
        

     

  

      
   
     

    

   

ROK VI Nr 

S ŁOWO 
Wilno, Wtorek 13 września 1927 r. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Miekiewicza 4, otwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domn lub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. 

4 

Warszawa, 12 września. 

Termin pierwszego posiedzenia 
Sejmu nie został jeszcze ustalony. 
Dspiero jutro wieczorem zbierze się 
Konwent Senjorów, który sprawę tę 
omówi jak również ustali program 
prac jesiennej sesji sejmowej, Będą 
oczywista na Konwencie zgrzyty z 

k powodu pewnej nieformalności przy 
zwołaniu nadzwyczajnej sesji, ale mało 
jest danych na to, aby sejm w nad- 
chodzącym okresie wziął kurs bojowy 
wobec rządu, Mimo nerwowych eb- 
jawów niezadowelenia;P.P.S, wspoma- 
ganej przez endecję sesja sejmowa 
zwołana na dzień jutrzejszy nie przy- 
niesie większych niespodzianek. Sejm 
w swej całości jak był tak pozastaje 
umierającym, zgryźliwym organizmem 
i do żadnej pracy ustawodawczej ża 

wyjątkiem być może budżetu nie 
zdolny. Sam zdaje sebie z tego spra- 
wę najlepiej. Na wypadek niespodzia- 
nek, o iłleby były próby stawania 
„sztorcem*, dano kołom sejmowym 
de zrozumienia dość wyreźme, że 

współpraca z rządem jest jedynie 
możliwa w sprawach, o których może 
jeszcze mówić t. j. sprawach budże- 
towych. W tym też kierunku poto- 
czą się niewątpliwie obrady. Nic dziw: 

nego zatem, że zainteresowanie opinji 
<pubiicznej stolicy nie skupia się przy 
ulicy Wiejskiej. O wiele więcej za- 
przątają uwagę opinji stołecznej wy- 
padki zagranicą, przebieg dyskusji 
genewskiej i szereg spraw wewnęirz- 
nych- 

Tajemnicze zniknięcie gen. Zagór- 

skiege pozostaje nadał tajemnicą, do 

rozwikłania której mie pomogła ani 

kumorystyćzna butelka znaleziona pod 
Jastarnią, ani zgiełk czyniony przez 

niektóre dzienniki. Śledztwo, jak wy- 
nika z oświadczenia sędziego śledcze* 

go mjr. Mazurkiewicza, prowadzone 
, jest energicznie w kilku kierunkach 

/i znajduje się jeszcze w tej fazie, w 
której nie można o jego rezuliacieudzie- 
lać informacyj. 

Druga głośna sprawa, również 
znajdująca Się w Stanie śledztwa, 
sprawa zabójstwa w poselstwie so* 
wicckiem, śp. Trajkowicza mówiąc 
językiem komunikatów urzędowych 
jest w „toku*. Nie wiadomo więc 
czy liczne domysły i wersje, które 
powstały dokoła tej ponurej zbrodni 

przy ul. Poznańskiej zostały potwier- 
dzone. W każdym bądź razie prze- 
Głużanie się śledztwa przemawia za 
'em, źe sprawanie jest tak prosta i że 
są tam tajemnicze kulisy. Napad na 
dziennikarza, współpracownika „Rze- 
czypospolitej* dokonany przez  nie- 
znanych sprawców i dotkliwe pebicie 
go, oburzyły do głębi całe społeczeń- 

—,stwo. Prasa prawie bez wyjątku po- 
Mfępiła stosowanie metod bandytyzmu 
politycznego, który stanowczo powi: 
nien być jaknajostrzej tępiony. 

Tydzień ubiegły poświęcony pra- 
pagandzie lotnictwa wniósł znaczne 
ożywienie. już od rana głośniej niż 
zwykle turkot motorów gęsto krążą- 

cych samolotów dawał znać miastu, 
że tydzień L. O. P. P. jest w pełni 
i przypominał o obowiązku, jaki na 
każdym mieszkańcu ciąży. Wielką 
atrakcją w ostatnim dniu tygednia 
podczas pokazów lotniczych był pa- 
sażerski wzlot na balonie kulistym. 
Warszawa ma bardzo wielu amato- 
rów i amatorek latania, to też licyto- 
wano się o jedyne miejsce do upa- 

dłego, Bilet wreszcie nabyła za sumę 

300 zł p. Janina Pulaska i iu spoika- 

ła ją niespodzianka, pilot balonu bo- 
więm oświadczył, że wobec niepe- 

wnych warunków  a'mosferycznych 
nie może wziąć pasażera i baloa wzbił 
się w powietrze z załogą wojskową. 
Zwolenniczka podróży powietrznej 
balonem odeszła z lotniska niepocie- 
szona, gorzko złorzecząc warunkom 
atmosferycznym i osławionemu P. I. 
M-owi, który o ile zapowiada pogodę 
to akurat w południu zaczyna padać 
deszcz... 

Min. Zeelens o polityce Łotwy. 

GENEWA, 12X PAT. Łotewski 
minister spraw zagranicznych Zeełens 
wobec przedstawicieli prasy między- 
Jarodowej złożył wyjaśnienia w spra- 
ie wytycznych łotewskiej polityki 

zagranitznej. Minister łotewski stwier: 
dził, że centralnem zagadnieniem tej 
połityki jest uregulowanie stosunków 
z Rosją sowiecką. Od półtora roku 
Łotwa prowadziła rokowania z Rosją 
sowiecką w sprawie zawarcia paktu o 

| nieagresji, którego podstawowe linie 
| zestały obecnie ostatecznie ustalone. 
Pakt o nieagresji ma być uzupelnio 
ny za pomocą konwencji przewidują: 
cej stałą komisję pojednawczą. Wresz- 
cie minister Zeelens wskazał też na 

bczynione przez Polskę ciągłe usiło- 
wania w celu ustabilizowania pokoju 
we wschodniej Europie. 
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Rewolta socjalistyczna na LItOIE. 
Masowe areszty na całem terytorjum. 

*Telefonem od własnego korespondenta z Rygl. 

Wczoraj popołudniu ukazała się w Wilnie wiadomość, oogto- 

szeniu stanu oblężenia na Litwie. Natychmiast po sprawdzeniu tej 

wiadomości telefonicznie u miarodajnego źródła w Rydze, okaza: 
ło się, że jest ona nieprawdziwa. Według tych wiadomości jakie 

nadeszły z Kowna do godz. 10 wiecz., w całym kraju panować 

miał rzekomo spokój. jedynie garnizony wojsk w  ostrem pot 
gotowiu. Natomiast na całem terenie Litwy dokonywane są 

masowe areszty, które jakoby dosięgły około 1000 osób 

Przywodca rewolucji Mikułski zabity. 
Zbiegli do Wilna Popławskas i Kiedys zamieszani w spisku 

(Telefonem od własnego korespondenta z Rygi.) : 

Późną nocą nadeszła z Kowna wiadomość, że ze źródeł 

urzędowych donoszą o zabicu głównego organizatora putschu, 

posła na sejm, socjal-demokratę Mikulskiego. W czasie walk z 

wojskami rządowemi, Mikulski zabarykadował sę w domu i o- 

strzeliwał się żolnierzom. Został zab.ty. Przy zab tym znaleziono 

20 tys. litów zrabowanych w taurogińskim oddziale Banku 

Litwy. 

Z tych samych źródeł urzędowych kowieńskich podają, że 

zbiegli do Wilna i obecnie tu się znajdujący, dwaj socjal-demo- 

kraci Popławskas i Kiedys, również zamieszani byli w spisku 

organizowanym w Olicie. Ponieważ policja fzawczasu wykryła 

spisek, posłowie ci ratowali sę ucieczką za granicę do Polski. 

W Taurogach aresztowano dotychczas I00 osób. W Kownie 

dokonywane są masowe areszty wśród socjal-iemokratów i lu- 

dowców. 

Oświadczenie ministra spraw wewnętrznych. 

Min. spr. wewn. w rozmowie z przedstawiciciami prasy, oświadczył: o 

Grupa miejscowych komunistów w Taurogach razem z zesłanymi i osiedlonymi 

w Taurogach ludowcami i socjal-iemokratemi dn. 9 września o godz. 4 rano zaatakowa- 

ła urząd naczelnika powialu i policję, również jak i komendanturę, rozbroiła obecnych 

wówczas 6 policjaniów, zajęła pocztę i dworzec, - 
Do wymienionych bandytów ac się ciemny element w liczbie około 100 lu- 

dzi i miasto było w ich rękach do godz. 2. 
Wysłany oddział wojska rozpędził bandytów. Ludność spotkała wojsko z entu- 

zjazmem. Podczas iłumienia zaburzeń ze strony bandytów został zabity 1 i ranni 2. Inni 

rozbiegli się. Ze strony wojska zabity podpor. 2 p. ułanów Gesas, który był na urlopie. 

ewodzili zamachowcom: ! 

1) Kap. Majus, wyrzucony z wojska, bliski ludowcom człowiek. Był osiedlony w 

Taurogach pod dozorem policji. © 
2) b. poseł na sejm, socjal-demokrata Mikulskis; 
3) Nauczyciel-gimcazjum: związku zawodowego nauczycieli, Soltanas, 

Przywódcy na kiiku samochodach zdążyfi uciec, wywożąc zrabowane z litewskie- 

go banku 200000 iitów i 300000 dolarów. Ukryli się w lasach jurborskich. Oddział woj- 

ska otoczył las i wyłapuje przestępców. В 
Student Banys, warpininkas, który z kolegami rożbroił policję, został później ra- 

niony i z amputowaną ięką umieszczony w szpitalu w Taurogach, W Taurogach ujęto 

60 wichrzycieli. м 
Za ujęcie kap. Majusa przeznaczono 5000 litów premi. ; ZA 

Ludność z I»urogów twierdzi, że między zbiegłymi zauważono wiele niewidzia- 

nych osób, kióre korzystając z bliskcści granicy niemieckiej i, trzeba przypuszczać, pie- 

niędzy komunistycznych, urządzili zaburzenia. 

Kim jest kap. Majus, 
Jednym z przywódców zaburzeń jest kap. rez. Majus. Urodził się we wsi Szau: 

dele, gm. Szyłalskiej, pow. Taurogiński. Ukończył w Rosieniach czteroklasową Szkołę 
miejską i w r. 1915 w Wilnie kursa pedagogiczne t-wa <Rytas>. 

kiórą w dn. 16 grudnia tego samego roku W r. 1919 wstąpił do szkcły oticerskiej, Służył w 7 
użył w ukończył, wykazując zdolności Il stopnia i otrzymał szarżę podporucznika. 

pułku piechoty. Jaxiś czas służył w sztabie | dywizji. 3 

W r. 1922 przeznaczony do oddzialu nauki wojennej, a stamiąd na wyższe ofi- 

cerskie kursa im. W. Ks, Lit, Witolda, po ukończeniu których — do 2 pułku piech. 

Ostatnie lata był znów w oddziale informacyjnym generalnego Sztabu, gdzie za 

rządów socjalistycznych piastował urząd oficera informacyjnego. Po przewrocie 17 grudnia 

kap. Majus wyszecł do rezerwy. 
Kap. Majus pisywał wiersze i współpracował w niektórych gazetach. 

Jak wiadomość o powstaniu doszła Kowno? «Ratujcie nas!» 

Urzędowa „Lietuva“ pisze: e godz. 6 zrana w kuwieńskim telegra- 

fie zaczął pracować aparat, połączony z Taurogami. Dyżurujący telegra- 
fista odezwał się. Z Taurogów doniesiono: «Ratujcie nas...» i przerwano. 
Bez względu na usiłowania kowieńskiego telegrafu, Taurogi już. się nie 
odezwały. Tak samo telefonicznie. Z telegrafu była wysłana wiadomość 
do odpowiednich urzędów. 

Około 12.ej związek strzelecki otrzymał wiadomości, że powstańcy za- 
bili oficera rezerwy Sawickiego. 

Podczas tłumienia powstania niespodzianie zginąt podpor. 2 pułku 

ułanów Gesas. Okoliczności tego tragicznego wypadku były następujące: 

podp. Gesas na wieść c zaburzeniach w Taurogach, zorganizował strzel- 

ców i wybierał się na stłumienie rozruchów, W nocy ze strzelcami porobił 
barykady celem zatrzymania uciekających powstańców. W trakcie tej pracy 
nadjechał samochód ze zgaszonemi latarniami, który na wołanie: „stój” 
nie zwrócił uwagi. Wynikla strzelanina i wtedy właśnie Gesas zginął. 

Podczas likwidacji zaburzeń, podlug wiadomości nieoficjalnych, ujęto 
około 130 zamachowców. 

Rocznica odsieczy króla Jana Sobieskiego. 
WIEDEN, 12, IX. PAT. W rocznicę odsieczy Wiednia przez Jana 

Sobieskiego odbyło się wczoraj w kościołł u na Kallenbergu uroczyste na- 

bożeństwo, na którem ks. Geburowski z zakonu OO. Zmartwychwstańców 

wygłosił kazanie na temat zwycięstwa oręża polskiego. Na nabożeństwie 

obscni byli człoakowie poselstwa z posłem Baderem na czele, przedstawi 

ciele stowarzyszeń polskich oraz liczna kolonja polska, wśród której zau- 

ważono grupę włościan Polaków zamieszkałych od 30-tu łat w okolicy 

Tuiln nad Dunajem. 

Kampanja Sowietów przeciwko Francji. 
PARYŻ, 12. IX. PAT. Według doniesień z Moskwy, Mironow 

attache prasowy ambasady sowieckiej w Berlinie, otrzymał po- 
lecenie powiadomienia dziennikarzy komunistycznych "niemiec: 
kich oraz zagranicznych przebywających w Berlinie, że sowiety 
znużone są okazywaniem uprzejmości w stosunku do Francji, 
która coraz bardziej zbliża się do Angljl. W związku z tem — 
głosi instrukcja — trzeba będzie przygotować światową .kam- 
panję prasową przeciwko Francji. 

Wybory w Jugosławji. 
BIAŁOGRÓD, 12 IX. PAT. W wyniku odbytych wczoraj wyborów 

do parlamentu rząd koalicyjny odniósł poważne zwycięstwo. Według wy- 
mików otrzymanych w Bizłogrodzie w ciągu dzisiejszej nocy, rozkład man- 
datów na poszczególne parije przedstawia się w następujący Sposób. 
Parije rządowe uzyskały: radykali—112 mandatów, demokraci—67, muzuł- 
manie w Bośni—22/ # partyj opozycyjnyčh partja Radicza zdobyła 53 
Kada, zai niezaležni— 30, łudowcy słoweńscy—19, agrarjusze —6, 
iemcy— 4. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE -— al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — u! Gen, Berbeckiego 10 

DONIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 19 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczeg on—ru 20 groszy. 
pocztowa uiszczona rycz ałtem. | 

Redakcja rękopieów niesamówionych n e zwraca. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO į — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

Wniosek polski. 
Historja z wnioskiem polskim nie 

jest zakończona, choć wyjaśni się za- 

pewne dziś wieczór. Toteż ściślejsze 

omówienie całej tej akcji odkładamy 

na pćźaiej. W danej chwui chodzi 

mi o to, aby nie w.jść z charakteru 

„korespondencji z Genewy". Wniosek 

polski ogłoszony został w piątek, 

przedwcześnie, co nam bardzo zaszko- 

dziło. Wniosek, jak wiademo, szedł 

po linji tych pacyfistycznych nastro- 

jów, które stanowią religje genewską 

i jedyną treść tego, co się w Genewie 

słyszy. Wniosek polski zakazywał 

wogóle ubiegania się do wojny, jako 

do środka załatwiania konfliktów mię- 

dzynarodowych. 

Nie przepisywał więc państwu co 

ma robić, zby uniknąć wojny, do ja- 

kiego uciekać się trybunału, lecz po- 

wiadal: „nie masz prawa się bić, rób 

co chcesz, ale bć się nie masz pra- 

wa”. Tem się też różnił wniosek pel- 

ski od protokułu genewskiego, który 

prócz potępienia wojny mieścił także 

i arbitraż i rozbrojenie. Ale Auglicy 

nie lubią protokułu genewskiego i 

dłatego którzy chcieli wniosek polski 

utrącić, starali się wmówić, że to jest 

mały protokolik genewski. Była to gra 

na uirącenie wniosku polskiego, tak 

samo zreszią jak wniosek Holendra 

p. Beelaerdts, który we wtorek wzy* 

wał zgromadzenie, by się zajęło prócą 

nad „powrotem do protokulu genew- 

skiego” był grą na rozbicie wniosku 

polskiego, gdyż stwarzał atmosferę 

„wznawiania protokułu genewskiego", 

czyli podwajał energią Auglików w 

atmosfery tej przewietrzaniu, zaostrzał 

ich czujaość i wzmacniał podejrzenia. - 

Delegacja polska twierdziła zresztą, 

że p. Beelaerdts mie miał tych inten- 

cyj, že jest pacyfistą zdecydowanym i 

że kio wie czy jego wniosek właśnie 

nie ułatwiał nam zadania, gdyż Sta- 

wiałąc żądanie dalej idące raczej na- 

kłaniał Anglików do zgodzenia 516 

na mniejsze, byleby pacyfistyczną opi- 

nję genewsko-publiczną zaspokoić. Als 

komisja prawników, złożona z Francu- 

za, Anglika, Niemca i Polaka, obradu- 

jąca wczoraj wieczorem až do 3-iej 

godziny dzisiejszego ranka, tak zmie* 

miła wniosek polski, że nasza delega- 

cja uznała go za niemożliwy do przy- 

jęcia. Opracowała więc wniosek kom- 

promisowy, który przedstawiła wiel- 

kim mocarstwomjeśli te mocarstwa 

ten wniosek kompromisowy odrzucą 

— o czem my tu będziemy wiedzieli 

już prawdopodobnie dziś późnymywie- 

czorem, (a czytelnicy Słowa w piątek 

rano, lub sobotę rano z depesz Pata, 

a więc przed otrzymaniem tej kore: 

spondencji)—jeśli wniosek odrzucą, to 

Polska me w:źmie udziału we wspólnej 

akcji wielkich mocarstw w popieraniu 

niewystarczajątego wniosku pokojo- 

wego i zajmie stanowisko uzgodnione 

z jakiemiś małemi państwami. Wtedy, 

wielkie _ mocarstwa przeprowadzą 

wniosek opracowany ubiegłej nocy 

i całą akcję połską trzeba będzie o- 

kreślić jako nieudaną. Jeśli jednak — 

co jest prawdopodobniejsze—wielkie 

mocarstwa zgodzą się na kompromi- 

sowy wniosek polski (Nr. 2), to nale- 

ży uważać, że nam się udało, chociaż 

nie w tej mierze, jak mieliśmy nadzie- 

ję i to nadzieję jeszcze wczoraj. 
W każdym razie od poniedziałku 

do dziś, a zapewne jeszcze przez kil- 

ka dni, całę zainteresowanie, wszyst- 

kie rozmowy w Lidze toczyły się na- 

około połskiego wniosku. To już jest 
połowa powodzenia, zważywszy że 

wystąpiliśmy aktywnie i samodzielnie. 

Wreszcie obiecujemy sobie, że niepo- 

wodzenie naszego wniosku rozgłosimy 

jako skonstatowanie, że dzięki oporo- 

wi pewnych czynników pacyfikacja 
świata mie idzie tak prędko, jakby 

należało, i że w ten sposób uzyska- 

my dla siebie opinję pokojową. — 

Wszystko to słuszne, tylko kwestja 
polega na tem, na ile liczenie na tę 
pokojową opinją |świata nie jest 
wielką iluzją. 

Nasz  jurydyczny sojusznik p. 

Genewa, czwartek 8 września. 

Briand podczas periraktacyj o wnio* 

sek liczył się niesłychanie z opinią 

Chamberlaina i głównie starał się go 
pocieszyć i rozchmurzyć jego zły hu. 
mor. P. Chamberłaiaowi bowiem pol- 

ski wniosek pokojowy 'nie podobał 

się od pierwszej chwili, Więcej aktyw- 

nego poparcia p. Briand nam nie u- 

dzielił, również prasa francuska miała 

ton dość kwaśny. (Jou:nal des Dzbats, 
Echo de Paris) natomiast prasa 
szwajcarska szczerze i sympatycznie 

popierała pokojowe usiłowania 

Polski, 
Dziś we czwartek można się było 

przekonać, jak ogromne znaczenie ma 

dla Ligi dobry mówca. Właściwie to 
wszystko. Państwa, które dobrych 
mówców nie mają i na oratorskie po- 

pisy liczyć nię mogą,—nie powinny 

płacić składek do Ligi. Polska ma 
dobrych mówców, ałe ich do Ligi nie 
wysyła. Inaczej robią Węgry, które 

wysyłają do Ligi hr. Apponyi'ego cho- 
ciaż opozycjonistę dlatego, że jego 

arystokratyczna twarz proroka, wspa- 

niała postawa i krasomówstwo budzą 

podziw i ciekawość. Dziś pełno było 
na przemówieniu Apponyl'ego cho- 

ciaž i on walczył z trudnościami 
akustycznemi. Co za obrzydłiwa aku- 
stykal Mówcy nie słychać zugelnie, 

natomiast głośniejsze odezwanie się 
na galerji tworzy hałas niemożliwy i 
wywołuje sykanie dziennikarzy,jurzęd- 

ników, pań-delegatek, wszystkich prócz 
tych bronzowych i żółtych szłachci- 

ców wschodu, którzy szklanemi ocza« 

mi patrzą na ten genewski spektaki, 
Jaka szkoda, że cześć dla Kaiwina,— 

bo dla poakreślenia zasług iego czło+ 

wieka siedzimy jako zorza nowego 

światowego kierunku w szli refermacji 
—że cześć ta połączyła się tak nie- 

przyjemnie z tem, że nic słyszeć nie 

można. 
Ale najlepszym mówcą dnia dzi: 

siejszego był nie hr. Apponyi lecz 
Grek Politis. Była to najlepsza mowa, 
którą tu wypowiedziane, chociaż nie- 

stety skierowana przeciw wnioskowi 

połskiemu, jakkołwiek nie otwarcie 

lecz pośrednio. Pan Politis mówił, że 

nie należy psuć dzieła Ligi Narodów 

przez zbyt pośpieszne wnioski, wywo: 

łane szlachetną niecierpliwością jury- 

dycznego utrwalania pokoju. „Mądrym 

powiedzeniem przodków swoich za- 

kańczę”—oświadczył w ostatniem zda: 
niu p. Politis: «zaczekajcie». Nie wiem 
czy utalentowany Grek więcej podczas 

swej mowy myślał o swoich przodkach, 
czy o swoich Anglikach, lecz mowa 
była świetna i słychać było najwy- 
raźniej każde słowo. 

Natomiast akustyka ułatwiła zada- 
nie p. Voldemarasowi. Klaskało mu 
wiele osób, nawet Anglicy, choć go 
nikt nie słyszał, może dlatego, że go 

nikt nie słyszał Natomiast po prze” 

czytaniu jego mowy, każdemu <po 

genewsku», «pokojowo» nastrojone- 

mu obywatelowi świata „włosy popro- 

stu stają dęba. Voldemaras wypowie- 
dział mowę wprost „wojenną* (III). 

Powiedział, że ciągłe gadanie о po 
koju nie jest wcale zadaniem najmą- 
drzejszem i wiele takich rzeczy, które 

gdyby ośmielił się powiedzieć polski 
urzędnik Min. Spr. Zagr. toby do- 
prawdy za kołnierz byłby wyrzucony 

z ministerstwa. Powiedział także, z 

zastanawiającą szczerością, że wojna 

stworzyła na wschodzie cały szereg 
państw, których samo istnienie jest 
kwestjonowane ma zachodzie, które 
łatwo mogą wywolać wojnę. W ste- 
nogramie francuskim brzmi to jak na. 
stępuje: 

«Dans Uest europėen, en effet, 
existent des Etats issus de la guerre 

qui pourraient  facilement donner 
naissance @& des conflits armes En 

beaucoup dendroits, leur creation 
nietaićt ni prevne ni  desiree. A 

letranger, il y a des politiciens, 

móme tres avises, qui ne sont pas 
encore entierement debarr.sses de 

leurs anciens doutes sur la vitalitė 

de ces Etats». 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n - W 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. 

Przed otwarciem sesji sejmo- 
wej. 

WARSZAWA 12. !X żel, wł Słowa) 
Narady sejmowe prowadzone przez 
przywódców klubów nie dały jeszcze 
jasnego obrazu zamierzeń stronnictw. 
Rzeczą oczywistą jest, że pomiędzy 
rządem a stronnictwami nie była 
jeszcze wymiany zdań. Jeżeli bowiem 
posłowie objawiliby życzenie dysku- 
towania nad uzupełniającym budżetem, 
to zdaje się rząd zgodzilby się na jak- 
najdokładniejsze potraktowanie spra» 
wy. Chodzi tu przedewszystkiem © 
położenie urzędników, którym przy* 
znano większe dodatki a miema  de- 
cyzji co do sposobu ich wypłaty, 

` Nastroje w stironnictwach dadzą 
się określić jako wyczekujące. Ogół 
Sejmu chętnieby powitał, gdyby rząd 
poszedł mu na rękę, przedstawiając 
gotowe projekty budżetowe do prze- 
glosowania. 

Konwent senjorów., 
WARSZAWA, 12 IX. (żel.wł, Słowa) 

Marszałek Rataj wyznaczył na jutte 
na godzinę 6-tą wieczór posiedzenie 
konwentu senjorów, który ma ustalić 
termin pierwszego posiedzenia Sejmu 
oraz porządek prac podczas jesiennej 
sesji sejmowej. 

Przyjazd Prezydenta Mościckie" 
go do Spały. 

WARSZAWA, 12.9. (żel. wł, Słowa) 
Prezydent Mościcki przybył na dwu 
dniowy pobyt do Warszawy poczem 
wyjeżdża znowu do Spały. W dniu 
23-go b. m. Prezydent Mościcki uda 
się da Krakowa i Gorny Śląsk, gdzie 
wezmie udział w odsłonięciu pomni- 
ka Prezydenta Narutowicza i poświę- 
ceniu sztandaru 3 pułku strzelców 
pochalańskich. 
Prace komisji do spraw mniej- 

szości, 
WARSZAWA, 125X (żel. wł. Słowa) 

Obradv komisji do spraw mniejsześ- 
ciowych odbywają się w zmniejsz — 
nym składzie. Trzeci członek komisji 
p. Tadeusz Hołówko zrezygnował = 
swego stanowiska po mianowaniu 
naczelnikiem Wydziału Wschodniego 
w MS, z. W ciągu ostatnich 
dwóch miesięcy rząd przygotoweł 
szereg projektów rozporządzeń, doty= 
czących położenia mniejszości naro- 
dowych, ponadto zaś poszczególne 
władze prowincjonalne adesłały b. 
wiele materj<łów, które obecnie będą 
szczegółowe rozpatrzene. 

Organizacja Izb Handlowo-Prze. 
mysłowych. 

WARSZAWA, 12/X. (żel wł Słowa) 
Prace nad statutem i oidynacją wyr 
borczą do Izb  Handłowo-Przemysło- 
wych dobiegają końca. W najbliższym 
czasie powstaną nowe Izby w War- 
szawie, Łodzi, Wilnie, Sosnowcu i 
Lublinie. istniejące już Izby handlowe 
w Poznaniu i Małopolsce zostaną 
odpowiednio zreorganizowane, a to 
w celu ujednostajnienia życia gospo- 
darczego w całem państwie. 

Nieprawdziwa pogłoska, 
WARSZAWA, 12. X. PAT. M-stwo 

Skarbu komunikuje, iż wiadomość 
podana w N-rze 251 „Naszego Przee 
glądu* z dn. 11 b. m. o rzekomem 
ustąpieniu p. Karpińskiego ze stano- 
wiska prezesa Banku Polskiego i o 
mającej rzekomo |nastąpić nominacji 
na to stanowisko gen. Krzemińskiego 
nie odpowiada prawdzie, 

BEECH 

Manewry sił morskich Niemiec 

BERLIN, IX. PAT. Prezydent Rze- 
szy Hindenburg oojechał w towarzy- 
stwie swego syna adjutanta majora 
Hindenburga na wyspę Rugję, skąd 
uda się na morze Bałtyckie na Świe 
nemūnde, aby wziąść udział w ma- 
newrach floty niemieckiej. 

Lot sowiecki Tokio-Moskwa. 

MOSKWA, 12.)X, PAT. Radiosta- 
cja moskiewska donęsi z Tokio, iż 
lotnik sowiecki Szestakow rozpoczął 
dziś łot powrotny z Tekio do Mos- 
kwy. Lotmika żegnali na lotnisku 
przedstawiciele wład cywilnych i iwoj- 
skowych, towarzystw lotniczych, młe- 
dzieży uniwersyteckiej i t. d. 

Trzęsienie ziemi. 
BUDAPESZT, 12. IX. Pat. Sej- 

smogrefy tutejsze zarejestrowały wcza- 
raj o godz. 12-e j min. 18 sek. 25 
silne trzęsienie ziemi, które trwało 
półtorej godziny, 

UT STS TEST TIESTO 
Pan Voldemaras obieca! mi solen- 

nie wywiad, jutro, w piątek O 9-6 

rano. Zobaczymy czy dotrzyma tej 
obietnicy. Cat.



ECHA KRAIO 

  

Ohwodowa Oystod Rolnicza © Baranowiczach. 
— Korespondencja Słowa — 

Już w przeddzień otwarcia pierw* 
szej, zakrojonej na dużą skałę obwo- 
dowej wystawy rolniczej, zaintereso- 
wanie publiczności było bardzo znacz- 
ne, Na placu wystawowym można by« 
ło spotkać liczne grupy widzów, przy- 
glądających się z zaciekawieniem ostat- 
nim gorączkowym przygotowaniom. 
Członkowie Komitetu wykonawczego 
wystawy, z niestrudzonym prezesem 
p. K. Rdułtowskim wydają ostatnie 
zarząd:enia. Robota wre i kipi, aby 
jutro w całej okazałości zaprezento- 
wać pierwszą wystawę baranowicką. 

A jest na co spojrzeć. Przede. 
wszysikiem miejsce. Obszar zajęty 
pod plac wystawowy, obejmujący kil- 
ka morgów gruntu na terenie kosza- 
rowym w pobliżu toru wyścigawego, 
przedstawia się imponująco. Widać, 

"że nie jest to impreza przemijająca, 
ałe pomyślana poważnie na przyszłość. 
To też miejsce;wybrane zostało do- 
skonale, w miarę bowiem rok rocznie 
rozrastania się i powodzenia wystawy 
teren obecnie zajęty, na którym pier- 
wsze Stanęły pawilony, pokryje się 
budynkami i stworzy coś w rodzaju 
sezonowego miasta, gdzie wszystko 
ładnie i wzorowo jest urządzone 2 
myślą o przyszłości. W głębi placu 

wysławowego widnieje duża hala, w 
której mieszczą się eksponaty prze- 
mysłu od ciężkiego do drobnego, 
produkcji roślinnej, ogrodownictwa i 

t. p. Po bokach duże szopy dla 
inwentarza żywego. W środku jedyny 

prywatny pawilon hr. Potockiego, da- 

lej widnieje budynek jeszcze miecał: 

kiem wykończony, mieszczący kawiar+ 
nię p. Chłopickiego i restaurację p. 
Jankowskiego: 

Wystawa obesłana bardzo obficie. 
Eksponatów moc. Szczególnie licznie 
reprezentowany dział hodowlany eraz 
produkcji roślinnej. 

Pobieżne obejrzenie eksponatów i 
przespacerowanie po placu wystawo- 

wym wskazuje aa ogrom:a jej do- 
niosłość dla życia gospodarczego 
Ziem Wschodnich, a co zatem idzie 
i Polski całej, Widać tu jak na dłoni 

  

GŁĘBOKIE. 

— Skład nowego Sejmiku. 
Skład nowoobranego Sejmiku Dziś- 
nieńskiego z pedziałem podług barw 
politycznych przedstawia się następu- 
jąc: Wybrano z Org. Zach. Pracy 

aństw. 12: p.p. Olechnowicz Włady- 
sław, Rutkiewicz Wincenty, Węcławo* 
wicz Henryk, Puciata Bronisław, Bu- 
įewicz Antoni, Józefowicz Plotr, Koł- 
łątaj Edmund, Ancan Andrzej, Busz 
Adam, Kijakowski Adam, Korsak 
Grzegorz, Korsak Adam. Z Biał, Hro- 
mady 8. „Z Partji Pracy 4. Z P. S. 
L. Piast 3, Ch. Dzm. Białorus. 2 
Żyd. nar. zach. 2. Żyd. dem. 1. Bez- 
partyjny 1. Niewyraźny narodowo i 
politycznie 1. Komunist. Part. Zach, 
Biał. 2. Rosyjski es.-er 1. Razem 
38 m. 

Na pierwszem posiedzeniu ūow00- 
branego Sejmiku w dn. 27 sierpnia 
wpłynął wniosek wydalenia za czyny 
hańbiące czterech delegatów, a miano- 
wicie Teodora Kapuste, Teodora Ko- 
zaczka, Konstantega Kramicza z Biał. 
Hromady i Hryhorowicza Tomasza z 
komunistycznej Partji Zach, Białorusi, 
Powyżsi czterej członkowie Sejmiku 
zosiali jednogłośnie wykluczeni. Na 
tym że zebraniu zostali wybrani na 
członków Wydziału Powiatowego p.p. 
Adam Korsak figAleksander Miłasze- 
wicz (Pr. Zachow.), Zygmunt Węcia- 
wowicz i Kazimierz Erdmau (Bszpart.), 

  

NA PROGU SEZONU”. 
Układając wszelki plan teatralny 

trzeba, oczywiście, wychodzić z zało- 
żenia, że dobra sztuka dobrze zagra- 
na i dobrze wystawiona będzie 
miała zawsze powodzenie, ale — — 

Ale są warunki lokalne modyfiku* 
jące lub dopełniające nie samą, nie- 

-" złomną zasadę, lecz wzięcie się do 
rzeczy. Np. w Wilnie trzeba zarówno 
repertuar jak jego wykonanie mrzysio- 
sowywać do wileńskiej publiczności * 
teatralnej. W kaźdem mieście widow- 
nia (t. |. sala przepełniona  publicz- 
nością) ma inny rezonans. A rezo- 
nans widowni, tak lub inaczej reagu: 
jącej na widowisko sceniczne, to, nie- 
przymierzając, lak w gospodarce rol- 
nej—grunt. Często gęsto, niemal 
zawsze, trzeba przystosowywać: po- 
siew do gruntu. Uważać trzeba pilnie: 
jaki jest grunt. Czy wapienny, czy 
gliniasty; czy dosyć w nim marglu 
albo za wiele i t. p. 

Warszawa jest rzetelnem sercem 
fizjologicznem Polski. Jak masy krwi 
przez „serce, tak przez stołeczną 
Warszawę, geograficznie doskonaie 
położoną, przepływają wciąż i prze- 
pływają—tłumy. Ztąd publiczność po 
warszawskich teatrach jest płynną, 
jest wciąż inną, na każdem przedsta« 
wieniu inną, na każdej premierze... 
W Wilnie wręcz przeciwnie: publicz- 
ność teatralna, a „osobliwie premjero- 
wa (mówię o polskiej publiczności te- 
atralnej) jest zawsze prawię jednako- 
wa, jedna i ta sama. Od dawna już 

*) Dokończenie komentarza do obecnej 
sytuacji teatralnej  zapeczątkowanego w 
N.rze 206 „Stowa“. 

Baranowicze 10-g0 września. 

postępy, jakie 

SŁOW, O 

Losy wniosku polskiego w Genewie. “ 
GDAŃSK, 12. iX. PAT. Genewski korespondant Baltische 

Presse donosi, że w kołach genewskich panuje ogó!ne przekona- 
nie, iż wnioski polskie doprowadzą do wysoce interesującej dy- 
skusji na temat zagadnien a rozbrojenia w komisji rozbrojenio- 
wej. Jednomyślne przeka:anie rezo ucji polskiej do komisji roz: 
brojeniowej jest dowodem ogónego uznania tez wysuniętych 

poczyniło rolnictwa przez rząd polski. Ponieważ Briand, Chamberlain i Stresemann 

w ostatnich latach po wojnie, Widać uznali do pewnego stopnia projekt Polaki za swój własny, a tem 

wysiłek energji rolnika, 

darczych, nieraz na doszczętnie zruj- 
nowanym warsztacie pracy, osiągnął 

już nie jeden sukces. To też uznanie 
należy się Nowogródzkiemu T-wu 
Rolniczemu z prezesem p. Konstan- 
tym  Rdułłowskim ma czele, które 

myśl zorganizowania wystawy podjęło 

i do jej pomyślnego zrealizowania 
doprowadziło. 

* 

o godzinie l-szej w poł. Pan Woje- 
woda Beczkowicz przecinając wstęgę 
podkreślił doniosłe znaczenie gospe* 

darcze wystawy, życząc jej |aknajpo- 

myślniejszego rozwoju w przyszłości. 
Już w pierwszym dniu przewinęło się 
przez plac wystawowy z górą 1500 

osób, a cóż to będzie jutro w nie- 

dzielę, gdy zjadą się okoliczni 'włoś- 

cianie, których wystawa bardzo inte- 

resuje. Niektórzy z zamożniejszych 

gospodarzy biorą udział w wyścigach 

kresowy klub jazdy i 9 Samodzielną 
Brygadę Kawalerji, posyłając na tor 
konie swego chowu. W sobotę wie- 
czorem po odczycie odbył się w we- 
sotym nastroju  raut z 
zorganizowany przez ziemianki. 

państw, 
pozycję polską musi być osłatecznie załatwione przez oba rządy. 
Stresemannem otwiera 
Stresemauna zyskało mu wielki pokiask, 

tańcami wieniu zostaną niew: 

który mimo samem zatem z nim sę zsolidaryżowali 

bardzo trudnych warunków gospo- charakter wielkiej man.festacji pokojowej. 
rezoiucja polska zyskała 

Komisja rozbrojeniowa przy pracy, 
GENEWA, 12.X, PAT. Dziś po 

misje Zgromadzenia Ligi Narodów, a między innemi 
południu przystępują do pracy 3 ko: 

komisja trzecia roz- 

brojenia pod przewodnictwem ministra Beuesza. Rozpoczeto generalną dy- 
skusją nad całokształtem problematów rozbrojeniowych, Głos zabierali Lou- 
ton (Holandja) i Sandier (Szwecja). Komisja zajmie się zbadaniem rezulta- 
tów prac przypotowawczych komitetu rozbrojeniowego oraz wu'osków pol- 
skiego i holenderskiego. 

Pokojowy nastrój Anglji. 
4 GENEWA 12-IX. PAT. Angielski minister spraw zagranicznych Cham- 

Zgodnie z zapowiedzianym pro- barlajm wskazał wobec przedstawicieli prasy międzynarodowej ha užytecz- 
gramem otwarcie wystawy g ność dyskusyj prowadzonych na ogólnych zgromadzeniach Ligi Narodów, 

które umożliwiły porozumienie między wielkiemi i małemi 
Chamberlain dodał, że Anglja nie może przyjąć zobowiązań, których, 

państwami. 
ze 

względu na swę specjalne położenie, nie mogłaby dotrzymać. Minister wita 
z radością zwiększenie się liczby układów regjonalnych, o ileby te układy 
przyjęły formę zobowiązania ogólnega 
nemi, zawarcie układu ogólnego, który interesuje 

pomiędzy państwami kontynentai- 
Angljg stałoby się  łat- 

wisjsze. Cala nasza działalaość—mówił Chamberlain — polega na podirzy» 
mywauiu pokoju, Anglja uczyni wszystko, aby dopomódz Lidze Narodów 
w spełnieniu jej misji. 

Times o zagadnienia stosunków polsko niemieckich. 
LONDYN, 121X, PAT. Times pisze, że główna odpowiedzialność za 

zorganizowanych przez Wschodnio- utrzymanie pokoju pomiędzy Polską a 

się poważne 

Niemcami spoczywa w rękach tych 
a zagadnienie wzajemnej gwarancji wysunięte obecnie przez pro- 

Przed 
Wczorajsze przemówienia 

a argumenty zawarte w przemó- 
zadanie. 

ątpliwie zaakceptowane w Niemczech. Lojalność wobec 

Raut zasad Ligi Narodów maże być najlepiej wypróbowana we wschodniej Euro- 

iał dawne zabawy pie. Niemcy, jako człoaek Ligi Narodów, mają — jak pisze dalej dzieanik 
EC : :п;іеівкі—а'оыа sposobaość w tym kierunku, a Polska podejmując jesz- ziemiańskie z czasów wystaw w Min 

sku i Słucku. 
s 

Pierwsza ta na kolanie pisana ko- 
respondencja nie może, rzecz oczy- 
wista, w żadnej mierze pretendować 
do miana sprawozdania. Są to raczej 

cze raz rokowania z Niemcami wyświadczyłaby ideom Ligi Narodów lep- 
szą usługę niż szukając ochrony w nowem uogólnieniu protokułu genew- 
skiego. 

Zabójstwo w konsulacie włoskim w Paryżu. 
PARYŻ, 121X. PAT. Dziś o godz. 9-tej min. 30 rano przybył do 

wrażenia bardzo ogólnikowe lecz i konsulatu włoskiego w Paryżu pewien interesant i zażądał widzenia się z 
bardzo dodatnie, Śmiało bowiem wice-konsulem Nardinim. Wobec nieobecności wice-konsula interesant ten 
można uważać wystawę za pierwszy czekał na jego przyjście. Wprowadzony wreszcie do gabinetu wice-konsula 

poważny etap na drodze organizacji nieznajomy odrazu strzelił doń dwukrolnie raniąc go w prawą rękę i lewą 
łycia gospodarczego na Kresach. pierś, poczem usiłował zbiedz, ale ostał schwytany przez funkcjonarjuszów 

A. K. konsulatu oraz pełniącego tam służbę policjanta. Sprawca zamachu zapy- 
tany o motywy jsgo czynu, odmówił udzielenia odpowiedzi. O ile wiado- 

* mo, domagał się on kilkakrotnie od wice-konsula, aby ten wyjednał u 

ignacy Kmito (KI. Pracy), Stefan Szau- 
ro (R. W. Z, B). 

Pod względem narodowościowym 
nowy sejmik składa się z 23 Pola- 
ków, 11 Białorusinów, 3 Żydów, 1 
„tiewyraźuego”. x 

BIALYSTOK.£3 

umysłowych. Rozporządzeniem Mi- 
nistra Pracy i Opieki Społecznej zo- 
stała przedłużona akcja doraźnej po- 

władz włoskich wydanie paszportu zagranicznego bawiącej we Włoszech 
żonie zamachowca, który — jak się zdaje—jest emigrantem włoskim. 

Wice konsul hr, Nardini zmarł, 
PARYŻ 12 IX PAT. Postrzelony w konsulacie włoskim wice-konsul hr. Nar- 

dini zmarł naskutek ran. 
PARYŻ 12 IX PAT. Zabójca wice-konsula włoskiego hr. Nardini zaprowa- 

dzony do komiszrjatu policji dostał ataku nerwowego, wobec czego został prze- 
wieziony do szpitala. Lekarz dyżurny odmówił jednak przyjęcia go na kurację 

zastosował tylko zastrzyk morfiny. Zabójca odmawia odpowiedzi na wszelkie 
jytania, Dowiedziawszy się o morderstwie Poincare nieobecny w Paryżu polecił 

— Pomoc dia bezrobotnych szefowi swego gabinetu wyrazić ambasadorowi włoskiemu ubolewanie. 

Sowiety sprzedają swe złoto. 
WIEDEŃ 12 IX PAT. Wiener Aligemeine Zeitung donosi z Berlina, że rząd so- 

mocy państwowej na terenie m. Bia- wiecki wobec trudności uzyskania kredytów w Ameryce i Angiji, zdecydował się sprze- 

łegostoku dla bezrobotnych umysło- dać część swych zapasów złota. Bank Rzeszy Niemieckiej zakupił niedawno złota za Į 
wych z temi samemi ograniczeniami, miljon funtów od rosyjskiego banku państwowego. Dalsza tranzakcja na taką samą 

jakie były stosowane w poprzednim 
miesiącu. Sametni, którzy pobierali 
zapomogi przez 23 tygodnie i bez- 
dzietne małżeństwa, które pobrały 
zapomogi w ciągu 52 tygodni — pra- 
wa do tych świadczeń nie mają. (c) 

GRODNO. 

— Min. Składowski w Grod- 
nie. W ubiegłym tygodniu bawił w 
Grodnie przybyły z Warszawy samo- 
chodem minister spraw wewnętrznych 
gen. Sławoj-Składowski. Po krótkim 
pobycie w Grodnie udał się p. mini- 
ster samochodem do Sopoćkin pow. 
Augusiowskiego na grób śp. ojca 
swego, który po okupacji niemieckiej 
był sędzią pokoju w  Sopoćkiniach. 
Obecnie p. minister ustawił na gro- 
bie swego ojca pomnik, (e) 

gozbawione jest Wilno nieustannego 
przepływu up. ziemiaństwa — jak to 
za przedwojennych czasów bywało. 
Wilno też było przęd wojną  fizjolc= 
gicznem sercem iluż to gubernij! 
Przypływali i odpływali ludzie (a był 
to kwiat inteligencji krajowej) ze Żmu- 
dzi do Mińszczyzny, z Witebszczyzny 
na Żmudź. z Grodzieńszczyzny na 
Inflanty, z Kowieńskich stron w Me- 
hilewskie strony. Cały zaś ten „ruch” 
osiadał w teatrze wileńskim: dosko- 
nałą publicznością teatralną — kuliu- 
rałną, wrażliwą, otrzaskaną z teatrem, 
wojażującą po Petersburgach, War» 
szawach i Paryżach, a zmieniającą się 
wciąż. 

Dziś — ziemiaństwo nie stanowi 
bynajmniej naczelnego zastęgu wileń- 
skiej publiczności teatralnej; ziemiań* 
stwo niema skąd nadpływać do Wil- 
na i nie ma dokąd odpływać z Wilna; 
przejazdy koleją żelazną drogie, w 
żadnym nie pozostająće normalnym 
stosunku do zeszczuplałych po woj: 
nie dochodów inteligencji pracującej; 
byle ruszyć się z domu... wydatki 
rzucają się na człowieka jak siora 
psów; inteligencja nasza trzymana 
jest w Wilnie fak w więzieniu, przy- 
kuta do wileńskiego bruku, skazana 
na smażenie się—wybaczyć proszę— 
we własnym sosie. Słedź w domu, 
podatki płać, zadawalniaj się tem, co 
masz tuź pod nosem — bo i te już 
bardzo wiele! 

Prawda, — powiedziałby pierwszy 
lepszy dyrektor teatru — ale ma to 
swoją dobrą Stronę, że wileńska 
publiczność coraz rzadziej widuje 
teatry np. warszawskie, i przeto 
łatwiej jej mogą dogodzić... miejscowe 

sumę ma nastąpić wkrótce. 

Sensacyjne aresztowanie oszusta. 
KRYNICA, 12-IX. PAT. Onegdaj aresztowano tutaj międzynarodowego 

oszusta poszukiwanego przez władze polskie i zagraniczne, niejakiego Jana 
Chomskiezo, który przedstawił się w Krynicy jako profesor dr. Janusz bigniew 
Chomski vel Sylva, doktór medycyny i chemji, były prywatny docent uniwer- 
sytetu w Cambridge oraz ordynator Szpitala Czerwonego Krzyża, specjalista 
chorób kobiecych. Oszust miał w Krynicy wielkie wzięcie. Dopiero pewna 
wieśniaczka od której pobrał, jako od swej rzekomej narzeczonej, zaliczkę na 
posaz w kwocie 2000 zł. doniosła o tem odpowiednim władzom, co się przy- 
czyniło do zdemaskowania oszusta. Chomski żadnych patentów dpktorskich nie 
posiadał, miał jedynie patent masażysty i to podrobiony. 

Proces Ukraińców w Krakowie, 
KRAKÓW 12 IX PAT. Dnla 15 bm. rozpocznie się przed trybunałem Sądu 

Okręgowego karnego w Krakowie proces polityczny przeciwko 36-ciu Ukraińcom, 
którym akt ośkarżenia zarzuca zdradę, na rzecz obcego państwa, polskich tajem- 
nic wojskowych. Rozprawa będzie tajna i potrwa blisko 2 miesiące. 

Wywrotowa działalność YMCA. 
BOMBAY 12 iX PAT. Komendant miejscowy zabronił żołnierzom uczęszczania 

do Y. M. C, A. Zarządzenie to stol w związku z dokonanemi ostatnio rewizjami w lo- 
kalach Y.M.C.A. podczas których znaleziono broszury o treści wywrotowej. 

siły i środki teatratne. 
Ja zaś powiem, rzecz może nie- 

oczekiwaną, że nie daj Bsże jednzj i 
tej samej trupy grającej przez nad- 
miernie długi czas przed jedną i tą 
samą publicznością. Dlaczego? Diate- 
go, że trzeba chyba genjalaego aktora, 
żeby s ę nie..opatrzył. Publiczność prze- 
staje reagować newest na najlepszą 
grę artysty, którego wciąż i wciąż 
widzi na scenie. | odwrotnie artysta, 
zmający „swoją* publiczność na wy- 
lot, wiedzący doskonale jaki trzeba 
pociągnąć sznurek u publiczności że- 
by ręce jej „Same”* zaczęły klaskać— 
zmanjerowuje się, zaczyna używać 
wciąż jednych i tych samych «sztu- 
czek»; nie rozwija się lecz stoi na 
martwym punkcie—a stać na miejscu, 
to cofać się! Przytoczy mi kto może 
przykład: warszawskich Rozmaitości z 
czasów Królikowskiego, Żółkowskie: 
go, Pepielki etc, albo wskaże na 
„šędziwošė“ paryskiej Comedie Fran- 
caiśe lub wiedeńskiego Burgu. Nie 

st to żaden argument. «Złote czasy» 
ozmaitošci reprezentowali istotnie 

genjalni artyści a przed paryską, wie- 
deńską a choćby i warszawską sceną 
najbardziej _ «sędziwą» przepływa 
wciąż i nigdy nie przestała przepły- 
wać publiczność jak najbardziej zmie- 
miająca się. Za przykład może służyć 
Reduta przeciagająca w swych ob- 
jazdach przed coraz to nową i inną 
publicznością. Ten już jeden fakt de- 
cyduje o nieprzerwanem powodzeniu, 
jakiem się cieszy impreza dyr. Oster- 
wy. 

Owóż, pierwsze byłoby przykaza- 
nie: zmieniać aktorów na scenie wi- 
leńskiej dramatycznej możliwie Qaj- 

  
    
        

częściej. To „by bardzo skutecznie 
ekscytowało interesowanie się pubiicz- 
ności wileńskiej teatrem. 

Wielki plan Krywoszejewa (b. dy- 
rektora finansowego teairów warszaw- 
skich t. zw. rządowych) ia, którą się 
mocno zainteresowały warszawskie 
sfary magistrackie tudzież stjmowe 
i ministerjalne, zaprojektowana przez 
niego, całkiem mowa i wysoce rady- 
kalma «Organizacja teatrów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej» opiera się w 
znacznej mierze na tej właśnie potrze- 
bie prezentowania publiczności teat- 
ralnej coraz to nowego zespołu aktor- 
skiego. Do bardzo znacznego stop- 
nia już czyni zadość temu Reduta, 
jak się co tylko nadmieniło. Wszak 
w wielkim planie Krywoszejewa, sztu- 
ka zmontowana i zagrana dajmy na 
to w Krakewie, Poznaniu lub w Wil- 
nie okrąžalaby calą Polskę, niejako 
zajeżdżając kolejao przed oczy coraz 
to innej, coraz to nowej publiczności. 
A cóż czyni dyr. Osterwa? Z jakimś 
<«Firtykiem» lub jakąś «Przepióreczką», 
najczęściej z dwoma naraz sztukami, 
okrąża Reduta niemal całą Polskę, 
zajeżdżając przed oczy coraz to no- 
wej publiczności. 

Nigdy jeszcze odwieczny aksjomat 
varietas delectai niebył tak Świe- 
żutkim i tak aktualnym jak w dzisie|- 
szych czasach. 

Urezmaicać, urozmaicać, urozmai+ 
cačl... Oto jaką powinna być naczel- 
па dewiza dyrektora wileńskiego tea- 
tru Podstawą jego pianów i dążeń 
powinien być repertuar—możliwie uroz- 
maicony. lmplihuje to, niestety, częste 
dawanie premjer jedną po idrugiej, 
Dwieścietysięczne masze Wilno ma 

ne. Świeżo ukazał się podwójny zeszyt <Biu 
letynu» (2 i 3) objętości 740 stronic z licz- 
nemi ilustracjami i wizerunkami. Pod wzglę- 
dem treści cechuje <Biuletyn» Ścisły objek- 
tywizm. Dostępny jest dła wszystkich intere- 
sujących się życiem politycznem w kraju. 
Zeszyt, o którym mowa, składa się z trzech 
Części: Część ogólna zawiera opis wydarzeń 
w Polsce od maja 1926 r. do końca tegoż 
roku. Część Pierwsza poświęcona jest klu- 
bom i stronnictwom sejmowym, polskim i 
mniejszości narodowych. Część Druga opisu- 
je działalność stronnictw 1 związków poli- 
tycznych, nie reprezentowanych w Sejmie i 
poświęcona jest w części Wielkopolsce i 
Pomorzu. Na całość «Części Drugiej» skła: 
dają się, pomiędzy innemi, stronnictwa mo- 
narchistyczne I faszystowskie, którym redak- 
cja poświęciła specjalną uwogę. Oraz ugru- 
powania skrajne (anarchiści i teroryści). Za- 
raieszczony przy końcu wydawnictwa <Do- 
datek» zawiera wykaz politycznych związków 
młodzieży w Polsce. 

— Władysław Vanczura: <Piekarz 
Jan Marchoul». St. Alberti'ego. Powieść. 
Str. 192. Warszawa. F. Hoesick. 1927. 

Władysław Vanczura jest po Karolu 
Czapku najoryginalniejsaym talentem wśród 
młodej generacji prozaików czeskich. Histo- 
rja Jana Marczoula to głęboka tragedja ma- 
rzyciela robotnika, wielkiego optymisty, któ- 
ry z pokorą i radością znosi ciężki swój los. 
Przeciwieństwem do tego człowieka, który 
powiada: «Będziesz robotnikiem bo urodziłeś 
się nim, jak książę księciem się rodzi, jest 
tłum, którego obraz maluje Vauczura z bru- 
talnym naturaiizmem. Vanczura jest typem 
męskiego pisarza. Utwory jego to świat twar- 
dej pracy, surowycn faktów, bezlitośnej siły. 

— Eugenjusz Zamiatin: <Ludzie ja- 
skintowi». Ż przedmową Juljusza Kaden- 
Bandrowskiego. Str. 206, Warszawa. Tow. 
wydawnicze «Rój». 1927. 

Jest to szereg nowelistycznych opowia- 
dań bynajmniej nie jednego tylko Zamia- 
tina lecz ośmiu rosyjscich belletrystów, któ- 
rymi są, oprócz autora <Ludzi jaskiniowych», 
Aleksy Tołstoj, Babel, Sejfullina, Jakowiew, 
Borys Pilniak 1 Zoszczenko. 

— Jerzy Wolker: <Gość w domu». 
Poezje w przekładzie St. Albectiego. War- 
szawa. F. Hoesick. 1927. 

‚ Są to utwory poetyckie pisarza czeskie- 
go zmarłego w 1924 roku gdy zaledwie 

2 lata, jest to ksląžka — pokory i 
miłości, 

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. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji <Słowa» lub bezpośred- 
nio, ul. Stara Nr 11 (Zwierzyniec). 
  

owošci wydawnicze. 
— <Binletyn Polityczny>. Kwartalnik, 

poświęcony działalności stronnictw i zwią: 
zków politycznych w Polsce, który zaczął 
wychodzić w Warszawie w roku ubiegłym,'U poseł Czechosłowacki w Londynie 
rozwija się na wydawnictwo nader pożytecz-Jaa Massaryk, który odbył szereg 

Przeciwdziałanie akcji ordi 
Rothemera, 

BRATISŁAVA, 12. IX. Pat. Bawi 

"Kkonfarencyj politycznych. Przyjazd je- 
go — jak twierdzi prasa — stoi wwa 
związku z przeciwdziałiniem rewizjo- 
mistycznej akcji lorda Rothamera. 

Ogromny pożar teatru, 

BIAŁOGRÓD, 12 IX. Pat, Wczo- 
raj o północy wkrótce pu zakończe- 
niu przedstawienia wybuchł gwałto- 
\пу pożar. w teatrze bialogrodzkim V 
zwanym Manege, Straty wyrządzone 
przez sożar wynoszą 3.000 000 dena- 
rów, Pożar wywołał panikę w central- 
nej dzielnicy miasta, zwlaszcza wśrod 
mieszkańców sąsiadujących z teatrem 
domów, Na szczęście żadnych ofiar 
w ludziach nie bgło. 

. Ostatni oficer b. pap'es- 
kiego wojska Niedawno zmarł w 
Rzymie po długiem, pełnem przygód 
życiu 85-letni hr. Woif Metternich, 
ostatni of cer b. papieskiego wojska. 
Jako 18leini mładzieniec walczył w 
stopniu porucznika po stronie wojsk 
Papieskich z wojskami królestwa Sar= 
dynji, Ciężko ranny w dnu 18 wrześ- 
nia 1860 r. w bitwie pod Castelfidar 
da musiał opuścić szeregi, W kilka 
lat potem towarzyszył nieszczęśliwe- 
mu cesarzowi Maksytiljanowi do 
Meksyku, a po katastrofe pod Ous- 
retaro w r. 1867 powrócił do Luxem- 
burgji. 

p
 

  

Adminis'racia „Słowa* poieca 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trojga 
małych dzieci, 

Łaskawe ofiary prosimy skłidać 
w Adm, „Słowa* dła „rodziny w 
nędzy'', 

  

Dr J. Burak 
akuszerją choroby kobiece 

POWROCIŁ. Zawalna 16 tel. 564.         
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Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

'Gheesz bezpłatnie przeczytać Н 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny, 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 
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Hamdlowo- Gospodarczych w Gllnie | 
pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. ! 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły = › 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej. A T 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 
Informacje i zapisy w Sekretariacie Instytutu, czynnym @ 

a codziennie, od 9 rano do 1 pp. i od 5 do 7 w. E 
a Adres: vl. 3 Maja 15, mieszk. 3 (II piętro). в 
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gsdla Handlu i Rzemiosižži: 
az (dawniej Spółdzielczy Bank Ludowy) 8-4 
m a a i 
sę Miekiewieza 7. Tel. 2-01. RU | 
ua Przyjmuje na najdogodniejszych warunkach wkłady i na E 
m M r-ki bieżące, oraz wydaje swoim członkom pożyczki. Prowadzi E 
a dział oszczędności szkolnych, począwszy od 1 złotego. Bu | 
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jeszcze nieproporcjonalnie mało publi- 
czności teatralnej. Starczy jej, tej pu- 
biłczności, na iłe przedstawień jednej i 
tej samej sztuki? Największe powo- 
dzenie nie zapełni dziesięć razy wi-- 
downi teatralnet tak, aby.. kałkulowa- 
ło się jeszcze raz wyst iwiać sztukę. 

A nie może dyrektor polskiego 
teatru w Wilne, z nikąd nie subwen. 
cjonowanego—nie kalkulować. Stosu- 
mek dyrekcji do publiczności może 
być dwojaki: albo się publiczności za- 
rzuca taki to a taki repertuar, tak a 
nie inaczej wykenywany, albo sig pa- 
trzy w oczy publiczności i wystawia 
się to, co przypuszcza się, że będzie 
w jej guście. 

Hojnie subwencjonowana Reduta 
szła pierwszą drogą, Oddać jej trzeba 
sprawiedliwość, że jej wielkie premje- 
ry w pierwszym i drugim sezonie na 
Pohulance poruszyły głęboko wileń- 
ską publiczność teatralną i bardzo a 
bardzo przyczyniły się do <wyrobie- 
nia» jej gleby. Jakby jaki pług bardze, 
jak u nas mówią, „zamyslowaty“ 
przeszedł po poletku, krajanym do- 
tąd tylko staroświecką sochą, Misja 
atoli kulłuralna Reduty okazała się 
zbyt kosztowną. Zanim puliczność wi- 
leńska... dejrzała tak, aby stały się 
dla niej poźrzebą widowiska redutowe, 
zakrakło funduszów na tę — edukację 
metodą  poglądową.. Przeciwieństwa 
różnej natury zniechętiły wreszcie sa- 
mego dyr. Osterwę. Uniwersytet tea- 
tralny na Pohułance ją! coraz «tko- 
notmiczniejsze» urządzać pokazy, aż 
jakoś wczesną jeszcze wiosną tego- 
roczną — całkiem ustał. To już, co 
oglądać mamy w sczonie z 1927-g0 
na 1928-my, będzie już tylko przypo- 

       

    

     

                              

    

   
   

  

    

    
   

  

     

minaniem się naszej pamięci. Reduta 
— jak się już wielokrotnie rzekł» — 
będzie obježdžač Palskę, zawadzając 
tylka o Wilno. 

Jako dowód niewygasłej © niej 
pamięci, będzie magistrat wileński — 
jak  słyszeliśray—subsydjował R=dutę 
w dalszym ciągu wyświadczanemi jej 
dotąd ulgami (np. co do ciektryczno- 
ści). Może nawet będzie wyplacać je 
pewną, co miesiąc, kwotę. Cła ta 
jednak hojność naszego magistratu 
pójdzie na cele bynajmniej już nie 
lokalne, gdyż na uraczanie Redutą,. 
miast objętych jej oxrężną marszrut i 
Stałemu natomiast wileńskiemu teatru 
wi polskiemu, czyli imprezie dyr. Ry 
chłowskirgo, żadną subwencją lut 
znaczniejszą ulgą magistrat wileński— 
jak słyszeliśmy—służyć nie może. Nie 
ma takiej pozycji w swoim budżecie 

koszty prowadzenia w Lutni 
Teatru Polskiego muszą być w otwie- 
rającym się sezonie znaczniejsze n. 
kiedy. O ile naturalnie chodzi o t 
aby jedyny w Wilnie stały teatr 
ski nie świecił... ani oczami ani puste 
kami. 

Teatralna publiczność wileńska roz- 
smakowana przez Redutę do wido- 
wisk albo. pompatycznych albo olšnie- 
wająco efsktownych, albo w iakich, 
jak np. „Sen“, o których się pote 
mówi przez całe tygodnie — pubiicz 
ność wileńska urabiana systematycz- 
nie przez kina w kierunku  łaknięcia 
coraz szybszej „zmienności wrażeń— 
publiczność wileńska coraz bardziej 
różnorodna, jest też coraz trudniejs 
do zadowolenia. Urozmajcony reper 
tuar, wystawianie nowości najaktual. 
niejszych, nieszczęsna konieczność da.
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Związek organizacyj b. wojskowych polskich 
Woj. Wileńskiego 

Kwestja powstania jednego związ- 

ku b. wojskowych polskich wśród 
członków istniejących obecnie odręb 

nie organizacyj b. wojskowych  znaj- 
duje coraz większe zrozumienie całej 
jej doniosłości. Wyraz tego zrozumie- 
nia dała ostatnio również i prasa sto- 
łeczna. Podkreśla go i prasa  wileń- 
ska. 

Niemniej poważne zainteresowanie 
się tą sprawą ichęć jej urzeczywistnie» 
nia zaobserwowałem wśród członków 

‚ istniejących w Wilnie organizacyj b. 
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wojskowych. Podobno jednak realiza- 
cja tego doniosłego zamiaru napotyka 
trudnaści, bowiem organizacje, istnic= 
jące w Wilnie, są oddziałami (filjami) 
związków b. wojskowych, działają: 
cych na terenie całej Rzeczycospolie 
tej Polskiej, których zarządy centralne 
mają siedzibę w Warszawie. 5а музи- 
wane objekcje, że realizacja projektu 
musi być dokonana przez Centralne 
Zarządy Związków w Warszawie. 

Lecz cóż z tego! Muszę stwierdzić, 
iż wiadomem mi jest, że pertraktacje 
pomiędzy  centrałami związków b. 
wojskowych vw Warszawie w tej 
sprawie już od r 1924 były podej- 
mowane, prowadzońe, lecz rezultatów 
ich dotychczas nie widzimy. 

Natomiast w Wilnie istnieje chęć 
1 zrozumienie konieczności realnej 
współpracy pomiędzy lokalnymi ode 
działami ogólnopolskich organizacyj 
b. wojskowych. 

Uważam, iż skrupuły, © których 
mówią niektórzy, nie są natury za- 
sadniczej. Istnieje, zdaniem mojem 
możliwość szybkiego i życiowego za” 
łatwienia sprawy na miejscu. 

Wszak na terenie Wilna działają 
oddziały organizacyj b. wojskowych 
posiadające pewien Statutowo prze- 
widziany zakres autonomji dla akcji 
aa swoim terenie. Działają tu komór- 
ki organizacyjne wyższego rzędu 
(Okręgi, Chorągwie), na których spo- 
czywa również nadzór i kierownictwo 
akcją niższych komórek (kół, placó- 
wek). Siatut żadnego stowarzyszenia 
chyba migdy nie zawierał postanowień, 
które ograniczają swobodę w wyzys- 
kaniu legalnych możliwości, dających 
podstawy do osiągnięcia tężyzny i 
rozwoju. To też sądzę, że i statuty 
istniejących w Wilnie organizacyj b. 
wojskowych nie stoją ma przeszko- 
dzie realizacji częściowej projektu 
stworzenia wszólnzga kierownictwa 
dla erganizacyj b. wojskowych w jed- 
nym ośrodku, 

Zresztą sytuacja, która wytworzy- 
ła się w Warszawie, wymaga udziału 
w pracy nad utworzeniem w Polsce 
jednego związku b. wojskowych nie 
tylko «centrali», lecz przedewszystkiem 
działania <od dołu», gdyż zdrowa 
idea zrzucenia przez organizacje b. 
wojskowych wpływów partyjnych naj- 
większe zrozumienie i silną chęć jej 
urzeczywistaienia, znajduje właśnie 
wśród mas szeregowych członków. 
Gdy zaś nastąpi częściowa jej reali 
zacja w lokalnych ośrodkach działal- 
neści organizacii b. wojskowych, 
wówczas «centrale» zmuszone będą 
do realniejszych poczynań w kierun- 
ku całkowitego realizowania projektu, 

Uważam, iż w tych warunkach dla 
dobra państwowego oraz dobra każ- 
dej z istniejących na tereniz Woje- 
wództwa Wileńskiego organizacyj b. 
wojskowych, powinien powstać Zwią- 
zek Organizacyj b. wojskowych — ро!- 
skich Województwa Wileńskiego. 

Pozwolę sobie naszkicować cele, 
zadania i strukturę organizacyjną 
związku, jak je rozumiem, 

Związek działać będzie na ;terenie 
Województwa Wileńskiego z siedzi- 
bą w m. Wilnie. Związek posiada o- 
sobowość prawną, którą nabędzie po 
zarejestrowaniu jstatutu w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wilnie. 
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Członkiem Związku mogą być or- 
ganizacje (samodzielne lub filje) b. 
wsjskowych, prawnie istniejące па 
terenie Województwa Wiłeńskiego w 
dniu ukonstytuowania się Komisji 
Organizacyłnej Związku. Zrzeszone w 
Związku organizacje zachowują nadal 
swe statuty i wynikające z nich pra- 
wa i obowiązki, 

Cele Związku rozumiem w spo- 
sób następujący: w odniesieniu do 
zadań ogólno-państwowych: 1) współ- 
działanie z władzami rządowemi w 
utrzymaniu jednolitego Państwa Pol- 
skiego, jego niepedzielności, całości, 
polęgi i bezpieczeństwa, 2) współ- 
działanie z władzami rządowemi w аК- 
cii przysposobienia wojskowego i 
wychowania fizycznego, 3) kształcenie 
wojskowe członków i pielęgnowanie 
między nimi ducha narodowego i 
woiskowego, 4) działalność „kultural- 
nó-oświatowa i społeczno-państwowa, 
z bezwarunkowem wyłączeniem agi- 
tacji politycznej i partyjne]; 

W . odniesieniu do zrzeszonych 
organizacyj: 1) skupienie pod fednem 
wspólnym kierownictwem istniejących 
na terenie województwa Wileńskiego 
organizacyj b. wojskowych polskich, 
2) ułatwienie tym o"ganizacjom speł- 
niania ich zadań statutowych oraz 
podniesienia sprawności ich działania 
przez koordynację ich pracy, 3) wy- 
stępowanie z wnioskami, dotyczącymi 
interesów b. wojskowych oraz zrze- 
szonych organizacyj, 4) opieka kole- 
żeńska nad weteranami i inwalidami 
Armji Polskiel. 

Władze Związku stanowiłyby: wal- 
ne zebranie delegatów (organ uchwa- 
laiący i kontrolujący), zarząd (organ 
wykonawczy) oraz komisja rewizyjna. 

Walne zebranie delegatów składa 
słę z delegatów zrzeszonych organi- 
zacył orzz założonych placówek Związ- 
ku, w ilości ustalonej statutem. Kom- 
petencje WZD. ustalić ma statut, 

Zarząd składa się z prezesów 
zrzeszonych organizacy|, którzy wcho- 
dzą jako wiryliści, oraz członków wy- 
branych przez WZD., których ilość 
ustali statut. Prezesa Związku wybiera 
bezpośrednio WZD. 

Komisja rewizyjna składa się z 3 
członków, wybieranych przez WZD. 

Związek samodzielnie ma prawo 
zakładania na terenie powiatów woje- 
wództwa Wileńskiego Ośrodków ore 
ganizacyjnych b. wojskowych, które 
noszą nazwę «Placówka Związku or- 
ganizacyj b. wo!skowych polskich wo- 
jewództwa Wileńskiego». W poczet 
członków tych placówek są przyjme 
wani przez zarząd placówki, jako 
bzzpośredni członkowie Związku, b, 
wojskowi polscy, Winien być opraco- 
wany regulamin regilujący działalność 
placówki oraz jej stosunek do 
Związku. 

Uważam, iż drogą tworzenia ta- 
kich placówek, zależnych bezpośred- 
nio od zarządu Związku, powstaną 
na terenie powiatów, gdzie  działal- 
ność erganizacyj b. wojskowych jest 
bardzo słaba, jednolite komórki przy- 
szłego Związku b, wojskowych pol- 
skich. Natomiast w Wilnie nowi 
członkowie, zgłaszający się do Związ- 
ku winni być kierowani do  istnieją- 
cych organizacyj b. wojskowych, we- 
diug ich przynałeżnośći formacyjneį 
lub własnego ich życzenia. 

Pomijam takie kwestje, jax sposób 
działania, wstępowania i występowa- 
nia członków — organizacji, majątku, 
finansów Związku etc., które znajdą 
swe uregulowanie w statucie. Być 
może w tym szkicu znajdują się luki, 
lecz wytłumaczy je konieczność i 
szczera chąć wykazania możności tu, 
na miejscu, załatwienia tak  palącej 
kwestji, którą słusznie jedno z pism 
wileńskich nazwało „koniecznością 
państwową*. 
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wania premjery uiemal co tydzitń' 
nieodzowne podsycanie frekwenc;i go- 
ścinnemi występami — wszystko to 
wymaga posiadania nietylko dobrej, 
bardzo dobrej trupy lecz i — licznejł 
Nie procentami opłacanej lecz stałemi 
pensjami miesięcznemi a uwzględnia- 
jącemi wzrastającą drożyznę. A deko- 
racje, a rekwizyty dopraszające się 
gruntownego remontul 

Na ostatek — lecz bynajmniej nie 
na ostatniem miejscu—połóżmy nieo- 
dzowność zaprowadzenia na scenie 
Teatru Polskiego jaknajspręžystszej 
reżyserji. Uwzględniając przemęczenie 
szczupłego ma artystów, trudno 
nie stwierdzić, że w ostatnich czasach 
zespół Teatru Polskiego nie szedł by- 
najmniej na premjerę—jak na batalję. 
Czuć przecie doskonale gdy puls ży- 
cia na scenie i za kulisami słabnie, 

' zamiera a gdy przeciwnie mocno bije 
' —choćby nawet gorączkowem tętnem. 

©О tę właśnie bujność życia, o ambit- 
ne dążenia, o gorączkę twórczą, o 

'energję, o radość pracy, © pomysło- 
' wość, o twórczość reżyserską a nie O 
przyzwoity szabien chodzi! Reżyserja 
w tegoczesnem rozumieniu (o prze- 
cie nie tylko ustawienie mebelków tak 
aby nie kolidowały z sytuacją i aby 
daną „kwestja* padła akurat na ka- 
fiapę lub dwa okok siebie fotele a, 

Ń Boże, nie na jakieś schody w 
głębi lub we framugę u okna. Nerwu 

€ba, nerwu Teatrowi Poiskiemul 
cena polska w Wilnie powinna 

mieć swoją specyficzną a chiubną 
markę. Był moment, kiedyśmy mogli 
liczyć, że Reduta ją Wilnu da... Obec- 
nie cała nadzieja—ba Teatrze Polskim. 

tu tymczasem wiemy 2 czem 

pojechał dyr. Rychłowski do War- 
szawy i innych miast: szukać akie- 
rów, którymi by mógł dopełaić moc- 
no przerzedzony swój zespół. Poje- 
chał.. z najlepszemi chęciami, propo- 
zycją... gaż procentowych i—płótnem 
w kieszeni. Daj Beże aby z takiej 
wyprawy, i na dobitkę spóźnionej, 
wrócił z jaknajpiękniejszym dla Wilna 
prezentem! 

Bez wzgiędu jednak na to jakim 
będzie Ów nadchodzący sezon  tea- 
tralny, musimy z góry zastrzedz się, 
że zdaniem naszem minęły czasy „po* 
pierania* usłużną reklamą polskiego 
teatru w Wilnie—bylejakiegol Musimy 
zacząć mierzyć teatr polski w Wilnie 
miarą: jednej z wielkich scen polskich 
nie zaś miarą jakiegoś, partykularza, 
dakąd nie dochodzi ani słońce Boże 

„ani wieści ze Świata. 
Mamy nietyłko prawo ale i obo- 

wiązek dopominać się w imieniu o- 
pinji publicznej o dobry, godny Wii“ 
na, teatr stały, Potrzebny on jest 
Wilnu i niezbędny, jak bruki,.. inne 
niż te, po których chodzimy i jeździ- 
my. „I podobnie jak na „iudzkie” 
bruki, tak powinne znaleźć się pienią- 
dze na dobry teatr polski w Wilnie. 
A nie stworzą go... reklama w recen- 
zjach i superiatywy we wzmiankach 
reporterskich. Za duże ma teatr pol- 
ski w Wilnie „ znaczenie społeczne, 
kuliuralne, państwowe i polityczne 
aby go zbywać... względami i wzglę- 
dzikami jakby jakieś pierwsze lepsze 
rozrywkowe, prywatnie przedsiębior 
stwo dochodowe. 

L] 
Cz. J. 
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Niech więc w pręłkim czasie na- 
stąpi realizacja w Wilnie tak doniosłe 
go projektu. Sądzę, iż w szeregach 
iniejatorów staną do współpracy przed- 
stawiciele Związków b. wojskawych, 
które łączą w swych szeregach bo- 
jowników o Wolność i Niepodleg: 
łość Ojczyzny, tych co w. różnych 
formacjach walczyli w okresie 1914— 
1920 r. w imię wspólnych ideałów. 

Niech staną powodowani tylko wzglę- 
dem na dobro państwowe i chęcią 
szczerej współpracy, ramię przy ra- 
mieniu ci, których dotychczas dzielą 
i chcieliby nadal dzislić ua t. zw. 
piłsudczyków, dowborczyków, haller- 
czyków i inaych „czyków*. Niech 
wykażą, iż są oni tylko żołnierzami 
Polski. 

Były wojskowy. 

Kupiec wileński ezłonkiem międzynarodowej bandy 
fałszerzy. 

W tych daiach władze bezpie- 
czeństwa, od dawna już prowadząc 
szczegółowe obserwacje, celem ujęcia 
pozostających na wolności członków 
zlikwidowanej przed rokiem między: 
narodowej bandy fałszerzy, która na 
setki tysięcy dolarów sprzedała w 
Warszawie, Gdańsku, Berlinie, a głów- 
nie Paryżu, akcyj firmy «Bakunafta»— 
zdołały ująć jednego z wybiinych 
«działaczy» tej bandy kupca Rafala 
Kugla, prowadzącego w Wilnie na 
szeroką skalę handeł manufakturą. 

Kugla aresztowano wskutek zeznań 
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— Stan zdrowia p. wojewody 
Raczkiewicza. Słan zdrowia Woje- 
wody Wileńskiego Władysława Racz- 
kiewicza, po upływie trzeciej doby od 
chwili dokonania operacji usunięcia 
wyrostka robaczkowego z powodu о- 
strega zapalenia—jest zupełaie zada” 
walający. Wyniki zbadania chorego w 
daiu 12 bm. o godz. 21-ej, dokona- 
nego przez profesora dra Januszkie- 
wicza i d-ra Tymińskiege, są następu- 
jące: samopoczucie—dobre, ciepłota— 
37,00, tętno—72, stan jamy brzusz 
nej— dobry. 

URZĘDOWA. 
— Minister Staniewicz w Wil- 

nie, Pan minister reform rolnych prof. 
dr. Witold Staniewicz w dniu 10 bm, 
zwiedził rozszerzony ostatnio lokal 
Państwowego Banku Rolnego w Wil- 
nie oraz przeprowadził niezapowie- 
dzianą inspekcję powiatowego Urzę- 
du Ziemskiego w Wilnie, wydając w 
jej wyniku szereg zarządzeń celem u" 
sprawnienia pracy. 

— (o) Posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
Dziś, dnia 13 września odbędzie się 
posiedzenie Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie. Porządek dzienny, m. 
in., obejmuje sprawy następujące: 

1) sprawy ze skarg odwoławczych: 
a) na orzeczenie komisji uwłaszcze- 
niowej na pow. Wileńsko-Trocki w 
przedmiocie uwłaszczenia na rzecz M. 
Snieżko z tytułu posiadania praw wol- 
nego człowieka działki ziemi w ma» 
jątku Kontrwerki, gm. Mickunskiej, 
własność Antoniego Aleksandrowicza; 
b) na orzeczenie komisji uwłaszcze- 
niowej przy urzędzie ziemskim w 
Głębokiem w przedmiocie uwłaszcze- 
та S. Zahorskiego z tytułu długo- 
letniej dzierżawy około 37 ha grun- 
tów z majątku Ostrów, pow. Dzi- 
śnieńskiego, własność Mikołaja Buj- 
nickiego; b) na orzeczenie komisji 
uwłaszczeniowej na pow. Święciański 
w przedmiocie uwłaszczenia na rzecz 
G. Markowskiego z tytułu długolete 
niej dzierżawy folw. Wilkomurze z 
majątku Orniany, wł. Jana i Michała 
Tyszkiewiczów. 

2) Sprawy zatwierdzenia projektów 
scalenia gruntów, należących do wsi: 
a) Złonkty, gm. Turgielskiej, pow. 
Wileńsko-Trockiego, b) _ Markinięta, 
gm. Holszańskiej, pow. Oszmiańskie- 
go, c) Kostołomszczyzna, pow. Mo- 
łodeczańskiego, d) Zadubienie, pow. 
Wileįskiego i e) Dranki, Plewoki, Ru- 
saki, Łogowce i Chorakowo, pow. 
Dziśnieńskiego. 

3) sprawa | zatwierdzenia stanu 
posiadania przed scaleniem listy rze- 
czywistych właścicieli gospodarstw, 
planu klasyfikacyjnego i rejestrów 
pomiarowo szacunkowych wsi Kie- 
miany i państwowego majątku Anie- 
lin, gm. Szumskiej, pow. Wiłeńsko- 
Trockiego, Oraz 2-ch dobrowolnych 
utmów w przedmiocie zrzeczenia się 
gruntów. 

4) Sprawa likwidacji służebności, 
rzekomo obciątającej majątek Moło- 
deczno, pow.  Mołodeczańskiego, 
właszość Michała Zajączkowskiego, 
na rzecz wsi Cywidówka. 

5) Sprawy wdrożenia postęnowa- 
nia scalenioewego gruniów, należących 
do wsi Szarny i zaść. Michnowa Gó- 
ra, gm. Podbrzeskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego. 

— Nowe kólko rolnicze. W 
tych dniach zostało zalegalizowane 

jednego z członków bandy, niejakie- 
go S$. który zwolniony za kaucją z 
więzienia warszawskiego, przybył w 
tych dniach do Wilna i zwrócił się 
do Kugla o pomoc materjalną, celem 
ujścia zagranicę przed zakeńczeniem 
śledztwa, Gdy Kugiel odmówił S. za- 
denuncjował go przed władzami poli- 
cyjaemi. Rewizja w mieszkaniu Kugła 
potwierdziła zeznania S., to też 10-go 
bm. obu przewieziono do Warszawy 
do dyspozycji sędziego śledczego 
prowadzącege sprawę bandy fal- 
szerzy, 

kólko rolnicze w  Parszukacie pow. 
Święciańskim. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Pierwsze posiedzenie 

Sejmiku Wil.-Trockiego. W piątek 
na pierwszem posiedzeniu Sejmiku 
dekonano wyborów wydz. Powiato- 
wego. 

Do wydziału weszli pp. posełBro- 
misław Wędziagolski, sędzia Romuald 
Węckowicz, Witold Hoauwaldt, mec. 
Wincenty Łuczyński, Bolesław Stań- 
czyk — wójt gm. Rudziskiej i Paweł 
Aleksiuk— wójt gminy  Turgielskiej. 

Z koleł na tymże posiedzeniu roz- 
patrzono sprawę podwyższenia dro- 
gowego podatku od dróg samorządo- 
wych, który dotąd wynosił 22 gr. od 
1 ha ziemi pię wszej kategorj, Po 
dłuższych debatach na wniosek posła 
Wędziagolskiego uchwalono podatek 
do wysokości 45 gr. od 1 ha. Poza- 
tem postanowiono zaciągnąć w Ban: 
ku Gospodarstwa Krajowego pożycz- 
kę długoterminową w sumie 120 000 
zł. w złocie, co stanowi około 202 
tys. zł. p. na inwestycje, a mianowi- 
cie na zorganizowanie w powiecie 8 
składów, t.zw. elewatorów zbożowych 
kiłka stacyj dla zarodowych ogierów 
i buhai, na budowę większej obory 
przy szkole rolniczej w Bukiszkach, 
oraz budowę dwóch zaprojektowa- 
nych mostów łączących półaocną 
część powiatu z południową. Pożycz- 
ka ta zostanie zaciągniętą ma termin 
spłaty 20-sto letni oprocentowaną 8 
proc. w stosunku rocznym, zabezpie- 
czoną zaś będzie hipoteką nierucho- 
mości sejmiku, Postanowiono również 
powiększyć otwarty kredyt w Banku 
Rolnym z 50000 zł, na 60000 zł, któ- 
ra to suma zużytą zostanie na utrzy- 
manie ochronki w Czaruym Borze. 

Następnie sejmik upoważnił Wy» 
dział powiatowy do udzielenia Powia« 
towemu Bankowi Spółdzielczemu i 
centrali rolniczo-handlowej gwarancji 
moralnej na zaciągniecie pożyczek de 
wysokości 150000 zł. Ponadto na 
wniosek zarządów gmia Padbrzeskiej 
i in. postanowiono utworzyć stacje dla 
felczerów weterynaryjnych w miejsce 
dotychczasowych _ niewykwalifikowa- 
nych oglądaczy z zastrzeżeniem, iż 
sejmik udzieli pomocy finansowej na 
utrzymanie tych stacji do końca r. b, 
poczem gminy samodzielnie będą po- 
nosić te koszta. 

Powierzono również Wydziałowi 
zaznajomienie się z warsztatami tkace 
kimi p. Kotwiczowej w Wornaniach, 
celem ewent. przyjścia jej z pomocą 
finansową przy organizowaniu kur- 
sów bezpłatnych tkackich dia miej- 
scowej ludności. 

Sprawę ponownego zaprowadze- 
nia w powiecie t. zw. wart nocnych 
postanowivno pozostawić decyzji p. 
Starosty. 

W końcu omawiano sprawę wpra- 
wadzenie w powiecie przymusowego 
ubezpieczenia. Po szerszej dyskusji 
na wniosek posła Wędziagolskiego 
zdecydowano narazie przymusu nie 
Stosować, lecz uświadamiać ludność 
miejscową, co do konieczności do- 
browolaego ubezpieczenia się. 

Na tem posiedzenie zakończono. 

MIEJSKA. 
— (0) W sprawie podatku od 

psów. Niektórzy posiadacze psów 
nie zgłaszają ich w celu uchylenia się 
od uiszczania należności podatkowej. 
Ukrywanie psów mie osiąga jednak 
skuiku, albowiem wydział podatkow 
Magistratu sprawdza przez swyc 
funkcjonarjuszów, czy posiadacze 
psów należność podatkową uiścili. W 
razie stwierdzenia, że psy były ukry- 
wane, oprócz podatku, wymierzana 
jest kara w postaci grzywny a to na 
podstawie art, 67 ustawy o tymcza 
sowem uregulowaniu finansów kamu- 
nainych z dn. 11 sierpnia 1923 r. 

— Reorganizacja komisji sa- 
nitarnych. Jak się dowiadujemy Ma- 
gistrat m. Wilna, wobec stwierdzenia 
12 funkcjonujące dotychczas komisje 
sanitarne nie zupełaie wywiązywały 
się z swych zadań, a to wskutek 
wadliwej organizacji tej instytucji — 
opracowuj: obecnie projekt nowej 
organizacji komisji sanitarnych, zmie” 
niając program ich działałności i sam 
sposób powałania i składu członków. 
Projzkt opracowany jest przez p. dr. 
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Maliszewskiego i po aprobacie ze 
strony Urzędu Wojewódzkiego nie" O szpita! psychjatrycz= 
zwłocznie zostanie wprowadzony w 
życie. 

W myśl projektu do komisji sani- 
tarnych jak i uprzednio wchodzić 
dą przedstawiciele Komisarjatu Rządu 
i Magistratu, natomiast na stanowisko 
kuratorów komisji będą powoływane 
osoby wybrane przez Magistrat, a nie 
jak dotychczas nominowane przez 
Komisarza Rządu. 

Zmiana powyższa dodatnią fest 
już choćby z tego wzgledu, że wpro: 
wadzi do komisji silniejszy czynnik 
obywatelski, a tem samem wzbudzi 
większe zainteresowanie w naszych 
sferach społeczeństwa. 

— (x) Termin oplat podatków 
bezpośrednich. Z dniem 15 b. m. 
upływa termin uiszczenia wpłaty po- 
datku przemysłowego od obrotu osią- 
gniętego w sierpniu przez mrzedsię- 
biorstwa handlowe I i II kategorji i 
przemysłowe od 1 do 5 kategorii. 
Pozatem w m. wrześniu upływa ró- 
wnież termin uiszczenia zaległości z 
tytułu podatku majątkowego, oraz 
kwoty zaległe podatków odroczonych 
i rozłożonych na raty. 

— (0) O przedłużenie ulgowej 
taryfy na papierówkę i kopalnia- 
ki. Onegdaj delegacja związku prze- 
mysłowców leśnych w Wilnie zwró- 
ciła się do województwa z prośbą o 
poparcie starań, czynionych przez 
związek w Min. Komunikacji, W spra- 
wie przedłużenia ulgowej taryfy na 
papierówkę i kopalniaki. Prośba po- 
wyższa została przyjęta przychylnie. 

— (x) Odnalezienie cmentarza 
żydowskiego z 1838 r. Urząd Ra- 
binatu w Wilaje zwrócił się ostatnia 
do Magistratu z prośbą 6 ogrodzenie 
miejsca przy ul. Szkapiernej, gdzie w 
r. 1838 w czasie epidemji cholery 
chowano żydów zmarłych na tę za- 
razę. 

Podkreślić należy, iż jest to zie- 
mia miejska i wogóle już niema 
żadnych śladów, któreby wskazywały 
na jakikolwiek cmentarz. 

POCZTOWA, 
— (o) Odpowiedzialność Skar- 

bu państwa 7a przesyłki poczto- 
we. Z dnierm 8 września weszło w 
życie rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej o odpowiedzialności skar- 
bu państwa za przesyłki pocztowe, 
telegramy i rozmowy telefoniczne w 
obrocie wewnętrznym. 

Odpowiedzialność skarbu państwa 
dotyczy: 1) poleconych przesyłek li- 
stowych w razie zaginięcia tych prze- 
syłek; 2) listów z podaną wartością, 
paczek z podaną wartością, paczek 
bez podanej wartości, bagaży podróż- 
nych, korzystających z przewozu 
pocztowemi środkami komunikacyjne- 
mi—w razie zeginięcia tych przesyłek 
lub w razie ubytku ałbo uszkodzenia 
zawartości tych przesyłek; 3) kwot, 
przesłanych przekazami pocztowemi i 
telegraficzaemi, oraz wpłat lub wypłat 
na rachunek P.K,O.; 4) kwot, przy- 
jętych tytulem pobrania; 5) kwot, 
przyjętych tytułem złecenia; 6) tele- 
gramów i rozmów telefonicznych. 

Rozporządzenie powyższe ukazało 
się w Nr. 78 „Dz. Ustaw* i z wej. 
ściem go w życie siraciły moc do- 
tychczasowe przepisy w tym przed- 
miocie. 

— (o) Podwyższenie opłat ma- 
nipułacyjno-pocztowych. Z dniem 
1 października zostaną w P. K. O. 
znacznie podwyższone opłaty mani- 
pulacyjae i ;pocztowe od wpłat w 
obrocie czekowym, a mianowicie: do 
50 zł. — 5 gr., od 50 do 100 — 10 
gr., od 100 do 500 — 20 gr.. ad 500 
do 1000 — 50 gr. powyżej 1000 zł. 
— 1 . 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Stan bezrobocia w Wo- 

jewództwie Wileńskiem. Wedlug 
cyfrowych danych Państw. Urząd Pa- 
średnictiwa Pracy zarejestrował do 
dnia 10 b. m. na Województwo Wi 
leńskie—3.666 bezrobotnych. Na licz- 
bę tę przypada: mełalowców 187, ro- 
botników budowłanych—361—;innych 
wykwalifikowanych—848, niewykwali- 
fikowanych—917, robotników rolnych 
—220, oraz bezrobotnych umysłowo 
pracujących 1133. 

W ubiegłym tygodniu zaś Urząd 
ten skierował do pracy 94 bezrobot- 
nych i 68 zapośredniczył przcę. 

— (x) Wolne posady. Państwo- 
wy Urząd Pośr. Pracy obecnie może 
zatrudnić 135 bezrobotnych, a mia- 
nawicie poszukuje się 16 robotników 
do bicia kamieni, 20 robotników do 
robót łeśnych na wyjazd ireszta jane 
zawody. Pozatem wakuje posada dla 
lekarza, chirurga i akuszera wolno- 
praktykującego w jednemm miasteczku 
Wojewódziwa Wileńskiego. 

— (x) W sprawie podań o za- 
silki doražae Z dniem 15 bm. Pań- 
stwowy Urząd Fuaduszu Bszrobocia 
przystępuje do przyjmowania podań 
od bezroboinych umysłowo pracują- 
cych o zasiłki doraźne za m-€ wrze- 
sień r. b, 

Podania te przyjmowane będą w 
następujących terminach wsdług alfa* 
betu 15 września nazwiska rozpoczy” 
nające się na litery A. Bi C. 16 
bm. — D. E. F, G i 17. IX, H. I. 
19 bm. — K. L. £, 20 bm. — M. 
N. O, 21 bm. — P. R, — 22 bm— 
S. i 23 września T. U, W. i 24 — 
Z. Ż. Wyołaty będą uskutecznione 
w dniu 29 bm. 

ROZNE. 

Litewskie Towarzystwo 
Zrzeszenia Patronatów nad mlo- 
dzeżą W tych dniach władze wojse- 
06i:, s Otrzymaly podanie oraz sta. 
ju. dv zalegalizowania Litewskiego 

ny pod Wilnem 
Dnia 10 b.m. © gódz. 16-j min. 

40 w Urzędzie Wojewódzkim odbyła 
się pod erzewodnictwem p. vice-wa- 
jewody O. Malinowskiego konferencja 
w sprawie budowy pod Wilnetn szpi- 
tala dla umysłowo chorych. W kon- 
ferencji wzięli udział przedstawiciele 
Min. Spraw Wewnętrznych, woje- 
wódziw Białostackiego, Nowogródz- 
kiego, Wileńskiego oraz dyrektor 
szpitala psychjatrycznego w Wilnie 
prof. dr. Radziwiłłowicz i adjunkt kli- 
niki neorologicznej Dr. Falkowski. 

Konferencją zagaił p. vice-wojewo- 
da Malinowski witając przedstawicieli 
Min. Spr. Wewn. i Województw, po- 
czem ustalono następujący porządek 
obrad: 

1) Wybór miejsca na szpital 
psychłatryczay, 2) ustalenie sposobów 
opracowania planów i kosztorysów, 
3) kwestja powołania komitetu budo- 
wy szpitała, 4) ujęcie w formy praw- 
ne sprawy budowy szpitala i 5) wol- 
ne wnioski. 

Odnośnie punktu pierwszego wy- 
jaśniło się, że mogą być brane pod 
uwagę dwa miejsca: w Leonpolu i w 
Kojranach. Zdecydowano więc wy- 
brać komisję, która pod przewodnic- 
twem p. Wojewody Wileńskiego zba- 
da wszechstronnie obie miejscowości 
i w terminie do 20 b. m. wyda w tej 
sprawie swą opinję uzgodnioną z ko- 
mitetem  psychjatrycznym min. spr. 
wewa. Do komisji wejdzie dwóch 
przedstawicieli władz  administracy 
nych powołanych przez p. Wojewa- 
dę, 3-ch rzeczoznawców oraz 2-ch 
przedstawicieli Samorządu w osobach 
dr. dr. Bakuna išMaleszewskiego. 

Do punktu drugiego postanowio- 
no uslalenie sposobu opracowania 
planów i kosztorysów budowy prze- 
kazać komitetowi budowy z zastrze- 
żeniem, ażeby osoba opracowująca 
plany kierowała się wskazówkami ie- 
karza psychjatry. 

Da punktu trzeciego uchwalono 
powołać komitet wykonawczy złożony 

z siedmiu osób w następującym skła- 
dzie: 2-ch przedstawicieli władz рай- 
stwowych, mianowanych przez Woje- 
wodę Wileńskiego, architekt, po 1 przedstawicielu sejmików z  woje- 
wództw: Wileńskiego, Białostockiego 
i Nowogródzkiego, oraz 1 delegat 
miast wydzielonych z terenu wymie- 
nionych województw. 

Odnośnie do punktu czwartego 
konferencja prosiła p. Bogatkowskie- 
80, opracowač projekt statutu związku 
celowego wymienionych województw 
w porozumieniu z zalnteresowanemi 
województwami, 

__ Projekt ten będzie następnie u: 
niony z Ministerstwem Spraw Wew- 
nętrznych i przesłany do wydziałów 
powiatowych i miast wydzielonych, 
zaiateręsowanych w budowie szpita- 
la. Po przyjęciu projektu przez ciała 
Samorządowe, dokenane zostaną wy- 
bory do tymczasowego międzywoje- 
wódzkiego komitetu mającego zastąe 
pić reprezentację przyszłego związku 
celowego : 

Po wyczerpaniu powyžszych punk- 
tów porządku dziennego, w dalszej 
wymianie zdań między uczęsinikami 

konferencji stwierdzono, że samorzą- 
dy nie rozporządzają większemi środ- 
kami na uiszczenie przypadających na 
nie udziałów finansowych w zamie- rzonej budowie, wobec czego konfe- 
rencja zwróciła się z prośbą do pana 
Wojewody Wileńskiego o podjęcie 
starań u władz centralnych dla uzy- 
skania jeszcze przed nadejściem no- 
wegó okresu budżetowego taniego 
i długoterminowego kredytu dla sa- 
morządów, które w najbliższych latach 
nie będą mogły pokryć w całości 
swych udziałów w budowie. 

w. 

Towarzystwa Zrzeszenia Patronatów 
nad młodzieżą. 

Na czele Towarzystwa stoją ks, Czybiras pp. Staszis, Bielawski, Juch- 
niewicz. 

W myśl statutu Towarzystwo poe 
wyższe jest apolityczne. 

— Nowy komitet litewski w 
Wilnie. Jak się dowiadujemy, ukon- 
stytuował się w Wilnie nowy. komi- 
tet litewski w następującym składzie: 
prezes ks. Konstanty Wiskont, se- 
kretarz Ignacy Budrejko, skarbnik 
Konstanty Aleksa, oraz. członkowie: 
Nikodem Rasztulis i Domicela Pałe- 
wiczowa. 

— (x) W sprawie świąt . dowskich. „W związku z mak 
jacemi na dzień 17 października świę: 
lami żydowskiemi t. zw. „kuczki* 
zastępca wileńskiego rabina — rabina 
Fried zwrócił się ostatnio do Prezesa - „Sądu Okręgowego w Wilnie z prośbą 
o zwolaienie w tym dniu od pracy 
wszystkich żydów aplikantów iurzęde 
ników zatrudnionych w Sądzi: Okrę- 
gowym. Takąż pr śbę wniósł rabin 
Fried również i co P.K U. w Wiinie 
o odroczenie stawienia się rakrutów 
żydów rccznika 1906 da swych 04- 
działów 63 ат później, a nie w 

J. dniu przypadającego święta t. 1.17 
peździernika. 

TBATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Osta- 

tnie przedstawienie komedji «Michasia 
ijej matka». Dziś grana będcie po raz osta- 
tni Świetna komedja Cailiaveta i 
«Michasia i jej matka». 

—_<Wino, kobieta i daucing». Jutro 
Teatr Polski wznawia od szeregu miesięcy 
nie graną komedję St. Kiedrzyńskiego «Wino, 
kobieta i dancing», która w ubie łym se- 
zonie cieszyła się największem owadieciamć 

Fiersa



— Piątkowa premjera, W piątek po 
raz pierwszy grana będzie sensacyjna sztuka 
B. Veiliera «Niezwykły seans>. 
EB Niezwykle interesujące to widowisko 
obecnie jest na repertuarze wszystkich wię: 
kszych scen Europy. 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
rogram. 

15,00—15,05. Komunikat meteorologiczny 
1 gospodarczy, nad program. 

15.20—16,35 Przerwa. 
1635—17.00. Odczyt pt. «Polska cera- 

mika zdobnicza», wygł. p. S. Czajkowska. 
17,00—17,15. Nad program. 
17,15—18,35. Koncert popołudniowy. 
18,35—18,50. Komunikaty <PAT>. 
owi Gan pt. «Stan współcze- 

sny narodowcści ukraińskiej» |. wygł. p. 
Min. Leon Wasilewski; : 0 

19,15—19,35. Rozmaitości. 
‚ 19.35—20.00. Odczyt pt. «Śląsk Cieszyf- 

Ski» (dzizł <Krajoznawstwo»), wygł. prof. 
Aleksander Janowski. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny. Operetka Fr" 

Lebara <Frasquita». W przerwie biuletyn 
«Le Messager polonaiss w języku fran- 
Cuskim, 

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

Z SĄDÓW. 
<Express Wileńsk:> przed sądem. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpatryweł między innemi w trybie 
uproszczonym sprawę z oskarżenia redaktora 
<Expresu Wileńskiego? p. Marka Latow'a i 
b. współpracownika tegoż pisma p. B. Świę- 
cickiego za umieszczczenie w marcu 1926 r. 
notatki o aresztowaniu pary szpiegowskiej 
mianowicie niejakiego Zacharewicza vei Kos- 
nowskiego, Oraz kurjerki Ewy Trakińskiej 
podejrzanych o uprawianie szpiegostwa na 
rzecz Rosji Sowieckiej, 

W notatce tej Sąd dopatrzył cech prze- 
stępstwa przewidzianego w art. 51, 305 K,K. 
t,j. 0 przedwczesne wyjawienie śledztwa. 

, Do sprawy tej powołano trzech świad 
ków, a mianowicie: współpracowników 
«Dziennika Wileńskiego» p. Kossowskiego, 
p. Sakowicza i p. Rolickiego. 

W toku rozprawy oskarżony p. Latour 
przyznał się do winy, podkreślając jednak, 
iż tędąc na wypoczynku powierzył kieraw- 
nictwo redakcji p. B, Święcickiemu, w które- 
go kompetencji było decydowanie o zamie« 
szczaniu notatek. 
_ , P. Latour przyznzł 1ównież, iż był po- 
informowany o oddaniu notatki do redakcji 
jednak z powodu pewnego niedopatrzenia— 
nolatka dostała się do drukn, 

Oskarżony B. Święcicki zaś nie pizy- 
2021 się do winy, oświadczając, iż jako po- 
mocnik i zastępca p. Latour'a działał tylko 
w jego imieniu, notatię redagowsł, która 
areszią podana została przez ówczesnego 
współpracownika świadka Sakowicza. 

Po skończonym przewodzie sądowym 
podczas kiórego ustaloną została jedynie 
wina p.f Letoura, Sąd wydzł wyrok skazują- 
cy go na 100 zł. grzywny, oraz na zapłace* 
nie kosztów sądowych, zastosowując przytem 
ait. 47 ust prasowej z maja r, b. 

żoneco P. Święcikiego Sąd unie- 
winni: 

Zcaiej Poiski. 
— Doniosłe wynalazki polskie- 

go inżyniera. Polski Urząd Patento- 
wy opantentował wynalazek polskiego 
inżyniera mechanika Kopczewskiego, 
ustalający nowy nadzwyczaj udosko- 
nalony typ silnika, który może zna- 
łeść zastosowanie zarówno w  prze- 
myśle samochodowym jak i samolo- 

. 

towym, Zaletą tego silnika jest jego $ 
ogromna oszczędność, pozwalająca 
zastosować do jego pepędu nafię za- 
miast benzyny. Inżynier Kopczewski 
jest, jak wiadomo, prócz tego wyna- 
tazcą turbiny mogącej również zna- 
leść zastosowanie do samochodów 
wzgl. samolotów. Na samolocie włas- 
nej konstrukcji z zastosowaniem po- 
wyższej turbiny wynalazca zamierza 
oóbyć lot przez Atlantyk. 

B. nauczycielka se, PS: wsaechnych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd. Oferty składać do 
«Słowa» pod <Młoda». 

i PIANINO chcę wypożyczyć. 

  

  

Targi hodowlane we Lwowie. 

5 ŁO WO ROK 
  

Odwiedziny p. ministra roinictwa. 
W niedzielę, dnia 11-go b. m., o 

godz. 10-ej rano, przybył na Targi 
Wschódnie p. Minister Rolnictwa Nie- 
zabytewski, celem zwiedzenia Targów 
Hodowlanych. Targi te w bieżącym 
roku poraz pierwszy a równocześnie 
i na większą skalę urządzone, stano- 
wią jeden z najciekawszych i najefe- 
ktowniejszych może z działów Targów 
Wschodnich. 

Imieniem Tow. Gospodarczego 
Wschodniej Małopolski, iako insty: 
tucji, organizującej Targi Hodowlane, 
powitał p. Ministra Prezes Towarzy” 
stwa, ks. Czartoryski, który m. in, 
oświadczył: > 

— Targi Hodewlane nie są wy- 
f, stawą. Proszę o spoglądanie na nie 

z tego właśnie stanowiska, że z isto- 
ty swej są one przedsięwzięciem han- 
dlowem, kiórego cełem jest wzmože- 
nie targowej i handlowej akcji rołni- 
ctwa. Chodzi przytem głównie o to, 
by w interesie tak wystawców, jak i 
konsumentów, megły one, z pomi- 
nięciem pośrednictwa, zapoznawać z 
tem, co kraj masz w dziedzinie ho- 
dowli wytwarza i co ma na sprzedaż. 
Bezpośrednie zetknięcie się hodow* 
ców ze spożywcami przynić się musi do 
bliskiego zaznajomienia się obu stron 
z wzajemnemi potrzebami i wymoga- 
mi i wpłynąć na racjonalny rozwój 
produkcji. Mając nadzieję miezawode 
nych wyników Targów Hodowlanych 
w tym właśnie kierunku, proszę p. 
Ministra, jake opiekuna rolnictwa, 
nietylko z urzędu, ale z całego serca 
i ducha, o obejrzenie wystawionych 
okazów. 

Z kolei przemówił w imieniu Ra- 
dy Nadzorczej Targów Wschodnich 
p.Prezes Żardecki, witając p. Mi- 

nistra, przedstawicieli władz i tych 
wszystkich, którzy do uświetnienia 

słowi Łuszczewskiemu za zorganizo- 
wanie działu hodowli. 
ES W odpowiedzi na powitanie, p. 

8 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

Dzis Będą 
® Miejski Kinematograf wyświetlane filmy: 

Kulturalno-Oświatowy 

mistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o 
Anons: <SYBIR i CARAT». 

[73 
„Narzeczony Zz danc:ngu 

Nad program <ZWYCIĘZCĄ CZARNEGO LĄDU» komedja w 2-ch aktach. Początek 
SSaDŁÓW, = aide bos i święta od godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5-eį e 
m. 30. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkou—30 gr. Orkiestra pod dyrekcją Kapel- 

komedja w 
8'mu aktach. 

@ godz. 10-ej wieczór. 

  

Minister Nlezabytowski oświadczył: = 
— Dziś już to wszyscy dobrze ŻR Teatr „Polonja Bi znana Babbie Daniejs i inni. 2) «KOBIETA — SFINKS» dramat z za kulis rosyjskiego Variete w 8 

zrozumieją, [że dobrobyt i rozkwit ul. A. Mickiewicza 22. gh akt. w roli głównej urocza Fiorence Vidor. Początek seans 
Państwa kroczyć będzie za rozwojem 

  

m Dziś 2 programy w jednym seansie 1) *STUDENT — FLIRT komedja w 9 akt. w roli głównej 3 u o godz. 5-ej. Ostatni 10.15. 
  

  

polskiego rolnictwa, a droga ku temu 
jest wskazana, Po licznych pochwa- 
łach i rezolucjach kongresów migdzy- 
narodowych, dziś już nikt nie wątpi, | 
że od rozwoju i potęgi rolnictwa 
przedewszystkiem zależy ogólny do- 
brobyt społeczeństwa. Targi Hodow- 
lans odpowiedzą swemu celowi, je" 
żeli zbliżą konsutmenta do producen- 
ta i położą kres tej anomalji, że 
wskutek pośrednictwa, hodowca nie 
zyskuje, a konsument przepłaca. Do- 
brobyt będzie wtedy, jeżeli ceny będą 
pokrywały koszta produkcji z uwzględ- 
nieniem godziwege zarobku. Do re- 
gulowania cen w tym kierunku Targi 
Hodowiane powinny się przyczynić. 

P. Minister Niezabytowski złożył 
w końcu organizatorom Targów Ho- 
dowianych życzenia jaknajlepszego 
powodzenia. ` 

Następnie odbył się przed p. Mi- B 
nistrem pokaz koni, wystawionych na 
targu iemontowym. Pokaz wypadł o- 
kazale, tak pod względem liczby, wy- 
stawionych koni, które ozdobnie wy» 
dany katalog podaje w ilości 201 
sztuk, jak też pod względem jakości 
materjału hodowlanego. Po pokazie 
p. Minister zwiedził Targi Hodowlane 
drobiu, gojębi, królików rasowych, 
przysluchując się z uwagą wyjaśnie- 
niom, udziełanym przez wystawców. 

EEB 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 września 1937 » 

Dewizy i waluty: 

Targów Fiodowlany ch jsię przyczynili. Trans. Sprz. Kupno 

P. Žardecki podniósł: | Rolanda 35850 35040 35700 
— Skoro w biłansie handlowym Londyn 43,49 43,60 43,38 

za rok 1926 rolnictwo wykazało w 
eksporcie 272 miljony złotych, to 
jest rzeczą łatwo zrozumiałą, że Targi 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 12 września 1927 r. 

  

  

Kino- inęć 
teatr. „Helios 

ul. Wileńska 38. 

NA EKRANIE. Ostatnie występy ulub. publiczn. Muz -humor. FELIK 

Sszaiy, 

Kredensy, 

Stoły 
oraz inne meble 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handlowym 

В. Sikorski i S-ka 
ul. Zawalna Nr 30. 

rajszem) w roli gł. 3 gwiazdy: 
Wyją 

  

Państwowa Fabryka Wyrobów Tytunowych 

w Wilnie, ul. Makowa Nr 17/19. 
podaje niniejszem do wiadomości osób zainteresowanych, że 
ma zapotrzebowanie na dostawę około 15,000 (pietnastu 

tysięcy) sztuk skrzyń opakunkowych, 
Szczegółowe informacje odnośnie do przedm'otowej 

dostawy można otrzymać w Fabryce do 17 września 1927 roku. 

Pafistwowa Fabryka Wyrobów Tytoniowych 
Wilno, driia 12 wrześnią 1927 r. 

DYREKTOR 
1368 VI. (-) Zieliński. 
  

606400000000000000009000069000NNHMUMNRNNZ-NNENNNNNM 

ВВ k ® оь 412 pokojoweg „Mieszkania co wynajęcia. į 
Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej. ć 

*0444466454650652644044604540008 зесоосаеооесвеоовоно 

    

Do wynajęcia 

POKÓJ 

motnej, Kcńska 10 m. 1 

  

Potrzebne 
2—3 pokoje słoneczne, Praktyk ant 
z kuchnią, oferty do leśny, lat 25, z 6 kl 

adm. «Słowa» gim. wykszi: łceniem, 
pod. N. L. 3 letnia praktyka, po- 

— 
udzieja po- 

szukuje posady pod- 

Muzyki czątkującym 

leśnego, tub objazdo 
wego, m.- Końskie, 

uczenica Warszawskie- 
go Konserwatorjum 

administracja 
«Końskie Wielkie>. 

Muzycznego. Ul, Gim- 
nszjaina 6 m. 16. 

PIANINO 

  

SŁUCHAWKI 
(Najnowszy typ słuchawek 

NORA BABY Ko. Cena 20 zł.) 

NORA 
GŁOŚNIKI. 

NORA 

Lekcyj języka й 

francuskiego i 
angielskiego 

s) uk "a: AE udziela doświadczona 
® ы nauczycielka, 

w dobiym stanis, do Mickiewicza 37 m, 17. 
Pora SAN S (Wejście od Ciasnej). 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof, Sekulowicza 
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a $ 
Wschodnie, jako odzwieiciadienie ca- Banknoty. RADJOAPARATY i T. D.' + Waiszawa, Žėrawia 42. Kursa wyu- : 
łokształtu zjawisk naszego życia go- Dolary St. Zjedn. 8,911/, 8,90 są : ay eni RZA : 

spodarczego musiały sobie postawić za Złoto. $ handlowej, stenogralji, nauki handlu, Z 
jeden z celów również popieranie rol- Ryble 4,76 4 741/, NAJLEPSZE. ż Prawa, kaligralji, pisania na maszy- 
nictwa oraz hodowli zwierząt. Targi Eat zadanej i byci ® my šo ukończeniu eo. : 
Hodowlane spelnily przedewszystkiem vy p, Ziersk zt 100 40.50—4980 | | SZędzie do nabycia. 3 _ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! = 
cel dydaktyczny, pokazując masom ооы jas 2 3 K TASASTASTASTAS UTI TENISO ESS STIETTSTI 
rozwój hodowli i jej wartość gospo- Księgarnia K. RUTSKIEGO W NVV NL VIS 
darczą, z drugiej zaš strony stwarza- dawniej wielka 66 P+L644444: +444404044444 
jac dogodne miejsca na ognisko wy- NOA $ Okucie „Pidowiane 
Ы 8 B y ® иче , największym wyborze, 
miany produktów. Korzystam ze spo- 
sobności, ażeby zarazem złożyć naj- 
serdeczniejsze podziękowanie Towa- 
rzystwu Gospodarczemu Wschodniej 
Małopolski i jego Wiceprezesowi po- 

została przeniesiona — 
do lokalu przy ul. Wileńskiej 38 
tuż przy ul. Ad. Mickiewicza i we 
wszystkie działy obficie za- 

opatrzona.   
  

  

@ 

@ 
© 
© „Reklamie Swietlnej* 

aa AAA 

Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentėw o taskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na WRZESIEŃ. 

Kontu Czekowe Słowa P KO 

uregulowanie 

    Zgłoszenia do Administr. <Słowa>. 

ję Ni. 602544 5 4 
El KIE SAKAEEAAGHA   

     

EDGAR WOLLES 

eLłowieszczi postać. 
ROZDZIAŁ XXX. 

List do przechowania. 
Tej nocy Elza spała doskonale i 

prawie pogodziła się z domem pani 
Challam, gdy służąca zaprowadzila ją 
do ślicznej jadalni na samotne śnia- 
danie. Gospodyni uprzedziła ją po- 
przedniego dnia, że nie wstaje przed 
dwunastą i Elza bez żalu zasiadła Sa- 
ma do stołu. W domu tym wynajmo- 
wano mieszkania wraz z usługą: słu- 
żąca przychodziła sprzątać, posiłek 
przynoszono ze wspólnej kuchni, to 
też jedna służą a wystarczała naj:u 
pelniej oszczędnej pani Challam. 

Majora Emery nie było jeszcze w 
biurze, gdy Elza zabrała się do pracy, 
dopiero około jedenasiej zjawił się w 
jej pokoju. Zazwyczaj wchodził przez 
inne drzwi, wiedące bezpośrednie do 
jego gabinetu, lecz tym razem prze- 
szedł przez pokój Elzy. Witając się z 
nim, E'za spojrzała na jego ciemną 
twarz i zdawało się jej, że wyczytała 
na niej zmęczenie i smutek. 

Mruknąwszy słowa powitania znik- 
nął, zatrzaskująć drzwi za sobą. 

Po kilku miuutach wszedł Feng- 
Cho. Powitał Elzę zwykłym swym 
uśmiechem. 

— Czy pan major Emery przy- 
szedł już?—a gdy odrzekła, dodał znie 
żając głos: nocna włóczęga doprowa- 
dza zawsze do spóźnienia. 

Coś było w j:go twarzy co zwró- 
ciło uwagę Elzy. 

Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego pizedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

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

GIGI 

  

tudzież 

— Pan tak wygląda. jakby również Cha odpowiadał mu półgłosem w 
spędził noc na włóczędze, panie Feng- 
Cho, zauważyła. 

Oczy chińczyka były istotnie moc 
no podkrążone. 

— |ako profesor przyrody zuży» 
wam w mocy mnóstwo nafty, stwo- 
rzywszy Uprzednio ciemnię dokoła Pi 
tak, by premienie Światła nie dawały 
złudzenia, iż noc minęła i nie pobu- 
dzały ptaszka ćo śpiewu, gdy pożą- 
dane jest miłczenie. 

Niespokojnie spojrzał w stronę 
drzwi majora. : 

Czy pan chce się widzieć z 
panem Emer. ? 

— Nie, pani, — odrzekł śpiesznie, 
nie chcę go widzieć, dopóki rozumo- 
wanie nie zagłuszy podejrzeń, zrodzo- 
nych przez fantastyczną wyobraźnię. 

Elza zauważyła niepokój w zacho- 
wamiu chińczyka, było to czemś nie- 
zwykłem u tego człowieka zrównowa- 
żonego i spokojnego, którego pogody 
nic zdawało się zmącić nie mogło. 
Zauważyła już, że zdenerwowanie 
Feng-Cho wyrażało się w jego spo- 
sobie mówienia. Gdy był spokojny 
mówił po angielsku bez zarzutu, iecz 
gdy się denerwował zaczynał mylić 
się i używać trudnych słów. 

— Tak, pójdę do niego, oznajmił 
nagle.— jeśli się chwyta mocno po- 
krzywę, to się nie odczuwa oparzenia. 

Zanim Elza zdążyła zrozumieć, 
czego chciał, chińczyk zasiukał do 
drzwi, wśliznął się do pokoju, zamy- 
kając drzwi za sobą, Elza nadsłuchi- 
wała chwilę, w pokoju rozległ się 
ostry, podniesiony głos rozgniewane- 
go szefa. Mówił po chińsku, a Feng- 

tym samym języku. Lecz klekot ma- 
szyny do pisania zagłuszył te głosy. 

Elza z natury nie była ciekawą i 
chocisż interesowało ją, czem chiń- 
czyk mógł rozgniewać szefa, nie pró- 
bowała rozwiązać tej zagadki. 

Minęło pół godziny, zanim Feng- 
Cho ukazał się ztów rozpromieniony 
i żegnając dziewczynę głębokim ukło- 
nem, opuścił pokój. Rozległ się dzwo* 
nek i Elza chwytając niezbędne pa- 
piery, pośpieszyła do gabinetu szefa, 
gdzie zastała go stojącego przy ko- 
minku. Głowę miał spuszczoną, a cała 
postać jego wyrażała przygnębienie 
i smutek. Spojrzał na nią badawczo 
swemi stalowemi oczyma i rzekł: 

— Sądzę, że lepiej będzie dia pa- 
ni pozostać u pani Challam, Chociaż 
jest ona kleptomanką, nie ukradnie 
nic u pani... 

— Majorze Emery! — przerwała 
zmięszana dziewczyna. 

— Nie chcę nic mówić przeciwko 
tej kobiecie, —ciągnął dalej nie zwra- 
cając uwagi na jej wykrzyknik.—Ona 
pozwoli pani mieszkać u siebie tak 
długo, jak pani zechce... Na pani 
miejscu przeniósłbym się tam zupeł- 
nie na jakieś dwa tygodnie conajmniej. 
Potem już nic nie będzie miało zna- 
czenia, 

— Doprawdy nie rozumiem pana. 
Pani Challam była bardzo uprzejma. 

Emery przerwał jej niecierpliwie. 
— O, pani Challam może pani za- 

pomnieć, niema ona żadnego znacze- 
nia, Ralf... Zresztą nie sądzę, by war- 
to było niepokoić się z powodu Ralfa... 

— Dr. Challam jest moim dobrym 

  

$ 
$ ra ogėrki, 

   

          
ESZA 

WILNO, Zamkowa 3; 
ZRZESZA OSTRO RO EREOC ZEE 

rzędowe fabr. <UNJA» dawn. Ventzki 
zwyczajne i uproszczone 

ręczne w cenie od zł. 300, 
konne > » 540 

poleca: 

Lygmini Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11 a. 

UWAGA: Siewnik rzędowy jest ma- 
szyną rolniczą najprędzej 
opłacającą się, zaoszczędza 
bowem 25 proc, ziarna i 
zapewnia równoczesne 
dojrzewanie, 

$ Papa dachowa i izolacyjna. Kabustę 
AZ i wine; 

+ e ana, kamien. dla $ ? 
4 Smola kotserwsgii dsphów papo- $ KORKA 

wych !1 gontowych, oraz wszelkie $ 
materjały budowiane poleca ф i 

® D.-H. J. Ihnatowicz i S-ka | a 
Wilno, Zawalna 7. Tel. 841. ® Кыі:ё\і:пі‹:е 

96: * |0009922 POLECA 

po cenach 

przystęp- 
nych 

3 ODKURZANIE MIESZKAŃ 
pokoi, mebli miękkich, dywanów, 
ubreń i t. p. specjalnemi elektrycz- 

nemi aparatami uskutecznia 

p 

Biuro „ELEKTRON“ 
Bazyljańska 6 m. 12 

|po cenach nadzwyczaj niskich. 
Odkurzenie pokoju ad 75 gr, 

Challam zapomni się kiedy wobec 
pani... pozwoli pani, że wyrażą się 
jaśniej: jeśli kiedykolwiek pani będzie 

Mebli za sztukę оОр 
Wobec licznych już zamówień grosi- 

się go bała, wówczas proszę mu 
wręczyć ten list. 

  mv o wcześniejsze zołaszenia zleceń, 

i bliskim przyjacielem, —wtrąciła Elza, 
usiłując bezskutecznie przybrać ton 
pełen dumy i obrażonej godności. 

Jego zmęczone oczy wpalrywaly 
się w nią uważnie i ze skupieniem. 

Wielki porywający film erotyczny. »» Kobieta w YZ wolona 
WŁODZIMIERZ GAJDAROW, Paweł Richter i Aud Egede Nissen, SĄ Redake 

trowo fascynująca treść. 

umebiowany dla sa- 

— — — — — Do sprzedania 

Dėbr 

  

— Dobry przyjaciel? Naturalnie... 
bardze dobry przyjaciel. W każdym 
razie z jego strony niema niebezpie- 
czeństwa. Chcę panią prosić o łaskę. 

Elza czekała spokojnie, podczas 
gdy on potszedł do biurka, wziął 
papier i zaczął coś pisać szybko. Li- 
czyła wiersze—po napisaniu dziewię- 
ciu wierszy, podpisał się, osuszył list 
bibułą i włożył kartkę de koperty, 
którą zapieczętował, Na kopercie na- 
pisał czyjeś nazwisko i podał ją El- 
zie. Ze zdumieniem orzeczytała adres: 
„Do doktora Ralfa Challama*, a niżej 
„osobisie”, 

— Proszę, by pani miała ten list 
zawsze przy sobie, tak by módz zaw- 
sze o każdej porze dnia i nocy, od- 
dać go według adresu, —rzekł szybko. 
—Challa może nie być tak złym 
człowiekiem, jak sądzę, łecz jeśli tak 
jest, to bardzo się mylę. 

Co mam z tem robić? —zapy- 
tała Elza. . 

— Mieć to zawsze pod rekąl — 
odparł niecierpliwie. — Jeśli Challam 
będzie nieprzyjemny, jeśli pani będzie 
w Sytuacji bez wyjścia... wtedy paai 
wręczy mu ten list. 

— Ale ja doprawdy nie rozumiem, 
© czem pan mówi? Co może się stač?— 
pytała, obracając niepewnie w ręku 
list i spoglądając to na szefa, to na 
adres, 

_  —W dzień proszę go mieć w 
forebce, a nocą pod poduszką, :Jeśli 

Elza uśmiechnęła się i 
główką podała mu kopertę. 

— Nie przyda mi się to, rzekła. 
Mówię przecież panu, że jesteśmy z 
doktorem w wielkiej przyjaźni. Był 
on również przyjacielem biednego p. 
Tarna... 

— Prosiłem panią o to, jako Ia- 
skę, — przewał ostro Emery. To jest 
wszystke, © co proszę. Nie przyzwy- 
czajony jestem prosić, lecz tym ra- 
zem zrywam ze swemi zwyczająmi. 
Czy uczyni pani to, o co proszę? 

Elza wahała się chwilę, wreszcie 
rzekła: 

— Mojem zdaniem jest to zupełnie 
zbyteczne i tajemnie-e wielce, — to 
mówiąc uśmiechnęła się mimowoli, — 
lecz chętnie spełnię pańska prośbę. 

— Dobrze! — zawołał Emery. Te- 
raz zabierzemy się do korespondencji 
z naszymi przyjaciółmi z policji ame« 
rykańskiej. Chcę zasięgnąć informacji 
o pewn m jegomościu, który jest 
obecnie aresztowany. 

Proszę pisać: 
„Johu Territte 
Naczełnik policji 
Ochaja 
Szanowny Panie! 
Wczoraj depeszowałem do pana, 

prosząc o zawiadomienie mnie, czy 
Filip Moropulus...* 

Elza podniosła na niego zdziwio- 
ne oczy. 

— Zdaje mi się, że znam to na: 

kręcąc 

%g (kobieta dzisiejsza w 
małżeństwie _wczo« 

SĄ_AMORSA. Zupełnie nowy repertuar. 

Potrzebne w. 
mieszkanie z 4-ch lub 
3-ch większych pokoi 
z kuchnią w śródmieś- 
ciu, na Antokolu lub 
w Zwierzyńcu Ciepłe, 
słoneczne, możliw'e z 
wygodami, Oferty 

uprasza się składać w 
adm. «Słowa» dla 

J.Karczewskiego 
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Lekarz- Dentysta 
MARJA Butowicz 

Rymkiewiezowa 3 „,, Stwem: 
powróciła i wznowiłi 
przyjęcia od 4 —7 niepod 
ui. Garbarska 3 — 14 zowan 

Potrzebny Też Zdr. Ne 111 zasada 
od zarsz leśniczy fa- Lekarz-Deniysta Pakcie 

chowiec, kawaler. M pewnie 
Zgłoszenia: maj, Ko- ARYA st ЫЁ Wa; 
zierany, poczta Dwo- Dżyńska-Śmoiski niecia! 
rzec, pow Nowo- bitraż: 

gródzki Rómer. Choroby jamy ustne ? 
Piombowanie i usu ZOorgan 
wanie zębów bez bólu brojen 
Porcelanowe i  złotł zbrojei 
korony. Sztuczne zęby —. 
Wojskowym, urzędni Cl odp 
kom i uczącym sil polska 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 politył 

Wydz. Zdr. Nr 3 miano 

* 

Lig 

  

    

wolancik i para cho- 
mąt angielskich. 

Wiadomość: Dąbrow* 
skiego 5, m. 2. 
  

Pianina „2 : s op 

do wynajęcia, W. P, Witold Kiežun dzić, ż 
hutanka 9 m. 23, onie Gee osiągn 
ЗЕНО me ii lampą kwarcowi SZOŚĆ 

Od 12—1 i 5—7. ic wi 
Garbarska 5 m. 3, mówić 

Tel. 12—19. 7 | „JE | 
Wspólnika 
z niedużym kapitałem zdaję 
do b. Jodżofi wiza Dl- 6. Wolison Na 
przedsiębiorstwa po. Weneryczne, = mMOocio : 
szukuje sią. Informa-piciowe i sk6rne, uj Większ Wliešska 7, tel. 1061 rozbuc 

DOKTÓR gi Ni 

i, ZELDOWICŻ |żte ei zie. jej 
chor:W ENERYCZ- ča m; 
NE, MOCZOPŁE, | lSżało 

SKÓRNE się po 
od 10-i, od 5-8 w, 4 obawą 

DOKTÓR instytu 
widyw 

$.ZelÓOWICZOWA | nował 
A WENE. |no eni 

RY! 1 ehor. popier 
#; 7. 

io ld 46 Įsiiznis 
ui.Mickiewicza24 |Clą na 

tet, 27. Paktu 
w, Zdr. Nr, Ai. 

szafy, stoły i t. d. 

wiązuj. 

sat sław i tt MIOCUMIO 
Кн 

tenta 

23 cal. w dobrym 
Sone Si Ы stanie do motoru 6 b 

Ligi s 
cji zag 

okaz. do. sprzedanig, STOSUN 
_RATY!_ RATY! _ ORAZ sadnic 
Obiady zę? TRAKTORYm. « 

& em 20 K. M. z płagiem zbliży) maśle, smaczne, 0 Ma skib. 1 broną _taleł europt 

rzową. Dowiedzieć się: Oraz « 
—1 zł. 30. Ul. Gimna- 

Ina 6 m. 16, Ё 
РИ Mickiewicza 6, kowo: 

Hurtownia tytoniowa, zrodzi 

cje: Wielka 3 m. 1. 

OKOJE do 
wynajęcia 

umeblowane 
lub bez mebli. Na żą- 
danie obiady domowe, 
lub całkowite utrzy- 
manie. Ofiarna 2 m. 16 

Kto ogłoszenia czyta? 

1 się pyta gdzie 

Placówka Polska 
Meblowa 

S. MAKOWSKI 
Zawalna 15 

wykonywa salony 
czeczotowe, mahonio: 
we, dębowe, otomany, 
materacy, kredensy, 

  

    
   

    
   
   

  

  

    

  upi 7 
йоще!і‹ и.'рВгЁі‹іеп!- UCZEN 2 kach, tylko w dobrym 
stanie. Oferry pod lit. 

L. K. do «Słowa>. 

starszych klas udzielą Ale w 
korepetycyj za całko 

wite” utrzymanie, 4 protol 

  

  

  

ODY io <Slowa» dia IEgO 
w. ŁO A <Ucmia>. neńsk 
lobrze zaangażowany zzz miu 

w swoim fachu Rutynowany w pod. 
SZOFER poszukuje 3 
osad: chetnie ną buchalter poszukuje - Tc 

Po yjezd, -_ »steej lub. godzinow cj jęgó 
оо ч racy, ileńska Mickienicza 25 — T. e z bachetsarojwii "siarcz 

uklad 

OSOBA © pobliżu „=> 25 lat, umiejąca goto- one s 
wać i będąca nianią 3sądów dwa pokoje ns Ligi I 
lata poszukuje posady, pasterze od frontu, z stano 
posiada rekomendacje. wygodami i używal jego | 
Adres; Wijeńska 35,nością kuchni. Adi takich 
m. 10 Palestrant. w adm. «Słowa». akic 

15-go 
= mam StĘpo!' 

zosta! 

zwisko. Był on aresztowany w zwią- Marod 
zku ze sprawą handlarz) kokainą, Wojny 
Czytałam o tem w gazetach, żeli j 

Emery skiuął głową, potem cią+ 
gnął dalej: 

„..Czy Filip Moropulus, znajdu- 
jący się pod śledztwem nie miał an- $ 
gielskiego pseudonimu. Z pewnyci %ozd 
względów muszę sprawdzić, czy nie Miąza 
- оп osobnikiem, noszącym nm. * wi= 
sko...* 

Zapukano do drzwi. Był to urzę-| WPUS 
dnik, przynoszący depeszę. Elza wzię- 168е 
ła depeszę i podała ją przez stój do r 
swemu szefowi, ta c 

— Hm! — mruknął,  rozkładając Stron 
papier. Jaki dziwny zbieg okoliczno- lak p 
ści? Może pani dalej nie pisać. wnęti 

Zamyślony, podał jej depeszę, 
której przeczytała następującą wiadę- taką) 

mość: do * 
„Firma Emery, Lendyn. Oskarże- 

nie przeciw Moropulosowi zostało 
cofnięte. Został zwolniony i wyjecha* 
do Anglii. 

Podpisano: Naczelnik policji*, „bec 
— Hm! — mruknął znów Emery. | Ów 

Zwolniony, dobrze. jest to zła nowi- ; 
na dla kogeś. j wska 

Elza nie zapytała, dla kogo była Prop 
to złą nowiną. Zdziwiona była tak Prze: 
nieoczekiwanym dowedem zaufania Praw 
ze strony szefa. Dopiero teraz, wie gła R 
docznie, spostrzegłszy depeszę W Ię-/ kow 
kach dziewczyny, Emery wyrwał ją, Steir 

prawie. > 2 
— Na dzisiaj dosyć! — rzekł, *rze 
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krótko. — Zadzwonię, gdy będę pa- | Sza 
nią potrzebował, ale to nie będzie ai 
prędko. | byta 

Wrai 
state


