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ОЕ BERLIN, 13 iX, PAT. «Vossische Zig» twierdzi w depeszy z. Genewy, 
70W2 Liga Narodów nie jest mad-peń- że minister Stresemann wraz z całą delegacją niemiecką zostanie w Gene- 

wznowił, STWEM: jest fo wolny związek państw wie aż do pcławy przyszłego tygodnia. Wcześniejszy powrót ministra 
4 — 7 niepodległych dla rozwoju i organi- Stresemanna dę Berlina, jak pisze „Vossischs Zig* jest niemożliwy, po- 
3 — 14 zowania życia międzynarodowego na nieważ dopiero po zakończeniu debaty nad sprawozdaniem Rady w Zgro- 
„Nr 111 zasadach ogólnikowo wypisanych w madzeniu Ligi, będą mogły się odbywać nieoficjalne rozmowy między 
niysta Pakcie. Głównym celem Ligi jest za- ministrami spraw zagranicznych mocarstw locarneńskich, na które to roz- 
s. pewnienie swym członkom bezpieczeń, mowy trzeba będzie poświęcić koło 8 dni. 

;.,, Sfwa; głównym środkiem dla osiąg- Jednocześnie półurzędowa „Taegliche Rundschau* podaje depeszę z 
molskį nieciatego celu jest obowiązkowy ar- Genewy, wyrażającą powątpiewanie, czy spotkanie ministra Stresemanna, z 
1y ustqę biłraż; igłównym wynikiem takiego Briandem i Chamberlainem będzie mogło dojść w Genewie do skutku. 
( i usu zorganizowania pokoju byłoby roz «Taegliche Rundschau» stwierdza, że zarówno strona francuska jak an- 
gi Ból brojenie, a przynajmniej ograniczenie gielska okazują niewiele chęci do sprawy spotkania przedstawicieli 
zne zęby zbrojeń. Tych prostych, rzeczywistoś- mocarstw locarneńskich, obawiając się poruszenia przy tej okazji ze strony 
urzędni Ci odpowiadających okręś'eń opinja niemieckiej sprawy Nadrenii. 
cym sil polska zapominać nie powinna. Jeśli 2 4 m. polityk polski chce zasługiwać na Po zakończeniu debaty na plenum Zgromadzenia. 

propozycji, 

Paryż, 8 września. 

  

ir Nr 3 mi i i i, GENEWA, 13.|X. PAT. W «Journal de Genewe> Martin zastanawia się nad zna- 
ч щшпоь‚пгпз&у d taką właśnie defi czeniem zakończonej w dniu wczorajszym ogó:nej debaty na plenum Zgromadzenia nad 
R nicję igi arodów musi przyjąć. sprawczdaniem Rady Ligi. Mówiąc o wystąpieniu polskiem, autor artykułu stwierdza, że 
ieżu Dopiero wówczas ma prawo stwier- możnaby w ostateczności zgodzić się na wprowadzenie propozycji polskiej do zwykłej 
7 Е dzić, że ani Ów cel nie jest jeszcze Ik > eat gaci imiennie. W ten sposób postbowiinła p w re- 
horcby ь s + ia. ZOlucji nie wiązałyby wprawdzie państw, uspokoityby jednak narody, utrudniając wy« 
Našwiet osiągnięty, ani na ów środek więk. buch wojny. Należy natomiast starannie baczyć, aby nie cslabič tekstu tak dalece, by 
warcowź SZOŚĆ państw się jeszcze nie zgodziła. 
5—7. Nic więc dziwnego, że i o wyniku 
m. 3, mówić jest przedwcześnie. 
e Z tego wszystkiego dobrze sobie 

pozbawić go wszelaiego znaczenia. 
Pierwotny projekt Polski wykluczał wszelką wojnę, jako sposób rozstrzygania 

konfliktów międzynarodowych. Było to jesne, wyraźne i sknieczue. Zgadzając się ną do- 
R pk EW słowa <wojnz» Polacy BPE a aaa a 

ai „| manifestacji. Jednakże Polacy osiągnęli podwójną korzyść. Skłonili on! resemanna du 
DIiSON zdaje sprawę ogół państw do Ligł stwierdzenia, że układy Kaas ads się odc na Zachodzie, jak i na 
mocz Narodów należących. Ale państwom Wschodzie 1 że Niemcy podpiszą protokuł, dotyczący międzynarodowej -kompetencji 

órne. uj Większym nie zależało specjalnie na pom M sprawiedliwości. [6 A Akiai a nasi Lė i 
tel. i i tat „ Pierwsze oświadczenie nie oznacza bynajmniej, że układy locarneńskie mają identycz 

Ne w : ta W. Brit Li znaczenie na Wschodzre*i na Zachodzie, Co d podpisania protokułu, to mą. Ono 
ik Bl. Nie zależało na tem W. Brytanji, bardzo nikłe znaczenie, o ile nie zostanie potwierdzone przez ratyfikację. Wszakże 
WIZ która traktowała Ligę w pierwszej fa- oświadczenia te są dowodem pokcjowego i pojednawczego nastroju rządu niemieckiego. . 

zie jej istnienia za wygodny teren Briand dobrze uczynił, podkreśjając je i wzmacniając w ten sposób pośrednie zobowią- 
idla manewrów jej dyplomacji. Nie za. zanią powzięte przez Stresemanna. z 

, |leżało na tem Francji, która odnosiła X ITA 
się początkowe do Ligi z przesadną DEMON S TRACJE SEJMOWE 

«|obawą i nieufnością. Nic dziwnego: instytucja była nowa i mało kto prze- Protest marszałków Sejmu i Senatu. — 
widywał dokładnie jak będzie funkcjo- WARSZAWA, 13. IX, (żel wł, Słowa). Marszałkowie Sejmu i Senatu 

   

      

ŻOWA nowała. Jedynie mzłe państwa, zarów: złożyli w dniu dzisiejszym Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej deklarację, 

a no enropejskie „jak i amerykańskie, w której wypowiadają nie ujęte w formułę prawną zastrzeżenia co do 
7.” |popierały Ligę od początku bez za- i i 

EE strzeżeń, a nawet z wyraźną tenden- Ph ® A Sejm BĘ г 
та 24 | 1а nadawania wszystkim przepisom Dzisiejszy dzień przyniósł więc bardzo znaczne zaostrzenie sytuacji 

Paktu charakteru sztywnego i obo- parlamentarnej wywołanej przez leaderów sejmowych. Zebranie przedstawi- 
in BF" wiązującego, ' cieli strennictw u Marszałka Sejmu odbyte w godzinach peludniowych, 
niu S S anja, Polska i Mala Eu- pošwigcone bylo namowom ze strony przywodcėw P. P. S. Zw. Lud. Na- 

a spostrzegły się, że w Pakcie -odowego i Piasta, którzy pragnęli wysłać Marszałków Sejmu i Senatu do pry Ligi Są zarodki jurydycznej organiza- ь JIS dobry cji zapewniającej Europie Been Pana Prezydenta. Obaj Marszałkowie po dłuższej debacie zdecydowali Się 
zedanig Stosunek ich do Ligi zmienił się za- na ten krok, aczkolwiek szereg klubów a między innemi i Chrześcijańsko- 

sądniczo. Z chłodnego stał się ciep Narodowi w zabraniu u Marszałka Rataja udziału nie brali. 

Rym, a państwa wyżej wymienione Po południu Marszałkowie Rataj i Trąmpczyński udali się, na Zatnek, 
łagiemt ace kw gdzie zabawili około pół godziny. Pau Prezydent przyjął ich niezwłocznie 
aleć się oraz do grupy państw Ameryki środ: i wysłuchał wyjaśnień, które obaj marszałkowie udzielili. Nie jest wiads- 
» jkowo-południowej. Z tej współpracy mem, czy Pan Prezydent Rzeczypospolitej zgodził się z opinją obu Mar 

wa zrodził się w roku 1924 sławny „Pro- szałków. 
Ń fokuł Genewski, będący pierwszą po- Niezwłocznie po tej wizycie na zaproszenie Prezydenta Mościckiego 2 : 
udzield Ak E a przybył na Zamek vice-premjer Bartel i odbył dłuższą rozmowę na temat 

‚ сайко : tworzonej sytuacji. protokuł sir Austen Chamberlain, Na WY. y 
a jego miejsce powstały obiady. e WARSZAWA, 13.9. (żel, wł, Słowa) Uchwała przywódców Sejmu wysyła- 

: pa neńskie, odnoszące się tylko do sied- jąca marszałków Sejmu i Senatu do Prezydenta Rzeczypospolitej z prote- 
ny miu państw europejskich i to jeszczę Stem przeciwko terminowi w jakim zwołane zostały Sejm i Senat na se- 

   

    

      

  

      

„w stopniu niejednakowym. sję nadzwyczajną, która zdaniem leaderów stronnictw wydaje się być zwo- 
szukuje . To ogółowi państw do Ligi Na- łana za późno o dni trzy, wywołała znaiury rzeczy b. wiele komentarzy w 
zinow ef rodów należących oczywiście nie wy- kołach politycznych. Oczywista napierwszy plan wysuwa się pytanie, jak 

ių zareaguje rząd Marszałka Piłsudskiego ua ten krok, świadczący w każdym 
razie o nieprzejednanym nastroju Konwentu Senjorów wobec rządu. Ten 

zezwala art. 21 Paktu, bo wzmacniają Konwent wprowadził ongiś tak zw. małą konstytucję, która: egraniczała 

one szanse pokoju, ale członkowie władzę ówczesnego Naczelnika Państwa do minimum i potem Zawszę 
Ligi mają obowiązek rozszerzać ро- działał krępująco na postanowienia władzy wykonawczej w państwie, O: 
Stanowienia Paktu, oraz wypełniać becnie znowu po szeregu lat doprowadza do wyraźnego konfliktu pó- 

jlego luki. Jedną z najpoważniejszych między rządem Marszałka Piłsudskiego a prezydjum Sejmu i Senatu. Mie 
takich luk określa punkt 8-ny art, mo to w kołach zbliżonych do rządu panuje przekonanie, że rząd roz- 
15-go Paktu (artykuł Ów. określa po- patrując całą sprawę pod kątem widzenia prawniczym i konstytucyjnym 

mz Stępowanie Rady Ligi w razie kiedy zbagatelizuje równocześnie złą wolęprzejawiającą się w . tej uchwale w 
zostanie jej przekazany spór między. mniemaniu, że sązto ostatnie podrygi dogorywającego Sejmu. 

zwią-jaarodowy grożący wypowiedzeniem Posiedzenie Konwentu Senjorów, ina. Wojny). W punkcie tym czytamy: „je- 
каа оа a Ši G WARSZAWA, 139. PAT. Driš o godź. 6 popokidnii odbyło _się cią. i Rada uzna, że spór dotyczy; spra- pod przewodnictwem marszałka Sejmu Rataja posiedzenie Konwentu Sen- 

Wy, którą prawo międzynarodówe po- lorów, na którem postanowieno, że pierwsze posiedzenie nadzwyczajnej 
Iajdu- ostawiło wyłącznej kompeiencji tej Sesji Sejmu odbędzie się w poniedziałek 19 bm. o godz. 4:ej popołudniu. 
| an- Strony, te Rada stwierdzi to w spra- Porządek obrad tego posiedzenia zawiera wszystkie te sprawy, które miały 
vnyci -Wozdaniu, nie zalecając żadnego roz- być załatwione na posiedzeniu Sejmu w lipcu rb., a które wobec zamknię- 
‚ nie Wiązania”. cia sesji Sejmu nie doszły do skutku. Między innemi porządek dzienny 
wie / anemi słowy, jeśli dwa państwa przewiduje trzecie czytanie projektu ustawy © gminie „wiejskiej, o powiato* 

jbokłócą się o to, że jedno np. nie wych związkach komunalnych, mastępnie sprawozdanie komisji prawniczej 
wpuszcza do Siebie emigrantów dru- © rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej © prawie prasowem oraz 
giego; jeśli spór ten oddany zostanie © rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o rozpowszechnianiu nie- 
do rozstrzygnięcia Radzie Ligi i jeśli prawdziwych wiadomości i zniewag, wreszcie o wniosku klubu P, P. S, 
ta orzeknie na korzyść jednej ze W sprawie zmiany ustawy o wydawaniu Dziennika ustaw Rzeczypospolitej, 

dając Stron, że może ona postępować tak Rozdźwięki w sprawie programu prac Sejmu, 
> POP bo to jej sprawa „we- WARSZAWA 13. IX żel. wł, Słowa) Na zebraniu przedpołudniowem 

todo — to wa. Sirona Marszałka Rataja wśród steonnietw występujących przeciwko rządowi 
a“ eg będzie = = A + zarysowały się różnice zdań przy układaniu porządku dziennego  najbliż- 

le % o Id Ea Ę szego posiedzenia Sejmu. P.P.S. domagała się natychmiastowego przepro- boj y. Jes 5 Žž kich m 6 Rae wadzenia w Sejmie i Senacie ustawy o. samorozwiązalności Sejmu, nato- 
Ša y R R wskazułać = doki miast Związek Ludowe-Narodowy przeciwstawiał się temu. twierdząc, że 
Bui k w Genewie, ąc na luki Sejm powinien wpierw mezi AZ pocańoem, pack a 

. * szereg innych pilniejszych spraw, a dopiero pod koniec. przejść do rozpa- 
A kedai, Bas trzenia kwestji samorozwiązalności. sA 

mery. dów „wystąpić z propozycją mającą STT KUSS ITT 
jowi- DA Celu wypełnienie luki, na jaką cznie. Nie wiemy jak było w Londy- pewnych ekolicznościach radeby właś- wskazuje punkt 8 my ar. 15go. nie, ale w Paryżu stanowczo za póź- nie przeprowadzić «wojnę furydyczną» 
była Propozycja p. Sokala, — opracowana no poinformowaliśmy naszych sojusz- (Niemcy i Włechy), Pod ich wpły- 
tak przez dwu znakomitych polskich ników o naszym zamiarze. Tem się wtem propozycja nasza, która miała 

fania prawników, a mianowicie prof. Michae tłumaczył zły humor p. Briand'a z początkowo przybrać ” formę paktu 
wie Lia Rostworowskiego, rektora un. kra- dwu pierwszych dni Zgromadzenia, międzynarodowtgo, zredukowana za- 

v rę- *kowskiego, Oraz p. Szymona Rund- bo nie wiedząc dokładnie o co cho- stała do platonicznej bardzo rezolucji, 
ł ją gfeina, radcy prawnego naszego M. dzi wyobraził on, sobie, że robimy jaką ma uchwalić Zgromadzenie. Nie 

. Z. — jest pomysłem dobrym. coś co deprecjonuje Loczrno, łudźmy się: taka rezolucja mie ma 
rzekł Przedewszystkiem dobrze jest, że na- _ Jest rzeczą bardzo znamienną, że” żadnej wartości prawnej 
; pa- Sza dyplomacja zdobyła się na posu- pozatem - przeciwko propozycji pol: 7 
sūzie Nięcie samodzielne, że zaczyna z ko- skiej zarysowała się zaraz  konńtrakcja 

„lei manewrować, bo dotychczas stale ze strony mocarstwa, które. niczego 
była manewrowana. , Mamy jednak się nie lęka, a żadnych zobowiązań 
Wrażenie, że posunięcie nie było do- brać na siebie nie chce (W. Brytanja), 

" statecznie gprzygotowane dyplematy- oraz dwu innych mocarstw, które w 

slarcza. Bardzo dobrze, że „powstają 
układy regjonalne, na które zresztą 

  

do Ligi należące obewiązują te tylko 
jej uchwały, które ratyfikowane są 
przez poszczególne parlamenty. 

Kazimierz Smogorzewski. 

1 ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul, Srosowa 172 
BRASŁAW — ul. S-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 19 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIBŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRODEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek i8 

  

W. sprzedaty detalicznej cena pojedyńczeg on—ru 20 groszy. 

Redakcia rexopisów utexemówiomych ne zwraca. 

Będzie to 
tylko manifestacja bėz jutra. Państwa 

ałiem. | 
50 proc. drożej. 

    

Genewa, 9 września: 

Prezydeni ministrów republiki litew- 
skiej przyjął mnie w pensjonacie pani 

Caille, przy ul. Bellot, gdzie mieszka, 
i odrazu na powitanie zaczął mówić 

po polsku. Po polsku tež toczyła się 

rozmowa, która miała przebieg nasię- 

pujący: : 
— Zasadniczo nie udziełam wywia- 

du dziennikarzom polskim — roz- 

począł p. Voldemaras, — dla pana 

muszę zrobić wyjątek, ponieważ jest 

„pan Wiłsianinem. My zaś uważamy 

Wilno za własną ojczyznę i nawet w 

obecnie „projektowanych / zmianach 

konstytucji będzie zdeklarowane, że 

stolicą Litwy jest Wilno i tylko vis 

malor może ią przenieść do innego 
miejsca. : 

— Czyli że Pan uznaje.całą tra- 

dycję państwowości litewskiej? zapy- 
tałem — Kiedy więc nastąpił  ko- 

nisę dawnej państwowości  litew- 

skiej, czy uznaje Pan, że nastąpił 
on w chwili trzeciego rozbioru Pcel- 
ski? | 

— Idę nawet dalej, uważam pow- 
stanie 31 i 63 roku za wałki o wskrze- 
szenie państwowości litewskiej. 

— Czy prawda, Panie Profesorze— 
zapytałem przeskakując z tematu na 

„temat, że jedzie Pan do Rzymu. na 
zapreszenie prezydenta Mussoliniego? 

— Tak jest, jechałem do Watykanu 

dia omówienia spraw z Watykanem 
a prezydent Mussolini zaprosił mnie 
do załatwienia pewnych Spraw z rzą 

dem włoskim. 

— Czy fakt zaproszenia Pana przez 
Mussoliniego można uważać za pe- 
wną manifestację wspólnych poglą- 
dów w pewnej dziedzinie? 

— Za pewną manifestację można to 
uważać i jednocześnie mogę załatwić 
sprawy z Watykanem i Kwirynalem. 

— Jeśli chodzi o wewnętrzną sy- 

tuację na Litwie — zapytałem — to 

czy można mówić e konsolidacji sto- 
sunków pod rządami pańskiego ga- 
binetu? 

‚ — Konsolidacja stosunków jest zu- 

pełna, wszystkie partje to uznają, sy- 

tuacja finansowa jest dobra. 
— Czy Pan Profesor powiedziałby 

to samo o stasunkach w Polsce? 

— Nie mogę mówić o siosun- 
kach wewnętrznych państwa, z któ- 

rem mie utrzymujemy stosunków, 

które aczkolwiek nie jest naszym 

wrogiem, lecz jest przeciwnikiem. 

— Uważaliśmy w Połsce, że Pan 

Profesor unikał w swoich mowach 
oświadczenia o „wojnie z Polską* — 
jak Pan Profesor wyobraża sobie 

możliwość powrotu do stosunków 
normalnych? 

—Te rzeczy powinny być traktowa- 
ne w całości. Musimy ustalić na- 

sze usiawodawstwo. Dziś naprzykład 

jakiś Wilnianin, któryby przyjechał de 
Kowna w sprawach handlowych mo- 
że być przez naszą policję areszto- 
wany jako obywatel litewski, który 

wałczył przeciw Litwie. Toteż deta- 

licznie, częściowo nie da się zalat- 

wić stosunków polsko-litewskich, te 

rzeczy powinny być ustalone. według 

zgóry wytkniętego programu, a ten 

program powinien przewidywać ta- 

łość stosunków. 
— Czy Pan Profesor — zapytałem 

znowu—stojąc na gruncie tradycji 

dawnego państwa, Wielkiego Ksig- 
stwa Litewskiego, uznaje też całość 
Wielkiego Księstwa? 

— Tutaj, proszę Pana, różnimy 

się właśnie z Polakami. My uważa- 
my, że de pewnych rzeczy już po- 

wrócić nie można. Niegdyś Kijów 
należał do Litwy. Dziś sformowanie 
się narodowości ukraińskiej należy 
prawie że uznać za fakt dokonany, 
a istnieje też próba poważna stwo- 
rzenia riarodowości białeruskiej, dla 
której stolicą jest dziś Mińsk sowiec- 

ki. My nie uważamy za możliwe dla 

sisbie rewindykowanie tych ziem na 
mocy praw historycznych, Taksama 

Danja w r. 1918—jej nawet ofiarowy- 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO 4 — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemizn 
ŁIDA — ul. Major Aiackiewicza 63 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ш Rynek 9 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW ś-—ul Mickiewicza 26 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne » 

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

Nieoficjalne rozmowy © Geneoie. Wywiad z prof. Voldemarasem. 
‚ (Korespondencja Słowa pocztą lotniczą). 

wano ziemię w Prusach—powiedziała: ta, a nie ufa ciągłym wyberom. 
nie chcemy. — Czy Pan Profesor przewiduje 

— Jaki system sojuszow przewi- możliwość zmiany ustroju na Litwie? 
duje pan prafesór dla przyszłej poli- — Nis mamy pretendenta. Krėl 
tyki litewskiej? musiałby być człowiekiem wybitnym i 
—Mówty raczej e konstelacji poli- krwią związanym z dawną naszą dy- 

tycznej a nie o sojuszach gdyż moim nastją. Takiego nie mamy i nie znaj- 

programem jest neutralizacja Litwy. dziemy. Kwestja ta więc nie istnieje. 
Wpływy niemieckie i wpływy  rosyj- — Czy Pan Profesor zechce mi 

skie, mniej więcej równe co do siły, coś powiedzieć o artykule ks. Radzi- 

spotykają się, przecinają się wzajem» wiłła w sprawie rolnej na Litwie. 
nie na Litwie, To jak w matematyce — Reforma rolna zestała przepro- 
dwie siły paraliżujące się nawza- wadzona zbyt pośpiesznie, niezgod- 
jem. nie z interesem samej Litwy. Dziś już 

— Panie Profesorze, zawołałem— rozbitych większych gospodarstw z 
z fej samej wychodząc zasady w powrotem skleić się nie da. Reforma 
XVIII w. zgubione państwo polskie rcina, jeśli chodzi о przeistaczanie 
gdyż taksamo myślano, że wielkie Wiosek w farmy, depiero się zaczyna, 
mocarstwa sąsiednie będą się parali- lecz dalszych wywłaszczeń już nie 
żować wzajemnie i nie pogudzą się będzie. 

nigdy? : — Dotychczas, — zauważyłem koń- 
— Przyczyną upadku Polski byłą CZ4c rozmowę — uchedził rząd pań- 

dezorganizacja wewnętrzna, ski za taki, któremu Polska życzyć 

I tutaj pozwoliłem sobie fna rep: POWinna jaknajsiiniejszego oparcia w 
likę. narodzie ze względu na międzynaro” 

— Zgodzi się Pan Profesor, że OWE Stosunki, Obawiam się jednak, 
dezorganizacja ta powodowała brak że to co Pan mi powiedział zwłaszcza 
siły obronnej a dzisiejsza siła obron- © naszych granicach popsuje w Pol- | 

na Litwy w stosunku do Niemiec i SS£ to wrażenie. 
Rosji także nie jest dużą. RA Iowa prof. Vol- х > emaras, — opozycja zarzuca mi cza« 
на \чЗЁ:і‘е]шзі:;а:;:::ебі-в';;е“/'::';: sem zbytnie polonefiskie uczucia, lecz 
Prsatji: listy ało $ 6 3X na mojem zdaniem o sytuacji politycznej 

. trzeba tak mówić, jak si widzi. 
będzie trwał w takim balance of Ce, go z dE) 
power jak w. XIX, Za przyszłość ra- (, muszę powiedzieć, że czas pracuje 
szą uważać będę neutrałizację Litwy, przeciw nim, Kiedyś uważaliśmy dą- 

lub względnie, związku bałtyckiego эещуа A y Si y = 
gdyż związek bałtycki jako całość nie „|, ZOZ 

2 Е r. 1917, jeszcze w Petersburgu po 
jest jeszcze dostateczną siłą politycz. g„;... 1. : 
ią. Co zaś do Polikf; "10 niszę pó: Sejmie litewskim składała nam życze” 

3 ч nia dełegzcja polska. Pod okupacją 
wiedzieć, że granice na wschodzie to stosunki były już gorsze. Najzjadliw= 

nie granice jlecz 2 pelitycz- szymi przeciwnikami niepodległości 
ne. Polska w r. i , Zwłasz- |. z i litewskiej byli Pałacy. Lud jest obu- 
cza podczas sma RST, MArZY- Lzony na Polskę, Patryjotyzm litewski 
EA R: tego ludu, może nawet przeciw inte- Dziś mówi się raczej o czemś od- ’ P 
wrotnem, o odebraniu Polsce koryta- B samej Litwy, jest skierowany 

rza i Śląska. Jeśli nastąpi rewizja gra: ZG Polsce, 8 2 
nicy zachodniej Polski, to musi to za Mai odai sys vii, Z” 
sobą pociąguąć i rewizję jej granie iu polsko-litewskiemu. * Cat. 

na wschodzie. Nie wierzę, by Niemcy E 

mogły osiągnąć rewizję na własną Ко- Jak to mamy rozumieć? 

rzyść w ciągu łat kilku, jak im się to w powyższym wywiadzie 

zdaje, lecz w każdym razie sytuacja prof. Woldemaras porusza spra- 
obecna przychylniejsza jest dla Nie- wę reformy rolnej na Litwie. 

mieć, niż dla Polski. A wschodnia i Jednocześnie dziś otrzymaliśmy 
zachodnia granice Polski są związane wiądomość opublikowaną w pra. 
w jeden problemai. sie kowieńskiej, która brzmi. jak 

— Czy Pan Prefesor zechcz mi następuje: 
powiedzieć swoje wrażenie o pebycie „Zarząd Reformy Rolnej in- 
w Polsce p. Herbaczewskiego io jego formuje, iż w roku bieżącym 
stanowisku, że Wilno i Kowno stanc- zostanie  rozparcelowane koło 
wią jeden naród, chociaż mówimy 40000 ha ziemi dworskiej. Wy- 
dwoma językami i że powinny stano- właszczono również kilkadziesiąt 
wić państwową jedność w ścisłym po- majątków, Ktore zostaną rOZpar- 

litycznym sojuszu z Polską? celowane na potrzeby ochotników 
P. Herbaczewskiego znam bardzo Jeszcze w roku bieżącym zamierza 

dawno. W r. 1905 przyjeżdżał z Kra- się przeprowadzić pomiary tych 
kowa do Petersburga i fam słysza- dworów, w następnym przystąpić 
łem, jak przemawiał W r. 1903 wy- do parcelacji Dia ochotnikėw 
dał po polsku broszurę zawierającą przeznaczono koło 30.000 ha, 
niejedno proroctwo. Pisał tam o nie- W przyszłym roku tedy wszyscy 
zrealizowanych ideach politycznych, ochotnicy już będą mieli ziemię. 
które domagają się realizacji od hi-  Reformę się będzie przeprowa- | 
storji, o programie W. Ks. Witolda. dzać _ dopóki nie zostaną 
Pan Herbaczewski jest do głębi du- podzielone wszystkie majątki, 
szy źćradycjonalistą, W t. 1903 wy- przeznaczone — па parcelację, 
głosł on w Kownie odczyt, w któ- Wszystkie pogłoski о po- 
rym twięrdził, że Kraków jest bardziej wstrzymaniu reformy Są tylko 
litewski od Kowna. Z natury jest to dziełem ludzi złej woli<. 
artysta, który czasami ma coup de 327777 7 TI 
genie w dziedzinie politycznej, lecz Konferencja kolejowa we 
politykiem być nie może. Wyjechał Wrocławiu. 

do Krakowa na pogrzeb Slowackie- WARSZAWA, 13:X, (żel wż Słowa) 
go Nie mogliśmy mieć nic przeciw Ministerstwo Komunikacji otrzymało 
temu, zwłaszcza, że ojciec Słowa- Zaproszenie na konferencję, którą 
ckiego był Litwinem, Pan Herba- ao Sania?) O „kolei do 

czewski zdje si saa mę wiedzi ja pocia u omówienia peso: 
kie cele miała jego podróż. Jest to bowiązujących przepisów w sprawie 
artysta, z Krakowa wyjechał bo się komunikacji bezpośredniej pomiędzy 
pokłócił, i z Kowna chciał wyjeżdżać Niemcami, Polską a Sowietami, Ce- 
bo także się kłócił, lem narady pozatem jest opracowa- 

: 2 nie i wprowadzenie taryfy bezpošrec- 
— Czytaliśmy, Panie Profesorze, niej. Koleje alepiė i as 

się znacznego zwiększenia obrotu te- 
warowego między Niemcami a Rosją 
Sowiecką tranzytem przez Polskę. 
Drugim zasadniczym punktem obrad: 
będą sprawy ułatwienia przeładunku 
na punktach granicznych polsko-so- 
wieckich. W konierancji tej wezmą 
udział delegaci sowieccy 

wiadomość © ofiarowaniu p, prez, 
Smetonie korony przez włościan koło 

Birż. Czy to prawda? 
— Nie, ten fakt nie jest prawdzi- 

wy. Natomiast włościanin litewski 

chętnie by życzył sobie mieć króla, a 

grzynajmniej dożywotniego prezyden:



ECHA KRAJOWE 
Trzeci rok nieurodzaju 

— Korespóndencja Słowa — 

Z wywiadu udziełonego przez 
p. ministra rolnictwa w. sprawie 
wyniku żniw w r. b, a ogło- 
szonego w Słowie z dn. 8 — IX 
r. b. widać, że plony żyta z 1 ha na 
obszarze Rzpl. wahają się w granicach 
19 — 9 q., najwyższe są w poznań- 
skiem, najniższe — w tarnopolskiem 
wej. Plony żyta w Wileńszczyźnie w 
wywiadzie niestety liczbowo nie są 
przędstawione, a określone naogół 
jako średnie, przyczem w odniesieniu 
do Wileńszczyzny zaznaczone jest, 
że był tu nadmiar opadów ma wio- 
snę, w lipcu zaś i sierpniu panowała 
SUSZA. 

Wskutek owego nadmiaru opa- 
dów w początkowym okresie wzro- 
stu zbóż, zwłaszcza jarych, rola się 
zamuliła, zatracając gruzełkowałą a 
tak nieodzowną strukturę i została 
poprostu pokryta szczelną kilkucalo- 
"wą warstwą, jakby klepiskiem, która 
przecięła dostęp powietrza do korze- 
ni roślin, i te dusząc się, niemal w 
oczach niknąć zaczęły. Jedyny ratu- 
nek—breęnowanie zasiewów było unie- 
możliwione, gdyż ustawiczne deszcze 
wywoływały mazawie się roli pod zę: 
bami bron. A gdy w połowie czerwca 
po Okresie nieprzerwanych deszczów 
przyszła posucha, nie sposób było 
użyć bronewania jarzyn, bo były one 
już zbyt wysokie i przeto pola mar- 
twą nieprzepuszczalną skorupą przez 
całe lato pokryte zostały, Takie oto 
więc były przyczyny nieurodzaju zbóż 
jarych. 

Co się tyczy żyta, to sprawa nie- 
urodzaju przedstawia się następująco: 
pow. Święciański a zwłaszcza północ- 
ną jego część przecina t. zw. Świę- 
ciańska wyżyna. Zbyt dużo miejsca 
i czasu zajęło by omawianie wysoce 
ujemnych wpływów, które wyżyna ta 
ma rolnictwo w powiecie wywiera. 
Sprawę tę niżejpodpisany szczegóło- 
wo poruszył w memorjale, który w 
1926 r. w Tyg. Roln. został ogłoszo- 
ny, oraz przedłożony administracyį- 
nym i skarbowym władzom powiato- 
wym. Krótko mówiąc, wzrost roślin 
ma północnej wyżynnej części powiatu 
jest o cały tydzień w porównaniu z 
„południem powiatu opožaiony. Są to 
dane zaobserwowane w ciągu lat kił- 
ku przez agronoma Związku Kół. 
Roln., który podaje następująće prze- 
ciętne: dla północy -x3 pudy żyta z 
kopy i dła południa -1-5. Różnica taka 
zachodzi z następującego powodu: 
gdy w połowie czerwca przyszła po- 
sucha zastała żyta na pełudniu o ca- 
ły tydzień wyprzedzone w wzroście, 
a więc 6 cały tydzień przyspieszone 
było stadjum formowania się ziarna, 
które jako dorodniejsze łatwiej prze- 
niosło posuchę niż na północy, gdzie 
posucha mniej wykształcone ziarno, 
a przeto i mniej odporne, bardziej 
opanowała i silniej mu zaszkodziła 
wę wzroście. Niedaleko odejdziemy 
od prawdy, jeżeli ustalimy ogółem dla 
drobnej i większej własności, dla pół- 
nocy i południa powiatu plon żyta 
па 12 kop, czyli że półaoc średnio 
zbierze -|-36 pud żyta z 1 ha, połud- 
nie -160. Że tak jest a nie inaczej, 
świadczy wymewnie pierwszy zwia- 
stun niedoboru żyta, a jest nim cena 
na kartofie, które, wbrew zwykłej 
zniżce cen w miarę zbliżenia się je- 
sieni, idą obecnie w górę, bo oto w 
dn. 31—VIJI płacono 5 zł. za3 pudy, 
7—1X już zł. 7. A więc ludność rol- 
nicza asekuruje się zawczasu przed 
nieurodzajem żyta, którego brak jak 
zwykle pokrywa się kartoflami, a te 
ostatnie dowożene na rynek w mniej 
szej ilości, oczywiście zaczynają wzra* 
stać w cenie. 

W wywiadzie wyżej cytowanym 
wspomniano, że wskutek nadmiaru 
opadów па wiosnę oraz suszy w 
łecie sprzęt kartefli nie zapowiada 
się dobrze. Ocena ta dotyczy gleb 
lekkich i średnich, na glebach zaś 
ciężkich kartofle pomimo powtórne- 
go odsadzania zguiły kompletnie. Na- 
ogół stwierdzić malęży, że niedobór 
żyta w najcigższych wypadkach do- 

Rewindykowanie z Rosji Sowieckiej 
Poskiego mienia z dziedziny nauki, 

kultury i sztuki. 
Siódmy rok płynie od chwilł osta- 

tecznego zatwierdzenia w Rydze, 
18-go marca 1921-g0 roku, prelimi- 
narjów pokojowych i rozejmawych z 
dnia 12 października 1920-g0 roku. 
Ujęte w nich są postanowienia doty- 
czące zwrotu Polsce archiwów, bibijo- 
tek, dzieł sztuki, trofców wojennych 
it. p. wywiezionych z Polski do Ro- 

sji ed czasu rozbiorów Rzeczypospo- 
litej. Jednocześnie  zawarowano w 
traktacie Ryskim utworzenie specjal- 
nej Komisji Mięszanej mającej za za- 
danie zrealizowanie rzeczonege po: 
stanowienia i umów zawartych w 
pięciopunktowym  Xl-tym artykule 
traktatu Ryskiego. 

Prace Komisji natknęły się od 
razu na wielkie trudności — i pomi- 
mo że terminem prekluzyjnym było 
ich ukończenie wyznaczone na paź- 
dziernłk 1923-go roku, dotychczas 
nie są ukończone. Wypadło Polsce 
uczynić ustępstwa z najsłuszniejszych 
swych żądań; musiała zgodzić się na 
nienaruszalność zbiorów  tozyjskich 

Święciany 10-go września. 
chodzi do 60 proc., jarzyn zaś — do 
30 prec. Zato sianoxosy i sprzęty 
koniczyn wypadły jakościowo i _ilo- 
ściowo wyjątkowo pomyślnie. Jednak- 
że zamała to pociecha i skutków  te- 
gorocznego nieurodzaju zbóż nie zla- 
godzi. Nadmienić jeszcze małeży, że 
urodzaj na słomę w r. b. był bardzo 
obfity. 

W związku z nieurodzajem, który 
3-ci rok z kolei nasz powiat nawie- 
dza, nie przestaje być w dalszym 
ciągu aktualną sprawa uwzględnienia 
ciężkiego położenia rolnictwa w po- 
wiecie, któremu i nadal zapewnić па- 
leży przynajmniej te ulgi i tę pomoc, 
które wzorem 2:ch lat ubiegłych ty- 
tułem nieurodzaju udzielono. Nie na 
tym miejscu zresztą tę Sprawę Oma- 
wiać i o nią kołatać należy. 

W końcu zaznaczyć potrzeba, że 
jeżeli rolnictwo na naszej północnej 
rubieży Rzpl. ma się ostać, a nie 
włóczyć i nadal dzisiejszy Swój ży 
wot, uzdrowić je trzeba w sa- 
mych podstawach i zaniechać sto- 
sowania doraźnych zastrzyków, 
które tylko stan agonji przedłużają. 
Tych właśnie zdrowych, mocnych i 
trwałych podstaw dotąd nie mamy. 
Nie mamy drogowskazu, któryby na- 
imi kierował i przeto błąkamy się 
idąc przed siebie maoślep, a raczej 
błądzimy dokoła jednego i tego sa- 
mego punklu martwege, z którego 
wyjść nie możemy. Tym drogowska- 
zem, tą deską ratunku, która masz 
przeciętny ogół (mniejsza i większa 
włas.) rolniczy z biedy wyciągnie, 
winna być druga stacja doświadczalna 
na północy Wileńszczyzny do życia 
powołana. Wszak dotąd nie mamy 
swej własnej trwałej, do masewego 
użytku nadającej się, odmiany żyta 
uszlachetnionego. Tak cenny materjał 
jak żyto Bieniakońskie winno być 
jaknajbardziej i najprędziej wykorzy- 
stane oraz do najszerszego użytku 
oddane. Nie mamy dotąd możności 
posługiwania się w tałej pełni Iubi- 
nami, cie mamy bowiem swej własnej 
zaaklimatyzowanej odmiany. Nad tem 
wszystkiem _ niezmordowany Dyr. 
Lastowski oddawna w Bieniakoniach 
czuwa, jednakowoż te środki, które 
ma on w swem rozporządzeniu, 88 
dla całej Wileńszczyzny daleko nie 
wystarczające. Wszak dotąd mie wie- 
my jakie zasoby kryją się w naszych 
podglebiach, które w myśl ostatnich 
odkryć z zakresu mechanicznej upra- 
wy roli, być może cały przełom w 
naszem północnem, z bogatemi gle- 
bami, rolnictwie spowodować mogą. 
Są to wszystko rzeczy, które tylko 
przez stację došwiadczalną opanowa- 
ne i rozwiązane być mogą. Podob- 
nych przykładów można „całą litanję 
przytoczyć. 

Kwestią pierwszorzędnego znacze- 
„nila jest powstanie w półaocnej poła- 
ci Wileńszczyzny drugiej stacji do- 
świadczalnej, względnie filji Bieniakoń, 
co z uwagi na odmienne warunki 
północy, a zwłaszcza masową pro- 
dukcję Inu, jest poprostu konieczno- 
ścią. Karygodnem niedbalstwem w 
tym względzie byłoby niewykorzysta- 
nie tak poważnej wiedzy i wielkiego 
doświadczenia, jake posiada dyrektor 
Lastowski. On to właśnie był by je- 
dyny do objęcia kierownictwa nad 
obydwoma stacjami jednocz:śnie. Do 
tego jednak potrzebne jest, ażeby 
czynniki miarodajae uznały, i to nie 
tylko ze strony formalnej, Wileń- 
szczyznę za obywatela równorzędnego 
z innemi dzielnicami Rzeczypospolitej 
i przyszły z uzdrawiającą pomocą dla 
tej naszej zagrożonej połaci Państwa. 
Tu się rozchodzi o kwestję: być albo 
nie być. Bo oto na północnym cyplu 
z. Wileńskiej, otoczonym ościenuemi 
państwami nie żywiącemi dla nas bra- 
terskich uczuć, jesteśmy wystawieni 
na wszelkie ewentualności. W groź- 
nych momentach  zawieruch dziejo- 
wych tylko ten kraj się ostać poirafi, 
który trwałe i mocne podstawy eko- 
nomiczne posiada i żadne majaki i 
miraże polityczne, co błędnemi ogni- 

posiadających „znaczenie międzyna- 
rodowe* (otrzymując odpowiedni 
ekwiwaleut). Protestewali fuczeni ro- 
syjscy, burzyła się rosyjska opinja 
publiczna; sypały się zewsząd sprze- 
ciwy utrudniające poszukiwania dele- 
gacji polskiej pracującej w Komisji. 
Czynieno wszystko aby nie dopuścić 
do zwrolu przez Rosję zagrabionych 
skarbów. Wpływały też raz po raz 
na zupełny zastój w pracach Komisji 
— względy naluty politycznej, Stosunki 
Polski i Rosji te się  naprężały to 
odprężały, co zawsze wpływało ujem- 
nie na sprawność robót komisyjnych. 
Tak np. cząd rosyjski odmawia do 
dziś dnia wydania delegacji polskiej 
objektów, zbiorów  bibljotecznych i 
muzealnych wywiezionych z Wileń- 
szczyzny pod pretekstem, że Rosja So- 
wiecka jeszcze nie uznała praw Pol- 
ski do Ziemi Wileńskiej! Dotyczy to 
w pierwszej linji takiej skarbnicy hi- 
storycznej jak  nmesze państwowe 
archiwum, t. zw. Metryka Litewska. 
Rząd Sowiecki  kwestjonuje nasze 
prawo do zwrotu aktów ziemskich i 
grodzkich Wołynia, zbiorów liceum 
Krzemienieckiego lub np, Domu Na- 
rodowego (Stauropigja) we Lwowie: 

Powyższe kwestje były nieraz po- 

SŁOWO 

Po wypadkach liteskich. 
Z Kowna donoszą: W sobotę du. 10 miały miejsce rozruchy 

w Kretyndze. W czasie zamieszek zabity został nacz. powiatu 
Gryżys. 

W Kownie odbyło sę nadzwyczajne posiedzenie Rady Mi- 
nistrów, na którem minister spraw wewnętrznych wygłosł szcze- 
gółowe sprawozdanie z przebiegu ostatnich zaburzeń. 

Wediug urzędowych wiadomości w pośród aresztowanych 
znajdują się m. inn. 3 obywateli niemieckch i 2 łotewskich. 

Dla zbadania rozruchów w Taurogach przeznaczono kotmi- 
sję, której przewodniczy pułk. Korewa, dyrektor departamentu 
fnansów p: Lipczius, inspektor 
czy z Taurogów —Gureckis. 

Śledztwo wykazało, że kap. 

policji Grsztautas i sędzia śled. 

Majus zamierzał ogłosić się 
dyktatorem, w raze udanego przewrotu. 

Zasługuje na uwagz, że podczas rozruchów ogłoszono za 
podpisem kap. Majusa rozkaz obowiązujący, 
innemi powiedziano, żę „kto nie 
będzie karany sądem doraźnym*. 

w którym między 
będz e się stosował do rozkazu 

Sąd polowy w Taurogach, 
6 przywódców powstania rozstrzelano. 

KOWNO, 13. 9. PAT. „Lietuva“ donosi: W  Taurogach 
polowy sąd wojenny rozpatrywał sprawę sześciu przywód. 
ców powstania, a mianowicie: Wuzenisa, Podarasa, Wlacala, 
Palikasa, Purmikjisa i Kaslauskasa. Sąd ustalił ich winę i 
skazał ich na karę śmierci W dniu dzisiejszym rano wyrok 
został wykonany. Ze źródeł oficjalnych podają, że stosownie 
do rozporządzenia władz został aresztowany b komendant 
powiatu Taurogińskiego pułk. Ignotavius za niewykonywa. 
nie swojej władzy. 

Bezczelne insynuacje „Lietuvy“. 
Urzędowa «Lietuva» pisze co następuje: 
Obraz zaburzeń w Taurogach zaczyna 

komunistów, socjal-demokratów i ludowców. 
stja tymczasem niewyjaśniona. 

się rożjaśniać, Wykonawcą był <związek» 
lle w tem było wpływu zagranicy — kwe- 

Że w zaburzeniach brali udział przybyli na <występy»— 
ajenci komunistyczni—rzecz możliwa. Tak samo zastanawiającą rzeczą jest, że uczestni- 
kowie zaburzeń, b. posłowie na sejm Popławski i Kedys przekroczyl! linję demarkacyj- 
ną i z zadziwiającą szybkością otrzymali prawo pobytu w okupowanej Litwie. 

Jednakowoż najważniejsze role w tym konglotmeracie antypaństwowych Žywio- 
łów odeg'ały nie organizacje socjal-demokratów lub ludowców, lecz poszczególne Os0- 
by, które się wkradły do partji i grały tam rolę prowokatorów. Najważniejsi uczestnicy 
rozruchów, kap. Majus, Mikulski, a tak samo organizatorowie w innych miejscach, jak 
np. b. poseł na Sejm Pieczkajtis, Kedys, Popławski i inni wyraźnie działali za pieniądze 
komunistyczne czy też polskie. 

Czy można zaręczyć za podpis Czyczerina. 
PARYŻ, 13 1X. PAT. Jak donosi 

> 

  

„Le Mafin*, w czasie ostatniej wy- 
miany depesz między Paryżem a Moskwą w związku ze sprawą ambasa- 
dura Rakowskiego, Cziczerin zaproponował Briandowi ' podjęcie rokowań 
© zawarcie paktu przyjaźai i nie mięszaniu się do spraw wewnętrznych 
drugiego państwa. Na propozycję tę rząd francuski nie dał jeszcze żadnej 
odpowiedzi. Dziennik zapytuje, czy wspomniany pakt o neagresji obowią- 
zywałby rząd sowiecki, czy też j trzecią międzynarodówkę, oraz przypomina, 
że w paźizierniku 1924 roku Harriot I Czyczerin ułożyli się, iż nie mie- 
szanie się do spraw drugiego kraju będzie regułą postępowania w stosun- 
kach między obu państwami. W zakończeniu „Le Matin” pisze: Kto może 
zaręczyć, że podpis Cziczerina będzie 
niż w 1924, 

miał większą wartość w 1927 roku 

Dlaczego Niemcy kontynuują wojnę celną. 
BERLIN, 13.1X, PAT. „Vorwaerts* zamieszcza dziś obszerny artykuł 

p. t..„Sabotaż pokoju gospodarczego* z podtytułami: „Wojna celną z Pol- 
ską* i „Pan Schiele sabotuje traktaty handlowe". W artykule tym „Vor- 
waeris“ stwierdza, że obecnie sytuacja przedstawia się tak, jakgdyby w 
stanie wojny celnej nic nie miało ulec zmianie. 

„Vorwaerts“ przytacza oświadczenie związku kół rolniczych w Niem. 
czech, że porozumienie gospodarcze między Polską «a Niemcami jest rze- 
czą niemożliwą, a więc wypowiada się za utrzymaniem na stałe wojny cele 
nej. Tego rodzaju stanowisko kół rolniczych „Vorwaerts* nazywa bezwsty- 
dnem i oświadcza, że niemiecki przemysł przetwórczy, zwłaszcza przemysł 
śląski może liczyć ua poparcie całej klasy robotniczej, jeżeli podejmie akcję 
za doprowadzeniem traktatu haudlowego z Polską do skutku. 

LOT TENISAS AST IA TRIO NS RETRO OT 

kami łyskają ze wschodu, nie będą 
inu siraszne, Nie czas więc będzie 
ratować ten kraj, gdy godzina próby 
wybije, bo wszak nie czas jest karmić 
psiarnię, gdy się na wolawanie wy- 

rusza. M. Cywiński. 

ŚWIĘCIANY. 

— Sukces ziemian przy wy- 
borach do Sejmiku. We wszystkich 
gminach powiaiu Święciańskiego zo* 
stały zakończone już wybory do Sej- 
miku Powiatowego. Na 32 radnych 
zostało wybranych 7-iu ziemian, a 
mianowicie: pp. Zygmunt Bortkiewicz 
z Koziczyna, Dr. Witold Brynk z Cej- 
kin, Edmund Czechowicz z Surwieli- 
szek, Aleksander Guze z Komarowa, 
Józef Polkowski z Augustowa, Kazi- 
mierz Stankiewicz z Berżenik i Jan 
Szejko z Mejłan. 

W perównaniu z dawnym skla- 
dem Sejmiku, gdzie ziemianie mieli 
załedwie dwóch swych przedstawi- 
cięli, jest to poważny sukces, oraz 
dowód wzrostu zaufania miejscowej 
ludności do ziemian. Nieco dziwnem 
jest natomiast stanowisko miejscowe: 
go Starosty, p. Mydlarza, de wyniku 
wyborów, który miał się wyrazić, iż 

ruszane przez wielce zasłużonego 
prezesa Delegacji Polskiej p. ministra 
pełnomocnego A. Olszewskiego, oraz 
przez niemniej zasłużonego p. dokto- 
ra Edwarda Kuntzego, który objął 
prezesostwo w roku 1924-tym. 

Za łaskawem pośrednictwem p. 
dyrektora naszej Bibijoteki Publicz- 
nej i Uniwersyteckiej dra Stefana 
Rygla otrzymaliśmy obszerne sprawo- 
zdanie Delegacji Polskiej z dopełnio: 
nych już szczęśliwie rewindykacyj tu- 
dzież z rewindykacyj będących jeszcze 
w toku, 

Oto najbardziej 
z tego memorjału: 

Więc najpierw — co zdołano w 
ciągu upłynionych sześciu lat z wiełe 
kim trudem i mozołem uzyskać, wy- 
dostać jakby ze szpon Rosji niechcą- 
cej za nic rozstawać się ze swemi 
łupami? 

Odebrano najpierw dziewięć ty- 
sięcy rękopisów z Bibljoteki Załus- 

kich (zostaje do odebrania 3.000). 
Jest to bezcenny materjał naukowy. 
Są tam prace rękopiśmienne Długo- 
sza, Haidensteina, Naruszewicza, Le- 
lewela i wielu innych, są djarjusze 

interesujące dane 

„żubrów nam do Sejmiku nie po- 
trzeba". 

ŁUCK. 
— Otwarcie kursów mlec:ar- 

sko-jajczarskich w Bortnicy-Kra- 
śnicy. W dniu 7-go września rb, 
przy mleczarni spółdzielczej w Bort- 
ńicy-Kraśnicy pow. Dubieńskiego na- 
stąpiło otwarcie miesięcznych kursów 
mlečzarsko-jajczarskich, zorganizowa: 
nych przez wydział hodowlany Wo- 
łyńskiego Towarzystwa Rolniczego w 
WŁ , і 

a otwarcie kursów przybyli pp. 
w. Stobnieki, prezes oTR/ Ž Dub- 
nie, p. Smołeński, prezes Powiatow. 
Związku Osadników oraz z ramienia 
wydziału powiatowego p. F. Gąsio- 
rowski. Ilość zapisanych na powyższe 
kursy wynosi 24 osoby, 
przeważnie z województwa Wołyń: 
skiego, są jednak słuchacze nawet z 
Kieleckiego i Ziemi Wileńzkiej. 

Po ukończeniu kursów odbędzie 
się wycieczka hodowlano-mleczarska 
kursantów do Wschodniej i Zachod- 
niej Małopolski, która zwiedzi wzoro- 
we mieczarnie i gospodarstwa hodow- 
lane w Rzeszowie koło Krakowa, w 
Miechowie, Łodzi i Liskowie. 

sejmowe, papiery Sierakowskiego, ko- 
respondeneje Radziwiłłów, Sapiehów, 
Chodkiewiczów, jest archiwum gen. 
Henryka Dąbrowskiego, są prace -z 
zakresu mauk przyrodniczych, flo- 
zofji, lingwistyki. 

Wyrewindykowano dalej gabinet 
rycin króla Stanistawa Augusta za- 
wierający okgło stu tysięcy sztychów 
i rysuaków. Królewski „Gabinet Ry- 
cin* jest wybitnym pomnikiem па- 
szego miłośnictwa artystycznego w 
wieku XVIII i XIX, największą swego 
czasu usystematyzowaną i naukowo 
opracowaną kolekcją tego rodzaju w 
Polsce. Gabinet zewiera między in- 
nemi widoki Zamku Królewskiego, z 
których korzysta się. już obecnie przy 
odnawianiu sał zamkowych. 

Ogółem odzyskano i sprowadzo- 
no do Polski archiwaljów różnych 32 
wagony (4019 pak i worków). 

Całej już dziś Polsce znane są, 
wyrewindykowane od Rosji słynne i 
bezcenne złoźolite brukselskie gobe- 
liny, tak zwane „arrasy* z kolekcji 
króla Zygmunta Augusta. Udało się 
Delegacji Polskiej odzyskać ich 120 
sztuk (nie wszystkie!). Jest to kolekcja 
jedyna w Europie, której mogą Pal- 
sce zazdrościć narody najzasobniejsze 

Z kuluarow genewskich, 
Tekst wniosku polskiego—«Hu-manite» o obradach. 

Zamieszczona na naczelnem miej- 
Scu wE wczorajszem «Słowie» kores- 
pondencja red. Stanisława Mackiewi- 
cza, wysłana z Gznewy pocztą iotai- 
сга dn. 8-g0 września, ustaliła w seł: 
nej mierze zarówno charakter wnios- 
ku polskiego jak losów jego koleje 
na wielkiej międzynarodowej arenie, 

Telegramy Poiskiej Agencji Tele- 
graficznej odzwierciadlają dokładnie 
jakby pułsowanie genewskiej sesji Li- 
gi Narodów; z Paryża wreszcie, z 
wielkiego centra politycznego, tak 
bardzo zainteresowanego tem, co się 
w Genewie dzieje, nadsyła «Stowu» 
obfite korespondencje publicysta sze- 
roko zestosunkowany w politycznych 
sferach paryskich, p. Kazimierz Smo- 
gorzewski, raz po raz oświetlając 
wszechstronnie každy  wybliniejszy 
epizod wielkich, międzynarodowych 
obrad genewskich. 

Pozostaje redakcji «Słowa» tylko 
dopełniać wszystkie te bezpośrednie 
relacje niektóremi szczegółami za- 
czerpniętemi z nadchodzących do 
Wilna gazet zagranicznych. Oto one: 

Przedewszystkiem edy, pełay i 
dosłowny tekst wniosku polskiego, 
po przefiltrowaniu go w Genewie 
przez komisję złożoną z czterech 
prawników (c której pisał red. Mac- 
kiewicz) czyli tekst drugi, i. zw. 
kompromisowy, ma _ następujące 
brzmienie w oryginale francuskim: 

L Assemblėe. 
Reconnaissant la solidaritė qui 

unit la communaute internationale: 
Animće de la ferme volontć d'as- 

surer le maintien de la paix gėnėrale, 
constatant que la guerre ne doit а- 
mais surgir camme moyen de regler 
ves differends entre Etats et que, de 
ce fait, une guerre d'agression con 
stitue un crime international; 

Considćrant quune renonciation 
solennelle ć toute guerre d agression 
serait de nature d crćer une atmos- 
phćre de confiańce et favorable au 
progres des travaux entrepris en 
vue du dėsarment. dėclare ce qui 
suit: 

1o Tout recours d la guerre en 
vue de rėgler les diffėrends inter- 
nationaux est et demeure interdit; 

20 Tous defferends, de quelque 
nature gu ils soient surgissant entre 
les Etats ne pevent ćtre róglós que 
par des moyens pacifiques 

Et, en consequence. elle invite les 
membres de la SDN 4 prendre 
acte de cette declaration et d se 
conformer Q ce principe dans leurs 
relations reciproques. 

Komentarz do tego tekstu gazety 
«Temps» brzmiał: „Wniosek polski, 
zredagowany pierwotnie w duchu 
wzmocnienia art. 15-go Paktu, przeo- 
brażony został w deklarację zasadni. 
czą pozbawioną wszelkiej sankcji 
jurydycznej; W takim kształcie ma 
szanse być przyjętym jednomyślnie", 

® 

Sir Austen Chamberlain gdy mu 
p. Sokal przyniósł dla odczytania 
wniosek polski, przed podaniem go 
do publicznej wiadomości, miał po- 
dobno odezwać się zgoła bez ukry- 
wania wcale impertynenckiej ironji: 

— Panie ministrze, a czy nie le- 
piej by było, żeby pański wniosek 
wniósł przed płenum Ligi.. p. Stre- 
semann? 

Przynajmniej taki anegdotyczny 
kwiatek znajdujemy w genewskiej ko- 
respondencji p. Pertinax'a. 

Niemniej znakomity dziennikarz 6 
reprezeniujacy w Genewie dziennik 
L' Humanite, p. Gabriel Peri pisze... 
<Malaise partout... Un sourd malaise 
pėse sur cette assemblee..» Ca ma 
znaczyć: wszyscy tu jakoś źle się 
czują; siedzą pod stropem nieprzy- 
jemnej, skandalicznie nieakustycznej 
sali fak nie swoi... 

«Jak nie swój pan Sokal. Musiał 
swój ambitny wniosek de pacte de 
non agression sprowadzić do liłipu- 
cich rozmiarów niewianego życzenia 
aby wojna była wyjęta z pod prawa». 

<Był to dzień — pisze — mniej- 
szości narodowych (kiedy przemawiał 
p. Waldemaras). 
melaacholicznie przez trybunę mimo 
nosa «tuzów» zdromadzenia. Ach, — 
wzdycha p. Gabriel Peri ironicznie i 
złośliwie — równość w Lidze Naro- 
dów to koncepcja, na którą biorą się 
jiszcze od czasu do czasu ludzie 
naiwni, lecz na punkcie której nikt 
już żadnych nie ma złudzeń. Najmniej- 
szego juź nie wywierają wrażenia la- 
mentacje ji rekryminacje finlandzkie, 
szwedzkie, łotewskie, litewskie, Duń- 
czyków, Boliwijczyków... Migdzynaro- 
dowy demokratyzm jest fikcją. Rzą- 
dzą i kierują Światem: siły exonomi- 
czne». 

Cała niemal prasa zagraniczna za- 
h wyca się przemówieniem węgier- 
skiego dalegata 81-Ietniego hr.iAppo- 
nyi'ego. Prześlicznie wygłąda, pomi- 
mo swego niezwykłego wieku, pre- 
zentuje się niezmiernie okazale i wła- 
da znakomitą fraacuszczyzną. 

Kto ałyszał i niedosłyszał oklaski- 
wał z zapałem konkluzję węgierską: 

«jeżeli Liga Narodów nie dopre- 
wadzi do rozbrojenia się państw i 
narodów, — to zbankrutowała». 

Lector. 
ARRAS NPI) E TONERIO TTT 

Sprawa gen. Zagórskiego. 
Vice-premier Bartel przyjął ppłk. 

żandarmerji Piątkowskiego, który zło- 
żył relację z prowadzonego śledztwa 
w sprawie tajemniczego zniknięcię gen. 
Zagórskiego. W dniu wczorajszym 
przesłuchany został jeszcze dodatko- 
wo rzez sędziego śledczego mir. 

Przedefilowały one ^ 

9 

Mazurkiewicza kpt. Miładowski, któ- .. 
ry eskortował gen. Zagórskiego z 
Wilna do Warszawy. Jak słychać w 
najbliższych dniach władze wydadzą 
komunikat oficjalny o przebiegu śledz- 
twa i jego wynikach. 

Organizacja funduszów hodo- 
-wlanego i zaopatrywania, 
WARSZAWA, 13 IX (żel, wł, Słowa) 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowzło 
ostatnio dwa projekty nowych rozpo- 
rządzeń. Pierwsze dotyczy organizacji 
funduszu hodowlanego, drugi fundu- 
szu zaopatrywania rolników w Środki 
produkcji jak nawozy sztuczne i t. p. 
Oba te fundusze byłyb  administro- 
wanegprzez Państwowy Bank Rołny. 

  

| Antoni SKURJAT 
ARTYSTA-FOTOGRAF 

Mickiewicza 7. 
Tel. 328. 
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w dzieła sztuki. Temi właśnie dnia- 
mi wróciło wiele „arrasów* na daw- 
ne swoje miejsce: w odremontowa- 
nych komnatach królewskich na Wa- 
welu, gdzie były po ścianach rozwie- 
Hen za czasów ostatniego z Jagiel- 

nów. 

Wyrewindykowano urządzenie za- 
mku królewskiego w Warszawie, 
przywiezionego w 246 skrzyniach 
(obrazy, bronzy, meble etc.) tudzież 
jeszcze bardziej cenae zrządzenie pa- 
łącu w Łazienkąch, w 376 skrzyniach. 
Odzyskano. insyguja  koronacyjne, 
obrazy, militarja, popiersia wybitnych 
Polaków, wywiezione z Polski w 
XIX-tem stuleciu i przechowywane na 
Kremlu w Moskwie" : 

Dalej odzyskano bogate zbiory 
prof. Krosnowskiego, ofiarowane na 
muzeum jego imienia. Zbiory te przy- 
wieziono w 17 wagonach (507 skrzyń). 
Kolekcja zawiera 60 gobelinów, 600 
obrazów i t. p. 

Odebrano również dziewięć tysię- 
cy dzwonów. Wiele z tych reewaku- 
owanych dzwonów stanowią praw- 
dziwie bezcenne zabytki ludwisarstwa 
polskiego, poczynając od XV wieku 
i które niewątpliwie posłużą .do zrea: 

+ 

PO GRUNTOWYM REMONCIE poleca pokoje od zł. 6,50. Winda. Kąpiele. 

Telefony miejskie we wszystkich pokojach. Pralnia hotelowa. 
Telefon: <Centrala — Hotel Rzymski», 

  

miasta 

  

  

lizowania projektu pierwszego mu 
zeum dzwonowego w Polsce. 

Jakiż jest obecny stan prac i cięż* 
kich zmagań się Delegacji Polskiej 
z wytrwałym oporem Delegacji Ro- 
syjskiej? 

W zakresie spraw archiwalnych— 
czytamy w memorjale—na pierwszym 
planie należy postawić wydziełenie 
aktów, dotyczących terytorium  pol- 
skiego, z archiwów byłych ministerstw 
i centralnych zarządów w Petersburgu. 

Wystarczy wymienić tu akta z Głów- 
nego Zarządu Dóbr Państwowych, 
akta wywłaszczeniewe z Ministerstwa 
Komunikacji, tudz eż Departamentu 
Ziemskiego Sznatu, aby Się przeko- 
nać, jak doniosłe, praktyczne znaczę” 
nie mają one dła administracji państ 
wowej i dla obywateli b. zaboru ró-: 
syjskiego. 

Pozostaje do wydobycia resztę, 
jak się nadmieniło, rękopisów z b. 
Bibljoteki Załuskich; Delegacja Polska 
rewindykuje właśnie druki z Bibijote- 
ki Załuskiej pochodzące, z Towarzy” 
stwa Przyjaciół Nauk, z bibijotek uni“ 
wersyteckich Warszawy i Puław. Akcja   

+ 
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Jeszcze w sprawie radjo stacji. 
Wyjaśnienie Spółki «Polskie Ra- nadawczej w centrum miasta, bo któż 

|djo» w sprawie budowy w Wilnie będzie w stanie sprawić sobie odbier- 

| qadjo-stacii madawczej, umieszczene nik za 1000 złotych? & 

w Nr. 199 „Słowa”, zmusza mnie do Decyzja „Polskiego Radja” posta- 
ponownego zabrania głosu w tej wienia stacji nadawczej w śródmieściu 
westjł, Wspomniane wyżej «wyjaś- jest zupełnie zrozumiałą: ponieważ 

ienie», niestety, nic nie wyjaśnia, — została zamówiona aparat.ra o mo- 

odwrotnie, jeszcze bardziej zaciemnia cy tylko pół KW, więc zmontowanie 

sprawę. Sprobuję więc to <wyjaśnie- stacji gdzieś na krańcach — powiedz- 

mie» czy też „sprostowanie* krytycz- my—Zwierzyūca doprowadziloby do 

nie omówić. tego, że na przeciwległych krańcach 
i Jak słusznie stwierdza «Polskie Antokola odbiór na detektor byłby 
| Radjo», zarzuły przeciwko budowie bardzo słaby. Zrozumiałem więc jest 
| w śródmieściu stacji o mocy pół ki- dążenie do postawienia stacji £ej mo- 

? 
‚ 

SŁO w 

wy, którego «Polskie Radjo» w swe- 
jem sprostowaniu zupełnie nie dotyka: 
na mocy warunków koncesji <Palskie 
Radło» nie ma prawa stąwiania w 
Wilnie stacji nadiwczej o mocy 
mniejszej niż I i pół kilowatta. Przy. 
syłając mam stację o mniejszej mocy, 
postępuje wbrew warunkom komceS;ji 
i wyraźdie na niekorzyść Wilna. 

Na zakończenie chciałbym się 
zwrócić po „Polskiego Radja* z proś- 
bą o wyraźae postawienie sprawy bu- 
dowy naszej stacji, Ogłoszone w 
„Słowie* wyjaśnienie nie daje żadnych 
faktycznych danych, prosimy więc o 
nie jaknajrychiej. Nie okrywajcie się, 

loyatta są natnry estetycznej i tech- cy w centrum miasta. Pozwalam so- Panowie; togą tajemniczości w spra- 
ac. Co do pierwszych, wyjasnie- bie jednakże raz jeszcze zwrócić uwa- wie, która mas, wilnian, gorąco ob- 

nie nie oponuje przeciwko twierdze- gę miarodajnych czynników na poru- chodzi. 
miu, iż żelazne wieże antenowe wy- szany już przezemnie szczegół spra- ra 

sokości 40 mir. zeszpecą śródmieście, oesie 
  

jednakże twierdzi, iż stacja małej mo- 

cy w centrum miasta będzie miała 
charakter prowizoryczny, wobec cze: 
go i zeszpecenie śródmieścia będzie 

też iwo a ios Niestety, «Polskie 
KRO 

Radfo» =. informuje pa : me =<RODA | 
nej, wiele przypuszczalnie la - : : 

Em trwać będzie, — kilka czy 14 e Wsch, et. 0 g. 5 m. 7 

Kilkanaście. Musimy  bądź.co-bądź AS rz] | Zach. sl o g. 17m. 56 
rzygotować się do <«prowizoryczne- 
— S asara widoku, maprzykład |M.B. Bolesn. 
z góry Zamkowej. Wycieczkom CU- Spostrzeżenia meicoroiogiczne Zatłać 
dzoziemców,  oglądającym stamtąd Maieorologii U. S. B. 
masze _ miasto, będzie musiał x dnia 13—IX. 1027 r. 
p. prof. Ruszczyc iłomaczyć: «To są 1 

wieże kościoła św. jana, to św. An- j 754 
ny, a to wieże antenowe radjo-stacji, : 

ktėre rzeczywišcie, są szpetne, ale to KE i 

jest prowizorjum, za lat КИКа one 
przestaną isinieć>. ; Opad za do: | _ 

Przechodząc do strony technicznej bę w mm. 
pisma „Polskiego Radja*, muszę, nie- Wintr 
stety, stwierdzić dosyć niepowaŻny przoważający 
charakter tegoż. Sprawia ono wraże- Uwag i: pogodnie 
nie czegoś, pisanego dla dzikiej pre* a za = So 

i jakii aximum za 
oh CE z"... Tendencia Borolnewyonia wzrost ciśnienia 

Twierdzą panowie z «Polskiego Ra- IBJSKA. 
dja», iż całv szereg miast europej-  — (x) Posiedzenie połączonych 

skich, jak Berlin, Londyn i inae po- komisyj w Magistracie. we czwar- 

giada radjo-stacje w centrum miasta. tek, dnia 15 b. m, o godz. 8-:j wiecz. 
leż to są stacje najstarsze w Euro- odbędzie się w Magistracie pierwsze 
ie! Przecież dzisiaj nikt stacjj w organizacyjne posiedzenie połączonych 

śródmieściu nie buduje! Jeśli ma być komisyj techaiczno-fiaansowo-rewizyj: 
mowa o Niemczech i Auglji, to pierw- nej, celem ukonstytuowania i wyboru 
sze budują obecnie nową stację odnośnych ptezydjów. 
gdzieś nad Renem, a nie w — (x) Straganiarze w hali pro- 
centrum któregoś z większych miast, szą © ulgi w opłacie tenuty. Gru- 
druga zaś niedawno ukończyła budo- pa dzierżawców straganów w hall 
wę stacji w mrałem miasteczku Davżn- miejskiej zwróciła się w dniu wczo- 

try pod Londynam, nie zaś w Lon- rajszym do Magistratu z prośbą o 
dynie. To są ostatnie rezultaty, .pro- rozterminowanie opłaty zaległej tenu- 
szę panów, a nie z przed kilku latl ty dzierżawnej bez zaliczenia jakich- 
Zresztą Warszawa, Kraków, Poznań, kolwiek kar, jak również niestoso- 

Katowice otrzymały stacje za miastem, wania odnośnych kroków egzekucyj- 
więc nie upośledzajcie Wilna, nie nych, 
trakiujcie go jako teren, gdzie jest — (x) Konferencja wojewódz- 

miejsce ma wszelkie nmiekosztowne ką w sprawie stanu sanitarnego 
eksperymenty. Raz jeszcze zwracam m. Wilna. W dniu wczorajszym w 
uwagę na poznańską prasę radjową, Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie od- 
która ustawicznie narzeka na zbyt była się konferencja, przy współudzia- 
bliskie od śródmieścia umieszczenie le naczelnika wojewódzkiego wydzia- 
stacji madawczej — okołe 2 kilo- łu zdrowia d-ra Szczerbińskiego, pre- 
metrów. zydenta m. Wilaa odka о, ‹:(-га 

Następnie, dziwne wrażenie spra- Maleszewskiego, przedstawiciela Ko: 
wia Tos ustęp komunikatu misarjatu Rządu i Komendy Pol. 
„Polskiego Radja*: „Zarzut, że dla Państw. m. Wlina. : 
obecnych posiadaczy aparatów lamp- | Głównem zadaniem tej konferen- 

kowych będzie rzeczą niemożliwą wy- Ci tyle ać ać stanu sanitaraego 
eliminowanie stacji lokalnej, jest tylko na terenie m, * 
częściowo O ponieważ przy W tym też celu poszczególnym 

zastosowaninatak rozpowszechnionych' przedstawicielom poruczono opraco- 
obecnie systemów, jak neutrodyny, wanie odnośnych szczegółowych da- 
wyeliminowanie to jest możliwe na- sa i a as ich do Urzędu 
wet w możliwie najbliższem  sąsiedz- Wojewódz . 
twie stacji“. Jest to Święta prawda, | — (e) Choroby zakaźne w Wil. 
ale.. ale neutrodyna ze wszelkiemi nie. W ostatnim tygodniu, t.j. w 
akcesorjami kosztuje dzisiaj do tysią- okresie od dnia 4 do 10 września, 
ca złotych, wówczas gdy 1—2 lamp- zarejestrowano w wydziale Zdrowia 
kowy odbiornik można sobie zrobić magistratu zasłabnięć na tyfus brzusz- 
za 150—200 zł. ny 10, nieokreślony 3, paratyfus 2, 

Wieleż osób w Wiln'e będzie płonicę 14, błonicę 5, ospówkę 2, 
„sobie mogło pozwolić na 1000-złoto- odrę 3, krztusiec 1, groźlicę 2, zausz- 
wy wydatek? A wszak z wyjaśnienia nicę 1 i grypę 2. 
'aPolskiegoRadja* wyreźaie wynika, iż — (x) Przedstawiciele Magi- 

Ciśnienie 
średnie 
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| Południowo-zachodni 

wszystkie tanie aparaty lampkowe z Stratuji Rady Miejskiej do komi- 
** chwilą uruchomienia stacji wileńskiej sji antyalkoholowej. Na zasadzie 

w śródmieściu, — prócz Wilna nie ustawy z dn. 23 kwietnia 1920 r. w 
mie będą odbierały. Dla obywateli przedmiocie ograniczeń Sprzedaży i 

.maszego miasta, dzisiejszymi warun- sposycia napojów alkoholowych, Urząd 

mami egzystencji przykutych doń na Województwa w Wilnie zwrócił się 

Stałe, radjo jest jedynem „okacm do w dniu wczorajszym do Magistratu 
sEuropy*, pozwalającem posłuchać «- m. Wiłna z pismem o wyznaczenie z 

* РЗ wiedeńskiej, rzymskiej, moskiew- ramienia Magistratu jednego stałego 
Skiej, koncer ów berlińskich, muzyki tzłonka i jego zastępcę. oraz jednego 
gz z jęki gm it. d. stałego przedstawici la Rady Miejskiej 

Szystkie te możliwości przestaną do komisji axtyałkoholowej ll-ej in- 
istnieć z chwilą uruchomienia stacji stancji, której posiedzenie odbędzie się 

    

w : 

ta natrafia na duże sprzeciwy. Trzeba polskich, między inaemi miecz, Ofia 
pamiętać, że były warszawski księgo- rowany Janowi Il! przez papieża Ino: 
zbiór Załuskich stanowi podwalinę centego Xi it d, ` 
petersburskiej (dziś „Ieningradzkiej*) Mamy jeszcze do otrzymania oko- 
Bibljoteki Publicznej. ło stu pięćdziesięciu obrazów z ga- 

Niezmiernie też jest kłopotliwe, lerji książąt Sapiehów z  Dereczyna, 
idące bardzo powoli rewindykowanie obrabowanego w 1831-szym tudzież 

„zbierow muzealno-artystycznych tu- z tej że galerji 72 portrety; z rzeźb 

dzież pamiątek związanych z powsta- zbiór fragmentów posągów  staro- 
niami naszetmi. Pochodzą one głów. greckich i _starorzymskich zrabowa- 
uie z byłych instytucyj państwowych nych gen. Pacowi w 1831-szym. O: 
polskich obrabowanych niegdyś przez trzymać mamy srebra i wyroby z kości 
wojsko rosyjskie i przez cywilne wła- słoniowej pochodzące z Nieświeża 
dze rosyjskie, z arsenałów, twierdz, z oraz numizmaty z uniwersytetu war- 
siedzib magnatów i szlachty skonfi- szawskiego i z Muzeum Podolskiego 
skowanych za udział właścicieli w in- w Tarnopolu wreszcie jeszcze przesżło 
surekcjach etc. etc. ' 20 sztuk Zygmuatowskich carrasow>. 

Wśród militarjów są między inne- _ Oło w najsumaryczniejszym zary- 
mi: sztandary i chorągwie polskie Sie: już osiągnięte rezultaty oraz to, 
442 sztuki), w tem chorągiew królew- ćo pozostaje jeszcze do „uregulowa- 

„ska Zygmunta Augusta, dwie z cza- nia* na podstawie wyraźnego brzmie- 
4 sów uściuszki, łegjonów Dąbrow- nia odnośnych artykułów traktatu 

skiego, Księstwa Warszawskiego, wie- Ryskiego. Sądząc po dotychczasowych 
łe powstańczych z r. 1863 go, nadto rezultatach prac naszej Delegacji bio- 
chorągiew Wielkiego Wezyra, zdoby- rącej udział w rewindykacyjnej Komisji 
ta pod Wiedniem. Są działa i moź« mięszanej, możemy być pewni, że nie 
dzierze (51 sztuka), prawie wyłącznie spocznie dopóki nie dokołata się 
polskie, dające razem nieomal pełny zwrócenia Polsce wszystkiego mienia, 
przegląd artylerji polskiej. Jest broń które się nam będzie należało. 

ręczna: biała i palna, przeszło 110 Са 
sztuk, głównie szable, wiele typowych 

| 
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IKA 
w dniu dzisiejszym o godz. 18 w 
Urzędzie Wojewódzkim. 

— Zdjęcia filmowe w Wilnie. 
Da Wilaa przyjechali operatorzy pierw- 
szej polskiej wytwórni filmowej „Klio: 
Film* którzy tuiaj „kręcą* mowy im: 
ponujący w swych rozmiarach film 
polski. Scenarjusz flmu obejmuje 
historję osobistą Marszałka Piłsudskie* 
go i nosi nazwę „Komendant. W 
Wiinie i okolicach przy: pomocy woje 
ska dokonane zosianą zdjęcia tfzk- 
townych scen z wałk z bolszewikami 
w roku 1920. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Kasa Chorych m. Wilna 
podaje de wiadomości ubezpieczo- 
nych, że Stacja Opieki nad matką i 
dzieckiem przy Kasie Chorych (Do- 
mioikańska 15) będzie od dn. 15 
b. m. czynna w godz. od 1l-ej do 
3-3] ppł, w którym to czasie będą 
przyjmowały Dr. Brodzka. (12 — 1) 
i Dec. Muraszkówna (1 — 3). 

AKADEMICKA. 
— (o) Opłaty akademickie. Po- 

cząwszy od roku akademickiego 1927- 
1928 będą pobierane ed studentów 
następujące opłaty: 

1) Opłaty ogólne na domy i spół- 
dzielnie profesorskie i studenckie: a) 
wpisowe 30 zł. jednorazowo, b) opła* gki 
ta roczna 50 zł. 

2) Opłaty na częściowe pokrycie 
kosztów pomocy naukowych: a) pra* 
cowniane: na wydziałąch chemicznych 
90 zł. rocznie, na wydziałach: mecha- 
nicznych, elektrotechnicznych, Iekar- 
skich, weterynaryjaych, matematyczno- 
przyrodniczych i rolniczo-leśnych 45 
zł. rocznie, na wydziałach: inżynierji 
lądowej, inżyaierji wodnej, architektu- 
ry i geodezyjnych 30 zł. rocznie, na 
wydziałach sztuk pięknych 15 zł. rocz- 
nie, b) semiaaryjae na wydziałach teo- 
legiczaych, humanitaraych i prawai- 
czych 15 zł. rocznie; c) bibijoteczne 
na wszystkich wydziałach 9 zł, rocznie. 

3) Opłata na pomoc młodzieży 
akademickiej: a) na fuadusz stypea- 
djów 5 zł. rocznie, b) na pomoc w 
naturze 20 zł, rocznie, c) na cele opie- 
ki zdrowotnej 10 zł. rocznie. 

W porównaniu z dotychczasowym 
sianem rzeczy uległy podwyższeniu 
wszystkie opłaty pracowniabe, semi- 
naryjne, bibljoteczne oraz na cele 0- 
piekl zdrowotnej, nadto wprowadzo- 
no opłaty pracowajane na wydziałach 
sztuk pięknych. 

SZKOLNA. 
— Wiec w sprawie szkolnictwa A 

dowskiego. W dniu 10 bm. miejscowa rada 
zawodowa zwołała wiec w sprawie szkol- 
nictwa żydowskiego. Z przemówieniami wy- 
stąpili znani szowiniści żydowscy Nowikow, 
Frydman, Aronowicz i Żeleznikow. Nieliczni 
uczestnicy wiecu uchwalili przeciwstawić się 
zarządzeniom władz szkolnych w sprawie 
nauczania języka polskiego i zamierzają wy- 
514 46 z odpowiednią akcją w stosunku do 
Kuratorjum Wileńskiego. 

— Nieudana akcja żydów wileńskich 
w kierunku utworzenia centralnego ог- 
ganu szkolnego. W tych dniach z inlcja- 
tywy posła Wygodzkiego została zwołana 
narada przedstawicieli czterech wileńskich 
„żydowskich central szkojnych, a mianowicie: 
<Waad Hamenchod», <Tarbut», <Jawne> i 
+CKO>. Narada ta miała na celu utworze- 
nie wspólnego organu szkolnego, który by 
mie ingerując w wewnętrzne sprawy central 
szgolnych, bronił interesów żydowskiego i 
hebrajskiego szkolnictwa nazewnątrz. W za- 
sadzie prcjekt pos. Wygodzkiego został przy- 
jęty, jednakże wobec nieprzybycia na nara- 
uę przedstawicieli <CKO» akcję należy uwa- 
żać za chybioną. ‚ 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zebranie Stowarzy- 

szenia Pracowników Miejskich. 
W dniu 17 b. m. (soboła) o godzi- 
nie 18 ej odbędzie się w gmachu by- 
łego Ratusza przy ui. Wielkiej, Wal- 
ne Zebranie Stowarzyszenia Pracow- 
ników Miejskich w Wilnie. 

Obecność członków obowiązkawa. 

ROZNE. 
— Wojewódzki Dziennik Urzędowy. 

Uxazał się kolejay Nr 16 Wojewódzkiego 
Dziennika Urzędowego, zawierającego Sze- 
reg zarządzeń о charakterze administra- 
cyjnym. 

— Rabini wileńscy pragną 
stworzyć jednolitą organizację, 
Jak się dowiadujemy, bezpośrednio do 
władz centralnych w Warszawie z0- 
stało przesłane podanie rabinów wie 
leńskich, pragnących utworzyć jedno- 
litą organizację, i w tym celu powo- 
łujących do życia nowe stowarzysze- 
nie pod nazwą: „Związek Rabinów 
Województwa Wileńskiego*. Na czełe 
związku stoi rabin wileński p. Fryd. 

Należy przypuszczać, iż władze 
centralne zalegalizują statut nowego 
związku, 

— Objazdowy kinematograt 
kulturaino ošwiatowy. Jak się do 
wiadujemy, Zarząd Ceatralnego Związ- ! 

© 

ku Kresowego byłych ochotników W. 
Р., wystąpił do władz z prośbą O ze* 
zwolenie па urządzenie ma terenie 
województwa wileńskiego kinemato- 
grafu objazdowego kulturalno-oświa- 
towego. Strona techniczna tej ze 
wszech miar pożądanej imprezy jest 
już poniekąd rozstrzygnięta, gdyż 
związek rozporządza odpowiedniemi 
przyrządami i aparatem filmowym, 
odpowiadającym najnowszym wyma* 
ganiom techniki, Kinematograf ten 
w pierwszym rzędzie wyświetlać bę- 
dzie obrazy o treści religijnej i nauko- 
wej. 

8 Sensacyjna wiadomość wyssana 
z palca. W dniu wczorajszym  <Dziennik 
Wileński» zamieścił semsacyjną władomość 
o wykryciu w Postawach przez władze bez- 
pieczeństwa olbrzymiej organizacji komuni- 
stycznej. Władze miały jakoby przyareszto- 
wać 20 osób, Zainteresowani tą sprawą, 
zwróciliśmy się do osób kompetentnych w 
Województwie, gdzie nas poinformowano, że 
wiadomość powyższa wyssana jest poprostu 
z palca, zaś aresztów o charakterze polity- 
cznym nie było w Postawach i powiecie już 
od dwóch miesięcy, 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sała <Lutnia>). <Wi- 

no, kobieta i dancing». Dziś i jutro, tylko 
dwa razy grana będzie Świetna, pełna hu- 
moru komedja St. Kiedrzyńskiego <Wino, 
kobieta i dancing», która rok temu grana by: 
ła z największem powodzeniem w Teatrze 
Polskim. 

— Piątkowa premjera. W piątek wcho- 
dzi na repertuar Teatru Polskiego sensacyj- 
na sztuką B. Veillera «Niezwykły seans». 
Sensacyjność sztuki polega na odbywającym 
się na scenie seansie spirytystycznym, oraz 
powstałych z tego powodu konfliktach. 
Sztuka ta, dająca wiele wstrząsających wra- 
żeń jest pokrewną w założeniu tak bardzo 
ulubionej w Wilnie sztuce <Pociąg-widmo». 

— Najbliższe popołudniówki. W so- 
botę o g. 4 m. 30 pp. po cenach najniższych 
sa będzie słoneczna komedja Caillaveta 

Flersa «Michasia i jej matka». 
W. niedzielę, dzięki niebywałemu powo- 

dzeniu, jakiem się cieszy <Pociąg-widmo>, 
sztuka ta grana będzie raz jeszcze. Ceny 
miejsc najniższe. 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

15,00, Komunikat meteorologiczny i go- 
spodarczy. 

15.20—16,30 Przerwa. 
16,30—17,00. Audycja dia dzieci. 
17,00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17,15—18,35. Koncert popołudniowy. 
18,35—18,50. Komunikaty <PAT>. 
18,50—19,15. «Skrzynka pocztowa»—ko- 

respondencję bieżącą omówi Dr. M. Stępow- 

19,15—19,35. Rozmaitości, 
19,35—20,00. Odczyt o zakładaniu chmiel- 

ników (dział <Rolnictwo»), wygł. prof. Wi- 
told Stanisławski. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. 
20,30. Koncert wieczorny. Transmisja z 

Krakowa. W przerwie biuletyn «Le Messa- 
ger Polonais> w języku irancuskim. 

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

WYPADKI ! KRADZIEZE. 

— Przy pracy. Dn. 13 b. m. podczas 
PAT upadł z 2go piętra 65-letni Antoni 
awtel (Staro-Grodzieńska 3), który rozbił 

sobie głowę. 
Pogotowie udzieliło poszkodowanemu 

Bema) pomocy. 
— Zatrucie się grzybami. W nocy na 

13 b. m. zatruł się grzybami 65-letni E. Ro- 
dziewicz (Nowoświecka 24). Chorego dosta- 
wiono do żydowskiego szpitala. 

— Skutki pijaństwa. Do żydowskiego 
szpitala dostawiono 25 letnią Annę Pietrow- 
ską (Zygmuntowska 24), której przy niewy- 
jaśnionych okolicznościach rozbito głowę. 

Dochodzenie ustafiło, iż Pietrowska by« 
ła w stanie nietrzeźwym. 

— Samobójstwa. Dn. 13 b, m. na 
chodniku około domu Nr 3 przy ul. Het- 
mańskiej otruł się Ya Mores Lifszyc. 

Desperata dostawiono do szpitala žy- 
dowskiego. f 

— Dn. 12 b, m. otruła się esencją octo- 
wą 20 letnia Helena Kiziniewiczowa (Szysz- 
kinia Góra 3) Desperatkę dostawiono do 
szpitala św. Jakóba. 

Przyczyna usiłowania samobójstwa—nie- 
porozumienia rodzinne. 

* 

Z SĄDÓW. 
Sprawa b. naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Brześciu w Są- 

dzie Apelacyjnym w Wilnie. 
Sąd Apelacyjny w Wilnie w składzie 

sędziego Dmochowskiego, jako przewodni- 
czącego i sędziów Stulgińskiego i Songajły 
na posiedzeniu w dniu wczorajszym roze 
poznawał między innemi sprawę D. naczel- 
nika urzędu skarbowego w Brześciu Aleksan- 
dra s. Jaua Niedźwiedzkiego, I. 32, zam, w 
Brześciu n. Bugiem z oskarżenia go z art. 
657 K.K. _ 

Niedźwiedzki, będąc naczelnikiem Urzę: 
du Skarbowego w Brześciu, w czasie od r. 
1923 do r. 1925 dokonał rzekomo szeregu na- 
dużyć służbowych w formie przyjmowania 
łapówek towarem, jak umeblowanie, ubra- 
mia i & р., przyczem będąc jednocześnie 
prezesem komisjł szacunkowej [-ej instancji 
wyznierzsł podatki osobom, z któremi był 
w stosunkach w kwocie niższej, zaś w od- 
wrotoym wypadku znacznie wyższe niż się 

Lp 
ozatem Niedźwiedzki, będąc dni- 

kiem należał równocześnie jaka wspólnik do 
kilku przedsiębiorstw prywatnych, jak kino 
<Helios», fabryka kaili itd. 

_ Rzekome nadużycia Niedźwiedzki upra- 
wiał w przeciągu lat 3, co w końcu jednak 
ujawnione zostało przez samych  poszkedo- 
wanych, przeważnie miejscowych żydów 
kupców. | 

Skutkiem powyższego Niedźwiedzki z0- 
stał zwolniony z urzędu, sprawa oparła się 
o Sąd Okręgowy w Pińsku, gdzie też na 
rozprawie sądowej w dniu 9 listopada r. 
1926 skązany został na dwa lata domu Žpo- 
prawy. 

Sąd Apelacyjny po zbadaniu kilku do- 
datkowych świadków i dokładnem rozpatrze- 
niu sprawy wydał wyrok, kasujący przy:tem 
wyrok |-ej instancji w Pińsku, uniewinniają- 
cy Niedźwiedzkiego Aleksandra. 

Obronę wnosili: prof. Pietrusewicz i po- 
seł RE za ntowaki: - к 

skarženie jerał podprokurator Ka- 
duszkiewicz, E ю SE 

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 plenigżne proszę składać w 
Administracji <Słowa» iub bezpośred: 
nio, ul. Stara Nr 11 (Zwierzyniec). 

Gen. Zagórski się znalazł? 
WARSZAWA. 13.9. (tel. wł. Słowa). Dziś wieczorem ukazał się 

tu dodatek nadzwyczajny „Rzeczypospolitej”, że mejsce pobytu 
gen. Zagorskego zostało ustalone. Ma się on rzekomo znajdo- 
wać na Westerplatte koło Gdańska. W Warszawie komentowany 
jest fakt, że dodatek ten nie został skonfiskowany. 

Związek chłopski w Gdańsku. 
GDAŃSK, 13 IX. PAT. W.związku ze zbliżającemi się wyborami do 

S:lmu gdańskiego utworzył się w ostataich dniach w Gdańsku związek 
chłopski, obejmujący ludność włościańską, wszystkich powiatów w. m. 
Gdańska. Związek chłopski ogłasza dziś swój program, w którym między 
inaemi domaga się utrzymania silnej władzy uoosażonej w dyktatorskie 
pelaomocaiciwa, ustanowienia zasady wyborów prezydenta senatu gdań- 
skiego przez bezpośrednie głosowanie ludności, zminiejszenia liczby posłów 
do Sejmu i t. d. Zaznaczyć należy, że nowoutworzony związek chłopski 
zwraca się zasadniczo przeciwko systemowi rządów, uprawnionemu w 
Gdańsku przez partję nacjonalistyczną niemiecką. 

Dalsze wynurzenia min. Zeelensa. 
GENEWA, 13. IX, Pat. W uzupełaieniu wiadomości o wczorajszym 

wywiadzie z łotewskim ministrem spraw zzgranicznych Zeelensem dodać 
należy, że według ministra przy zawieraniu paktu o nieagresji z Rosją, 
Łotwa nie przyjmie żadnych zobowiązań sprzecznych z zasadami paktu 
Ligi Narodów. O Polsce minister Zeelens powiedział co następuje: Z są- 
siądką naszą Polską byliśmy zawsze i pozostajemy w stosunkach przyja 
znych i dbamy specjalnie o rozwój stosunków gospodarczych, zawierając 
z nią traktat handlowy, ce do którego pertraktacje 5а już na ukończeniu. 
Traktat ten będzie wkrótce podpisany. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc 
stwierdzić, że Polska czyni wszelkie wysiłki dla stabilizacji pokoju w Euro« 
pie Wschodniej. 

ono w] 

Krwawe walki o 8 g. dzień pracy w Sowietach. 
LONDYN. 13—1X. PAT. „Daily Mail* donosi z Leningradu 

przez Berlin, że robotnicy centrali elektrycznej w Leningradzie 
rozpoc:ęi strajk celem poparcia żądania wprowadzenia. 8 go- 
dzinnego dnia pracv. Frzeciwko strajkującym wystąpiło wojsko, 
zabijając 15 z nich i 10 raniąc. 

Masowe egzekucje w Chinach. 
PEKIN, 13.1X, PAT. Tutejsze dzienniki chińskie donoszą, że w na 

stępstwie zabicia kilku żołnierzy Feng-Ju-Ksianga w Czang-Fu w półaoc- 
nej części prowincji Honan wojska Feng-Ju-Ksianga dokonały w tym 
mieście strasżliwej, masow:j egzekucji, zabijając ludzi bsz różnicy wieku 
i płci. Uchodźcy z Czan'Fu iwierdzą, że podobna masowa egzekucja nig- 
dy dotychczaš nie miała miejsca. Liczba zabitych wynosić ma według ich 
opowiadań 30.000—80.000. 

9 osób na karę Śmierci. 
LENINGRAD, 13.X. PAT. Wielki proces dwudziestu kilku szpiegów 

terorystów zakończył się wyrokiem, skazującym 9 oskarżonych na karę 
šmierci, 13 na karę więzienia od 6 mies. do lat 8 oraz uniewiniającym 
pozostałych czterech oskarżonych. 

Lot dokoła morza Śródziemnego. 
VILLACOUBLEY, 13 IX. PAT. Lotnik Pelletier d'Oisy odleciał dziś 

stąd mad ranem rozpoczynając lot okrężny dokoła morza Sródziemnego. 
Pierwszym etapem łotu będzie Bukareszt. 

PARYŻ, 13 IX. PAT. Donoszą z Wiednia, że wylądował tam lotnik 
Pelietier @ Oisy. : 

S+molot propagandowy polski—w Niemczech. 
BERLIN, 13-XI. PAT. Biuro Wolffa donosi, że jeden z samolotów propagando- 

wych polskich spadł na terytorjam niemieckie. Obaj lotnicy zostali, jak stwierdza komu- 
nikat biara Wolffa, potraktowani uprzejmie przez władze niemieckie i umieszczeni w ho- 
telu. Lotnicy zostaną wkrótce uwolnieni zaś szczątki samolotu będą odstawione do gra- 
micy polskiej. Osoby, które zgłoszą się po te szczątki otrzymają od władz niemieckich 
pozwolenie na wjazd. 

Niepokojąca epidemia wśród dzieci. 
BUKARB3ZT, 131X. PAT. Oflcjsiny komunikat donosi o 150 wypadkach poraże« 

nia opon mózgowych u dzieci. Epidemja RA głównie w Bukareszcie. Wypadki za- 
chorowań mnożą się w dalszym ciągu. Wśród ludności panuje wielkie zaniepokojenie. 

Nagroda za w erną służbę. 
WARSZAWA, 13-IX (tel. wł. Słowa) Poseł na Sejm z komunistycznej par- 

iji Prystupa, który uciekł z Polski do Sowdepji, otrzymał na Wołyain sowiec- 
kim posadę rządową. 

Katastrofa lotnicza w Poznaniu, 
POZNAŃ 12 IX PAT. Wczoraj po południu odbywały się na lotnisku w 

Ławicy z okazji Tygodnia Lotniczego, popisy lotników i pokazy wojny lotniczej. 
Q godz. 5 tej w czasie prowadzenia do startu 3 ch sumolotów apar:t marki Po- 
tez wzniósł się za wysoko i następnie op'dł na drugi aparat tego samego typu, 
wskutek czego oba aparaty uległy zupełnemu zniszczeniu. Porucznik pilot Pa- 
tek i sieržant-pilot S:ymankiewicz odnieśli poważne rany i zostali odwiezieni 

* do szpitala garnizonowego Stan ich zdrowia ne budzi jednak poważnych obaw. 
oe tego wypadku, pokazy i ćwiczenia odbywały się w dalszym ciągu do 
wieczora. 2 

Matka Boska Leśniańska. 
Sprowadzenie obrazu z Siedlec do Leśnej Podlaskiej. 

— Łacinnicy i unici w okolicy ków, którzy zeznali to co wiedzieli o 
Leśnej i daiej mieszkający ich bracia obrazie M. B. Leśnisńskiej przecho- 
na Podlasiu, są wogóle tej silnej wia* 
ry, że kościół lęśniański z cudow- 
nym obrazem Matki Boskiej powróci 
choćby jakim cudem Bożym do swo- 
ich prawych posiadaczy, że bizanty|- 
skie balony z dachu kościelnego spad- 
ną, a na nowych licznych ołtarzach w 
Leśnej, złożone będą relikwje pratu- 
lińskich i drelowskich świętych mę- 
czennikow unickich, 

Tak zakończył swoją monografję 
o Leśnej Podlaskiej i jej cudownym 
obrazie Śp. ks. J. Prus kowski, piszą- 
cy pod pstudonimem: Podlasiak PJK, 
na długo przed wojną (1897), kiedy 
wydawało Się, R łudzku sądząc, że 
prawosławie na Podlasiu już się u- 
gruntowało, zał ładając, po krwawych 
prześladowaniach unitów, ośrodki 
swoich wpływów w Leśnej, Wierowie 
i Białej. 

Historja Leśnej w drugiej połowie 
ubiegłego stulecia to jedno z wielu 
pasm cierpień unitów. Posiądano tu 
od 1683 r. obraz Matki Boskiej (pła- 
skorzeźba na kamieniu), słynny cuda- 
mi już od początku swego istnienia. 
Znając pobożność i przywiązanie Ca- 
łego Podlasia do obrazu leśniańskie- 
go rząd rosyjski, po wywiezieniu bi- 
skupa Szymańskiego г Jinowa do 
Łomży (1867), zajął w 1875 r. kościół 
leśniański wraz z obrazem i obrócił 
na cerkiew. Dostęp do cudownego 
obrazu był dozwolony dla wszystkich 
żeby przez to przyciągnąć katolików 
do prawosławia. 

W 1915 r. mniszki prawosławne 
opuszczając Leśrię, wywiozły z sobą 
obraz i umieściły go w Opówie w 
Jugosławji. Starauia © zwrąt obrazu 
prowadzone przez ks. biskupa pod- 
laskiego, spełzły na niczem. : 

Tymczasem w 1926 r. doszły wie- 
ści, że obraz cudowny znajduje się w 
Łomży u ss. Benedyktynek. Przesłu: 
chano Siestry te oraz innych  šwiad- 

wywanym w Łomży, W celu wszech- 
stronnego zbadania autentyczności a: 
brazu ks. Biskup H. Przeździecki u- 
tworzył Komisję złożoną z panów: 
d-ra Wojcecha Sianisława Turczyń- 
skiego, dyrektora zbiorów państwo: 
wych, prof Jana Rutkowskiego z 
dyrekcji zbiorów państwowych, oraz 
d-ra Zygmuuta Rokowskiego konser- 
watora. Komisja ta przeprowadziła 
badania nad obrazem w Łomży oraz 
udała się do Jugosławii, gdzie też 
dokonano ekspertyzy obrazu Matki 
Boskiej, wywiezionego przez prawo- 
sławnych z Leśnej w 1915 r. Okaza 
ło się, że biskup Szymański, przewi- 
dując swoje wywiezienie, ukrył cu- 
downy obraz leśniański i w tajemni» 
cy wywiózł go do Łomży, a na jego 
miejscu w Leśnej zostawił kopję któ- 
rą prawosławni uważali niesłusznie 
za oryginał, 

Ks. Biskup  Przeździecki dnia 
17.g0 czerwca br. wydał dekret, 
stwierdzający autentyczność obrazu. 
Utworzono Komitet, który zajmuje 
Się urządzeniem uroczystości w Leś- 
m e bm. Sześciu sł ks. Bis- 
upów i szeregi i i pielgrzymów 

zapowiedziało aaa do Leś- 
nej. Wyjście obrazu z Siedlec wyzna: 
czono na dzień 22-go b.m. szlakiem 
na Mordy, Łosice i Kornicę, | 

I znów ujrzymy tryumfalny po- 
chód Matki Bossiej przez pola, lasy 
i wsie Podlasia w otoczeniu bractw, 
pielgrzymów i organizacyj, przy obja- 
wach żywej wiary i pobożności, po- 
dobny do tego, jaki miała Matka 
Boska Kodeńska. Oby te uroczystoś- 
ci leśniańskie obudziły w nas tyle u- 
czuć religijnych i tyle przywiązania 
do Wiary Katolickiej, ile go mieli 
męczennicy podłascy gdy znosili prze- 
śladowaniayza wiarę. 

Za Komitet— 
Ks. dr. Antoni Kresa. 

 



Mody jesienne. 
Trudno jest w dzisiejszych cza- 

sach przewidzieć jaka będzie przyszła 
moda. Z pewnych nieomylnych zwy- 
kle oznak można jednak odważyć się 
na postawienie horoskopów w tym 
kierunku. 

Charakterystyczną cechą mody ju- 
trzejszej będzie jeszcze silniejsza ży- 
wość barw, niż dotychczas. Zauważyć 
się to daje szczegółnie w materjałach 
na suknie wieczorowe i płaszcze wie” 
czorowe, na które używane są: wełny, 
aksamity sztuczno-jedwabne i aksami- 
ty bawełniane. Ulubionymi kolerami 
są wszystkie odcienie niebieskiego. 
Ostatnią nowością jest kolor cykia- 
men. Ostatniem słowem techniki są 
hafty i krepy, z jednej strony posreb: 
rzane, względnie pozłacane, Wielkiem 
powodzeniem cieszą się wytłaczane 
desenie o żywych barwach na paste- 
lowo-niebjeskiem tle. 

Łecz i kolor beige pozostanie jesz- 
cze w dalszym ciągu modny. jest to 
o tyle praktyczne, że kolor beige ma- 
ło się opatrzy i względnie długo 
można go nosić. Odnosi się to szcze- 
gólnie do jesiennych płaszczy popo« 
łudniowych. Płaszcze będą kasha bei- 
ge o odcieniu jak najjaśniejszym. Ostat- 
nie pokazy mód paryskich wykazują, wieża, była jluminowana. Na wieży 

że prosty krój tych płaszczy nie wy- 
klucza pewnych komplikacyj linji. 
Kołnierze płaszczów będą szalowe, 
bardzo duże, jak obecniz, 

Żywe w barwie będą również grzy- 
brania futrzane płaszczy i same futra. 
Obek sylskinów prawdziwych i imito- 
wanych, wielkiem wzięciem cieszą 
się brejtszwancy i astrahany. Asiraha- 
ny jako przybrania płaszczy są różno 
kolorowe. Zasadniczym kołorem jest: 
brązowy i izebellowy. Płaszcze wie- 
czorowe przybrane są białym lisem, 
co tworzy bardzo ładną całość z nie- 
bieskim kolorem płaszcza. 

Różnokolorowe będą również i 
przyszłe kapelusze. Obok bronzowych 
największą nowością będą szaro-zie-, 
ione, oraz tworzące kombinacje z ró- 
żnych jaskrawych kolorów. Forma i 
wielkość pozostaną te Same. Obok 
filcu używany będzie jako  maierjeł 
również i velour, szczególnie velour- 
soleil. Nowością będą bogate przy- 
brania, składające się z kolorowych 
piór i kwiatów. Długie boa z piór 
strusich powracają znowu do mody. 

Oczywiście że i obuwie modnej 
pani musi być zastosowane do tej 
żywej gry kolorów. Najbardziej cenne 
są pantofelki z jasnej skóry, nawet 
do sukni wieczorowych. Do takich 
nosi się srebrne lub złote chevreavx, 
przybrane kolorowymi perłami. Skóry 
jaszczurze, wężowe i krokodyle je- 
szcze nie wyszły zupełnie z mody, 
Skóry takie służą także jako przy- 
branie płaszczy a nawet sukni. 

НЛНННСЕЛОЯЧИСТОАТ НОБОННИМНОИОМИ пЕр PT 
GiELDA WILENSKA, 

Wilno, dnia 13 wrzešnia 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł, 100 50 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 września ivx7 i 

Dewiży i waluty: 
Tranz. Sprz. Kipro 

Dolar 8,91 8,93 8,89 
Holanija 358,48 3509,38 357,58 

Łondyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż „07 35,15 34,98 

Ue de de da Szwzj 172,5 » 
ч??!ціЁЁ”' 126,06 126,37 125,75 
Młochy 48,68 48,60 48,56 

Papiery Procentowo 

Dolsrówka 57,90 
poż. kolejowa 10250 
5 proc. konwersyjna poż. 62. 
konwers. kolejowa 58. 
8 proc. listy Baniu Gosp. Kraj. 1 Ва @5) 
Roinego oraż oblig. komun. B-ku Gospod. 
Kraj. 92,— 
8 proc. ziems. 77 
4, 5 proc. ziems, 56 55,75 56,25 
8 proc. warszawskie 72,50 73, 72,50 
4,5 proc. warszawskie 59 

EDGAR WOLLES 

»Iłowieszczi postać. 
ROZDZ:AŁ XXXI. 

Klijent Banku. 

Dom p. Teppzrwilla był typowym 

domem bogatego bankiera. Od stry- 
chu aż do piwnicy panował w nim 

ład, spokój i dobrobyt dochodzący 

do przepychu. Życie w nim układało 
się według raz ustalonego planu, od 
godziny szóstej rano, gdy młodsza 

służąca rozpalała ogień w kuchni, aż 

do dwunastej w necy, kiedy stróż za- 

mykał bramę, gasił światła, czynności 
wszystkich mieszkańców domu stoso- 

wały się ściśle do godziny. Co czwar- 

tek Tepparwill sprawdzał zegarek 

. swój, przez telefon zapytując o go- 
dzinę, poczem  nakręcał i regulował 

zegary w całym domu. Kolekcja ze- 

garków była manją bankiera. 

Codziennie o dziewiątej zjadał p. 

Tepperwili śniadanie składające się 

zawsze z tych samych potraw i tej 

samej ilości ich. Potem przeglądał 

trzy gazety finansowe i czytał eko- 

notniczne artykuły w „Timesie“. 
O dziesiątej, ze zwykłą swą punktuałe 
nością, wchodził do przedpokoju, gdzie 
lokaj podawał mu pallo. Gdy wycho- 
dził, wcźny zdawał mu sprawę ze 
stanu pogody. Wszelkie inne wiado- 
mości i nowiny opowiadał mu zazwy- 
czaj lokaj. 

Dziś jednak zwykły tryb został na- 

W dusca Śtasinław Kiaskiowiez Redaktor wał Gzssław Karwowsk. 

ży w Chinach. Jednym 
świata była porcelanowa wieża w Chi- 
nach. Stała niedaleko bramy Nankinu, 

ŻE ŚWIATA, 

5 & 

Na zamku Wawelskim £ 
— Koniec porcelanowej wie- Przed odwiedzinami p. Prezy- 

z cudów 

na gruntach kłasztoru buddyjskiego, 
na małem wzgórzu. Ośmiokątna ta 
wieża miała dziewięć pięter i wznosiła 
się 261 stóp ponad ziemię. Na każ: 
dem piętrze była jedna komnata zło- 
cona i malowana, a w niszach stało 
mnóstwo złoconych bożków. Wieża 
była zbudowana z cegły pokrytej por- 
celanowemi kaflami w najrozmaitszych 
wspaniałych barwach. Każde piętro 
oznaczene było wystającym gzymsem 
z zielonych kafli, a na rogach zwisa- 
ły złote dzwoneczki. Dach był mie- 

dziany, а па nim wysoki maszt, za- 
kończony złotą kulą, Maszt ten ikwi! 
w ogromnej żełaznej kuli, na której 
wykute były symboliczne figury. Kula 
ta służyła równccześnie jako skarbiec 
kiasztoru i w jej wnętrzu mnisi przee 
chowywali klejnoty, złoto, srebro, per- 
ły, sztuki jedwabiu i brosatów, rzad- 
kie książki i lekarstwa oraz tysiące 
monet. 

denta Rzpl tej. 

Z pośród sal przygotowanych na 
przyjazd Prezydenta Rzeczypospolitej 
została już w zupełności 
na i stylowo urządzona główna sala 
reprezentacyjna Wawelu t. zw, 
Poselskz, Pod Głowami, która przed 
stawia się niezwykle majestatycznie. 
Dębowa posadzka parkietowa o 
strzanym połysku pokryta jest olbrzy” 
miem suknem szkarłataem, obszytem 
wzdłuż brzegów złotą fremdzlą. 
mo to pokrywa również stopnie trozzu 
ustawionego na miejscu dawnego tro- 

wykończa- 

Izba 

lu- 

Suk- 

nu królewskiego. Obecnie zarząd Wa- 
welu przygotowuje umeblowanie sa- 
lonu, do czego posłużą wielkie arra- 
sy Zygmunta Augusta i meble zabyt- 
kowe, któremi rozporządza Zarząd 
Wawelu m. in. skrzynie z 16-go wie- 
ku, szafy gdańskie i holezderskie, 2 
17 go wieku, kanapy, fotele i t. p. 
W apartamencie p. Prezydenta Rze- 
czypospoliteł umieszczony będzie 

wielki garnitur mebli roccocowych Z 

Wnętrze wieży nocą oświetlone pałacu cesarskiego w Gatezynie, wy- 

było seikami lamp, a i z zewnątrz 

umieszczone były 152 dzwony. 
Budowano ją przez dziewiętnaście 

lat, a ukończone w roku 1430. Koszt 
jej obliczają na trzy i pół miljona do- 
larów amerykańskich. Pioruny, burze, 
ogień i wojny zniszczyły część tego 
nadzwyczajnego budynku, a obecne 
walki dookola Nankinu, dokonały do 
reszty dzieła zniszczenia. Obecnie 
istnieją tylko szczątki i ruiny cudow= 
nej wieży. 

(n) Ceny w Wiinie z dnia 13 
września r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 38— 30 zł. 
za 100 klg,, owies zeszłorocznego zbioru 40 
—43, tegor. zbioru 35—38, jęczmień browa- 
rowy 38—40, na kaszę 36—38, otrę by żytnie 
22—24, pszenne 25—26, ziemniaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 
dencja spokojna. Dowóz z powodu robót 
siewnych słaby. 

wicieli starych 

konanych z drzewa dębowego a obi" 
tych za czasów rosyjskich polskiemi 

arrasami groteskowemi i herbowemi 
z 16-go wieku. Garnitur ten składa 

się z dużej kanapy, foteli itaburetów. 

Część urządzenia komnat mieszkal- 

nych p. Prezydenta i jego świty zo- 
stanie nadesłaną przez Kancelarję čy- 
wilną z Warszawy. 

Na wiadomość o wizycie najwyż- 

szego Dostojnika w Państwie na 
Zamku Wawelskim grof. Uniwersyte- 

tu Jagiellońskiego dr. Jerzy  Myciel- 
ski ofiarował do sypialni p. Prezy- 
denta wspaniałe olbrzymie łoże empi- 

rowe, które po wyjeździe p.Prezyden- 
ta pozostanie na Wawelu jako dar 
prof. Mycielskiego. Czyn ten winien 
znaleźć naśladowców wśród przedsta- 

rodów bolskich, po- 
siadających objekty zabytkowe. W ten 
sposób zagadnienienie urządzenia sal 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 85 (w wawelskich zostałoby szybko rozwią: 
hurcie), 95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 
715—85, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 80—00, gry- 
czana 60—70, jęczmienna 60—65. rów wawelskich dr. M. 

W ostatnich dniach kustosz zbio- 
Morelowski 

Chleb pytlowy 50 proc 55— 60, 60 proc. przyjął dalszą partję obrazów z Оа 
stołowy 50-—55, razowy 35— 40 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—095, perłowa 80—095, pęczak 

50—60, jaglana 70—80. 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350. schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

lerji Pinińskiego tak, że w chwili о- 
becnej Wawel posiada około 200 ob- 
razów tej słynnej galerji, wśród któ. 
rych znajduje się bardzo wiełe klejno- 
tów starych szkół włoskich, holen; 
derskich, 
hiszpańskich i polskich. 

francuskich, angielskich, 

Tłuszcze słonina krajowa I gai. 420 — Pn 559599 TIT 4.50, II at. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480500, sadło 400—450. brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 dzie: 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- siątek, groch 30-45 gr. za 1 kg., fasola 45— 
tana 170--180, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 60 gr. za l kg, szparagi 180—200. kalafiory 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso. 15—50 gr, za główkę, kapusta wieża 25 — 
one 500 — 550, solope 400 — 450, desero. 30 za 1 kg, pomidory 40 — 80 
w 550—600. 

za 1 kg, 
Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 70 — 

Warzywa: kartofle 12—15 gr, za 1 kg., 120 Śliwki 150—200. 
cebula 120—140, cebula młoda 5—10 (pęcz). Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, talu). 
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Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny, 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 
  

ruszony, Tepperwill wezwał bowiem 
swego kamerdyntra przed skończe- 
niem Śniadania i rzekł: 

— Będę miał dzisiaj gości, Jacku. 
— Słucham sir —odrzekł Jack, roz: 

myślając nad tem, jakich to gości 
mógł zaprosić jego pan. › 

— Będzie nas czworo przy obie- 
dzie. Każesz jednej ze służących, naj- 
pewniejszej, by usługiwała damom, 
Mój pokój będzie oddany do ich dys- 
pozycji, —dodał po namyśle, — Posta- 
raj się, by ma tualecie było wszystko, 
co może się przydać dwum damom— 
puder i t.p. Poradzisz się co do iego 
z gospodynią. 

— Słucham sir—powtórzył zdzi- 
wiony Jack. 

-- Obiad ma być bardziej wy- 
kwintny niż zazwyczaj,—ciągnął dalej 
baakier—doskonały szampan i lekkie 
wino niemieckie dla pań, tak badzie 

najlepiej. \ 
— O której ma byćobiad, sis? 
— ©О pół do dziewiątej. W salo- 

nie przygotujcie stół do kart... 
Ułożywszy menu obiadowe, Te- 

pperwill udał się do banku z piętio- 
minutewem opóźnieniem. 

„Chociaż Tepperwill był z natury 
leniwy, jednak ranki spędzał bardzo 
pracowicie, gdyż, podobnie jak Emery, 
sam otwierał korespondencję i odpo- 
wiaduł-na nią, rzadko korzystając z 
usług bladej panienki—osobisiej swej 
sekretarki. 

Bank Steblinga, jak już wspomina- 
liśmy, miał nieco odmienny charakter. 

  

Wielu klijentów miało znaczne wkła- 
dy pod pseudonimami, tak by nikt o 
istnieniu tych kapitałów nie wiedział. 
Cały szereg wybitnych osobistości 
pragnęło zabezpieczyć swój kapitał 
zachowując incognito. Urzędnicy po* 
datkowi napróżnoby studjowałi księgi 
bankowe, napróżnoby szperali w nich 
zawodowi plotkarze, pragnący odkryć 
zakulisowe tajemnice gwiazd teairal- 
nych, nie domyśliliby się, iż za 
skromnem i pespolitem nazwiskiem 
„T. Schmit* lub innem kryje się oso- 
bistość ogólnie znana. 

Pan Tepperwill był stróżem wielu 
tajemnic, które przynosiły mu znacz= 
ne dochody. 

Zazwyczaj pracował on tak inten- 
sywnie aż do drugiej, że w tym cza- 
sie przyjmował interesantów tylko w 
wyjątkowych okolicznościach, to też 
gdy stary buchalter ukazał się w 
drzwiach z biletem wizytowym w tę- 
ku, p. Tepperwill ztmarszczył się i 
machnął niecierpliwie ręką. 

— Nie teraz, przyjacielu, nie teraz, 
—rzekł z wymówką w tonie, — Do- 
prawdy, nie mogę przyjąć nikogo. 
Któż to taki? 

— Klijent, który wycofał wczoraj 
swe wkłady, —odrzekł buchalter. 

Tepperwill wyprostowat się. 
— Emery?—zapytał szeptem. 
— Tak, sir. Mówi, że nie zajmie 

panu więcej, jak dziesięć minut, 
Tepperwill odsunął od siebie lam* 

pę, przy świetle której pracował — 
wsunął kilka papierosów do skórza- 

ow oO 

  

tear; „Kelios“ 
ul. Wileńska 38. 

Ф Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) ©

 

B Tue: „Polonja” 

PREMJERA. Najpotężniejsze 
Arcydzieło doby współczesne; 
mistrz ekranu KONRAD VBIDT oraz WERNER KRAUSS i HRABINA ESTERHAZY. Film ten jest 
chlubą nietylko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kine matogr. Ostatni 

wyświetlane filmy: 
gram <ZWYCIĘZCĄ CZARNEGO LĄDU» komedja w 2ch aktach. Początek | Nad pro; 

m. 30. Ceny biletów: parter — 60 

seans o godz. 10.30. 

Świetlana Almy: s» Narzeczony 
seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5.е] 

gr, balkon—30 gr. Orkiestra dyrekcją Kapel- 
mistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10-ej kad RWE 

Anons: «SYBIR i CARAT>». 

£ Dziś 2 programy w jednym seansie 1) <STUUENT — FLIRT: komeaja w 0 akt w rol łówne = 
Mi znana Babbie Daniels i inni. 2) «KOBIETA — SFINKS» dramat z za kulis rosyjskiego wadcie =, 

tos ul A. Mickiewicza 22. jg akt. w roli główn'j urocza Fiorence Vidor. Początek seansu o todz. 5-ej. Ostatni 10.15. 
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„Reklamie Świetlnej* 

  

1000000000000000004000020990RNRE NUBÓLANNNNNNUNA 

„Mieszkania 

Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przeasiębiorstwa reklamuje się tylko w 

  

    
T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTRIT“ 
Wilno, Wileńska 24. Tel. 10-38: 

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

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

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

Głębokie, ul. Zamkowa 29, 

Informacje w Redakcji <Słowa> od 5 do 6rtej. 
60666664466066664066646466606640 0000002000000050030 

s 

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

9
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INŻYNIER 

z praktyką lasową i 
eometerską, 
uje zajęcia. Zgłosze- 

Poste - restante. 
   

  

      

  

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

  

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

FISHARMONJE Bl dyplomowana udziela 
lekcji, ul. 
Zana 2, Zwierzyniec. 

2 pokoje 
z wspólną kuchnią 
odnowione, z wygo- 

    

  
dami, do wynajęcia, 

  

dia solidnych, 

    

$ Pierwszorzędny Zakład Krawiecki ©& Aleja Róż 9a — 6. 

z L. Kulikowski u! Mickiewicza 3. @ se. "sių: 
Wobec zbliżającego się sezonu jesiennego przyjmuje z Tam, moi 

e zamówienia na FUTRA i PALTA ZIMOWE, oraz cyjną rocznik 1899, 

CZ wszelkie roboty KRAWIECKIE i KUŚNIERSKIE. $ wyd, przez P. K. U. 
Ś$ Stale na składzie gotowe ubrania i palta, Wielki wybór =) Z: 

e materjałów. Wyprzedaż palt i garniturów letnich, s unieważnia się. 
  

———5AaMa Z DYPLOMEM į 

Instytut de Beautć Kćva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery 1 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- 

cjalnie dla balów i wieczorów 
«Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 

koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
i i łupieżu. Przyjmuje od 

W. Z. P. 58. 

  

S444444441 04444444404 
i budowlane 

$ Okucie w największym wyborze, 

3 Papa dachowa i izolacyjna. 

preparowana, kamien. dla $ + 
+ Smoła konserwacji dachów papo- $ 

wych 1 gontowych, oraz wszelkie $ 
materjeły budowiane poleca ė 

D.-H. J. Ihnatowicz I S-ka | 
Wilno, Zawalna 7. Tel. 841, ® 

PIANINO chcę wypożyczyć. 
Zgłoszenia do Administr. «Słowa». 

* Zakład krawiecki damski ; 

ŻA Wiszniewskiego 
+ 
į 

1 Wykonanie według najnowsych mo- $. 
deli. Robota sumienna i akuratna, | 

Ф 

Zamkowa 20-a i 

Ф
Ф
 

М 

+
+
.
 

  

      

(wejście z zaułku ś-to Michalskiego 1). 

Przyjmuje zamówienia na roboty 
FUTRZANE i MATERJAŁOWE. 3 

2 

  

nego porlfelu i wtedy dopiero wziął 
do rąk bilet wizytowy i wpatrywźć się 
weń zaczął uważnie, jakby chcąc od- 
czytać powód wizyty majora Emery. 

— Proszę popros'č go tutaj—rzekł 
głucho. 

Emery wszedł za chwilę i został 
przyjęty z odpowiednią dozą chłodnej 
uprzejmości, jaka należy się dawnemu 
klijentowi banku. 

— Przyszedłem do pana, by dać 
parę wyjaśnień, panie  Tepperwill. 
Wczersj wycofałem swój kapitał z 
peńskiego banku. 

Bankier skinął głową z powagą. 
— Wiem o tem, — rzekł. Muszę 

wyznać, że przyjąłem tę wiadomość 
ze zdumieniem i... z pewną ulgą. 

Po wąskich wargach Emery przem- 
knął uśmiech. 

— Ulgę spowodowało to, že kli- 
jent wydawał się panu nie solidny, 
gdyż suma ;była dostatecznie po- 
ważtia? 

— Tak dosyć poważna, — zgo* 
dził się Tepperwili, — lecz jeśli po- 
zwoli mi pan być szczerym to do- 
dam, że miała ona charakter tajem- 

niczy. й 
— Czyż nie wszystkie pańskie 

rachunki są tajemniczemi? — zapytał 
chłodno Emery. 

Bankier nie odpowiedział. 
— Nie mogę pozbyć się uczu- 

cia,—rzekł Tepperwill po chwili;— że 
pan korzysta z banku Stebbinga, ja- 
ko... jako z parawanu, Mam nadzieję, 
że pan mi wybaczy, jeśli się mylę. 

TOdpowiedzialny za ogłotzemia Kanon Ławiósk     

szkół ро- 
wsaechnych B. nauczycielka 

„Student z Pragi* PE 

LEŚNICTWA. Sikorski i $-ka 
poszu- 

nia pod adresem Filo, 

  

Tomasza (Wejście od Ciasnej). 

SE leśny, lat 25, z 6 kl. 

sensacyjnego w 8 dzieła 
versa. roli tytułowej 

komedja w 
8-mu aktach. 

& 

2 Чапс'при“ @ 

@ 
e 

& 
Szafy, 

Kredensy, 

Stoły 
oraz inne meble 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handiowym 

Do sprzedania 
wolancik i parą cHo- 

mąt angielskich. 
Wiadomość: Dąbrow- 

skiego 5, m. 2. 

| 

  

Kto ogłoszenia czyta? 
1 się pyta gdzie 

Placówka Polska 
Meblowa 

S. MAKOWSKIŁ 
Zawalna 15 

wykonywa salony | 
Czeczoiowe, mahonio* 
we, dębowe, otomany, 

ul. Zawalna Nr 30. 
    

    

  

Przemyś.. _ Potrzebne пач kredensy, 
— 2-3 pokoje stoneczne, siowni „tani ż Фа 

POTRZEBNA z kuchnią, oferty do Aaa 33 ats 
kancelistka — maszy- adm, «Słowa» w zakresie. 
nistka z kaucją lub pod. N. L RATY! RATY! | 
la S — —- 

k szczegółowe do Biura z | 
412 pokojowe Reklamowego p. Gra. Lekcyj języka Kupię 

owskiego,Garb :rska i į domek w Druskieni- 
do wynajęcia, € pod «lntelizentna». francuskiego ! kach, tylko w = | 

ś angielskiego "rh go krowa. 
Francuzka udziela došwiadozona аЕНЕ 

nauczycielka, Akuszerka 
Mickiewicza 37 m, 17. W. Smialowska 

przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

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

  

Potrzebne 
mieszkanie z 4 ch lub 
3-ch większych pokoi 
z kuchnią w šrėdmieš- 
ciu, ną Antokolu lub 

  

Lekarz- Dentysta 
MARJA Butowicz 

Rymkiewiczowa 
w Zwierzyńcu Ciepłe, powróciła i wznowiła 
słoneczne, możliwie z przyjęcia od 4 — 75 
wygodami. Oferty uj. Garbarska 3 — 4 

uprasza się składać w Wyd4. Zdy, Nr 11 
adm; <Słowa> .dlą: === 7 

J.Karczewskiego Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska | 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu: 

    

Potrzebny 
od zaraz leśniczy fa- 
 chowiec, kawaler. 

Zgłoszenia: maj. Ko- 
zierany, poczta Dwo" 

Porcelanowe 1 złote rzec, pow Nowo: 
5 korony. Sztuczne zęby. 

gródzki Rómer. Wojskowym, urzędni. 
    

kom 1 uczącym się | 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 : 

Wydz. Zdr. Nr 3 
——- 

  „Wspólnika 
z niedużym kapitałem 
do b dochodowego „DOKTOR, > 
przedsiębiorstwa _ po: Witold Kieżun | 

uje się. Ir forma- . cje: Wielka SSE powrócił, Choroby 
ua as 
ania Ia wa!rco' 

Od 12] i 5-7 | 
Garbarska 5 m. 3, 

Tel. 12—19. 

Or. 6. Wolfson 

    

Praktykant 
gim. wykszt: łceniem, 
3 letnia praktyka, po- 

szukuje posady pod- weneryczne, 

  

   
    
   

  

  

  

  
  

    

1 3 mocz0- 
poszukuje pracy jąko wychowawczyni | leśnego, iub objazdo: płciowe i skórne. uj“ 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza wego, m. Końskie, Wiieńska 7, tet. 1067 
się na wyjazd, Oferty składać do | administracja bi z żę 
<Słowa» pod <Młoda>. <Końskie Wielkie». DOKTÓR 

+ Gabinet Kosmetyczny @ D, ZELDOWIGŻ | 
$ ZENOBJI ARSENJEW UCZEŃ. - | ge'wesmtycz 

ul. Mickiewicza 31 m. 4, starszych klas udziela * SKÓRNE © 
3 Usuwanie wad cery twarzy, odmła- 4 korepetycyj za сайко- | od 10-1, od 5-8 w dzanie cery i usuwanie zmarszczek, gj wite utrzymanie, M ё 

wągrów i plam na twarzy, Stosowa: ; Lo <Słowa» dia DOKTÓR 
nie wszelkich zabiegów kosmetycz- «Ucznia». 

+ z ‚ [З:ч_ш;!сеш łupieżu gw: $ S Zeldowiczowa 1 
jeztryza ir ly masaż озте- 6 

i tyczny, oraz warszawskie strzyżenie i į Ochmistrzyni 1 KYCZNE” hę | czesanie pań. Manicure. | W. Z 112. * kucharka DRÓG MOCZ, | 
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Ale niestałość pańskiego rachunku 
była jedną z ujemnych jego siron. 

— Właśnie mam go ustal'ć,—od- 
parł spokojnie Emery. Zawiązałem 
stosunki z bankiem Stebbinga ' w 
pewnym celu, będę nawet na tyle ot- 
warty wobec pana, że wyznam, iż 
miałem ochotę dopuścić do pewnych 
nieformałności, któreby dały mi pra- 
wo zwrótenia się do sądu i zażąda” 
nia rewizji ksiąg bankowych. 

Pan. Tepperwiil osłupiał. 
— Teraz wiem, że byłoby to bez- 

owocne. Coprawda zamało orjento- 
wałem się w sprawach bankowych. 

— Pan chciał zrewidować moje 
księgi? —zapytał cedząc słowa Tepper- 
will, z trudnością opanowując donio- 
słość chwili. — a.. ja nigdy jeszcze 
nie słyszałem © czemś podobnem. 

— Spodziewam się! Ale widzi pan 
panie Tepperwill, pan żył zbyt samot- 
nie, Jak zaznaczyłem, widząc, iż „nie 
uda mi się uskutecznić swój zamiar 
gdy odkryłem wszystko co chciałem 
wiedzieć, wówczas przeniosłem swe 
kapitały do inaego banku. Panie Te- 
pperwill, kto to jest Joha Stilman? 

Emery miał dar zdumiewania i 
przerażania. 

Tepperwill skoczył jak oparzony 
słysząc to zapytanie. : 

— Stilman? — wyjąkał, — Ja... ja 
nie rozumiem pana, 

— Nikt mnie nie rozumie, może 
dlatego właśnie, że mówię zbyt jas- 
no, — rzekł Emery. W banku pań: 
skim istnieje otwarty rachunek na 

  

imię niejakiego Stilmana, — chodzi 
tam o sumy większe niż moje i o 
wiele niebezpieczniejsze. Bank Ste- 
bbinga nie miałby kłopotu z moini 
pieniędzmi, lecz rachunek  Stilmana 
rzuci pańskie bogactwo i cały bank 
do tak gęstego błota, że zadusicie 
się w niem' * 

Sekundę Tepperwill patrzai z па l 
wyższem przerażeniem па  mówiąe 
cego. į 

— Protestuję i kategerycznie ode 
mawiam wszelkich rozmów dotyczą” 
cych spraw banku, — zawołał wresze 
cie, uderzając pięścią w stól, — To 
hańba, nie załatwia się spraw w tem 
sposób, jak pan šmiel., 

Emery gestem nakazał mu mil 
czenie. : 

‚ — Może pau ma rację, lecz |а 
twierdzę, że Siilman, jeśli się nie my- 
lę co do jego oseby, jest niebez- 
pieczniejszy od żmii. 

— Nie zgodzę się na dałszą roz- 
mowę na ten temat, — odrzekł z 
gniewem bankier dzwoniąc. — Pan 
mówi o damie, © czarującej damie, 
która chociaż zajmuje skromne stano- 
wisko w pańskiej firmie, tem nie 
mniej ma prawo do mego szacunku i ‹ 
zachwytu. bł? 

Emery patrzał na niego w osiu- 
pieniu: 

— Dama? — zapyta! niedowierza- 
jąco. — W mojej firmie O Bože! 

M 
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