lorraine— Dietrich» za lot 
Warszawa—Tokio— Warszawa. Wsku- 
tek niedokładności w kierownicy Sa- 
mochód wywrócił się. Pułkownik zo- 
stał ciężko potłuczony i ma złamane 
nogi, Kpt. Orliński wyszedł z wypad- 
ku z lekkiemi obrażeniami tylko. Sa- 
mochód uległ zupełnemu rozbiciu. 
Zdrowiu pułk. Kossewskiego, którego 
w sfanie nieprzytomnym, odwieziono 
do szpltala, grozi poważne niebez- 
pieczeństwo. 

Kondolencje Finłandji. 
WARSZAWA, 8: 9. Pat. W dniu 

dzisiejszym charge d'affaires Finlandji 
pułk. Ernst złożył w M-stwie Spraw 
Zagranicznych rządowi polskiemu 
kondelencji z. powodu klęski powodzi 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK -—- ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY —- ul. Wiieńska 25 

POSTAWY — Rynsk 19 

STOŁPCE — uł Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 - 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

gr. Za tekstem 10 groszy 

  

Żejm i Bząde 
Do Druskienik. 

WARSZAWA 7. |X (żel, wł Słowa) 
Viet-premjer Bartel wyjechał dziś w 
towarzystwie sekretarza por. Zaćwi- 
lichowskiego da  Druskienik aby 
przedstawić Marszałkowi Pilsudskie- 
mu szereg akiualnych zagadnień po- 
litycznych. Wyjazd p. Bartla związa- 
ny jest z otwarciem sesji "sejmowej i 
koniecznością omówienia taktyki rzą- 
du podczas tej sesji. 

W kołach politycznych - obiegają 
niesprawdzone pogłoski, że Marsza- 
łek Piłsudski ma zamiar przybyć do 
Warszawy na dzień otwarcia sesji. 
Pełniący ©bowiązkig Ministra Spraw 
Zagranicznych min. Knoll w bisżą« 
cym tygodniu do Druskienik nie wy- 
jeżdża. 

Pewrót viee-premjera Bartla do 
Warszawy nastąpi jutro wieczorem 
łub w sobolę. 

Termin posiedzenia Sejmu, 
WARSZAWA. 89. (fel.wł.Słowa) 

Jak się dowiadujemy Marszałek Rataj 
nie powziął jeszcze decyzji co do 
bliższego terminu posiedzenia Sejmu 
a to dlatego, że w Warszawie z po- 
śród prezydjum Sejmu są tylko vice- 
marszałkowie Daszyński i Gdyk, na- 
tomiast vicemarszałkowie Dąbski i 
Zwierzyński są nitobtcni. Marszałek 
Rataj zaś zamierza ustalić termin naj- 
bliższego posiedzenia w  szerszem 
gronie członków Prezydjum Sejmu. 

Rozważania na temat tej decyzji, 
jaką jest termin pierwszego posiedze- 
nia potrwają jeszcze dwa lub trzy dni. 
W kuiuarech Ssjmu krążą pogłoski, 
że posiedzenie te wyznaczone zosta- 
nie na środę 14-go b. m. 

Konferencję Marszałka Rataja. 
WARSZAWA, 89. (żel. wł, Słowa) 

W ciągu dnia dzisiejszego Marszałek 
Rałaj odbył konferencję z vice'mar- 
szałkiem Daszyńskim i vice-prezesem 
klubu P. P, S. pos. Niedziałkowskimą 
O poprawę bytu kolejarzy, 

Minister kemunikacji przyjął па 
dłuższej audjencji zarząd główny pol: 
skiego związku kelejowców w osobach 
prezesa inż. M. Łopuszańskiego i wi- 
ceprezesa M. Budniaka. 

Na przedstawione postulaty w kie- 
runku rychłego wydania zasadniczych 
przepisów, określających stosunki słu- 
żbowe kalejowców, rozcłągnięcia przy- 
znanych obecnie jednorazowych za: 
siłków na nieobjęte grupy pracowni- 
ków w szczególności zaś па praco- 
wników przyjętych po 1/1 1926 r. 
oraz na pracowników niestalych i 
emerytów, dalej co do uchylenia za- 
kazu ustalań i nowych przyjęć koie- 
jowców, jakofeż co do uregulowania 
wytmiarów cjet, ryczałtów, dodatków 
nocnych, rozszerzenia uprawnień mun- 
durowych, powiększenia etatów i po* 
parcia przez ministerstwo działalności 
kas  oszczędnościowo-pożyczkowych 
przy związku — oświadczył p. mini- 
ster, iż rozważy  jaknajprzychyłniej 
przedstawione dezyderaty, przyczem 
co do podwyższenia djet i ryczałtów, 
rozszerzenia przyznanych įednarazo- 
wych zasiłków na pewne nieobjęte 
nim kategorję i co do uchylania za: 
kazu ustalań, może pomyślnie zala 
twienie tych spraw przyrzec na czas 
najbiiższy. 

W sprawie zamierzonej regulacji 
płac nie poczynił p. minister konkre- 
inych obietnic, odniósł jednakowoż, 
iż stałem dążeniem jego jest oparcie 
nowych norm uposażeniowych рга- 
cowników kolejewych na odrębnych 
zasadach, mających sweje uzasadnie- 
nie w samym charakterze kolei pań 
stwowych 

Dyrektor Jackowski obejma. 
je Dep. Polityczny M,S Z. 

WARSZAWA, 8.9. (żel. wł. Słowa). 
Jak się dowiadujerny, stanowisko Dy 
rektora Departamentu Politycznego 
MS.Z. obejmuje z powrotem p. Jac- 
kowski, który od dłuższego czasu 
przebywał na urlopie. Dyrektor Jac- 
kowski rozpocznie urzędowanie w 
dn. 15-go b. m. 

Rozmowy teletoniczne War. 
szawa— Moskwa. 

WARSZAWA. 8 IX. (Żel wł, Słowa) 
W dniu 4 go bm. Ministerstwo Poczt 
i Telegrafów dokonało próbnych roz- 
mów telefonicznych na linji Warsza- 
wa— Moskwa. Połączenie Warszawy 
z Mińskiem Litewskim wypadło bar- 
dzo dobrze, natomiast z Moskwą nie» “ 
to gorzej. Ministerstwo Poczt i Te- 
legrafów zamierza przeprowadzić pew- 
ne poprawki tej linji tak, że zarówno 
ostatnie wykończenie sieci jak i poro- 
zumienie w sprawie taryfy nastąpi w 
najbliższych tygodniach. W sprawie 
taryfy, Sowiety propenują znacznie 
a w porównaniu do taryfy pole 
skiej. 

\



  
  

"ECHA KRAJOWE 
Odgłosy z pielgrzymki 

do Kodnia. 
Panna Marja Rodziewiczówna, па 

sza znana powieściopisarka, i jej przy- 
jaciółka, panna Jadwiga Skirmuntów- 
ma, mieszkając w m. Hruszowej pod 
Kobryniem, przechodziły przez rózgi 
i cierpienia życia kresowego. W chwi- 
łach  utrapień i bólu uczyniły ślub 
odbycia pielgrzymki do Kodnia, gdy 
tam zostanie przywrócony obraz N. 
Marji Panny. 

Przed chwilą uwtrzymałem od p. 
Jadwigi Skirmunttówny list z dn. 5-go 
bm., donoszący o spełnieniu przyrze- 
czenia. Pismo wspomniane maże ;za- 
interesować czytelników „Słowa” i dla 
tego podaję takowe w całości: 

«jużeśmy w domu, uszczęśliwie- 
«ni z pielgrzymki, którą zaraz па 
«świeżo chcę księdzu opisać. Ruszy- 
«liśmy we środę rano do Horodca, i 
«stamtąd po mszy, o 11-ei, z chorąge 
«wiami, spiewając, pomaszerowaliśmy 
«w drogę. Pora była cudowna a my 
«wszyscy tak weseli, żemam się przy” 
«pominał nastrój Sapiehy z Beatum 
«sceu3 kiedy szedł do Rzymu. Każdy 
«zostawił za sobą troski, kłopoty, i 
«radowaliśmy się każdą chwilą. Pan- 
«na Rodziewiczówna była siłnie nie- 
<zdrowa, ale zadecydowała, że jak 
«„kipnie u Matki Boskiej, to żadna 
<bieda* i jechała przed nami na wo- 
«zie, w ważniejszych miejscach idąc 
«pieccthotą—i przygotowując nam je- 
«dzenie na postojach. Na drugi dzień 
<juž była zdrowa. Wieczorem do- 
«szliśmy do Kobrynia, gdzie mieliśmy 
«wygodny nocieg, księża nas spotka- 
«li, nazajutrz o 7 mej rano, po mszy 
«ruszyliśimy dalej, i przyłączyła się do 
«nas gromadka kobryńska—szło nas 
«60 osób. Ja mam pyszne nogi; zwyk* 
«ge dobierałam sobie jakiego towa- 

‚ «rzysza i byłam przednią strażą—ga- 
«wędziliśmy wędrując, śpiewaliśmy w 
<bardzo zgodnym i pogodnym na- 
«stroju. Drugi nocleg mieliśmy w 
«budynku gminnym na słomie; trzeci 
«w Brześciu, też na słomie. W sobo- 
«tę rano na 10 tą byliśmy w Terespo- 
«iu i znaleźliśmy tam Cudowny 
+Obraz i ruszyliśmy dalej już z nim, 
«ale już razem z rzeką ludzką. Ten 
«gtap był prawdziwie męczący, Szło 
«się w tłumie, w upał, piaszczystą dro- 
«gą, w takim kurzu, żeśmy byli wprost 
«czarni, ale szło się już w orszaku 
eKrólowej, i to dodawało siły, O 
«7-те] wieczorem stanęliśmy w Kod- 
«niu; uszykowano nas, pielgrzymki z 
«chorągwiami okoła ołtarza polowego 
«j Królowa z wozu, na którym jecha- 
«ła, ciągniona na 6:ciu końmi Prezy- 
«denta, stanęła w ołtarzu wysoko nad 
«tłumem, obejmując znowu w posia« 
<danie swój Kodeń i ten szmat ziemi, 
<Zabrzmiał hejnał, potem na komen- 
«dę prezentowano broń, salwa armat- 
«nia, orkiestra zagrała „Boże coś 
<Polskę“, znowu broń i salwa. Cudna 
«była ta noc, obozowałiśmy pod go- 
«łem niebem, zmęczeni po pielgrzym- 
«ce pieszo, a tacy szczęśliwi. Z dale- 
<ka słychać było Śpiewy i jarzyła się 

( «łuna Świateł od Obrazu. Późno wie- 
«czorem rozłożywszy już nasz obóz 
<poszłyśmy jeszcze się przed Królo- 
«wą pomodlić. Wiem, księże Michale, 
<że Matka Boska zawsze przecie ia 
«sama nad nami, i bliska naszych 
<dusz, a także czuję szczęście, że ten 
«jej wizerunek uprzywiijowany wrócł 
«—jakby się Ona sama bliższą nam 
«stała. jak mi powiedział jeden z na- 
<szych sąsiadów: „Możemy teraz 
«wracać spokojnie, mamy Opiekunkę". 
«My to obie też tak czujemy. Naza* 
<jutrz o godz. 4-ej zaczęliśmy się tu- 
«szać. Msza u Obrazu zaczęły się o 
<«2.ej w nocy. Komunikowałyśmy Z 
«wielkiemi trudnościami z powodu 
<iłumów, i po głównem nabożeństwie 
<wyruszyliśmy z powrotem, poleciwszy 
«kraj, bliskich, a więc i Drogiego 
«Księdza Michała, Opiece Królowej. 

'«Marząc o tem żeby kiedy do Niej 
«pojechać na cztery oczy». 

Z oryginału przepisał 
X. Michat Rutkowski. 

dn. 7 IX 1927 r. Wilno. 

  

"JAK JA TO WIDZĘ, 
CIEKAWE POCZTOWKI. 

<Evohć! Que ces dćzsses, 
Pour enjoler les gargons 
Ont de drojes de faqons! 

Meilhac: «La Belle Felene> 

, Po uczynkach ich poznacie ich — 
wiada Pismo. 
Jeśliby mnie kto spytał: jakiej jest 

narodowości |p. inżynier budowniczy 
Józef Komarowski, którego nawet z 
widzenia nie mam przyjemności znać, 
odpowiedziałbym momentalnie: Litwi- 
nem jest! 

W roku 1923-cim nie obchodziło 
wprawdzie Wilno sześćsetlecia swego 
istnienia.. ot, przegapiliśmy taką 
okazję do urządzenia co Się zowie 
obchodul.. ale p. inżynier Komarow- 
ski „„obszedi“ sześćsetiecie Wilna na 
własrią rękę i — na swój sposób. 
Puścił w obieg plan teraźniejszego 
Wilna.. co mówię: plan? Wymalował 

całe Wilno em relief, z kościołami, 
ginachami, górami, zadrzewieniami, 
ulicami mawel, pospolitemi kamienica- 

| mi, jakby się go, nieprzymierzając, 
oglądało z aeroplanu. Potem ten 
swój widok Wilna — inaczej tej kom- 
pozycji nie nazwać — wykonany pió- 
rem, tuszem i farbami, sfotografswał 

domów. Siraty ogółem 

LIDA. 

— (x) Komitet pomocy rolnej. 
W związku z klęskami żywiołowemi 
poniesionemi przez poszczególnych 
włościan utworzył się ostatnio w Li- 
dzie komitet pomocy rolnej. Zada- 
niem tego komitetu będzie udzielanie 
poszkodowanym  zapomėg, tytułem 
pożyczek, na który to cel pomieniony 
komitet otrzymał z odnośnego Mini- 
sterstwa, około 100.000 zł. 

Pożyczki te oprocentowane są 6 
pro:. w stosunku rocznym i zwrotne 
do dnia 1 marca r. 1928. 

POSTAWY. 

— Olbrzymi pożar. W nocy na 
6 go bm. wybuchł tu olbrzymi pożar. 
którege pastwą padły dwa domy na- 
leżące do M. Kotowicza i A. Masal- 
skiego. Pożar wybuchł w szopie ze 
słomą i stąd ogień przerzucił się do 

wynoszą 
35,000 zł. 
WROZSZERZZENIJ Z UROSZSKECA RZNEKEDZACZRTA 

Następstwa zabójstwa w 3 
poselstwie sowieckiem. 

Zabójstwo 8. p. Trajkowicza w 
poselstwie sowieckiem wywołało w 
kołach międzynarodowych szerokie 
zainteresowanie stanowiskiem, jakie 
wobec tego faktu zajmie rząd so- 
wiecki. 

Dowiadujemy się, iż komisarjat 
ludowy spraw zagranicznych w Mo- 
skwie miał uznać zachowanie się per- 
sonelu poselstwa za prawidłowe i nię 
wyciąga żadnych konsekwencji repre- 
syjnych w stosunku do jego funkcjo- 
narjuszy. 

Niemnie] radca poselstwa, p. Ul- 
jaaow, pełaiący podczas zabójstwa 
obowiązki charge d'affaires, jak sły» 
chać ma być odwołany z poselstwa 
warszawskiego natychmiast po przy= 
jeździe nowego posła p. Bogsimo: 
łowa. 

Również ma być przeniesiony do 
Rosji sprawca zabójstwa, Gusiew. 

Nowy objaw  interesowania 
się Anglji życiem gospodar- 

czem Polski. 
Jak się dowiadujemy, wydawnictwo 

„The Statist*+ które obok wydaw- 
nictwa „The Economist", jest najpo- 
ważniejszem czasopismem gospodar: 
czem Anglji, zwróciło się do p. Ste- 
fana Starzyńskiego, dyrektora depar- 
tamentu prezydjalnego ministerstwa 
skarbu, z propozycją przedrukowania 
książki jego pod tytułem „Życie go- 
spodarcze Polski w r. 1926“ ua ła- 
mach czasopisma „The Statist*. Pra- 
ca p. St. Starzyńskiego ukaże się w 
najbliższych numerach czasopisma 
„The Statist“. 

Notujemy fakt tem z zadowole- 
niem, jako nowy objaw żywego inte- 
resowania się najpoważniejszych wy* 
dawnictw angielskich życiem gospo- 
darczem Poiski. 

Sledztwo w sprawie Birka 
zakończone. 

TALLIN, 7,1X, PAT. Według do- 
niesień dzienników estońskich przed- 
wstępne śledztwo w sprawie b, posła 
'w Moskwie Birka jest już zakończo- 
ne. Rozprawa odbędzie się prawdo- 
podebnie w październiku przy drzwiach 
zamkniętych. 

Lewin pokłócił się znowu ze 
swym pilotem. 

LONDYN, 79. (AW) - Przedsię: 
biorca lotniczy Lewin rozszedł się z 
drugim już z kolei pilotem zaangažo- 
wanym do totu powrotnego przez 
Atlantyk, tym razem Auglikiem Hinc- 
liffem. 

Powodem zatargu była chęć Le- 
wina zabrania w charakterze pasażer- 
ki pewnej bogatej amerykan'i, Hince 
liff oświadczył, że przy załodze 2-0 
sobowej „Miss C»lumbja* może za- 
brać materjału palnego najwyżej na 
50 godzin, W razie zabrania trzeciej 
osoby ilość materjału palnego musia- 
łaby ulec dalszej znacznej redukcji, 
co zwiększyłoby poważnie ryzyko 
podróży. 

  

bił: na dużych kartach, na średniej 
wielkości, tudzież na zwykłych pocz- 
tówkach, puszczając tym rzeczy skła- 
dem w obieg: pamiątką sześćsetiecia 
Wilna. 8 

Benedyktyńską pracę p. Koma- 
rowskieęgo, wykonaną z wzorową 
precyzją, dającą wyborny obraz 
Wilna—tylko można podziwiać nie 
szczędząc jej komplimentów. 

Weźmy atoli np. średniej wiel- 
kości odbicie i przyjrzyjmy mu się 
przez powiększające szkło. Ponieważ 
ва cgzemplarze z napisami po'skietmi 
i z napisami w języku litewskim, 
z: przed oczy jeden z tych ostat- 
nich. 

Reljefowy widok Wilna ujęty jest 
jakby w ramę. Na niej u góry trzy 
napisy: Litwa, Wilno, stolica W. 
Księstwa Litewskiego oraz Wilno — 
trzy napisy w czternastu językach. 
Więc np. Vilnius, Wilnius, Vilna, 
Wilna, Wylna, Wiłno, Wilnjai Wilna 
(kirylicą), Wilie, Wilde, Willini, Vilne, 
Velnen wreszcie Welan. W lewym 
węgle ramy: herb starodawny rodu 
Palemona, trzy słupy połączone z 
sobą podstawą, białe w czerwonem 
polu; w prawym węgie — Pogoń. 
Na ramie łewe] i prawej: wizerunki w 
następującym porządku — Perkun 

SŁOW O 

Trade Uniony zerwały z Profsojuzem. 
LONDYN, 8!X PAT. Obradujący w Edynburgu kongres Tra- 

de Unionów przyjił wniosek rady nac'einej kongresu, postana- 
wiający zerwanie stosunków z sowieckim profsojuzem. Za przy: 
jęciem wniosku głosowali przedstawiciele 2 i pół mijonów — @10 - 
sów robotniczych, przeciw wnioskowi — przedstawiciele 620.000 
głosów robotniczych. 

Zmiana konstytucji litewskiej a pretensje 
do Wilna. 

Z Kowna donoszą: Organ stronnictwa rządzącego narodowców, <Letnvis» 
podaje, że dotychczas $ 4 konstvtytucji litewskiej brzmi jak następuje: Granice 

CZ Litwy zmienione być mogą jedynie drogą ustawy. 
myśl projektu zmiany konstytucji $ ten brzmieć będzie obecnie: Tery- 

torjum Litwy składa się z ziem, granice których określiły poszczeząólne traktaty 
dotychczas zawarte. Powiększyć to terytorjam można za pośrednictwem wy- 
dania odnośnej ustawy; zmniejszyć, tylko drogą referendum narodowego. Sto: 
licą Litwy jest Wilno, W inne miejsce stolica przeniesiona być może jedynie 
czasowo odnośuą ustawą. 

Komentując te zmiany, <Lituvis> pisze: <Jeszcze raz, w ocząch całego 
świata, podkreślamy, że naród litewski nie wyrzeknie się nigdy swych preten- 
sji do Wilna, Grodna, Lidy, Oszmiany i iunych ziem ob cnie okupowanych. 

Rozszerzanie się cholery na Białorusi. 
„ Wobec rozszerzającej się zarazy cholery na Białorusi, władze sowieckie postano- 

wiły ostatnio poddać szczepieniu ochronnemu wszystkich mieszkańców, a w szczególno- 
Šai dzieci w wiekn szkolnym. Jednocześnie dzieci nie posiadające zaświadczenia szcze: « 
pionki ochronnej nie będą przyjmowane do szkół. 

Benesz odpiera zarzuty gen. Gajdy. 
.. PRAGA, 8—IX PAT. Dzisiejsza prasa zamieszcza list otwarly mi- 

nistra Benesza będący odpowiedzią na czynione mu w prasie przez generała 
Gajdę zarzuty, że przed rokiem przygotowywał przewrót państwowy, który 
nie doszedł do skutku tylko dzięki sprzec wowi ze stony Gajdy. Benesz 
zaprzecza kategorycznie tym insynuacjom dowodząc, że z Gajdą nigdy o 
polityce nie rozmawiał, ani żadnych propozycyj przewrotowych mu nie 
czynił, stwierdza wreszcie, że zarzuty te są poprostu wymysłem Gajdy. 

Sowiety sprzedają Japonji Sachalin. 
MOSKWA, 7 września. Przedstawiciel polityczny sowistów w Tokio, 

Dowgałewskij, odbył konferencję z japońskim prezydentem ministrów, ba- 
ronem Tanaka. Konferencja miała za przedmiot sensacyjną propozycję Ja: 
ponji w stosunku do sowietów: nabycia cd nich polowy wyspy Sachalin, 
której połowę jek wiadomo, przyłączono do Japonji po wojnie z r, 1905. 
Wynikiem konferencji jest ustalenie się przekonania, iż do tranzakcji tej 
dojdzie za cenę 400 miljonów jen. 

Pretensje Gdańska w Genewie. 
_. BERLIN, 8.IX, PAT. Rada Ligi Narodów odbyła w daiu dzisiejszym 

posiedzenie, na którem po wysłuchaniu prezydenta senatu gdańskiego Sah- 
ma, przedstawiciela Polski w Gdańsku Sirassburgera oraz min. Sirese- 
manna, postanowiła odroczyć do grudnia rozpatrzenie prośby Gdańska o 
odebranie Polsce prawa postoju okrętów wojennych w porcie gdańskim, 

EZZGREWICWH 

Zjazd misyjny w Poznaniu 
POZNAN, 8. 9 PAT. Wczoraj odbyło się ostatnie zebranie komitelu 

organizniącego międzynarodewy zjazd misyjny w Poznaniu. Na zebraniu 
tem zawiadomiono obzcnych, że prócz poprzednio zgłoszonych zapowie- 
dzieli swój przyjazd ks. biskup Rebu, ks. biskup Darnoud, delegat apo- 
stolski Oceanji, dalej zgórą 300 tu studentów ze wszystkich środowisk 
uniwersyteckich. Pozatem uchwalono ostatecznie program obrad. Kongres 
rozpocznie się 28 września wieczorem. 

Swiatowa konferencja kalwińska, 
BUDAPESZT, 8.9. PAT. P-dczas dzisiejszych obrad światowej kon- 

ferencji kalwińskiej otwartej tu onegdaj, referaty o kościołach kontynen- 
talnych wygłesili przedstawiciele Węgier, Czechosłowacji, Łotwy, Jugo. 
slawji i Poiski. W imieniu delegacji polskiej przemawiał ks, Semadeni- 
Węgierski minister oświaty wydał obiad na cześć uczestników konferencji. 

Gusiew ma być odwołany dó Moskwy. 
BERLIN, 8 IX. (żel. wł, Słowa) Prasa zamieszcza wiadomość, że 

zabójca Trajkowicza Gusiew będzie w najbliższych dniach odwołany 
z Warszawy do Moskwy. W Moskwie pozatem spodziewany jest przyjazd 
charge d'affaires Ulja1-wa, który ma złożyć sprawozdanie o zaszłym wy 
padku i jego następstwach jakie, może pociągnąć w stosunkach polsko- 
SOWIECKICH. 

/ meryka na rzecz powodzian małopolskich, 
NOWY:YORK, 81X PAT Organizacje po'skie oraz polska 

prasa w Ameryce zorganizowały zbiórkę na rzecz ofiar powodzi 
w Małopolsce wschodniej Spodziewają się. że zebrane zostaną 
znaczne sumy. 

Zagubieni wśród rozlanych wód. 
ZAŁUCZE 8 IX PAT. Poszukiwania zaginionych członków rumuńskiej 

delegacji do mieszanej polsko rumuńskiej komisji deiimitacyjnej, trwają w dal- 
szym ciągu narazie bez skutku. Technicy graniczni rumuńscy z p. Draguescu 
na czele w towarzystwie inżyniera polskiego Krapika, zostali podczas objazdu 
granicy zaskoczeni powodzią i zniszczeniem wazystkich dróg, pozostejąc w ten 
sposób bez dostępu do normalnej lokomocji, przyczem znajdowali się wówczas 
w odległości kilkudziesięciu kilometrów od najbliższego osiedla polskiego. Za- 
ginieni członkowie komisji granicznej prawdopodobnie przedzierają się obecnie 
górami w bardzo ciężkich warunkach na rumuńską stronę. 

25,000 dolarów za odszukanie Old Glory, 
NOWY YORK, 8—IX. PAT. Hzrns, który finansował lot samolotu 

Old Glory, wyznaczył nagrodę w wysokości 25.000 dolarów za znalezienie 
samolotu oraz jego załogi. 

Żadnych śladów. 
LONDYN. 8.IX, PAT. Wczoraj wieczorem parowiec „Carmania“ na- 

leżący do Cuaard Line nadesłał z miejsca przypuszczalnej katastrofy sa- 
malotu amerykańskiego Old Glory radiedepeszę treści następującej: Zapa- 
da noc. jest zupełnie ciemno. Stwierdzamy z żałem, że nie udało się na- 
trafić ma żadne ślady Old Giory. W tej chwili panuje silny wiatr zachod- 
ni przy równie silnem zachmurzeniu i burzliwej wodzie. jast słaba nadzieja, 
że samolot może się utrzymać w tych warunkach ma powierzchni, Zata- 
czamy kolo w kierunku przylądka Race. 

pozująca na Jowisza), Lizdejko, Wilk przekona... zwiedzających Wilno cu- 

    

Żelazny (ze snu Gadymina), sam 
Gzdymin (Gediminas), Witold (Vyta- 
utas), Święty Kazimierz (Królewicz 
Litewski, jak brzmi objaśnienie), wi- 
zerunek księgi Słatutu Litewskiego, 
Teodor Narbutt (Narbutas), Adomas 
Mickevicius (Poeta litewski, jak brzmi 
objaśnienie), wreszcie serję zamyka 
dr. Jonas Basafiav.ć us, 

io wszystko, co jakby promie- 
niuje z Wilna w ciągu sześciuset lat 
jego istnienia, od roku 1323-go do 
1923.go. Nic, absolutnie nie innego 
nie dopatrzył... p. inżynier Koma- 
rowski. 

Na ramie doinej, w  chronołogi- 
cznym porządku i z datami panowa- 
nia, mastępujące imiona:  Karalius 
(król) Miadaugas, a dalej też <królo- 
wie litewscy», gdyż z KLK. przed 
imionami: Vytenis, Algirdas, Kestutis, 
Jogaila (ma znaczyć, jak wiadomo; 
Jagiełło), Svitrigaila, Zigmanias, Ka* 
zimieras, Aleksandras, Zigmantas (Sta- 
ry), Zigmantas Augustas i Steponas 
Batoras.;. Na Batorym urywa się (do- 
mniemanie dla braku miejsca na pla- 
mie Wilna) poczet «królów Iltew- 
skich». 

To jedne opus. p. inżyniera Ko- 
marowskiego — propagandowe. Jeżeli 

kw zmniejszeniu i cynkograficznie od- (figura siedząca, z trójzębem w dłoni, jeszcze taki wizerunek Wilna nie 

dzoziemców, to możs ich przekona 
drugie opus p. inżyniera, mianowicia 
pięć pocztówek puszczonych w obieg 
w tym że 1923cim roku i do dziś 
dnia znajdujących się w handlu  nie- 
tylko w księgarniach wileńskich litew- 
skiej i białoruskiej, lecz i w niektó: 
rych: sklepach z materjałami piśmien- 
nemi. 

Są to: 1) Widok kościoła Św. Św. 
Piotra i Pawła na Antokolu z odby: 
wającym się u ogradzającego kościół 
muru słynnym «kiermaszem». Podpis 
w dwóch językach, litewskim i pol- 
skim, objaśniający że Świątynię wy- 
stawił «wielki hetman litewski Michał 
Pac w 1668-ym na miejscu świątyni 
bogini Mildy». Nawet na miejscu 
gdzie stała świątynia litewskiego 
bóstwal Tak się ten „hetman litewski* 
trafnie przyceliłl 2) Widok  kienesy 
(świątyni) karaimskiej w Wilnie na 
Litwie, jak wyreźnie dodano w pod- 
pisie. 3) Widok historycznej Ostrej- 
bramy od strony dzisiejszego dworca 
kolejowego. Dużo figur. W lewo, u 
wylotu dzisiejszej ulicy  Bazyljań- 
skiej, starodawna brama miejska; 
obok niej na pierwszym planie jakaś 
baszta, Widać zaraz: rekonstrukcja 
placu przed Ostrąbramą z jakiego 
XVI-go lub XVil wieku. Coś w ka- 

Sensacyjne aresztowa- 
nia na Górnym Śląsku, 

Sfery polsko-niemieckie w Kato- 
wiecach, poruszone zostały sensacyjuą 

wiadomością o dokonanej jakoby 
przez władze bezpieczeństwa niespo* 

dziewanej rewizji w salach redakcji i 

wydawnictwa „Katowitzer Zig“. Po 

sprawdzeniu tej wiadomości okazało 
się, że istotnie ma polecenie prokura« 
tora okręgowego sądu w Katowicach 

władze bezpieczeństwa nietylko rewi- 

dowały wydawnictwo  „Katowitzer 

Zig.“, lecz przeprowadziły szereg 
sensacyjnych aresztowań. Wieść ta 

lotem błyskawicy przeszła po całym 

Śląsku. 
Według stwierdzenych informacy] 

policja śląska aresztowała znanego w 

sferach wydawniczych niemieckich i 
polskich na Śąsku Erwina Lobera, 
Niemca, z pochodzenia, posiadające- 

go obywateistwo polskie, wicedyre- 

ktora „Katowitzer Zig.*. Aresztowa- 
nv pracował na tym stanowisku przez 

14 lat. Równocześnie osadzono w 

więzieniu śledczem  niejakiego Rein- 
holda Gudermutha, obywatela nie- 

mieckiego, z zawodu inżyniera budo* 

wlanego. Obaj aresztowani znajdują 
się pod zarzutem prowadzenia ad 

dłuższego czasu pracy szpiegowskiej 

na terenie wojska, ma rzecz Niemiec. 

W rękach władz bezpieczeństwa 

są dowody, że wciągali oni do akcji 

szpiegowskiej podoficerów naszej 

armji na Siąsku, usiłując za bardzo 
wysokie honorarjum wydobywać akta 

tajne. Szczegóły systemu prowadzone- 

go szpiegostwa ze względu na  nie- 

zakończone śledztwo są trzymane w 

tajemnicy, Z dotychczasowego zakoń* 

czonego śledztwa dowiadujemy SiĘ, 

że aresztowania powyższe dotyczą 
zlikwidowanej już w styczniu br. 
olbrzymiej sfery szpiegowskiej Hak- 
kaufa i towarzyszy, pracujących dia 
wywiadu beriińskiego. 

Rewizje w lokalu «Katowitzer Ztg.» 
dokonane zostały w związku z otrzy” 
manetmi przez władze bezpieczeństwa 
wiadomościami, że w redakcji tej oraz 
w firmie „Kados*, będącej również 
własnością wydawnictwa „Katowitzer 

Zig.* odbywają się schadzki organi- 
zacji szpiegowskiej i wymiana doku- 
mentów wywiadowczych. Wyniki tych 
rewizyj, jak powszechnie podają, mają 
zawierać szereg materjałów sensacyj- 
nych, kompromitujących pewne oso* 
bistości w. Katowicach. Dotychczas 
jednak ujawnione być nie mogą. 
Powszechne zaaiepokojenie wzbudziła 
wieść, w związku z ią sprawą, że je- 
den z najważniejszych członków tej 
organizacji, niejaki dr, Brebek, radca 
prawny „Katowitzer Zig.* zdołał na- 
razie ujść ręki sprawiediiwości. Wła» 
dze bezpieczeństwa rozesłały już listy 
gończe i obstawily granice. Są jednak 
wiadomości, że dr. Brebek już znaj- 
duje się po stronie niemieckiej, 

Cała ta afara szczęśliwie zlikwido- 
wana wzbudziła na człym Ś'ąsku zro- 
zumiałe poruszenie. 

Dr SzabadaGawrońska 
(choroby dzieci) POWRÓCIŁA 

ul. Słowackiego 1, róg W. Pohulanki. 

  

  
  

Dr J. Burak 
akuszetją choroby kobiece     POWRÓCIŁ Zawalna 16 tel. 564. 

Nowa afiara Atlantyku, 

LONDYN. 8.1X. PAT. Brak jest 
całkowicie wiadomości o losach Sa- 
moiotu Carling, którego oczekują 
obecnie w Anglji z wielkim niepoka- 
jem. Jak donoszą z zachodniej Irlan- 
dji panują tam złe warunki atmosfe- 
ryczue. Zapasy benzyny w j.kie był 
zaopatrzony samolot Carling starczyć 
mogą do godz. 18 tej. 

Zaginione samoloty. 

SAINT.JEAN. 8 9. Pat Lotnicy, 
którzy na samolocie Royai Windsor 
przygotowywali się do odłotu do 
Angiji mającego nastąpić dziś rano, 
wysłali wczoraj wieczorem do Nowe- 
go-Yorku depeszą zaznaczającą, że 
zamierzają dziś rano udać się na po- 
szukiwania samolotu O.d Giory, któ- 
rego kierunek drogi jest znany. 

NOWY-YORK, 8 9. Pat. Los sa- 
molotu Old Glory jest w dalszym 
ciągu nieznany. Władze lotnicze przy- 
puszczają, jako rzecz bardzo mało 
prawdopodobną, że Samolot uległ 
niezbyt greźiemu wypadkowi, który 
zniszczył jego stację telegrafu bez 
drutu. 

NOWY-YORK, 8 9, Pat. Nie о- 
trzymano dotychczas żadnej wiada- 
mości © locie sir John Carling, który 
nie zaopatrzony w telegraf bsz drutu 
leci przez Atłantyk wśród mgły i desz- 
czu. Jednakże © los tego samolotu 
niema jeszcze specjalnych obaw. 

Trzęsienie ziemi w Japonii. 

TOK'O, 7 9 Pat. W Japonji Środ: 
kowej odczuto dzisiaj o godz. 7 m. 
33 wieczorem siine wstrząsn.enia pod- 
ziemne, które trwały kilka minut, 
Wstrząśnienia te odczuto w znacznej 
części kraju. Dstych:zas nie otrzyma- 
nu żadnych wiadomości o of.arach w 
ludziach, lub © szkodach materja!- 
nych. 

Zamach na parowozownię w 
Kościerzynie: 

WARSZAWA, 6.9.PAT. Duia 4 
b. m. około godz. 1 w nocy niszna- 
ni sprawcy usiłowali podpalić parowo- 
zownię na stacji Kościerzyna w gdań- 
skiej dyrekcji kolejowej na linji Ho* 
henstejn — Chojnice. Sprawcy zama- 
chu po wybiciu szyby w oknie pry* 

watnego mieszkania zawiadowcy rzu- 

cii do pokoju  przesyconą  ben- 

zolem i nafią szmatę która wypaliw- 
szy kawałek podłogi przez nikogo nie 

zauważona sama zg sła. Równocze- 

śnie znałeziono w pobliżu okna bom- 
bę. która miała zwęgiony lont. Bomba 
ta odbiwszy sę od ramy okiennej 
spadła do ogrodu. Lont przestał tlić 
i bomba dzięki temu nie eksplodjo- 
wała. O zamachu powiadomione zo+ 
staly władze śledcze i policyjae, przy- 
czem równocześnie władze kolejowe 
wdrożyły energiczne śledztwo. 

ТЕНОО НЕЛ ”” ЧЕО ВЕ НЕС 

UCZNIEĆ 
rondel. szk, Śr. 
państw. i 0.0. 

KapeliSZEznatię Tin. 
E. Mieszkowski 
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przeniesiona do nowego lokatu przy uł. Dąbrowskiego Nr 5. 
Zanisy uczniów od gopz. 4 — 6. 

L
 Jatotl-PaGłowicz 
  

Fool muzyczna M. 

> J. KRUŽANKA 
: i rozpoczęła lekcje 

a Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 12 — 2 popołudniu. 

m Jaglellońska 10 m. 5. 
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żdym razie w tym rodzaju. Na fron- 
towym murze nad bramą, we framu 
dze gdzie dziś jesi Orzeł — widać 
obraz... Chrystusa z napisem u góry 
Salvątor Mundi, W prawo powiewa 
z pierwszego piętra kamienicy sztan- 
dur z wyraźnie zarysowującą Się... 
Pogonią. Przed kamienicą słup z na- 
pisem drogowskazowym  Kreve (po 
litewsku) wskazującym, że tędy Się 
wyjeżdża na trakt prowadzący do Kre- 
wa. Zresztą, jak wiadomo, Ostrabra- 
ma zwała się ongi bramą Krewską, 

4) Widok na kościół Św. Jana i na 
dziedziniec _ uniwersytecki z wieżą 

Świętojańską w głębi od strony te- 
reźaiejszej plebanji, którą oddziela 
nieistniejąca już dziś brana okazała. 
Tedy znów rekonstrukcja widoku wi 
leńskiego z przed wielu lat. jest to 
w samej rzeczy widok na staroda- 
wią Bramę Św. Marji Magdaleny, 
Napis u góry łaciński: Portą ete. tu- 
dzież, niewiedzieć skąd, na lewym 
kapitelu nad słupami napis: Ziłuania! 
Nad arkadą bramy dwa herby. Na 
Jednym: Pogoń; na drugiej tarczy 
erbowej.. coś, czego żadną miarą 

rylec historyka, p. inżyniera Koma- 
rowskiego znieść nie mógł... tedy 
toś okrutnie zamazanego. L cho wie 
col Wygląda na upartego jak druga 
Pogoń. Tem ci lepiej. Koroną atoli 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadommości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

SEEEEOKCZGZDADAAA 

IL LOS M ERIE KARSKA KO 

Spiesz cowieczór na plac Kat-dralny. 

    

art. op, prof. śpiewu powróciła 
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„rekonstrukcji p. inżyniera jest w le- 
wo na węgle kamienicy wymalowana 
spora tablica z litewskim napisem. 
Jakaś tam Visk... (nazwa niewyraźna) 
Gatve (ulica) „Sądząc po ubraniu figur 
na sztafażu „rzecz się dziejs” w -ja- 
kimś XVl-tym lub nawet XVil-tym 
wisku, P. inżynier Komarowski wie 
dobrze, że jeżeli były wówczas jakie 
napisy po rogach ulic wileńskich, to 
chybaż nie litewskie? Ale jak tu nie 
dokomponować koloru lokalnego, kie- 
dy nie o ścisłość historyczną chodzi 
tylko o — propagandęl 

Na ostatek oto i piąta kompozy- 
cja p. inżyniera..Oło na piątej pocz- 
tówce widok wileńskiego Zamku 
Dolnego, o jakim można mieć wyo- 
brażenie z licznych litografij wyobra- 
żających już tylko ego zwaliska. 
Zamek przylega do Katedry, a na 
pierwszym planie rzeczka, której о- 

becnie śladu niema, po jej zasypaniu. 
Niegdyś przepływała przez dzisiejszy 
Cielętnik. Podpis pod tą rekonstruk= 
cją trójigzyczny, po litewsku, po pol- 
sku i po francusku brzmi: „Wielkie 
Księstwo Litewskie. Stare Wilno. Za- 
mek Dolny. ' Rezydencja Wielkich 
Książąt Litewskich, Założyciel W. 
Książę Giedymin w 1323 r.* Tylko 
to a więcej nic.



W aktualnej sprawie. 
Do artykułu „Nasza spółdzielczość* „Słowo” z dnia 2 b. m. 

Z prawdziwem zadowoleniem prze- wincji Związku Spółdzielni Mleczar- 
czytałem w Słowie, że nareszcie zna- skich i Jajeczarskich w Wilnie przy- 
lazł się ktoś kto poruszył w prasie 
bolączki spółdzielczości naszej, które 
od dłuższego czasu nas trapią. 
w Chętnie zabieram głos, by dolo- 
żyć kilka ciekawych szczegółów do 
podjętej przez Sz. Autora akcji. 

Jako lojalni członkowie Związku 
Spółdzielni Mieczarskich i Jajczarskich, 
mimo, że mieliśmy znacznie przystę- 
pniejsze oferty z innych Źródeł, po- 
czuwaliśmy się do obowiązku wszystkie 
potrzeby naszych spółdzielni zaspa- 
kajać wyłącznie w Związku. A Zwią- 
zek Mleczarski zamiast z punktu wy- 
konywać zapotrzebowania nasze, to 
kazał nam po kilka tygodni czekać na 
ich wykonanie. Wszelkie przypomnie- 
«а nie odnosiły żadnego skutku— 
zupełnie Związek nie odpowiadał nam, 
a lustratorzy Związku Rewizyjnego, 
do których zanosiliśmy skargi na 
sposób traktowania zamówień na- 
szych w Związku Spółdzielni Mle- 
czarskich, mimo, że jako specjaliści 
zdawali sobie sprawę z tego jaka to 
strata dla spółdzielni nie mieć papieru 
pergaminowego do zawijania masła, 
albo kwasu siarkowego do analiz 
mieka, zupełnie się nie przejmowali 
maszemi skargami i zawsze usprawie" 
dliwiali Związek Mleczarski nawałem 
pracy. Dziś już wierzymy w ten na- 
wał pracy, be przecież Związek Mie* 
czarski, mając myśl całkowicie po* 
chłoniętą temi „tranzakcjami na kolei", 
które autor artykułu „Nasza spółdziel- 
czość” nazywa bardzo skromnie „kom- 
binačjami“, a które w naszem poję: 
ciu są najzwyklejszą spekulacją, uwła- 
czającą godności Związku Mieczar- 
skiego, jako instytucji spółdzielczej, 
która to spekulacja krzywdzi nas jako 
producentów i bije po kieszeni kon: 
sumenta, a działa na korzyść jedynie 
pośrednika i... niech osądzi głos opinii 
publicznej, więc nie dziwnego, że na 
wykonywanie naszych zamówień bra- 
kło mu czasu. 

Dalecy jesteśmy od tego, by po- 
sądzać, że w tych „kombinacjach* 
Związku Mieczarskiego jest zaintere” 
sowany i Związek Rewizyjny, to jed- 
nak niczem usprawiedliwić tego nie 
możemy, że Związek Mleczarski zawsze 
traktowany jest jako „pupilek“ a my 
spółdzielnie na prowincji, jak wprost 
dzieci z nieprawego łoża—pozbawio- 
ne wszelk ch praw. 

Jsżeli Związek Mleczarski, rozpo- 
rządzając tak poważnym i tanim kre- 

„. dytem państwowym nie chce a mo- 
że dziś też i nie może kroczyć po tej 
prostej linji spółdzielczej, która zbliża 
producenta do konsumenta, a ucieka 
się aż do sprzedawania pokryjomu 
masła na kolej, to wartoby zastano- 
wić nad tem, czy nam wogóle Zwią- 
zek Spółdzielni Mieczarskich po- 
trzebny? 

Przecież tych pośredników na ko- 
lei i my sami znaleźć możemy, a na- 
wet oni sami przyjdą do nas i wów- 
czas napewno spieniężenie masła bę- 
dzie korzystniejsze, chociażby tylko 
dla tego, że odpadną koszta utrzy- 
mania Związku, który dziś, wobec 
ujawnionej tam gospodarki, jest tylko 
gniotącym nas pasorzytem. 

„A teraz eo do Związku Rewizyj- 
mego Polskich Spółdzielni Rolniczych, 
to tu, na podstawie prawie 2 letniej 

serwacji, widzimy _ najzwykłejszą 
lko papierową tobotę. Taki Ivstra- 
r na lustracji śledzi aby wszystkie 

czasopisma jak Tygodnik Rolniczy i 
inne były podług numerów ułożone 
i aawleczone na sznurek, żeby aby 
wszystkie papierki były w porządku i 
gwałtem stara się z rolnika, często” 
kroć prawie analfabety zrobić na po- 
czekaniu biurokratę. 

Nie licząc się z tym faktem, że 
sprawy biurowe są dla nas, początku. 
jacych spółdzielców, rzeczy obce, 
często robi się w czasie lustracji 
komedię z najdrobniejszej rzeczy, na- 
tomiast tak poważna sprawa, jak wy- 
płaty za masło i sciśle zawisłe od 
nich wypłaty za mleko — ten funda- 
«nent spółdzielczości mleczarskiej, zu- 

/ pełnie lustratorów nie interesują. 
Sposób traktowania nas na pro- 

Przepraszam, Na paru pocztów* 
kach wyczytuję podpis autora kom- 
pozycyj — wykonanych nota bene 
bardzo ładnie, artystycznie, powabnie, 
pociągające — wyczytuję podpis rzu- 
cający pełae Światło na tę całą... ro- 
|botę. 

Pan inżynier podpisał się: Juoza- 
as Komarousky a miejsce swego 
rzebywania nazwał Vilnius, 

Nie wyjdę ani jednem słowem po 
za kropkę tu położoną. Jestem zde- 
klarowanym wyznawcą zasady, że o 
,zzyjejkolwiek narodowości decyduje — 
nie żaden paszport, nie żadne „zapi- 

nie" urzędowe w tej lub owej rub“ 
— lęcz decyduje tyłko i jetłynie: 
kreślenie. 

Pan inżynier Komarowski, Czy, 
epraszam, Komarousky, chce być 

„Litwinem; za Litwina siebie ma, za 
itwina siebie podaje. Rzecz nie pod- 

4:2 (dla mnie przynajmniej), dysku- 
i. Mogę co najwięcej tylko dorzucić: 

eat sibi, niech mu litewskość słu- 
. Można być przecie z pochodzenia 
iemcem, Szwedem i t. p, a pomi- 
lo to — z własnego wolnego i nie- 
rzymuszonego wyboru — jąknajlep- 
ym, najzasłużeńszym, najdzielniej- 
zym być Polakiem. Prawda? 

Widzi mi się tylko, że pan inży- 
ier jęst na szerokim manowcu ro- 

   

    

  

    

    

   

pomina mam bajkę Kryłowa, gdzie 
zwiedzający muzeum podziwiał naj. 
rozmaitsze maleńkie muszki, a słonia 
nie zauważył, 

Jeżeli stale tylko taką pomoc i 
opiekę ze stroay Związku Rewizyjne- 
go mieć będziemy, to gotowiśmy za 
ną najserdeczniej podziękować i nie 
korzystać z niej więcej, bo ie czaso- 
pisma ułoży, książki poprowadzi i 
bilans zrobi nam miejscowy nauczy- 
ciel lub sekretarz gminy i obejdzie 
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KOŚCIELNA. 

— Doroczna Sodalicyjna Msza 
św. w Ostrejbramie, która nie mogła 
się odbyć w maju z powodu robót 

konserwacyjnych Cudownego Obrazu, 
będzie odprawiona w niedzielę dn. 11 
września b. r. o godz. 8:mej rano. 
Intencja mszy Św.: uproszenie błoga- 
sławieństwa Najśw. Panny na nowy 
rok pracy. Uprasza się wszystkie So- 
dalicje wileńskie o jak najliczniejsze 
przybycie w edznakach na to nabo- 
żeństwo. a 

— (t) Ks. J. Hanusowicz wika- 
rjuszem generalnym. Dowiaduje- 
my się, że wikarjuszem generalnym 
do czasu powrotu z urlopu wybo* 
czynkowego JE, ks. Biskupa Michal- 
kiewicza wyznaczony został przez J.E. 
ks. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego 
ks. prałat Jan Hanusowicz. 

URZĘDOWA. 

— (t) Audjencja starostów u 
p. Wojewody. W dhiu wczorajszym 
p. Wojewoda Wileński Władysław 
Raczkiewicz przyjął starostów powia- 
tu: Wileńsko-Trockiego p. Witkow- 
skiego, powiatu Postawskiego p. 
Nieoźwieckiego i powiatu Diśnień- 
skiego p. Staniszewskiego. Starosto- 
wie złożyli raport o bieżących spra- 
wach swych powiatów. : 

— Komisja kwalifikacyjna dla 
funkcjonarjuszy P. P. W dniu 
dzisiejszym odbędzie się komisja 
kwalifikacyjaa dla  funkejonarjuszy 
policji państwowej m. Wilna. Udział 
w Komisji biorą między innemi p. 
Komiserz Rządu na m. Wilno oraz 
Komendant Policji. Zadaniem Komi- 
sji, które odbywają się petjodycznie, 
jest zbadanie zdolności poszczegól- 
nych funkcjonarjuszy policji w peł 
nieniu służby bezpieczeństwą publicz- 
nego. 

MIEJSKA. 
— (x) Projekt przepisów miej. 

skich w sprawie rejestracji psów. 
Chcąc zapobiec rozszerzaniu się wście- 
klizny, oraz wałęsaniu się po mieście 
psów niewiadomych właścicieli, Magi- 
strar m. Wilna opracowuje projekt 
przepisów, obowiązujących wszystkich 
właścicieli nieruchomości w Wilnie. 

myśl! tych przepisów każdy 
właściciel domu obowiązany będzie 
do rejestrowania w Magistracie wszyst- 
kich psów znajdujących się w obrę- 
bie jego posesji. 

  

bienia propagandy „idei”, że Wilno 
było i jest miastem litewskiem; widzi 
mi się, że pan inżynier pragnąłby, jak 
gumą zygzak ołówkowy po papierze, 
tak starć z Wilna wszelką polskość, 
aż do ostatniego Ździebełka; widzi 
mi się, že pan inżynier samego na- 
wet Mickiewicza anektuje dla litew- 
skiego Parnasu... i tego, wybaczy pan 
inżynier, nie mogę przepuścić bez 
zawołania wystarczająco głośno: 

— Hv, ho, ho, 'panie inżynierzel 
Na jakie się to pan bierze sposoby! 
Szkoda, panie inżynierze, czasu i ate 
łasu. Taki szalony trud, taka energja... 
A wszystkoż pan Prawdy nie obalil 
Rzeczywistość i Prawda — silniejsze 
Są niż wszystkie malowanki i pisa- 
ninki. 

Wielkie Ziżewskie tradycje Wilna ! 
i naszego kraju drogie są każdemu z 
nas, tutejszych łudzi, Właśnie my 
będziemy je zawsze najgeręcej bro 
nili aby ich tacy jak pan, panie inży- 
nierze, „kombinatorowie“ i usiužai 
niezgrabjasze, nie wypaczali i nie — 
ośmieszali. 

cz. J 

SŁOW o 

się to dla nas ze znacznie tańszym 
kosztem niż ta czuła opieka Związku 
Rewizyjnego. 

Smutne to bardzo, że aż publicz- 
nie poruszać musimy te sprawy, ale 
to nie nasza wina. Myśmy długo cier- 
pieli, pocieszając się nadzieją, że ju- 
trzenka „lepszego jutra" zaświeci nam 
wkrótce, ale wobec tak przerażają- 
cych wieści, jakie mas dochodzą © 
gospodarce naszych Związków, w rę- 
ku których spoczywają losy spółdziel- 
czości naszej, jedynem wyjściem jest 
skierowanie tej sprawy przed oblicze 
opinji publicznej i to jak najprędzej, 
bo nieco później, może być już za- 
późno. 

Spółdzielća z Nowogródzkiego. 

  

„  Niezastosowanie się do tych prze 
p'sów pociągnie za sobą karę admi- 
nistracyjną. 

— (x) Reorganizacja wydz. 
opieki społ. Magistratu. Magistrat 
m. Wilna udzielał dotąd wszystkim 
bezrobotnym pomocy doraźaej w far- 
mie zapomóg pieniężnych. 

System ten był dość niewygodny, 
gdyż coraz więcej bezrobotnych zgła- 
szało się do Magistratu, a często na* 
wet tacy, którym zapomogi były nie- 
potrzebne. Wobec powyžsztgo tež 
Magistrat postanowił ostatnio skaso- 
wać zupełaie wydawanie zapomóg w 
formie pieniężnej, udzielając wzamian 
pracę Bzzrobotni umysłowo pracują- 
cy zatrudnieni zostają w Archiwum 
Państwowem, zaś fizycznie pracujący 
przy planowaniu ogrodu Botaniczne- 
go, natomiast osobom niezdolnym do 
jakiejkolwiek pracy—udzielane są bez- 
platne obiady. 

Pozatem postanowiono również w 
wypadkach śmierci biednych ludzi nie 
udzielać, jak dotąd, zapomóg pienięt- 
nych na pogrzebanie 'zwłok, lecz go- 
towe trumny i środki przewozowe. 

W końcu zamierza Magistrat zmie- 
nić system dotychczasowy co do b. 
więźdiów, którzy jak się dotąd pra- 
ktykowało, zaraz po zwolnienu z 
więzienia zgłaszali się do Magistra- 
tu © zapomogę na podróż do miej- 
sca stałego swego pobytu. Udzislanie 
w tych wypadkach pieniędzy okazało 
się też nieracjonalnem, gdyż przeważ: 
nie dany osobnik pieniądze zużywał, 
sam zaś wałęsając się popełniał na- 
dal przestępstwa. 

Wobec czego też obecnie posta- 
nowiono pieniędzy nie udzielać a od- 
syłać takich petentów wprost na dwo- 
rzec i tam wręczać bilety przejazdowe, 

— (i) Konferencja w sprawie 
szpitala psychjatrycznego. W dniu 
jutrzejszym w Urzędzie Wojewódzkim 
odbędzie się konferencja w sprawie 
budowy szpitała psychjatrycznego. W 
konferencjj wezmą udział delegaci 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
a mianowicie: Dyrektor Zakładu dla 
utmysłowe-chorych w Trokach Dr. 
Łuniewski, Naczelnik Wydziału Szpi- 
talnictwa, Dr. Przywieczerski oraz .p 
inżynier Rakiewicz, pozatem przed- 
stawiciele Wileńskiego, Nowogródz- 
kiego i Białos'oskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego oraz przedstawiciele Sa- 
morządów z tych Województw. Na 
koaferencji zapadnie decyzja w spra- 
wie wyboru miejsca na budowę szpi- 
tala,w sprawie planów i kosztorysów 
oraz w Sprawie utworzenia Komitetu 
budowy wymienionego szpitala, 

— (t) Lustracja zakładów uży: 
teczności publicznej - Przybył do 
Wilna Inspektor Państwowej służby 
zdrowia Dr. Wiktor Hryszkiewicz, w 
celu przeprowadzenia inspekcji sani- 
tarnej zakładów użyteczności publicz: 
nej w Wilnie i niektórych powiatach 
Województwa Wileńskiego. Pan In- 
spektor Hryszkiewicz w towarzystwie 
zastępcy Naczelnika Wydziału Zdro- 
wia w Urzędzie Wojewódzkim D-ra 
Szczerbińskiego zlustrował w Wiinie 
szereg hoteli, restauracji, cukierni i t. 
p., stwierdzając naogół poprawę wa- 
ruaków sanitarnych od czasu ostat- 
niej inspekcji. W niektórych  zakła- 
dach wykryto podczas oględzin pew- 
ne braki w tym względzie. Właścicie- 
lom wyznaczono terminy prekluzyjne 
na ich usunięcie. Takież oględziny 
dokonane -zostały w Starych i No- 
wych Swięcianach. 

WOJSKOWA. 
— (0) Zebrania kontrolne re- 

zerwistów. jak się dowiadujemy, w 
najbliższych dniach zostanie oficjalnie 
obwieszczone zarządzenie o tegorocz- 
nych zebraniach kontrolnych rezer- 
ych 8 z a. cym będą po- 

ci i do kon nast. rocz: 
miki: 1887, 1899 i 1901. pa 

Prócz tego powołani zostaną na 
zebrania kontrolne ci rezerwiści star- 
szych roczników, którzy dotychczas z 
różnych powodów nie zgłaszali się 
podczas zebrań kontrolnych w latach 
ubiegłych. Wchodzą tu w rachubę 
roczniki: 1898, 1896, 1895, 1894, 1893, 

1892, 1891 1890. 
Zebrania kontrolne rozpoczną się 

15 października i trwać będą do 15 
grudnia, Od 30 listopada będą czyn- 
me dodatkowe komisje dla tych, któ- 
rzy się z różnych powodów spóźnili. 
Nieumotywowane spóżnienie pociąga 
za sobą wysoką karę. 

Daia 13, 14 i 15 grudnia będą po: 
ciągnięci na zebrania kontrolne ci 
wszyscy, którzy dobrowolnie się nie 
stawili a których zmusza się do sta- 
wiennictwa. 

— (0) Rejestracja mężczyzn, 
urodzonych w roku 1909, Jak już 

1 

donasilišmy, na zasadzie ustawy © 
powszechnym obowiązku służby woj- 
skowej, M 
w czasie od 15 września do 15 paź: 
dziernika r. b. rejestracją mężczyzn, 
urodzonych w roku 1909: 

Obowiązkowi rejestracji podlegają 
wszyscy mężczyzni, ur. w roku 1909, 
Stałe zamieszkujący w obrębie Wilna, 
jak również przebywający faktycznie 
w tym czasie w mieście, a nie mający 
stałego faktycznego miejsca zamiesz- 
kania w kraju, lub których miejsce 
zamieszkania jest niewiadome. 

Na zainteresowanych ciąży zasad- 
niczo obowiązek osobistego zgłosze- 
nia się do rejestracji ścisłe we wska: 
zanych terminach. Zgłaszający się 
obowiązani są posiadać przy sobie 
metryki urodzenia lub dowody ©so- 
biste, wzgłędnie wyciągi z ksiąg lud- 
ności stałej, a w wypadku posiadania 
fachu rzemieślniczego, odpowiednie 
legitymacje, zaświadczenia i t. p. do= 
kumenty. 

Zgłoszenie się osobiste może być 
zastąpione przez zgłoszenie na piśmie. 
W tym jednak wypadku rejestrujący 
się winien wskazać dokładnie i wy- 
ražnle: nazwisko i imię. datę i miej- 
sce urodzenia, imiona rodziców, czy 
rodzice żyją, zawód ojca, miejsce fak- 
tycznego zamieszkania, miejsce poby* 
tu, narodowość, wyznanie, zawód, 
wykształcenie, stan cywilny, ukaranie 
sądowe, wady fizyczne oraz dane, doe 
tyczące ewentualnie odbytej służby 
wojskowej. 

Dokładność i prawdziwość powyż- 
szych danych winien rejestrujący się 
śtwierdzić własnoręcznym podpisem 
msiz załączyć znaczek pócztowy war- 
o arto20 gr. na koszty przesłania za- 
świadczenia © zarejestrowaniu. 

Winni niedopełnienia obowiązku 
zgłoszenia się lub zawiadomienia u- 
legną karze grzywny do 500 zł. lub 
aresztu do 6 tygodni albo obu tym 
karom łącznie. 

— Dodatkowa komisja pobo- 
rowa. W numerze środowym w no“ 
tatce pod powyższym tutulem wkrad- 
ła się omyłka, a mianowicie dodatko- 
wa komisja poborowa dia m. Wilna 
odbędzie się nie 19 listopada, a 19 
września. 

— Nowy system zaopairywa- 
nia armji w konie. Nocy ubiegłej 
z pastwiska położonego w pobliżu 
granicy w rejonie Łużek skradziono 
trzy konie, Śiady prowądzą wyraźaie 
przez granicę, co nie wymaga komen- 
tarzy, W dniu wczorajszym straż So- 
wiecka zwróciła jednego konia tło: 
macząc się, że musiał on zbłądzić. 
Nie ulega wątpliwości, że pozostałe 
dwa zostały już wcielene do jednego 
z oddziałów armji sowieckiej. 

POCZTOWA. 
— (o) Nowe książeczki czeko 

we P. K. O. P. K. O. wprowadza 
obecnie książeczki czskowe nowego 
wzoru, a mianowicie oddzielne dla 
czeków kasowych, a odmienne wy- 
łącznie dla czeków przekazowych i 
przelewowych. Celem zmniejszenia ry- 
zyka możliwych nadużyć P. K.O. o- 
graniczyła wysokość kwoty ma jaką 
może opiewać jeden czek kasowy do 
złotych 20000. Za przedłożone ksią- 
żeczki czekowe starego typu, a nie 
wykorzystane (z pozostałością naj- 
mniej 25 niezużytych blankietow), bg- 
dzie P.K.O wydawała w czasie od 
dnia 1 do 30 grudnia r.b. nowe ksią: 
żęczki czekowe bezpłatnie. 

SZKOLNA. 
— (x) Budowa nówych gma- 

chów pocztowych. Jak się dowia- 
dujemy z kół miarodajnych, akcja bu- 
dowłana w zakresie potrzeb służby 
telefoniczno-telegraficznej w okręgu 
wileńskiej dyrekcji posuwa się w 
szybkiem tempie naprzód. 

Oi miesiąca już trwają roboty 
nai budową nowych gmachów po- 
cziowych w Stołpcach, Brześciu n/Bu- 
gim i t. d. 

Koszta tych robót wyniosą około 
1.000.000 złotych. 

Wykonanie robót powierzono zna- 
nej firmie poznańskiej „Tri”. 

NADESŁANE. 

Po zakończeniu kursu Naczelni- 
ków O.hotniczej Straży Pożarnej, 
wej. Wileńskiego, ala naczelników 
straży i ich zastępców, ukończył kurs 
p. Załman Binson z wynikiem dob- 
rym. 

ROZNE. 
— Wil. Oddział Polsk. Towa- 

rzystwa Psychjatrycznego komu- 
nikuje, że wobec nieprzybycia prełe- 
genta Dra Łuniewskiego z powodu 
choroby posiedzenie oddziału wyzna- 
czone na dzień 9 b. m, odwołuje się. 

— (x) Krzewienie oświaty 
wśród wojska. R<ferat wojskowy 
przy D, O. K. III zwrócił się ostatnio 
do właścicieli poszczególnych kin w 
Wilnie o udzielenie sali, a mianowi- 
cłe w dni świąteczne i niedziele w 
godzinach przed południowych, w ce- 
łu urządzania dia żołnierzy garnizonu 
Wileńskiego i N.-Wilejskiego przed- 
stawień filmowych o treści kulturalno- 
oświatowej 

— Policja interwenjuje w za- 
targu między Związkiem Kupców 
a Związkiem drobnych handla- 
rzy Żydów. W ostatnich dniach 
powstał konfiikt pomiędzy Związkiem 
Kupców żydowskich a Związkiem 
drobnych handlarzy, którzy aczkol- 
wiek posiadali osobny statuł, jednak- 
że wchodzili w charakterze członków 
do Związku, tworząc tam samodzieł- 
ną sekcję. Posiadając większość drob- 
ni handlarze postanowili opanować 
Zarząd i Radę Związku, co w rezul- 
tacie doprowadziło do skreślenia 

SP m. Wilna zarządził 
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Zjazd Białoruskiego Związku Włościańskiego Nr 2 
Jak się dowiadujemy, Białoruski 

Związek Włościański t. zw. Nr. 2, na 
ktorego czele stoi p. Jan Stankiewicz 
postanowił zwołać do. Wilna na dzień 
18 b. m. zjazd włościan Białorusi» 
nów. x 

O zjezdzie zostały już powiado- 
mione odnośne władze administra- 
cyjne. 

Jak należy przypuszczać na zje- 
ździe zostanie poddana ostrej krytyce 
działalność Biał Zw. Wł. Nr. 1i 
dotychczasowa linja polityki pos. Ja- 
remnicza i Raguli, w stosunku do któ- 
rych wystąpił ostatnio w opozycji do- 
tychczasowy członek tego związku, a 

obzcny przewódca opozycji J. Stan- 
kiewicz, doprowadzająć do rozłamu w 
łonie Związku. 

Prawie jednocześnie wystąpiła z 
in'cjatywą zwołania zjazdu, jednakże 
o charakterze bardziej gospodarczym 
t. zw. grupa Umiastowskiego. 

Jak widać wraz z nadejściem  je- 
sieni i zakończeniem robót polnych 
szykuje się kampanja pomiędzy po- 
szczególnemi grupami, grupkami i ko- 
teryjkami białoruskiemi, które, co 
przyznać należy w imię bezstronności, 
żadnego prawie wpływu nie mają na 
masy białoruskie. 

Wymiana kryminalistów na granicy polskom 
litewskiej. 

W dniu wczorajszym więziony w 
więzieniu Stefańskiem oficer litewski— 
defraudant Chmielewski przewieziony 
został na pogranicze celem wymiany 
jego na defraudanta polskiego — 
urzędnika pocztowego z Warszawy 

1544 wykroczenia 
Władze administracyjne sparzą- 

dziły już wykaz wykroczeń na  tere- 
nie m. Wilna w miesiącu sierpniu rb. 

Ogólna liczba wykroczeń wynosi- 
ła w miesiącu tym 1344, 

W. 'ym wykroczeń alkoholewych 
214. Spekulacja 17, nielegalne posia- 

Pełczyńskiego. Dowiadujemy się w 
związku z tem, że obecnie prowadzo- 
ne są pertraktacje o wymianę drugie- 
go oficera litewskiego, zbiegłego na 
nasze terytocjum, na oficera KOP. 
Szeligowskiego zbiegłego do Litwy. 

w ciągu miesiąca. 
danie broni 12, nielegalne przebywa- 
nie w strefie nadgranicznej 2. Reszta 
wykroczenia drobne sanitarne, nie 
przestrzeganie przepisów o ruchu ko- 
łowym, nierząd, tamowanie ruchu pie- 
szego, nieoświetlanie schodów i t. p. 

wszystkich drobnych handlarzy z 
listy członków związku. W dniu 
wczorajszym przedstawiciele drobnych 
handlarzy .zwołali zebranie protesta- 
cyjne do sali związku, na co znowu 

Połączenie Mereczanki 
z Waką. 

Pisaliśmy już uprzednio o tem, że 
nie zgodziła się większość zarządu. Specjalna komisja wodno-pomiarowa 
Doszło do ekscesów a zawezwana wydelegowana przez władze, a skła- 
policja zmuszona była siłą usunąć dająca się z sił fachowych badała na 
opozycjonistów. Konflikt pogłębia miejscu rzeki Wakę j Mereczankę, 
się z dnia na dzień i należy spodzie- mając na uwadze stwierdzić czy mo- 
wać się ostatecznego rezłamu wśród żliwe jest połączenie tych wód w ce- 
kupiectwa żydowskiego. 

— _ Odpowiedzi Redakcji. Autora no- 
tatki <Przestrodze naiwnych» prosimy o zgło” 
szenie się do Redakcji w celu porozumienia 
się o poruszone sprawie. 

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

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. 

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

15.20—16,45 Przerwa. 
16 45—17.00. Komunikat harcorski, 
17.00—17.25. Odczyt pt <Twóicy odro- 

dzenia współczesnej Italji» Część | <Mazzi. 
ni» — wygł. prof. Wł, Dzwonkowski. 

17.25—1750. Odczyt pi. «Oddziały о- 
chotnicze w wałkach 1920 roku» — wygłosi 
rotmistrz Stefan Orłowski. 

17.50—18.00. Nadprogram, komunikaty. 
1800—19,00. Koncert popoładniowy. 
19,00—19,15 Komunikaty «PAT». 
19,15—19,35. Rozmaitości, 
19.35—20.00. Odczyt nt. «Mistrzostwa 

słowiańskie i mistrzostwa Europy w pływa- 
niu» (dział <Sport i wychowanie fizy- 
czne») — wygł. p. Tadeusz Semadeni. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. 
20,30. Koncert wieczorny. W przerwie 

biuletyn <Le Messager Polonais» w języku 
francuskim. 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat lotniczo metorologiczny, komuni- 
katy «PAT» i nadprogram. 

WYPADKI | KRADZiRZE. 

— Napad rabunkowy. Około Postaw 
na powracającego z targu M. Gajlasza (w. 
Janciszki) dowonali napadu Jan Girsz (w. 
Uropale) i Józet Jarykowski (Postawy), któ- 
rzy uderzyli Gajlusza w głowę i zrabowali 
150 zł. 

Sprawców aresztowano. 
— Bójka cyganów. W Postawach w 

restauracji podczas bójki, wynikłej pomiędzy 
cyganami, rozbito głowę Aleksandrowi Aje- 
ksandrowiczowi. 

Gdy ostatni jechał do doktora został 
ponownie napadnięty WY tych osobników, 
którzy zrabowali mu 500 rb, w złocie. Jed- 
nego z napastnikó w F. Jankowskiego areszto- 
wano. 

— Zaginięcie. Piotr Haniewicz (Sło* 
wackiego 3) zameidował, iż dn. 6 b. m. wy- 
Szła z domu i dotychczas nie powróciła cór 
ka jego Aleksandra. 

— Trup topielca. Dn. 8 b. m. okoła 
mostu Zwierzynieckiego wydobyto z Wiiji 
zwłoki mężczyzny w wieku osoło jat 40 na- 
zwisko którego nie ustalono. 

— Ujęcie paserów. W nocy na 8 b. 
m. podczas obławy aresztowano A. Romze- 

Ja, | Staniewiczową (Dynaburgska 36) oraz 
T. Kadusiewiczową (Karlsbadzka 17) w mie- 
szkaniach których znaleziono rzeczy pocho- 
dzące z kradzieży. 

— Śmiertelny skok. Wczoraj w go- 
dzinach przedpołudniowych na moście Zwie- 
rzynieckim zaszedł na oczach przechodniów 
okropny wypadek. Spacerujący ma moście 
młody człowiek, jaz widać w celu pozba- 
wienia się Życia skoczył z mostu głową w 
dół. Być może, że desperata dało by się u- 
ratować gdyby nie to, że spadają: uderzył 
on w filar mostu miażdżąc głowę. Zwłoki 
wyłowili rybacy. Podczas dochodzenia nie 
znaleziono w ubraniu zabitego żadnych do- 
kumentów, które mogły by służyć do stwier- 
dzenia jego osobistości. 

— Kradzieże. M. Maciejewskiemu (zauł. 
S 1) skradziono 10 butelek kon- 

0. 
— K. Gieleckiemu (Zygmuntowska 6) 

skradziono ubranie wartości 800 zł. sz — W. Miklisowi (Połocka 70) skračzio- 
no maszynki do strzyżenia. Sprawcę Jana 
Sobolewskiego (Połocka 58) aresztowano. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlej 1 naj- 
wydatniejszą farbą B m 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędzie do nabycia. 

Wapno 
<Chęcińskie» pierwszorzędnej jakości 

poleca przedstawicielstwo 4 
na Wileńszczyznę į 
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D..H. I. ihnatowicz i S-ka 
Wilno, Zawalna 7, Tel. 841. 4
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Ju wyzyskania ich nmaturalnych sił. 
Obecnie po przeprowadzeniu badań 
sprawa połączenia tych rzek zbliża 
się ku końcowi, 

Mereczanka, której górne wody 
mają być skierowane do Waki w po- 
bližu wsi Žegaryno, przy średnim 
stanie wody niesie około 7 metrów 
sześciennych wody na sekundę. Nie 
wszystka ta woda będzie skierowana 
przez jezioro Popis do Waki, gdzie 
projektuje się przepuścić 6 metr. 
na sekundę. Do starego łożyska, przy 
średnim poziomie przepływać będzie 
około 1 metr. 3 na sekundę. 

O 5 klm. w dół Mereczanka po- 
siada 2 depływy: Szpigulec i Swirzę, 
dające razem okolo 3 metr. na se- 
kundę. Od tego też miejsca w dół 
Mereczanka znowu pozyskuje swą 
zdolność spławną, która będzie się 
powiększała przy każdym następnym 
dopływie. Na odcinku od Źzgaryna - 
do Szpigułca Mereczanka przestaje 
być stale spławna i spław po niej 
może się odbywać tylko o tyle, o iłe 
nadejdzie większa woda lub też prze- 
puszczoną zostanie część wody, prze” 
zaaczona dła Waki, Natomiast od 
Żegaryna tworzy sig nowa bardzo 
dogodna droga wodna, najpierw przez 
kanał niosący 6 metr. 3 na.seł undę, 
następnie przez jezioro Popis i Wa- 
kę, zasiloną wedami Mareczanki. Po- 
nieważ Waka w porze normalnej nie- 
sie do 6 metr. wody na sekuadę, 
więe średnia ilość wody w niej ogó- 
łem wyniesie ekoło 11 metr, Siwo- 
rzy to przy uregulowanem łożysku 
dogodną drogę wodną, na której bę- 
dzie można zastosować nawet me- 
chaniczne holowanie. Nastręczają się 
jsdaak poważne trudności, a to z 
następujących powodów: Waka w 
swym górnym biegu obecnie jest 
niespławna jako silmie wijąca się i 
posiadająca błotniste brzegi. Jej dal- 
szy bieg również był niedostępny 
dla spławu wskutek silnych spadków 
oraz kamienistości dna. To wszystko 
uniemo :l.w:ał> spławność jej i wyma- 
łoby wielkiej pracy i nakładu w celu 
usunięcia tych przeszkód. Kiłka za- 
kładów wodnych spiętrzających wodę 
w jej dolnej części, łagodzi te spadki 
i czyni spław możliwym na odcinkach 
spiętrzenia wody, ale jednocześnie 
stanowią one pewną przeszkodę @а 
swobodnego spławu na całej prze- 
strzeni. 

Połączone wody Waki i Mereczan- 
ki nie dochodzą do Wilj. W. odle- 
głości 5 klm. od ujścia zostaną one 
pochwycone przez Jaz i skierowane 
kanałem, a następnie akweduktem do 
właściwego miejsca — do tekturowni 
p. Kureca w Grzegorzewie. Wlašci 
ciel tekturowni protestuje jednak prze- 
ciwko wszelkim zakusom skierowa 
nym ku uruchomieniu spławu przez 
kanał. Z tego względu władze miaro: 
dajne prawdopodobnie ograniczą spław 
do wejścia do kanału. W tym miejscu 
muszą być urządzone składy leśne 
i stąd prawdopodobnie łas będzie 
transportowany do Wifji za pomocą 
powietrznej kołejki linjowej. Pan Ku- 
rec, biorąc na swe barki tak wielką 
i drogą pracę otrzyma okała 10 meir. 
wody na sekundę na wysokości 
okało 25 metr. co mu da z górą 
2000 stałych sił końskich. 

Pozwoli mu to rozszerzyć zakład 
w Grzegorzewie do rozmiarów naj- 
większego w Europie, a jako zakład 

| wodny, drugiego ze względu na swą 
siłę w Połsce. Znaczne korzyści osią: 
gną również dwa inne istniejące obec- 
nie zakłady wodne: fabryka słomki 
zapałczanej w Białej Wace i tektu- 
rownia w Wact Murowanej, które po- 
dwołą swe siły. Czy zakłady te ucze- 
stniczą i w jakim stopniu w kosztach   

'



urzeczywistnienia projektu, o tem na- 
razie nie wiemy. 

Korzyści tego kolosalnego przed- 
siębio stwa p.Kureca staną się bardziej 
wyraźne, jeżeli wspomni się jeszcze 
o jednym poważnym jego rezultacie: 

Uroczystość otwarcia i 
cenia lokalu. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
pozwalając na siudja władze posta- Uroczystość otwarcia i poświęcenia 

Wil. Liceum Handlowe* Miejski Kinematograf 
poświę-ęż, Kulturalno-Oświatowy 

SŁOWO 

  Dziś będzie 
wyświetlany film: 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 

Taj O 66 cudo epo „Złodziej z Bagdadu" P""ysctodu. P“ 
W roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza-p. W. Szcze- e 
pańskiego. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10:ej wieczór. Początek 
seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w dnie powszednie cd godz. 

  

wiły za warunek, aby poziom wody lokalu Liceum Handlowego żeńskiego, 
w jeziorze Popis obniżony został ce- Oraz otwarcia w roku biežącym 7 į 880 
najmniej o 1 metr. Przeprowadzenie Klasy, których nie było dotychczas 
kanału, łączącego Mereczankę z Waką W powstałym dzięki inicjatywie prze» 

  

© | B. nauczycielka szkót ро- 
wsaechnych 

poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd. Oferty składać do 

5.ej m. 30. Kasa czynna: w niedzielę, soboty i święta od godz. 3 m. 30 i inne dnie od e «Słowa» pod «Miodas. 
godz. 5.ej Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon— 30 gr. Doświadczona 

®& Kino: Polonia* a Dzis! Na otwarcie sezonu. Najnowsze arcydzieło produkcji Francuskiej KACA A a 5 
Teatr 55 1 u Cz «& dramat z życia hiszpańskiego w 12 akt, W roli Carmen słynna  брк масгка О Opar Copa o książka оВ, Es 
ul. A. Mioklewicza 22, Bi »9 LATEM  piszpańska, ulubienica Paryża, przepiękna RAQUEL MELLER. Rzecz dzieje się ggg ! kl gimnazjum, po- KA po Sok "rozy W 

w Hiszpanji. Walka byków! Przepych! Wystawa! Początek seansu o godz. 5-ej. Początek ostatn. gęg szukuje ać lub Podana: rok , 
seansu o godz. 10.30: dziewczynki do wspól: wydaną przez Urz 
  przez zabagnione tereny, obniżenie łożonej Liceum panny Pietraszkiewi- 

poziomu jeziora Popis, i wreszcie CZÓwny, nawiasem mówiąc wnuczki 
uregulowanie rzeki Waki przy jedno- Filomaty Pietraszkiewicza, 
czesnem 
prawie o metr osuszy bagna i rojsty wodowym. 

pierwszym 
obniżeniu jej źwierciadła w Wiłnie tego rodzaju zakładzie za. 

Uroczystość rozpoczęto 
w dolinie Waki i bagniska otaczające 9 godz. 9 rano nabożeństwem w ko- 
jezioro Popis. Tak samo osuszy obrz- ŚCiele św. Katarzyny, 
wodnioną część Mereczanki od Że- lebrował ks. prefekt 
garyna do; Szpigulca, 1. 

ŻE ŚWIATA, 
— Sensacyjny wynalazek w lotnic- 

twie. Pisma amerykańskie donoszą 0 sensa- 
cyjnym wynalazku znanego fizyka amery- 
kańskiego, Roberta Goddatda, profesora uni- 
wersyteiu w Worcester. Goddardowi udało 

udali się do 
Żeligowskiego Nr. 1 

gdzie mszę 
Mesiewicz, 

Po kazaniu wszyscy zgromadzeni 
lokalu szkoły przy ulicy 

c gdzie Ks, 
Bandurski dokonał uroczystego 
święcenia lokalu oraz wygła: 

szkolnych, Ku-Właściciel Cieszko Adam, zam. tamże. 

się podobno skonstruowzć aparat, który jest mawiał Naczelnik Wydziału Szkół Za- częściowo samolotem, a częściowo rakietą. 
Apzrat ten ma być, według planów wyna- 
lazcy, jako środek komunikacji napowietrz- 
nej między Ameryką a Europą, jego szyb- 
kość ma przytem wielokrotnie przewyższzć 

wadowych p. Kuczewski, podno: ici 5 
znaczenie, liceum handlowego r riai Konopko. Morduch, zam. przy ul. Sadowej 18, 

sznie podkreślając fakt silnego rozwo " ju szkół średnich ogólnokształcących 
szybkcść normalnych samolotów. W rozmo- i brak szkół zawodowych. 
wie z przedstawiciejami prasy profesor God- 
dard oświadczył, iź prowadzi pilnie do- 
świadczenia z nowym aparatem, odmówił 

mieiza szerszą opinję zaznejomić ze swym 
wynzlazkiem dopiero po osiągnięciu kon- 
kretnych wyników. Nad wynalazkiem swym ю 
profesor Goddard pracuje już od kilku lat, CZENIU, 

pism amerykańskich dowiadujemy się, 
maski gazowe, vżywane dotychczas przez 
ludzi w czasie wojny, podczas eksplozji, lub 
pożaru. będą obecnie stosuwane również 

wiodą pokładanych 

, Uroczystość zako: 
niosłym i serdecznym nastroju, 

jednak udzielenia narazie w sprawie tej Przemówieniu przełoteni 
bliższych szczegółów, Profesor Goddard za- dnich, przedstawiciele wła. 

ficzono w pod- 
a po 

Szkół śre- 
dz i społe- 

czeństwa, oraz rodzice uczenie szko- 
ły opuszczali lokal w tym przeświad- 

iž wychowanice lice 
— Maski gazowe dla wulkanów, Z Światłem kierownictw. aa że j personelu nauczycie! 

em _ przełożonej 
Iskiego nie za 

nadziei ze str 
społeczeństwa i państwa į от Ww przy- 

do —,, wulkanów. Okazuje się bowiem, že Szłości wypełnią swe zadania jako rząd republikeński Nicaragua postanowił 
umieścić olbrzymią maskę nad kraterem 
wulkanu Massa;a, by w ten sposób zapo- 
biec przedostawaniu się do powietrza tru- 
jących gazów. Projekt ten znajduje się już 
w stadjum realizacji, a budowę około : 
mieszczenia nad kraterem maski prowadzi 8 września 
Em przedsiębiorstwo niemieckie. Nad Dewizy i waluty: 
raterem wulkapu umięszczona zostanie po: 

kabiety i ebywatelki, 

- : Tranz. 
ężna maska z muru. Gazy trujące prowa- 
azone będą do specjalnego SRG: = RZ 0 
trycznie zamkniętego, gdzie zapomocą od- tai w ja 4348 
powiednich procesów chemicznych będą Non ZY k ь 
niszczor e. ii L 0) 

‚ = Filmy bez scenarjuszów. Na ory- prozą 26.51 
ginainy ten pomysł wpadł duński reżyser cia carja 17248 
*inematograliczny, Erick Nielsen, twierdząc, vjędeń 126,05 
że codzienne życie jest niewyczerpaną skar- Włochy 48,64 
bnicą niesłychanie malowniczych i ogrom- Kopenhaga 239 45 
nie dużo wyrszu posiadających tematów. P 8 $ 
Obecnie pracuje on nad filmem, któremu 
dzł nazwę: <Bogacze i biedacy», a będącym 
jaskrawym zestawieniem różnic społecznych, 
istniejących w życiu. Nielsen dokonał ро- 
prostu szeregu zdjęć nader charakterystycz- 
nych ruchu ulicznego w dwóch bieguno- 
wo przeciwnych pod względem wyglądu 
dzielnicach Kopenkagi i otrzymał tak sine 
kontrasty, jakich żaden autor nie zdołał do- 
tychczas wydobyć, przyczem kapitalne nsłu: 
gi oddali mu przygodni artyści kinematogra- 
ficzni poraz pierwszy w iej roli wysięprjący: 
Nielsen zamierza obraz ten pokazywać we 
wszystkich większych miastach Europy i 
jest przekonany, że może to dźć impuls do 
nowego stylu w dziedzinie sztuki filmowej. 

Dolarówka 57.50 57,75 
Pożyczka dolarowa 83.75 
| kolejowa 10250 

proc. konwersyjaa poż. 
5 konwers. kolejową 58. 

8 

8 proc, łódzkie 68.50. 

  

w. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1937 x. 

Sprz.  Kupn. 
8,93 8,89 

359,40 357,60 
43,60 43,37 
8,95 8.91 
35,16 34,98 
26,57 2645 * 
172,91 17205 
126,37 125,75 
48.76 48,52 

240,05 238,55 

Papiery Procentowe 

62, 

8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
proc. ziems. złotowe 77 

4i pół proc. ziemskie 57. 57,50 57,40 
8 proc. warszawskie 73,25 73,50 73,25 
5 prec. warsz, 62 62,25 62 

GIEŁDA WILENSKA, 
Wilno, dnia 8 września 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,91 8,90 

alu: sił dłuż- 
sze przemówienie okolicznościowe. 

Z ramienia władz 
ratorjum Szkołnego Wileńskiego prze- 

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

wcłągnięto następujące wpisy: 

w dniu 17 sierpnia 1927 r. 

6765 |. A. «Berkowicz Pesia» w Lidzie, ul. Suwalska 
Biskup105, sklep spożywczy. Firma Istnieje od 1927 r. Właściciel Ber- 

po.kowicz Pesia, zam. tamże. 1317—VI 

0990990222 

Czy już macie? 
wszystkie podręczniki? 

Żądajcie brakujących z Księgarni 

M. ARZT 
Nowy Świat 35. 

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

«Słowa». 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 1 dziec- 

  

+
4
4
5
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6766 I. A. «<Cieszko Adam> w Scierkowie, gm. Lidz- 

kiej, pow. tegoż, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 r. 
1318—V 

6167 1. A. <Konopko Morduch> w Lidzie ul. Suwal- 
ska 7, cukiernia i sprzedaż chleba. Firma istnieje od 1927 r. 

1319—VI 

6768 1. A. <Palczewski Aleksander» w  Ejszyszkach, 
pow. Lidzkim, sklep wędlin. Firma istnieje od 1927 r. Wiašci- 
ciel Palczewski Aleksander, zam. tamże. 1320—VI 

ы 6769 1. A. <Pudziński Aron» w Skrzybowcach, gm. Le- 
biodzkiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i towarów kolor 
njalnych, galanteryjnych i łokciowych. Firma istnieje od 1907r. 

łaściciel Pudziński Aron, zam. tamże. 1321—VI 

‚ 6770 1. A. <Pudziński Henoch» w Skrzybowcach, gm. 
Lebiodzkiej, pow. Lidzkim, sklep spożywczy i galanteryjny. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Pudziński Henoch, zam. 
tamże. 1322—VI 

‚ 6771 1. A. «Pudzińska Małka» w Skrzybowcach, gm. 
Lebiodzkiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy oraz towarów 
kolonjainych, galanteryjnych i łokciowych. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Pudzińska Małka. 1323 

6712 |. A. <Pupko Szloma» w Zalejkach, gm. Iwje 
pow. Lidzkim, sklep spożywczy, galanteryjny i wyrobów ty- | 
tuniowych. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Pupko 
Szloma, zam, tamże. 1324—1V 
  

6773 I. A, <Poisczek <lzrael» w Osirynie pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od "1919 r. Właściciel Pola- 
Czek Izrael, zam. tamże. 1325—VI 

6774 I. A. <Pielowski Gierszon> w Ostrynie, pów. Lidz- 
kim. sklep skór. Firma istnieje.od 1921 r. Wiašciciel Pieiow- 
ski Gierszon, zam. teružė, 1326—V1 

6775 1. A. <Pielowska Ester» w Ostiynie, pow. Lidz- 
kim, sklep towarów kolonjalnych. Firma istnieje od 1925 roku, 
Właściciel Prelowsza Ester. zam. tamże. 1327—V1 

6776 I. A. <Rubin Dawid» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep manufaktury i obuwia. Firma istuieje od 1895 r. Właści- 
ciel Rubin Dawid, zam. tamże. 1328—VI 

  

  

  

6771 1. A. «<Rubinowicz Mojżesz» w Lidzie, ul. B zar- 
na 21, pracownia cukierków. Firma istnieje od 1902 roku. 
Właściciel Rubinowicz Mojżesz, zam. tamże.  1329—VI 

6778 |. A. <Rubinsztejn Szloma» w Lidzie, ul. Wismon- 
ty 33, skiep spożywczy i kolorjalny. Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciel Rubinsztejn S:loma, zam, tamże.  1330—Vi 
  

6179 I. A. <Berkman Kuszęi» w Baksztach, pow. Wo- 
łożyńskim, sklep spożywczy, galanteryjny, manufaktury i to- 
warów żelaznych, oraz wyrobów tytuniowych. Firma istnieję 
od 1912 roku. Właściciel Berkman Kuszel, zam. tamże, 

  

6780 1. A. «Blacher Hodes» 
kim, sklep drobnych towarów, kolonjalnych i resztek manufa- 
ktury. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Bizcher Chodes, 

ko, ukończoda szkoła 

046444 105000 ; dia leśniczych, eg- 
i zamin / państwowy. 
m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? į 78 |. praktyki zawo- 
z Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 3 dowej, referencje 
и цкш‹іеп‹:у]пі6 pro. Sekulowicza, s dobre, skromnych wy. 
m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* s magań, energiczny i 
* czają listownie: buchalterji, rachunko- ® Sumienny poszukuje 
+ wości kupieckiej, korespondencji. * posady leśniczego z 
® handlowej, stenografji, nauki handlu, 3 dniem 1 października 
® prawa, kaligrafji, pisania na maszy- @‹ © b. lub_ wcześniej. 
m nach, Po ukończeniu Świadectwo. & Łaskawe zgłoszenia z 
* podaniem warunków | ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® 

Obwieszezenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

dla 1. W, do admin. 
<Słowa>. 

PIANINO 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. fabr. A. Rauser, kon- 
Wilnie, przy ul, Jakóba Jasińskiego certowe, zagraniczne 
Nr 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z w dobrym stanie, do 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości sprzedania. Adres: 
pubilcznej, że w dniu 14 września „Stara ul. Nr 13. 
1927 r. o godz. 10-tej rano w Wilnie, 
przy ul. Ponarskiej Nr 75, odbędzie | Potrzebne 
się sprzedaż z licytacji należącego do 
M. Szapiro i E. Pinskiera majątku 
ruchomego, składającego się z loko. 

mieszkanie z 4 ch lub 
3-ch większych pokoi 

  

  

  

    

i kuchnią w śródmieś- 

z AE zez, ciu, pa „Antokolu sub 
22 m w Źwierzyńcu Ciepłe, 1335 Vi Komornik (—) F. Legiecki. słoneczne ožių e : 

wygodami, erty 
5 i * ;9, uprasza s'ę składać w 

2 Zhože do siewu jesiennego į sim. Šioms al 
) Pszenicę Wysokolitewską £ LK2—6wskiezo 

« Żyto Bieniakońskie 
: 2 Dańkowskie › RB 

у ” Szampańskie iż „wykszti łceniem, 

! „ Wysokolitewskie 4 $ kinia praktyka, po” 
й 5 Wierzbieńskie + r Fab oblszdo: 

poleca: $ wego, m. Końskie, 
administracja Dóbr 

$ Wileński Syndykat Rolniczy $ "šešis ronis 
Zawalna 9, Tel, 323. 

    

  

Lekcyj języka 

francuskiego i 
PANIE KONSERWUJCIE . . 
WASZĄ URODĘ. angielskiego 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- udziela doświadczona 
raty do samomasażu przeciw nauczycielka, 

zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 

Aparaty do samomasażu całego ciała, 

odmładzają, uszczuplają bez specjal- 

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

nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- . ° 

чс]›бс{. Pisy uszczupiające dla pań i Ochmistrzyni 
panów. Żądajcie bezpłatnych pros- poszukuje _ posady 

pektów. D. H. Labor, Bydgoszcz, praktyczna, pracowita, 
Gdańska 131. uczciwa może praco- 
  

    

Anglicy twierdzą, 
że na usposobienie człowieka idealnie 
wpływa filiżanka dobrej herbaty, 
Ideałem takiej herbaty, wprowadzonej 

Złot 
Ruble 4,75 4,74 

Papiery państwowe. 

Dołarówka 5 dol. 57,25 
Listy zastawne. 

  wszędzie do nabycia. 

teraz u nas w Polsce, 

jest 
marka F. D, 

  

  

Wi. B. Ziemsk. zł, 100—- 49,50 
TEST EDIT 

CZY JESTES CZLONKIE 
Czerwonego Krzyżu. 

  

4
0
0
0
0
0
 Tania Reklama Swietlna 

jest dwignią handlu 
kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

„Reklamie Swietlnejć  „, ożyA$. Kr, winie ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8. 

$ 
©® 
© 
$ 
© 
@ 

zam. tamże. 

л 1331—VI : wać Samodzielnie 
° + (994044 RÓW + ul. Szkaplerna 58—6. 

w Ostrynie, pow. Lidz- b 4 T a A 

Zaro EC $ Nauczycielka 
R | łatwo może zdolny akwizytor, zbie- ż muzyki 

  

w dniu 26 sierpnia 1927 r. 

6808 I. A. <Koszczer Chasia-Sora» w Iwju, pow. Lidz- 
kim, skiep kolonjelny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 

(9 rając zamówienia na reklamy świetlne. 
| Warunki na miejscu. Biuro czynne 

codziennie cd godz. 5 — 8-ej. 
Garbarska 5 — 19. 

  

(dyplom  konserwato- 
rjum petersburskiego) 
daje lekcje gry forte- 

pianowej, 

+
 

  

EDGAR WOLLES 

*"Lłowieszczi postać, 
Chociaż Elza nie miała występo- 

wać w sądzie, jednak obawała się, że 
zostanie wezwana raz jeszcze. Lecz 
sąd odbył się prędko, decyzja jego 
brzmiała mastępująco: „morderstwo 
zostało dokonane przez osobę nie* 
znaną”, 

Elza nie dostrzegła Raifa w są- 
dzie, gdyż stał wśród publiczności na 
galerji. Dziewczyna wróciła do biura 
właśnie na czas, by podać herbalę 
szęfowi. Widocznie nie krępował się 
jej obecnością i z całym spokojem 
zanurzał papierowe skrawki kolorowe 
do herbaty i mleka. 

— Panie majorze, jak pan myśli, 
czy oni znajdą zabójcę? — zapytała 
dziewczyna. 

Podniósł zwolna głowę i spojrzał 
w jej oczy. 

— Co roku w Londynie zdarza się 
ckeło 56 morderstw, z tego w 28-iu 
wypadków morderca zostaje schwyta- 
ny, w 27-iu kończy na samobójstwie, 
a jeden unika kary. Szanse więc zło- 
wienia winowajcy są bardzo duże. A 
czy pani widziała swego przyjaciela, 
dr. Challama? 

— Nie widziałem go. Telefonował 
do mnie w jakiejś sprawie. 

Emery kiwnął głową. 
— Czy pani nie wspominała mu 

przypadkiem o mym'żarcie, dotyczą- 
cym bólu zębów? : 

— Bólu zębów? Ach, pan mówi o 
laudanum? Nie, oczywiście że nie. Z 
akiej racji miałabym o tem mówić? 

Wydawca Bianisiaw Mackiewicz Radaklor wzj Gzesiaw Karwowauk: 

Patrzał wdół i 
nią oczu. 

— Jabym tego nie czynił, będąc 
ma pani miejcu. Czy pani mieszka 
wciąż jeszcze w hotelu? 

Elza uczyniła gest przeczący. 
— Nie, to było zbyt kosztowne. 

Przez ten tydzień zabawię u znajomej, 
a potem znajdą nieduże mieszkanko. 
Policja pozwała mi zająć się domem 
p. Tarna, dzisiaj więc pójdę tam po 
swoje rzeczy. Chciałabym dzisiaj wyjść 
nieco wcześniej z biura, jeśli to panu 
nie zrobi różnicy? 

— Naturalnie, może pani wyjść 
zaraz. Czy Challam wie o pani poże- 
gnałnej wizycie na Elgin Street? 

Elza zmarszczyła brwi. Ten czło- 
wiek był zbyt bezczelny. - 

— Dlaczego miałby wiedzieć o 
tem? Coprawda był on naszym przy- 
jacielem, ale nie uważam za koniecz- 
ne wtajemniczać go we wszystkie 
swoje czyny. Dlaczego pan stale za- 
daje mi pytania, dotyczące tego ėzlo- 
wieka? 

— Bawi mnie ten dektórl 
Elza nigdy nie uważała, by Ralf 

był zabawnym. 
Elza udała się do dawnego swe» 

go domu w towarzystwie pomocnika 
rejenta. Rada była z tego, że nie po- 
trzebowała wchodzić sama do domu, 
z którym łączył się tak tragiczne prze- 
Życia. Mieszkanie robiłe wrażenie о- 
puszczenia i nieporządku. Z ciężkiem 
strcem pakowała Elza swe rzeczy. W 
poszukiwaniach zagubionej, gdzieś 
książki, weszła do gabineiu Tarna. 
Widocznie dokonano tam. gruntownej 
rewizji, gdyż wszystkie książki leżały 

nie podniósł na 

Koszczer Chesia-Sora, zam. tamże. 1294—VI 564 Zygmuntowska 4—10. 

  

  

6809 I. A. <Oszmiański parowy młyn i tartak Cho: 
non Mechanicki i S-ka» Młyn perowy i tartak. Siedziba: z. 
Okmienieje, gminy Oszmiańskiej, pow. tegoż Firma istnieje od 

Szymon, 
sza Mechaniccy, Ruwin i Basia Zabłoccy, wszyscy 

w Oszimianie, przy ul. Holszańskiej 3. Spółka firmowa  oble- 
czona w umowę pisemną z dn. 3 listopada 1926 roku i zawar: 
ta na czasokres do dnia 10 lipca 1945 roku. Administracyjne 
kierownictwo należy do Chonona Mechanickiego, techniczne 
zaś kierownictwo do wszystkich spólników. Wszelkie zobowią- 
zania, weksle, kontrakty, plenipotencje i inne umowy podpisu- 

3 listopada 1926 roku. Spólnicy: Chonon, 
Mow 

ją wszyscy spólnicy łącznie. 

300000096000000000%009090049001UNNUMNEDJA.NNNANERAM 

tMieszkania % wiejsia. 4 do wynajęcia, $ 
Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej. 4 

066466666666666066666464046404644 „44444 74546 44644048 

6810 1. A. <Graużyski parowy młyu i tartak Chonon 
Mechanicki i S-ka». Młyn parowy 1 tartak, Siedziba w Grau- 
żyszkach, pow. Oszmiańskim. Firma istnieje od 1926 r. Spólni- 
cy: Chonon, Szymon, Lejba i Mowsza Mechaniccy, Ruwin i 
Basia Zatłoccy, wszyscy zam. w Oszmianie przy uł. Holszań- 

Lejba i 
zam. 

12 95—VI 
  

6811 1. A. «Berger Boruch» w Wilnie ul. Zawalna 52, 
sklep wyrobów żelaznych. Firma istnieja od 1927 roku. Właści- 
ciel Berger Boruch zam. przy ul. Antokolskiej 113. 

porozrzucane, biurko było otwarte, 
nawet dywan zwinięty leżał na środku 
pokoju, dzięki temu pokój ten nie 
przypominał zupełnie dawnego gabi: 
netu Tarna, 

Spakowawszy jedną walizę dziew- 
czyna udała się na strych, by odna- 
łeźć drewniany paczek, który w dzia- 
ciństwie jeszcze towarzyszył jej zaw» 
sze, gdy jeździła na pensje. Paczek 
ten składał się z całego szeregu szuf- 
lądek, które ustawiało się jedną na 
drugą. Przy pomócy posługaczki El 
za zaniosła paczek do swego pokoju 
i wyłęła trzy górne szufladki, lecz 
czwartej nie mogła wyjąć. 

— Nie warto męczyć się, Emiljo— 
rzekła Elza. — Będzie tu aż nadto 
miejsca dla mych rzeczy, które chcia- 
łabym wpakować. 

Szybko skończyła pakowanie, 
gdyż zmierzch już zapadał, nie chcia- 
ła pozostawać w tym domu gdy na- 
stąpi wieczór. 

Jeszcze raz obejrzała to "mieszkanie 
z uczuciem ulgi i wdzięczności, że 
oto pozostaje za nią smuga cieniu i 
zła, w którem dotąd się obracała. 
Wyszła oddając klucz swemu towa- 
rzyszowi i żegnając się špiesznie z 
posługaczką, 

Głęboka radość ogarnęła jej serce 
gdy samochód skręcił w inną ulicę 
pozostawiając Elgin Street poza sobą 
jak sądziła na zawsze. 

Pozostawiwszy większe i mniej 
potrzebne rzeczy w hotelu uregulowa: 
ła rachunki i z pozostałemi rzeczami 
udała się do Herbert Menchonst. 
Nie mogła już dlużej cdkładać zapo- 
wiedzianych odwiedzin, lecz jechała z 

"Odpowiedzialny za ogłoszenia 

skiej 3 oraz Abram Lewin, zam. w Graużyszkach. Spółka fir- 
mowa, obleczona w umowę pisemną z dn. 4 listopada 1926 r. 
i zawarta na czasokres do dnia 10 lipca 1945 roku. Zarząd 
należy do wszystkich spólników. Wszelkie zobowiązania, wek: 
sle, kontrakty i inne podpisują wszyscy span: 1 

1297—V 
} 

nej nauki. Dowiedzieč 
się od godz 2ej do 
3-ej i od 8-ej do 9ej 
wiecz. u pani Piatero* 
wej ul. Zygmuntow- 
ska d. Nr 22 m. 4, 

    

Do wynajęcia 
dwa ładne dobrze 

umebiowane pokoje z 
balkonem i wszelkie- 
mi wygodami dla 

samotnegn, _ oglądać 
od 2 do 7. Tamże są 
meble do sprzedania 

gabinetowe. 
ul. Pańska4 m. 5. 

Rutynowany 
buchalter poszukuje 
stałej lub godzinowej 
pracy, Wileńska 29 
m. 5, buchalierowi. 

Poszukuje się 

W pobliżu 
sądów dwa pokoje na 
parterze od frontu, z 
wygodami i używal- 
nością kuchni. Adres 
w adm. <Słowa>. 

  

  

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

go miesiąca 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we, Ad, Mickiewi: 
cza 21, tel, 152. 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 
chor-WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

ra. 12- lod 4-6 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 
W. Zdr Nr. 31. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, | MOCz0- 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tet. 1067 

    

  

Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
W! Z. P. Nr 63. 
  

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-SŚmoiska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe 1 złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr. Nr 3 

DOKTÓR 

Witold Kieżun 
powrócił, Choroby 
wewnętrzne, Našwiet- 
lania lampą kwarcową 

Od 12—1 i 5—7, 
Garbarska 5 m. 3, 

Tel. 12—19. 

  
  

Akcyz. w Święcianąch* 
na imię Faustyna Sier- 
gieja w m. Swirze 
pow. Święciańskiego, 

unieważnia się. 

Młocarnia » 
23 cal. w dobrym 
stanie do motoru 6 k. 
okaz. do Sprzedania. 

TRAKTOR 
20 K. M. z pługiem 
3 skib, i breną tale- 
rzową. Dowiedzieć się: 

Mickiewicza 6, 
Hurtownia tytoniowa, ‹ 

  

    

BEKKERA fortepian 
gabinetowy, prawie 
nowy okazyjnie do 

sprzedania. 
ul. Piłsudskiego 24—2 

Mieszkanie 
7 pokoi, nowo- 
czesne wygody, 
remontowane, Sło- 
neczne do wynaję- 
cia. Kościuszki 14. am ооа 

ORTEPIAN kray- 
FE żowy w dobrym 

stanie okazyjnie 
sprzedam za 900 zł. 
ul. Sawicz 16, m, 4. 

———————— 

Z: * kstążecze 
}6 "wojskow 
wyd. przez P.K 

U. Święciany, na imię 
Szarkida Adolfa. 

a 

O WYNAJĘCIA4 

D mieszkanie z 
wygodami skła” 

dające się Z 3 pokoi 

i kuchni, przy ub, 
Mickiewicza,  DISkO 

placu | Katedralnego 

Warunki w  Biurze 

Rekiamowem S. Ога- 
bowskiego Garbarska 1 

    

2 pokoje 
odnajmę, front, 

elektryczność; telefon, 
wanna — oddzielne , 

wejście, Kasztanowa 5 
m. 7. Ogłądać možno 
4—6 popołudniu. 

  
  

gubiono książeczki 
tytuniowe w 

—* Ignalinie, pow. 
Święciańskiego na 

imię: Błażewicza Jana, 
Bogtatowiczowej Jad- 
wigi, Kagan Ester, 
Kac Gieni, i Brum- 
berga wszystkie książ- 
ki zgubione unieważ- 

niają się. 

gubiono książkę 
Z wojskową wyd. 

przez P. K. U. w 
Święcianach, na imię 
Камопа Kolpakowa,“ 
„rooznik 1904, zam. w 
Milach pow. i gm 

Święciańskiej. 

  

  

  

UCZEŃ 
starszych klas udziela 
korepetycyį za caiko- 

wite utrzymanie, 
i0 «Šlowa> @& 

<Ucznias. 
—- 

uczuciem człowieka, który musi u- 
czynić coś przykrego i nieuniknio- 
nego. 

ROZDZIAŁ 28. 

Gość. 

Ralf Challam już po raz szósty 
otwierał okno i wyglądał na ulicę, 
Nie było jednak widać żadnego sa- 
mochodu, powrócił więc do swego 
fotelu przed kominkiem, wokoło któ- 
rego rozrzucona już była niezliczona 
ilość wypalonych papierosów' 

— Dużo już lat minęło od tego 
Czasu, gdy oczekiwałeś mnie tak sa- 
mo Ralfie — zauważyła pani Challam 
bez cienia wymówki w głosie. 

— Nie pamiętam, żebym kiedykol- 
wiek czekał na ciebie — odciął się 
Ralf, — Nie żartuj Lu. 

Pani Challam roześmiała się, 
— Cóż to za typ ten twój chłop: 

czyk? — zapytała. — Czy mam za- 
chowywać się z całą elegancją, czy 
traktować go, jak jednego z na- 
szych, 

— „Chłopczyk* ten jest moim 
bankierem, jednym z najpowažniej- 
szych ludzi w City, który przy pierw: 
szym twoim nietakcie wyskoczy ze 
skóry. 

Pani Lu westchnęła ciężko. 
— Zawsze gdy urządzasz dla 

mnie obiad, sprowadzasz mi jakichś 
nawpół żywych ludzi, — mówiła z 
rozpaczą w głosie. — Jeśli w ich to- 
warzystwie pędzisz życie, to dopraw- 
dy nie rozumiem, dlaczego nie starze- 
jesz. Ja osobiście lubię obiady, które 
zaczynają się szumnie o zwykłej po- 
rze, a kończą się na porannem šnia- 

Жэтон Lawlėsk 

„dobanie gminne, — rzekła, 

daniu. 
Mąż skrzywił się wzgardliwie. 
— Zapewne uważasz to za upo- 

patrząc 
nań badawczo. — Możesz to rzucić 
na karb mego wychowania, które ode 
bierałam na ulicy, już od tygodnia 
nie wypomniałeś mi mego pochodze- 
nia. A otóż i twoja młoda prześliczna 
panienka, 

Wstała na odłos dzwonka, 
Dopiero 'po obejrzeniu * przezna- 

czonych dła niej pokoj: prześlicznie 
urządzonej sypialni i _saloniku, Elza 
dowiedziała się o obecności Ralfa. 

— Chciałem zobaczyć, czy będzie 
ci: się tutaj, podobało,=rzekł ściska- 
jac iej dłoń. 

Elza ucieszyła się na jego widok, 
gdyż czuła się nie swoja w towarzy- 
stwie jego «bratowej». 

— Oczekujemy dzisiaj na ebiad 
naszego przyjaciela, zdaje mi się, że 
jest on i pani przyjacielem, — Szcze- 
biotała pani Challam. Pani zna prze” 
miłego p. Tepperwijla? 
8 i Teckerwilla,—poprawił głośno 

alf. 
Elza zauważyła tę omyłkę i zdzi- 

wiła się, że pani Challam mogła za- 
pomnieć nazwisko tak bliskiego przy” 
įaciela. 

— Właściwie nie jest on moim 
przyjacielem, spotkałam go zaledwie 
dwa razy. Biedak! 

— Czuje się już zupełnie dobrze, 
—rzekł Ralf. 

Poczem, widząc, że żona jego nie 
rozumie, o czem mówią i 28 każdej 
chwiłi może się zdradzić z tem, Że 
widzieć będzie bankiera poraz pierw- 

szy, wyprowadził ją pod jakimś : pre- 
tekstem do drugiego pokoju. 

— Tepperwili w tych dniach miał 
wypadek: zosiał pobity na ulicy. 

Proszę cię, zapamiętaj jego na- 
zwisko,—dodał z gniewem. Ta dziew- 
czyną jest bardzo sprytna i przeni- 
kliwa. Dlaczego nazwałaś go swym 
przyjacielem, skoro nie widziałaś go 
dotąd ani razu? 

— A pocóś go wogóle zapraszał? 
— Zaprosiłem ga,—iłomaczył po- 

ważnie Ralf, — dlatego głównie, aby 
zatuszować złe wrażenie, jakie ty na 
nią musisz uczynić. 

Chcę, by dziewczyna ta miała jak- 
najwięcej do ciebie zaufania. Ona jest 
teraz zdenerwowana i jeśli się nie 
uspokoi, tó zobaczysz, że znajdzie 
pretekst, by powrócić do hotelu, a ja 
tego nie chcę. W tych dniach mam 
zamiar zapoznać ją bliżej z moim 
fachem, 

— W jaki sposób? 
— To do ciebie nie należy. Ona 

musi mi dopomódz. Rozumiesz teraz? 
Elza żałowała, że dała się namówić 

na przyjazd tutaj. Całą duszą prag- 
nęła, by skończyły się te tortury, gdyż 
były to dla niej prawdziwe tortury. 
Nie miała najmniejszego zaufania do 
pani Challam, jej słodycz była nie- 
szczera i powierzchowna. 

Przed bystrem okiem Elzy nie 
mogła ona skryć okrucieństwa i złości, 
które taiły się pod uprzejmym uśmie- 

° Эе 
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