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Jak to było w Taurogach? | 
| 

| Zamach w Taurogach nie przesta- 
| je być centrum zainteresowania w Kow- 
| nie. Na ten temat powstaje mnóstwo 

wersji. Urzędowa «Lietuwa» w ten 
asposób tłómaczy dlaczego dla zama- 
chu wybrano właśnie Tauregi. Za cza- 

] sów caratu Taurogi były miasteczkiem 
| ma pograniczu Niemiec. W samem 

miasteczku jest wielu mieszkańców, 
których głównem zajęciem było prze» 
myinictwo. Z Niemiec uciekały tu 

| najrozmaitsze elementy z kryminalną 
| przeszłością, osiedlały się tu i powięk- 

szały w ten sposób zastęp przemyt- 
ników. Dlatego też większa część tych 
„gospodarzy“ ma niemieckie nazwis- 
ka. W r. 1919, gdy bolszewicy prze- 
dzierali się do Litwy, w Taurogach 
organizowała się rada i rząd robotni- 
czy. Podczas bermontjady znalazła się 
wielka liczba bermontczyków. Tutaj 
lubili zamieszkiwać agitatorowie-ko- 
munišci i inne krańcowe żywioły. Tu- 
taj długo pracował i przygotowywał 
„grunt“ Serbenta, Buraczas i inni. Tu- 
taj i nasze władze niewiadomo dla 
jakich przyczyn jako urzędników przy« 
syłały niepewnych. 

jak się okazuje pozatem Tzurogi 
rzeczywiście były „stolicą* radykal- 
nych czynników Litwy. . Znany komu- 

„ mista litewski Serbenta mieszk:1 tu 
okołe 5 lat, prowadząc intensywną 
agitację. W taurogieńskiej szkole han- 
dłowej i w seminarjum nauczyciel- 
skiem zorganizowane były kółka ucz- 
niowskie, w których dobrze postawio- 
na była tylko nauka © „wałce klaso- 
wej”. Pomiędzy niemi rejįprowadzilo 
kilku uczniaków. 

O przebiegu samego zajścia i o 
jego szczegółach krąży mnóstwo wer- 
syj. Wersje te przeczą jedna drugiej. 
Niektórzy opowiadają © wielkiej strze- 
ślaninie, inni znów przeczą temu. 

Wyjašnilo się, że zamachowcy poczy* 
nili przygotowania za miastem jeszcze 

į w dniu 8 września. Najważniejszym 
puuktem przygotowań były jodpetry 
przy kolei w kierunku Szaweł Tutaj w 
dn. 8.1X więcz. zwołani byli wszyscy 
spiskowcy z wiosek i nawet okolicz- 
nych miasteczek. Podobno był tam 
obecny i Szrbenta. W Jodpetrach by! 
opracowany plan działania. Z Jodpetr 
kugki zamachowców powróciły o g. 
12 w nocy. 

W jJodpetrach i Taurogach z po- 
czątku nikt nie widział spiskowców z 
karabinami. Byli uzbrojeni tylko w 
rewolwery, przynajmniej ta grupa, 
która zławiła się naprzeciw księga'ni 
św. Kazimierza. Zagarnąwszy tu kilka 
karabinów, poczeli napadać na poli- 
cję i żołnierzy, którzy miell broń i 
odbierali im karabiny i rewolwery. 
Zamachowcy zławili się też u właści- 
ciela samochodów i  zapotrzebowali 
kilka maszyn, które zmuszony był 
wydać. 

Większość powstańców (około 60 
proc.) składała się z mieletniej mło- 
dzieży. Niektórzy z mich mieli w rg- 
kach karabin poraz pierwszy. 

Ograbiono przedewszystkiem od- 
dział Banku litewskiege. Urzędaicy 
postanowili nie otwierać drzwi. Wów- 
czas prowodyr zaburzeń Soltanas 
w imieniu «komitetu obrony» rozka* 
zał dyrektorowi banku otworzyć gro- 
żąc, że w razie odmowy będą sirze- 
lać. Po przybyciu do banku i znaie- 
ziediu głównych drzwi zamkniętemi, 
Soltanas włamał się do mieszkania 
dyrektora przez kuchnię i zabrawszy 
po:zątkowo broń rozkazał nasiępnię 
oadać pieniądze — 200000 litów i 
2900 dolarów. 

Następnie ograbióno bank rolny. 
Kierownik oddziału schował większość 
gotówki, a zostawił na wierzchu tyl- 
ko jej część. Dokenano dalej innych 
licznych rabunków. 

Jak wiadomo komendant miasta 
Ignatowicz schował się na pierwszą 
wiadomeść o zamachu. Wszelkie po- 
szukiwania jego nie dały rezultatów. 

_Pałicja i garnizon drobny żołnierzy 

pozostał zupełnie bez głowy, Zama- 
chowcy oczywiście napadli zuraz na 

urząd powiatowy i posterunek policji 
| gdzie zaopatrzyli się w broń. Poszcze- 
|  gólni policjanci rozbiegli się. Strzela- 

nina rozpoczęła się o wiele później i 
to na przedmieściach. Na jednem z 
nich oparła się garstka żołnierzy, 

Dopiero z pobliskiej stacji kolejowej 

zdełano zaalarmować 7 p. p. w Klaj- 

pedzie, który przybył w kilka godzin 
późaiej. Zbudowano na ulicach ba- 
rykady i „putschyści* zamierzali się 

bronić. Q ile zewnętrznie plan zama- 

chu wyglądał bardzo chaotycznie i 
niezdarnie, o tyle polegał w swej 
tajnej, wyższej konstrukcji na mister- 
nie zbudowanej sieci. 

Jędnakże zawiodły właśnie te 
„prowincjonalne* oddziały. W innych 
miejscowościach albo nie zdecydawa- 
no się na wystąpienie, lub też unie- 

możliwiła je policja, jak to miało 
miejsce w Olicie. 
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viil zgromadzenie Ligi Narodów. : 
Sprawa amunicji na Westerplatte została odroczona. 

GENEWA, 15. IX. Pat. Rada Ligi przyjęła opinię specjal. 
nego komitetu prawników wydaną w związku z prośbą senatu 
w m Gdańska, w której senat prosi, ażeby Rada Ligi uniewa- 
żniła swą uchwałę z 1924 r. co do użytkowania półwyspu 
Westerplatte na składy amunicji polskiej przewożonej przez tery- 
torjum w. m. Gdańska. 

Komitet prawników oświadcza, że wznowienie dyskusji nad 
raz powziętą decyzją jest możliwe tylko o tyle o ile zaszły nowe 
faktyczne okoliczności i o ile obie strony mające ze sobą spór 
wyrażą zgodę na zmianę postanowień umowy. 

Na wniosek min. Stresemanna sprawa użytkowania Wester- 
p!atte jako składu amunieyjnego, 
obrad Rady Ligi. 

odroczona została do następnych 

Beigja nie została wybraną. 
GENEWA. 151X. PAT. Dzś rano odbiło sę posiedzen'e 

Zgromadzenia Ligi Narodów, które miało na ce!u zajęcie stano- 
wiaka w sprawie prośby belgjskiej o ponowny wybór do Radv. 
W zebraniu uczestniczył również prezydent republiki Liberji 
King. 

W głosowaniu tajnem z 48-młu głosów Belgja uzyskała 29, 
to znaczy o 3 mniej niż potrzebna większość 2/3, wobec czego 
prośba jej nie zostaia uwzględniona 

W związku z tem wzrastają szanse Finlandji, której kandy- 
datura będzie rozstrzygnięta na popołudniowem posiedzeniu 
Zgromadzenia. 

Vandervelde, wtany długotrwałemi oklaskami, złoży! dekla- 
rację, w której zaznaczył, ie według jego pojęcia wynik głoso- 
wania nie zwraca sę bynamniej przeciwko Be!gji. Po deklaracji 
roziegły się ponownie w sali gorące oklaski, 

Przemówienie min, Vandervelde 
GENEWA, 15,]X. PAT. (Havas) W przemówieniu swem wygłoszo- 

nem po głosowaniu nad wnioskiem Belgji w sprawie reelekcji do Rady 
Ligi Narodów, Vendetwalde zaznaczył między innemi, iż Belgja nie zrażona 

wynikiem głosowania, współpracować będzie nadal jaknajżywiej i z całem za- 

parciem się nad dziełem pokojowem Ligi Narodów. Briand i Chamberlain 
składali Venderveldowi gratulacje z powedu pełnego godności stanowiska 
Belgji. Za Belgją głosował między innemi, zupełnie jawnie, Stresemann. 
Wynik głosowania — dodaje od siebie korespondent Havas'a — nie go» 
dzi ani w rząd ani w naród belgijski, lecz był wynikiem sprzeciwu co da 
samych zasad ze strony niektórych delegacyj występujących przeciwko 
ponownej wybieralności członków Rady Ligi, 

Memorjał ukraiński, 
GENEWA 15 IX FAT. Delegacja narodowa zachodniej Ukrainy przybyła tu w 

celu złożenia na ręce przewodniczącego Zgromadzenia Ligi Narodów memorandum 
podpisanego przez przewodniczącego ukraińskiej rady narodowej d-ra Bugenjusza Petru- 
szewicza. emorandum protestuje przeciwko temu, że około 8.0u0.000 ukraińców, wbrew 

zasadzie sammostanowieniu narodów, musi żyć pod panowaniem polskiem, rumuńskiem 

1 czechosłowzckiem. Memocandum zaznacza, że wzmiankowane pzństwa prowadzą w 

stosunku do zachodnich ukraińców politykę ucisku w dziedzinie językowej i etnicznej. 
Polityką ta ma na celu — zdaniem memorandum — umiędzynarodowienie ludności 
ukraińskiej, Nie są nawet przestrzegane postanowienia dotyczące mniejszości narado- 
wych. Memorandum domaga si autonomji dla terytorjów ukraińskich i rewizji postano- 
wień na zasadzie których ukraińcy wbrew swojej woli zostali oddani pod panowanie 
innych państw, a narazie przynajmniej poszanowania postanowień w sprawie mniejszo- 
ści narodowych. 

Rozmowy p. Woldemara$a z min. Stresemannem 
BERLIN, 15 IX. PAT. Jak donosi Tagiiche Rundschav, wynik rozmów, 

jakie w końcu września ma przeprowadzić w Berlinie premier Woldemaras 
z ministrem Stresemannem, ma być ujęty w formę protokułu wspólnego, 
który będzie punktem wyjścia do iraktowania stosunków  niemiecko-litew= 

Złikwidowanie spisku Pangalosa. 
ATENY, 15 iX. PAT. Wykryty fu został nowy spisek na celu oba- 

skich. 

lenia rządu i mianowanie dyktatury Pangalosa. 
madzili się eficerowie w Atenach, aż wreszcie rząd 

Już od szeregu dni grot 
interwenjował i kazał 

aresztować szereg osób. Istnieje zamiar deportowania spiskowców i przy» 

Wybory w Irlandji. 
DUBLIN, 15 JX. PAT. W całem wolnem. państwie irlandzkiem od- 

wódców; 

bywa się dziś głosowanie do parlamentu. Wyniki 
zostaną w początkach przyszłego tygodnia. 

wyborów ogłoszone 
Podział mandatów brzeprowa- 

dzony będzie na zasadzie proporcjonalności. Z ogólnej liczby 152 manda- 
tów poselskich do Daily'u, 3 zostały już przyznane trzem przedstawicielom 
niezależnym uniwersytetów, powcłanym ponownie i jednomyślnie, 

Przeciw neutralizacji państw bałtyckich. 
MOSKWA, 14 9. — „Prawda* zwraca się przeciwko neutralizacji 

państw bałtyckich. Projekt ten, zdaniem pisma sowieckiego, jest wstępem 
do polskiego Lokarna ze wspólłudziałem Polski. Rząd sowiecki byłby 
ewentualnie przychylny blokowi p<ństw bałtyckich, jednak pod trzema wa- 
runkami: 1) Wszystkie państwa bałtyckie winny niezależnie od siebie рго- 
wadzić swą politykę zagraaiczną. 2) Wszystkie winne zosobna zawrzeć 
pakt gwarancyjny z Sowietami i 3) Wstrzymać wię od wszelkiej kon- 
wencji z Polską w kwestach sowieckich. 

| czem 

Wielka rozprawa o szpiegostwo w Krakowie. 
KRAKÓW 151X PAT. Dziś w tutejszym sądzie okręgowym karnym przed 

wzmocnionym trybunałem rozpoczęła się spraw», która stanowi epilog licznych « 
aresztowań dokonanych w lipcu roku ub. w zachodniej i środkowej Małopolsce. 
Po całorocznem śledztwie prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko 
36-u oskarżonym, przeważnie ukraińsom, którzy, jako członkowie tajnej ukraiń- 
skiej organizscji wojskowej, zdradzali tejemnice armji polskiej na rzecz państw 
ościennych. Rozprawa potrwa około 2ich miesięcy i przez cały czas odbywać się 
będzie przy drzwiach zamkniętych. Wśród oszarżonych znajduje się niejaka Pip- 
czyfńska, była buchalterka jednej z krakowskich księga ni. 

ČSA SESI TOS EET o bowiem Ww tych powiązanych chao- 

Co do samych przyczyn zamachu jednakże ustalono, że kpi. Majus był tycznie nitkach, przecież powiedzieć 
krąży również tysiące wersyj. Jedne 
z mch inspirowane są przez rząd, 
drugie przez Socjalis ów. Zdaje się 
jednak dziś już nie ulegać wątpliwości, 
że zamach uplanowany był przez 

socjalistyczną opozycję, popieraną przez 
czyaniki najbardziej radykalne, mia- 
nowicie komunistów. W ten sposób 
wtajeraniczeni w plany byli leaderzy 
grup laudinihków | socjal-demokra- 
tów, jakkolwiek żadnego udziału, 
(zwłaszcza ci pierwsi) w tem nie brali, 
Możnaby pewną analogję znaleźć do 
przewrotu grudniowego. Bardziej za- 
angażowani byli  socjal-demokraci, 

ludowcem. Zajkł on bez wieści. Jak 
dalece bliski on był do stronnictwa 
ludowego Świadczy fakt, że obecnie 
«Lituvos Żinios» jakkolwisk neguje 
udział ludowców w puischu, to je- 
duak bierze w obronę kapitana Ma- 
jusa, twierdząc, że winy mu jeszcze 
nie udowodniono. 

Areszty w Kownie i na prowincji 
są oibrzymie. Materjał śledzy jest 
naturalnie trzymany w wielkiej taje- 
mnicy. Tak samo nieznane są wszyst 
kie nazwiska aresztowanych, gdyż 
cenzura prewencyjna skreśla wszystko 
w gazetach.   

BAaRANOWICZE --- sk Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. S-ge Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOW ICZE — uli. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO | — Plac Batorego & 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BRIDA — u!, Majora Mackiewiczs 63 
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Możliwości. 
Książka p. Scelle, profesora fakul- 

tetu prawa w Diłon p, t. „Kryzys Li- 

gi Narodów* posiada dużą wartość 
objektywną. Wiele się można z niej 

nauczyć o funkcjonowaniu Ligi—do- 

wiedzieć o historji tej instytucji. Lecz 

nig dla tych jej warteści objektywnych 

cytuję tu jej tytuł. Chodzi mi e sub- 
jektywną tezę jej autera. Pan Scelle 
uwierzy w pomyślny rozwój Ligi Na- 
rodów dopiero wtedy, kiedy ustrój jej 
się oprze ma tem, co nazywa regiona« 

lizmem Ligi Narodów. Pan Scelle 
chce wprowadzić do Ligi Narodów 
jakgdyby imstancję pośrednią pomię- 

dzy dzisiejszą sałą reformacji, a pa- 

szczególnemi państwami, w  po- 

staci związków państw. W ten spo- 

sób państwo byłoby instancją 
pierwszą, taki „regjonalny* związek 

państw instancją drugą, insiytucja 

genewska instancją trzecią i ostatnią. 

Prof. Scelłe cytuje wiele uchwał du. 
żej ilości towarzystw naukowych i 
pacyfistycznych, które: w takim właś- 
mie ustrcju widzą przyszłość [dla idei, 
wyrazicielką których niedoskonała jest 

dziś instytucja genewska. 

Projekt prof. Scella jest taksa 

mo świetnie opracowany prawni- 

czo, jak  maiwny politycznie, wyc» 

braźmy przecież sobie, że jako recep- 

tę na wynalezienie cementu zgody i 
miłości pomiędzy narodami proponu- 

je on łączyć w związki regjonalne 
małą ententę z Węgrami, państwa 

bałkańskie między sobą i t.d. Dlatego też 

patrząc przez oddalające szkła lorne- 

ty na Ligę Narodów,naten niesłycha- 
nie skomplikowany splot stosunków 
politycznych, jedno co można powie- 
dzitć z całą pewnością, to właśnie to 
że Liga Narodów nie pójdzie po li- 
nji wskazanej przez prof. Scelle, zie 
pójdzie przez stworzenie „zjedneczo- 
czonych stanów Europy* do stworze- 
nia «zjednoczonych stanów świata». 
Nie wierzę wogóle by moment walki, 
na którym opiera się cała przyroda 

naszego globu mógł być w swej for« 

mie najbardziej jaskrawej, t. j. w for- 

mie wojny wyeliminowany z życia łudz- 

kiego, lecz w każdym razie śmiało 

można głosić całkowitą impotencję 

instytucji genewskiej co do popchnię- 

cia świata na tę drogę. 

Inne zupełnie problemy widzieć 

można w biiskiej odległości zawie- 
szone nad Ligą Narodów. Są te pro- 

biemy, kwestje, zagadnienia, pytania. 

Ligę Narodów można dziś rysować 
jako kłębsk poplątanych nici. Kto 

może sdcyfrować jak plącze się np. 
linja polityki Boliwii, przechodząc 

przez filtry różnych zagadnień euro- 
pejskich. P. Guani z Urugwaju zo- 
stał przewodniczącym Zgromadzenia 

na skutek nalegań Chamberlaina nie 
tyle dla dogodzenia ambicji połud- 
niowej Ameryki, ile dla poskromienia 
tych ambicyj. Psłudn, Ameryka szła 
uprzednio za Hiszpanją, dzišza Fran- 
cją, ingerencja angielska wysunęła iu 
p. Guaniego, niechętnie widzianego 

przez innych przedstawicieli połudn. 

Ameryki. — Dodzė aaležy, że zdanie 

powyższe jest zupełnie nieścisłe. Ście 
śle bowiem poprostu nie może od- 
dać dziennikarz polski obrazu tych 
wszystkich komplikacyj, które przed- 
stawia cała ta egzotyka, przeniesiona 

nad Leman, Ale nad tym kłębkiem 
nici górują przecież pytania, od takiej 
czy innej odpowiedzi zależy los przy- 

szły instytucji genewskiej. Plącząc się 

można, że ustąpienie Hiszpanji wię- 

cej dla Ligi znaczy niż ustąpienie 

Boliwji, że przyszłe losy Anglji wię- 
cej tu zaważą, niż przyszłe losy Ar- 

gentyny. ej 

Widzę dwa kapitalne pytania za- 
wieszone nad salą konferencji genew- 
skiej. Pierwsze pytanie te przyszłość 
imperjum angielskiego, drugie pytanie, 
to czy Liga stanie się terenem ko- 

operacji franka-niemieckiej. (Nie ugo- 

dy franke-niemieckiej, lecz sojuszni- 

czej, _ braterskiej 
dwóch państw ) 

W swej mowie sobotniej Austen 
Chamberlain się wyraził: „to czego 
panowie żądają, grozi demembracją 
imperjum angielskiego", Słowa w u- 
stach sekr. stanu JKMości znamienne, 
Wiemy, że gdy Irlandja zgłosiła swą 
kandydaturę do Rady Ligi, to Anglia 
zgłosiłą sprzeciw. Dominjony zasiada- 
В w Zgromadzeniu na równych pra- 
wach z Anglją i głosują razem z 
Anglją, za wyjątkiem  Irlandji, która 
często głosuje inaczej niż Angija. Na 
tej sesji rozeszły się pogłoski, że sa- 
ma Anglja ma zgłosić kandydaturę 
Kanady do Rady Ligi. Stąd widać, że 
imperjum angielskie jest pewne wier« 
ne] przyjaźni Kanady, lecz jednocześe 
nie, że związek pomiędzy Angiją a 
Kanadą opiera się tylko na  więzach 
psychicznych, że Kanada dorosła do 
roli państwa całkiem samodzielnego. 
Taksamo jest z innemi dominjonami. 
Oto kraje rozdzielone oceanami 
spięte są jedynie złotą koroną kró- 
lewską. Jako monarchišci cieszymy 
się z tego wielkiego znaczenia koro- 
ny, — jako realiści wierzymy w dal- 
sze trwanie imperjum, lecz musimy 
się liczyć z nisbszpieczeństwami mu 
grożącemi, skero mówi o nich Cham- 
berlain. 

Liga Narodów jako teren rz4dów 
niemiecko-francuskich to nie fantazja, 
to rzecz zupełnie możliwa. We Fran- 
cji istnieje już silny ruch polityczny za 
zsolidaryzowaniem. interesów francus- 
kich z niemieckiemi. Można sobie nie 
życzyć takiego obrotu polityki, lecz 
znowuż należy liczyć się z nim jako 
jedną z możliwości i jednem dla Pol- 
ski więcej niebezpieczeństwem. Cat. 

PASNEA RAR SEAT KTE AT KTE TTT 

Z galerji Genewskiej. 

keoperacji tych 

  

Dr. Stresemiann, niemiecki minister 
z =p ki uli rysunku z na- y. wykonanego przez karykat: - э б go pi ykaturzystę , fran 

  

„ Ekscelencja p. minister Sokal, zasię- 
pujący w Genewie p. ministra Zaleskiego. 
<Szarża» wykonana przez tegoż rysownika 
francuskiego. 2 

Powrót Ministra Niezabytow- 
skiego. 

WARSZAWA, 15 XI, PAT. Mini- 
ster Rolnictwa p. Karo! Niezabytow- 
ski przybył w dniu 13 b. m. do War 
szawy i objął urzędowanie 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ш! Rynek 9 

ŚWIR — uł 3-.go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W = świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr, 

Sejm i Rząd. 

Vice minister Car. 

WARSZAWA, 15.1X (żel, wł, Słowa) 
Przed kiiku dniami powrócił z urlapu 
i objął urzędowanie vice-minister Car. 
W czasie swego urlopu p. Car prze- 
prowadził szereg inspekcyj więzień i 
aresztów w Małopolsce. Między in- 
nemi vice-minister Car zwiedził wię” 
zienia w Krakowie, Tarnowie i Sam- 
borze. 

Zakup zboża przez rząd. 

WARSZAWA 15. IX (żel, wł. Słowa) 
Rząd przystąpił de masowego zaku- 
pu zboża w celu stworzenia zapa- 
sów ziarna, które umożliwią regulo= 
wanie cen na przednówku, Średnia 
cena płacona za korzec zboża wy: 
nosi 35 złotych. 

List gen. Zagórskiego nie jest 
sfałszowany. 

WARSZAWA, 15.9. (żel. wł, Słowa) 
Jak się dowiadujemy, ckspertyza iistu 
gen. Zagórskiego stwierdziła ponad 
wszelką wątpliwość, że list ten jest 
pisany ręką generała. Śledztwo w 
sprawie zniknięcia generała dobiega 
końca i w najbilższym czasie należy 
się spodziewać wyczerpującego ko- 
munikatu oficjalnego w tej sprawie. 
Według doniesień prasy władze śled- 
cze rozporządzają danemi, na podsta- 
wie których można twierdzić, że list 
wysłany z Gdańska w dniu 12-.go b: 
nie jest ani pierwszym ani ostatnim. 

Min. Sokal powróci 22-g0 
września. 

WARSZAWA, 15.1X, (żel. wł. Słowa 
Prace Ligi Narodów potrwają e 
ed 5 do 7 dni poczem sssja zam- 
knięta zostanie pienarnem posiedze- niem, Minister Sokal powraca do War- 
nh Pa 22-go b. m. aby złożyć 

owe sprawozdanie Rz i 
ebrad genewskich. "ARA 

Ustawy urzędnicze. 
WARSZAWA, 15. 9, (tel. wł Słow 

W chwili obecnej spracowywane 
trzy ustawy dotyczące pracowników państwowych: uposażenicwa, етегу- 
taina,, o służbie cywilnej Prace nad 
temi „ustawami będą ukończone w październiku a w począ:kach listopada › 
przewidywane jest uzgočnienie pro- 
jektów .z organizacjami urzędniczemi, 

Wykluczenie komunizując ch 
posłów z klubu jukraińskiego. la ао ВО В: 

We šrodę w Sejmie  obradow: 
klub ukraiński, który m. innemi zak, 
warmi zdecydował kwestję ostatnich 
wystąpień członków klubu, należących do grupy „Selroba“ (ukr. str. chlop- skie). W wyniku narad postanowiono wykluczyć posłów ukraińskich: Mae 
kówkę, Kozickiego, Czuczmaja, Bra- 
Pres i Pidhirskiego oraz sen. Paster aka, 

Wice-premjer Bartel — ų mar- 
szaika Trąmpczyńskiego. 
WARSZAWA, 15IX PAT. Dziś w godzinach popołudniowych p. wi: ce-premjer Bartel odwiedził marszał- ka Senatu „Trąmpczyńskiego i odbył z mira prawie goczinną konferencję. 

Posiedzenie komisji * budżeto- 
wej. 

WARSZAWA, 15.1X PAT. Prze. 
wodniczący sejmowej komisji budże- 
towej poseł Rymar zwołał posiedzenie tej komisji na poniedziałek 19 bm. o godz. 10-tej ranq. Na pesiedzeniu tem mają być rozpatrywane wnioski dotyczące klęsk elementarnych oraz 
wnioski zgłoszone a nie zsłatwione 
podczas ostatniej sesji sejmowej do- 
iyczące gospodarczego  połeżenia 
P<ństwa. 

L 
Odbudowa |elewatorów. 
WARSZAWA,15.IX (żel.wź Słow, 

Komisja odbudowy dopaść = 
wełana przez Megistrat warszawski 
przystępuje do pierwszych prac. Ode 
budowane elewatory będą mogły po. 
mieścić 8000 ton zboża, co starczy 
na 3 tygodnie czasu dła stolicy. Koszt 
etap wynosić będzie milion zło- 
y je 

Samolot polski wylądował w 
Niemczech. 

WARSZAWA, 15, 0, (£el. wł Słowa! 
Wczoraj popołudniu w miejscowości 
Reppen W pobliżu granicy polskiej 
wylądował samolot polski, prowadzo- 
ny przez pedoficera-pilota z Poznania. 
Loinik zeznał, że odbywał lot z Kra. 
kowa do Poznania, wskutek jednak 
PZ: siracił kierunek i po wy-' 
czerpaniu zapasu bznzyn m 
był alina T



ECHA KRAJOWE 

  

WYSTAWA 
— Korespondei 

O genezie Baranowickiej Wysta- 
wy Rolniczej pisałem wczoraj; dziś 
do opisu jej przebiegu przystępuję. 

w piątek, zwłaszcza wieczorem i 
w sobotę do pełudnia na placu wy: 
stawowym wrzała praca gorączkowa; 
przywożono eksponaty (aiektóre zu- 
pełnie niezgłoszone, dzięki czemu 
miejsca nie było na nie i powstało 
zamieszanie)  kończono dekorację, 
przeprowadzano elektryczność, (oświet- 
ienie dała firma „Perkun“). 

W sobotę ma godz. l-szą pp. wy- 
znaczony był termin otwarcia, jednak- 
że akt ten adwiókł się prawie na trzy 

godziny z powodu oczekiwania ma 

spodziewany przyjazd ministra Rol- 
nictwa, p. Niszabytowskiego. O gedz. 
4-ej przyjechał p. Wojewoda Beczko- 
wicz w towarzystwie starosty )Ku!- 
wiecia. P, wojewodę powitał prezes 
komitetu wystawowego, p. Rdułłow= 

‚ ski, przedewszystkiem dziękując mu 
za przyjęcie przezeń honorowej pre- 
zesury w komitecie i ekazanie żywe- 

go poparcia, a potem rozwijając histo- 
rję rołaictwa w województwie w ekre- 

sie powojennym. P. Rdułtowski, świet- 

ny znawca miejscowych stosunków 
rolnych, jak w kalejdoskopie przed- 
stawił ich rozwój, poczynając od opi 

su użytej przez pasieki i okopy roli, 

aż do dzisiejszego stanu, gdy juź 

kulturalny rolnik może gospodarzyč 

we względnie możliwych warunkach 
pracy. jeżełi praca jego spotka się z 

możliwemi okolicznościami zewnętrz- 

memi, wtenczas zaręczyć można, iż 

rezultaty będą doskonałe, rolnik ma 

bowiem taką psychikę, że nie wyma- 
ga momentalnych rezultatów swojej 
pracy, na żmudny trud zdobyć się 

potrafi i celu swego dopnie, jednakże 

pomoc bardzo mu SiĘ przyda do 

przyśpieszenia dojrzenia owocu trudu 

pracy powszedaiej. Wystawa rolnicza 

to jeden z kroków w postępie rol- 

nictwa. Jeszcze może nie odpowiada 
ona wszystkim wymaganiom, jednak- 

że czuć było ze słów prezesa Towa- 

rzystwa Rolniczego szlachetną dumę 

stanu rolniczego, płynącą z poczucia 
spełnionego obowiązku względem kra- 

ju. Na zakończenie przemówienia p. 

Rdułtewski poprosił p. Wojewodę © 
otwarcie wystawy. 

P. Wojewoda, przecinając wstęgą 
w bramie wejściowej i otwierając w 
ten sposób Wystawę, wygłosił dłuż- 
sze przemówienie. Wystawa według 

- porównania mówcy, to jak gdyby wie- 
niec na dożynkach; jak tam klesy 
różnych zbóż wpłecionych w wieniec 
symbolizują dorobek rolnika, tak tu 
każdy dział Wystawy wykazuje rezul= 
taty pracy. Nie są one wcale tak ma- 
łe, jak może rolnikom samym się wy* 
daje. P. Wojewoda, jak sam stwier- 
dził, będąc gospodarzem tej ziem, 
widzi rezultaty pracy na polu rol- 
mictwa i docenia wielce ich realność. 
Działalność Towarzystwa Rolniczego 
to nie czcza gadanina, a reałna pra- 
ca, to też wiele od niej można ocze- 
kiwać, a Rząd zawsze będzie ją po 
pierał. By była jak największa i naj- 
owocniejsza, życzył przedstawiciel Rzą- 

lu. 
Z przemówienia p. Wojewody jasno 

widać, że tak ważny czynnik życia 
kraju, jakim jest stan rolniczy, zmaj- 
duje zrozumienie swych potrzeb u 
władz państwowych. Z takiego kon: 
taktu wielkie korzyści dla Państwa 
wyniknąć tylko mogą. 

Po przecięciu przez p, Wojewodę 
wstęgi licznie zebrana publiczność 
zwiedzać zaczęła Wystawę. 

Wchodzącym przez bramę węjścio- 
wą przedstawiał się widok na rozległy 
plac wystawowy, okolony z trzech 
stron krytemi szopami dla żywego 
inwentarza, W głębi, czwarty bok zaj- 
mując, stał główny pawilon, mieszczą: 
cy większość działów wystawowych. 

  

RÓŻNE SPRAWY. 
Dyrektor Rychłowski ma głos—Opi- 
nja p. Bolesława Buyki--Pamięć o 

Syrokomli w Wilnie trwa. 

Pan dyrekter Rychłowski, poru 
szony _ memł uwagami,  za-- 
mieszczonemi na tem miejscu w 
«Słowie» z dn. 10go i 13-go b. m. 
wystosował na nie replikę, której jak- 
najchętniej miejsca tu udzielamy. im 
więcej światła padnie na «sprawę tea- 
tralną» u nas—tem lepiej. Oto, co pi- 
sze dyr. Rychłowski: 

Zbyt ważną sprawę poruszył ra 
łamach «Słowa» Sz. autor artykułu 
<Na progu sezonu», abym nie starał 
się jeszcze bardziej ją Uwypuklić i o- 
świecić. Chodzi o sprawę Teatru Pol- 
skiego w Wilnie. 

Bezwątpienia p, Cz. J. ma słusz- 
me prawo do zabięrania głosu w tej 
matetį, jako wielki znawca teatru. 
Bynajmniej nie chodzi mi więc o 
polemikę z p. Cz."j, a tyłko o oświe- 
tlenie sprawy od wewnątrz t.j. od kulis 

Zgadzam się, że nigdzie w Polsce 
sprawa teatru nie jest tak po mace” 
szemu traktowana, jak w Wilnie. Od 
roku 1920, prowadząc Teatr Polski 
w Wilnie, ngdy nie rozpoczynałem 
mormalnie sezonu i gdy w miastach 
innych dyrektor dla rozpoczynającego 
się we wrześniu Stzonu zawiera u- 
mowy z artystami już w kwietniu, lub 
maju, układa repertuar i związane z 
nim plany na kilka miesięcy naprzód, 

ROLNICZA. 
ncja Słowa — 

Baranowicze, 13.go września. 
Po bokach dwa specjalne pawilony, 
jeden Syndykatu Baranowickiego, dru. 
gi firmy Nagrodzki; trochę dalej spe- 
cjalny pawilon, mieszczący produkcję 
majątku Krzemieńszczyzna, p. W: Łg- 
patto. W samym środku placu sia! 
najefektowałejszy pawilon leśno - my- 
śliwski hr. Potockiego z Krzywoszy« 
na. Obok działy ogrodniczy, leśny i 
inne, które nie pomieściły się w głów- 
nym pawilonie. Opodal aitana dia 
orkiestry i namioty kawiarni p, Chło- 
pickiego. ' 

BRozpoczynam zwiedzanie. 
Idąc główną ulicą placu, przecho 

dzi się przedewszystkiem koło pawi- 
lonu Krzywoszyńskiego.  Zasługuje 
ou na specjalną uwagę i to nietylko 
z powodu znajdujących się tam bar- 
dzo ciekawych okazów myśliwskich i 
leśnych, ale i z powedu  rzucającej 
się w oczy myśli przewodniej wysta- 
wy: pawilon obrazowal całą produk- 
cją leśną, mającą zastosowanie w na: 
szych warunkach i te właśnie było 
bardzo ciekawe. — Nic dziwnego, że 
jury przyznały temu pawilonowi kilka 
nagród. 

Przechodząc mimo szkółki leśnej, 
ogrodów, wehikułów, dochodzi się do 
głównego pawilonu. Ogromna hala 
zajęta do najmniejszego miejsca na 
ścianach, stołach, słupach i już chyba 
nicby wepchnąć więcej się nie dało; 
a mimo takiego natłoku wszędzie 
ład i porządek; nie ma się wrażenia 
przeciążenia, a jedynie zamożności i 
celowości pracy. 

Trudaoby wyliczyć wszystkie dzia* 
ły wystawy, było ich bowiem zbyt 
wiełe, w każdym jednak razie stwiere 
dzić trzeba rozmaitość eksponatów 
ogromną. 

Dużą część, może 1/5 pawilonu 
zajmowały wyroby kobiece przemysłu 
ludowego, zebrane prawie wyłącznie 
przez pan e pracujące w Kołach Zie. 
mianek i Gospedyń Wiejskich. Roz- 
maitošė ogromna; obok ładnych bar- 
dze wyrobów prawdziwej sztuki lu- 
dowej znajdowały się często i sza- 
blonowe, narzucone najwidoczniej z 
z zewnątrz i kolidułące mocno z po- 
czuciem estetyki. 

Miało się wrażenie, patrząc na 
eksponaty tego działu, że zwalczały 
się (u dwa prądy: prawdziwa sztuka 
ludowa i szablon znacznie gorszego 
ga unku; oby te zmagania dały zwy- 
cięstwo pierwszej grupie! Starała się 
© te komisja sędziowska, przyznając 
nagrody właśnie wyrobom czysto lu: 
dowym. 

Obok przemysłu ludowego (brała 
w Mim udział i Sskcja oświatowa 
C. T. R.) wystawione były eksponaty 
większego przemysłu, niekoniecznie z 
rolnictwem bezpośrednio związanego. 
A więs wyroby sukiennicze, szklane, 
ceramiczne, drukarniane i t. d, 

Nieca dalej licznie bardzo ebesła- 
ny dział ogrodn.-sadowniczo-pszczel- 
miczy oraz przetworów owocowych i 
produktów gospodarstwa domowego. 
Tu stąły prawie się uginały pod cię- 
żarem olbrzymich stosów ewoców, 
jarzyn, słsików, wędlin, masła, kwia- 
tów i t. d. Zamiłowanie do gospo- 
darstwa domowego widać jeszcze 
kwitnie u nas w pełni. 

Opodał oglądać można było dział 
produkcji roślinnej wogółe, a z tem 
połączone doświadczalnictwo i wiedza 
rolnicza. Tu każdy zamilowany rol- 
nik mógłby siedzieć godzinami i przy- 
glądać się i badać rezultaty zdebyte- 
go doświadczenia. Naprawdę były tam 
wysece ciekawe ekspenaty, mogące 
zajmować poważne miejsce nawet na 
znacznie rozieglejszych terenach niż 
Wystawa Baranowicka. N. p. nasi 
hodowcy zbóż wystawili oryginalne 
gatunki zbóż na miejscu wyproduko- 
want. Ten dzial wystawy miał może 
największe znaczenie dla dowiedzenia 

u nas dyrektor zmuszeny jest to ro- 
bić niemal z dnia na dzień. Gdy dy- 
rektor w miastach innych może uło- 
Żyć budżet, mając zapewnione okreś- 
lone subsydja również naprzód, w 
Wilnie, łudząc sią ciągle nadzieją po- 
mocy z zewnątrz, mowy o tem być 
nie może. 

l tak, z dnia na dzień, Teatr Pol- 
ski egzystuje od siedmiu lat. Ciężka 
to egzystencja, ale jeżeli chodzi o 
gedae spelnienie obowiązku w tych 
fatalnych warunkach, to proszę — co 
možua Teatrawi Polskiemu zarzucić i 
w jekim stosunku artystycznym jest 
on do innych teatrów? Jeżeli chodzi 
6 personel, to wileński corocznie za- 
siia pierwsze I bogate teatry w Pol- 
sce, jeżeli o reneriuar, to przy nad- 
łudzkiej pracy Teatru, który jest zmu. 
5гопу wystawiać do 60 premier rocz- 
nie, a więc dwa i trzy razy tyle, co 
wystawia Warszawa, Kraków, lub 
Lwów, skąż ma brać same nowości? 
Wszystko, co grają tamte teatry, Te- 
air Polski w Wilnie gra równięż, 
przeważnie je wyprzedzając, na pozo- 
stałe zaś premjery składa się repertu- 
ar dawniejszy, więcej wartościowy, a 
mniej ograny. Rezultat pracy Teatru 
Polskiego był dotychczas tego rodza: 
ju, że przeważnie słyszało się zdanie 
bywalców teatralnych, że dana sztuka 
jest lepiej grana w Wilnie, niż w 
Warszawie, Krakowie, lub Lwowie, 
częsio spotykało się to zdanie rów- 
mież i w recenzjach teatralnych, A 

SŁOWO 

35 posłów w Sejmie kowieńskim. 
„Lietuvis" pisne w artykule p. t. „Ile posłów powinien mieć Sejm?": 
„.W projektowanym projekcie Konstytucji przewidziana jest w $ 22 

następująca zasada: 
„Liczba posłów zostaje określena w ten sposób, iż na każde 60 000 

mieszkańców wypada jeden poseł”. 
Rozważany prejekt Konstytucji przewiduje więcej niż dwukrotne 

zmniejszenie ilości posłów do Sejmu. Stosownie do tego wypadnie, iż w 
Sejmie powinne być zamiast 85 akoło 35 posłów. 

W ten sposób projekt Konstytucji w sprawie ilości posłów do Sejmu 
wprowadza duże zmiany: jedną, iż ilość posłów zostaje zmniejszona wię- 
cej niż dwukrotnie, i drugą, iż sam fakt zmniejszenia zestaje określony w 
Konstytucji; według istniejącego dotąd porządku określenie ilości posłów 
do Szjmu było pozostawione specjalnej ustawie, jak to i miało miejsce w 
ustawie wyborczej do Sejmu. 

UEZEESTCSA 

100 stopni ciepła w Ameryce. 
PARYŻ, 15-IX. PAT. New-York Herald donosi z Chicago, że stan Illinois 

został ogarnięty falą niazwykłych upałów. Temperatura dochodzi do 100 st. F 
Szkoły zostały zamknięte. W Chicago zmarły wskutek gorąca 4 osoby, w stanie 
St Lonis—2 osoby. a 

Śnieg w Zakopanem. 
ZAKOPANE, 15-1X. PAT. Dziś w nocy spadł śnieg w górach na wysokości 

około 2.000 metrów. Skutkiem tego w Zakopanem temperatura bardzo się obni- 
żyła. Rano termometr wskazywał 2 stopnie ponad zerem. W ciągu dnia jednak 
wypogodziło się i można przypuszczać, że pogoda się utrzyma. 

Lot przez Pacyfik nie odbędzie się. 
TOKIO, 15-1X. PAT. Lotnicy angielscy Broock i Schlee odbywający lot naokoło 

Świata na samolocie Pride ot Detroit, którzy zdecydowani byli rozpocząć wczoraj [ot 
nad Oceanem Spokojnym, zgodzili się odstąpić od pierwotnego zamiaru pod naciskiem 
próśb przyjaciół i rodzin. Dzieci Schlee'a nadesłały telegram błagając ojca, aby nie ry- 
zykował życia w przedsięwzięciu, kióre jest samobójstwem. Lotnicy odjadą pierwszym 
statkiem odchodzącym do Ameryki. 

Uroczystość uniwersytetu upsalskiego. 
STOKHOLM, iš IX. PAT. Król szwedzki w otoczeniu następcy tronu i kileu 

członków rodziny królewskiej, udzł się dziś rano do Upsali, dotąd przybyli również 
liczni przedstawiciele zagraniczni, uniwersytetów, akademii i instytutów naukowych na 
uroczystości jubileuszowe -450-lecia istnienia uniwersytetu upsalskiego. 

Tajemnica śmierci Sawinkowa. 
BERLIN, 14 9. (Ras). Wychodzący tu dziennik rosyjski „Rul* za- 

mieszcza sensacyjny list znanego socjalisty łotewskiego Brunowskiego 
w Sprawie tajemnicy śmierci Sawinkowa. Brunowski spędził kilka lat 
w więzieniu czerezwyczajki moskiewskiej i był skazany ma karę Śmierci, 
lecz niedawno rządowi łotewskiemu udało się wymienić go na kilku wy- 
bitnych komunistów. Bruaowski podtrzymuje znaną wersję, że przybycie 
Sawiakowa do Sowietów było umówioae i cały proces nad nim został 
zawczasu inscenizowany. Jeszcze przed przybyciem da Sowietów Sawin- 
kow zawarł umowę z przedstawicieiami GPU., obowiązując się złożyć pod- 
czas procesu odpowiednie zeznania i wymagając wzamian pewne warunki, 
Te ostatnie mie zostały jadnakże dotrzymane przez bałszewików i Sawin= 
kow po procesie został zatrzymany w więzieniu. „ Rozpoczął on wiedy do- 
pominać się o wykonanie umowy i napisał swój znany list do Dzierżyń- 
skiego. Obawiając się jego znanej euergji i nie chcąc w żadnym wypadku 
wypuścić go na wolność, czrezwyczajka moskiewska otruła Sawinkowa 
1 inscenizowała jege samobójstwo, wyrzucając martwe ciało z piątego 
piętra na ulicę S 

Wszystkie te wiadomości Brunowski otrzymał о4 współpracownika 
sekretnego oddziału operacyjaego GPU. nazwiskiem Zapolskiego, który 
przebywał jednocześnie z nim w więzieniu i został następnie stracony. 
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Zastrzelenie żołnierza litewskiego na naszem 
terytorjum. 

W dniu wczorajszym na terytorjum Polski zabity został żołnierz litewski 
z bronią w ręku. Okoliczności towarzyszące temu faktowi przedstawiają się 
według wiadomości zaczerpniętych ze źródła wiacogodnego, jak następuje: 

O godz. 9 min. 80, na terenie pow. Święciańskiego koło wsi Rukiszki, na 
odcinku 20 baonu K. O. P., patrol polski w osobach szeregowców Trojana i 
Ludwika Banducha, zauważyła litewskiego żołnierza straży granicznej. w odle- 
głości 40 metrów od granicy. Na wezwanie do złożenia broni, żołnierz litew- 
ski nie odpowiedział. Wówczas szeregowiec Banduch strzelił w górę. W odpo- 
wiedzi na to Litwin zarepetował karabin I zmierzył do Banducha. Wtedy Ban- 
dach strzelił po raz drugi, kładąc trupem na miejscu żołnierza litewskiego. 

Na wieść o wypadku zarządzono natychmiast śledztwo. Na miejsce wy” 
padku wyjechał starosta pow. Święciańskiego orax sędzia śledczy. 

Wyrok w sprawie komsomolców 
NOWOGRÓDEK, 15,9. PAT. Dziś w tutejszym sądzie okręgo: 

wym o godz. 3-ej nad ranem zapad! wyrok w sprawie 15-tu 
komsomolców. 2 ch z n'ch skazano na 2 lata domu poprawy, 
resztę na i rok. Wszystk'm zaliczony został areszt prewencyjny 
od 4ch do 8-miu miesięcy. 

podniesienia poziomu rolnictwa w 
kraju. Na najbardziej specjalną uwa- 
gę zasługiwały lleksponaty Zakładu 
Doświadczalnego Kultury Torfowisk 
w Sarnach. Przywieziono najróżniej- 
sze gatunki traw, zbóż, okopowych i 
t. d. wyprodukowanych na zmeljoro- 
wanych to:fowiskach; dowodziły óne 
naoczcie, jak wspaniałe rezultaty mieć 
można na torfowiskach umiejętnie 
zmeljorowanych. Prawdziwą sensację 
budziły dwa stożki siana, poglądowo 
obok siebie postawione. Objaśnienia 
do nich dane pouczały, że z jednego 
hektara niezmełjorowanych torfowisk 
mieć można tylko 12 q. kwaśnego, 
lichego „siana, — po zmeljorowaniu 
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teraz weźmy stosunek publiczności 
do Teatru Polskiego. Teatr Polski w 
Wilnie za ostatni rok dał największą 
frekwencję teatralną w Polsce, może 
to zasługa bardzo niskich cen, ale i 
frekwencją zdystansowaliśmy Warsza- 
wĘ, Kraków, Lwów, Łódź, a nawet 
polski Poznań. Przyznać należy że 
gros publiczności stanowią mniej- 
szości narodowe, specjalnie rozimiło- 
wane w teatrze, mie mówiąc już o 
przedstawieniach uczniowskich—stale 
wysprzedanych. 

Nie mogę się jednak ze swego 
stanowiska zgodzić z Sz. autorem 
wspomnianego artykułu z celewością 
ciągłej zmiany dobrego personelu. 
Dobroć i wydajność artystyczaa  te- 
atru polega na dobrze zgranym  ze- 
spole. Kierownictwo, znając indywidu- 
alne zalety lub wady artystyczne każ- 
dego poszczególnego członka zespo- 
łu, nie popełnia błędów w obsadzie 
ról, a artyści, znając się wzajemnie i 
rozumiejąc, odczuwają się i wytwarza- 
ja tak konieczny w grze wzajemny 
kontakt, przez co tworzą harmonijną, 
pozbawieną dysonansu całość, to też 
każda jednostka artystyczna, porzuca- 
jąca zespół zgrany, jest stratą wielką 
dla całości, nie mówiąc już o tem, 
że teatr traci przez to cały swój do- 
robek artystyczny t. į. reperiuar, któ- 
ry inaczej mógłby być niewzruszo- 
пуш, ге'агпугп. *) 

Sz. autor artykułu uważa, że lyle 
razy przesiadałem się z karety do ka- 

90 q. dobrego. Nic dziwnego, że w 
takich warunkach nawet Liga Naro- 
dów interesować się błotami poles: 
kiemi zaczyna. 

Wśród licznie rozrzuconych ek- 
sponatów oświatowo-kuliuralnych wie- 
le było wystawione przez Two  Kra- 
joznawcze z  Nowogródka, prace 
Szkoły Technicznej w Baranowiczach, 
szkół powszechnych, ochronek. Cie- 
kawe również były wykazy sanitarne 
m. Baranowicz. 

Jeszcze długo możnaby chodzić 
po głównym pawilonie i opowiadać 
o różnych eksponatach, ale ze wzglę- 
du na brak miejsca muszę się stre- 
szczać, Z.D 

łamaszki z kałamaszki na bryczkę į 
przyzwyczaiłem się łatać i cerować, że 
mie stać mnie juź na szerszy i górny 
rozmach... nie śmiem przeczyć, mo- 
že... uważam jednak, że i „kałamasz- 
ka" moja, w którą mnie nie  do- 
browolnie popchnięto, (broń Boże 
nie wysadzono z siodła) była zawsze 
zaprzężona w dobrane rumaki, co zaś 
do cer i łat, to najwięcej się ich znaj- 
duje na osebistym moim przyodziew- 
ku, nie chętnie je pokazuję innym, a 
z doświadczenia teatralno-žyciowego 
wyniosłem to przeświadczenie, że po- 
slugują się najchętniej gestem cj, 
których to najmniej kosztuje i naj- 
częściej poto aby walczyć z... wiatra- 
kami, 

Obecnie, przedtem nim wsiądę do 
kałamaszki, aby chwycić cugłe i po- 
toczyć mój wehikuł po szerokim go- 
ścińcu wileńskim (w siódmą roczną 
podróż), cóż mogę powiedzieć? Oto, 
że i tym razem starać się będę, aby 
rumaki były dobrane, rwały żwawo *) 
kałamaszkę zaś poprowadzę tak pięk- 
nemi drogami, że siedzący w miej nie 
postrzegą wstrząsu i niewygody z 
braku kosztownych resorów, Czy re- 

*) Dyr. Rychłowski myśli, w tym wy- 
jadku, IE przedwojennemi. Dziś 
uż się ruchliwe kombinacje przeciwstawiają 
sędziwym — zastojom, (Cz. J,). 

*) Brawo, brawol... Trzymamy za słowo. 
Niechże co rychlej ujrzymy choćby apoka- 
liptyczne rumaki stające SK dęba u 
skałamaszki» dyr. Rychłowskiego! (Cz, J.) 

Obraz klęski powodzi, 
WARSZAWA, 15—1X., Pat. W dniu 

dzisiejszym w apartamentach p. pre. 
zydentowej Mościckim na Zamku kró. 
lewskim w Warszawie odbyła się w 
obzeności członków prezydjum komi- 
tetu i przedstawicieli prasy stołecznej 
konferencja w sprawie niesienia po- 
mocy ofiarom powodzi. Konferencję 
zagaił dr. Chadźko, pierwszy wice- 

Z kolei 
prezes Zagleniczny zdał sprawozda- 
nie kasowe i poinformował o stanie 

to sprawozdania 

przewodniczący komitetu. 

klęski, z którego 
wynika, że największe straty poniosło 
województwo stanisławawskie, na te- 
renie którego utonęło 52 osoby. Licze 
ba poszkodawanych podczas powo- 
dzi wynosi 38,396 rodzin, w tem licz- 
ba rodzin potrzebujących doreźnej 
pomocy żywnościowej wynosi 9,635, 
a potrzebujących schronienia 954 r=- 
dziu, potrzebujących odzieży—828. 
Na ierenie wojew. Iwowskiego liczba 
todzia poszkodowanych wskutek po- 
wodzi wynosi 13,988. Na terenie we- 
jew. tarnopolskiego iłość zalanych 
gmia wynosi 29. Zasiewy zostały 
zniszczone w 75 prac. Na terenie 
wojew. krakowskiego ilość zalanych 
gmia wynosi 123. Zalane została 
częściowo miasta Gorlice, Straty w 
zasiewach w przybliżeniu sięgają pół- 
tora miljona zł 

Ze Sprawozdania kasowego wyni- 
ka, że ofiary naaływające do komite- 
tu sięgają już 290000 i pochodzą za- 
równo od instytucyj jak i osób pry- 
watnych. Wśród ostatnich znaczny 
procent staaowi ucząca się młodzież 
i urzędnicy. Napływają też ofiary w 
naturze w postaci ubrania i bielizny, 
Po skarbniku zabrał głos sekretarz 
dyr. Czarmiński, który zapoznał ze- 
branych z działalnością i siecią orga" 
nizacyjaą komitetu. Następnie p, An- 
drzej Strug, naoczny świadzk powo- 
dzi, przedstawił swe wrażenia z Hu- 
culszczyzny podczas klęski. W koń- 
cu zebrania rozwinęła się krótka dys- 
kusja w której uczęstnicy konf:rencji 
podali szereg projektów przyjścia z 
Rosiócą ludności dotkniętej powo- 

zią. | 

Komitet pomocy w Łodzi. 
„ ŁÓDŹ, 15—09, Pat, Cslem zorga- 

nizowania pomocy ' dla lūd 
ności malopolskiej dotkniętej kata- 
strofą powodzi, powstał w Łodzi na- 
skutek inicjatywy wice-wojewody Le- 
wickiego, komitet pomocy dla Mało- 
polski Wschodniej, w skład którego 
weszli majwybitniejsi przedstawicele 
społeczeństwa miejscowego oraz miej- 
scowych organizacyj gospodarczych 
i społecznych; 
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Nowy poset S. S. S. В. м 
Wiedniu. 

MOSKWA, 15—9. Pat. Konstan- 
ty Jureniew został zamianowany ро- 
słem Rosji sowieckiej w Wiedniu. 

Manewry tioty Czarnomorskiej 
MOSKWA 15 /X PAT. Rozpoczę- 

ły się w obecności Rykowa manewry 
sowieckiej floty czarnomorskiej, 

Śmierć lzadory Duncan. 
NIZZA. 149. Słynna tancerka lza- 

dora Duncan zginęła dziś w tragicz- 
ny sposób. W czasie przejażdżki sa- 
mochodem, szal, który ;tancerka mia- 
ła na Szyji, zaplątał się w kęlo į po- 
ciągnął ją na ziemię. W upadku 
Duncan złamała sobie kręgosłup i na 
miejscu zakończyła życie, 

® 

ul. Św. Jakóbska 6 — 1. 

sortów, a zdawać się będzie, pstrz 
na szerokie i piękne widnokręgi, że 
siedzą w najnowszym krytym For- 
dzie. 

Siedem lat pracy w jednem  mie- 
ście, to zawsze coś, tembardziej gdy 
miastem tem jest gród tak świetny 
tradycją, jak Wiłne, To też nie uwa- 
żam siebie za obcego przybysza, a 
teatru przezemnie prowadzonego za 
swoje osobiste  „przedsiębiorstwo*, 
czy „interes“. 

Każdemu wiadomo, że teair, w 
warunkach obecnych, nie może być 
uczelnią wyższą i nie o te chodzi; 
można jednak i nałeży prowadzić go 
tak, jakkolwiek nie jest on' oficjalną 
Instytucją Sztuki w Wilnie, aby był w 
zgodzie z kulturą i sztuką i dawał 
maximum tego co dać w tych wa- 
runkach powinien. 

Wiem, że znajdzie się w Wilnie 
grono osób z sz. aułorem artykułu 
„Na progu sezonu" na czele, którym 
dobro teatru jest również drogie jak 
i mnie; zapraszam więz do współpra- 
cy wszystkich miłośujków Sztuki, a 
nię watpię że wspólnemi siłami uda 
nam się stworzyć Przybytek Sztuki 
godny prastarego Wilna, Nie same E 
subsydja i wkłady pieniężne dają ca- 
łość artystyczną, chodzi o umiejętne 
i artystyczne zastosowanie szczupłych 
środków; chodzi o praktyczne wyko- 
nanie zamierzeń artystycznych. W 
pierwszym rzędzie chodzi o współ- 
pracę artystów-malarzy, których w 

LEKCJE MUZYKI FORTEPIAN i TEORJA 
UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. 

Gheesz bezpłatnie 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na piac Katedralny. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

Stan Kościoła katolic= 
kiego w Bolszewiji. 

Wyjaśnienie ks. prałata A, Oko- 
Io Kulaka. 

KAP (katolicka agencja prasowa) 
umieścił w szeregu pism artykuł 
„Stan Kościoła katolickiego w Rosji*, 
który wymaga sprostowania jako za- 
wierający pewne nieścisłości, a więc: 
diecezja Kamieniecka jest wakującą 
tak samo jak Mińska i Żytomierska, 
gdyż b. p. Mańkowski w roku 1926 
zrezygnował i wtedy został arcybi- 
skupem tytularnym. Arcybiskup mo- 
hylowski E.Ropp i biskup saratowski 
Kessler, wprawdzie zamieszkując chwi- 
lowo poza granicami swych diecezyj, 
ale faktycznych rządów nad niemi 
nie sprawują i stosunków dła z gzu- 
miałych przyczyn z kierem w Rosji i 
wiernymi mie mają i mieć nie mogą. 
C:lem wymienionej w artykule orga- \ 
nizacji na emigracji jest zarząd ©So- 
bami i sprawami poza Rsją. RGG 

Wypowiedzenie płąc w hutach. 

KATOWICE, 15—1X. Pat. W dniu 
dzisiejszym <Zesnół Pracy» wypowie- 
dział zarobki w hutach żelaznych i 
metalowych na dzień 1 października. 
Wysokość żądań robotników będzie 
ustalona w najbliższych dniach. 

Liczba bezrobotnych maleje. 
WARSZAWA, 15, 9. (żel,wł. Słowa) 

W dniu 10-go b. m. Państwowe 
Urzędy Pośrednictwa Pracy zarejesir>- 
wały 129,031 bezrobotnych, w ciągu 
więc: ostatniego tygodnia liczba bsz- 
robostnych zmniejszyła się o 3380 
osób. 

Program p. Milleranda, 
ALENCON. 15.1X.PAT. Millerand 

przemawiając tutaj na zgromadzeniu 
przedwyborczem przedstawił Swój 
program, który ujął w dwuch sło- 
wach „Wolność i Ojczyzna”. Kryty- 
kował on politykę kartełu i zalecał 
zerwanie stosunków z sowietami. 
Millerand zaznaczył, że błąd układów 
łoctarneńskich polega na tem, 24 nie 
dają one gwarancji bezpieczeństwa 
wschodnim sąsiadom Niemiec, tak 
jak to jest przewidziane w stesunku 
do sąsiadów zachodnich. Niemcy— 
zaznaczył mówca — nie będą mogły 
położyć ręki na korytarz gdański lub 
na Górny Śąsk nie wzniecając jedno* 
cześnie pożogi światowej. Dopóki ta- 
ka możliwość będzie istniała, mie zre- 
zygnują z naszej siły, aby módz być * 
bezpiecznytm. 

PANIE KONSERWUJCIE 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- 
raty do samomasažu przeciw 
zmarszozkom, na usunięcie podbródką. 

GA do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczupiające dla pań i 
panów. Żądajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.H. Labor, Bydgoszcz, 

Gdańska 131. 

  

  

Zarobić | 
į latwo može zdolny akwizytor, ubie: 
Ф rając zamówienia na reklamy świetlne. ‹ й Ф
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© Warunki na miejscu. Biuro czynne $. 
$ codziennie od godz. 5 — Seej. ® 
ф Garbarska 5 — 19. + 

  

  

Dr med. EB Sdermam 
POWRÓCIŁ 

i wznowił przyjęcia chorych, 
ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

W. Z. P. Nr 92, 

przeczytać 

  

w/ilnie nie brak, aby zaofiarowali Te: 
atrowi Polskiemu współgracę; nis 
mówi się o pracy bezinteresownej, za 
pracę proponuję udział w dochodach, 
brutto teatru. 

A więc zanim władze magistrackie 
ujmą sprawę teatru w swe powołane 
ręce, miech  „kałamaszka* przy ul. 
Mickiewicza potoczy się równo, kie- 
rowana nie tylke dłonią dotychczaso- 
wego wozniey, niech mu przybędą z 
pomocą ci wszyscy wilnianie, którym 
sztuka rodzima jest drogą. 

Proszę tych wszystkich na pierw- 
sze zebranie dyskusyjne do „Lutni* 
na niedzielę 18 b. m. o g Il:ej rano; 
niech Teatr Polski w Wilnie stanie 
się, w miarę swych środków, wyra- 
zem tego co rdzenas Wilno chce 
mieć w swojem łonie w dziedzinie 
teatru. (—) Franciszek Rychłowski. 

* 

Niedawno temu, po 26-letnieį nie- 
bytności w Wilnie, w rodzinnem swo- 
jem mieście, zawitał tu do nas p. 
Bolesław Buyko, artysta malarz. 35 

We Francji stale przebywa, w 
jednym z najśliczniejszych zakątków 
uropy, nad morzem, między Nizzą 

a Monaco w jakiejś willi na Cap 
Ferrat. P. Buyko jest już całkiem 
„Zagranicznym* człowiekiem; jest 
członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Francuskich; obrazy jego f gurują 
na wystawach malarzy francuskich; 
na ostatniej, wielkiej wystawie ma- 
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Kwestja naszej emigracji we Francji. 
Losy naszej emigracji eke nomicz- 

nej we Francji, jej położenie gospo- 
darcze, jej potrzeby kulturalne, warun- 
ki moralne — nie są znane polskiemu 
społeczeństwu. Korespondencje o niej 
mie znajdywały umieszczenia w prasie 
polskiej, nie chciano bowiem psuć 
nastreju w miodowych miesiącach ro- 
mansu polsko-francuskiego, pełnego 
złudzeń ze strony polskiego społe- 
czeństwa co do obustronności senty- 
mentu. Wielką zasługą dr. Jana Roz- 
wadowskiego jest opracowanie sprawy 
naszej emigracji zarobkowej we Fran- 
cji w książce poważnej ;co do treści 
i rozmiaru, Autor pracował w konsu- 
lacie polskim w Lille. Lilie jest cen- 
trum naszej emigracji pracułącej w 
górnictwie, owego głównego zatrud- 
nienia emigrantów naszych. Młody 
autor wybrał pracę e Emigracji pol- 
skiej we Francji tematem swej roz- 
rawy doktoryzacyjnej, zdając dokta- 
at ma uniwersytecie w Lille. Praca 
wydana w ęzyku połskim jest rez- 
szerzona, uzupełaiona faktami z ży- 
cia polskiej emigracii. 

Rozprawie doktoryzacyjaej p. Jana 
Rozwadowskiego można zarzucć nie 
jedno. W części ogólnej autor nie 
uwzględnił tendencyj restrykcyjnych 
względem emigracji w Stanach Zjed- 
noczonych przed wojną, restrykcji, 
wywolaneį względami nacjonalistycz- 
nej natury, obawą że Stany Ziedno- 
czone przestaną być państwem wy: 
łącznie anglosaskiej kultury, wobec sła* 
bsgo przyrostu naturalnego staro- 
amerykanów, t. j. z rodziców urodzo- 
nych w Ameryce i wobrc słabej asy- 
milacji €tnigracji wschodnio-europej- 
skiej i włoskiej, która żyła odrębnem 
życiem, stanowiąc zwarte społeczeń- 
stwo, zasilane licznymi nowymi przy- 
byszami, będącymi jakby odczynnikiem 
przeciwko amerykanizacji. 

Autor przecenia znaczenie Francji, 
jako terenu osadniczego. Jeżeli w 
1923 r. Francja przyjęła znaczniejszą 
liczbę emigrantów, niż inne kraje 

* dmigracyjne, z wyjątkiem Stanów Zje- 
dnoczonych, to trzeba to przypisać 
wielkim stratom wojennym Francji 
oraz odbudowie zniszczonych depar- 
tamentów; oprócz tego inflacja, upa- 
dek kursu franka był premją wywo» 
zową Francji, wetęgującą tymczaso- 
wo jej wywóz. Odbudowa zniszczeń 
wojennych została już niemał w ca- 
Jošci dokonatia, nastąpiła też  stabili- 
zacja franka. Przyszedł kryzys i z 
matury swej musi być długotrwały. 
Przyszedł więc okres odpływu rąk 
roboczych zagranicznych z Francji. 
P. de Jan Rozwadowski wskazuje na 
to, że wobec przewyżki śmiertelności 
nad urodzeniami w latach wejny, w 
datach 1935, 1936 Francja będzie 
miała bardzo nieliczne roczniki. Tak 
armji francuskiej brakować będzie 
mormałaego  kontygeniu rekrutów, 
Wiedzą o tem Francuzi, mówiono o 
tem w Izbie Deputowanych przy 
uchwalaniu prawa 6 naturalizaeji | 
zabiegają © dzieci emigrantów. Lecz 
czy przemysłowi francuskiemu braka- 
wać będzie rąk — oto jeszcze wielkie 
pytanie. Przed wojną tempo rozwoju 
produkcji francuskiej było bardzo 
wolne, nie ma szans, aby po wojnie 
osiągnęło tempo rozwojowe Stanów 
Zjednoczonych lub Niemiec. Prze- 
mysł francuski dła zachawania zdol- 
mości konkurencyjnej na rynkach 
"obcych będzie musiał wejść w okres 
'koncentrecji i racjenalizacji, co jest 
'też czynnikiem zmniejszającym liczbę 
robotników. 

Rolnictwo francuskie będzie przez 
długi czas, a może i zawsze potrze: 
bowač robotników rolnych, 
sprowadzonych z zewnętrz. 

Ludność zawedowo czynna w rol- 
pictwis fraucuskiem zmniejsza się iloś- 
<iowe (gdy w 1906 r. pracowało w 
relnictwie francuskiem 5452 tys. męż- 
czyzn w 1921 r. 4842 tys. czyli o 
609 tys. mniej, chociaż ij liczba ko- 
biet zatrudnionych w rolnictwie Fran- 
cji wzrosła z 3324 tys. do 3849 tys. 
czyli © 499 tys., jednak ogółem licz- 

ba osób zawodowu czynnych w rol- 
nictwie we Francji zmniejszyła się © 
118 tys.) Te zmniejszenie byloby 
znaczniejsze, gdyby rolnictwo francus- 
kie nie zatrudniało obecnie kilkaset 
tysięcy Włoc! ów i kilkadziesiąt tys. 
Polaków. P' de Rozwadowski oblicza 
rebotników rolnych Połaków w rol- 
nictwie trancuskiem na 32482. 

O naszych robotnikach rolnych 
pracujących we Francji pisze całkiem 
słusznie p. Jj Rozwadowski: «Niskie 
płace, złe traktowanie, brak opieki 
prawnej, fatalne warunki mieszkan'o- 
we, składają się na pozycje polskiego 
emigranta rolnego we Francji. «Ro- 
botnik rolny, wskutek rozsiania ge 
na wieikich obszarach, niema 
możności prowadzić życia zbiorowe: 
go, ujętego w ramy Organizacyjne. 
Nie potrafi, będąc sam obronić się 
przed ewentuainą niesprawiedliwością 
jaka mu może grozić ze strony pra- 
codawcy.. Płac stałych, zgóry okreś- 
lonych niema są natomiast ustałone 
w każdym poszczególnym wypadku. 
Warunki mieszkaniowe są gorsze, niż 
w przemyśle. Wszystko to sprawia 
że emigrant, robotaik rolny niechętnie 
pracuje na roli i chwyta się wszel- 
kich środków, aby zmienić miejsce, 
rodzaj i warunki pracy. Sądy francus- 
kie i polskie placówki konsułarne były 
przepełnione sprawami między pracow- 
hikami a robotnikami z racji zrywania 
kontraktów. Pracedawca zatrzymywał 
zwykle rebotnikowi, który go opuścił 
dokumenty osobiste, czego nie mia! 
prawa czynić w żadnym wypadku i 
co było wyraźaie zabronione przez 
odnośny artykuł, zawieranego z ro- 
botnikami kontraktu. Robotnik 'bez 
dowodów osobistych nie potrafił zna- 
leść sobie innej pracy. Wałęsał się z 
jednej miejscowości do drugiej; 
wreszcie wpadał w ręce policji i był 
karany za włóczęgostwo (str. 104). 

Auter następnie pisze 6 próbach 
przedwojennych skierowania do 
Francji naszej emigracji zarobkowej, 
udającej się do Niemiec do robót 
rolnych. Zawiodły one fatalnie. W 
Bulletin I'Uaion des Syndicats agricoles 
de Dole et de Peligny za maj 1912r. 
pisze o położeniu roboiników pol- 
skich rolnych: ..Polacy są traktowani, 
jak zwierzęta. Źie karmieni, lokowani 
są w małych  izdebkach po kilka 
osób. Zmuszeni są do wykonywania 
pracy ponad siły”. 

Cytując powyższy ustęp, pisze 
autor między innemi: „Wyśmiewano 
uczucie religijne robotnika, co ze 
względu na jego przywiązanie do 
religjj = majwięcej go bolało" (str. 
105), 

Po powyżej podanych faktach 
uderza nas twierdzenie autora: „Myśl 
planowej emigracji, polskich robotni- 
ków rolnych do Francji rzucona już 
przed wojną zakończyła się niepowo- 
dzeniem, dlatego, że społeczeństwo 
polskie nie posiadało własnych orga* 
nów państwowych, nie miało moż- 
ności wpływania na reglamentację ru- 
chu emigracyjnego". 

Tu występują przyczyny nieusu- 
walne przez reglamentację z naszej 
strony. Tu działa struktura relna 
Francji, charakter i zwyczaje chłopa 
francuskiego, bezradność naszego 
emigranta nie znającego języka, izo- 
łowanego ad swoich w ©bcem śro- 
dowisku. Nasza emigracja robotników 
rolnych do rolnictwa francuskiego 
jest klęską dla tych emigrantów, 
źródłem demoralizacji i zarazy moral- 
nej i fizycznej ze strony powracają- 
cych. 

Włosi zbliżeni językowo i kułtural- 
nie do Francuzów, znajdujący oparcie 
w licznej kolonj! włoskiej we Francji 
dają sobie rady w warunkach rolnych 
Francji. Nietylko pracują jako robet- 
nicy rolni, ale wykupują na znacznych 
ebszarach fermy francuskie, tworząc 
zwaste kolonje włoskie na południu- 
zachodzie Francji. Zrodziło to w sła- 
bych głowach różnych działaczy-spe- 
kulantów myśl kolonizacji rolnej pal- 
skiej we Francji i jej kolonjach. P. 
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Spostrzeżenia mseteorciogiczne Zakład 
Meteorologii U. S. B, 

Sw. Francisz. 

x dnis 15—1X, 1927 +, 

Cišnianis 
šrednie ł a 
Temperatura J Gcdnia ' 1-110 C 

Opad za do- 
bę w mm, 1 u 

Wiatr ł Południowo-zachodni 
przeważający 

U wa gi: półpochmurno, deszcz. 
Minimum za dobę -1-80C 
Maximum za dobę --150C 
Tendencia barometryczna wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— (o) Nowy system wydoby- 

wania dokumentów osobistych 
z Rosji. Jak się dowiadujemy, osta- 
tnio został ustalony mastępujący sy- 
stem wydobywania dokumentów oso- 
bistych od władz sowieckich za po- 
średnictwem konsulatów Rzeczypo- 
spolitej Polskie]. 

Osoba, poszukująca swege doku- 
mentu, winna przesłać opłacone zwyk- 
łym stemplem podanie do Min. Spr. 
Zagr. (Departament konsularny). Min. 
Spr. Zagr. na podstawie podania 
ustali wysokość opłaty, przypadającej 
na pokrycie kosztów wydobycia żą- 
dauych dokumentów, obliczonej w 
dolarach amerykańskich (3 dolary za 
dokument) i prześle osobie zaintere- 
sowanej odpowiednie zaświadczenie, 
na mocy którego petent będzie mógł 
wysłać pocztą wprost do odnośnej 
placówki polskiej w Rosji oznaczoną 
kwotę w efektywnych dolarach ame- 
rykańskich. 

W. razie niezamożności petenta, 
winien on dołączyć do podania świa: 
dectwa ubóstwa, na zasadzie którego 
Min. Spr. Zagr. będzie w możności 
wydobyć dokumenty bezpłatnie, 

Przyjazd Prezesa Rady 
Nadzorczej Państwowego Banku 
Rolnego. W sobotę, dnia 17 b. m. 
pizyježdza do Wilna dla juetracji 
miejscowego Oddziału Państwowego 
Banku Rolnego Prezes Rady Nad- 
zorczej Banku, profesor Dr. Franci- 
szek Bujak. 

— (x) Jednolite godła w urzę- 
dach państwowych. Województwo 
Wileńskie przesłało ostatnio poszcze” 
gól:ym sejmikom powiatowym wzory 
jednolitych tablic dla urzędów sałty: 
sowskich z godłem Państwa. 

Na tablicach tych, o średsim roz- 
tuiarze umieszczony jest duży biały 
orzeł z koroną na tle czerwonem, z 
napisem „sołtys*. 

я BMAIEJSKA, 
— (x) Magistrat a Targi Wscho- 

dnie w Pradze Czeskiej. W zwią: 
zku z Targami Wschodniemi, mające” 
mi się odbyć w najłbiiższych dniach 
w Pradze Czeskiej, konsulat czeski w 
Polsce przesłał w tych dniach do 
Magistratu w Wilnie zaproszenie, w 
cełu wzięcia udziału w Targach. Wc- 
bsc jednak braku odpowiednich fun: 
duszów w kasie miejskiej, Magistrat 

dr. Jim Rozwadowski wspemina o 
tych projektach, jake o rzeczy poważ- 
nej. Zbyłbym to milczeniem, gdv- 
Бут nie wiedział, że nasz Urząd E* 
migracyjny traktuje te antrepryzę przy» 
chylnie i ma zamiar przyczynić się do 
finansowania tej podejrzanej afery. 

Nie mamy środków na finanso- 
wanie kolenizacji ziem wschodnich 
a mamy fnansować polską koloniza- 
cję we Francji. Mamy  kolon zować 
francuskie kolonie, w których mogą 
aklimatyzować się Włosi, Hiszpani i 
Francuzi południowej Francji. 

Władysław Studnicki. 
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larskiej w Nizzy, latem roku bieżące- 
go, urządzonej z okazji 50-lecia tam* 
tejszego Towarzystwa Sztuk Pięknych. 
zwracały uwagę dwa piękne p. Buyki 
peizażow. motywy z Rwviery Francu- 
skiej tudzież „Madonna* o typie po- 
łudniowo francuskim. 

Owóż i na Wilno, pomimo ser- 
decznego ukachania rodzinnych stron, 
patrzył p. Buyko mimowoli oczami 
„zagranicznego" człowieka, a tak mu 
miektóre wileńskie rysy charaktery: 
styczne utkwiły w duszy, że—odje- 
chawszy wcale już nawet daleko od 
Wilna, bs dotariszy w powrotnej via 
Rzym drodze, do Wenecji, nie wy- 
trzymał i wrażeniami swemi wiłeń- 
skiemi jeszcze się raz zemną w ob- 
szernym liście podzieli. | 

Pomijam unoszenie się artysty 
- mad wspaniałem zadrzewieniem Wilna 

tudzież wyrzekanie na bruki i hotele. 
Uderzyła mię przedewszystkiem uwa- 
ga odnosząca się do koloru, jakim 
pomalowano niemal wszystkie kamie- 

mice „odświeżane* u nas z okazii 
Koronacji obrazu Ostrobramskiego. P. 
4Buyko, mie licząc się z mnogiemi te- 
go koloru odcieniami, (wyraża się w 
swoim liście, że kamienice w Wilnie 
pomalowane są kawą z mlekiem, 
czyli, jak Się mówi z warszawska 
„białą kawą". 

„Przyjeżdżającego z Włoch arty- 
się — pisze p. Buyka — niemile to 

wle, zwłaszcza o ubogiej architektu- 
rze, lokałnej, należy małować ekrami, 
różem Weneckim, ultramariną, kar- 
minem- Bruges — cytuje p. Buyko 
jako „przykład — słynne miasto bel- 
gijskie, jest calusieńkie silnie keloro- 
we, malowane wyliczonemi wyżej bar- 
wami. Ukamienowano by tam radcę, 
któryby zaproponował pomalowanie 
którego z kościołów... mleczną kawą! * 

O! i — kwestja! Jakże więc? Czy 
mamy wrócić w Wilnie do karmino- 
wych, uliramarynowych, žėltych i zie- 
lonych kamienic z czasów... Siewiero- 
Zapadnąwo Krąia? 

Cóż na to p* prezes Towarzystwa 
Miłośników Wilna? Cóż na to p. prof. 
Jerzy Remer? Niech że ich sprowo- 
kuję do zabrania publicznie głosu. 

A może w sprawie „kolorystycz- 
nego wyglądu Wilna" (jakim być po- 
winien) zechce głos zabrać rzecznik i 
przedstawicie! naszej świeżo utworzo- 
ne] magistrackiej Komisji Kulturalno- 
Oświatowej? Pan inżynier-technolog, 
pani wice-prezeska Narodowej Orga- 
nizacji Kobist, pan doktor-genekolog, 
pan urzędnik Kasy Chorych lub któ- 
ry z panów jurystów albo pedagogów? 

* : 

Nie minęła w Wilnie «bez echa> 
65-ta rocznica zgonu Syrokomii. 

Pamiętamy © nim, o serdecznym 
naszym lirniku wioskowym, Raz po 

ksiądz Miłkowski z wielkim piety 
zmem, własnym kosztem, odremon- 
tuje i opatrzy skromny pomniczek 
megilny poety na Rossie, albo p. 
pułkownik Bobiatyński, też na własną 
rękę (nie mogąc doczekać Się znaku 
życia bądź Magistratu bądź Towa- 
rzystwa Miłośników Wilna) wmuruje 
nad bramą swego domu, tuż 
jednem z okien frontowych tablicę 
pamiątkową z napisem <Tu 15.20 
września 1862 r. dokonał żywota 
Władysław Syrokomla», 

Albo oto — jak wtzoraj — zwo- 
ła pielgrzymkę do grobu twórcy «Dę: 
boroga» sędziwy dr. Karol Wikszem- 
ski, który dzieckłem osobiście Syro- 
kumnię znał, wiersz okolicznościowy 
napisze, wydrukuje i wielbicielom Lir- 
nika Wioskowtgo rozda na pamiątkę 
żałobnej rocznicy, 

Zaś niestrudzony p. Lucjan Uzię- 
bło pójdzie obchodzić znajomych 
swoich i niezliczonych przyjaciół, 
usiądzie na krześle, łokciem oprze 
się na parasolu, i gładząc siwe wąsy 
pocznie mówić cichym, łagodnym 
głosem: 

— A czy pamiętacie, że równo 
65 lat temu umarł Syrokomia?.. We 
czwartek pamiątkowa data... Móże 
by tak coś w gazetach... może by 
nabożeństwo?... 

Wogóle, wrzesień to miesiąc Sy- 
rokomii. Piętnastego umarł, 29-go 

uderza. Te aneaiczne barwy nie spra- raz — wśród starszego pokolenia — urodził się w Smolhowie. 
wiają wrażenia estetycznego. Видо- zadźwięczy nuta pamięci... i sto albo Pamiętajmy o tem. CzyJ; 

NIKA 
na wczorajszem posiedzeniu uchwalił 
przedstawiciela z ramienia miasta nie 
wysyłać. 

— (x) O podatku miejskim od 
psów. Magistrat m. Wilna, zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 
listopada 1926 r. oraz w myśl $& 8 
statutu © podatku od psów, pouaje 
do wiadomości, iż listy płatników 
wymienionego podatku z wykazaniem 
liczby opodatkowanych psów, oraz 
przypadających kwot podatkowych 
zostały ogłoszone w wydziale nodat- 
kowym Magistratu (pok. Nr. 43) i w 
ciągu dni 14 od daty niniejszego o- 
głoszenia mogą być przeglądane przez 
osoby zainteresowane. 

Niezależnie od powyższego wSzy- 
Scy, właściciele psów, którzy na- 
kazów płatniczych nie otrzymali, win- 
ni powiadamić o tem wydział podat- 
kowy Magistratu. 

Odwołania ed wymiaru podatku 
mogą być wnoszone do Urzędu Wo- 
jewódzkiego w Wilnie za pośredni- 
ctwem Magistratu m. Wilna w ter- 
minie podanym w makazach platūi 

Pod własnym dachem. 

  

Hustracja niniejsza przedstawia nowoprzebudowowany gmach gimnazjum 
Koedukacyjnego im. T. Czackiego przy ulicy Wiwulskiego 13, o którem 

w numerze wczorajszym zamieściliśmy artykuł. 

MEPOEAWER EET IE T NIN 

Wykrycie tajnej fabryki papierosów w Wilnie. 
czych. 
22 (x) Właściciele hoteli pro- ,  Kamisarze Lotnej Brygady Kontro- 

szą o zmniejszenie podatku ho- li Skarbowej w Wilnie Segert i Wi- 

telowego. Związek wlašcicieli hoteli Miarski aa mocy dlužszeį obserwacji 
w Wilnie zwrócił się de Magistratu USielili, iż niejaki Aron Altszuler, b. 
z prośbą o zmniejszenie podatku ho- fotograf, zamieszkały przy ul. Stra- 
telowego, opłacanego dotąd przez Szuaa 8—10, irudni (się fabrykacją i 
hotele I-ej kategorii w wysokości 30 Sprzedażą papierosów z tytoniu ło- 
proc. od rachunków, przez hotele II tewskiego. 
kat. zaś — 20 proc. W dniu wczorajszzm 0 godz. 9 

Wobec jednak ustalonego przez przedpoł. Szgert i Winiarski w towa- 
miasto budżetu wpływów na rok bie: rzystwie komisarza policji zatrzymali 
żący, przeto Magisirat m. Wilna na A!tszulera przy zbiegu ulic Jagiel- 
ostatniem posiedzeniu uchwalił spra- Ieńskiej i Zawalnej w czasie, gdy 
wę tę odroczyć do czasu układania Ostatni niósł na sprzedaż większą 
następnego budżetu, ilość papierosów własnej fabrykacji. 

— (x) Magistrat do kupców Altszuler „zabrany przez wspomnia* 

wileńskich. W związku z pracami Mych urzędników do dorożki oświad- 
dokonywanemi nad ustaleniem nowe- CZYł że mieszka na Łukiszkach. Lecz 
go rozkładu jazdy na r. 1928/29 przez Sprytni urzędnicy znając miejsce za: 
Dyrekcję P. K. P. w porozumieniu z mieszkania udali się z Altszuierem 
Magistratem, ostatni zwrócił się w bezpośrednie na ul. Siraszuna 8. 
dniu wczorajszym do stowarzyszenia Natychmiastowa rewizja w miesz- 
kupców i przemysłowców chrześcijan, Kahiu pomienionego ujawniła większą 
oraz do związku kupców żydów z ilość gotowych papierosów, skrzynię 
pismem o wypowiedzenie się w po- 
mienionej sprawie najpóźniej do dnia 

1 go października r. b. Jak nas informują z wiarogodne- 
WOJSKOWA. go żródła, w najbliższych dniach ma 

— (0) W sprawie składania Się odbyć konferencja z pograniczne- 
podań o ulgi wojskowe. Często mi władzami polskiemi i litewskiemi 
się zdarza, że ossby, zamierzające ko- w Sprawie omówienia ostatecznego 
rzystać z praw półtorarocznej służby terminu wydania zbiegłego w ostat- 
wojskowej, składają swe podania Mim czasie z Polski na Litwę defrau- 
przed terminem, mianowicie wtedy, 
gdy mogą korzystać na podstawie * : 
ustawy z odroczenia, jako studjujące na w karabiny osobników napadło na 
uczelniach, Władze, otrzymujjąc takie mieszkańców wsi Jasłówka, gminy 
podanie, zgodnie z ustawą, traktują Dołhinowskiej, pow. Wilejskiego. 
je jako prośbę o wcielenie natychmia- Po steroryzowaniu ludności ban- 
stowe do wojska. To też niej:dno- dyci zrabowali u mieszkańców tejże 
krotnie petenci przyjmowali nakazy WSi Teodora Szadyro i St. Urjemczy: 
natychmiastowego zgłoszenia się do Ka większą ilość trzody chlewnej i u- 
szeregów. 4 brania i po oddaniu kilkunastu strza- 

Wobec powyższego, władze woj- łów w stronę wsi, zbiegli w niewia- 
skowe ostrzegają zainteresowanych, domym kierunku, 
by w przyszłości stosowali się do = Przyb,la na miejsce wypadku po- 
przepisów, w myśl których podania licja zarządziła natychmiastowy ener- 
e półtoraroczną służbę należy Skła- giczuy pościg za bandytami. Do Ja- 
dać w roku wcielenia. « słówki wyjechali również Starosta 

ZEBRANIA I ODCZYTY. Wilejski i Komendant policji pewia- 
towej. (x) 

— Zarząd Chorągwi Wileń- s 
skiej Związku Hallerczyków wzy- Z S Ą D 0 W. 
wa członków na zebranie nadzwyczaj- 

Szpieg litewski przed sądem. ne, kióre ma się odbyć w lokalu 
Sekretarjatu w dniu 15 września r.b. 

W dniu wczerajszym d Ozręgowy w 
Wilnie w składzie sędziego Tela jako 

© godzinie 19, Na porządku dzien- 
nytn Sprawy pilne zasadn'czego -zna- rzewodniczącego i sędziów Borejki d Ё т orejki i Jace- czenia, Udział wszystkich członków Bad ai Ai šiai S 

z oskarżenia Moniki Szkuta 1. 27 c. Józefa, konieczny. . 
narodowości litewskiej, obywatelki państwa 

TEATR i MUZYKA, totewskiego, zam. w Dynaburgu o RE 
stwo na rzecz Litwy z art. 111 cz. | K. K. 

— Teatr Polski (sala <Lutn'a>). Dzi- W początku kwietnia rb. policja wileń- 
siejsza premjera. Na repertuar Teatru Pol- ska powiadomiona została, że niejaka M. 
skiego dziś wchodzi sztuka B, Veiliera <Nie- Szkuta obywatelka łotewska namawiała 14- 
zwykły seans», która jest ostatnim wyrazem sie letnich chłopców, a mianowicie Sesgju- 
tego czem zagranica, dziś karmi rozmiłowa- sza Skakunowa i jego kolegę Stanisława 
ną w sensacj:ch publiczność, Sztuka posia- Krupskiego do zbierania i doręczania jej da niezmiernie mocne i wstrząsające sceny wiadomości, dotyczących dyzlokacji i uzbro- 
i była wszędzie atrakcją sezonu; na scenie jenia wojsk polskich, obiecując im та te 

d cert Józefa Ś| 

zjawy, nadprzyrodzone widziadła, niezwykłe 
efekty, jednem słowem to za czem publicz- 
ność nie tyle teatralna ile kinematograficzna 
przepada. 

— Najbliższe popołudniówki. Jutro 
w sobotę o g. 4 m. 30 pp. grana będzie po 
raz ostatni w sezonie <Michasia i jej matka». 

. W niedzielę o g. 4 m. 30 pp.—cieszący 
się niesłabnącem powodzeniem, raz jeszcze 
i ociag widmo». Ceny miejsc najniższe (od 

gr.). 
— Przygotowania do sezomu zimo- 

wego są w pełnym biegu. Inauguracja ве» 
zonu nastąpi 20-go października. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego. Za- powiedziany na niedzielę 25 września kon- 
liwińskiego wzbudził wielkie za- 

interesowanie. Bilety juź są do nabycia w 
kasie Teatru Polskiego od g. 1l-ej r. do 9-ej 
w. bez przerwy, 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej, 
12.00. Sygnał czasu, Kaka lotniozo- 

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program, 

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

1520—1645 Przerwa. 
16.45—17.00. Komunikat harcerski. 
17,00—17,50. Audycja dia dzieci. 

usługi sowite wynagrodzenie. Wszczęte w 
tej sprawie dochodzenie przez władze bez- 

pieczeństwa doprowadziły do zebrania do- 
wodów obciążających Szkutę. Zaaresztowana 
w Wilnie M. Szkuła przyznała się do winy, 
oświadczając, że przed wyjazdem do Polski 
poznała w Dynaburgu na zabawie niejaką 
Janinę Urbanowiczową, która ją właśnie 
namówiła do zbierania w Polsce wiadomo- 
ści o nastrojach, panujących w wojsku, [ot- 
nictwie i wogóle informacji opolskich siłach 
2brojnych. 

Wiadomości te M. Szkuta miała przesy- 
łać listownie Urbanowiczowej do Dyneburga. 

Po przyjeździe do Wilna pomieniona ze- 
brała szereg wiadomości dotyczących Iekkiej 
i ciężkiej artylerji, oraz 23 pułzu ułanów 
stąc Jonowanych w Wilnie. 

„, Wiadomości te Szkuta w dniu 26 kwie- 
tnia r. b. przesła listem do Dyneburga. 

Przeprowsdzona rewizja w mieszkaniu 
oskarżonej ujawniła materjał obciążający ją. 

, Do sprawy „powołano w charakterze 
biegłego por. Musielewicza Jana, kióry orzekł, 
że przeprowadzone prace szpiegowskie na 
rzecz Litwy przez nomienioną w zupełności 
zagrażały bespeczeństwu Państwa. 

5 obec przyznania się oskarżonej do 
winy i na podstawie przewodu sądowego 
Sąd wydał wyrok, przy zastosowanin oko- 
liczności ł godzących, skazujący M. Szkutę 

tytoniu łotewskiego, gilzy, większe 
pudełko kokainy przemyconej praw- 
dopodobnie z Niemiec, no i w. końcu 
książkę stałych odbiorców, którym 
Altszuier dostarczał papierosy. 

Z książki tej wnioskować można, 
że Altszuler uprawiał ten proceder 
już od dłuższego czasu i miał stalą 
klijente!: jak Dr. Gnsburg, Bajra- 
szewski, Mickiewicz, Biumental, Neu- 
man, Piotrowski, Segal, dyrektorzy 
banków, urzędnicy Dyrekcii PKP., 
komornicy i t. d, W książce tej figu: 
ruje kilkaset nazwisk stałych odbior- 
ców Altszulera. 

; Altszuler wzięty w krzyžowy — о- 
gień pytań, przyznał się do winy o- 
świadczając, że wyrabiał miesięcznie 
kilkadziesiąt tysięcy papierosów sprze- 
dając je po 2,25 zł do 250 zł. za 
sto sztuk. 

Po obłożeniu aresztem towaru о- 
desłano Altszulera do dyspozycji od- 
nośnych władz. 

Połczyński będzie wydany. 
dania Polczyūskiego. Jak wiadomo 
Połczyński zostanie wydany władzom 
polskim w zamian za wydanego fuż 
Litwie _ lejtenanta (Chmielowskiego, 
który po dokonaniu szeregu nadużyć 
zbiegł do Polski. 

ZE EEOPT IZBY WRASZOZYOZZICZKCTA W TTYBYZRADZE: (PTT ZTZ PS OZ OS DA 

O pomoc powodzianom, 
Do Ogółu Młodzieży Akademickiej. 

„ O klęsce powodzi na terenach Małopoł- 
ski Wschodniej wiemy wszyscy. Zalane set- 
ki gmin i wiosek, zrujnowany majątek na- 
rodowy, setki istnień ludzkich pochtonigiych 
przez żywioł. Serce młodzieży akademickiej 
winno się odezwać. Koleżanki i Koledzy, 
niedawnym jest czas gdyście krwią Swoją 
i trudem wojennym bronili tej połaci kraju 
przed zaborem obcym — dzisiaj bronić jej 

należy przed nędzą, głodem i chłodem. Na 
wołanie nasze o pomoc dia rzesz akademie. 
kich społeczeństwo, dotknięle dzisiaj nie- 
szczęściem nie szczędziło ofiar. Umiejmy być 
wdzięczni. Wzywatny ogół akademicki do 
Czynuej pracy w Wojewódzkim Komite- 
cie niesienia pomocy ofiarom powodzi. 
., Składki są przyjmowane przez sekretar- 
jast Wileńskiego Komitetu Atademickiego i 
NZ zanik rej P.M.A.U.S.B. 
ul. Wielka 24 w poniedziałki środy i piątki 
od godz. 5 ppoł. do 7-ej. * =: 

Szybka akcja, chcćby najskromniejsza, 
okazać się może zbawienną. Okażmy, że 
potrafimy głęboko odczuć nieszczęście, Spa 
dające na Całe nasze społeczeństwo, 

Wileński Komitet Akademicki 
Stow Bratnia Powoc PMAUSB 

ai S is | 

ZE ŚWIATA. 
—  Wstrzemięźliwość amerykańska. 

Urzędowe dane statystyczne stwierdzają, że 
w ciązu rozu ubiegłego zaaresztowano w 
Stanach Zjednoczonych przeszło 80 000 osób 
za robienie awantur w nietrzeźwym stanie 
i skonfiskowano w składach przemyiniczych, 
potajemnych gorzelniach i u t. zw. <bootis- 
gerów» około 10 miljonów litrów najrozma- 
itszych napojów wyskokowych. Ponieważ 
przeciętna kara, której podlegają ludzie, po- 
pełniający wykroczenia prz:ciwko przepisom 
anti-alsoholowym, wynosi 140 dni aresztu i 
150 dolarów grzywny, przeto suma wyro» 
ków sianowi za przeciąg 12-tu miesięcy 
3.000 lat więzienia oraz 12 miljonów dolarów 
kar miesięczaych. A nie naieży wszak zapo- 
minać, że większość amerykańskich pijaków 
wymyka się jednak z pod kontroli czujnych 
władz: 

— Aby nie być pogrzebanym żyw= 
cem. Ewentualność taka przejmowała  wi- 
docznie szaloną obawą sir james Motha, 
bogatego obywatela Birminghamu, :koro 
pragnął on zabezpieczyć się przed nią w 
niezwykły rzeczywiście sposób. W testamen: 
cie znajduje się specjalny paragraf, tej kwe« 
stji poświęcony, a regulujący ją więcej, niż 
radykalnie, sir Moth zażądał bowiem, by po 
śmierci 1) dwóch doktorów przyszła skon= 
statować jego zgon, 2) zastrzykn'gto mu sil- 
ną dawkę cjanku potasu, 3) odcięto mu, w 
obecn.Ścl Świadków, głowę, 4) zwłoki jego 
wraz z głową zaszyto w worek i rzucono 
następnie do morza, W tych warunkach © 
pogrzebaniu żywcem nie może już chyba 
być mowy! 

— Zapisy do wyższych uczelni w 17.50—1800. Nadprogram, komunikaty. na 2 lata dotnu poprawy z zaliczeniem 5 Petrogradzie. Ozł:szone już zostały wy- 18,00—19,00. Koncert popołuc niowy. 
19,00—19,15 Roinikaty <PAT>. 
19,15—19,35. Rozmaitości. 
19,35—20,00. Uaczyt p. t: «O przepisach 

gry w piłkę nożną» (dział <Sport i wycho- 
wanie fizyczne»), wygł p. A. Posner. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. : 

„2030. Koncert wieczorny. W przerwie 
binietyn <Le Messager Polonais> w języku 
W LK 

. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat koolcziciezokookc, komuni- 
katy «PAT» i nadprogram. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— Napad bandycki, W nocy z 
dnia 14 na 15 bm. kiłku uzbrojonych 

mies. aresztu prewencyjnego. 
Oskarżenie popierał pedprokurator Rauze. 
Obronę z urzędn wnosiła aplikant adwo- 

kacki St. Kiaksztowa. (x) 

Ofiary. 
— Pracownicy «Sp. Papier» na schoro- 

waną rodzinę zł. 10. 

Z ZN 
Schorowana niedołężna wdowa, 

wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem 1 ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji <Słowa» lub bezpośred- 
nio, ul. stara Nr 11 (Zwierzyniec). 

niki tegorocznych egzaminów do wyższych 
zakładów naukowyci w Petrogradzie, które 
przedstawiają się wcale nieświetnie. 90 proc. 
kandydatów do Technologicznego i Górne= 
go Instytutów przepadło z kretesem, a i 
z tych, którzy zdali, połowa zaledwie mo- 
gła być przyjęta. Nawet oficjalne <lzwiestja» 
stwierdzają, ze do uniwersytetu, gdzie wy» 
niki egzaminów były względnie najpomyśl- 
niejsze, tylko 26 proc. ogólnej liczby zgłae 
Szających się odpowiadało wa'unsom zali- 
czenia ich w poczet studentów, 

w 

CZY JESTES CZLONKEM 
Čzercdonego Krzyża.



SŁOWO 
  
  Aleksander Aliechin, emigrant ro- 

` Walka o mistrzostwo gry szachowej, syjski, naturalizowany obecnie we 
Wkrótce rozpocznie się w Buenos Francji, jest t i 

Aires walka o mistrzostwo świała w Jest piki: gray 
grze szachowej. Przez sześć lat feno- jat 35. Postać wysoka i elegancka, 
menalny kubańczyk Capablanca bro- pełna nerwowego niepokoj > 
mił dzielnie posiadanego przez się s ognisty Naa Jed niais 
tytułu mistrza światowego. Tytuł ten j ulubieńcem kobiet, które mają mu 
zdobył w roku 1921 w wyniku słyn- jedynie za zło, że się ożenił. Žena 
nego matchu z dr. Laskerem w Ha- jego, interesująca resjanka, o pełnych 
vanie. Dr, Lasker był mistrzem świa- kształtach i czerwono-blond krótko 
towym od reku 1894, od czasu zwy- ebciętych włosach 
cięstwa nad Steinitzem. Wskutek zna- na DWIE surijo m 
nych afer nowojorskich, dr. Lasker się w pobliżu męż. 
ear u. rewanżu z Capablancą. rk Lyn Say, głowa 
: : ZH e ubiegłego to- przy szachownicy szalenie zdenerwo- 
ю ЫСС n z imcowicz wyzwali wany, gniotąc w ręku papieros, albo 
apablancę. Amatorzy gry szachowej pasmo swych włosów. Ale żena nie 
Ag wadi a kęs są odważa się przemówić do męża pod 

WKĘ w wysokości tzag a Aliechin tak samo nie Sw ads A GRE WWI aoi miedzy? 006 £lka walka po- zej plejady dam, czatujących za kor- 

RI Au zb: dom. Bo ii pio dame о6. АНаг pk i smaołownicy. Trzej o do g. 
5 strzostwa Światowegoł wyrazili swój 

o Raz a walki są nastę- nogiad na szanse zapaśników w spo- 
P а strzygnigcie nastgpuje PO 465 następujący: profesor dr. Vidmar 
sześciu wygranych partjach przyczem przewódca jugosławski rzekł: «Według 
partje remisowe nie są brane w ra- i kich, E 
chubę. A więc, kto pierwszy wygra > Z RIC 
sześć partji wyjdzie z wałki zwycięz- i i Я 
cą. Poniewaž przewidywana jest wiel- tapai -— Gaida ia, 
ka liczba partji remisowych, więc о- Ap: ; 
graniczono ogėlną liczbę pariji na20 prada raj Pay r 
Jeżeli jeszcze wtedy nie nastąpi o* 
stateczne rozstrzygnięcie, Oapaliiinca id „Jorku > którzy 
pozostanie przy tytule mistrza świata PY" dlań gimn ni. matchu 
1 otrzyma 60 proc. stawek. Alechin przeciwko Aliechinowi szanse jego są 
"Ratomiasi oirzyma 40 proc. Ustano- IKI“ Samex. Najostrzej wyraził się 
wiono tymczasem pięciogodzinny czas ję komar ya o 3 by 

gry. Partje nie rozegrane po upływie zy, EIC z 4 = Sa a e 
pięciu godzin, zostają odłożone do Nosyta Jorkų a oe O Nao 
następnego posiedzenia i grane aż W, "allepszym razie Aliechim wygra 
do rozstrzygnięcia. Pótem dopiero A a" bie Ia 

z 
można rozpocząć mową partję. Czas 6:1 dla Capablanki". 
do namysłu wynosi 15 posunięć na 
godzinę, Kierownictwo turnieju i sąd 
rozjemczy stanowi komisja mieszana. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 września 1927 z. 

Raul Jose Capablanca liczy teraz 
lat 39 i odznacza się silną, choć 
szczupłą budową ciała. Typ ciemny, Dewizy i waluty: 
południowy, o manierach zachednio- Trans. Sprz.  Kuppo 

europejskich. Ruchy kubańczyka wy* Dolary 8,91 8,93 8,89 
glądzjącego bardzo młodo są spokoj- Holandja 358,41 _ 359.37 357,57 

ne, zachowanie się wstrzemięźiwe m e LB о 
wogóle bardziej wyniosłe niż mile. Paryż 35,00 3518 — 3535 

ksi ianiejonansztn dypiemayc Sde RE a WG 
jest funkcjonarjuszem dypłomatycz. Szwalcarja . ы 

nym. Od wielu lat żonaty i ojciec Włęchy | a Ч8 
dzieci W podróżach na (urnieje sza- 
chowe wozi ze sobą rodzinę i służbę. 
Jest to gwiazda szachowa, przyjmo- 
wana wszędzie z honorami książące- 
w Jak Sao wad R 
okonywują czynów  rekordowyc В я 

Capablanca stał się w Anieryce pew- Be, ort obi: komin: Bin. Gospod. 
nego rodzaju bohaterem narodowym, Kraj. 92.— 
broniącym wobtc Europy szachowe- g proc. ziems. 77 | 
go honoru nowego świata. Po sio- $ ! pół proc. ZE BSOD 
sunkowo niepomyślnym rezultacie w 5 froc. warszawskie 61,75 61,50. 
turnieju moskiewskim oraz w pierw- 8 proc. m. Kalisza 66. 
szym nowojorskim, zrehabilitował się 8 proc. m.Piotrkowa 66. 

Na Jak jare wa OR НИЕРН i ё a В 
parije przeciw Aliechinowi, Nimcowi- Wilno, dnia 15 września 1927 r. 

czowi i Spielmanowi są pad wzglę- Listy zastawne. 
dem precyzji i siły jedynemi w histo- Wil. B. Ziemsk. zi, 100 49, 50 

rji gry szachowej. W Nowym Joruu 
nie przegrał ani jednej partji. Na- į siej s wów Dr J. Burak 

akuszerja choroby kobiece 

POWROCIŁ. Zawalna 16, tel. 564. 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 59 
Pożyczka dolarowa 83.75 84 

„ kolejowa 10250 
proc. konwersyjna poż. 62. 

konwers. kolejowa 58. 

  

zewnątrz jest niewzruszenie spokojny 
prawie apatyczny, Capablanca jest 

w grze szachowej «maszyną». 

p ETA KRRRERERE 

a Od Administracji. в 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na WRZESIEŃ. 

Kontc Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 

KEMIEGI AC DOAIAEKEIAKIGEH 

"O łowieszczi postać, 
Elza została zwolniona dnia tego 
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Lecz Elza nie orjentowałafsię, jak 
wielu amatorów radia, w jego kon- 
strukcji, nie mogła więc dać wy- 
jašnien, 

— Więc pani postanowiła pozo- 

  
  

  
  

  

Rejestt Aandlodų. 
Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

w dniu 5 września 1927 r. 

6824 I. A. <Borodawski ' Aleksander» w Drui, pow. 
Brasławski, skup zawodowy lnu i siemienla. Firma istnieje od 

1927 roku 2 września, Właściciel Borodawski Aleksander, zam. 

tamże. 1380—VI 

6825 I. A. <Buklis Mikołaj» w Żydziewiczach, gminie 
Bakszta. ow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny. 
Firma istaleje od 1926 r. Właścicel Buklis ORO WER 

w dniu 6 września 1927 r. 

6826 1. A. »Spółka firmowa handlu leśnegogBracia 

Nowik, Blumberg i S-ka Timber Trading Co Nowik Bros 

et Blumberg> eksploatacja lasów i operacje handlowe materja- 

łami leśnemi. Wilno ul. Teatralna 5. Firma istnieje! od 25 

sierpnia 1927 r. Wspólnicy zam. w Rydze: Elja Nowik i Zał- 

man Nowik obaj przy ul. Skolas 12, Szeja Nowik — przy ul. 

Stabu 12, Stern Blnmberg — przy ul. Eiizabetes 57 i Mendel 

Nowik—przy ul, Marijas 22 i zam. w Wilnie: Jeremjasz Bium- 

berg ul. Mickiewicza 22, Wigdor Szybowski ui. Piłsudskiego 

24 i lija Fajwisz Kulbak ul, Teatralna 4. Spólka firmowa za- 

warta na mocy umowy z dnia 25 sierpnia 1927 r. na Czas 

nieokreślony. Zarząd spółki należy do wszystkich wspólników. 

Do podpisywania wszelkiego rodzoju zobowiązań wydawanych 

i zawieranych w imieniu spółki jako toz weksii, żyra, obligów, 

czeków, ak'ów hipotecznych i notarjalnych, umów i lenipoten- 

cji są upoważnieni wyłącznie Szaja i Bija Nowikowie i Jerem- 

jasz Biumberg, przyczem dla ważności powyższych zobowią- 

zań wystarczy łączny podpis pod stemplem firmowym dwuch 

wspólników z pośród trzech wyżej wskazanych. 1382—VI 

6827 1. A. <Gojdz Witold> w Jaśkiewiczach, gminy 

Ługomowickiej, pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczo:galan- 

teryjny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciei Gojdz Witold, 

zam. tamże. 1383—VI 
  

w dniu 7 września 1927 r. 

6828 I. A. «Bejnesan Minia» w Mołodecznie, sklep 

drobnych towarów i resztek manufaktury. Firma istnieje od 

1919 roku. Właściciel: Bejnesan Minia, zam. tamże. 1384—VI 

6829 |. A. <Cukierman Gutman> w Mołodecznie, sklep 

różnych towarów. Firmą istnieje od 1926 r. Właściciel Cukier- 

man Gutman, zam. tamże. 1385—V1 

6830 |. A.<Ejdelman Ester» w Mułodecznie, sklep róż- 

nych towarów. Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Ejdelman 

Ester, zam. tamże. 1386—VI 

  

w dniu 8 września 1927 r. 

6831 1. A. <Gold Mendel» w Mołodecznie, biuro podań. 

Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Goli Mendel, zam. 

tamże, 1387/—VI 

6832 I. A. <Janiski Fajbisz» w Łyntupach, pow. Swię: 

ciańskim, hurtownia spożywczych artykułów, „nafty i żelaza. 

Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Janiski Fajbisz, zam. 

tamże. 
1388—V1 

6833 |. A. <Kabak Baszewa» w Trabach, pow. Woło- 

zyńskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 

mot. Właściciel Kabak, Baszewa zam. taniże. 1389—1V 

  

Dodatkowy IV 

304 IV B. «Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzia 
w Wilnie». Mianowani zostali sai kr sė Z Kazimierz 
Platowski i Józef Porębski. Ustały prokury; Józefa Grolle dia 

centrali i Józefa Brandys« dla oddziału we Lwowie 1399—VI 

Dodatkowy V. 

50. B. V. «Wileński Bank Ziemski Spółka Akcyjna». 
Zwałoryzowany kapitał zakładowy 5.250.000 zł. podzielonych 
na 42,000 akcji po 125 zł. nominalnej wartości każda. Postano- 
wienie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 
17 maja 1927 roku. ogłoszone w Nr. 184 Monitora Polskiego 
z dnia 13 sierpnia 1927 r. 1400—Vi 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 

przetarg na rewindykację materjałów kolejkowych w 
obrębie Dyrekcji. Oferty należy złożyć do godz. 
12-iej duia 15:g0 października 1927 roku do Pre- 
zydjem Dyrekcji, Wilno, ul. Słowackiego Nr 2, na 
każdy powiat osobno. 

Szczegółowych informacji o warunkach przetar- 
gu udzielą Wydział Kolei Wąskotorowych  Dyrekcii 
K. P. w Wilnie, pokój Nr 31, w godzinach 

, urzędowych. 
: Dyrekcja K. P. w Wilnie, 

0000000060446040035000600640ENRNMNNNEJZ.NNENUKRNNM 

"Mieszkania 
41 2pokojowe 4 
do wynajęcia, 

Informację w Redakcji <Słowa> ой 5 do 6rtej. & 
4446066646606660666446066066668 оозсотаосооссоовоона 

  

Ogłoszenie. Szaty, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie, Antoni Sitarz, Ža ieskai) Kredensy, 
> Lino Rai ul. Stb 

r. 8 zgodnie z art. 103 ROC 
obwieszcza, iż w dniu 20 września 3 t о 1 y 
1927 r. o godz, 10 rano w Wilnie, przy 
ul. Rudnickiej Nr. 27, odbędzie się 
sprzedaż z itcytacj! publicznej majątku 
ruchomego Girsza Gurwicza, składają- 
cego się z towarów bławatnych, osza- 
cowanego na sumę zł. 810 na zaspo- 
kojenie pretensji Bdidji Lejchmana i 

oraz inue meble 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handlowym 

H. Sikorski i $-ka 

    

  

  
| Perlmuttera Ultramaryna 

innych. 
Komornik Sądowy ul. Zawalna Nr 30, 

Nr. 1402-VI. (7) A. SITARZ 

Chcę 
kupić PLAC 

oferty do biura ogło:« 
szeń S. Jutana, Nie- jest bezwzględnie najlepszą ! naj- Ека 222 

wydatniejszą farbą do _ bielizny 
i celów malarskich. 

    

> Dzis bed: : i DSTAPIĘ mies p RRS zz — 

s Miejski Kinematograf RAE". Mily: „„Narzeczony z dancingu“ котейа ®— @@ В ranie 4:-р‘1.ь_оіо- DOKTOR 
e uchnią, 2 

© Kulturalno-Oświatowy Nad piestu ziedzieją tobajy. Ea S i A. ża Aa ac canin o D, ZELDOWIGZ 

® Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) || m. 30. Ceny biletów: parter — 60 gr.,. balkon—30 gr. Orkiestra pod dyrekcją Kapel- dami. Zakretowa 5-а | chor.WENERYCZ- 
mistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10-ej wieczór. ©. 19 od g, 3—5 pp. | NE, MOCZOPŁC. 

Anons: <SYBIR i CARAT». tei. 108. SKÓRNE 
Е od 10-1, od 5-8 w 

Kino: PASE Najpotężniejsze ; 6 di r dzieł NA KURSY A 
8 teatr. „Helios Arcydzieło doby współczesne, „Student Z P r agi : R Elias W zli tytułowej Kroju i Szycia DOKTÓR 

l. Wileńska 38. | mistrz ekranu KONRAD VEIDT oraz WERNER KRAUSS i HRABINA ESTERHAZY. Film ten jest $$$ G, Tomkowiczówny | S.ZEIÓOWICZOWA 
` chlubą nietylko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kinematogr. Ostatni w Wilnie, Królewska OB] E + : 

seans o godz. 10.30. BE przyjmuje się KOBIECE, WENE- 

DER wę: zapisy uczenic w a Skacz 
= Kino: Polonia* M Dziś 2 programy w jednym seansie 1) <STUDENT — FLIRT» komedja w 9 akt. w roli głównej $ogokresie jesiennym r. b. | rz. 12- i od 16 

Teatr 55 м I BM znana Babbie Daniejs i inni. 2) «KOBIETA — SFINKS» dramat z za kulis rosyjskiego Variete w 8 Opłata za naukę ul.Mickiewicza 24 
ul. A. Mickiewicza 22. gi akt. w roli głównej urocza Fiorence Vidor. Początek seansu o godz. 5-ej. Ostatni 10.15. dostępna. tet. 277. ь 

„‚ 119 А. . «Кцтепзт%а! АБгаш». Gorzelnia zostala zli- a 
kwidowana i wykreśla się z rejestru. 1398— „Akuszerka Inteligentna, 

młoda panna poszu- 
kuje posady wycho- 
wawczyni do dzieci 
lat 7 — 12, pożądany 
wyjazd na wieś. Zgło- 
szenia: P. A. T. Woje- 
wództao, pokój N- 24 

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

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

Dr. 6. Wolfson 

  

  

    

1317 VI weneryczne, _ moczo- 
e'owe i skórne. ul* 

Szu lieńska 7, tet. 10674 

biurowej, parla- | ekarz-Dentysta mentarnej (lektu: 
ra) wyucza listownie, 
szybko, najdoskonalej. 
Instytut Stenograficzny 
Warszawa, Krucza 26. 

dajcie prospektów. 

MARYA 

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

Wydz. Zdr, Nr 3 

    

SOLIDNY 
Salon Louis XV 
mahoniowy z powo- 
du wyjazdu do sprze- 

    

    

dania, stół stołowy, 
są ra —— DOKTOR 

inne meble, i 107 
witoldowa m -- 1. Witold Kiežun 

powrócił, Choroby 
Iwewnętrzne, Naświete- 

Dzierżawy "is szo kesconą 

lub poręczającej Garbarska 5 m. 3, 
administracji Tel. 12—19. 

150—400 ha poszukuję 
od zaraz, pożądanez 
„dobra ziemia, budynki 
gospodarcze i miesz- 
kalne. Rutynowany 

rolnik, były admini- 
strator, posiada dobrą 
op'nję, inwentarz Ży- 
wy i martwy. Łaska: 
we oferty z warunka- 

mi <Grodno> 
skrzynka Nr 8. 

niewažnia się 
U zgubioną wojsko- 

w wą karię zwol- 
nienia wyst. przez 

Р. К U. Wiino, na 
imię Józefa Romana 

Rybickiego. 

WDOWA 
uczciwa, inteligentna 
może się zająć gospo- 
darką domową lub do 

dziecka, 
Zakretowa 5-a — 2. 

Dr Cz. KONECZNY* 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby: 

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

  

Potrzebne 
2—3 pokoje słoneczne, 
z kuchnią, oferty do 

adm. «Słowa» 
pod. N. L. 

Lekcyj języka х 

francuskiego i 
- angielskiego 
udziela doświadczona 

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

  

    

  

  

Potrzebne 
mieszkanie z 4:ch lub 

  

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia.   
  

  

  

  

    

„ Administracja „Słowa* 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 

3-ch większych pokoi 
z kuchnią w śródmieś- 
ciu, na Antokolu lub 
w Zwierzyńcu Ciepłe, 

poleca 

  

i i Н łoneczne, możliwie z. 

6834 |. A. «Kruszyński Franciszek» w iwju pow. Lidz- się z rodziców suchotników itrojga | * ю 
kim, komisowa sprzedaż wódki monopolowej. Firma istnieje od 5 CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? ® malych dzieci. iš S Ygodan), Z 

1926 r. Właściciel Kruszyński Franciszek, zam. tamże. m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 3 Łask fi = uprasza się składa 

° 1390—VI. m spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, ® askawe ofiary prosimy składać adm. <Słowa» dla 

— m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu: » | W Adm, „Słowa* dla „rodziny w J.Karczewskiego 

68351A.<Liberman Szepsel> w Wołożynie, sklep ma- — ® czają listownie: buchalterji, rachunko- 5 | nędzy”, i 

nufaktury. Firma Istnieje od 1905 r. Właściciel Liberman Szep- m wości kupieckiej,  korespoudencji ® * 

sel zam. tamże. 1391—VI m handiowej, stenografji, nauki handlu, * „„aażaaz MINCUZ i 
8 m prawa, kaligrafji, pisania na maszy- m gesoxosa ODEROWN>V2<% 

6836 1. A. <Perski Nison» w Wołożynie, stlep skór, m nach, Po ukończeniu świadectwo. z ė Okucie budowlane dyplomowana udziela: 

obuwia i manufaktury. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel = ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! * w największym wyborze, $, lekcji, ul. Tomasza 

Perski Nison, zam. tamże. 1392—VI KE OC On 8 Zana 2, Zwierzyniec. 

  

6837 1. A. <Samokar Szymon» w Baksztach, powiecie 

Wołożyńskim, sklep win, wóiek i tytuniowy. Firma istnieje 

1922 roku: Właściciel Samokar Szymon, zam. tamże. 1393—VI 

w lwieńcu, pow. Wołożyń- 
Firma istnieje od 1926 r. 

1394—VI 

6838 I. A. <Emilja Toczko> 

skim, sklep kolonjaino:galanteryjny. 

Właściciel Emilja Toczko, zam. tamże. 

6839 1. A. <Wejn Lejzor» w Wilnie ul. Nowogródzka 75, 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1915 r. Właściciel Wejn 

Lejzor, zam, tamże. 1395—Vi 

w dniu 7 września 1927 r. dodatkowy. il 

5497 |. A. <Portnoj Lejzer> Przedsiębiorstwo z dniem 

5 sierpnia 1927 r. zostało zlikwidowane i wykreśla M z te 

jestru. 
1396—VI — 

2484 II. A. <A. H. Whisław i S-ka». Z dniem 1 sierp: 

nia 1927 roku przeds ębiorstwo zostało zlikwidowane i firma 

wykreśla się z rejestru. 1397—V1 

     

  

— Nie podoba się pani? : 

— Nie mogę powiedzieć, że mi 

się nie podoba. Robi wrażenie bar- 

dzo miłego człowieka. 

— Pani wywarła na nim bardzo 
zegarek. 

" się ma wyjazd, Oferty składać do 

3 Papa dachowa i 
B. nauczycielka $ec,ych 

towawczyni | $ Smoła poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 

«Słowa» pod «Młoda». 
  

  

  p IAN INO chcę wypożyczyć. 

Zgłoszenia do Administr. «Słowa».   
  

preparowana, kamien. dia 
konserwacji dachów papo- , 

2 m, { gontowych, oraz 
materjały budowlane poleca 

$ D.-H. J. Ihnatowicz i S-ka 
Wilno, Zawalna 7. Tel. 841. ė 

izolacyjna. U CZ EN 

starsz+ch klas udziela 
korepetycyj za са!Ко- 

wite utrzymanie, 
io «Słowa» dia 

«Ucznia». 

Kupię 
domek w  Druskieni- 
kach, tylko w dobrym 

; 
i 

wszelkie 

  

08
 

jest dwignią handlu 

4
0
8
8
 

„Reklamie Swietlnej“ 

Tania Reklama Swietlna 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

Z. A. S. K. w Wilnie, 

stanie. Oferry pod lit. 
L. K. do «Słowa». —— 

Okazyjnie sprzedaje się; 
PLAC 300 kw. sąż. 

z ogrodem 
owocowym. 

Dowiedzieć się: 
ul. Sosnowa 8 m. 1. 

  

  

sarza i inspektor policji śledczej. Zbli- 
żała się godzina piąta i 
niecierpliwie spoglądał co chwila na 

— Powinini już tutaj być ża parę 

  

przeszłość jest 
Beckerson 

nistracji za handel opium. 

„amatorów ”. 

ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8. 

dlań dostateczną re- 
komendacją. Wypędzono go z admi. 

Jest on 
albo Soioką, albo wodzem szajki 

© wisle wcześniej niż zazwyczaj, Cie- stać tutaj?—zapytała p. Challam, pod- 
szyła się, że będzie mogła zajść do czas gdy Elza ustawiła aparat. W 
hotelu po walizkę i mały radioaparat, głosie jej nie było zachwytu. 

— Pani zaprosiła mnie na miesiąc, 
niej w ciągu tych dni ponurych, gdy —odrzekła Elza z przykrem uczuciem. 

— Ależ jak długo pani zechce! 
Próba nadania głosowi cieplejsze: 

jąc się w cudowną muzykę, płynącą go dźwięku nie udała się p. Chałlam. 
W duszy była ona bardzo nieza- 

W drodze z hotelu do domu pa- dówolona. Nie znosiła obcych ludzi, 
l l х którą uważała za 

przed kilku godzinami nie miala naj- <ostatnią sympatję» Ralfa, nie budziła 
mniejszej ochoty pozostać dłużej w w niej uczuć przyjaznych. Przyznawa- 
domu panj Lu. A eto teraz jechała ła, że Elza jest ładna, ale jej pięk- 

z walizkami do nowego swegojmiesz- ność nie była w guście p. Challam. 
kania zadowolona, że wizyta jej może Nie było mic wspólnego pomiędzy 

wióry był źródłem uspokcjenia dla 

chciała myślą odejść od Maurycego 

Tarna, konjaku i szarzyzny, wsłuchu» 

ku niej z tajeraniczej dali. 

ni Challam rozmyślała mad tem, Że a ta dziewczyna, 

trwać dewolnie długo! Nie pytała sie- temi dwisma kobietami. 
bie o przyczyny tej nagłej zmiany u- 

tę kwestję, Dziewczyna poddała się 

jego tyrańskiej woli. 

— Pani zapewne dużo czasu Sgę- 
czuć: zbyt dobrze je znała, Major dzą przy tym aparacie? —zapytała gło 
Emery dwoma zdaniami rozstrzygnął sem pełnym nadziei. 

Gdy E'za skinęła głową  twier- 
a dzące, p. Challam zainteresowała się 

Pani Chalłam przyglądeła SIĘ Ta- żywej radiem. Dziewczyna opowie: 
dio-aparatowi z zaciekawieniem, lecz działa jej, jaki jest program audycyj. 
bez zachwyiu. Z uczuciem ulgi przy- 

ustawienia radio w swym pokoju. 

nowczo pani Lu.—Wszystkie te druty zywał... 

i ciektryczność i tp.... Obawiałabym się 

szyna? ności. 

3 — Opera? —zawołała krzywiąc się 
jęła oświadczenie Elzy © zemiarze p. Lu.—Opera byłaby ciekawą rzeczą 

3 gdyby nie śpiew, który wszystko psu- 
— Mnie się to wydaje niebezpiecz- je, Pani pewnie z przyjemnością sgot- 

mym przyrządem, — zdecydowała sta: ka się z grubym, jak on się na- 

i į — Panem Tepperwillem?—uśmiech= 
mieć to u siebie.. Jak działa ta ma* nęła się Elza. — Nie, bez przyjem- 

dodatnie wrażenie, —rzekła p. Challam 

—To jest bogacz! Zapewne jest ro- 

zumny. Ale ja nie znoszę ludzi, któ- 

rzy zawsze aż si to, czego oczeku- 

jemy, że powiedzą. 
A w takim razie pani podóbać 

się powinien major Emery, — rzekła 

Eiza. — P. Challam wzdrygnęła się, 

a twarz jej pokrył rumieniec, : 

— Gdy człowiek ten umrze, ubio- 

rę się biało, —zawołała z nienawiścią 

w głosie, 
Elza pozostała sama i rozpakowy- 

wała swe rzeczy, myśląc o (em, jak 

dużo osób nienawidzilo złowieszcze- 

go człowieka. Teraz dopiero zdała 

sobie sprawę, że ona nie nałeży do 

tych ludzi i odkrycie to wstrząsnęło 

nią. 

ROZDZIAŁ XXXIV. 

Pan z Cleveland. 

W Scetland Yard przed drzwiami 

wiedącemi do gabinetu, przez które 

zedzień wślizgują się obdarci ludzie, 

by opowiedzieć © tych, którzy nio 

pacznie zwierzyli się im, stali dwaj 

policjanci, oczekując na człowieka, 

którego mieli eskoriowač- 

W gabinecie sir Jamesa Faolera, 

komisarza wydziału karnego, znajda* 

wali się prócz niego, pomocnik komie 

minut, — rzekł pomocnik komisarza 

Will, włdząz miepekój inspektora.— 

Czy pan poważnie liczy na zeznania 

tego człowieka, Beckersonie? 
— Tak sir,—skinął głową zagad- 

nięty.—Był on w Londynie trzy mie- 

siące przed aresztowaniem, mam pew: 

ne podstawy przypuszczać, iż znajdo- 

wał się w bliskiej styczności z „ama: 

torami*, a może i z szajką Soioki, 

— Ależ czy on wyda tych ludzi? — 

mruknął sir James,—Ote pytanie: czy 

zechce mówić? W ciągu czterech dni 

dost.łem trzy listy od ministra z żą- 

daniem przedstawienia mu stanu na- 

szych poszukiwań, nie mamy dotąd 
żadnych danych. Czy pan jest pewien, 
że Emery jest ich wodzem? 

— Nigdy nie miałem takiej pewno- 
ści, jak co do tego,—odrzekł szybko 
Beckerson. 

Sir James zamruczał ceś do siebie, 
Był vn z natury człowiekiem niecier- 

pliwym, a jego zdenerwowanie podnie- 

cały ciągłe zwracania się wyższych 

władz z zapytaniami. 
— Według pana, Soioka zabił 

Tarna, a Emery pośredniczył w tem? 
— Mojem zdaniem, jeśli nawet 

Emery nie brał w tem udziału, w 

każdym razie od niego wyszła inicja- 
tywa. Wszys:ko świadczy za tem, że 
on jest tym, kogo szukamy. Jego 

— Ależ, mówil pan, że wodzem 
tej szajki jest Challam? — przerwał 
Will. 

— Pewien jestem, že Challam jest 
w tem zamieszany, twierdzę również, 
że jeśli major Emery stoi na jej cze- 
Je, — Challam nie wie o tem nawet. 
Tego rodzaju organizacje zawsze tak 
operują. Zawsze gdzieś w ukryciu 
rządzi i kieruje akcją wódz, daje środ- 
ki i zagarnia dochody, a pod uim 
jest ktoś inny, kto wierzy, iż satm pro- 
wadzi całą pracę, Emery jest handla- 
rzem narkotyków, zręcznym, jak wę- 
gorz i chytrym, jak djabel. 

Czy miał pan jakieś trudności 
ze sprowadzeniem tutaj Moropułusa? 
— zapytał Will sir Jamesa. 

— Bynajmniej. Dowody przeciwko 
niermu były bardzo małe j władze tam- 
tejsze zdecydowały się zwrócić mu 
wolność, Policja z Clęvałaad komuni- 
kowała się ze mną telegraficznie, przy- 
szła mi myśl poradzenia się z Bac- 
kersonem izadepeszować by przysłali 
tutai Moropulusa Towarzyysz mu ajent 
z Cieveland. Mam nadzieję, że ten 
człowisk rozgada się, sądząc z tego, 
co o mim słyszałem, należy on do tej 
kaiegorji ludzi, których łatwo jest po- 
ciągnąć za język. A wtedy połapiemy 
ptaszków. Ale oto i ten, kogo cze- 
kamyl! 

Do pokoju'wszed! policjant i polo- 
żył przed komisarzem kartkę. 

— To on, rzekł komisarz.— W pro 
wacžcie go tutaj. 

Policjant wrócił po chwili w towa: 
rzystwie trzech ludzi. jeden z nich 
był urzędnikiem -<e Scotland Vard, 
drugi—wysoki i szczupły—ajentem po- 
licji amerykańskiej. Trzeci, był to czło- 

wiek okrągły i rumiany, nie podobny 
wcałe do  notorycznego przestępcy. 
Robił wrażenie solidnego i bogatego 
dosyć kupca, którym był w istocie. 
Chociaż z pochodzenia był on Gre- 
kiem, akcent jego nie zdradzał po- 
chodzenia. Wesoło i swobodnie ukło- 
ni! się komisarzowi i spokojnie usiadk 
na wskazane krzesło. 

— Tak, sir, jestem Moropules. Czy 
pan jest komisarzem, —zapytał sir Ja- 

mesa, Muszę przedewszysikiem uprze- 

dzić panów, że nie deczekacie się 
odemnie zseźnań, kompromitujących 
kcgokolwiekbądź. Przyjechałem tutaj 

dlatego, że naczelnik policji w Citve- 

land oznajmił mi, że jeśli przydam 
się panom, to mogę mieć nadzieję na 

umorzenie mej szrawy. Według mnie 

sprawa .mofa wogóle nie istnieje, lecz 

to już zależy od kąta widzenia, Q ży- 
wych nie powiem ani słowa, o umar- 
łych,—specjalnie zaakcentówał to sło« 
wo—cóż gotów jestem mówić o nich, 
nie przekraczając granic przyzwoi- 
tości. 

Zaczynajmy kapitanie. 
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