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Scena i kulisy genewskiej 
Sesji. 

Paryż, 5 września. 

W powojennej Europie „sezon“ 
polityczny wznawia się w pierwszy 
poniedziałek września, dzień otwarcia 
dorocznego Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów. Obecne, Vill-me z kolei 
Zg emadzenie (nie licząc nadzwyczaj- 
nego z kwietnia 1926 roku), zapowia- 
da się bardzo interesująco, ale by- 
najmniej nie dzięki swemu porządko- 
wi dziennemu. 

Jak wszędzie, i tu mamy scenę i 
kulisy. Są ludzie, którzy w Lidze 
Narodów widzą tylko masońską intry- 

ge, zarodek Nad-Państwa. Nie szczę- 
dzą więc jej sarkazmów i pomstowań 
choć to biedne Nad-Państwo bardzo 
niewiele dziś może... lnni z żalem 
stwierdzająą (że Liga jeszcze nie 
wszystkie rozstrzyga sprawy i to jest 
powodem ich melancholji. Właściwie 
rzecz biorąc, to Liga nie „rozstrzy- 
ga“ dziś żadnych spraw. Powszechnie 
sę np. zapisuje na jej dobro decyzję 
w sprawie granicy polsko-niemieckiej 
na Śląsku Górnym. Wiemy przecież, 
że Ligi użyto w tym wypadku @а- 
tego tylko, aby pokryć porażkę dy- 

plomatyczną, jaką w sprawie Śląska 

peniósł Lloyd-George. Europejskie 
sprawy przed wojną rozstrzygał i dziś 

znów rozstrzyga „konceri* curopej- 
ski, to znaczy rządy kilku wielkich 
państw, a przedewszystkiem rządy W. 
Brytanji i Francji. Od chwili podpi- 
sania układów locarntńskich należą 
do koncertu i Niemcy, aczkołwiek 
ich swoboda ruchów jest jeszcze 
mocno skrępowana, 

w porównaniu ze stosunkami 
przedwojennymi jest jednak znaczny 
postęp. Przedewszystkiem, dzięki Li- 
dze Narodów „koncert* zbiera się i 
obraduje jednak pod pewną .kontroią 
ogółu państw. Zarówno w Paryżu, 
įak i w Londynie są politycy, którzy 
uważają, że ta „kontrola* jest zbyt 
szczupła, że w czasie zebrań genew- 
skich „kulisy .zbyt. intensywnie pra- 
cują, że widowisko ma „scenie“ jest 
zbyt mizerne. Do takich ludzi należy 
wę Francji p. Henryk de Jouvenel, a 
w Anglji lord Robert Cecil. Jest rze: 
czą znamienną, że obaj podali się 
do dymisji ze stanowiska delegatów 
do Ligi iuż przed obscnem Zgroma- 
dzeniem. 

Pierwszy zarzucił p. Briand'owi, 
że zbytnie pozwala się wciągać w 
„koncert, gdzie Francja jest sama, 
kiedy w łonie Ligi, w jawnych dy« 
skusjach, Francja skupi dokoła siebie 
większość państw mniejszych. 

Drugi ustąpił niezupełcie dla tych 
samych powodów. Lord Robert jest 
entuzjastą Ligi i dużo zawsze prawił 
na pierwszych  Zgromadzeniach o 
rozbrojeniu, o arbitrażu i o pokoju. 
Dyplomacja francuska obawiała się 
wówczas jego zapędów i „hamewa- 
ła", Dopiero pod wplywem grupy 
„miodych“ (de Įouvenel, Paul-Bon- 
coeur) przeszła Francja do śmiałych 
manewrów i wówczas Londyn mu- 
siał wziąć na siebie = niewdzieczną 
misję hamowania. Widzieliśmy to 
przy projekcie traktatu o wzajemnej 
pomocy (1924), przy protokułe ge. 
newskim (1925), a wreszcie ostatnio 
przy konferencji ograniczenia zbrojeń. 
Lord Robert uważa, że W. Brytanja 
„CóŚ* pewinna była uczynić dia po- 
parcia wysuwanych przez Siebie ha- 
seł 1 dłatege odszedł, bo przykroby 

mu bylo w Genewie się pokazać, 
My Polacy możemy tylko opo- 

wiedzieć się za metodą de Jouvanel'a, 
bo dziś niewiele wskóramy na meto- 
dzie „koncertu”. Obok armji (dosko- F 
mały argument,  szczególniej jeśli 
armja jest w dobrym stanie), obęk 
sojuszów, Polska ma jeszcze do 
dyspozycji niedoceniane _ dotych- 
czas czynniki moralne, a  mia- 
mowicie prawo i sprawiedliwość. 
Błędem byłoby nasze btzpieczeń- 
stwo opierać tylko na prawie przez 
duže „P“, ale krotkowidzami są ci, 
którzy wszelkie wyszydzają prawo. 
Prawo każdego narodu do niepodleg- 
łości — to coś bardzo realnego, to 
egromna dźwignia polityki międzyna- 
rodowej. Oczywiście, nie każde sku- 
pisko ludzi jest narodem, ale co do 
nas żadnej pod tym względem nie 
miano na paryskiej konferencji poko- 

kmi wątpliwości. Jeśli odbudowano 
aństwo Polskie to przecież głównie 

dla tego, że mieliśmy do tego prawo. 
A jeśli Konferencję paryską porów- 
namy z Kongresem wiedeńskim, to 
stwierdzić musimy, że pojęcie prawa 
w życiu narodów poczynilo w ciągu 
ostatnich lat siu niejakie postępy. 

l sprawiedliwości nie bagatelizuj- 
my, bo na niej są przedewszywsikiem 
oparte nasze granice. Bo nie na sile 
—rzecz jasua. Siła nam jest potrzebna 
tylko po to, aby w razie potrzeby 
obronić to, co nam się sprawiedliwie 
należy, Stwierdzenia powyższe — to 
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GENEWA. 9—1X, PAT. (Havas). Na dzisieįszem popoludnlo- 

wem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Narodėw zabrał glos dele- 

gat Polski minister Sokal, który oświadczył, iż jest w zgodzie z 

przedstawicieami wielkich mocarstw o lie chodzi © złożenie 

prezydjum Zgromadzenia rezolucji, stwierdzającej, że Zgromadze- 

ne Ligi Narodów uznaje, iż istnieje solidarność pomiędzy pań- 

stwami, tworzącetmi wspólnotę m'ędzynarodową i ożywione go- 

rącym pragnieniem zagwarantowania powszechnego pokoju, o- 

świadcza, że wojna napastnicza nie powinna n gdy stanowić spo: 

sobu uregulowan a zatargów pom ędzy państwami. w dalszym 

ciągu rezolucja taka uznawąć ma wojnę agresywną za zbrodn ę 

międzynarodową i wypowiadać pog'ąd, że uroczyste wyrzeczenie 
się przez państwa wszeikiej napaśc! mogłoby wytworzyć atmo- 

sierę rowszechnego zanfania : przyczynić sę do postępu prac w 

dziedzine rozbrojenia. Reasumując swe wywody min:ster Sokal 

przedstawił Zgromadzen u następujące oświadczen'e: 

1) Wszelka wojna napastnicza jest i pozostaje zabro- 

niona; 2) celem uregulowania jakichkolwiek zatargów 

pomiędzy państwami winny być wyczerpane wszelkie środki 

pokojowe. Zgromadzenie oświadcza, że państwa należące 

do Ligi Narodów mają obowiązek przestrzegać obu powyż- 

szych zasad. 

Delegacja polska nie uznała za możliwe przyjęcie innego 

tekstu; 

GENEWA, 9 9. PAT. Przez cały dzień wezoraj w kuluarach Zgra- 

madzenia Ligi Narodów prowadzono ożywione dysputy na temat warjan- 

tów tekstu rezolucji polskiej. Porównywano i oceniano tekst przedstawiony 

onegdaj przez ministra Sokala, kierownikom głównych delegacyj, z wczo- 

rajszym, którego autorstwo powszechnie przypisują angielskiemu rzęczo- 

znawcy prawnemu Hurstowi. Nowy. ten tekst wyszedł onegdaj późnym 

wieczorem z pod obrad rzeczoznawców prawnych i był podobno zaakcep- 

towany przez delegację niemiecką. Tekst ten miał być przedstawiony 

Zgromadzeniu przy przemówieniu delegata polskiego, przyczem miał 

zapewnione poparcie delegacji angielskiej, francuskiej, włoskiej i niemiec- 

kiej, Miał on być poddany pod głosowanie Zgromadzenia bez odsyłania 

go do komisyj po zamknięciu dyskusji ogólnej, t. jj w piątek lub 

w sobotę, Е 

W ien sposób propozycja polska miałaby być sprowadzona do roz- 

miarów rezolucji Zgremadzenia i chociaż o charakterze uroczystym nie 

byłaby przytem w trybie postępowania przedmiotem rozpraw oraz Ewene 

tuainych poprawek i uzupełnień komisji. 

Dzlegacja polska nie uznała za możliwe przyjęcie nowego tekstu, 

który w istocie rzeczy nie zawierał nic po za powtórzeniem _ niektórych 

postanowień paktu Ligi Narodów. Z tego też powodu przemówienie mi- 

nistra Sokala wyznaczone na wczoraj w południe, zostało odroczotie, co 

wywołało duże ożywienie i liczne Fomentarze na sali i w kuluarach. Po 

południu minister Sokal  więczył zmieniony tekst rezolucji, stanowiący 

wyraz polskich dezyderatów. W końcowym swym ustępie tekst ten zawie- 

ra zalecenie dla członków Ligi zawierania umów o nieagiesį', Na Zasa- 

dach wyłuszczonych w rezolucji. W ten sposób pozostaje punkt wyjścia 

do dalszego rozwoju tezy poiskiej. 

Związek trzech państw bałtyckich. 
Konferencja bałtycka w Genewie. : 

Z Kowna donos:ą: Urzędowa ajencja „Elta“ podaje wiado- 

mość z Genewy, że odbyl się tam s:ereg konferencyj m nistrów 

spraw zagranicznych państw bałtyckich, W rezultacie narad po- 

łożono fundamenty pod przyszły związek trzech państw baltyc- 

kich: Litwy, Lotwy i Estonji. 

P. Waldemaras o stosunkach na wschodzie Europy. 

GEXEWA, 9.X. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Zgromadzenia 

Ligi Narodów przemawiał między innemi litewski prezes ministrów Wolde- 

maras. Mówiąc o działałności i zadaniach Ligi Wołdemaras zatrzymał się 

mad sprawą bezpieczeństwa, podkreślając, że możnaby jednak znaleść roz. 

strzygnięcia prowizoryczne, któreby zmniejszyły prawdopodobieństwo kon- 

fiiktów zbrojnych i w tem sposób umożliwiły ztmniejszenie zbrojeń. Mów 

ca.sądzi, że konflikty zbrojne mogą powstać nie na Zachodzie Europy, 

lecz na Wschodzie. W dalszym ciągu swych wywodów Woldemaras czyni 

aluzję do stosunków. polsko-litewskich i w tonie komentowanym jako krok 

pojednawczy w kierunku do Polski, oświadcza: Ё 

Są na Wschodzie Europy narody podległe dwum państwom. ich 
tendencje do zjednoczenia narodowego, których zadna siła nie zdała powstrzy- 
mać, są źródłem konfliktów w przyszłości. Rozstrzygnięcia narzucone siłą 
nie będą mogły się utrzymać i przyjdzie dzień, w którym mowy porządek 

rzeczy ustali się w tych krajach drogą pokojowej rewizji obecnego układu 
stosunków, lub też za pomocą siły zbrojnej. Oto kraje prawdopodobnych 
konfliktów zbrojnych którym trzeba zawczasu zapobiedz, Usuwając te 
konflikty, ułatwi się zwycięski pochód pokoju, a gdy pokój będzie ugrun- 
towany na mocnych podstawach, rozbrojenie dokona się samo przez się. 

% strona zagadnienią zasługuje na poważne zastanowienie się. Zadaniem 

mojem było postawienie zagadnienia a nie przedkładanie formuł jego 

rozwiązania. Dla przykładu jednak mogę wymienić rozwiązanie, które 

zdaniem rządu litewskiego, łest całkowicie wskazane dla usunięcia wszel- 

kiego niebezpieczeństwa konfliktu, Takiem rozwązaniem byłaby neutralizacja 

państw bałtyckich. 

Obrady Rady Ligi Narodów. 
Sprawa postoju polskich statków wojennych w Gdańsku. 

GENEWA, 9JX, PAT. Na wczorajszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 

dów wysłuchano m. in. sprawozdanie przewodniczącego Viliegasa w spra- 

wie „Porte d'attache* dla Statków pelskich w Gdańsku, przyczem przyjęto 
propozycję odroczenia sprawy do czasu złożenia uwag rządu polskiego. 
№ czasie dyskusji przewodniczący senatu gdańskiego zaznaczył, że wobec 

zupełnego wykończenia portu w Gdyni Polska nie ma potrzeby korzysta- 
nia z portu gdańskiego. Minister Stresemann ponosząc tezę gdańską, wy- 

raził życzenie, by wojskowa, morska komisja doradcza wypowiedziała się 
wyraźnie o stanie urządzeń portu w Gdyni. W. odpowiedzi na to zazna- 

czył minister Strassburger, że jakkolwiek nie ma bynajmniej zamiaru wpły- 

wać na Radą w kierunku ograniczenia sposobów badania tej kwestji, przy 

pomocy organów doradczych, któremi dysponuje Rada Ligł, to jednak 
musi podkreślić że nie leży w kompetencji wojskowej komisji doradczej 
Ligi Narodów sprawa badania stanu robót, dokonanych w porcie gdyń- 
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prawdy La-Pallice'a, a mie żadne ka- kość nurtują prądy potężne, bo jed- 
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Delegacja polska złożyła oswiadczenie © 

zania duchem Locarna i Genewy prze” 
siąknięte. Są zresztą [duchy i duchy. 

Duchem polityki zagraniczaej Polski 

kierować powinien realizm i misty- 

cyzm, Realizm, bo ludzkość ewoluuje 

vowoli, a „chłopski rozum* nigdy nie 

zawodzi, Ale i mistycyzm, bo ludz- 

nak idzie ona naprzód, bo ideały zgo: 
dnej współpracy narodów wprawdzie 
usiłuje monopolizować masonerja, ale 
na wieki przed mią sformułował je 
Kościół katolicki. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Zagadnienie polityki państwowej 
w sprawie wyznania mojżeszowego 
nie da się wyodrębnić z całokształtu 

polityki polskiej wobec mniejszości 
żydowskiej w Polsče. 

Sprawy wyznaniowe u Żydów na- 
leżą do zainteresowań  najistotniej- 

szych i rozumne zaspokojenie tych 

potrzeb wyczerpie omal że mie bez 

reszty aspiracje społeczno-polityczne 

społeczności żydowskiej. 

Inaczej kształtowzła się psychika 
ludności żydowskiej u nas, na Zie- 
miach Wschodnich, inaczej м @а- 
wnem Królestwie lub Galicji. O ile 

tam cechy narodowe żydowskie co- 
raz to zaciereły się, wśród inteligencji 

wywołując znany ruch asymilacyjny, 
© tyle u nas Żydzi dążyli do zacho- 
wania swego oblicza narodowego, 

podobnie do pewnych odłamów Ży- 
dów, jak naprz. chasydzi, z  Króle- 
stwa i Galicji. Im bliżej granic Rosji 
warunki bytu Żydów pogarszały się, 
tak, iż z pośród dawnych ziem ха> 

branych — Żydzi <Siewizro-zapadna- 
wo kraja» najsilniej odczuwali ucisk 

rosyjski. Te ciężkie warunki spowo* 
dowały specjalną psychologię Żyda 
ziem naszych, zmusiły one do zam- 

knięcia się w ghette żydowskie, swo- 

iste bardzo, ciekawe i skryte. 

Z chwilą kiedy powstała pierwsza 
możność jawnej i swobodnej organi- 
zacji społecznej, Żydzi ujawnili ma- 
ksymalny program, idąc w kierunku 

autonomji narodowej. Ten maksymal- 

ny program żydowski z kofica wejny 
i pierwszych lat niepodległości pol- 

skiej znalazł swój pełny wyraz w or- 

ganizacji gminy wileńskiej. Od spraw 
czysto wyznaniowych po przez spo: 
łeczne, oświatowe, filantropijne. do 

politycznych — do pełnego, słowem, 

przedstawicielstwa narodowego — oto 
krótko ujęty rozrost kompetencyjny 

żydowskiej gminy wileńskiej. A istnie- 

nie jej w tej fermie do chwili obe- 
cnej, z zairaceniem rzecz prosta, 

ostrych konturów tej formy, jest sym- 

ptomatyczne dla nastrojów ludności 
żydowskiej Ziem Wschodnich. 

Wiemy już, jak te dążności przed- 
stawiają się w świetle Dskretu o or- 
ganizacji gmin żydowskich. Dekret 
ten stoi na stanowisku gminy wyzna- 

niowej i dopuszcza ponadto do kom- 

petencji gminy sprawy  fiłantropijno- 
spełeczne, związane z wyznaniem. 

Czy Dekret ten uwzględnił ten- 

dencje ludności żydowskiej do gminy 
o szerokiej kompetencji i czy mógł 
się liczyć z odmiennem, niż w d. Kró-. 

lestwie połskiem, ukształtowaniem 

stosunków na Ziemiach Wschodnich? 

Krótkie podanie jego genezy daje 

odpowiedź na powyższe pytania. 7 
lutego 1919 roku ukazał się Dekret 

Naczelnika Państwa „o zmienach w 
erganizacji „gmin wyznaniowych ży: 
dowskich ma terenie b. Królestwa 
Kongresowego”. Dekret jten w arty- 
kułe pierwszym stwierdzał, że „do 

czasu uchwalenia przez S:jm Rzplitej 
Połskiej ogólnego statutu gmin . wy- 
znaniowych żydowskich, do obowią- 

zująctego prowizorycznie na terenie b. 

okupacji niemieckiej a z mocą niniej. 

szego dekretu rozciągniętego na po- 

zostałe części terytorjum b. Królestwa 
Kongresowego rozporządzenia z dn. 
1 listopada 1916 roku o organizacji 
żydowskiego Towarzystwa Religijne= 
go, wprowadzone zostają następujące 
zmiany i uzupełnienia"* Tu zostały 
dalej ujęte w punkty zmodyfikowane 
artykuły poszczególne rozporządzenia 

niemieckich władz okupacyjnych. 
Widzimy z tego, że Dekret Na: 

czelnika Państwa nie był ustawą o- 
ryginalną polską, że przerabiał i do- 
stosowywał do warunków įpolskich 
rozporządzenie niemieckie, że miał 

obowiązywać prowizorycznie. 
Tak powstały Dekret nie mógł 

ani uwzględnić odrębności i właści- 
wości ziem wschodnich, na które o- 

becnie został rozciągnięty — gdyż był 

obliczony wyłącznie na b. Królestwo 

Kongresowe, jak też nie mógł 

uwzględnić tendencyj rozwojowych 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO 4 — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

politykę poństaowy wobec Wyznania mojżeszowego 
gmin żydowskich tych ziem. 

W ciężkich warunkach džwigania 
się państwowości polskiej był tym- 

czasową ustawą, której miejsce miała 
w ptzyszłości zająć ustawa polska. 

Dekret ten, posiadający tak cieka- 
wą historję i nie będący tworem jed- 
nolitym, gruntownie przemyślanym i 

dostosowanym do odrębnych warun- 

ków poszczególnych części składo- 
wych Rzeczypospolitej, został obo- 

wiązującym dla ziem wschodnich, a 

ma być, podobno, rozciągnięty i na 
@, Galicję. ж 

Tego rodzaju un.fikacja nis wyda- 
je się być wskazaną. Niejednokrotnie 
już zdarzało się w naszej praktyce 

państwowo-administracyjnej, że Woje- 
wodziwo Wilenskie, lub Nowogródz: 
kie traktowane jest w ustawodawstwie 
lub zarządzeniach państwowych, czy 
uwzględniane w administracji pań- 
stwa na równi z województwem Po- 
znańskiem, lub Warszawskiem, bez u- 
względnienia cech swoistych i odręb- 
nych tych województw, czy dzielnicy 
de której należą. W wyniku tego ro- 
dzaju punkt widzenia wywołuje  róż- 
ne trudności i pociąga ujemne kon- 
sekwencje. 

O dekrecie z dn. 7 lutego 1919 
ogólnie można powiedzieć, że acz- 
kolwiek w zasadzie uwzględnia i daje 
gminie całkowity samorząd wyznanio- 

wy, jednak poszczególne postanowie. 
nia jego nie są dość elastyczne i ży- 
ciowe. Nie mówiąc już o terminologji 
przestarzałej i niedostosowanej do te- 
renu, na jakim obowiązuje, posiada 
ten Dekret różne niejasności. Tak 
więc nie dość precyzyjnie została o- 

kreśiona rola Rady Religijnej, będącej 
wyłącznie reprezentacją prawną wy- 

znania bez innych prerogatyw. Na- 

stępnie niewyraźaie określono kompe- 

tencje gminy w zakresie filantropji i 

spraw społecznych, wchodzących w 

zakres gminy. Nie sposób tu przyta: 
czać inne przykłady, gdyż nie chodzi 
w tej chwili o. szczegółową krytykę 

ustawy, Wymienić tylko trzeba jedno 
postanowienie, niepotrzebnie drażniące 

Żydów. Oto art, 24 ustawy przewi- 
duje nominatów ministra do Rady 
w liczbie sześciu na ogólną ilość 21 

członków Rady, Tak samo nie wska" 
zane jest utrzymywanie art. 15, upraw» 

niającego władzę nadzorczą do wpro- 

wadzania do zarządów gmin wielkich 
trzech członków z pośród osób, ma- 

jących w gminie bierne prawo wy- 

borcze. 

Postanowienia te drażnią Żydów, któ- 
rzy widzą w tem pewnego rodzaju 

łamanie autonomii wyznaniowej. Po- 

stanowienia te nie mają dla rządu 

specjalnej wartości praktycznej, a nie- 

potrzebnie wprowadzają rozdrażnienie. 

Zresztą rząd bez tych postanowień 
zawsze znajdzie możność, jako wła- 
dza nadzorcza, powstrzymać tę lub 

inną gminę, czy Radę Religijną od 

działań, sprzecznych z interesem pań- 
stwa. Nadmienić należy, że rząd do- 

tąd nie skorzystał z uprawnień, wy- 

pływających z tych artykułów. Nie jest 
to jednak równoznaczne z ich nie- 
istnieniem. 

Zapewne te i inne jeszcze okolicze 
ności będą w przyszłości wzięte pod 

uwagę przy układaniu nowej ustawy, 

czy stalutu dla gmin żydowskich, 
Wymaga tego dobrze zrozumiany in- 

teres i dobro państwa, 
W tym stanie rzeczy, jak teraz, 

lojałne zastosowanie się gmin żydowa 

skich do obowiązującej ustawy, dają- 

cej im samorząd wyznaniowy, będzie 

wyrazem ich dojrzałości politycznej 

i lojalności peństwowej. 
Lubicz. 

Pl aa i LKR RÓW 

Lewin chce startowač. 

LONDYN, 9.IX PAT. Lewin o- 
świadczył, iż rozpocznie lot do Ame- 
ryki skoro tylko waruaki atmosferycz- 
ne na to pozwolą, Lewin zdecydówa- 
ny jest dokonać lotu, mimo, iż jego 
doradca techniczny stanowczo mu 
to odradza ze względu na spóźnioną 
już porę. 

ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK -— ul. Mickiewicza 20, | 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW4A-—ul Mickiewicza 26 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

Sejm i Rząd: 
W Warszawie o Genewie. 

WARSZAWA, 9.9. (żel. wł, Słowa) 
Wiadomości o zmianach poczynionych 
w tekście polskiej deklaracji w spra- 
wie pokoju zostały w tuiejszych ko. 
łech politycznych przyjęte z wielkim 
niezadewoleniem. Stanowisko delega- 
cji polskiej jest bardzo trudne, tem- 
bardziej że z powodu |choroby Mini- 
stra Zaleskiego funkcje szefa delega* 
cji zastępczo pełni Minister Sokal, nie 
mający z nalury rzeczy tych pełno- 
mocnictw jakie posiada Minister Za- 
leski jako czynny członek Rady Ligi 
Narodów. Rząd Palski o ile wiadomo 
stoi na stanowisku, że dyskusja nad 
projektem proponowanym przez dele- 
gację polską powinna być jaknajob- 
szerniejsza i najgruntowniejsza oraz 
powinna oznaczać postęp w polityce 
pokojowej Ligi Narodów. 

Stanowisko rządu wobec sesji 
Sejmu. 

WARSZAWA. 9.9. (£el. wł. Słowa) 
Jak się dowiadujemy, rozmowy vice- 
premjera Bartla z Marszałkiem Piłsud- 
skim w Druskienikach ustaliły esta- 

tecznie stanowisko rządu wobec sesji 

Sejmu zaczynającej się w dniu 13-go 

września. Rząd jak się zdaje będzie 

oczekiwał od Sejmu bieżącej pracy 

ustawodawczej, gdyby się okazało, że 

sprawa samorezwiązalności Sejmu po- 
wraca na porządek dzienny to pro- 

wadziłoby to z pewnością de rychłego 

zamknięcia Sejmu. Raczej należy ocze” 
kiwać, że sprawa ta przynajmniej w 
pierwszych dniach sejmowych poru- 
szoną nie będzie. 

EEE 

J. E. ks, Bandurski we Lwo- 
wie. 

LWOW, 9—iX. PAT. Ks. biskup 
dr. Włądysław Bandurski przybywa 
z Wilna do Lwowa na obchód szó- 
stej rocznicy stworzenia ochotniczej 
straży pożarnej „Sokół”. Równocześ- 
nie miasto Lwów, które nadało de- 
stojnemu jubilatowi godność honaro- 
wego obywatela, urządza w dniu 10 
b. m. w ratuszu Uroczyste wręczenie 
mu dyplomu przy udziale delegacyj 
wszystkich polskich zrzeszeń oraz 
mieszkańców miasta. Pobyt ks. biskue 
pa Bandurskiego we Lwowie potrwa 
kilka dni. 

Katastrota lotnicza pod Kra: 
kowem. 

KRAKÓW, 9—iX. PAT. Onegdaj 
wydarzyła się tu katastrofa lotnicza, 
a mianowicie w drodze powrotnej z 
Olkuszka do Krakowa samolot, w 
którym jechał pilot porucznik Marjan 
Urbański i mechanik sierż. Gierba- 
czewski z powodu uszkodzenia w 
aparacie musiał wylądować na nie- 
równym ferenie we wsi Babice koło 
Alwerni, przyczem aparat zestał strza- 
skany, a porucznik Urbański doznał 
złamania nosa i licznych obrażeń, na 
calem ciele. Mechanik wyszedł cało. 

Wybuchy w Chicago. 

PARYŻ, 9 9. Pat. «Petil Journal» 
donosi z Chicago o trzech wybuchach, 
które wyrządziły znaczne szkody oraz 
zabiły trzy osoby, a wiele raniły. 

Ustawa o lotach transatlan- 
tyckich, 

OTTAWA, 9 9. Pat, Po zebraniu 
gabinetu premjer Mackenzieking za- 
powiedział, że w czasie przyszłej sesji 
parlament zostanie prawdopodobnie . 
wezwany do uchwalenia ustawy, na 
podstawie której rządowi przysługiwa* 
łoby prawo zabronienia niebezpiecz- 
nych przelotów powietrznych. Obec- 
nie rząd nie ma możności zakazania 
lub regulowania lotów transatlantyc- 
kich, dokonywanych przez aparaty 
prywatne odlatujące z Kanady, Po о- 
statnich jednak katastrofach opinja 
publiczna domaga się uregulowania 
tej sprawy w drodze ustawodawczej. 

Lotnik sowiecki w Wiednia. 

WIEDEN, 9.IX PAT. Wczoraj wy- 
lądował w Wiedniu rosyjski lotnik 
Szebanow. Dziś o godz. 5 rano od- 
leciał on w dalszą drogę. 
  

Schorowana niedołężna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna, a przedewszystkiem żywność. 
Oflary pieniężne proszę składać w 
Administracji <Słowa» tub bezpośred- 
nio, ul. Stara Nr 11 (Zwierzyniec). 

NAJLEPSZE KSIĄŻKII | 
LADA GEIR, PROSPOKIÓŁ WASI KREDNTOWA LS 

  

   



ECHA KRAJOWE 
Cudowne uzdrowienie. 

W lutym, 1926 roku zachorował 
dwudziestokilkuletni żołnierz, Piotr 
Grzybowski na zapalenie otrzewny. 
Lekarze radzili operację, ma którą 
jsdnak chory zdecydować się nie 
mógł, i dopiero w czerwcu, tegoż ro: 
ku zawieziono go de Oszmiany w 
stanie bardzo ciężkim i groźnym. 
Zrozpaczona matka doniosła o tem 

bratu swemu, księdzu Sopodźce, ka- 

pelanowi wojskowemu w Wilnie, i 

ten odprawił na intencję chorego 
Mszę św., za przyczyną Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Kiedy doktor 
Polonis, ordynator miejskiego szpita- 
la w Oszmianie, przystąpił do laparo- 
tomji, — okazało się, ż8 cała jama 

brzuszna zalana jest żółcią, wobec 

czego straciwszy wszelką nadzieję ra- 

funku, nie próbował nawet rany za- 

szyć, ale ją tyłko zabandażował, a 

służbie szpitalnej kazal przygotować 
trumnę na dzień następny. Chory 
jednak nie tylko nie zmarł, ale za- 
żądał posiłku, a gdy po 3-dniach 
bandaż zdjęto, okazało się, iż rana 

'zaczyna się zabłiźniać, W miesiąc po- 
tem— Grzybowski, uzdrowiony, Szpi- 
tał opuścił. 

Wiadomość 0 fakcie powyższym 
zactzerpnąłem z ust ks. Bobrowskiego 
proboszcza z Janowa Poleskiego, któ- 
remu sam Gr. Polonis szczegóły te 

komunikował, a uzdrowienie mazwał 

cudownem. Na prośbę jego i księdza 
Sopodźki, aby zechciał na pismie 

stwierdzić ten fakt nadzwyczajny, wy- 

mówił się brakiem czasu, ale obiecał 

świadectwo nadesłać. Minął jednak 

rok z okładem 1, pomimo  kilkakrot- 
mie powtarzanej prośby, obietnicy nie 

spełnił. Zainteresowany fakiem noszą* 

cym wyraźną cechę nadprzyrodzono- 
ści, chciałem zdobyć pozytywnie dane, 

a wiedząc, że przez posły wilk nie 

syty, zwrócł:m się listownie do dr. 

Poloenisa, prosząc o wyjaśnienie: na 

co był chory operowany przez niego 

Grzybowski i jeżeli powyżej podane 

szczegóły są prawdziwe, © ile me- 

dycyna może objaśnić to niespodzie- 
wane uzdrowienie działaniem praw 

natury? Z tem samem zapytaniem 
zwróciłem się do dr. Legiera, asysten- 

ta przy operacji Grzybowskiego. Oba 

listy pozostały bez odpowiedzi i przez 

to pozbawiony zostałem możności U- 

dowodnienia, że obecna relacja moja 

nie jest babską plotką, ani czczą ga- 

daniną, która z ust do ust przecho: 

dząc, nabiera coraz większych roz- 

miarów i coraz bardziej się prze- 

kształca. : 
A teraz nasuwa się pytanie: @а- 

czego obaj wzmiankowani lekarze po- 

stąpili tak niekułturalnie, nie odpo- 

wiadając na listy? Ponieważ szło tu 

nie o jakąś długą rozprawę nauko- 
wą, ale o nazwę choroby, oraz jej u- 

leczenie, mogło tu nastąpić jedno z 

dwojga: albo dany wypadek był nor- 

malnym i chociaż, może wyjątkowym, 
zgadza się z zasadami terapentyki, 

albo  przeciwnie—teoretycznie wytłó- 

maczony być nie może. Na taką od- 

powiedź wystarczyłoby kwadransa 

czasu i tylko bardzo naiwny człowiek 

może wierzyć, że w ciągu trzynastu 

miesięcy dr. Polonis zdobyć na to się 

mie mógł, spotykając się kilkakrotnie 

z osobami, interpelującemi go w tej 

kwesti. Brakowało tu widocznie nie 

czasu, ale odrobiny dobrej woli. Mógł 

się również łatwo wykręcić prostem 

zaprzeczeniem cudowności danego 
„faktu, aby się od natrętnych pytań u- 

wolnić, ale byłoby to w sprzeczności 
'z tem, co sam księżom Bobrowskie- 
mu i Sopodźce opowiadał, i co wła- 

śnie pobudziło ich do zażądania stwier- 
dzenia słów jego na piśmie. Niechęć 
wydawania takich świadectw, w któ- 

rych medycyna uznać musi niemoc | 

ograniczoność swoją wobec interwencji 

jakiejś siły nieznanej, jest bardzo po- 

spolitem zjawiskiem w świecie lekar: 

    

  

A propos onegdajszej 
premjery. 

..... Na sali weale pełno pub- 

liczności, która nie wiedziała to robić 

z więczorem, mocno już chłodnawym, 

tedy miebardzo „spacerowym*. Na 

scenie artyści wygrywają nie śpiesząc 

się i jakby roztargnieni lekką i deli- 

katną komedję Caillavzt'a ide Flers'a 

(Świeć im, Panie, obu!). Komedyjka 

„Michasia i jej matka" mogłaby być 

ślicznym... wodewilem, Jeśli by były 

kuplety, p. Lena Pillati megła by je 

Śpiewać... Ale w komedyjce Cailla- 

vai'a i de Flers'a niema kupletów — 

a p. Leny Pillati niema już w Wil- 

nie... 2 

Artyści grają, graja, grają. P. Lel- 

ska cz s jeszcze „nie swojsko” 

wobec nowej publiczności; publicz- 

mości okrutnie podoba się p. Mali- 

nowski; cudny humor francuski to 

błyśnie to zgaśnie, w przekładzie 
Bóg wie jak dalekim Od oryginału, 

tudzież w grze pełnej niedociągnięć; 

Michasia przewraca na środku salonu 

do góry nogami iurkusową kanapę i 

turkusowy fotel o  złocenych  mo- 

gach... 

A fa, zasunięty w moje recenzenc- 

kie krzesełko w drugim rzędzie par 

teru — wciąż myślę, myślę i myślą: 

jaki też to będzie ten nowy, u które- 

Pińsk, 6-g0 września 

skim. Niektórzy lekarze wyznają szcze- 
rze, że nie chcą przyczyniać się do 
szerzenia tego, co nazywają zabobo- 
nem i narażać się na kompromita- 
cję wobec kolegów, odrzucających cu- 
da w imię nauki. W gruncie rzeczy 
jest to preste tchórzostwo przed tem, 
co „ludzie powiedzą” z nauką nic 
wspólnego nie mające. 

Ks. W. Czeczott. 

BIALYSTOK. 
— O własność polską. Tuż 

pod Błałymstokiem położona jest let- 
niskowa i kuracyjna miejscowość Sup- 
raśl. Prócz letnisk i sanatorjum jest w 
Supraślu starodawny klasztor unickie* 
go zakenu bazyljanów, wybudowany 
w 1500 r. (obecnie nieczynny). Przy 
klasztorze wznosi się obronna cerkiew 
murowana i pałac. 

Jak pałac tak i cerkiew wybuda- 
wał ongiś hetman Chodkiewicz. Do 
Chodkiewiczów należały lasy i wsie 
okoliczne. Obecnie właścicielem pała- 
cu i majątku jest niejaki Zachert. Po- 
przednik obecnego właściciela — nie- 
miec Zachert otrzymał pałac i mają- 
tek od rządu rosyjskiego za szpie- 
gostwo na rzecz Rosji podczas pow- 
stania 1863 r. Wielokrotnie porusza- 
no tę sprawą w prasie, lecz zawsze 
bez skutku, Ludność okoliczna przy 
każdej sposobności domaga się usu- 
nięcia Zacharta i przekazania monu- 
mentalnej pamiątki Chodkiewiczow- 
skiej na rzecz Państwa. Szczególnie, 
że olbrzymi pałac w połowie stoi 
pustkami, a w majątku prowadzi się 
gospodarkę rabunkewą. Tem bardziej 
obcym jest właściciel pałacu, że przez 
oficjalistów swoich szkodzi interesom 
gospodarczym mieszkańców miastecz- 
ka i częstokroć, jak np. podczas o- 
statnich wyborów do Rady Miejskiej, 
stwarza widoczny opór w celu niedo- 
puszczenia do ulepszenia gospodarki 
miasteczka. W takich rękach znajduje 
się pamiątka historyczna, niszczejąca 
z dnia ma dzień. Mimo ukrytych 
wpływów Zacherta świadomi praw 
polskich obywatele miejscowi za wy- 
graną dać nie chcą i przy każdej spo- 
sobności domagają się zwrotu ;zagra- 
bionej własności w ręce polskie. (c) 

— Nowe Rady Miejskie. Da. 
3 b. m. na skutek decyzji Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych Wojewo- 
da białostocki wydał zarządzenie o 
rozwiązaniu Rad Miejskich w Suwał- 
kach, Grodnie i Łomży oraz prze- 
prowadzeniu nowych wyborów, z tem, 
że będą one zakończone do dn. 15 
października r. b. (e) 

— Demonstracje komunistycz- 
ne. W związku ze świętem młodzie” 
ży komunistycznej dn. 4 bm. w Bia- 
łymstoku kilkadziesiąt wyrostków u: 
rządziło manifestację. 

Rozwinąwszy czerwony sztandar 
usilowaii utworzyć pochód, wznosząc 
okrzyki «Niech żyje Związek Młodz. 
komunist», »Precz z policją» i t. p. 
rozrzucając jeonocześnie Gdezwy. Z 
tłumu rozległy się strzały. Konny 
patrol policyjny rozproszył demon- 
strantów. Dokonano szeregu areszto- 
wań. (c) 

PROZOROKI. 
— Koło Związku Inwalidów. 

Wydział Wykonawczy Zarządu Głów- 
nego Związku Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warsza- 
wie, zorganizował na terenie pow. 
Dziśnieńskiego, podl. Grupę Związku 
w m. Prozorokach, gdzie też w dniu 
19 czerwca b. r. odbyło się pierwsze 
walne zebranie organizacyjne. 

W dniu 14 sierpnia b, r. odbyło 
się również pierwsze walne zebranie 
inwalidów wojenuych pow. Mołode- 
czańskiego, w następstwie czego Wy- 
dział Wykonawczy w Warszawie, za- 
łożył Powiatowe Koło Zw. Inw. Wej. 
Rz. Pol, z siedzibą w Mołodecznie. 

go progu sio'my, 
teatru w Wilnie? 

Polski teatr w Wlniel Podkreślam, 
kropię wykrzyknik. Bo jakże? Saytač 

sezon polskiego 

wróbla ma dachu, 
wniebogłosy: 

— Polski teatr w Wilnie to pla- 
cówka kulturalna wysokiej narodowej 
doniosłości! Otaczajmy teatr polski w 
w Wilnie najgorliwszą opieką! Niema 
oflary, którąbyśmy nie powinni po- 
nieść dla postawienia i utrzymania 
teatru polskiego w Wilnie mą moż: 
liwie najwyższym poziomie! 

1 jakbym słyszał wszystkie wróble 
po wszystkich dachach podchwytujące 
chórem: 

— Tak! Tak! Tak! 

Tymczasem — zostaliśmy oto na 
cały przyszły sezon enfin seuls, na- 
reszcie sami... z p. Rychłowskim i z 
jego trupą, to jest z taką, jaką uda 
mu się skompletować. Przy najserde- 
czniejszej życzliwości dla p. Rychłow= 
skiego, przy gorącem życzeniu dlań 
wszelkiego powodzenia — trudno mi 
jednak nie myśleć, że perspektywa 
posiadania w Wilnie jednego tylko 
teatru polskiego mianowicie takiego, 
jaki Wilnu dać może — w obecnych 
warunkach — p. Rychłowski... nie 
jest szczytem marzeń ani też szczy- 
tem tego, co Wilno powinneby mieć. 

A Reduta? 

a rozkrzyczy się 

į. spiawie zlikwidowanej w swoim cza* 

ЭЕО КО 

Porozumienie z Polską— jest koniecznošė žy= 
ciową Gdańska. 

GDAŃSK, 9 IX, PAT. Odbylo się tu przedwyborcze zebranie partji 
niemieckich liberałów, na którem poseł do sejmu gdańskiego dr. Wagner 
wygłosił dłuższe przemówienię, poświęcone głównie wykazywaniu koniecz- 
ności porozumienia z Polską. Omawiając politykę partji niemiecko-liberainej 
pos. Wagner oświadczył, że liberałowie gdańscy uważają za konieczne 
prowadzenie w stosunku do Polski rozsądnej i umiarkowanej polityki, 
albowiem gospodarczy rozwój Gdańska przedewszystkiem zależy 0d roz- 
woju kraju, z którym Gdańsk sąsiaduje i z którym jest gospodarczo 
związany, Polityka porozumienia z Polską jest dla wolnego miasta ka- 
niecznością życiową. 

Dalej pos. Wagner wystąpił z protestem przeciwko metodom  nacjo* 
nalistów niemieckich, zwalczających politykę porozumienia. Libzrałowie nie- 
mieccy pragną pozyskać przy zbliżających się wyborach do Sejmu jak 
największą ileść zwolenników i w tym celu wysuwają hasło porozumienia 
z Polską, zyskującte coraz więcej zrezumienia wśród niemieckiej ludności 
wolnego miasta, zrażonej'dotychczasową awanturniczą i szkodliwą dla 
wolnego miasta polityką nacjonalistów niemieckich. 

Wysiedlenie emigrantów z Łotwy. 
Według wiadomości z Rygi, szereg emigrantów rosyjskich wysiedlonych 

ma być z granic Łotwy. W sprawie antysowieckiej organizacji rosyjskiej prowa- 
dzone jest śledztwo przez polityczną policję łotewską. Podobno jeden z wysłan- 
ników paryskiej organizacji W. Ks. Mikołaja Mikołajewicza, kierujący aktami 
teroru na terenie Rosji Sow., Ssmojłow, znajduje się na terenie Łotwy. 

Spisek na życie Kemala Paszy. 
KONSTANTYNOPOL, 9-IX. PAT. W związku z aresztowaniem w okolicy 

Smyrny kilku osobników władze wykryły spisek przeciwko Kemalowi Paszy i 
kilku innym członkom gabinetu. 

PARYŻ, 9 IX. PAT. <Petit Journal» donosi z Koustąutynodola, że w Smyr- 
nie aresztowano kilku osobników pod zarzutem usiłowania wysadzenia w po- 
wietrze pociągu, którym jechał Mustafa-Kemal. 

Przeciw hazardownym lotom nad Atlantykiem. 
LONDYN, 9-1X, PAT. Były angielski sekretarz stanu do spraw lotnictwa lord 

Thomson w wywiadzie z przedstawicielem «Evening News» na temat lotów przez Atlau- 
tyk oświadczył co następuje: Nie widzę bzzpośredniej celowości nowych hazardowych 
przedsięwzięć przelotu przez Atlantyk, Dalsze więc przedsięwzięcia hazardowne i tyzy- 
kowanie życia dia samej tylko ambicji nie jesu celowe, gdyż nie prowadzi do zdobyczy 

technicznych na tej drodze. 
Nie przypuszczam, aby ustawowy zakaz lotu przez Atlantyk mógł całkowicie po- 

wstrzymać przedsięwzięcia, praktycznie mówiąc, szaleńcze, ale z pewnością należałoby 
zabronić całkowicie przelotu nad Atlantykiem na aeroplanach. W tym celu mogą być 
użyte tylko hydroplany, ponadto każdy powinien posiadać radjostację. Wobec licznych 
ostatnio wypadków nieszczęśliwych, któremi zakończyły się usiłowania orzebycia Atlan- 
tyku, trzeba koniecznie położyć kres szaleństwu i pozostawić najbliższą przyszłość 
nauce. W zakończeniu p. Thomson wyraził przekonanie, że rozwiązanie zagadnienia ko- 
maunikacji powietrznej nad Atlantykiem leży raczej w sterowcach aniżeli w samolotach. 

USZYTE ZZ DEE OWE RW AUT ETYKIETY 

Śledztwo w sprawie Trajkowicza, 
WARSZAWA, 9—IX. PAT. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje o 

wiadomości, że śledztwo w sprawie pozbawienia życia w poselstwie ZSSR 
Józefa Trajkowicza nie zostało ukończone, że władze sądowo'śledcze nie 
udzielały żadnych informacyj w tej sprawie i że cały szereg wiadomości 
podanych przez prasę nie odpowiada istotnuemu przebiegowi sprawy. 

Szalony zamiar obłąkańca. 
Chciał wysadzić fort aby popełnić samobójstwo. 

KRAKÓW, 9-IX. PAT. W związku z ewakuacją materjałów wybuchowych 
z fortu Grębałów, zajęty przy tej pracy składmistrz pirotechnik Jan Kornia przy- 
słał wczoraj w godzinach popołudniowych kilka listów, z których treści wyni- 
kało, że z powodu złego stanu zdrowia i stosunków rodzinnych postanowił 
się pozbawić życia i to wewnątrz fortu Treść listów wskazywała wyraźnie na 
znamiona obłędu u wspomnianego składmistrza. Władze wojskowe powzięły 
uatychmiastową akcję celem przeszkodzenia zamiarowi samobójczemu, tembar- 
dziej, że mogła zachodzić obawa eksplozji, znsjdującej się wewnątrz fortu amt 
nicji. Do fortu przybyli przedstawiciele władz wojskowych. Dzięki umiejętne- 
mu ujęciu sprawy i dzięki nawiązaniu kontąktu z szaleńcem, Kornia opuścił 
fort i oddał się dobrowolnie w ręce władzy. 

Na slizgowcu z Warszawy do New-Yorku. 
WARSZAWA 9 IX PAT, Jak donosi <ĄBC» w ciągu najbliższych 10 dni dwaj 

lotnicy polscy, których nazwiska narazie nie mcgą być jeszcze ujawnione, podejmą 
próbę raidu na slizgowcu z A Ana, do Nowego Yorku. Trasą raidu ma być nastę: 
pująca: z Warszawy — Wisłą przez Bałtyk, morze Niemieckie do Lizbony, z Lizbony 
zacznie się właściwy ześlizg Atlantykiem do Nowej Fuslandji i dak jj Yorku. Cała 
trasa wynosi 7—8.000 kilometrów. Raid organizuje redakcja «ABC». Ślizgowiec zaopa- 
trzony będzie w aparat nadawczy radjowy. Określenie ścisłej daty startu zależeć będzie 
od danych meteorologicznych. Slizguwiec (jak wiadomo jest to aparat zaopatrzony w 
motor lotniczy, któty nie płynie po wodzie, lecz ślizga się i dlatego jest niejako tworem 
pośrednim pomiędzy łodzią motorową a hydroplanem) jest polskiej konstrukcji i został 
w całości wykonany i zaopatrzony w Polsce. 

Pożar na dworcu w: Krakowie. 
KRAKÓW, 9-IX. PAT. Dziś o godz. 2 min. 30 w nocy wybuchnął na dwor- 

cu towarowym pożar w składach towarów krejowych i zagranicznych. Przybyłe 
oddziały straży i wojska otoczyły pierścieniem miejsce pożaru. Ogień uszkodził 
częściowo magazyny. Dzięki szybkiej akcji straty wyrządzone przez ogień nie 
są znaczne. Przyczyna pożaru dotychczas nie znana. 

KRAKÓW, 9iX. W związku z katastrofą pożaru na dworcu towarowym w Krako- 
wie, dyrekcja kolejowa komunikuje, że spaliła się połowa magazynu wraz z umieszczo- 
nemi w magazynie zwykłemi przesyłkami. W spalonej części znajdowały się cztery prze- 
działy, dzierżawione przez firmy prywatae a mianowicie: «llustrowany Kurjer Codzien- 
ny», Kooperatywę kolejową i firmę <Continentals. Szkody wyrządzone przez pożar za- 
równo w budynkach, jak i w towarach wynoszą w przybliżeniu 700,000 złotych. Poli- 
cja prowadzi energiczne śledztwo. ” 

Trzęsienie ziemi w Alhucemas. 
MEDJOLAN, 91X. PAT. Według doniesień z Alhucemas, miejscowość ta nawie- 

dzona została siinem trzęsieniem ziemi, które trwało 8 sekund. Kilka domów w Alhu- 
cemas i w Jurgo zawaliło się. 

Zakończenie śledztwą w sprawie , Hromady*. 
Jk się dowiadujemy śledztwo w już w przyszłym tygodniu. Niezwłocz- 

nie po ukończeniu śledztwa władze 
prokuratorskie przystąpią do sporzą- 
dzenia aktu oskarżenia. 

  

nie „Białęruskiej Włościańsko Robot- 
siczeį Hromady“ zostanje zakończone 

"Reduta — jak wiadomo — stala cząč tuż, tuż... Już niektóre teatry po 
się niemal już wyłącznie objazdowym 
teatrem, Reduta tylko ma w Wilaie 
swoją przystań, swoje pied d terre. 
Reduta wciąż jeździ i jeździ... Ma w 
ciągu nadchodzącega sezonu zimowe- 
go tylko zjawiąć się w Wilnie. Zagra 
jakąś sztukę — raz, dwa razy, trzy 
razy i pojedzie znów sobie. Tedy bę- 
dzie to teatr „od święta*. A nie o to 
chodzi. Chodzi o dobry, sżaży teatr 
polski dla Wilna, o najlepszy, na ja- 
ki zdobyć się możemy, 

W skladzie Reduty „wybuchło*— 
przesilenie, Cały szereg dotychczaso- 
wych artystów i artystek dyr. Oster- 
wy przewędrował na inne sceny, głów- 
nie dó Poznania. Powstałe stąd luki 

* м kadrach Reduty mają—jak słyszę— 
zapełnić pp. Wołłeyko, Piwiński i 
Malinowski z trupy dyr. Rychłowskie- 
go, który zmajdzie się w niemałym... 
kłopocie. Prośmy Boga aby znalazł 
się... w kropce i w możności znalz- 
zienia jeszcze teraz, o tak spóźnionej 
porze, aktorów tak tęgich jak trzej 
ustępujący, Ale i żeński personel Te- 
airu Polskiego potrzebuje na gwałt 
dopełnienia. P. Janina Piasecka—opu- 
ściła Wilno; p. Zofja Kusziówna— 
już gra na scenie w Poznaniu. 

EPo takiem „przesileniu“ jakże bę- 
dzie wyglądał zespół naszego Teatru 
Polskiego? Z jakim że zastępem artystek 
i artystów rozpocznie dyr. Rychłowski 
kampanję teatralną? A musi ją rozpo- 

miastach Rzeczypospolitej rozpoczęły 
nowy sezon z dniem 1-go września. 

* 

Co do teatru polskiego w Wilnie, 
mam, muszę przyznać się, "ambicje, 
co najmniej, —krakowskie. Teatr dra- 
matyczny polski w Wilnie powinien 
nie ustępować, co do poziomu  arty- 
stycznego, teatrowi miejskiemu w 
Krakowie. Powiem więcej nie oba- 
wiając się znikąd sprzeciwu: 

Teatr polski w Wilaie powinien 
być lepszy niż teatr polski w Krako- 
wie lub we Lwowie, w Katowicach 
lub w Lublinie a nawet w Poznaniu. 

My, społeczeństwo polskie w Wil- 
nie, nie jesteśmy tu, w ukochanem 
naszem mieście tak bardzo i absolut: 
nie... em famille abyśmy sobie mogli 
pozwelić na teatr., byle jaki. Byle 
tylko nasze zaspakajał wymagania 
lub... naszą pobłażliwość. 

Teatr polski w Wilnie nie istnieje 
tylko i wyłącznie dla polskiej publicz- 
ności. Wręcz przeciwnie: jedno z kar- 
dynalnych jego zadań jest pociąganie 
do teairu polskiego Paa nie 
pelskiej a przynajmniej uchodzenie w 
oczach nie polskiej publiczności za 
istotną, pełną blasku i dostojeństwa 
placówkę polskiej kultury. 

Nie lubimy pamiętać, a tembar- 
dziej aby nam przypominano, że pra: 
wie pgłowę ludności wileńskiej sta- 

O artykule ks. Arcy” 
biskupa Roppa. 

Uwagi |. E. ks. arcybiskupa me- 
tropolity Roppa dotyczące niektórych 
rysów broszury Dmowskiego „Kościół, 
Naród i Państwo”, wydrukowane w 
«Słowie» z dn. 6b. m. musiały trafić 
w sedno, jeśli z jednej strony wy- 
wołały ostre zareagowanie w prasie 
narodowo-demokratyczneį a z drugiej 
strony żywe z uwagami Arcypasterza 
solidaryzowanie się np. «Dziennika Po- 
zaańskiego» i krakowskiego «Czasu», 

«Warszawianka» i «Głos Narodu» 
polemizując z dostojnym krytykiem 
broszury Dmowskiego, okopułą się w 
ostentacyjnem twierdzeniu, że ks. ar- 
cybiskup Ropp tylko wypomina Dmow- 
skiemu, pominięcie nadprzyrodzoności 
katolicyzmu. Roman Dmawski — wo- 
łają—nie może być odpowiedzialny 
za to, czego... nie powiedział! A wia- 
domo przecie, że w danych okolicz- 
nościach i warunkach: przemilczenie 
danego faktu może mieć niemałe zna- 
czenie np. sympiomatyczne. 

Wspomniany .,Dziznnik Poznań- 
ski" nazywa wywody ks. arcybiskupa 
„głębokiemi, podyktowanemi troską 
o dobro Kościała i narodu”, przyta- 
cza całe ustępy z ariykułu drukowa- 
nego w „Słowie* i zapowiada ciąg 
dalszy komentarza do tego, co ks. 
biskup Ropp napisał „widząc w arty- 
kule ks. arcybiskupa Roppa jedną z 
dźwigni moralnych dła naszego spo* 
łeczeństwa oraz społecznych zagadnień 
naszego życia narodowo - państwo* 
wego”. 

Jaskrawo od tych opini] odbija 
sam ten polemicznych dwóch artyku* 
łów „Dziennika Wileńskiego”, w któ* 
rych autor nazywa — obyczajem na 
ul. Dominikańskiej przyjętym—uwagi 
ks, arcybiskupa Roppa, bez ceremo- 
nii... „napaścią”, Zaraz: napaść! „Dzien- 
nik* wszędzie węszy: napaść! Gorzej 
jeszcze. Obrońca broszury Dmow- 
skiego posuwa się do zarzucenia ks. 
arcybiskupewi.. złej woli (I) oraz po- 
sługiwania się metodą krytyczną „nie 
powiemy aby bezstronną i szlachstną". 
Aż i nareszcie przychodzi coś wręcz 
rekordowego nawet w „„,Dzienaiku*. 
Oto, polemista organu z pod Domi- 
nikanów samemu arcybiskupowi - me- 
tropolicie zarzuca występowanie z ten- 
dencjami,.. niekatolickiemi! 

Jeszcze „Dziennik“ nie jest bar- 
dziej katolickim niż papież ale już jest 
bardziej katolickim — niż arcybiskup. 
Dobre i to na te ciężkie czasy. 

Po katastrofie powodzi 
w Małopolsce. 
Obraz zniszczenia. 

WARSZAWA. 9.1X PAT. Cen- 
tralny komitet społeczny pomocy 
oflarom powodzi komunikuje na pod- 
stawie danych urzędowych, iż liczba 
nawiedzonych klęską powadzi powia- 
tów w Małopelsce wynosi 43. Liczba 
zalanych miast w województwach 
Stanisławowskiem i Lwowskiem łącz- 
nie 10. Ilość zalanych gmin w woje- 
wództwach Lwowskiem, Stanisławow- 
skiem i Tarnopolskiem 444 Na sku- 
tek katastrofy powedzi utraciło życie 
53 esoby. Liczba poszkodowanych 
wskutek powodzi sięga na — terenie 
województwa Lwowskiego i Stanisłae 
wowskiego cyfry 52344 rodziny. 

Dalsza pomoc powodzianom. 

WARSZAWA. 9.1X PAT. Dnia 
9 b. m. odbyło się kolsjne posiedze- 
nie prezydjum centralnego komitetu 
społeczaego pomocy ofiarom powa- 
dzi. Na posiedzeniu omówiono dal- 
5га akcję pomocy, zastanawiano się 
nad sposobami wzmożenia ofiarności 
publicznej, wreszcie  rozdyspono- 
wano zebrane ofiary publiczne w su- 
mie 140 tys. złotych pomiędzy po- 
szkodowane województwa, przyczem 
województwu Stanisławowskiemu wy- 
asygnowano 80 tys. złotych, Lwow- 
skemu 40000 i Tarnopolskiemu 
20000. Tegaż dnia odbyło się w 
M-stwie Spraw Wewnętrznych posie- 
dzenie międzyministerjalnego komitetu 
pomocy ofiarom powodzi. Na posie: 
dzeniu tem wysłuchano sprawozdania 
delegata M.stwa Pracy i O. Sp., któ* 
ry pewrócił z objazdu dotkniętych 
kięską terenów. Zs sprawozdania wy- 
nika, że ną terenie samego woj. Sta- 
nisławowskiego, poszkodowanych z0- 
stały 383093 rodziny. Następnie ko- 
mitet przyjął do wiadomości ;dotych 
czasowe rozdyspon wanie sum 
przez centralny komitet społeczny. 

Odnaleziona ekspedycja. 
ZAŁUCZE, 9,X. PAT. Ekspedvcia 

golsko-rumuńskiej mies 5., «omis 
delimitacyjnej, O której ad czasu 
powodzi nie było żadnej wiadomości, 
po 10-dniowej podróży, przedostała 
sig górami do Kut, skąd w dniu 
wczersjszym powróciła do Czernio- 
wiec. Strat w ludziach ekspedyca niej 
poniosła. 

Nowości wydawnicze. 
— Ludwik Czarkowski: <W odmęcie 

wojny 1914—1918», Kronika wydarzeń w 
powiecie Sieńskim. Str. 38. Wilno. 1927. 

Bardzo ciekawy i obfity w faktyczny 
materjał, przyczyneż do naszej wojennej 
martyrologii. ы 

— Boyowi-Zeleńskiemu & specjalnie 
jego najświetniejszej książce <W Sorbonie i 
po za nią» poświęca w gazecie <Temps» z 
dn. 2 września wprost entuzjastyczny  trzy- 
szpaltowy artykuł p. Stephane Aubac. 

‚ — W «<Naokoło świata» (Nr 40) nie- 
zmiernie żywo prowadzonym miesięczniku, suto 
ilustrowanym, takie oto między innemi znaj- 
dujemy prace licznemłi opatrzone ilustracja< 
mi: <E nigracja polska we Francji», <Foto- 
grafowanie przez ocean», <Ucho», <Rubieże 
wszechświata», opowieść o pięknej Padma* 
wati ete 

— clskier» zeszyt podwójny, 
cyjny zawiera moc pożywnej, interesującej i 
powabnej lektury, Oto ciekawy żywot jed- 
nego z pierwszych botaników polskich An- 
drzejowskiego (na cmentarzu w Stawiszczech 
pochowany), oto opis słynnego ogrodu 
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i rozpoczęła lekcje śpiewu solowego, 

EA ES Li Lacs ES ka nana bara na MÓJ 

w. Zamościu, oto_ opowiadanie z życia 
wielsiego malarza Poussina, oto rzecz o do- 
żynkach i początek powieści «Czerwona gał- 
ka» i o kometach wiele ciekawych rzeczy i 
powieść fantastyczna Zielińskiego etc. etc. 
Dział rozrywkowy, obszerna korespondencja. 
"Wyborny tygoda:k dia młodzieży. 

— Aleksander Skrzyński: <Dwie mo- 
wy». Jedna wygłoszona 28 maja 1927 roku 
po francusku w Instytucie Carnegt'ego, (Na- 
Cjonalizm a Internacjonalizm), druga była 
wygł szona w auli uniwersytetu krakowskie: 
go na zaproszenie młodzieży pacyf.stycznej 
w czerwcu 1927 r, (Polityka Polski a Liga 
Narodów»). Str. 95. Warszawa. F. Hoesick. 
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nowią żydzi, Dramatyczny teatr pol- 
ski w Wilnie powinien być tak dobry, 
tak znakomity, tak żywy, tak ciskawy 
aby sama tylko nieprzeparta chęć zo- 
baczenia świetnej kreacji artystycznej 
—albo sztuki fascynującej — sciągała 
publiczność żydowską, choćby naj- 
obfitszą, do teatru polskiego, Żydzi 
lubią dobry teatr i na emocje teatral- 
ne chętnie idą. Da rzeczywistej kul- 
tury polskiej nie mają najmniejszej 
niechęci lub tembardziej odrazy. Trze- 
ba im tylko dawać tę polską kulturę 
(z której tak się wynosimy) w jak 
najcenniejszych okazach, w najdosko- 
nalszych pokazach. 

To samo, co do Rosjan. Mamy 
ich w Wilnie sporo. Inteligencja, dla 
której przecie język polski bynajmniej 
obcym niz jest, pójdzie zawsze ocho- 
czo do teatru polskiego... byleby Ów 
teatr polski stał ma wysokości choćby 
na pół+wysekości wymagań ludzi, aby 
się tak wyrazić, wyhodowanych na 
przedwojennych teatrach Moskwy i 
Petersburga. 

A i na jedno jeszcze chciałbym 
zwrócić uwagę: na potrzebę posiada- 
nia tu w Wilnie takiego teatru pol- 
skiego, którego by nie wstyd było 
pokazać, tak już teraz licznie odwie- 
dzającym _ Wilno cudzoziemcom, 
Wszak od lat kilku liczone razy mo- 
glišmy my, nieustannie tych cudzo* 
ziemców przyjmujący i ugaszczający 
w Wilnie, zaprowadzić ich wieczora- 

mi do teatrul Czy tak nie jest? 
Gizież cudzoziemcowi pokazać „kul- 
turę wileńską, jeżeli mie w teatrze? 
Powiedźcie mi jakie macie teatry.., 
Reszięą każdy w duszy swej do- 
śpiewa. 

Świeżutki niech przytoczę przy- 
kład. 

Któregoś tu dnia odwiedza mnie 
pod wieczór, bawiący przejazdem w 
Wilnie, wybitny dziennikarz i publicy- 
sta włoski (z tak zwanego katolickie- 
go obozu) stale mieszkający w Rzymie 
p. Remo Renato Petitto. Rozmowa 
zeszła na teatr. „A co dziś grają?”. 
Grano akurat sztukę Nicodemi'ego. 
Mój gość zerwał się i pobiegł do 
Lutni zobaczyć jak „w Polsce* grają 
Nicodemi'ego.« Przyznam się, że od- 
robinę struchlałem. Nie miałem od- 
wagi mu towarzyszyć. 

Teraz zaś pytanie: kio ma trosz- 
czyć się, kło ma zabiegać, kto ma 
starać się, kło ma uczynić — aby 
Wiłno posiadało stały teatr polski, 
który byłby, zarówno co de repertu- 
aru, jak co do reżyserjj, zarówto co 
do Sił aktorskich jak co do wystawy: 
miejscem kształcenia się i nabierania 
kultury dla gublicznošci polskiej, а- 
trakcją dla żydowskiej publiczności 
oraz dla naszych Rosjan i Białorusi" 
nów, a również abyśmy Mie potrzebe” 

ка
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Krewnym, przyjaciołom i znajomym, którzy wzieli udział 

w oddania osłabił posługi ś. p M. KOWALEWOWI, 
serdeczne podziękowanie składa 

Jeżeli ktokolwiek żywił jeszcze na 

dzieje, że nowoobrana wileńska Rada 

Miejska potrafi rzeczowo zastanawiać 

się nad potrzebami miasta, (eu napew* 

no po trzeciem posiedzeniu płenarnem 

tóre się odbyło w ubiegły czwariek 

zbył się złudzeń. Obradująca Rada 

jska więcej przypominała: jakieś 

zliwe zebranie polityczne niż spo- 

jne obrady ciała, które przedewszy- 

kiem dbać powinno o gospodarkę 
iejską. Wiecowy ten charakter wno- 

szą do Rady przedewszystkiem nasi i 
żydowscy komuniści, którzy znajdują 

rzetelnych pomocników w ugrupowa- 

miach 8-ki i dwójki, Każdy wniosek 

miezależnie jakiej by treści, służy punk= 

"tem wyjścia do demagogicznych, de- 
monstracyjnych wystąpień nic z kwes- 

ła poruszoną we wniosku nie? mają- 

cych wspólnego. Przemówienia rad- 

nych z tych grup zawierające nic ma- 

ło momentów komicznych możnaby 

było traktować na wesoło gdyby nie 

fakt, że ludzie ci uniemożliwiają pracę 

Radzie wnosząc chaos i zamieszanie, 

Przemianowanie ulicy Szklanej na 
ulicę Likierta, terrorysty, który wyko- 
nał zamach na gubernatora rosyjskie- 

go w Wilnie. tak solidarnie poparte 

przez radnych żydów z 8-ki, grupę 

bądź cobądź , umiarkowaną społecz- 

cie, jest wymowuym dowodem jak 
dalece radni miejscy tych ugrugowań, 
które wniosek ten wysunęły, dalecy 

gą od troski o gospodarkę miejską i 
jak silne jest wśród nich  zacietrze- 
wienie polityczne. Do sprawy tego 
przemianowania ulicy, będącej apolo- 
gją terroru czyli metody działania 
poiępionej przez społeczeństwa kul- 

+turalne i wnoszącej do naszego życia 
wileńskiego posmak „idei ze wscho- 
du“ jeszcze powrócimy. 

Na pierwszy ogień czwartkowego 

posiedzenia poszła sprawa zwię'sze- 

mia ilości ławników z 4 na 5, Muse 
łe raz już podobna uchwała została 

przez władze nadzorcze odrzucona, 

uchwalcn» wniosek ponownie, Za 

wnioskiem głosowali radni. lewicy 
przeciw 12 i 14. : 

Następnie postanowiono wyasy- 

gnoweć 35 000 zł. na budowę szkoły 
powszechnej w Kuprjaniszkach. Radni 
żydzi razem z grupą . komunizującą, 
ma czele z Dzidziultm znanym z 

swych niedorzecznych i nieparlamen- 
tarmych wyrażeń, wypowiedzieli się 
przeciw, domagając Się, jak zwykle 
pewnych subsydjów na budowę szkół 
żydowskich. Przyjęto również sprawę 
wyasygnowania kredytów na pokrycie 

zwróconych pracownikom miejskim 
4 i 6 proc. potrąceń w pierwszym 
półroczu 1026 r., jak i o przeniesie- 

niu niektórych kredytów z jednego 

działu do drugiego w bieżącym okre- 
sie budżetowym. 

Z kolei uchwałóno wyasygnować 
dodatkowy kredyt w sumie 1286 21. 

92 gr. z nadwyżek dochodowych ki- 
ua miejskiego na pokrycie wydałków 

poniesiońych w roku bieżącym na 

trzy półkolonie łetnie, zorganizowane 

przez Magistrat m. Wilna. Przy tej 

sposobności żydzi znewuż zażądali 

56 proc. tej sumy dla dzieci żydow- 

skich, jco jednak pozostało bez uwzglę- 

śnienia. 
Wreszcie przystąpiono do wybo- 

rów wrzedstawicieli Magistratu i Ra- 
dy Miejskiej do poszczególnych in- 

stytucji państwowych i społecznych. 

Podczas wyborów na przewodni- 

czącego Rady Miejskiej przy rozpa- 
trywaniu zażaleń na Magisirat lub je 
go członków zgłoszono kandydatury 
pp. Wańkowicza, prof. Komarnickie- 

go, prof. Ehrenkreutza, Szpiro i Ra- 

fasa. й 
W pierwszem głosowaniu otrzy- 

mali; urof. Etrenkreutz—10 gł R fes 
— 10, prof. Komarnicki — 8, Szpiro 
5.ip. Wańł owicz — 4 

Posiedzenie Rady Miejskiej. 

RODZINA. 

  

    
W drugiem głosowaniu: prof, 

Ehrenkreutz — 10, p. Wańkowicz—9, 
prof. Komarnicki — 8, Rafes 9 i 
jedna kartka biała. Wobec czego też 
nastąpiło losowanie między p. Wań- 
kowiczem i Raftsem, przyczem Rafes 
wyciągnął kartkę z piusem. W. trze- 
ciem głasowaniu otrzymał: prof. 
Ehrenkreutz 21 głosów i Raf:s — 14 
głosów, białych kartek oddano 2, a 
więc w rezultacie wybrany został 
prof. Ehrenkreutz. 

Na przedstawicieli do Dyrekcyjnej 
Rady Kolejowej i Państwowej Rady 
Kolejowej wvbrano przez aklamację p. 
prezydenta Folejewskiego i jako za- 
stępcę p. v. prezydenta inż. Czyża; 
na delegatów do Wojewódzkiej Rady 
Ekonomicznej wybrano jednogłośnie: 
p. prof. Jundziła, p. Zaksa i p. ]гп- 
sza. Na członka Rady Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń wybrano ław- 
nika p. Łekuciewskiego i przedstawi- 
cielem w Radzie Opieki Społecznej 
— p. d-ra Maleszewskiego. Na dele- 
gatów do sprawdzania opłacanych 
kuponów i wyłosowanych obligacji 
li Mł pożyczek m. Wilna z r. 1902 

i 1913 powołano p. Korolca — za- 
stępca p. Krasowski i p. Gardona — 
zastępca p. Trocki. 

W czasie wyborów delegatów 
Rady Miejskiej do komisji organiza- 
cyjnej Wystawy Ziem Wschodnich 
wszystkie grupy wystawiły swo- 
ich kandydatów, a | mianowicie: 
z 12-stki — p. prof. Jundzili, z 14-ski 
—p. Korolec i p. Krasowski, z 10-tki 
—p. Jeusz, z 2-ki — p. prof. Ehren- 
kreutz i p. Dobrzański, z '8 ki — p. 
Kruk i p. Szpiro i z 15 oraz Tiki 
—Kruk Kožma i Kagan. 

W końcu przystąpiono de obrad 
nad nagłymi wnioskami zgłoszonemi 
na uprzedniem posiedzeniu, które 
niemal najwięcej czasu zabrały. 

J-ko pierwszy rozpatrzono wnia- 
sek ». пё. Jensza w sprawie zarzą- 
dzenia Magistratu o wyłączeniu świat- 
ła elektrycznego w zawodowej szkole 
dokształcającej stowarzyszenia Tech- 
ników Polskich w Wilaie za nieopła- 
cenie zaległości za energję elektryczną 
w wysokości około 1500 zł. 

W sprawie tej ławnik p. Łokuciew- 
ski wysunął wniosek udzielić tej in- 
stytucji około 2000 zł., tytułem sub- 
sydjum z miejskiego funduszu wydziału 
szkolnego. 

W imieniu grup opozycyjnych 
wystąpili z ostrym sprzeciwem radni 
Zasztawt, Kruk-Koźma i adw. Czer- 
nihow, nie znając przytem zadania i 
położenia finansowego tej szkoły. 
Po dokładnem wyświetleniu donio- 
słych celów szkoły przez radnega 
mec. Eugla i p. Kubilusa uchwalono 
polecić Magistratowi niewylączanie 
światła w szkole w przeciągu dwóch 
miesięcy, zaś rozpatrzenie tego wnios- 
ku powierzyć połączonej komisji fi“ 
nansowo-kuliuralnc-c4wiaivwej. 

Następnie przystąpiono do rozpa- 
trzenia wniosku złożonego przez 
grupę z 12-stki w sprawie okazania 
przez_ Magistrat pomocy pieniężnej 
Wił. T-wu %ioślarskiemu w związku 
z zamierzonem urządzeniem regat mię: 
dzyklubowych, w sumie 1000 zł. oraz 
jako nagrodę puhar od m. Wilne. 

Po wyjaśnieniach radnych p. Wań- 
kowicza i mec. Eagla w tej sprawie, 
Rada Miejska, wbrew sprzeciwu lawi- 
cy, a przedewszystkiem radnego God- 
woda i Kruka-Koźmy, uchwaliła wya- 
sygnować — 500 zł jako zapomogę 
i puhar. 

Pozatem postanowiono unormo- 
wa czynności miejskiegn rakarza i 

aleść Siedzibą jego gdzieś za 
asto- 
Sztrszą dyskusję wywołał wniosek 

zgłoszony przez grupę „Bund* w 
sprawie nadania jednej z ulic miej- 
skich nazwy im. H.rsza Lekierta. 

SŁ OW O 

Jeszcze przed przystąpieniem do 
debat p. dr. Borowski w imieniu gru- 
py l2-stki złożył wniosek podpisany 
przez radnych 12-ki i rad. Krasow- 
skiego (14) treści następującej: 

Mianowanie ulic w miastach nazwiskam: 
ludzi, którzy położyli szczególniejsze zasłu- 
gi dla kraju lab rodzimego miasta, jest wy- 
razem uznania i hołdu pamięci zmarłych lub 
Żyjących jeszcze działaczy ze strony przed: 
stawicielstwa danego miasta. 

Wniosek o mianowaniu jednej z ulic 
m. Wilna imieniem Likierta — strzelającego 
do gubernatora Wileńskiego za czasów Ca- 
ratu, w świetle powyżej wysuniętej zisady 
nie posiada należytowego umotywowaaia z 
następujących powodów: 

„ 1) b. p. Likiert nie był członkiem partji, 
którą wysuwała hasło niepodległości Polski, 
i tem samem czyn jego był li tylko wyra- 
zem walki rosyjskiego obozu rewolucyjnego 
z caratem. Temu też obozowi, w imienin 
którego czyn był dokonany, przysługuje 
pierwszeństwo w jego gloryfikacji. 

2) Wniosek powyższy jest anachroni- 
zmem z tego powodu, że zachowujemy w 
parięci cały szereg ludzi, których zasługi 
upamiętnićby należało w sposób podobny 
i których działalność bliższą nam jest w cza- 
sie I swem ideowem założeniu. 

„3) Dziś w dobie samodzielnego bytu 
państwowegu Polski, dążenia do pokoju 
„ewnątrz Państwa i pokojewych stosun- 
ków z sąsiadami, apoteozowanie terroru z 
doby minionej, jako broni w walkach poli- 
tycznych, należy uznać za niewczesne i wy- 
soce nietaktowne. 

Sprawa przemianowania wywołała 
ogromnie ożywioną dykusję. Trzeba 
zaznaczyć, że języczkiem u wagi był 
klub P.P,S., który kilkakrotnie nara- 
dzał się jakie zająć stanowisko i wre- 
szcie zdecydował poprzeć wniosek 
«Bundu», Przeciwko wnioskowi w 
głosowaniu imiennem wypowiedzieli 
radni 10 tki, 12-tki, 14'iki i jeden so- 
cjalista p. Markiewicz, którego sumie- 
nie przeważyło nad wzgłędami par- 
tyjnemi, 

Ta „owocna“ dyskusja trwala do- 
brych parę godzin. Było już około 
3-ciej gdy sprawę przemianowania 
ulicy H.rsza Likierta załatwiano, że tak 
dalszy wnioszk w sprawie rozplaka- 
tow:-ia obwieszczeń o przymusie 
Szkuidym we wszystkich językach 
+uejscowych odłożono do następne- 
go posiedzenia, 

1 
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Dr. Adolf Hirschberg tak niedawno 
przybył tu do nas... jeśli się nie mylimy z 
Krakowa a w każdym razie z b. Galicji — 
i już we wstępnym artykule <Kurjera Wijeń- 
skiego» (ze środy) — rzuca myśli! 

Jakąż «rzuca myśl» ten obsiewacz nie- 
wiedzieč z czyjej łaski naszego wileńskiego 
gruntu? 

Dr. Adolt Hirschberg proponuje aby 
Wilno, za przykładem Lwowa, raz przecie 
urządziło Targi Wileńskie! Boleje dr. Adolf 
Hirschberg, żeśmy nie pomyśleli o tem. 

Niech dr. Adolf Hirschberg rozpogodzi 
zachmurzoną twarz. Nietylko pomyślano o 
Targach Wileńskich lecz czynione są do nich 
przygotowania od dość już dawna, a odbę- 
dą się w 1929 roku. 

Przepraszamy najmocniej, żeśmy nie 
czekali na inicjatywę dra Adolfa Hirschber- 
ga, którego nam b. Galicja raczyła dopiero 
teraz — podarować. Polecamy się pamięci. 
Gdy Coś znowu przyjdzie do głowy nowemu 
współpracownikowi Kurjera «Krajowego», 
niech, z łaski swojej pod korcem nie cho- 
wa. Może drowi Adolfowi przyjdzie np. na 
myś! zaproponować przemianowanie «рго- 
spektu Ś więtojerskiego» na ulicę Mickiewicza!.. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 września 1937 +. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz.  Kupr 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 

Londyn 43,50 43,61 43,39 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,85 35,17 35, 
Praga 26,51 26,57 26 49 
Szwajcarja 172,52 172,95 17209 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 9 września 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St Zjeda. 8,91:/, 8,902/4 
Czeki i wpłaty. 

Londyn 43,50 

Złoto. 
Ruble 4 76 475 

Listy zastawne. 
Wil. B. Ziemsk. zł, 100--49 40 
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wali z racji naszego teatru świecić spodziewać się już po mim, nawe! i jego budżetem, z jego personelem i 
oczyma wobzc cudzoziemców! 

Ktol W tem kwesta cała. 
Każdy dyrektor może w każdym 

wypadku, gdy go do muru przycis- 
uąć, że prowadzi teatr „Bóg wie jak*, 

przy Majbardziej sprzyjających oko- 
licznościach: szerszego a górnego roz" 
macha i gestu. 

Zaś bez szerszego rozmachu i 
górnego gesiu nie da się pomyśleć 

goszodarką, z jego stroną artystyczną 
; literacką, a zarazem finansową? Mo» 
że dr. Wygodzki lub prof Ehren- 
kreutz? P. Fedorawicza i mec. Zyg- 
mucta Jundzilia widuje się, prawda, 

rozłożyć ręce, wznieść oczy ku niebu postawienia polskiego teatru w Wil- w teatrze. P. Zasztowt Sukiennicka, o 
i powiedzięć: „Tak majster kraje, jak 
materji staje". Co ma znaczyć: „Pro- 

wadzę teatr na własne ryzyko, z tego, 

co mam w kieszeni. Publiczność nie 
ma pieniędzy, nie chodzi do teatru, 

ja ledwie mogę koniec z końcem 
związać. Tedy muszę.. ratować się, 

Repertuar... najryzykowniejszy; akto- 
rzy... jaknajtańsi; sztuki... stare bsz 
honorarjów i tautjem autorskich; de- 
koracje i rekwizyty... jak najmniej 

kosztowne. Co państwo chceciel Trze- 

ba żyć. Najpierw żyć — a potem fi- 

łozofować*. 
Wśród dyrektorów teatru niema 

dziś w całej Połsce ani jednego Paw- 
likowskiego, któryby w „swói* teatr 

wsadził cały swój fuadusz — i |esz- 
cze coś dołożył. 

Dziś zresztą idsowcem może być 
tylko kapitalista. Dyrektór Rychłowski 
choćby niewiedzieć jak chciał być 
ideowcem, nie może nim być, bo gdzie 
mu do kapitałów! A jeżeliby znowuż, 
jakim cudem, porósł obficiej w pierze, 
iak przywykł przez lata całe — jakby 
to powiedzieć? — przesiadać się z 
karety do kałamaszki, Z kałamaszki 
na bryczkę, łatać i cerować, że nie 

nie na należytą stopę. 
P. Osterwa? — P. Osterwa zdaje 

się, że jakby machnął ręką na Wilno. 
P. Osterwa należy do „całej Polski“, 
a i jemu uśmiecha się szersza, o wie- 
le szersza arena niź wileńska... P” 
Osterwa nie poświęci się dla Wilna; 
nie odda Wilnu niepodzielnie siebie 
— w ofierze. 

A jeżeliby — rozumujmy dalej — 
skarb państwa gotów był położyć 
mocne fundamenty pod wielkiej wagi 
placówkę kulturalną, jaką jest teatr 
polski w Wilnie, gotów był zrozu- 
mieć wysoką deniosłość państwową i 
polityczną tej placówki i gotów był 
wyciągnąć wynikające stąd kotisek- 
wencje— to — to ktoby pokierował ta- 
ką placówką, aby się pieniądze nie 
zmarnowały i aby się wszystko, na 
psa urek, skandalem nie skończyło? 

Miasto? Rada Miejska? J:j ekspe- 

ile sobie mogę przypomnieć, nigdy 
nie zajmowała się teatrem. Dr. Sza, 
bad wątpię aby miał czas na teatr po 
zą praktyką lekarską i polityką, A pp. 
Epsztejn, Dobrzański, Iwaszkiewiczo- 
wa, Kubilus, Młodkowski, J:nsz, Aro- 
nowicz, Sztapelis i Kuran też, © е 
woino mi wnosić, dotąd przynajmniej 
z życiem teatru nader mało mieli do 
czynienia. 

Co najwyżej Komisja magistracka 
może — dać subsydjum teatrowi pol- 
skiemu w Wilnie lub go nie dać, A 
i to jeszcze rozważywszy Sprawę 7 
punkiu widzenia... fnansów  magi- 
sirackich. 

Pozostaje — zawsze przytomny, 
wszędzie obecny, szeroko _zestosun- 
kowany w ministerstwie Wyznań i 
Oświecenia, wojewódzki konserwator 
prof. Remer. 

Na tem nazwisku urywamy garść 

Piywalnia w Wilnie. 
O potrzebie sportu pływackiego 

pisać wiele nie trzeba. Każdy nawet 
najmniej wtajemniczony w tajniki ży» 
cia sportowego musi uchylić czoło 
przęd tym pięknym sportem, musi 
uznać jego ogromuą wartość prak- 
tyczną i wychowawczą i zaliczyć go 
do najzdrowszych i najlepiej rozwija: 
cych organizm ludzki sportów. 

Nic dziwnego, że pływactwo zdo- 
było sobie tak wielkie wzięcie w ca- 
łym świecie. że uprawiane jest zagra- 
nicą masowo i z ogromaem zamilo- 
waniem przez liczne rzesze młodzieży, 

Coprawda to warunki rozwoju 
ssoriu pływackiego w państwach za« 
chodnio-auropejskich są daleko les- 

zagadnieniem ogólno społacznem i 
państwowem. 

W tym kieruuku widać już znacz- 
mą poprawę. Żakrojona ma szeroką 
miarę, akcja inwestycyjna  Państwo- 
wego Urzędu Wychowania Fizyczne- 
go i Przysposobienia Wojskowego 
czyni coraz większe wyłony w doe 
tychczasowej inercji na tem pola i z 
wszelką pewnością pchnie naprzód 
tak bardzo zaniedbany u nas Sport 
pływacki. 

+ Coraz częściej czytamy w prasie o 
budowie basenów pływackich w róż: 
nych stronach naszego kraju i coraz 
większe zainteresowanie budzi ta spra- 
wa w społeczeństwie. а 

28 

ogrzewania gmachu i wodę do na- 
trysków, pralni i t. d. 

Odpływ wody z pływalni odbywać 
się będzie wprost do rzeki, przyczem 
wylot rury kanalizacyjnej zaspatrzony 
zostanie w zamknięcie automatyczne 
na wypadek zatopienia wylotu rury 
przez wzniesiony poziom wód w 
rzece. 

Sam basen pływacki o rozmiarach 
12,525 mir. posiadać będzie wszeł- 
kie urządzenia pozwalające na prze- 
prowadzanie racjonalnej nauki pływa- 
nia, oraz na organizowanie zawodów 
pływackich. Głębokość basenu wyno- 
sić będzie ©,90—3,10 mtr. w normal- 
nych warunkach, oraz 1,30—350 w 
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czasie zawodów. 
Skocznia pływacka 
umieszczona zosta- 
nie na głównej osi 
budynku i pozwoli 
na — wykonywanie 
skoków z różnych 
poziomów. (2, 3, - 
5, mtr.). : 

W ogólnym pla» 
nie budowy prze- 
widziana jest rów- 
nież budowa trybun 
na 300 esób, kory- 
tarzy sędziowskich, 
sali do gimnastyki, 
kabiny z natryska- 
mi, szatni oraz na 
górnem piętrze du- 
żej Sa'i zebrań, któ- 
ra ma służyć rów- 
nież jako czytelnia. 

Dolna część bu- 
dynku przechodzi 

  

Bia pzy ZL   

      

w szerokie tarasy 
(nad samym brze-     

Kryty basen pływacki w Wilnie według projektu inż. arch. Miecznikowskiego. 

u nas, gdyż zagranica | sze, aniżeli Wilno, do którego poczynań na 

giem Wilji) które 
wykorzystane zo: 
staną jako trybuny 

podczas regat wioślarskich) pozatem 
rozporządza wspaniałemi basenami, polu w. f. władzę centralne odnoszą zaś służyć będą jako miejsce wypo- 
które umożliwiają prowadzenie racjo- 
nalnej nauki pływania. 

Dzięki takim warunkom nieszczę- 
šliwe wypadki utonięć należą  agra 
nicą do rzadkości, a masi <achodni 
sąsiedzi mogą nam imporo ać swym 
wysokim poziomem S„ortowym w 
tej dziedzinie. 

Polska jest jednem z najgorzej wy- 
posażonych w tereny pływackie państw, 
nic więc dziwnego, że nie możemy 
nadążyć za szybkim rozwojem tego 
Sportu zagranicą i że nawet w spot- 
kaniach międzynaradowych z  prze- 
ciwnikami o średniej klasie europej- 
skiej ulegamy im bezapelacyjnie (0- 
statni trójmecz pływacki). 

Cóż więc mamy robić, aby pod- 
nieść poziom sportu pływackiego w 
Polsce, aby uczynić go sportem ma- 

> uprawianym przez ogół ludno- 
cii 

Odpowiedž na to jest prosta. 
Trzeba budować baseny pływackie, 
trzeba szerzyć zrozumienie dla tej 
sprawy w społeczeństwie, trzeba za- 
gadaienie sporlu pływackiego uczynić 

  

się bardzo życzliwie, niechce pozo- 
stać wtyle za isnemi miastami Rze* 
czypospolitej i przystępuje w najbliż- 
szych dniach do budowy krytego ba- 
senu pływackiego. 

Akcję tę wziął obecnie w swoje 
ręce Wojewódzki Komitet W. F. i P. 
W. (po ukonstytuowaniu się Miej- 
skiego Kemitetu W. F. i P. W. prze- 
każe ją temu Komitetowi) co daje peł- 
ną gwarancję, że zostanie ona prze- 
prowadzona szybko i sprężyście. 

Teren dla pływalni został wybrany 
na prawym brzegu Wilji w odległości 
250 m. b. od elektrowni miejskiej, 
naprzeciw najruchliwszej części mia- 
sta wzdłuż wybrzeża ulicy Kościuszki 
(Antokolskiej). 

Odpowiada on pod każdym wzglę- 
dem wymaganiom zaiówno sporto- 
wym, jak technicznym i estetycznym, 

Sąsiedztwo elektrowni pozwala z 
minimalnym stosunkowo nakładem na 
zaopatrywanie pływalni w stały do- 
pływ świeżej o dowolnie wysokiej 
temperaturze wody w ilościach nie- 
ograniczonych, jak również w parę do 
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| SOBOTA 
40 Dziś Wsch, sł. og. 5m. 1 

Mikołaja 1 4 | jutro Zach. sł. o g. 18 m. 

(Piotra iJacka 

Spostrsetonia meteorologiczue Zakład 
Matesrologii U. S. B. 
x dnie 9—1X, 1927 r. 

Otśnienża ł 751 
średnie 

Temperatura | 
średnia е 

} 1 Opad za do« 
bę w mu. 

j Południowo'Zachodni Wiatr 
przeważający 

Uwag i: pochmurno 
Minimum za dobę -1-109C 
Maximum za dobę -|-170C В 
Tendencia barometryczna bez zmian. 

— Szczęšliwy przebieg ope.- 
racji p. wojewody Raczkiewicza, 
Pan Wojewoua Wileński Władysław 
Raczkiewicz z powodu osirego zapa- 
lenia wyrostka robaczkowego zosStzł 
w dniu 9 b. m. o godz 19 min. 45 
poddany operacji, której dokonał dr. 
Tymiński, adjunkt Kliniki Chirurgicz- 
nej U.S. B. w asyście ppłk. dr. J. 
Bohuszewicza i asystentów pomienio- 
nej kliniki. Przy operacji był obecny 
prof. dr. Januszkiew cz. Pomimo znacz- 
nych starych zrostów przebieg ope- 
racji był zupełnie pomyślny. Stan 
chorego po operacji dabry. 

iBISKA, 
— Rozpadn'ęcie się kupiec- 

twa żydowskiego. W dniu wcoraj- 
szym arobni handlarze żydowscy wy* 
słali zawiadomienie do wszystkich 
urzędó skarbowych, że Związek Kup- 
ców nie reprezentuje nada! drobnych 
handlarzy, którzy w obronie swych 
interesów będą występować osobno. 

Fakt powyższy potwierdza nasze 
wczorajsze przypuszcenia o możności 
rozłamu wśród kupiectwa žydowskie- 
go, który jak wynika z powyższego 
już nastąpił, a przyczyną jego stał 
się konfiikt między drobnymi handla- 
rzami a większemi przedsiębiorstwami 

czenie na rogach ulic, w miejscach 
odpowiednich tabliczek z napisem: 
postój dorotzk konnych, Jednocześ- 
nie dorozkarze zamierzają prosić o 
miewskazywanie w wywieszonych ta- 
bliczkach ilości dorożek mających 
stać w jednym miejscu, co nie krępo- 
wałoby inicjatywy osobistej w poszu« 
kiwaniu zarobku. i 

Prócz powyższego dorożkarze wie 
leńscy pragną zwrócić się do opieki 
Społecznej mad zwierzętami z prośbą 
6 poparcie u władz w wywałczeniu 
dawnego miejsca postoju dorożek 
przy ulicy Jagiellońskiej, gdyż ze 
względu na aieróv.ny teren w miej- 
scu mowego postoju, przy ul. Wileń- 
skiej, konie zmuszone siać pod górę 
męczą się, tracąc w ten sposób siły 
pociągowe i narażają właścicieli doro- 
żek na nieuniknione straty. 

— Brak tak zw. tanich ku- 
chen na terenie Wilna. Jak wia- 
domo do niedawna istaiały w Wilnie 
dwie tanie kuchnie. Jedna dla bezro- 
botnych, a druga dła zrujnowanego 
stanu średniego. 

Kuchnie te zaopatrywały szerokie 
rzesze w tani, bo zaledwie kilkanaście 
groszy kosztujący obiad, Ostatnio 
przed paru dn'ami kuchnia dla stanu 
średniego z braku środków została 
zlikwłdowana, tak iż pozostała tylko 
kuchnia dla bezrobotaych. Kuchnia ta 
jednakże, jak się dowiadujemy, jest w 
przededniu zamknięcia gdyż ma defi- 
cyt sięgający 12 tysięcy złotych. 

— Wydz'ał elektryczny zawia- 
darnia, iż ze względu na drobny re- 
mont prąd zmienny zostanie wyłą- 
czońy w sobotę dnia 10 września b. 
r. od godz. 10—2 po południu. 

— Nowy związek dorożkarzy 
w Wilnie. W tych dniach odnośne 
władze administracyjne zostały powia- 
domione o ukonstytuowaniu się no- 
wego związku dorożkarzy pod nazwą 
<Zawodowy Związek Dorożkarzy w 
Wiłnie», Jak wiadomo już uprzednio 
istniał ma terenie Wiłna „Chrześcijań- 
ski Związek Zawodowych Derozka- 
rzy”, jednakże wskutek dezorganiza* 

zytura, Kemisja Kulturalno-Oświato- niniejszych refleksyj—aby jednak wró- handlowemi na terenię Związku Kup- cji rozpadł się i przestał istnieć. 
wa? Jacyż są członkowie tej komisji? cić do nich nie bardzo zwiekając. Bo tów Żydowskich. 
Czy jest wśród nich choć, ktokolwisk, 
któr goby teatr żywo obchddził, który 
go zna dobrze, który orjentuje się 
dokładnie w tym całym odrębnym 
świecie, jakim jest teatr z jego sceną 

sprawk pilna. 
Cz. J. 

Eli — O postój dorożek konnych. 
W myśl złożonego władzom do 

zatwierdzenia statutu nowy związek 
Jak się dowiadujemy dorożkarze wi- ma na celu ochronę gospodarczą za: 
ieńscy projektują zwrócić się do p. 
Komisarza Rządu na m. 
prośbą © jaknajśpieszniejsze umiesz- 

wodu dorożkarskiego, zbiorowy za- 

do władz i t. p. 

czynku i zabaw towarzyskich, 
Zaprojektowanie pływalni powie- 

rzone zostało przez Wojewódzki Ko- 
mitet W. F. i P, W. znanemu archi- 
tekcie wileńskiemu inż. Miecznikowe 
skiemu, który z zadania swego wy- 
wiązał się bez zarzutu. ‹ 

Zdjęcie, które zamieszczamy, daje 
nam rzut perspektywiczny pływalni, 
zaprojektowanej w stylu monumental- 
nym (o konstrukcji żelbetonowej) u- 
względniającej wszelkie wymagania 
nowoczesnej techniki. 

Projekt inż. Miecznikowskiego za- 
twierdzony został przez Wileńską Okr. 
Dyrekcję Robót Publicznych i już w 
najbliższych dniach uzyska ostateczną 
aprobatę Państwowego Urzędu Wy- 
chowania Fizycznego i Przysposobie- 
nia Wojskowego jako kompetentnego 
organu. 

Kredyty na ten cel przekazane 
zostały fuż częściowo przez PUWF. 
i PW. i będą jeszcze wydatnie zwięk- 
szone. Pozatem można liczyć na po- 
moc samorządu miejskiego, który z 
wszelką pewnością sprawą tą bliżej 
się zainteresuje. 

Jakież będą korzyści z projskto- 
wanej pływałni? 

Przedewszystkiem umożliwi ona 
prowadzenie nauki pływania tak zimą. 
jak i latem w nowoczesnych warune 
kach, pozwoli ma organizowanie kur- 
sów pływackich, na przeprawadzanie 
częstych zawodów pływackich i tem 
samem ułatwi žywszą propagandę 
sportową, rozbudzi tętno ruchu pły- 
wackiego, oraz uczyni Sport pływacki 
sportem szerokich mas. 

Wysiłki państwa i społeczeństwa, 
które pozwolą zrealizować ten piękny 
projeki, napewno przyniosą obfity 
pion w postaci zdrowia, siły I rado: 
ści życia naszej młodzieży, 

T. Kawalec. 

Umieszczając powyższą ilustrację 
da artykułu, zgóry byliśmy przygsto- 
wani na to, że z powodu samej tech- 
niki reprodukcji na zwykłym gazeto- 
wym papierze, — odbitka ta nie wyje 
dzie tak dobrze, jak byśmy tego 
chcieli i jak tego wymagają wałory 
reprodukowanego rysunku. 

Reprodukcja więc nasza nie jest 
w stanie oddać w całości tej harmonji 
brył, jaką nacechowany jest projekt 
p. arch. Miecznikowskiego, 

Uzupełniając te luki w naszej re- 
produkcji, pozzuwamy się do obo. 
wiązku stwierdzić, że po obejrzeniu 
szkiców projekto wanej budowy w o- 
ryginałach doszliśmy do przekonania 
że wybudowanie pływalni i tarasów 
według projskiu arch, Miecznikowe 
skiego przyczyni się w znacznym 
stopuiu do upiększenia naszego Wił- 
na, w szczególności zaś wybrzeża 
Wilji, dotychczas tak zaniedbanego 
pod względem architekionicznym. 

To też nie możemy się powstrzy- 
mać od wyrażenia tu na tem miejscu 
słów uznania dla wojewódzkiego ko- 
mitetu wychowania fizyczaego, że w 
roztrzygnięciu zadania pływaini—poza 
czysto sportowemi, uwzględnił także 
wymagania estetyki, powierzając opra= 
cewanie projektu w niezawodne ręce 
p. architekty Miecznikowskiego. 

(Przyp. Red.). 
UPES NAD TED ENA IT IRE AROZZPZKK 

— (x) Reorganizacja kuchni 
miejskiej dla bezrobotnych. Ma- 
gistrat m. Wilaa stwierdził ostatnio. 
iż cały szereg bezrobotnych ugraw- 
nionych do korzystania w kuchni 
miejskiej z bzzpłatnych obiadów, upra- 
wia proceder sprzedaży kart obiada- 
wych, poczem osiągnięte pieniądze za 

Wilno z kup paszy, występowanie z petycjami karty wspólnie przepijają. 
W związku z powyższem  Magi- 

{



rtrat przystąpił ostainio do pewnej sA Bruch —Kol; Nidrei i Sarasate-Haba- 

wadzając równocześnie. ścisłą kontro- wani "Sert WYWOłał zrozumiała zaintereso- 
torganizacji kuchni miejskiej, zapro- 

16 osób uprawnionych do otrzymy- 
wania bezpłatnych obiadów. 

Pozatem Magistrat chcąc polep- 
szyć pórcje cbiadowe podwyższył 
koszty obiadów z 35 gr. na 40 gr. 

— Uroczystość w kośc. św. 
erzego. Dnia 8-go września J. E. 
kup Bandurski w kościele św. je- 

rzego udzielił Sakramentu Bierzmowa- 
nia, uczenicom gim. im. E. Orzesz- 
kowej. 

WOJSKOWA. 
— Nominacja. Jak się dowiadu- 

jemy p. Józef Iszora kierownik woje- 
wódzkiego wydziału wojsk. 205% й 
mianowany zastępcą starosty , pow. 
Dziśnieńskiego w G'ębokiem, 

ZEBRANIA | ODCZYTY. 
— Najnowsze postępy w lot- 

nictwie. W związku z „IV Tygod- 
niem Lotniczym* Komitet Kolejowy 
LOPP w Waunie urządza w dniu 11 
września r, b. o godz. 7 wieczorem 
w lokalu Ogniska Kolejowego w Wil- 
nie (ul. Kolejowa 19) odczyt na te- 
mat: Najnowsze postępy lofnictwa i 
jego znaczenie dła Polski*. Odczyt 
wygłosi znany działacz społeczny Pan 
Profesor Zygmunt Hryniewicz, Od- 
czyt będzie ilustrowany nader cieka- 
wemi przezroczami, 

„ — Udział Wil. Dyrekcji lasów 
na wystawie Baranowickiej. Po- 
siadając część terenów leśnych na 
terytorjum województwa Nowogrėdz- 
kiego— Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie zgłosiła również swój udział 
w wystawie  rolniczo-przemysłowej, 
organizowanej w dniach 10, 11 i 12 
w Baranowiczach przez Nowegródz- 
kie Tow. Rolnicze. Eksponowane bę- 
dą przez Dyrekcję diagrammy i kar- 
togrammy, ilustrujące stan gospodarki 
leśnej na jej terenie ze specjalnem u- 
względnieniem spraw hodowli i ochro= 
ny, w którym to celu na wystawie 
między innemi urządzone będą szkół- 
ki (i rozsadniki) pokazowe, demon- 
strowane ważniejsze szkodniki leśne 
i objaśniane szkody przez nie wy- 
rządzane. 

ROZNE. 
— Z Wystawy Obrazów. Kie- 

rownictwo Wystawy Obrazów komu- 
nikuje nam, że poczynając ed 10 
września, Wystawa czynna będzie w 
dni powszednie do godziny 18-j, zaś zmykeć poczęli 
w niedzielę i święta do 21-ej godziny. 

Dotychczasowe zainteresowanie jest 
znaczne. Zwiedza Wystawę koło stu 
osób dziennie wraz z wycieczkami 
zbiorowymi. Sprzedane zostały dwa b, 
obrazy Jagodzińskiego Lucjana, z któ. 

Bilety w cenie od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
sprzedaje kasa Teatru Polskiego od g. 1l'ej 

ino: та 66 Ё Kino: Polonja 
ui. owce, 22, B „Carmen 

SŁOW O 

  

seansu © godz. 10.30. 

Dziśl Na otwarcie sezonu, Najnowsze arcydzieło produkcji Francuskiej — 
«« dramat z życia hiszpańskiego w 12 akt, W. roli Carmen słynna Śpiewaczka 

hiszpańska, ulubienica Paryża, przepiękna RAQUEL MELLER. Rzecz dzieje się 
w Hiszpanii. Walka byków! Przepych! Wystawa! Początek seansu o godz. 5-ej. Początek ostatn. 

  

  

do 9-ej w. bez przerwy. 
— «Niezwykły seans». Teatr Polski 

obecnie pracuje nad wystawieniem sens - 
nej sztuki B. Veillera <Niezwykty pri 

SZKOLNA. która powodzeniem w Teatrze Letnim w Warsza- 
rzez całe lato sieszyła się niezwykłem 

  

  

Kino» inę PREMIERA. i 6 (kobieta dzisiejsza w 
teatr. „Helios Wielki porywający film Eiotyezi, „Kobieta Wyzwolona A | 

ul. Wileńska 38. rajszem) w roli gł. 3 gwiazdy: WŁODZIMIERZ GAJDAROW, Paweł Richter i Aud Ezede Nissen, 

NA EKRANIE. Ostatnie występy ulub, publ 
Wyjąt+owo fascynująca treść. 
iczn. Muz -humor. FELIKSĄ AMORSA. Zupełnie nowy repertuar. 
  

wie. 
  

— Wil, Tow. Filhurmoniczne (ogród 
po-Bernardyński). Dziś 10 września A >. 
g. 8 wiecz. Ostatni Koncert Wil. Orkiestry 
Symfonicznej w sezonie letnim, Jako solista 
wystąpi znakomity skrzypek Herraan Soło- 
monow. W programie; Czajkowski—koncert 
na skrzypce z tow. orkiestry, oraz wieje in- 
nych utworów solowych i na orkiestrę, 

Dyr. R. Rubinsztejn. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej, 
12.00. Sygnał czasu, komunikat iais 

meteorologiczny, 
program. 

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

15.20—16,35. Przerwa. 
16.35—17.00. «Przegląd polityki między- 

narodowej na miesiąc sierpień> — wygłcsi 
Dr. i pazia Orsbowiecki, 

„00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17,15—18,35. Koncert. popołndaiowy: > 
18,35—18,50, Komunikaty <PAT>». 
18.50—19.15. <Radjoktonika» — wygłosi 

Dr. M. Stępowski. 
DR eni. 

.35—! ‚ Odczyt pt.  <Znaczenie 
iłóbków dia niemowląt» (dział <Hygjenas), 
wygł. Dr. Garlicka. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20,30, Przerwa. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Zajście przy ul. W. Pohu. 
lanka. W dniu wczorajszym w go- 
dzinach poobiednich przechodnie W. 
Pchulanki w okolicach soboru pra- 
wosławnego Romanowskiego byli 
świadkami niezwykłego zajścia. 

Oto na desce do ogłoszeń tuż 
obok cerkwi widniał olbrzymi żółty 
płakat, obwieszczający w szumnych 
słowach, iż b. generał rosyjski a 0- 
becnie ksiądz katolicki Lesnobrodzki 
wygłosi w dniu 11 września w łokalu 
Krejngla sensacyjny edczyt o psy- 
chołogji; czerwonych katów. 

W pewnym momencie do deski 
podeszło paru młodzieńców i rozma- 
wiałąc po rosyjsku rozpoczęło znęcać 
się' mad widnitjącą na plakacie podo- 
bizną Lesnobrodzkiego, w której wypa- 
lono papierosami dziury w miejscu 
oczu i па czole. Coraz liczniejsze 
skupianie się gapiów doprowadziło 
do incydentu, wymiany słów, a wkrót- 
ce do bójki, Przerażeni przechodnie 

na drugą stronę, a 

komunikaty <PAT», nad 

zjawienie się funkcjonarjusza policji 
położyło dopiero kres całemu zajściu, 

Pożar w gminie Podbrzes- 
W dniu wrzedwtzorajszym 7 

m. © godz. 10 w zaścianku Ds: 
kiej, 

browa, gminy Podbrzeskiej wybuchł 
rych „Markiza* została nabyta przez groźny pożar w zabudowaniach mie- 
kapt. Bobińskiego, 
przez dr. K. Pawłowskiego. Pragnąc 
ożywić ruch w pracowniach artystów 
malarzy Kierownictwo Wystawy od- 
stępuje obrazy na warunkach spłat 
miesięcznych. 

"TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Jak 
było do przewidzenia przemiła komedja 
Caillaveta i Fiersa «Michasia i jej matka» 
cieszyć się tędzie wyjątkowem powodzeniem, 
to też codzieanie na <Michasi» Teatr jest 
przepełniony, a publiczność gorąco reaguje 
na pełne wdzięku psoty i kłopoty uroczej 
Michasi i jej dostojnej matki. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o 
g. 4 m. 30 pp. po raz ostatni w sezonie 

grany będzie sensacyjny <Pociąg-widmo>. 
eny najniższe od 15 gr. 

— Jutrzejsza popołudniówka: Jutro 
w niedzieję o g. 4 m. 30 pp. grana tędzie 
po raz ostatni w sezonie <Aszantks> — Wł. 
Perzyfiskiego. Ceny najniższe. 

— Koncert poranek M, Bloch w Te: { 
atrze Polskim. Jutro w niedzielę o g. 12 ‹ 
m. 30 pp. odbędzie się w Teatrze Polskim | 
recitaliskrzypcowy fenomenaluej 13 letniej 
skrzypaczki Marji Bloch 

W programie: Beeihoven— Koncert-Alie- 
gro ma non troppo, Chopin — Sarasate-No- * 

  

EDGAR WOLLES 

»Lłowieszcza postać. 
Pan Tepperwill zjawił się później 

trochę i Elza miała desyć czasu, by 
się przebrać. Zdawało się, że przygo” 
da, którą miał nie pozostawiła na nim 
żadnego śladu, dobry jego humor nie 
został zmącony. Na widok Elzy wil- 
godne jego oczy błysnęły, zerwał się, 
by łą powitać. 

— Oto przy'emna niespodziankal-— 
zawełał, wyciągając do niej miękką 
ciepłą dłeń, — Spotykamy się w wa- 
runkach o wiele bardziej sprzyjają- 
cych uprzejmej rozmowiel 

— Pań zna moją bratowę?—rzekł 
Ralil 

Pani Challam starała się zneleźć 
na wysokości zadania, to też nie ta- 
ziła gości. Temniemniej obiad nie 
udał się całkowicie. Lu nudziła się to. Mogłem założyć się, że to uczyni. Lu. 
śmiertelnie, na twarzy Elzy malował 
się wyraz przykrego napięcia nerwów. 
Jedyną osobą, która zdawała się być 
najzupełniej ze wszystkiego zadowo: 

loną, był Tepperwili, który wpadł na 
swój ulubiony temat dociekań filolo- 
gicznych i gotów był cały wieczór 
spędzić dyskutując o pochodzeniu sze- 

* regu słów angielskich. Lecz Ralf spro* 
wadził rozmowę na mniej teoretyczne 
tory, zapytując o rezultaty poszuki- 
wań, czynionych przez policję, w 
sprawie napaści na bankiera. 

— Nie, policja nie zdołała nie od- 
kryć,—odrzekł zagadnięty, smuinie ki» 
wając głową. Byłem niezadowolony, 
że doniesiono 0 tem policji, nie re- 
umiem, kto mógł to uczynić, chyba 

z 

zaś „Biały Lis* szkańca tegoż zašcianka Juniewicza 
Antoniego. Pastwą płomieni 
stodoła, będąca ze zbiorami tegorocz- 
nemi dzierżawcy Gasińskiego Kon: 
stantego. 

Jak ustaliło dochodzenie podpale- 
nie dokonał 15-cio letni syn Gasiń- 
skiego Jan. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 

padła 

  

po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
1 & d. Ul Młynowa 21, m. 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 
      

  

   

   

s 

Zarobić a 

” łatwo może zdolny akwizytor, zbie- 
rając zamówienia na reklamy świetine. * 
Warunki na miejscu. Biuro czynne $) 

codziennie od godz. 5 — Beej. 
Garbarska 5 — 19. $ 

  

Emery. Pewien jestem, że pan by te- 
go nie zrobił, drogi doktorze! 

— Ależ przeciwnie, to właśnie ja 
A znač policji o zajšciu,—zawola! 

alf, 
Na twarzy bankiera malował się 

wyraz przykrości. 
— Było to moim ©ebowiązkiem. 

Zapewne przychodził do pana Bec- 
kerson? 

— Był u mnie dwa razy, — rzekł 
Tepperwill, — jest to wyjątkowo syme 
patyczny człowiek, lecz bardze cieka- 
wy. A propos,—tu zniżył głos j na- 
chylając się do Ralfa, mówił tonem 
konfidencjonalnym, — zdaazyło się to, 

czej spodziewał się pan. Pewien 
osobnik wycofał wkłady z mego 
banku. 

Ralf spojrzał znacząco na Elzę, a 
bankier okazał zmieszanie. 

— Więc wycofał? Przewidywałem 

— Chciałbym pomówić o tem 
później, —rzekł Tepperwill, patrząc na 
Elzę. 

Wkrótce nadarzyła się sposobność 
do poufnej rozmowy, gdyż pani Lu 
poprowadziła Ełzę, by pokazać jej fo- 
tografje ulubionych swych psów. 

— Czy zabrał również tę szka- 
tułkę? 

Tepperwill skinął głową. 
— Po raz pierwszy i ostatni po- 

pełniam tę zbrodnię, że mówię o spra- 
wach bankowych z kimś obcym, cho- 
ciaż pan jest moim przyjacielem.Cho- 
ciaż nie mogę przyjąć pańskiej hipo- 
tezy o tem, że Emery zranił mnie, 
jednak przyznaję, iż bezpieczniej jest 
trzymać język za zębami. 

5 @ Miejski Kinematograi 
Dzis będzie 

www, film: 

@ Kulturalno-Oświatowy 
* Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

„Złodziej z Bagdadu 
roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szcze- 

pańskiego. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10-ej wieczór. Początek e 
seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w dnie powszednie od godz. 
5.ej m. 30. Kasa czynna: w niedzielę, soboty i Święta od godz. 3 m. 30 i inne dnie od 
godz. 5sej Ceny biietów: parter — 60 gr., balkon—30 

$6 przecudowny 
w 

еров 
schodu, —. 

gr. 
  

Rejestr Fiamdlocy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg: 

nięto następujące wpisy: 
Dział © w dniu 26 sierpnia 1927 r. 

31. C. <Towarzystwo Kredytowe miastą Wilna», 
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest udzielenie członkom Towa- 
rzystwa pożyczek na zastaw nieruchomości, położonych w 
Wilnie w listach zastawowych, emitowanych przez Towarzyst- 
wo. Siedziba—Wiino ul. Portowa 4. Członkami Towarzystwa 
są właściciele zastawionych w Towarzystwie nieruchomości. 
Odpowiedzialność członków za udzielane przez Towarzystwo 
pożyczki solidarna, stosownie do pozostającej sumy ich zadłu- 
żenia Towarzystwa. Zarząd towarzystwa składa się z prezesa 
i dwuch członków. W razie nieobecności prezesa zastępuje go 
jeden z dyrektorów; na wypadek zaś nieobecności dyrektorów 
wybiera się dwuch zastępców. Wszystkie dokumenta w imie- 
niu Towarzystwa podpisuje dwuch członków Zarządu. Na 
prezesa zarządu powołano Bronisława Iżyckiego— Hermana, 
zam. w Wilnie, e, ul. Portowej 4. Na dyrek'orów zam. w 
Wilnie: Alberta Kabacznika—przy ul. Popławskiej 29 i Alek- 
sandra Zasztowta—przy ul. Mickiewicza 9; na zastępców dy» 
rektorów zam, w Wilnie: Ignacego Popławskiego—przy zauł. 
Stromym 3 i Bernarda Sejfera przy ul. Archanieiskiej 5. Statut 
Towarzystwa zatwierdzony przez władze Rosyjskie w dniu 22 
września 1906 r. st. st. (zezwolenie Ministerstwa Skarbu z dn. 
23 marca 1926 r. L DOP. (130) Ii) I zarejestrowany na mócy 
decyzji Przewodniczącego Wydziała Rejestru Handlowego Są 
du Okręgowego w Wilnie z dnia 26 sierpnia 1927 r. 13133—Vi 

Dział A w dniu 1 września 1927 r. 

6816 I. A. <Reznik Ester» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku Właścicielka Rez- 
nik Ester, zam, tamże. 1314—VI 

6817 I. A. <Zamoyski Tomasz», młyn parowy, tartak i 
elektrownia. Siedziba w maj. lwje, gm. lwje, pow. Lidzkim, 
Firma istnieje od 1927 r. Właścicejem jest Tomasz Zamoyski, 
zam. w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 9. Plenipotentem gene- 
ralnym— Stanisław Wiszowaty, zam. w maj, lwje, pow. Lidz- 
kim. . 1315—V1 

6818 | А. <Złatin Mendel» w Wilnie, u:. Rudnicka 2, 
sklep kalosz i obuwia, Firma istnieje ad 1927 r. Właściciel 
Złatin Mendel zam. przy ul. M. Pobulanka 16. 1316—V1 

Dodatkowy. 

144. 1l A. «Kinematograf HELIOS Aleksy Borozdin 
i S-ka» Spółka firmowa została zlikwidowana i wykreślą się z 
rejestru. 1307—VI 

2652 1. A. «Dziennik Wileński». Przedmiot: wydaw- 
nictwo gazety „Dziennik Wileński" i tygodnika <Głos Wiljeń: 
ski* i drukarnia. 1308—VI 

6812 I. A. <Abelow Hirsz» w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep żelaza. Firma istnieje od 1927 roku, Właściciel Abelow 
Hirsz. zam. tamże. 1309—VI 

6813 I. A. <Kazowski Lejba> w Szczuczynie, pow. Lidz- 
kim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Ка 
zowski Lejba, zam. tamże. 1310—VI 

6814 I. A, <Kópełowicz Basia» w Wilejce, ul. Piłsud- 
skiego 22 sklep drobnych towarów oraz tytuniowy, Firma iste 
nieje od 1908 roku. Właściciel Kopelowicz Reż zam. tamże. 

11—i 
  

6815 I. A. <Marcinowska lta» w Ostrynie, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 rowu. Właściciel 
Marcinowska ita, zam. tamże. 1312—VI 

w dniu 3 iX 1927 r. 

6819 1. A. <Łankiewicz Jan» w  Leźniewiczach, gm. 
Ługomowicze, pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy, galanterji 

ВЕНЕ 
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wie w Paryżu w r. 1927 

  

DZIŚ 

BEZPŁATNIE «c „. OBUWIE 
niech się przekona i 

przy specjalnie w tym celu ustawionych na ulicy 

naszej firmy. 

jest dwignią handlu 
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„Reklamie Świetlnej* $ 

| RADIO TA 
Wilno, Wileńska 24, Tel. 10-38, 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesorja na dogod- 
nych warunkach spłaty 8 

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

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

Głębokie, ul, Zamkowa 29, 
    

  

0000000090000290000200264+20NRNK HUNG <UNAUNUNNAM 

B žo, 41 2 pokojowe „Mieszkania to wynajęci. 
Informacje w Redakcji <Słowa» od 5 do 6-tej. & 

060446466660664564064460040640 тозоочоеоае сосчовово 

  

   

   

4 Gabinet Kosmetyczny * |, Lekcyj języka | 
ZENOBJI ARSENJEW francuskiego i 

ul. Mickiewicza 31 m. 4. * . 
:Нзш\:шіе wad cery twarzy, z: i angielskiego 

zanie cery i usuwanie zmarszczek, { 
wągrów i plam na twarzy. Sfosowś: \ цап;]'.':"с\:уо:і&і;:х BA 
nie wszelkich zabiegów kosmetycz- 

Ф nych, Usuwanie łupieżu głowy. $ 
Ф EBiektryzacja i ręczny masaż kosme- p. 

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

  

  

  

  

6822 1. A, <Załkind Mojżesz» w Wilnie, ul, Szopena 3, 
handel komisowy towarami |eśnemi. Firma istnieje od 26 
sierpnia 1927 r. Właściciel Załkind Mojżesz, zam. tamże. 

  

6823 |. A. <Ferder Szejna> w Ostrynie, pow. Lidzkim, 
sklep manufaktury. Firma fstnieje od 1924 r. Właściciel Fer- 
der Szejna, zam. tamże. 

|EGOGARESAM 
Kto jeszcze nie przekonał się, że 

pasta do obuwia M. MROZOGICZ 
za którą firma została nagrodzona na Międzynarodowej wysta- 

i najwyższem 

odznaczeniem 

JUTRO  pozwalałąc 

ESESKZRZEE KIE ZSZWEBEAKEBOBKAGARAKAEA 

Tania Reklama Swietlna 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

Z. A. S. K. w Wilnie, 
ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8, 

m у DOKTOR | 
ję na pe' 

zabezpieczenie i D, ZELDOWICZ 

dogodnych. warun: |-| chor WENERYCZ- 
ECKA NE, M 

omisowo-Handlo- a 
we. Ad, Mickiewi- | | 94 10-1, od 5-8 w, 

cza 21, tel. 152, DOKTOR 

B piękny  |SZldowiczowa 
i KOBIECE, WENE. wieloletni mak <Royal RYCZNE : chor 

©. Scarlet» szkarłatno- DRÓG MOCZ, | 
krwisty. UA WYSP man 1%-] Gd 16 
łam pocztą nie mniej ? : 
50 ва za 7 zł, 100 m cEwieazę 
Szt. 10 zł. Poczta ZA- mamy 

lesie koło aa W. Źdr. Nr. 31. 
Leszczyński. 

Dr. 6. Woliso 
weneryczne, m 
płciowe i skórne. 
Wileńska 7, tel. 10: 

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

    

Lekarz- Dentysta 
MARJA Butowicz 

Rymkiewiczowa 
powróciła i wznowiła 
przyjęcia od 4 — 7, 
ui. Garbarska 3 — 14, 

Wydź. Zdr, Nr 111, 

Dr Cz. KONECZNY. 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby» 

Porcelanowe korony, 
Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urzęd: 
nikom zniżka i ną raty 

stolikach 
    

Ładowanie i reperacja 
akumulatorów 
do radjo i samocho- 
dów. Wilno, Trocka 4, 

„Radio“, 

Szaiy, 

9
4
4
4
4
4
 

Stoty 
oraz inne meble 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handiowym 

H. Sikorski i $-ka 
ul. Zawalna Nr 30, 

Gharakiei, „4357 
zdolności, oraz główne: 
przełomowe momenty 
życia każdego ciłowie- 
ka z przeszłości i w 
przyszłości dokładnie 
określa CHIROMANe= 
TA A. WASILEWSKI 
z przysłanych  toto- 
grafij (zdjętych prosto) 

i listów.  (Naseży 
wskazać rok, miesiąc 

i datę urodzenia). 
Analiza wysyła się po 

otrzymaniu 2 2% 4 
(Za dopłatą 1 zł. 70 gr. 
do analizy zełącza siĘ 
książeczka ilustr. p. t. 

<Chiromancja»). 
Adres: Wilno, 

+ ul. Połocka 4, m. 7. 
Osobiście przyjmuję: 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 1 dziec- 
ko, ukończoda szkoła 
dła leśniczych, eg- 
zamin państwowy. 
28 |. praktyki zawo- 
dowej, referencje 

dobre, skromnych wy- 
magań, energiczny i 
sumienny poszukuje 
posady leśniczego z 
dniem 1 października 
r. b. lub wcześniej. 
Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków 
dia I. W, do admin. 
<Słowa>. 

fsbr. A. Rauser, kon: 
certowe, zagraniczne 
w dobrym stanie, do 
sprzedania. Adres: 

Stara ui. Nr 13. 

Potrzebne 
mieszkanie z 4:ch lub 
3-ch większych pokoi 

  

  

  

  

    

Praktykant dwa ładne dobrze 1 kl. gimnazjum, po- 

A PZ ё i kuchnią w śródmieś- 
i manufaktury. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Łankie- tyczny, oraz warszawskie strzyżenie i Hi ® ле od 12 do 7 wieczór. 
wicz Jan, zam. tamże. 1338—VI czesanie pań, Manicure. W. Z. 112. * Ochmistr zyni Aa 

—= poszukuje posady słoneczne, możliwie z 
6820 1. A. <ŁawrynowWwiczowa Felicja» w_ Wilnie „ale i szkót po- praktyczna, pracowita, wygod. mi, Qiert i 

Zawalna 21, sklep win I wódek oraz kolonialny. Firma istnieje B. nauczycielka wsaechnych uczciwa kaja. praco- AA o sklada w 2 pokoje 
od 1927 r. Właściciejka Ławrynowiczowa Felicja, zam przy ul. poszukuje pracy jako wychowawczyni wać samodzielnie adm, <Słowa» dla odnajmę, | front, 
Zakretowej 28, 1339—VI dzieci, może zarządzać domem. Zgadza ul. Szkaplerna 58—6. j Karcrewskiego elektryczność; teleton, 

- się na wyjazd. Oferty składać do wanna — oddzielne: 
6821 1. A. <Maciejko Jan« w Jaskiewiczach, gm. Ługo- <Słowa» pod <Młoda>. Doświadczona gubiono kartę wejście, Kasztanowa $ 

żę mowickiej, pow. Wołożyńskiego, sklep 5 KOD ALOWY dE: nauczycielka _ przygo- 7 dorożkarską m. 7. Ogłądać można 
Ь Ё:Ё:.Шпіе‚]е od 1926 r. Właściciel ai A A “m Do wynajecia towując chłopca do Nr 368, wydaną 4—0 popołudniu. 

na imię Kazimierza 
    

    

     
     

      

Kredensy, 

Zdanie to wypowiedział tak, jak- 
by uczynił niezwykłe odkrycie, poczem 
oparł się wygodnie i przygłądał się 
przyłacielowi, chcąc sprawdzić wraże- 
nie jakie wywarły jego słowa. 

— Rozstał się z haszym bankiem 
nie motywując swego postępowania, 
ciągnął dalej, po chwili. = Megę za- 
pewnić pana, że jestem bardzo rad z 
tego. Nie może pan wyobrazić sobie, 
co przeżyłem w ciągu ostatnich paru 
tygodni, targany niepokojem, że oto 
jeden z klijentów naszego banku, 
zupełnie, zdawałaby się porządny i 
godny  zaułania człowiek, może, 
powtarzam może, czerpie swe docho- 
dy z przedsiębiorstwa, na które pa- 
trzyliby krzywo moi dyrektorowie. 

Wypowiedziawszy to ostatnie zda- 
nie, pan Tepperwiłl machnął ręką, 
jakby chcąc przerwać rozmowę. 

Właśnie drzwi się otwarły i weszła 
Mąż odrazu wyczytał na jej twa- 

rzy, że stało się coś nieprzyjemnego. 
— Pewien człowiek chcę się Z 

tobą widzieć, Ralfie. Mówi, że chce 
mówić z tobą na cztery oczy. 

— Kto taki? 
— Pan Beckerson. Wd 
Obaj panowie spojrzeli na siebie. 

— Czy pani jest pewna, że in- 
spektor pragnie widzieć p. Challama, 
a nie mnie? — zapytał Tepperwili. 

— Tak, chodzi mu o Ralia. Mo- 
że pan zechce przejrzeć fotografje, 
panie Tepperwill? з 

Gość rad był widocznie, że nada- 
rza mu się sposobność rozmawiania 
z Elzą, na którą przez cały czas o- 

biadu rzucał zachwycone spojrzenia. 
To też pośpieszył się tak dalece, że 

pokoju wszedł Beckerson, zamykając 
starannie drzwi za Sobą. 

— Pen ma do mnie ważny 
res? Cóż się stało? 

— Tak, stało się coś. — odrzekł 
inspektor zimno, Nie słysząc _zapro- 
szenia, sam podsunął krzesło Tepper- 
willa i usiadł na niem. 

— Na końcu ogrodu przy Elgin 
Street, — zaczął, — są żelazne szta- 
chety, które ciągną się wzdłuż trotu- 
aru, za niemi rosną laurowe krzewy. 
Można do tej gęstwiny rzucić coś, 
mijając ogród i ma się pewność, że 
nikt nie znajdzie tego przedmiotu. 
Na -nieszczęście jednak, ogrodnicy 
podcinali krzaki i oto znalezii. 

To mówiąc wyjął z kieszeni nie- 
dużą flaszkę z czerwoną etykietką i 
położył ją na stole. Ralf spojrzał na 
ten przedmiot, lecz ani jednem drgnię- 
ciem rzęs nie okazał zainteresowania. 

— We flaszce tej było parę kro- 
pel preparatu opium, który nosi naz- 
wę laudanum, — mówił dalej Backer- 
son. — Lekarstwo to zostało kupio- 
ne w aptece na Picadilli w przeddzień 
śmierci Tarma. W książce aptekarza 
zapisane jest pańskie nazwisko, panie 
Challam. Muszę teraz powiedzieć coś 
panu. 

Zmienił pozycję tak, by módz 
obserwować twarz doktora, 

— Część śledztwa była zatajona 
na skutek moich próśb. Mianowicie 
to, że w cieje zmarłego sekcja wyka- 
zała obecność  laudanum, które 
znaleziono również w butelce od 
konjaku, z której pił on tego wieczo* 
ru: Niech pan namyśli się dobrze, 

inte- 

  

jednak, że wszystko, ca pan powie 
będzie zapisane i może zawikłać spra: 
wę pańską. 

— Jaką sprawę? — zapytał spo- 
kejnie Ralf. 

— Sprawę którą może wyłoczę 
panu, obwiniając go © zabójstwo 
Tarna — brmiała odpowiedź, 

ROZDZIAŁ 29. 

„Pace“. 

Ralf zaczął z uśmiechem przyglą- 
dać się buteleczcz. 

— Tak jest, — rzekł spokojnie. 
Kupiłem ten preparat opium na proś- 
bę Tarna. Ściślej mówiąc zapisałem 
mu laudauum — gdyż cierpiał na 
bezsenność. Fakt znalezienia tego 
przedmiotu w krzakach, czyni całą 
sprawę bardziej podejrzaną, niepra- 
wdaż? Gdyby to znaleziono w po- 
pielniczce, rzecz przyjęłaby inny obrót? 
Więc policja przypuszcza, że Tarn 
zmarł wskutek otrucia opium? A prze- 
cież przypominam sobie nieduży nóż: 
czy to nie miało nic wspólnego ze 
śmiercią nieodżałowanego Tarna? 

— Pan chce powiedzieć, że to 
Tarn wlał krople laudanum do ko- 
njaku? 

— Nie chcę nic twierdzić, — od- 
rzekł Ralf, wzruszając ramionami, To 
do mnie nie należy, Mam zamiar tyl- 
ko odeprzeć oszczerstwo, rzucone na 
mnie. Zamyślił się chwilę i patrzał 
na inspektora, 

— Gdyby to do mnie należało, 
zwróciłbym uwagę na ten dziwny 
fakt, źe pan ani razu podczas śledz- 

umeblowane pokoje z leśny, lat 25, z 6 kl. szukuje chłopców lub Targońskiego. . 
balkonem i wszelkie- gim. wykszt: Iceniem, dziewczynki do wspól: UCZEN 
mi wygodami dla 3 letnia praktyka, po- nej nauki. Dowiedzieć kradziono ksią: starszych klas udziela 

1341—VI samotnego, _ oglądać szukuje posady pod- się od Ta 2ej do żeczkę wojskową, porepet | za ko 
od72 do 7. Tamże są leśnego, iab objazdo 3-ej i od 8-ej do 9ej rocznik 1890, slodki de 
mebie do sprzedania wego, m. Końskie, wiecz, u pani Platero- wyd. przez P. K. U. Ča y sa 

gabinetowe, administracja Dóbr wej. ul. DY: Wilno, na imię Kule- «cz: (a> 

1342—VI ul. Pańska4 m. 5. «Końskie Wielkie». = ska d, Nr 22 m. 4, szy Justyna, В 
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wyprzedził panią Lu. Za chwilę do zanim mi odpowie, uprzedzam pana twa nie wspomniał o swej telefoni- 
cznej rozmowie z Tarnęm, 
i Inspektor zaczerwienił się ze . zło” 

ci. 
— Nie było żadnej potrzeby, — 

rzekł z przymusem. Rozmowa ta do- 
tyczyła trzeciej osaby., Wiele rzeczy 
nie zostało powiedzianych w czasie 
śledztwa, naprzykład uważałem za 
zbyteczne wspomnieć o tem, Że na 
dwie godziny przed šmiercią  Tarna 
był pan w jego domu... 
[t Z panną Marlow, — przerwał 

Ralf. 
— Pan był w domu, mógł wejść 

do pokoju Tarna i dolać laudanum 
do kunjaku. Znając jego zwyczaje, 
wiedział pan, że będzie pił. 

Ralf roześmiał się. 
— Zaaczy chce pan uczynić p. 

Marlow moją wspólniczką w truciciele 
stwie. Wszakże była w domu cały 

czas i zostawiłem ją tam, Zresztą fa- 
ki miałbym w tem cel? 

Inspektor nie odpowiedział odra- 
zu. Rzekł po chwiłi: 

— Przesłuchiwałem p. Marlow i 
wiem, że zostawiła pana ma chwilę 
w gabinecie, sama zaś poszła się pa- 
kować. Miała jechać do pańskiej kre- 
wnej. Pozostał pan sam w przeciągu 
dziesięciu minut, Co zaś dotyczy 
drugiego pytania, odpowiem szczerze: | 
mam pewne dane, by sądzić, że obaj 
z Tarnem zajmowaliście się handlem 
kokainą. jeśli tak jest, to słysząc o 
tem, że stary chce mi coś Odkryć, 
obawiał się pan donosu z jego Stro- 
ny. Muszę przyznać, że nie wierzę, 
by laudanum zostało kupione na prośe 
bę Tarna. 
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