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Francja i Sowiety. 
Oświadczenie Ltwinowa 0 ure- 
gulowawiu długów francuskich. 

Prasa sowiecka ogłasza ogromnie 
interesującą enuncjację Litwinowa w 
sprawie długów francuskich: „Ponie- 

Depesza Oilhelma II do Hindenburga. 
BERLIN, 22 IX PAT. Cała prasa lewicowa berlińska przy- 

nosi dzisiaj zaąKreuzzeitung treść depeszy, jaką były cesarz 
Wilhelm nadesłał do Hindenburga w dniu poświęcenia pomnika 

że duchem 

iamy— zakwestjonowala Informacje, jest z tymi, którzy przyczynili się do olbrzymiego zwycięstwa 
jakich udzielił  Litwinow w sprawie Tannenberskiego równego bitwie pod Cannes. B. cesarz podkreśla, 

ery w yo R zyczy de że marszałek Hindenburg wysłany był do Prus Wschodnich przez 
dai długów carskich. wobec niego, a potem pisze: Wysłanemu przezemnie z poleceniem uwol. 

Francji, _ Litwinow _ kategorycznie nienia za wszelką cenę Prus Wschodnich od nieprzyjaciela, udało 
oświadcza, że delegacje francuska ł się Panu i gen. Ludendorfowi dzięki Waszemu nieporównanemu 
sowiecka SR 25 E, = dowództwu odnieść wspaniałe zwycięstwo na czele R, 
Z i „c nenmY cżywionych duchem odporności i męstwa i przy pomocy pełnyć 
Ea ka oddania spóicowaków i niższych dowódców podchodzących 

isany jedynie dła tego powedu, że Z : 

ELE ” francuska " пё" przyjęła przeważnie ze szkoły mego dawnego szefa sztabu hr. von Schlie- 
jeszcze ostatecznie propozycji delega- fena. 
cji sowieckiej s sprawie kredytów Bitwa pod Tannenbergiem okazała całemu Światu do czego 
dla sowietów. Wszelkie wątpliwości zdolna jest siła niemiećka, prowadzona przez świadome celu 

taną niebawem rozproszone, gdy ;. ; 2 2 
rini spinja i nina as kierownictwo. Oby duch bohaterów  tannenberskich nA Ash 

o dobrej woli rządu sowieckiego i e niknąć i zjednać nasz naród rozszarpany rozterką. )wczas 
jego zamierze wypłacenia w ciągu dokona on znowu cudu i nie będzie daremną. ówczesna Śmierc 
najbliższych 6-ciu miesięcy pierwszej walecznych, którym dziś pomnik poświęcamy, Wówczas z Bożą 
raty pórocznej, przyczem wzmianko- pomocą znów się podniesiemy. 
wana rata wynosiė ma 30 miljonow 

Odpowiedž Hindenburga. T E w = sposób z 

sumy tel magiyby mit dokońaie .-* Semi 22-0-PAT. "V i i i i ja“ „22. 9. . Worwaeris donosi, że prezydent Hindenburg 

W dT rowie: Meer odpowiedział na telegram b, cesarza Wilhelma listem, przyczem dziennik 

tychmiast po ratyfikacji rzez oba 240 ogłoszenia tego listu. W odpowiedzi na to Taegliche Rundschau za- 

a dy O; Ma o układu 6 dd ach į mieszcza pół-urzędowy komunikat stwierdzający, że list cesarza do pre 

as Ф 8 zydenta Hindenburgą nie był bynajmniej ogłoszony oficjalnie i stanowi 
Н Ž kwestję czysto osobistą prezydenta Hindenburga i dlatego też w tej spra- 
Rząd Sowietów upoważnił SWEgo wię dzienniki rządowe nie będą ogłaszały żadnych oficjalnych Informacyj 

ambasadora w Paryżu Rakowskiego choćby z tego względu, że tekst listu b. cesarza został ogłoszony w dro- 
dze zupełnie niecficjalnej, Vorwaerts żąda kategorycznie wyraźnej odpowie- de zakomunikowania wszystkiego po- 

wyższego delegacji francuskiej. KOo- gzj jąk się ma sprawa z rzekomym listem prezydenta Hindenburga do b. 
cesarza, meniując oświadczenie  Litwinowa, 

|) AGR Ё 

Pakt francusko=sowiecki 0 nieagresji. 
Nacjonalistyczna agencja „Tel-Union* podaje z Moskwy via Kowno 

następujące szczegóły, dotyczące rzekomo proponowanego Francji przez 

Moskwę paktu o nieagresji. Według doniesień tej agencji rokowania fran- 

cusko-sowieckie w tej sprawie dotyczyć mają 7 punktów: 1) obie strony 

małą się zobowiązać do niemieszania się w sprawy wewnęirzne strony 

drugiej, 2) obie strony meją wydać "wzajemny zakaz tolerowania organiza- 

cji, zwracających się przeciwko stronie drugiej, 3) w razie konfiiktu z mo. 

carstwem trzecierm, każda ze stron ma się zobowiązać do zachowywania 
absolutnej neutralności, 4) kwestje sporne mają być przekazane mieszanej 
komisji rozjemczej, 5) Francja ma uznać geograficzne i polityczne gra- 
nice Unji sowieckiej, 6) żadna ze stron nie będzie brała udziału w bojko- 

cie zarówno politycznym, jak i gospodarczym,  zwróconym _— przeciwko 

stronie drugiej, 7) dotyczy traktatu handlowego. 
PARYŻ 22.1X. PAT. Delegacja francuska na *konferencję francusko= 

sowiecką udzieli niebawem szczegółowych wyjaśnień w sprawie stano- 

wiska francuskiego. 

5 monarchistów przed sądem sowieckim. 
LENINGRAD. 22 IX. Pat. W tutejszym procesieprzeciw 5-lu mor 

narchistom oskarżonym o szpiegostwo i przygotowywanie aktów 
teroru, oskarżeni przyznali sę do winy. W szczególności рггу- 
znali się oni, że utrzymywali stały kontakt z wywiadem zagrani- 
cznym i dostarczali mu potrzebnych informacyj. Badanie pod- 
sądnych trwa w dałszym cągu. 

Protest rządu jugosłowiańskiego. 
BIAŁOGRÓD, 22—9, Pat Politika donosi, że w dniu dzisiejszym 

ister szraw zegranicznych Marinkovicz przesłał posłowi jugosłowiańskie- 

lzwiestja podkreślają szczególną Чо- vn: 555 SZR 
niosłość osiąguięcia porozumienia z m 5 46 
Francja W. atcawie. Gugis Etna „Stosunki polsko-litewskie mogą ulec zmianie 

pr awarty przez Związek Socjal. _ OŚWiadczenie biura prasowego litewskiego M. S. Z. 
stycznych Republik Rad z państwem Informacyjny biuletyn biura prasowego litewskiego Ministerstwa 

ai o d AE PŁ Spraw Zagranicznvch omawiając stosunki polsko-litewskie pisze. 
wnej przeszkody stojącej na dro- ; i 2 

e do konsolidacji przyjaznych sto- W stosunkach z Polską sz „3 p Ani z 

sunków między Francją a ZSSR., na- wiecznie w tym sianie, w jakim znaj ują się obecnie, By noże niedalek 

leży się spodziewać, że pakt ten po» jest czes, kiedy sięr polityki polskiej zmieni kierunek i rząd litewski będzie 

ciągnie za sobą ja iw polityce mógł urzeczywistnić zamierzenia wymienione w deklaracji rządowej". 
konsekwencje sprzyjające utrwałeniu A . s ° 

padejo A ago is aa VT Premjer Woldemaras na audjencji u Papieža. 
PA EE a, RZYM, 22. 9. PAT. Litewski prezes ministrów  Woeldemaras został 
alnych uczestników bioku antyso- .. ’ : 2 : 
…!{…ед‘‚ d nastąpić SRA 4: dziś przyjęty na zudjencji przez Papieża, 2 й 

rężenie sytuacji polilycenej, a to z 3 
kolei da Sowietom możność skiero: Gwałtowne odniemczanie K Jpec y A 

wania większej uwagi na swoją poko- BERLIN, 22, 9. PAT. Prasa prawicowa podaje z oburzeniem wiados 

jową odbudowę. i'omyślne rezultaty mość, że rząd litewski cdmowi! wizy niemieckiemnu kiubowi footbalowemu 

rokowań Sowietów z Francją w spra- ma włazd do Kłajpedy dla rozegrania tam meczu i w związku z tem żąda, 

wie dlugów—kończą swój komentarz aby rząd Rzeszy w drodze odwetu zawiadomił rząd litewski, iż w tych 

Izwiestja—należy zaliczyć do szeregu warunkach przybycie 21 oficerów litewskich do Niemiec na studja jest co- 

sukcesów dyplomacji sowieckiej, najmniej niepożądane. 

Zwrot w sprawie długów francus- 
kich w momencie naprężenia stosun- 
ków  francusko-sowieckich istotnie 
trzeba zaliczyć do sukcesów dypio- 
macji sowieckiej. Bolszewicy świetnie 

się orjentują jaki efekt wywrze w Pa« 
ryżu przyrzeczenie zapłacenia daw= 
nych długów. Wszyscy rentjerzy, 
drobni posiadacze pożyczek rosyjskich 

w nadziei otrzymania tego co w du- 
chu uważali za przepadłe zapomną o 
«drobtych» przykrościach jakie wy* 
rządza propaganda komunistyczna, 
znajdująca swe oparcie w ambasadzie 
sowieckiej, O to tylko Sowietom w tej 
chwili chodzi. Zerwanie stosunków z 
Anglią i możliwość zerwania z Fran* 
cją stawialoby Moskwę w. pozycji 
odosobnionej. Koniecznością więc by- 
ło znaleźć wyjście. 

Pomiędzy podpisaniem układu o 
uregulowaniu długów a jego wyko- 
naniem znajduje się oczywista droga 
niemała, która tembardziej musi Się 

wydawać niepewna, że z jednej stro- 
ay kontrahentem są Sowiety, znane 

ze swej elastyczności w interpretacji za 
wieranych układów. Temniemniej jed- 
nak fakt uregulowania długów, o ile 
ostatecznie dojdzie do skutku będzie 
stanowił nie tylko pewien zwrot w min 

"sytuacji międzynarodowej w Europie mu w Sofji odpowiednie instrukcje poiecałąc mu zaprotestować w imieniu 
słowiańskiego przeciwko zamachowi na pociąg Gutvgueli i prze: i i du jugo ale będzie również precedensem dla rządu jug bułgarskich band na terytorjum jugosłowiańskiem. innych państw, które posiadają zobo- ciwko zbieraniu się 

wiązania poprzednich rządów rosyj- o uprawni enia kolejarzy g dańskich. 
skich. 

EE WEREOZOA ZONA ZZK  2 GENEWA, 22 9. PAT. Rada Ligi Narodów ma dzisiejszem posiedze- 
: ' niu uchwalila przekazač p Vigo iru ay dać 

dowej w Haadze kwestję czy gdańscy fankcjonarjusze kolejowi znajdujący 

a. zawod kraj się = polskiej służbie Haóatwowej mogą wytaczać skargi przeciwko Pań- 

„Polonia Rest т stwu Polskiemu przed sądem gdańskim. 

HELS:INGFORS, 22)X, PAT. Dziś” mej wienc Pawilon polski na Targach w Salonikach. 
taffai 20- SALONIKI, 22. 9. PAT. W obecnošci meiropoliiy, ministra handlu, 

ias as Resti- gubernatora Matedonji, prezesa stewarzyszenia „ kupców, został w dniu 

tuta wybitni działacze fińskiego stron. dzisiejszym otwarty pawilon polski na targach międzynarodowych. Zainte- 
koto rarmego: były premier a o+ resowanie pawilorem polskim wielkie. Przewidziane są też znaczne tran- 

becny marszałek Sejmu Kallio, b. mi- RE Csła prasa grecka poświęca obszerne art,kuły dzisiejszej uroczy: 
tości. 

pana) Brender, p.p. Ao Sau sio й 

kenheym, Junnila, Jyske. * Marszałek В о: 

Ko aras ata ių w odnomie: Oryginalny lot w odwróconym aparacie 
dzi ma przemówienie charge d'affaires BERLIN, 22. 9. PAT. Lotnik Fiscler dokonał dziś oryginalnego lotu 

wygłosili dłuższe mewy, w których przelatując w-ciągu 15-tu minut z Kolonji do Boon na aparacie odwróco- 
pockreślali uczucia serdecznej przy- nym do góry podwoziem. Po wylądowaniu na lotnisku w Bonn lotnik da: 

jeźni dla Polski, piero po pewnej chwili odzyskał siły nadszarpnięte przez tę niczwykłą pe- 
zycję lotu. 

ŁOWO 
jedyńexego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa ulszcsona rycz ałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. i 

  

  

GErEBOKIE — nl, Zimkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 0 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mietziewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Konserwatyści w Dzikowie. 
Prócz głównego swego celu, po- 

rozumienia pomiędzy stronnictwami 

ziemiańskiemi, zjazd w Dzikowie miał 

jeszcze charakter przeglądu sił kiera= 

wniczych konserwatyzmu polskiego. 

Zbliżenie, które nastąpiło w Dzikowie, 

rokuje pracę reałną także dlatego, ŻE 

na czele konserwatyzmu polskiego 

stoją ludzie, posiadający wśród całego 
ziemiaństwa polskiego wielki mir, 

cieszący się najzupełniejszem uznaniem 

i zaufaniem. Ziemiaństwo litewskie 

reprezentował ks. Eustachy Sapieha 
twórca K. O. K. były  szeregowiec- 
ochotnik oddziału partyzanckiego i 
byty poseł Rzeczypospolitej w Len- 
dynie, późniejszy minister, któremu 
oi wielu lat żadna patryjotyczna, ide- 

owa impreza naszej ziemi nie była 
obejętna i każdej szlachetnej inicja- 
tywie nie szczędził swej pomocy i 

swego udziału. Kierownictwo Organi- 

zacją Pracy Zachowawczej dzieli z ks. 

Sapiehą w charakterze wice-prezesa 

ks. Zdzisław Lubomirski, były regent. 

Swego czasu w charakterze prezesa 
Kom. Obyw. i prezydenta m, War- 
szawy przebył i przecierpiał z całą 

Warszawą najcięższe jej czasy. Cza- 
sy najcięższe, lecz może i najszlachet- 
niejsze, w których głód, nędzę, ubó- 

stwo barwiły świty budzących się z 

„wiekowego uśpienia nadziei i marzeń, 
Ks. Lubomirski w tych czasach  cię- 
żkich, często w zupełnie tragicznych 
sytuacjach kierował się zawsze praw* 

dziwym patryjotyzmem i io mu zje- 
dnało tę rzetelną, serdeczną popular- 

našč, którą po dziś dzień się cieszy 
w wielu, bardzo wielu kołach różnych 

warstw ludności Warszawy. 
Stronnictwo Prawicy Narodowej 

prócz czcigodnego gospodarza Zdzi- 
sława Tarnowskiego, reprezentował 

ks. Janusz Radziwiłł, jeden z pierw- 
szorzędnych europejskich polityków. 

Prasę Prawicy Narodowej (Słowo by- 

ło zastąpione prócz ks. Sapiehy tek- 

że przez hr. Artura Potockiego) re- 

prezeniawali redaktorzy Czasu, p. 
Beaupić i prof. Estreicher, obaj uzna- 
ni przez całe dziennikarstwo polskie 
za najwybitniejszych naszych publicy- 

stów. Pisaliśmy już wczoraj, że ró- 
żnice pomiędzy konserwatystami są 

i negować ich nie myślimy. Tak np. 
w Czasie czytamy teraz © odroczeniu: 

„W ten sposób sejm został jesz- 

„cze raz ostentacyjnie upokorzony, 

„iego weła złekceważona, a rozłam 

„między sejmem a rządem powiększa= 

„ny. Trudno nad takim przebiegiem 

„całej sprawy nie ubolewać, Nałeży” 
„my do zwolenników haimonji mię- 

„dzy rządem a reprezentacją łludową*, 

ks — Nie podpiszemy takiego sior- 
mułowania. Zdaniem naszem konst. 
17 Marca wytworzyła stan, przy któ. 

rym konieczny jest kryzys ustrojowy. 

Gdyby ten kryzys nie nadszedł nigdy, 
gdyby stabilizował się w Połsce ma- 

razm na tle wykonywania artykułów 

kenst. ,17 Marca, byłoby najgorzej. 

To też nie „ubelewamy* nad rozła- 
mem pomiędzy Sejmem i Rządem. 
Przeciwnie, witamy ten objaw jako 

oznakę zbliżającego się kryzysu, któ- 
ry chcielibyśmy przechorować jaknaj- 
łagodniej, lecz też jaknajprędzej. — 

Temniemniej właśnie cytując ten us” 

tęp Czasu potwierdzamy już wczoraj 
wypowiedziane zdanie, że różnice po- 

między ugrupowaniami nie są tej na- 

tury, które nie dałyby się przezwy- 
ciężyć. 

O roli i znaczeniu udziału Chrze* 
ścijańsko-Narodowych w tych ogólno= 

ziemiańskich obradach pisaliśmy już 
wczoraj, podkreślając, że reprczento- 

wali oni swe stronnictwo licznie i o- 
kazale. Był tam p. Tadeusz Szułdrzyń- 
ski, będący autorytetem dla całego wiel- 

kopolskiego ziemieństwa, prof, Adam 
Żółtkowski, p. Rudziński, młody i u- 
talentowany publicysta z Warszawian- 
ki p. Adam Piasecki. 

Aby zrozumieć całe znaczenie, 

które dla Polski posiada porozumie- 
nie ugrupowań zachowawczych, któ» 
rego ujawnieniem był zjazd w Dzi» 

kowie, mależy cofnąć się dwa lata 

wstęcz de zjazdu walnego zrzeszo- 
nego ziemiaństwa polskiego, protestu- 

jącego przeciw reformie rolnej. Wte- 

dy nie bylo nikego i niczego, który: 
by mógł twierdzić, że jest reprezen- 
tacją polityczną ziemiaństwa. Chcia- 
no, aby tą reprezentacją została Rada 
Nacz, Org. Ziem. Instytucja ta nie 

zgodziła się jednak na tę rolę. 

Ówczesne stanowisko Chrześcj.- 
Nar. da się scharakteryzować fake 

rozpinanie spadechronu nad upadają- 

cemi wśród ziemiaństwa wpływam$ 
związku iludowe - narodowego, Dziś 
możemy powiedzieć, że ludzie którzy 

zebrali się na prywatne zaproszenia 
do Dzikowa, na mocy swych urzędów 

piastowanych w trzech konserwatyw- 
nych organizacjach politycznych, a 
także na mocy swej osobistej powa- 

gi i zaufania, któremi się cieszą wśród 

ziemiaństwa wszystkich dzielnic Pol- 
ski—mają prawo mówić o sobie, że 

są polityczną reprezentacją całego zie- 

miaństwa polskiego, Co więcej, twier- 

dzić także możemy, że poza nie: 

mi do takiej politycznej reprezentacji 
ziemiaństwa mikt pretendowač nie 
może, Cać 

Wobec zainteresowania się zjaz 
dem w Dzikowie urzędowy organ 
„Epoka” zwrócił się do ks Zdzisła- 
wą Lubomirskiego z prośbą o infor- 
macje Ks Lubomirski udzielił temu 
pismu wyjaśnień, które poniżej przy= 
taczamy w całości: , 

Zebrania w  Dzikowie nie trzeba 
brać jako odosobnieny fakt, mający 
samoistną treść sam w sobie. Zebra” 
nie to jest jednem ogniwem więcej w 
łańcuchu prac, które prowadzimy od 
dłuższego czasu celem. skoardynowa- 
mia wysiłków dążących do stworzenia 
w Polsce zwartego ugrupowania kon- 
serwatywnego. 

W gorączkowym okresie, że go 
tak nazwę, państwowego ząbkowania 
odrodzonej ojczyzny, w okresie roz- 
pętania wszelkich demagogizmów czy 
to nacjonalistycznych, czy też so 
cjalistycznych, nie mówiąc już o ko- 
munistach, w okresie, dla którego 
nieszczęsna nasza ordynacja wyborcza 
była. odpowiednim gruntem, rozsąd- 
ny, na realnych możliwościach oparty 
głos konserwatysty nie miał chętnych 
słuchaczy. + 

Dzisiaj sytuacja uległa zmianie. 
Społeczeństwo zrozumiąło, że nie 

daleko sięgającemi frazesami, a real- 
nymi twórczymi faktami państwo żyć 
może. Głos rozsądku i umiaru nie 
jest już dzisiaj głosem wełającego na 
puszczy. Powiem więcej, dzisiaj kraj 
wytnaga od nas konserwatystów real 
nej i usilnej pracy. Chwila nadeszła, 
że musimy stanąć na arenie politycz- 
nej, wypełnić wobec ojczyzny nasz 
obowiązsk. Ugrupowania konserwa- 
tywne u nas tak jak zresztą cała Pole 
ska cierpią na skutki rozbiorów. Met- 
talność Warszawy, Poznania, Krako* 
wa, nie fest jeszcze jednolitą, nad jej 
uzgodnieniem pracujemy więc stale. 
Dzików jest jednem z poważnieszych 
posunięć na tej trudnej do przebycia 
drodze. Mam nadzieję, że jest jed- 
nym z tych etapów, który nas do po" 
żądanego celu zbliża. 

Pułk. Sławek przybył na zaprosze- 
nie gospodarza hr. Z. Tarnowskiego. 
W towarzyskiej rozmowie wymienił z 
nami swe myśli i zapatrywania na o- 
becą wewnętrzną sytuację w Polsce. 

Ta wymiana myśli była dla nas 
wielce ciekawą i pożyteczną. Muszę 
stwierdzić, 26 miała ona charakter 
czysto atny luźnej rozmowy bez 
żadnych konkluzji. 

SS   

Przeciwko jątrzeniu. 

WARSZAWA, 22 !X, (żel wł. Słowa) 
Polski Komisarjat Generalny w Gdań: 
sku złożył protest w Senacie Gdań- 
skim przeciwko wyświetlaniu znanego 
filmu nacjonalistycznego niemieckie- 
go pt „Płonące granice*. Protest 
złożony został 18-go bm. dotąd ad. 
powiedź jeszcze nie nadeszła. Przy” 
omnieć należy, że wyświetlanie tego 
lmu zostało zakazane w Berlinie na 

skutek protestu poselstwa polskiego. 

Zderzenie pociągów. 

RZYM, 22. 9, Pat. Dziś rano o 
godz. 4 min. 45 na linii Rzymm—Ti- 
burstena pociąg towarowy zderzył się 
z pociągiem specjalnym idącym z 
Neapolu a wiozącym z Brecji partję 
byłych uczestników wojny, 50 «sób 
odniosło rany, w tem 10 ciężkie. 

Šejm i Rząd. 
Tajne uchwały klubów Piasta 

i Zw, Lud. Nar. 

WARSZAWA. 22.9 (tel.wł, Słowa) 

W kołach politycznych krążą pogło- 

ski, że kluby Piasta i Związku Ludo- 

wo-Narodowego oprócz uchwał ofie- 

jałnych, powziętych po odroczeniu 
sesji sejmowej, powzięły szereg uchwał 
tajnych skierewanych przeciwko rzą- 
dowi. W związku z tem można zano- 
tować fakt,że wczoraj późnym wieczo- 
rem przybył do Sejmu jeden z wybite 
nych przedstawicieli parlamentaryzmu 
polskiego i zwrócił się do kilku klu. 
bów z propozycją grernjalnego złoże- 
mia mandatów, rozwiązując przez to 
same obecną kadencję Sejmu. Jeden 
z przedstawicieli PPS. na te propo- 
zycję odpowiedział,i że mandat posel- 
ski otrzymał z rąk Społeczeństwa a 
nie od rządu i wobec tego niema po- 
wodu zrzekać się ge w tej chwili. Po 
tej samej myśli szły odpowiedzi in- 
nych klubów, do których zwracał się 
projektodawca. 

Konferencja marszałka Piłsud- 
skiego z p. Bartlem. 

WARSZAWA, 22.X, (żel. wł. Słowa) 
Dziś przed południem powrócił z Su- 
łejówka premjer marszałek Piłsud- 
ski i w godzinach południowych ed. 
był dłuższą konferencję z vice-prem- 
jerem Bartlem. Tematem konferencji 
były najważniejsze sprawy państwowe. 

Protest marszałka Trąmpczyń. 
skiego. 

WARSZAWA 22. IX (żel, wł. Słowa) 
Po zamknięciu sesji Senatu w miesz 
kaniu przywatnem marszałka Trąmp 
czyńskiego odbyło się posiedzenie 
przywódców klubów senackich, n 
którom upswadniono marosalka Trączp- | A 
czyńiskiego do wystosowania pisma 
do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej z 
protestem przeciwko odroczeniu sesji. 
Pismo to brzmi: 

„W dniu 12-go b. m. miałem 
zaszczyt przy wspólnej wizycie z mar- 
szałkiem Sejmu stwierdzić wobec Pa- 
na Prezydenta, że dekret z dnia 9-go 
września r. b. zwołujący Senat na 
nadzwyczajną sesję dopiero od dnia 
22-go września narusza art. 25 i 37 
Konstytucji. Stwierdziłem mianowicie, 
že Senat tmiał bezwzględne prawo 
prace swe, zahamowane dekretem z 
dnia 13-go lipca rozpocząć znowu w 
dwa tygodnie po wręczeniu wniosku 
o otwarciu sesji nadzwyczajnej a więc 
w dniu 10-go września. Tymczasem 
dziś, t. į. zanim Senat mógł rozpo- 
cząć swe posiedzenie, nadszedł nowy 
dekret datowany z dnia 20-gó b. m., 
odraczejący nierozpeczętą sesję Sena- 
tu na dni 30, pecząwszy: od dnia 
22-go września. Przez akt ten bez- 
względne prawo Senatu do ponow- | 
nego rozpoczęcia swoich prac jest 
zupełnie bezprawnie  przekreślone. 
Imieniem Senatu na mocy art. 12 re- 
gulaminu zakładam przeciwko temu 
oczywistermu pogwałceniu art, 25 i 37 
Konstytucji uroczysty protest. 

Trąmpczyński. 

Poseł Bogomotow, 

WARSZAWA, 22.!X, (tel. wł.Słowa) 
Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy 
się, żejw pierwszych dniach paździer- 
nika przyjedzie do Warszawy nowy 
poseł sowiecki p. Bogomołow które- 
mu już rząd polski udzielił agrement. 
Jak już donosiliśmy p. Bagomołow 
jest zawodowym dyplomatą i pełnił 
swe funkcje w kilku poselstwach za- 
granicznych. 

Wyjazd delegata polskiego;do 
Berlina. 

WARSZAWA, 22iX, PAT. Pełno- 
mocnik rządu polskiego do rokowań 
polsko-niemieckich dr. Witold Prą- 
dzyński przyjechał do Warszawy ce- 
łem porozumienia się z czynnikami 
rządowemi w kwestjach dotyczących 
rokowań prawno-rozrachunkowych Z 
Niemcami. 
Inspekcja oddziałów Banku 

Polskiego 

WARSZAWA, 23. 9, Pat, Prezes 
Banku Polskiego p. Stanisław Karpiń* 
ski w dniu dzisiejszym powrócił iob- | 
jął urzędowanie po 10-dniuwej nieo- | 
becności, w ciągu której dokonał wi- 
goi szeregu pomorskich oddziałów 

anku. * 

  

Dr E. GLOBUS 
(chor. skórne i weuer.) 

POWRÓCIŁ. 

  

 



ECHA KRAJOWE 
O bezpieczeństwo w powiecie. 

— Korespėndencja Słowa — 

W dniu 16—i1X o godz. 21 w 
maj. Cejkiniach p.p. Brynków wy- 
buchł literalnie jednocześnie pożar w 
2-ch stodołach ze zbożem. Fakt pod- 
palenia został ustalony. Nietylko bo- 
wiem znaleziono w pobliżu jednej z 
nich drąg z kłakiem Inu umaczanym 
w podejrzanym tłuszczu i osmalonym 
w ogniu, ale zauważono ponadto 
przy świetle, z piorunową szybkością 
rozszerzającej się łuny, osobnika 
zmykającego od gorejących stodół w 
kierunku położondgo tuż koło dworu 
lasu. Nałbliższy teren został zabezpie- 
czony celem utrwalenia śladów pod- 
„palacza, któremi pies policyjny, extra 
zawezwany z Wilna, miał doprowa- 
dzić do iniejsca kryjówki podpalacza. 
Ponieważ jednak pies ów się spóźnił 
na pociąg, czy to ze względu na nie 
zmniej pilną sprawę, którą miał do 
zrobienia, czy też dla tego, że zega- 
rek był nieuwzgledniony z czasem 
kolejowym, dość tego, żs następnego 
dnia o godz. 15, to znaczy dopiero 
w 48 godzin od chwili wybuchu po- 
żaru, użyto do pościgu psa prywat. 
nego (z Pow. Kom. P.P.), który z 
powodów od siebie niezależnych pod- 
palacza nie wytropił. 

Ozzywiście, że użycie psa dopie- 
ro w 18 godzin po podpaleniu nie 
mogło dać pożądanego rezultatu, za 
długa bowiem była przerwa, czy feż 
to poczciwe stworzenie nie mogło do- 
równać swemu wiłeńskiemu koledze, 
co jest najbardziej prawdopodobue, 
bo pocóż by w przeciwnym razie aż 
z Wilna psa sprowadzać. Jednem sło- 
wem jest tu coś nie tak jakby powin= 
no było być. Niedobrze jest, że Pow. 
Kom. P. P. nie posiada na etacie 
takiego psa, jakiego ma w swem roz- 
porządzeniu Wilno, a jest to wszak 
sprawa dla nadgranicznego powiatu 
pierwszorzędnego znaczenia, | aczkol- 
wiek miejscowe organa bezp. publicz. 
robiły wszystko co mogły, jednakże 
wobec tego, że z nadejściem świtu 
mie można było jeszcze użyć na ślad 
gorący psa do pościgu — akcja tro- 
pienia podpalacza nie mogła dać po- 
żądanego rezultatu, Tak się ta sprawa 
w chwili wysyłania ninielszei kore- 
spondencji t. zn. w dn. 19—|X przede 
stawia. 

Jedno tylko tu można i należy 
stwierdzić, że dzisiejszy aparat bezp. 
publ. jest stanowczo nie wystarczają- 
cy, bo jeżeli w normalnych warun- 
kach i jest on odpowiedni, to w mo- 
mentach wymagających napięcia akcji 
hezpieczeństwa, przedstawia się  ila- 
ściowo zbyt szczupły, a przeto nie 
może podołać zadaniom włożonym 
ua barki organów bezp. publ., a 
wszak jest to sprawa ogólno-państ- 
wowego znaczenia i gdzie jak gdzie, 
ałe na Kresach powinna była być na- 
leżycie nawiązana, boć tu chodzi o 
autorytet państwowości polskiej. No, 
ale.. gdzie Rzym, gdzie Krym, a 
gdzie Warszawa, a resztę niech czy- 
telnik — kresowiec sam sobie do- 
powie 

Opisany wyżej, smutnv fakt pod- 
palenia dworu, daje mi impuls do za- 
notowania następujących luźnych u: 
wag z kilku lat ostatnich. A _ więc 
kiedy jeden z byłych naszych Staro- 
stów (a było ich tyle u nas, że się w 
głowie nie mieści, który to mianowi- 
cie z nich mógł być) bawił w spra- 

"wach powiatu w Warszawie, gdzie w 
+ min: spr. wewn. miał sposobność 

rozmawiać z Starostami z b. Kongre- 
sówki, którzy w myśl odnośnej de- 
cyzji mieli udzielić naszym  Kresom 
pewną ilość funkcjonarjuszów bezp. 
publ.,został poinformowany, że wszak 
trudno wymagać od tych Starostów, 
by się oni zgodzili najlepszy kontyn= 
gent policyjay Kresom odstąpić, No i 

Błędny ryce.z XIX oleku. 
—,„Błędny rycerz w wieku pary, 

elektryczności i pozytywnej filozofji... 
co za nonsens!” pomyśli sobie nie- 
jeden z czytelników: „dziś ich można 
napotkać tylko w kinematografe na 
ekranie, a zbroje ich i hełmy — w 
muzeach starożytności". 

—,Tak, ale niezupełnie, szanowny 
czytelniku" odpowiem na to: „a czyż 
to istotę i przymiot rycerstwa stano- 
wi stalowy pancerz i hełm ze stru- 
siem piórem, które dawno już wyszły 
z mody, jako .rzęczy nieprzydatne 
przy teraźniejszym sposobie wojo- 
wania?" : 

Niel mój rycerz nosił elegancki 
mundur pułkownika sztabu argentyń- 
skiej armji; i pie miecz w rodzaju 

_" „Zerwikaptura” pana Longinusa Pod- 
bipięty wisiał mu przy boku, ale 
bardzo mizerna szabelka. Jiżeli zaś 
nazywam go „błędnym rycerzem”, to 
dlatego, że w żadnym człowieku nie 
napotkałem takiej niezłomnej chęci 
walczyć w obronie  uciemiężonych, 
jak u tego człowieka, którego spotka” 
łem przypadkiem w 1891 r. Buenos- 

° Аугев. Był to nasz rodak, Robert 
C.........cz, czemu się wcale nie dziwię, 
bo takie typy, choć niezmiernie 
rzadko, jednak się napotykają śród 
Polaków przeważnie ma emigracji, i 
"myślę, że Szczery przyjaciel Polski, 
Francuz p. Leblond musiał również 
coś podobnego napolkać, nim napi- 
sał swe dzieło pod tytułem „Polska— 

Swięciany 20 IX, 

oczywiście ci najlepsi, co by się mo- 
gli wydatnie przyczynić do rychlejsze= 
go zlikwidowania na naszych Kresach 
bandytyzmu, pozostali na swych sta: 
rych miejscach, gdzie dzielność ich 
nie mogła być tak dalece wykorzysta= 
ną, jak by to u nas miało miejsce, 
zwłaszcza w sprawie tak ogólno pań- 
stwowego znaczenia, jak rychłe ban- 
dytyzmu zlikwidowanie. Pozornie wy- 
daje się tu być wszystko w porząd- 
ku,  miestety jednak tylko pozor- 
nie. 

W okresie mapadów bandyckich 
Z przed paru lat, w odiegłości kilku 
kilometrów od niżej podpisanego 
miał miejsce napad na parowłókowe- 
go gospodarza, którego dolary Uciu- 
łane w Ameryce były ponętnym  łu- 
pem dla grasujących opryszków. Za- 
mordowano gospodarza i jego żonę. 
Pozostała gromadka dziatwy niepe) 
noletniej. Ponieważ sędzia śledczy 
m'ał olbrzymi okręg do obsługi, dwie 
przeto bite doby upiynęło zanim mo- 
gło się śledztwo rozpocząć, do tego 
zaś momentu stojąca warła nieszczę- 
sną dzieciarnię i okolicznych  sąsia« 
dów do chałupy wpuścić mie miała 
prawa, a biedne sieroty przez okno 
zaledwie na trupy swoich rodziców 
spoglądać mogły. Rzecz zrozumiała, 
że ludność okoliczna do najwyższego 
stopnia tym faklem rozdrażniona 
została, bo nie tylko bandyci 
uszłi bezkarnie, ale i pochować 
„po ludzku* zamordowanych nie da- 
no. Ciekawe było by ustalić jak duże 
okręgi mają przeciętnie sędziowi śled- 
czy w innych dzielnicach Rzeczypo- 
spolitej w porównaniu ze śledczym 
okręgiem na naszych Kresach? Przy 
sposobności zaznaczę, że na te 
wszystkie dysonansy i niedomaga- 
nia naszego życia wiejskiego, kreso« 
wiak spegląda z bólem w sercu i z 
madzieją w duszy, że kiedyś będzie 
lepiej, że to wszystko trzeba prze» 
trwać, jednakże nie można oczeki- 
wać, ażeby ludność miejscowa z ta- 
kąż rezygnacją i zrozumiieniem sprawy 
te traktowała. A poprostu spogląda 
ona na to, jak na lekceważenie tych 
praw, jakie słusznie jej przysługiwać 
powinny i na tem właśnie polega ca- 
ły tragizm państwowości polskiej na 
Kresach. 

A oto jeszcze jeden fakt, i to 
już z dnia dzisiejszego godny zanc- 
towania. Ma być Wilno radio-stacją 
obdarzone. Na ile jest ona dla Kre- 
sów potrzebną, zwłaszcza w dziedzi: 
mie naraliżowania wrogiej akcji anty- 
pańs wowej—o tem chyba mówić mie 
trzeba. I będzie miało Wiłno tę stację. 
Będzie to stacja majsłabsza z tych 
jakie w Polsce istnieją. Wszak Wi: 
łeńszczyzna—to jakieś tam wschod- 
nio-północne Kresy. Wystarczył W 
przyszłości lepszą otrzymacie. A teraz 
bądźcie i z tej zadowoleni, 

Jesteśmy tu na naszych Kresach 
biedni, Nie możemy sobie na nic po- 
zwolić. Ale czy coś się robi tak, na- 
prawdę rzetelnie, aby nas z tej biedy 
podźwignąć? Zdajemy sobie sprawę, 
że odrazu ani ozłocić nasze Kresy, 
ani miodem od dołu do góry wysma* 
rować mie da się, A jednak w  dzie- 
dzinie np. życia samorządów powiato- 
wych, które się opiekują gminami 
wogóle, a deficytowemi w  szczegól- 
ności, istnieje zasada samopomocy, 
która z wielkim nieraz wysiłkiem, 
jednakże końce z końcami wiąże i 
budżety gminne łata. Kiedyż wreszcie 
doczekamy się analegji idącej z gó- 
ry? Dlaczego w ramach nietylko wo- 
jewództwa nie mogłaby wejść w ży- 
cie zasada samopomocy, dotycząca 
poszczególnych powiatów, ale, co 
ważniejsze, by w ramach całej Rze- 
czypospolitej zasada samopomocy, do: 

rycerz śród narodów*. Nie wiem, czy 
żyje jeszcze ten dziwny człowiek; ale 
w chwilach, gdy myślę o przeszłości, 
i migałą mi przed oczyma ludzie, 
których się znała w różnych krajach, 
staje mi w pamięci sucha muskularna 
figura człowieka średniej urody, krza- 
czaste siwe brwi i aczy, dziwnie prze* 
nikliwe, świdrujące duszą człowieka 
na wylot. Dodajcie do tego postawę, 
jaką mieli tylko dawni wojskowi, któ- 
rych tak trenowano w szkołach kade- 
tów, że nieraz i matka rodzona nie 
mogła peznać własnego syna,—i 
portret będzie zakończony, Całe życie 
tego człowieka upłynęło w obozie, w 
pochadach i na wojnie. Za czasów ca- 
ra Mikołaja | wzięte go gwałtem do 
wojska i oddano do szkoły kadetów; 
ale gdy chłopieć zdobył szlify oficer- 
skie, wybuchła wojna Krymska i pan 
Robert Ch.....cz, nie chcąc wysługi- 
wać się ciemięzcom Ojczyzny, przy 
pierwszej okazji zbiegł do francuzów. 
Później, po  powrocie z Ameryki, 
opowiadał mi o tem pułkowaik Su 
chodołski, którego jeszcze dobrze 
pamięta całe Wilno. | 

—,„ Wyobraź pan sobie taką sce- 
nę''— mówił śmiejąc się staruszek: 
„okopy nasze zbliżyły się do nieprzy- 
jacielskich o jakie 150—200 kroków. 
l oto pan Robert kazał żołnierzom 
dać salwę w stronę Francuzów, а ро- 
tem, nie czekając aż broń będzie na- 
bita powtórnie *), wskoczył na wał 

*) W tych czasach jeszcze nie było 
karabinów odtylcowych szybkostrzelnych. 

Sie OWO. 

Łoton wiedziuła o przygotowaniu 
Zimichi © Talroguch. 

„Tedeja Bridi* zamieszcza oświadczenie posła Arweda 
Berga, który twierdzi, iż według informacyj pochodzących 

od członków, zbliżonych do rządu łotewskiego na trzy dni 

przed buntem w Taurogach było wiadomo, iż zamach jest 
przygotowany. 

Poseł Berg zapytuje, dlaczego rząd łotewski nie poin. 

formował o tem rządu litewskiego, 
Socjaldemokracja łotewska, według posła Berga, była 

poinformowana o przygotowaniach podrobionych przez so- 

cjaldemokrację i komunistów litewskich, 

„Tedeja Bridi* zamieszcza również wyjaśnienie mini. 
stra opieki społecznej, który zaprzecza rewelacjom pos. 
Berga. Za nim wypowiada się w tej sprawie były premier, 

członek stronnictwa chłopskiego, który uważa, że rewelacje 

pos, Berga są bardzo bliskie prawdy. 

IST DES TE SPART EAN AREZZO EOKA ROCCA Z ZYC ЯТТ 

Udział Polski w wystawie prasowej. 
WARSZAWA, 22 IX. PAT. We czwartek dnia 22 b. m. w południe 

odbyło się w Ministerstwie Spraw "Zagranicznych pod przewodnictwem 
naczelnika Wydziału Prasowego p. Libickiego zebranie przedstawicieli za- 
interesowanych organizacyj prasowych i wydawniczych w sprawie udziału 
Połski w międzynarodowej wystawie prasowej, która odbędzie się w roku 
1928 (maj—paździeraik) w Kolónji. Zebranie to było bardzo licznie repre- 
zentowane i uznało konieczność udziału Polski w międzynarodowej wy: 
stawie prasowej. Csłlem przygotowania odpowiednich materjałów wyłoniona 
została tymczasowa komisja organizacyjna w składzie pp.: Dębickiego, 
Jarkowskiego, Mortkowicza, Tchórzewskiego, Balińskiego i Iwaszkiewicza, 
która w terminie S-tygodniowym przygotować ma wszglkie niezbędne ma- 
terjały celem dalszej akcji w tym kierunku. 

Zawody © 'puhar Schneidera. 
LONDYN, 22 9 PAT. Podsekretarz stanu do spraw lotnictwa sir 

Filip Sassoon przyleciał wczoraj o godz. 6-ej min. 30 wieczorem do 
Wenęcji. Podróż z Londynu do Wenecji trwała przeszło 6 godzin. Mini- 
ster będzie reprezentował rząd brytyjski w zawodach o puhar Schneidera, 
rozpoczynających się 25 bm. 

Mecz Dempsey—Tunney. 
CHICAGO, 22 9. PAT. Gorączkowe naprężenie w oczekiwaniu meczu 

bokęerskiego Dempsey'a i Tunney'a doszło do punktu kulminacyjnego. W ostat- 
nich dniach przybyło do Chicago około 100 tys. osób przyjezdnych. Dotych- 
czas drzedano 175 tys. biletów wstępu, za które zapłacono 2 i pół miljona 
dolarów, Trener Tunney'a wyraził przekonanie, że Dempsey będzie w ciągu 
5:ciu rund pobity knock out'em. Z drugiej strony wyraża się również opty- 
mistycznie Dempsey. 

Trzecia partja w meczu Capablanka—Alochin. 
BUENOS-AYRES. 22.X, PAT. Trzecia parija w meczu szachowym o 

mistrzowsiwo świata pomiędzy Capablanką a  Alochinem zakończyła się 
wygraną pierwszego. Stan meczu — obaj przeciwnicy po jednym punkcie. 

tycząca poszczególnych województw, sie podała do wiadomości, drugi — 
obowiązywała do przyjścia słabszym sbalenię całej krescencjj w majątku 
z pomocą? Wsząk faktem jest, że w 
1926 r. gospodarka i finanse sejmiku 
Inowrocławskiego tak świetnie stały, 
że zaniechano tam ściągnięcia Įesiėn- 
nej raty podatku gruntowego, jako 
zbędnego wpływu do kasy seįmiko- 
wejl! A co się u nas tej samej jesie- 
ni i tegoż 1926 r. działo? 

Jednem słowem w tym wielkim i 
ciężkim mechanizmie ogólnopaństwo= 
wym jest coś niedokładnego i niezró- 
wnoważonego, co właśnie powstrzymuje 
bieg i rozwój siły wytwórczej tych 
dzielnic, w których jest jeszcze bar- 
dze dużo do zrobienia, a przedwszy- 
stkiem dotyczy te naszych Kresów. 

Obyż równowaga ta przyszła jak 
najprędzej i oby przyszła do nas nie 
zapóźno. 
В M. Cywiński, 

P,S. W ostatniej chwili dowia- 
duję się, że w dniu dzisiejszym o 
godz. 10 miał mielsce napad 4 ban- 
dytów na trakcie Święciany — Widze 
na przejeżdżającego kupca, do które- 
go strzelano, jednakże z powodu chy- 
bionego strzału i zawdzięczałąc  rą- 
czemu koniowi, kupiec Żyd miał moż- 
ność umknąć w czas. 

W ciągu ubiegłego miesiąca mie- 
liśmy już 3 występy band dywersyj- 
nych. Raz—na trakcie Święciany—Mie- 
łegiany, © czem prasa w swoim cza- 

z białą chusteczką w ręku i pomknął 
ku Francuzom. jeszcze krzyknął па 
pożegnanie: „pal was djabli  carscy 
siepacze! Zabraliście na skarb mają- 
tek ojcowski, a ja mam się za wa 
bi?! A czy to ja duren!“ ; 

Od tej chwili zaczęło się tułacze 
życie pana Roberta, pełne przygód, 
o których rozpowiadana całe legendy 
w polskiem towarzystwie w Buenos- 
Ayres. Rodak masz, zakeńczywszy 
wojnę  Krymską, zaciągnął się do 
francuskiej armji kolenfalnej i kilka 
lat wojował z Arabami w Algierji; 
stamtąd przeniósł się do Włoch i pod 
dowództwem Garibaldi'ego walczył o 
niepodległość ltalji pod Magentą i 
Solferino; stamtąd udał się do Syrji 
bronić Maronitów, którym grozili rze” 
zią dzicy i okrutni Druzowie; z Syrji 
„machnął* do Ameryki Północnej że- 
by walczyć w obronie murzynów, 
uciskanych przez plantatorów i, na- 
reszcie, ruszył do Południowej Ame- 
ryki, żeby wziąć udział w krwawej 
wojnie paragwajskiej, która szalała 
7 lat i zrujnowała do Sszczętu Pa- 
ragwaj, jeden z najpiękniejszych kca- 
jów pod słońcem. | jak Herkules 
znalazł ssbie Omfalę, która przykuła 
go swemi wdziękami na chwilę do 
domowego ogniska, tak i ten „błęday 
rycerz” spoczął na laurach dopiero w 
Argentynie przy boku  młodziutkiej 
żony, z pochodzenia Hiszpanki.. ale 
ciągłe: wspominał dawne czasy, pełne 
trudów i mozołu, jak gdyby żałował, 
że—,„ot—przeszły i nie wrócą., były 
wojny — i skończyły się... a kiedyż 

Cejkinie i trzeci—podany wyżej. 
Byliśmy pewni, że bandy dywersyj- 

ne zostały już pomyślnie zlikwidowa- 
ne. Ostatnie jednak wypadki wykazu- 
ią, że bandytyzm w ciągu półtora 
roku przycichł tylko, a ebeenie znowu 
daje się powiatowi we znaki. Nadcho* 
dząca jesień, bezdroża, długie noce, 
lesisty teren północy powiatu, blis- 
kość granicy—wszystko to stwarza 
pomyślne wa'unki dla band party- 
zanckich i wymaga silniejszego napię- 
cią akcji bezpieczeństwa, co bez 
wzmocnienia aparatu bezpieczeństwa 
publicznego nie da się przeprowadzić. 

M. C. 

Perlmuttera  Ultramaryaa 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do Helicsę 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

  

  

Schorowana niedołężna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkierm żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji «Słowa». 

to w  przyszłości—jeszcze jedna wy- 
buchnie?l * 

Nie był to jednak  karjerowicz, 
który i z wojny potrafi sobie zrobić 
aferę, kryjąc się w sztabie i poszu- 
kując orderów... wojna go nęciła jako 
wymiar sprawiedliwości historycznej 
Nemezis, a w walce o „prawdę* ten 
człowiek widział cel życia. | gdy 
„horyzoat polityczny" zaciągały chmu- 
ry, a w powietrzu pachło prochem, 
stary wolak pądził na plac walki 
przez lądy i morza, spadał jak Śnieg 
na głowę i pytał: „no, panowie, ko- 
go i za co trzeba bič?“ A w wyborze 
przyjaciół i wrogów kierował się tylko 
sumieniem: A 

W tych czasach nie mało jeszcze 
bylo ludzi, którzy brali udział w Woj: 
nie Paragwajskiej 1864—1871 r., któ» 
rą toczyło trzy państwa — Brazylja, 
Urugwaj i Argentyna przeciwko dy- 
ktatorowi Paragwaju, ambitnemu So- 
lano-Lopez. Nie mało też rozpowia- 
dano o straszliwych spustoszeniach i 
o wyludnieniu nieszczęsnego Para- 
gwaju, który przed wejaą liczył pół- 
tora miljona mieszkańców, a po woj- 
nie zaledwie 200000— i to przeważ- 
nie kobiet. 

— „Czy uwierzysz paa — mówił 
mi jeden z tych ludzi, że na tej woj- 
nie, którą prowadzono po barbarzyń- 
sku, z bezprzykładną w dziejach za- 
jadłością,—cała ludność męska była 
wytępiona, tak że na 10 kobiet przy- 
padł jederń mężczyzna? * 

— „Czy wiedzą u was w Euro* 
pie", mówił drugi, —„że w ostatniej 

Na ratunek powodzianom, 
OBYWATELE! 

Ciężkim ciosem spadla klęska żywiałowa powodzi 
wództwa południowo-wschodnie. 

Wieści o tym istnym dopuście Bożym przeniknęły w lot do najdal- 
szych zakątków Rzeczypespolitej, budząc powszechne przerażenie, głębokie 
współczucie, tudzież chlubny i szlachstny odruch natychmiastowego špie- 
szenia z pomocą tak niemal doszczętnie zrujnowanej, a właśnie najuboż- 
szej ludności 

W takich razach nie może być nawet mowy o różnicach: narodowo- 
ściowej, stanowe], klasowej, wyznaniowej, ani jakiejkolwiek wogóle. Ludzie, 
bliźni nasi, a nasi państwowi współobywatełe — głodni i bez dachu nad 
głowąl Dzieci tam mrą, choroby dzies'ątkują ludność bezradną, giną resztki 
cudem uratowanego mienia i dobytku. 

Byłoby rzeczą wprost bezrozumną zwalać calą akcję ratunkową na 
Rząd. Skarb Państwa, zamknięty jest na dziesięć zamków w ramach bud- 
żetu. Nie jest przygotowany na wydatki uagłe i niespodziewane. Jak świat 
szeroki i długi, wszędzie i zawsze ogół ludneści Państwa śpieszy zażeg- 
mać katastrofę miejscową — której nikt przecie przewidzieć nie może. 

Niechże i nam dopiszą: męska decyzja, szybkość wykonanła, poczucie 
obywatelskiego obowiązku a na ostatek niech dopisze i serce wrażliwe па 
niedolę bł źaiego. 

Niech się raz jeszcze okaże, że na Ziemię Wileńską liczyć może 
Rzeczpaspołita w każdej potrzebie, I że gdy chodzi o obywatelską sprawę, 
my nie znamy nawet cienia dzielaicowego partykularyzmu. 

Na ratunek powodzianem!i Niech każdy grosz swój dal Chleb będzie 
z niego dla głodnych i przytułek dla bezdemnych. 

(—) Władysław Raczkiewicz. 

Wojewoda i Przewodniczący Wojewódzkiego 

Komi:etu Społecz. Pomocy Ofiarom Powodzi. 

na masze Woje- 

Ks. Arcybiskup metropolita wileński Romuald Jajbrzykowski, Ks Arcybiskup pra: 
wosławny Teodozjusz, Nadrabin senator Izaak Wubinsztejn, Muffi muzułmański dr. Ja- 
kób Szynkiewicz, Superintendent gen. ks Michał jastrzębski. Pastor Zygfryd Loppe, 
Hacham p Szymon Firkowicz, Inspektor armji gen Stanisław Burhardt Bukacki, prezy - 
dent miasta Józef Folejewski, rektor USB prof Stanisław Pigoń, prezes sądu apelacyj 
nego Resżyfut Sumorok, p. Jadwiga Raczkiewiczowa, vice wojewoda Olgierd Malinowski 
vice'przewodniczący Komifefu, prezes Ludwik Uniechowski, prezes Czesław Jankowski, 
dyrektor Stanisław Białas, dyrektor józef Korolec, p. Stanisław Bagiński, prezes Mieczy: 
sław Bohdanowicz, dyrektor Bogusław Bosiacki, p Janina Gurhardtowa, prezes Mieczy- 
sław Ciemnołoński, prezes Witold Cieszewski, płk. Walerjan Czuma, prezes '-h. L Cy- 
tron, inżynier Leon Dubiejkowski, mjr Stanisław Dworzak, prezes Mieczysław Engiel. 
prezes Witold Eymontt, rabin Sumuel Fryd, prezes Hipolit Gieczewicz, prezes Adolf. 
Gordon, prezes Ksawery Gorzuchowski. płk Górski, dyrektor Władysław Grzegorzewski, 
p Hieronim Grzyb, ks prałat Jan Hanusowicz, prezydent konsystorza Herman 'žycki, 
dyrektor jan Jakubowski p Konrad Jocz, p Adolf Kopeč, ks protojerej jan Kraskow- 
ski, senator Bronisław Krzyżanowski, inspektór pracy Bolesław Leszczyński, prezes Sta: 
nisław Lewakowski, ks kanonik Lubianiec, prezes -tanisław Łączyński. p Bwelina Ło- 
Ruciewska. dyrektor Ludwik Maculewicz, prezes |an Malecki, dr. Wiktor Maleszewski, 
p. Zygmunt Nagrodzki, prezes Wiktor Niewodniczański dziekan Kazimierz Petrusewicz, 
prezes Jan Pietraszewski. p Arsenjusz *imonow. generał Bołesław * opowicz, prokurator 
słanisław Pliszczyński, inspektor Bronisław rraszałowicz, p, Józef *rokopowicz, dyrek* 
tor Oktawjusz Rackiewicz, p Paweł Raue, prezes Roman Ruciński, kurator dr. Antoni 
Ryniewicz, p Józef Sasinowicz p Hełena >ławińska, prezes Juljan Staszewski, prezes 
Franciszek Sfążewski, prokurator Bronisław Stejnman, dyrektor Wacław Gizbert Studnicki, 
Komisarz Rządu |gnacy *trzemiński prezes Antoni Szczepkowski dr. Jerzy Szłapelis, 
dyrektor Marjan Szydłowski, dr Gustaw Sztolcman, prezes Józef Trzeciak prezes Wi 
told Węsławski, poseł dr. |akób W ygodzki. 

[PANIE KONSERWUJCIE   
Ww 38 ZĄ URODĘ. Administracia „Słowa* poieca 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- efiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
raty do  samomasażu przeciw znajdującą się w nędzy, składającą 
zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczupłają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczupiające dla pań i 
panów. Ządajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.-H. Labor, Bydgoszcz, 

Gdańska 131. 

się z rodziców suchotników i trojga 
małych dzieci. 

Łaskawe ofiary prosimy skł1dać 
w Adm, „Słowa* dła „rodziny w 
nedzy“, 
  

  

  

Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
(z programem rocznym). 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, 
przedszkolach i żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 

Anatomja i fiziologja, Dyeietyka dziecka, 
Hygiena i bakterjologja, Choroby dzieci i pielęgnowanie 
Patalogja ogólna, dziecka chorego, 
Hygjena dziecka, Psychologja i wychowanie, 

Opieka społeczna nad dzieckiem, | Gry i zabawy, 
Wykłady odbywają się 3 razy tyg. w godzi wiecz. W kursach biorą udział 
profesorowie naszej Wszechnicy i lekarza specjaliści w chorobach dziecię- 

cych. Kierownictwo naukowe objął prof. U. S. B. Dr Wacław Jasiński. 
Świadectwa pielęgniarki zawodowej są wydawane po ukończenia 

(z praktyką) I złożeniu egzaminów. 
Na poszczególne przedmioty Kursów mogą być przyjmowane wolne 
słuchaczki. Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KURSÓW 
HANDLOWYCH przy ul. Mickiewicza 22—5 w godz. od 12—2 i od 5—7 w. 

kursu 

  

Klinika Położniczo Ginekologiczna U. $. В. 
ul. Bogusławska 3. 

rozpoczyna przyjmowanie chorych i rodzących z dniem 27 IX b. r. 
Przychodnia czynna od dnia 27 IX b. r. od godz. 10 do 11 m. 30 rano 

z wyjątkiem niedziel i świąt, 

  

ul. Św. Jakóbska 6 — 1. 

LEKCJE MUZYKI FoRTEzIAN i TEORJA 

UDZIELA Mich ał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

Przyjm. 11 — 121 4 — 5 godz.   
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bitwie pod Aquidaban  wyrznięto 
10.000 chłopców, którzy w obronie 
ojczyzny stali do szeregu, bo Starsi 
byli juł wybici co do nogi?" 

Nic dziwnego, że słysząc takie 
rzeczy O tej egzotycznej wojnie, o 
której u mas tak mało wledzą,—jam 
szukał tylko okazji, żeby zainterpelo- 
wać weterana tej wojny, starego puł- 
kownika. 

— „Byłem na 8 wojnach*, — od- 
rzekł mi stary wiarus, — „ale takiej 
zajadłości nie widziałem ani przedtem, 
ani potem. Bo to wy tam w Euro: 
pie wojujecie według prawideł, usta- 
nowienych na międzynarodowych kon- 
ferencjach  „cyrlich—manyrliich* — i 
nie macie pojęcia, co to jest wojna 
rasowa. A tu była walka dwóch ras— 
białej i czerwonej, bo paragwajczycy 
—to nawpół cywilizowani indyanie Z 
plemienia Guarani. Słyszałeś pan o 
sławnej bitwie pod Riachuello? 

— „Nie, nie słyszałem!” 
— „Nie słyszałeś pan?“ burknął 

stary wojak. „Dziwna rzecz! A cze- 
goż to was uczą w szkołach, czem 
napełaiają głowy? Achillesami, Epa- 
minondasami i Periklesami, których 
może i nie było na świecie... Pod 
Riachuello, mój dobrodzieju, para- 
gwajczycy ma wątłych łodziach za- 
atakowali nieprzyjacielskie kanonierki 
i menitory; a gdy brazyljanie ogniem 
swej artylerji zatopili łodzie, —co zre- 
bili paragwajczycy, co? Myślisz pan, 
że drapnęłi, lub wyrażając się po 
wojskowemu, zarządzili „rejteradę“' 
jak to było w Europis? Nie, panocz- 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. @
0
2
2
 

55
55
! 

R
a
z
 

[
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
 

   
   

ku! „Nóż w zęby* i wpław do ka- 
пошегек... wdrapali się ma pokład i 
wyrznęli brazylichów co do nogi. A 
o bitwie pod Curupaity słyszałeś 
pan?* 

— „Nie slyszalem!* 
— „Jeszcze lepiej! — Pod Curu- 

paity paragwajczycy, otoczeni doko- 
ła i nie mając już ładunków, odparli 
bagnetem 8 ataków nisprzyjaciela, a 
nastągije polegli wszyscy co do jed- 
nego, jak niegdyś spartanie pod Ter- 
mopilami, Pamiętam jak dzisiaj: wy- 
seki pagórek, a na nim mała kupka 
niedobiików. ł oto podjeżdża parla- 
mentarz brazylijski. — „Poddajcie. się 
mgžni wrogowie*—wola. A porucz- 
nik Ramirez (świeć Panie Boże nad 
jego dusząl dobry to był ofice— 
wystrzałem z rewolweru kładzie bra- 
zylicha na ziemi, No, rozumie się, 
że garstkę walecznych w jeden mo- 
ment wykłuto bagnetami", 

— „Jakże pan ocalałeś?* 
— „Ech, paniel jam spieszył z 

artylerją na pomoc i spožailam się 
tylko o godzinę... możebyśmy zwy- 
ciężyli, gdyby nie te przeklęte dro- 
gi”... i stary żołnierz westchnął i za- 
myślił się głęboko. 

—,„Daruj pan, panie pułkowniku”, 
przerwałem tę zadumę: „ale ja widzę 
u pana ma piersi ordery i brazylijskie 
i paragwajskie...” 

— „No i cóż z tego?“ 
— „Więc pan służyłeś i w brazylij- 

skiej armji? 
Konstanty Siemiradzki. 

(Dokończenie nastąpi). 
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O przymusie wodociąg 
Bawiąc w Druskienikach dowiedz:ałem 

się z gazet z dnia 3-go września, © niektó- 
rych szczegółach projektawanego przez Ra- 
dę Miejską przymusu wodociąqowego i kana- 
lizacyjnego dla właścicieli meruchomości w 
Wilnie. 

Ponieważ projekt ten został narszie 
odesłany do odnośnej komisji, która go mo- 
że przerobić, więc uważam, że wchodzić w 
rozpatrywanie szczegółów tego projektu by: 
łoby przedwcześnie ale, ponieważ Sprawą 
ta jest nie małej wagi więc sądzę, że wypo- 
wieczenie w tym przedmioc e ogólnych uwag 
może przynieść pewną korzyść. 

Zastanówmy się więc nad tą sprawą ztt- 
pełnie objektywnie, sine ira et studio, z pun- 
ktu widzenia interesów jak ogólno-miasto- 
wych tak i tej klasy obywateli, ' których ten 
przymus ma dotknąć bezpośrednio 1. j. wła- 
Ścicieli nieruchomosci. 

Otóż przedewszystkiem przyznać należy, 
że cięć Rady Miejskiei przyjść jaknajpiędzej 
do takiej sytuacji, by wszysikie posesje by- 
ły skanalizowane i złączone z siecią wodo: 
Ciągów jest najzupełniej uzasadniona, albo- 

«wiem po pierwsze znaczna ilość nieskanali- 
zowanych nieruchomości robi stratną dla 
gospodarki miejskiej całą sprawę kanalizacji 
miasta a powtóre należy dążyć, dla przy- 
czyn ozysto sanitarnej natury, do zniesienia 
asenizacji za pomocą beczek. Z drugiej stro- 
ny niewątpiiwem jest, że skanalizowanie po- 
sesji jest i w interesach właścicieli takowych, 
albowiem od chwili skanalizowania domu 
rozchody asenizacyjne znacznie się zmniej- 

Szają a posesja skanalizowana i mająca wo- 

dociąg zyskuje bezwarunkowo na swej war: 
OŚ LI. 

W ten sposób jesteśmy przed dość ory- 
ginalnym faktem a mianowicie, że gdy jed- 
nakowe załatwienie sprawy leży w interesie 
obu stron, sprawa się ta jednak nie załatwia 
i jedna ze stron—Zarząd Miejski — dąży do 
uchwalenia przymusu. 

Nazwališmy ten fakt oryginalnym, a 
byłby on nawet zadziwiającym, gdybyśmy 
żyli w warurikach gospodarczych normalnych. 
Rzecz jeanak jest w tem, że są one dalekie 
od normalnych, o czem sę często zapomina, 

Przypominam sobie, że i w starej Ra- 
dzie słyszałem nieraz głosy, źe położenie 
właścicieli domów jest obecnie niemal że 
lepsze niż było przed wojną, ponłeważ ko- 
miorne zbliża się do przedwojennego, a ге- 
mont chodników i bruków przeszedł do 
Magistratu. ; 

Mimcnianie takie jest absolutnie 
1 nie odpowiada rzeczywistości a wygłzsza- 
me bywało zwykle przez ludzi nie posia: 
dających nieruchomości i nieznających się 
ma rzeczy. ° 

Trzeba pamietač, ie každy budynek po- 
trzebuje stalė i ciągle tego czy innego re- 
montu. k 

Skoro się to robi stale w miarę potrze- 
by, stanowi 10 pewny, ale zupełnie normai- 
my rozchód, lecz skoro budynek został przez 
<zas dłuższy zaniedbany, wywołuje to 
łatach nasiępnych bardzo znaczne i nienot- 
malne rozcnody. 

W Wilnie, przez cały czas wojny, nie 
było mowy o remontach, a później, gdy się 

wojna skończyła, nie mogło też być mowy 
o tem, bo jak władomo, dzięki ochronie lo: 
katorów, domy przez dłuższy czas nie @а- 
wały żadnych dochodów. 4 

Więc dachy w swoim czasie nie malo- 

wane, lub tež nie naprawiane, wymagają 
obecnie zupełnej zamiany nowemi, więk= 

szość kominów potrzebuje kapitalne] prze- 

róbki, piece, z wyjątkiem tych szczęśliwych 
wypadków, gdzie jouatorowie nie pozałowali 
«własnych pieniędzy ma kapitalny remont, 
grożą pożarem, a zewnętrzna strona domów 
jest wprest opłakarą, nie mówiąc już o 

gzymsach, które nieraz właściciele aomów 

odbijają bojąc się wypadków opadania gip- 

Batury . nie mając środków dla gruntowe- 
remontu, który z samej natury tej robo- 

ty, jest zawsze bardzu drogi. To są rzeczy 
tak zrozumiałe, że nie trzeba przytaczeć cyfr 
dla uzasadnienia tezy, że obecnie właścicie- 
je domów muszą ponosić dla odnowienia i 

podtrzymania swych budynków bezporówna- 
mia większe rozchody, niż ie, które byłyby 
jako normalne w ciągu szeregu lat wojny I 
pewnego okresu czasu bezpośrednio po jej 
zakończeniu. 

Walej trzeba pamiętać, że nawet w tych 
wypadkach, gdy na mocy ochrony lokatorów 
komorne doszło do normy przedw: jennej, 
fakt ten jest jednak iliuzją, gdyż usiawa o 
ochronie lokatorów liczy się z kursem rubła 

złotego — 2,66 złotych, Co, mie ma nic wspól- 
mego z rzeczywistością. 3 i 

ezbędnem też będzie wspomnieć, SzCZE- 

gólnie Zi biorących rzeczy powierz- 
chownie i nie mających nic. wspólnego = 

pieniężnemi ktoputami wtešcicieli domėw, 
© podatkach, które obecnie opłaca kazdy 

«właściciel nieruchomości, a które są: poda- 

tek lokalowy, jak każdy inny lokator w jego 

domu, podatek państwowy od nieruchomości, 

podatek miejski od nieruchomości, podatek 

inwestycyjny na biuki, podatek majątkowy i 

podatek progresywny dochodowy, a ogėina 

cyfra tych wszystkich pry O: 

i przewyższającą podatki prze . 

R Edy Byłeś Szefem Sekcji Finansowej 

traciłem moc Czasu i pracy na osobiste roz- 
patrywania skarg i zażaleń płatników, gdyż 

uważałem to za swój pierwszy obowiązek. 
Otóż wyznaję, że nieraz właśnie poda- 

mia i zażalenia wiaścicieli nieruchomości (na 

turalnie mówię tu o nieruchomościach rra- 

łych i w pewnych wyjątkach o średnich) 
stawiły mię w to drażliwe 1 przykre położe: 

mie, gdy się widzi, że właścicie! opłacić po: 

datki nie jest w stanie, gdyż pracy „dla tych 

<zy innych przyczyn dostsć nie może, rodzi- 

na jest liczna, Tokatorowie nie płacą a fak- 

tyczcy dochód od nieruchomości jest lak 

mały, że przy naszej drożyźnie życia ledwo 
snu starczyć może па bardzo nędzne SE 

manie, a uczynić zadość jego prośbie nie 

można. W innych podatkach, byłoby mo* 

żebne zmniejszenie lub nawet zupełne zwol- 
mienie, a w podatku od nieruchomości ko- 
nieczną jest odmowa, gdyż Izba Skarbowa, 
mazywając ten podatek <realnym», dopuszcza 
w najlepszym razie tylko odterminowanie, 
które w podobnych wypedkach w Żaden 
sposób nie może uratować człowieka znaj- 
dującego się w tak ciężkiem położeniu. 

Będę zupełnie szczerym, gdy powiem, 

że właśnie pod wrażeniem scen wyzywa” 
mych z płatnikami w podobnych wypadkach 
kilkakrotnie mówiłem byłemu prezydentowi 
magistratu o swojej chęci podania się 

dymisji na ui Poe ostatniemi wybo- 
rami do Rady Miejskiej. 
6 Zachodzi więc pytanie jak pogodzić słu- 

szne żądanie zarządu miąsta o przyłączeniu 
się do wodociągu | kanalizacji z truduościa- 
ani wynikającemi dla właścicieli domów nie 
ze złej wol., gdyż to lezy w ich własnym 

interesie, tecz z trudności naiury finansowej, 
Sądzę, że samo poczucie sprawiedliwo- 

Ścł wskazuje, że skoro Rada Miejska chce 

"wprowadzić przyrmus, to winna pomyśleć i o 

sposobach ,umożiiwienia wykonania swych 

przymusowych żądań, t.j. umożliwienia po- 

<życzki potrzebnej na wykonanie tych robót. 
Sądzić, że ci obywatele mosą to spełnić 

przez pożyczki w bankach „byłuoy rzeczą 

mylną, gdyż tekowe pożyczki mogłyby być 
tylko krótkoterminowe, R włęs nie mające 
żadnego praktycznego znaczenie, bo jezeli 

mylne 

właściciel domu nie może ovecnie wydzie- | 

lić z dochodu sumy potrzebnej dla tych ro- 
bót, a pamiętać należy, że rozchód na ka- 
nalizację i urządzenie wodnych kiozetów bę: 
dzie w sażdym wypadku ardzo znaczny, 
to cóż mu pomoże tąki awans pieniężny, 

który om będzie zobowiąrany zwrócić w 

„„ Dikacyj | z opatem „onych w Ciągu całej 

SŁOW o 

owym i kanalizacyjnym, 
bardzo prędkim czasie z doliczeniem pro- 
centów? 

Jasnem jesi, że wyratować sytuację mo- 
      = ROSE pożyczka o dłuższym terminie (8 PIĄTEK 

o 10 lat), ponieważ w takim razie można ; 
mieć nadzieję, że przez taki period czasu i 23 Das Wsch, sł. 0 gi 5 m, 17 
warunki dochodowe polenszą się i właści- 
ciej otrzyma pewne Środki ula spłaty po: 
Życzki przez obniżenie kosztów assenizacji: 

Byłoby zjawiskiem dzitwnem wymagać 
od Zarządu Miasta zamiany w ciągu kilku 
lat na całej przestrzeni miejskiej bruków z 
kocich łebków na bruki kostkowe, asf .ltowe, 
lub inne udoskonalone, wskazując na to, że 
tak fatalnych bruków jak w Wilnie niema 

Tekl P. M. 
jutro 

N. M. P. 

Zach. sł. © @. 17 m, 44 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zazład 
Meteorologji U. 8. B. 

z dnia 22—1X. 1927 r. 
naprz. ani w Poznaniu, ani nawet w Byd- Oiintonie 750 
goszczy, średnie 

Tam to się tobiło w ciągu długich lat, 
a w Wilnie Gw nikt nie myślał w cią:u Temperatura | -1-100 С 
dziesiątoów lat i nie podobna ea $:ednia 
rządu miasta pieniężnych ofiar przechod13- 
cych jego aty: Nawzśjem i Zarząd miasta ao CE | 7 
nie powinien žądač od me obywateli nie- + I 
możliwych pieniężnych wysiłków. 

Trzeba też SRANYĆ a tem, P właśnie ada / Południowy. 
w najbliższych latacn winni oni doprowa- 
dzić e: domy do porządku nie tylko we- „, U w a g i: pochmurno, nigła, deszcz. 

Minimum za dobę -1-99C 
Maximum za dobę -|-140С + 
Tendencja barometryczną bez zmian. 

KOŚCIELNA. 

— (c) Kurs duszpasterski w Ро- 
znaniu. Na życzeniej. E. ks. Kardy+ 
nała Prymasa H.onaa związek księży 
„Uaitas* organizuje w dn. 21 do 26 
st. b. r. „łurs duszpasterski” w Po- 
znaniu. Program kursu obejmie wżo- 
rową organizację parafji u nas i za- 
granicą, kierunek pracy duszpaster- 
skiej, organizowanie stowarzyszeń ko* 
ściślnych i t. p. 

— (c) Instytut dia księży obrząd: 
ku wschodao-slowianskiego, Vo- 
nieważ odczuwa się brak księży w pa- 
rafjach unickich, episkopat polski pod- 
czas zjazdu z okazji Koronacji Matki 
Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie po- 
stanowił utworzyć w Wilnie Instytut 
dła kształcenia księży, którzyby się 
chcieli poświecić pracy kapłańskiej w 
obrządku wschodnio-słowiańskim. 

Przyjmowani do Instyiutu będą 
alumni seminariów duchownych, któ- 
rzy zgłoszą swsją kandydaturę. Posz- 
czególni biskupi sporządzą listy aluru* 
nów, których wyszią do Instytutu, 
przyczem koszia nauki i utrzymania 
ponoszą odpowiedni biskupi, Arcy- 
biskup Wileński przyrzekł wyznaczyć 
dwóch profesorów do Instytutu; Resz- 
ta profesorów przybędzie z innych 
djecezyj. 

Uruchomienie Instytutu nastąpi w 
pažazierniku r. b. 

— (c) Kwestjonarjusze o pa: 
rafjach. Kurja Metropoiitalna reze- 
stała z polecenia |], Ex. ks. Arcybis- 
kuga Jaibrzykowskiego do ks.ks. pro- 
boszczów kwesijonarjusze, dotyczące 
wiadamości © parafjach i kościołach 
parafjainych. Jednocześnie Kuria za- 
wiadomita ks. Proboszczów i Rzkto- 
rów kościołów, by w miarę możności 
opracowali menografje o kościołach, 
lub pracę podobną komuś odpowied- 
niemu wykonać polecili. Termin nad- 
syłania kwesijenarjuszów—6 miesięcy, 
monografji—2 lata. 

SAMORZĄDOWA. 
— Specjalne komisje sanitar- 

ne zbadają stan osiedli. Siarosta 
pow. Wileńsko-Trockiego po' powro- 
cie do urzędowania, przerwanego 
chorobą, wydał zarządzenie ustalające 
szereg wyjazdów lekarza powiatowe 
go na teren powiatu celem sprawdze- 
nia (łączaie z liokalnemi komisjami 
saniiarnemi) czy przepisy sanitarne 
stosowane są przez mieszkańców. 
Insptkcje te odbędą się w większych 
środowiskach Jak: Troki, Niemenczyn, 
Nowa Wilejka, Olkieniki i innych. 

— Nowy termin wyborów do 
Rady gminnej w Mejszagole. Ra- 
da gmiuna w Mejszagole zarządze- 
niem p. Wojewody Raczkiewicza z dn. 
2 b.m. została rozwiązana. Zarządze- 
nie to wywołane zostało tem, że obała- 
mucona przez agitację przedwyborczą 
ludność powołała do Rady element zu- 
pałaie nienadający się, a w kilku wypad- 
kach wręcz szkodliwy. Obecnie do- 
wiadujemy się, że PE od dnia 
dzisiejszego rozpoczyna s ostępo- 

kobiety, Ociężała a € w ace 0 dniu 9 ORAL 
a Sde je osobą brzydką. O nika odbędą się wybory w obwodach, 

iie qawniejsze stroje ukrywały defekty ciała, a 30 października sgólne, już radnych. 
a uwydatniały je tylko częściowa w sposóh przypuszczać należy, Że na ten raz 
sztuczny, o tyle odzież tersżaiejsza Tai kt. ludność nie będzie słuchala podszep- 
POOR aji cal, klóca jej nadaje wdzięk tów  agitatorów antypaństwowych i 
i wartość, ы odda głosy za jednostki prawe, chęt- 

Eiegancja współczesnej kobiety zależy nę do pracy i do pracy tejodpowied- 
nio przygotowane. 

BAIRJSKA. 

nietylko od pięknej budowy, ale od sposo- 
bu poruszania się: gdyż toaleta współczesna 
jest wybitnie kinetyczną, stworzon. do гп- 
chu, kaj ma es Gasos ka — Podatek PECO: Po- 
że ubrania spo'towe i plażowe ni " datek przemysłowy o 'obrotu, osią- 

0' a: Moda współczesna : E Kid ia? > age Jig we gniętego w m-cu sierpniu, dla przed- 
nem. Rzecz prosta, że gimnastyza jako spo- siębiorstw, płacących miesięcznie, pła- 
sób rozwinięcia mięśni i odchudzenia jest ny jęst w terminie ulgowym do dnia 
niezbędną dla każdej dbzjącej o Swą pięk- 00 w, eśnia. „ość kobiety. Ca smetyczną w salę. Zaliczka za Hl kwartał 1027 r. na 
Chetera tego słowa znaczeniu. podatek przemysłowy od obrotu dla 

Priez dbałość i troskę o piętno, RE. przedsiębiorstw, płacących kwartalnie, 
ty Zachodu doszły do zdumiewających re- głatna jest do dnia 15 października. 

— (o) Z posiedzenia miejskiej 
Komisji Finansowej. We środę, 
аоа 21 wsześnia odbyło się pierwsze 
po ukonstytuowaniu się. posiedzenie 
miejskiej Komisji Finansowej. Posie- 

б jągu lat ostatnich nikt nie po- 

ads vaišina, nėrė z ciężkich platfusow 

dzenie to miało charakter informa- 
cyjny. 

zamieniły się w modne figurynki za pomocą 

Na wstępie szef sekcii fnansowej 

codziennej gimnastyki, od rana podawanej 

W w Druskienikach z a 
przyrodolecznictwa u nas dr. Lewicką, która 
ostatnio objechała liczne uzdrowiska euro- 
pejskie i szkoły gimnastyczne, stosowałyśmy 
gimnastykę leczniczą na kąpielach powietrze 

Magistratu p. Żejmo zreferował spra- 
wę © stanie finansów miejskich, Jak 
się okazuje, majątek miejski, składa- 
jący się z ziemi, nieruchomości i 
przedsiębiorstw przedstawia wariošė 
około 44 000.000 zł., niedobór po- 
datków miejskich, których początek 

wnątrz, zamieniając wszystzo co zepsute i 
zgnłe, ale i nadając im nazewnątrz przy. 
zwoity widok, ы 

Umożliwienie pożyczek o terminie wy- 
żej wskazanym łącznie z przymusem — ро- 
trzebnym dla jednostek złej woli niechybnie 
doprowadzi do celu nawet w krótkim cza- 
sie, w przeciwnym zaś razie zażaleń i przy- 
tem sprawiedliwych będzie moc, a rezultat 
będzie nikły, według przysłowia <z pustego 
nie nalejesz». 

W omawianym projekcie jest jeden 
szczegół, który zasługuje na uwagę Komi- 
sji rozpatrującej ten projekt, ga mianowie e 
obowiązek suanaljizowania i ustawienia wod- 
mych kiozeiów w ustiępach ogólnych. W 
Wilnie w każdym domu znajduje się w 
dziedzińcu ogólny ustęp, aleja sądzę, że na- 
wet bez specjalnej ankiety możn stwierdzić, 
że jest bardzo mało domów posiadających 
w ogólnych ustępach kłozety wodne, nie 
wykluczając nawet takie domy, które we 
wszystkich mieszkaniach takie klozety posia- 

p 
Pochodzi to stąd, że ogóiny usiępy 

znajdują się zwykle w dziedzińcach, w tych 
Czy innych chłodnych budynkach, a dla 
mieszkańców mających klozety w swoich 
mieszkaniach ogólne klozety nie mają żad: 
nego znaczenia fi służą właściwie tylso dla 
ludzi przygodnych. 

Z tego widać, że skoro się wymaga, 
żeby mieszkania miały wodne lozety, to 
wymaganie urządzenia takowych i dla ogól- 
nych usięgów, ma praktycznie nie wielkie 
znaczenie, a tymczasem wywoła to bardzo 
znaczny dodatkowy rozchód, bo związane 
to bęizie w bardzo wielu wypadkach z ko- 
niecznością budowy specjalaych ciepłych u- 

Nie chcę, aby mnie zrozumiano w ten 
sposób, że jestem zwolennikiem pozostawie= 
nia w Wilnie na wieczne czasy chłodnych 
ustęrów. Tak nie myślę, ale chcę powie: 
dzieć, że projektując przymus należy z jed- 
nej strony pomyśleć 0 środkach dających 
możebność wykonania stawianych wyma- 
gań a z drugiej strony odłożyć na Czas 
dłuższy to, co kosztula drogo, a ma zna- 
czenie pourzędne. ‹ 

Wilno jest miastem, które podczas woj 
ny ucierpiało ogromnie i kióre dla różnych 
przyczyn i obecnie właściwie nie Żyje, a 
tylko wegetuje i wszyscy jego mieszkańcy, 
bez różnicy kategorji, zubožali i przygnie- 
ceni rozmaitemi podatkami, mają prawo żą: 
dać osirożności przy nakładaniu na nich 
nowych ciężarów, 

Inż. Bron. Chądzyński. 

ELREEM CZRSTZROPOERZR ONET REZZZOERZEBOZEA 

Ruch, linja, zdrowie. 
Ruch edrodzenia fizycznego ogarnia co- 

raz szersze kięgi. Lekarze, esteci, sportowcy 
i gimnastycy pracują nad nadaniem zwiot- 

Czałemu ciału ludzkiemu właściwej formy. 
Nie trzeba dowodzić, że od budowy ciała i 
rozwoju. mięśni uzależnione jest zdrowie 
człowieka. Kolosalne znaczenie dia funkcjo- 
nowania płuc ma klatka piersiowa, którą na« 

leży rozwijać już w dzieciństwie przy po- 
mocy ćwiczeń oddechowych i wyprostnych. 

Praktyka wskazuje, że można ją rozwinąć 
doskonale nawet w wieku dojrzałym przy 

pomocy odpowiedniej gimnastyki; w ciągu 
jednego lata różnica wdechu i wydechu po- 

większyć się może o parę cent. г 
Nie trzeba powtarzać, że zbytnia oty- 

łość i zanik mięśni jest źódłem i warua- 

kiem wielu chorób. W leczeniu artretyzmu 
ruch celowy i poruszanie stawów odgrywa 
nieraz poważną rolę. Słowem racjonalna 
gimnastyka ma ogromne znaczenie lecznicze 
i profllaktyczne, | 

Ogólny rozwój cizła jest jednym ze spo- 

sobów uniknięcia i zwalczenia chorób. | 
Hasłem naszego wieku jest odrodzenie 

fizyczne nietylko w znaczeniu zdrowia, ale 

i piękna. Nigdy przedtem, chyba za czasów 
kultury hellefńskiej nie przywiązywano takiej 

wagi do piękna ciała jak obecnie. Zbarmoni- 
zwena budowa, smukłość sylwety jest 

głównym warunkiem piękna współczesnej 

no-słonec>nych. Dążeniem mojem byto 3 
danie gimnastyce ieczniczej, oddechowej 
odchudzającej—p'ękna i plastycznego poczu- 

Cla ruchu, wypracowanie systemu, łączącego 

estetykę z lecznictwem i kosmetyką Oraz 

opartego na najnowszycn zdobyczach mzuko- 
ci 

Irena Jankowska. 

  sięga raku 1924, wynosi sumę 
B Hh о муч 2.200.000 zł., niedobór opłat za ko- 

an u ax RE rzystanie z elektryczności, wodocią- 
gów, kanalizacji i t. d, stanowi około 
800.000 zł., dlugi 
około 12.000.000 zł. 

Jagiellońska 8, tel. 968. Przyjmuje 9—6 
miasta wynoszą 

  

KRONIKA 
Pozatem p. Żejmo zaznajomił ze- 

branych z planem przeprowadzanej 
cbtcnie reorganizacji wydziału sekwe- 
stratorskiego oraz © zmianach w ro: 
zrachunkowości i biurowości w se- 
kcji finansowej, przyczem zaznaczył, 
że stale ujawniają się nadużycia, po: 
pełniane przez sekwestratorow, już 
zwolnionych z posady. Ogólna suma 
nadużyć wyjaśni sią dopiero za kiłka 
miesięcy. Sprawy o ujawnionych na- 
dużyciach skierowują się do proku- 
ratora. 

Po wysłuchaniu referatu p. Żejmo 
i przejściu do porządku dziennego, 
Komisja postanowiła pobierać za 
ostemplowanie cieląt i baranów po 
2 zł. od tuszy ryczałłowo. Dotych- 
czas pobierano po 10 gr. od kilo 
wagi. 

W końcu Komisja ustaliła wyzna- 
czać Swe posiedzenia na wtorek kaž- 
dego tygodnia. 

— (0) W sprawie podatku od 
lokali. jak się dowiadujemy, poda- 
nia o zwolnienie od podatku lokalo- 
wego komunalnego należy składać 
do Magistratu, o zwolnienie zaś - ud 
podatku lokalowego państwowego 
do izby skarbowej przez Magistrat. 

— (x) pian przedstawień 
„Reduty* w sezonie 1927/28 r. 
W związku z przejęciem na własność 
gmachu teatralnego przy uł. W. Po- 
hulance, Magistrat m. Wilna zwrócił 
się w dniu wczorajszym do zarządu 
zespołu „Rzduty* e przesłanie Magi 
stratowi planu swoich zamierzeń, co 
do przedstawień w sezonie teatralnym 
na r. 1927/28, 

— (x) Magistrat zamierza ui- 
szczać opłaty pocztowe ryczałtem. 
Wobec znacznej ilości koresponden- 
cji wysyłanej przez Magistrat, ostatni 
zwrócił się w dniu wczorajszym, za 
pośrednictwem wileńskiej dyrekcji do 
Min. Poczt i Telegr. z prośbą © ze: 
zwolenie uiszczania przez Magistrat 
opłat pocztowych ryczałtem. Z tabeli, 
którą Magistrat załącza do pisma 
wynika iż w m-cu lipcu i sierpniu 
r. b. wysłano 1246 korespondencji 
zwykłej, koresBondencji ciężkiej wagi 
90, poleconych listów 16, expresów 
4i druków 277, 

— (x) O stan sanitarny wy- 
brzeża Wilji przy ul. Podgórnej. 
W dniu 17 go czerwca rb. p. Waje- 
wada przesłał do Prezydenta m. Wil- 
na pismo w sprawie © doprowadze- 
nie do należytego stanu sanitarnego 
wybrzeża Wilji, przy ui. Podgórnej. 
W pismie tem wskazano, aby magi- 
strat spowodował zasypanie piaskiem 
względnie odarnowanie brzegów Wilji 
przy tejże ulicy, zwłaszcza w miejscach 
zwożonych. uprzednio śmieci i odpad: 
ków. Wobec powyższego urząd woje- 
wódzki zwrócił się ponownie da mia- 
gistraiu o powiadomienie co do wy- 
konania pomienienego zlecenia do 
dnia 26 bm. 

— (x) 2gi kurs naczelników 
ochotniczych straży pożarnych. 
W dniu wczorajszym przy Komendzie 
miejskiej straży ogniowej w Wilnie 
rozpoczął Się drugi kurs dla naczel- 
ników ochotniczych straży pożarnych 
Województwa Wileńskiego. 

Kierownictwo kursu powierzono 
wojewódzkiemu inspektorowi związku 
straży pożarnych p. Dalstedtowi. 
: Kurs trwać będzie do dnia 30 

. m. 
— Ambasador Laroche wró- 

cił do Warszawy. W dniu wczo- 
rajszym bawił w Wilnie przejazdem 
z Woropajewa do Warszawy amba- 
sador Francji p. Laroche z małżonką. 
Państwo Laroche byli gośćmi hr. 
Przeździeckich, u których bawili przez 
kilka dni. Do Warszawy odjechali 
pociągiem pośpiesznym. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zarząd Kasy . Chorych m, 

Wilna na posiedzeniu w dn. 20 bm: 
załatwił m im. następujące sprawy: 
zatwierdził wnioski komisli świadczeń 
w „Sprawach: zwiększenia ilości dotych- 
czas zakoniraktowanych miejsc uzdra- 
wiskowych dla chorych  gruźlicznych 
w Sanatorjum Kas Chorych w Wo- 
rochcie do 8-miu i w Sanatorjum 
T.wa „Toz* w Wilnie—do 7-miu о- 
raz zakontrakiowania 5-ciu miejsc w 
szpitalu Klimatycznym z Zakopanem 
wzgl, w Sanatorjum w Rabce; zapro- 
szenia od dn. 1—X b.r. dra ]. Pióro 
(choroby kobiece) i dr. Bikusówny 
(chor. dziecięce) de pracy w Przy: 
chodni na Antokolu z chwi'ą otwar- 
cia tam gabinetów tych specjalności 
oraz znproszenia od 1—X br. d-ra 
Tarasiewicza 'w charakterze lekarza 
rejonowego na rejon X! (N. Świat); 
wysłuchał sprawozdanie p. 0. lekarza 
naczelnego © wynikach skierowywa- 
mia chorych kasowych do lekarzy 
specjalistów przez lekarzy internis- 
tów. 

: SĄDOWA. 

— Całkowita rehabilitacja p. T 
doktorowej Łapides. Trzynastego 
sierpnia rb. podaliśmy wzmiankę za: 
tytułowaną: „Włeścicielka zakładu 
leczniczego oskarżona o kradzież”. 
Wzmianka ta napisana na podstawie 
wiadomości ze źródeł urzędowych 
głosiła, że studentka USB, p. Re- 
żaicka złożyła zameldowanie, że wła- 
ścicielka domu, w którym ona za- 
mieszkuje, doktorowa Łapides skrada 
ła bieliznę, należącą do niej — Re- 
żuickiej. Przy rewizji znaleziono rze- 
czywiście u p. Łapides kilka sztuk 
bielizny, uznanej przez oskarżycielkę, 
jako swoją, 

  

W pierwszą boleśną rocznicę śmierci 
% 

Ś. P. Kazimierza Zawiszy 
dnia 24 Września r. b. o godz. 9 m. 30 w Kościele Św. Jakóba odbędzie 
się za spokój Jego duszy nabożeństwo .żałobne na które życzliwych ы 

pamięci zmarłego zaprasza 

RODZINA, 

Likwidacja szajki przemytników. 
Na terenie gminy Tumiłowickiej 

pow. Dziśnieńskiego grasowała od 
pewnego czasu banda kontrabandzis- 
tów, która podczas niejedneje nocy 
spędzała sen z powiek całych oddzia- 
łów straży granicznej oczekujących w 
zasadzkach na jej członków. Onegdaj 
los sprzyjający im dotąd odwrócił się 
i kilku z mich wpadło w ręce KOP. 

Czterech mieszkańców wsi Szała- 
sze B, j A. Parczyńscy, G. Gregoro- 
wicz i W. Karczewski mając na ple- 
cach worki z towarem przeznaczonym 
na przemyt udali się ma terytorjum 
Rosji Sowieckiej. Korzystając z ciem- 

ności udało się im przedostać przez 
granicę, a nawet przejść kilka kilo. 
metrów. Tu jednak napotkali na żoł. 
nierzy, którzy rozpoczęli pościg. Prze- 
mytnicy rzucili się do ucieczki po- 
pędzani strzałami karabinowemi s0- 
wieckiej straży granicznej. Pomimo 
tego, że B. Parczyński raany został 
w bok, wszyscy zdołali przedrzeć się 
na terytorjum Połski, lecz tu zostali 
ujęci i po zbadaniu edesłani do po- 
sterunku policjj w  Tumiłowiczach. 
Ranny Parczyński przewieziony został 
do szpitala w Głębokiem. 

Sprawa ta nabrała charakteru sen- 
sacji, zwłaszcza, że rodzina p. Łapi- 
des (zmarły mąż poszlakowanej był 
lekarzem naczelnym  szpitała św. Ja- 
kóba) cieszy się oddawna w Wilaie 
jaknajiepszą opinją. 

Onegdaj Sąd Pokoju w Wilnie 
(sędzia p. Zaleski) rozpoznawał spra- 
wą z oskarżenia p. d-rowej Łapides. 
Po zeznaniu świadków i mętnych od- 
powiedziach oskaržycieiki-Režnickiej 
Sąd całkowicie uniewinaił. p. Łapides. 
Oskarżoną bronił prof. Petrusewicz. 

SPORTOWA, 
— Wileńskie Tow. Hodowli 

Koni i Popierania Sportu Kon- 
nego w dn. 25, 29 września i 2 paź. 
dziernika r. b. urządza na torze w 
Pośpieszce wyścigi konne i konkursy 
hippiczne, Totelizator będzie czynny. 
Orkiestra, bufet. Szczegóły w afiszach, 

ROZNE. 

— Kursa obrony przeciwga- 
zowej. Zarząd Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża Polskiego chcąc 
przygotować jaknajwiększą ilość lud- 
ności cywilnej do obrony przeciw- 
chemicznej na wvoadek wojny otwie- 5* 
ra z dniem 1—X r. b. kurs obrony 
przeciwgazowej przy Zarządzie Wileń- 
skiego Oxręgu Czerwonego Krzyża 
Polskiego. 

Zapisy na powyższy kurs przyj- 
muje Zarząd Wileńskiego Okręgu C. 
K. P. ul. Zawalna nr, 1 w godzinach jeszcze sensacyjny od nach najniższych. urzędowych od 10-ej do 13-sj i 

Podziękowanie. 
Wszystkim osobom, które w cza- 

sie mej choroby udzieliły mi swej 
skutecznej pomocy i życzliwej opieki, 
a mianowicie p,p.: prof. Dr. Aleksan. 
drowi Januszkiewiczowi, prof. Dr. Kar- 

„nelowi Michejdzie, lekarzom pałk. Dr. 
Józefatowi Bohuszewiczewi, Dr. Hele* 
nie  Maciejewskiej, Dr. Sergjuszowi 
Małafiejewowi—oraz p.p. Siostrom, a w 
szczególności adjunkiowi Kliniki Chi- 
rurgicznej U. $. В. Józefowi Tymiń- 
skiemu za pomyślne przeprowadzenie 
zabiegów chirurgicznych i wyjątkowo 
pieczołowitą opiekę, składam niniej- 
Szem wyrazy serdecznej wdzięczności. 

Władysław Raczkiewicz 
Wojewoda Wileński 

WRBTETECWYE ROOTA 
ma jedynie na celu szczerą zabawę, która 
psnuje od początku do końca na scenie, 
miejmy nadzieję, że nie mniejszą będzie i 
na A: i i 

rolach głównych kobiecych wystąpi: 
pp. I. Larowska, ktėra zapróduNaje = I akt 
Cie piosenkę kabaretową, oraz L. Śniadecka, 
świeżo pozyskana artystka Teatru Krakow- 
skiego pieca. 

Wesołą spółkę tworzą pp. M. Dabrow- 
1, który wystąpi po raz pierwszy na na. 

szej scenie, K, Wyrwicz-Wichrowski i W. 
Malinowski. 

W rolach mniejszych bierze udział cały, 
ii Teatru. 

„- Jutrzejsza i niedzielna popołu- 
doiówki. W sobotę o g. 4 m. 30 = wodki będzie sztuka B. Veiliera «Niezwykły seans». 

W niedzielę o g. 3 m. 30 pp: — raz 
<Pociąg-widmo» po ce- 

18:ej do. 20 ej za wyjątkiem niedziel adhieska poż SE ke ias aimas 
i świąt, do dnia 30-ga września włącz- znaczono puuktualnie 

nie. " 
Kurs z praktycznemi zajęciami bę- 

dzie trwał od 1—X do 15—X r, b. 
godz. 

popołudniowych Kwalifikacje: skoń- jącym programie: 
czenie szkoły powszechaej, lub 4 kla- 

Wykłady odbywać się będą w 

sy szkoły średniej. 
Opłata za cały kurs wynosi 6 zł. 

Na kurs są przyjmowane osoby о- 8 
bojga płci. 

południowego w niedzielę wy- 
na g. 3 m. 30, a nie, 

jak dotychczas było o g. 4 m. 30. „. „— Recital Józefa Śliwińskiego. W niedzielę Teatr Polski gości znakoniitego 
pianistę Józela Śliwińskiego. 

Józef Śliwiński daje recitąl o następu- 
ja Rondo a-moll Mozarta, 
Sonata h-moll, «Les jeux d'eau 3 la Vilie 
d'Este», Valse-Mephisto — Liszta, 13 prelu- 
djów i Fantaisie-Impromptu—Chopina i inne, 

Pozostałe bilety otrzymać można w ka- 
Teatru Polskiego w godzinach zwykłych. 
Zaznaczyć najeży, Że koncert odbędzie — Syndykat fab ryk drutu się o g. 6ej pp. punktualnie. 

i gwoździ dochodzi 
ku. Prowadzone obecnie 

które jeszcze przed kilkoma miesiąca- 
mi wyraźnie sprzeciwiały się powsta- 
niu wspólnej organizacji, dały pomyśl- 
ne rezultaty. 

W zasadzie uzyskano zgodę 
przystąpienia do Syndykatu wszyst- 
kich niemal fabryk drutu i gwoździ, 
mo" na terenie Rzeczypospo- 

Chodzi tylko o ostateczne ustale- 
nie kontyngentu poszczególnych człon= 
ków syndykatu co nistąpi z końcem 
bieżącego mies'ąca. 

Właściwą zaś działalność syndy- 
kat będzie mógł rozpocząć dopiero w 
końcu października. 

-— Pokaz lotniczy na Poru- 
banku. Celem ułatwienia szęrszej 
publiczności dojazdu na lotnisko na 
Porubanek na organizowany w sobo- 
tę 24 września «Pokaz Lotniczy» uru- 
chomiony zostanie w tym dniu spe" 
cjalny pociąg. 

Odjazd z Wilna na Parubanek o 
godzinie 12 m. 45. powró! 
banka © godzinie 16. ; 

— Rewizja w redakcji „Małan- 
ki“. Onegdaj do lokalu redakcji bia- 
łoruskiego czasopisma „Malanka“, 
reprezentującego poglądy hramadow- 
skie, zgłosili się funkcjenarjusze'służ- 
by bezpieczeństwa į legitymując się 
nakazem władz sądowo-śledczych za- 
żądali wydania szeregu ksiąg, a mię- 
dzy innemi ksiąg zamówień. Jak się 
dowiadujemy, wersje o rzekomo prze: 
prowadzonej tamże rewizji i aresztach 
nie odpowiadają rzeczywistości. 

— (0) Nie podsłuchujcie. Wy- 
dział powiatowy sejmiku  Wileńsko- 
rockiego został powiadomiony, że 

agent pocztowy w Gisrwiatach za 
podsłuchiwanie i utrudnianie rozmów 
telefonicznych został zwolniony przez 
dyrekcję poczt i telegrafów. 

TBATR I MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dzi- 

siejsza premjera. Niezwykle wescły wie- 
czór oczekuje dzisiaj publiczność w Teatrze 
Polskim: będzie nim «Wesoła spółka» — 
krotochwila francuska Nancy'ego. Spółka 
pora na wzajemnem  wsoomaganiu się 
onceptami w układaniu przeróżnych kawa- 

łów i dowcipów. 
<Wesoła spółka», nie mając żadnej pre- „Wisla“ 

tensji do rzędu utworów poważniejszych, 

do skut. 
per- 

traktacje w sprawie przystąpienia fab- 
ryk drutu i gwoździ do syndykatu, pr 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
m, 

15,00. Komunikat meteorologiczny 1 go- 
spodatczy. 

15.20—16,45 Przerwa. 
16.45—17.00. Komunikat harcerski. 
17,00—17,25. Odczyt p. t: «Twórcy od- 

rodzenia współczesnej Italji» —III,—«Garbal- 
di», wygł. prof. WŁ. Dzwonkowski, 

17,25—17,50. Odczyt p. t: <Karaici pol- 
8су na ziemiach wschodnich>—wygt. p. Eu- 

280117:50 1800. N .50—18.00. Nadprogram, komunikaty, 
18,00—19,00. Koncert popołudniowy, 2 
19,00—19,15, Komunikaty <PAT>». 
19,15—19,35. Rozmaito: 
19,35—20,00. Odczyt p. t.: <Sport strze- 
p małokalibrowe» (Dział «Sport 
wychowanie fizyczne»). wygł. p. red. J. 

Szyszko-Bohusz. : IO : 
20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Pr.emytnik zabity przez żol- 

nier:y KOP. Na odcinku granicz- 
nym Milcza, pikieta KOP. postrzelija 
uciekającego na terytorjum Rosji z 
przemytem, mieszkańca wsi Milczą 
1, Szyszło. Ciężke ranny przemytnik 
przeniesiony do strażnicy zmarł nie 

z Poru- doczekawszy się przybycia łekarza. 
Zwłoki zabezpieczono. 

SPORT 
Dziś pierwszy dzień regat o 

mistrzostwo Wilna. 

„ „Jak już podawaliśmy, w dniu dzi- 
siejszym o godz, 4-ej po poł. roz- 
poczną się przedbiegi do regat tmię- 
dzyklubowych o mistrzostwo m. Wjj- 
na z udziałem osad wioślarskich z 
Warszawy, Poznania, Grodna i miej: 
scowych kłubów wiosłarskich. 

dniu dzisiejszym na starcle sta- 
ną czwórki półwyścigowe kleokowe — 
młodzieży, na dystans 15002 mir. 
Jutro dałszy ciąg przędbiegów, w nie: 
dziełę rozgrywki ostateczne. 

Zjazd esad zamiejscowych rozpe- 
czął się już wczoraj. Pierwsza przy- była osada Warszawskiego Towarzy- stwa Wioślarskiego z łodzią wyści- 
gową „razbol“. Goście w dniu tym wyjechali na Wiiję celem zaznajomie- 
nia Się z prądem i trasą. Dziś przy» 
bywają osady: Poznania, Grodzień- 
skiego Towarzystwa wiošlarskiego 

у i Wojskowego Towarzystwa 
Wioślarskiego z Warszawy.    



    

Z SĄDÓW. 
„Echa kradzieży w Pacificu. 

Piątego stycznia © ub. w składach to- 
warowych firmy Pacific, znajdujących się na 
rampie kolejowej t. z. Tyszkiewiczowskiej 

ul. Kurlandzkiej Nr 5 dokonano Śmia- 
łej kradzieży znacznej pariji kaloszy oraz 
innych towarów. Śledztwo prowadzone na- 
tychmiast po ujawnieniu kradzieży dopro- 
wadziło do aresztowania sprawców, co było 
tem łatwiejsze, że jeden z nich został odra- 
zu ujęty. 

o zakończeniu śledztwa sprawa znalszła 
się na wokandzie Sądu Okręgowego, który 
po zapoznaniu się ze sprawą, skazał spraw» 
ców kradzieży na karę więziecia. 

Kilka z zasądzonych, a mianowicie Ch. 
Lewinson, nk <Bruderierejnus), „W. 
Flaum i M. Szajko apelowali. Sąd Apelacyj: 
my po przeprowadzenin przewocu sądowego 
zmniejszył karę Flaumowi do 1 roku i 6 
miesięcy, uchylił prośbę Ltwinsona i unie- 
winnii całkowicie Szajko. 

Na wniosez mec. Andrejewa sąd zbadał 
tylko jednego świadka—ojca Lewinsona. 

Obronę wnosli, prócz wiec. Andrejewa, 
mec. Czernychow i aplikantka Sienklewi- 
czówna, 

Eksmisja z piebanji, 

Sąd pokoju na posiedzeniu swem miał 
do -rożsirzygnięcia ciekawą sprawę natury 
zasadniczej. Chodziło o to, czy sublokator 
mieszkańca zajmującego lokat przydzielony 
mu służbowo może korzystać z ochrony w 
myśl ustawy o ochronie [okatorów. Sprawa 
ta wynihła ną tle zatargu powstałego pomię- 
dzy proboszczem cerkwi Św. Mikołaja (Wiel- 
ka 32) a subiokatorem piebanji Woliem Cho- 
nowiczem. Chonowicz był sublokatorem b. 
proboszcza ks. Zdanowa, który został prze- 
niesiony. Nowy proboszcz zażądał zwolnie- 
nia zajmowanych przez Chonowicza pokoi. 

Sprawa oparła się o sąd. Jako wlašci- 
ciel lokalu, wystąpił Konsystorz, prosząc sąd 
0 wyeksmitowanie ks. Zdanowa Wraz z 050- 
bami zależnemi od niego, a więc z Chonowi- 
czem. Na rozprawę powcłany został i Cho- 
nowicz. 

_ Sąd przyznał rację Konsystorzowi, naka- 
zał eksmisję ks, Żdanowa (n. b.już nie mie- 
szkającego) wraz & osobami.,. (t, į. Chono- 
wiczem) 2miekczając wyrok tem, że nie za- 
stosowany został rygor natychmiastowej wy- 
konalności, 

ŻE ŚWIATA. 
— QOlrrzymi meteor na Sybe- 

ji, Do Leningracu powróciła w tych 
gniach ekspedycja naukowa, która 
przez dłuższy czas bawiła w gub. je- 
misiejskiej, gdzie tokcnała szczególłc* 
wych badań olbrzymiego meteorytu 
który spadł tam w r. 1908. Ekspedy- 
cja stwierdziłe, że meteoryt ten waży 
«kolo 30000000 pudów, i składa się 
prawdopodobnie z żelaza, miklu i 
platyny. 

— Najstarszy parlament na 
šwlecie. W 1030 r. islandja (nie Ir- 
landja) będzie cbchodzić tysiąclecie 
swego parlamentu Allthingu. Działo 
Sig to W rokupańskim 930 w Islandji, 
kiedy starszyzna tmejscowa zebrała 
«ię ma długiej naradzie, stanowiąc, 
że nalgży zaniechać pogańskich wie: 
rzeń a przyjąć wiarę Chrystusową. — 
Zebranie to byłe zaczątkiem pierw- 
szego pariatientu w Europie. Ucze- 
stniczyli w nim zarówno * przędstawi- 

"ciele stanu włościańskiego, jak kupcy 
+ rycerze. Allthing jest zatem najstar- 
szą demokratyczną instytucją na świe- 
cie. Ku upamiętnieniu powstania jej 
wzniesiony będzie wielki kościół na 
równinie Thingiylla, oraz teatr naro- 

KAEGEBZSESEJZEZEZ 
Mieszkania d 

Ё 
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EDGAR WOLLES 

*% Tłowieszczu postać. 
— Przyjdzie tu o dziewiątej, wo- 

lałbym dokonać rewizji w jego obzc- 
ności, —doleciał do Elzy jakiś niezna- 
łomy głos, : 

Z pelnego. szacunku tonu, jakim 
zwracał się do nieznajomego Becker: 
son, Elza wywnioskowała, że musiał 
to być wyższy funkcjonarjusz policji. 

— Jak pan każe. Nie wyksrzysta* 
łem dotąd nakazu dokonania rewizji, 
lecz obecnie mam dance przypuszczać, 
że to czego szukamy znajduje się tu- 
taj. Przy kominku jest szafa, która 
zwióciła moją uwagę, gdy byłem tu- 
taj ostatnim razem, 

Elza słuchała wstrzymując oddech. 
 Obcjrzała się, stała za nią duża szafa, 
wysoka i wąska, nigdy nie widziała, 
by małór otwierał ją. Czego szukał 
tu Beckerson? Dziewczyna zasiana- 
wiała się, czy mie biedz do majora, 
uprzedzić go? Mogła go uprzedzić, 
lecz te nie uratuje sytuacji. 

Kroki zbliżały s'ę. В 
— Pokażę panu tę szafę, — rzekł 

Beckerson. 
Elza obejrzała się dookoła, a wi- 

dząc małe arzwiczki od składziku, za» 
mienionego przez majora ma umywałe 
nię, skryła się za niemi. Ledwie zdą- 
żyła to uczynić, jak Beckerson już 
pokazywał tajemniczą szafę. 

— Oto ta, przy kominku sir. 
Większość biur posiada taką szatę. 
Nie rozumiem, czemubyśmy nie mieli 
natychmiast ją otworzyć? 

— Poczekamy na niego,—mruknął 
drugi głos. 

Po chwili ebaj wyszii z gabinetu. 
Elza wróciła do pokoju, nie dłu- 

go rmoyśląc, zamkręła drzwi na klucz 
cie zastanawiając się nad masięp- 

stwami swego czynu podbiegla do ; 
szafy. Lecz była ona zamknięta i wy- 

W;dawcz Śiamiaław Biaokiswies Badzkior wyj Kzaslaw Karwowsk 

SĘ-.00 w © 

  dewy, świątynia sztuki w stolicy wy 
spy Reykjavik. ` 2 Miejski Kinematograf A. 1) „Podrzutek“ mA. 2) „Król Opium* 2 

Ostatnie wybory w Islandji, które Kulturalno-Oświatowy dramat w 6ciu aktach. W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapel- 
miały miejsce podczas biegłego lata @ 
przesunęły władze z mł konserwaty- 48 5314 Miejska (ut. Ostrobramska 5) 

mistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę, soboty 
godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5:ej m. 30. Ceny biletów: parter—60 gr., balkon — 30 gr. 

i święta od e 
e 

  stów,którzy osiągnęli 16 mandatów, 
  do partji chłopskiej, która zdobyła 19 

mandatów, Wogóle w Allthingu za» 38 
siada 42 posłów, z których obecnie 
poza  przedstawicielami chłopskiej 
pariji i konserwatysami z najduje się 

ino. 
E Teatr „Poloni 

a* @ Nadzwyczajna premjera! 
BM 5 Clou sezonu 1927—28. ys 

SÓW ul. A, Mickiewicza 22 jg DUMASA, Obraz cieszył się kolosalnym powodzeniem we wszystkich 
tytułowych wszech- 

Światowej sławy 

stolicach 

: +t („Królowa Półświatka”), Według nie- 
Dama Kameljowa śmiertelnego "arcydzieła Aleksandra Ž świata, W rolach 

Norma Talmadge i Gilbert Roland. 430/650: 5%0 1015. 
  pięciu socjaldemokratów i jeden zwa” 

lennik niepodległości. Jako opozycja 
wystąpi jeden jak palec komunista. 

Premjerem jest p. Thorlaksson, b. 
pastor wiejski, i naczelny redaktor 
„Timiunu* (Czasu), największego 
dziennika w Reykjaviku. 

Kino- 
teatr. „Helios“ Į 

ul. Wileńska 38. 

Premjera. Wielki zachwycający erotyczny film, Clou stolic, nagr. złotym medalem 

„Szatan w jedwabiach* 7 
18 największych kin Wiednia jednocz. wyświetlało ten obraz, w rol. gł. Nita Naldi, Louise la Grande 

i Jwan Pietrowicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu «Akademii Sztuk Pięknych w 
Paryżu» Corso kwiatowe w <Zatoce Aniołów» 
Bćrgóres> w Paryżu i t. d. 

powieści H. Batailia 
«La femme nue» 

  

Głównem zadaniem rządu będzie 
obecnie stabilizacja waluty, zelektryfi- 
kacja kraju oraz rozbudowa komuni- 
kacji kolejowej i samochodowej. 

ESET KPI TDZTYZPNISYRETTCYTI WORZRRKSCSZ TEKI ROTEZKECSK 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
z firm uowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

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

UNZENUNUROOZAWWODANMUWONNUNANÓA 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów  Pafstwowych w 

Wilnie podaje do wiadomości iż w dniu 19 
października 1927 r, o godz. 12-ej w lokalu 

| Dyrekcji Lasów (ui. Wielka 66) odbędzie 
  

22 września 1927 т 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandia 358,55 359.45 357,65 

Londyn 43,51,5 43,63 43,40 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,095 35,19  35— 
Praga 25,51 26,57 26,45 

Szwajcarja 172,47 172,90 172 49 
Wiedeń 126.06 126,37 125,75 
Wżłoch$ 48,78 48,20 48,66 

Bapiary Procentowe 

Dołarówka 59,20 
8 proc. konwers. 99.50 
Pożyczka dolarowa 84— 
poż. kolejowa 10250 
5 proc. konwersyjna poż. 62.— 
konwers. kolejowa 58, 
Listy zastawne B-ku Gosp. Kraj. i Banku 
Roln. 92 
4i pół proc. ziemskie 56,25 56,75 56,65 
8 proc. warszawskie 73,75 745,0 
5 proc. warsz. 62,50 

"RADIO 

FOSI 

  

     

  

my 

T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTAITS 
Wilno, Wileńska 24, Tel. 10-38, 

Poleca wykwintne odbiorniki I wszelkie akcesorja na dogod- 
T nych warunkach spłaty 

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

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

Głębokie, ul. Zamkowa 29, 

się przetarg ustny i za pomocą ofert pi. 
semnych na sprzedaź działek etatowych 
według _ obliczenia powierzchniowego, 
"poszczególnych drzew na pniu i meterjałów 
w stanie wyrobionym w  Nadjeśnictwach: 
Podbrodzkiem, Święciańskiem, Międzyrzec- 
kiem, Orańskiem, Mostowskiem, Stołpeckiem, 
Trabskiem, Rožankowskiem, Brasławskiem, 
Smorgofskiem, Uszańskiem, Oszmiańskiem, 
'Łąwaryskiem, Olkienickiem i innych. 

. Wykaz jednostek licytacyjnych, wa* 
runki przetargowe, szematy umów i ofert 
są do przejrzenia w godzinach urzędowych 
w D. L. P. w Wilnie, pokój Nr 7. 

„NAGA KOBIETA 

na Rivierze. Bogato wystawione rewje 

« & 

«Folies 

  

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ui.Tatarska 

20, dem własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, i 
łóżka niklowane i 
anpieiskie, Кгейеп - 
sy, stoły, szafy, 

oiurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
ną raty: 
    

Inteligentna, 
młoda panna poszu- 

    

Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6:tej popołudniu. 

8 proc. m. Kalisza 65. 
4 ipółproc. warsz. 590,— —, — 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 22 września 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wit B. Ziemsk. zł, 100 4950 
Złoto. 

Ruble 4,75 4,74 

Ofiary. 
— M.S. dla wdowy z synem  suchot- 

nikiem zł. 10. 

| Potrzebna zdolna 
  

kucharka na wyjazd mogąca zasiąpić 
kucharza, wymagana wzorowa Ozy* 
stość, zgłaszać się tyiko z długo- 
ietniemi i doskonałemi świadectwami, 
warunki od umowy. Adres: Nowo- 

gródek, Marja Beczkowiczowa. 

Ag      
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o wynajęcia 
2 pokojowe. 

siłki jej otworzenia pozostały bezo- 
weche. Zrozpaczona, chwyciła pogrze- 
bacz, i ze zdumiewającą siłą, uderzyła 
we drzwi szafy. Odgłos tego udarze- 
nia doleciał widocznie do dwuch cze- 
kających na majora panów, gdyż po- 
deszli do drzwi i próbowali otwo- 
rzyć je. 

— Kto tam?--zapytał inspektor. 
Elza nie odpowiedziała. Jeszcze 

raz uderzyła z całej siły. Poprzez wy- 
bitą dziurę mogła już zajrzeć do wnę: 
trza szafy. 

Na półce leżały cztery bronzowe 
paczki, związane sznurkami z pieczę: 
cią. Elza wyjęła drżącą ręką jedną z 
paczek, był na niej napis angielski i 
niemiecki. Nie potrzebowała odczyty= 
wać ich, by zrozumieć, że paczki te 
zawierały kokainę. 

Co miała robić? Na kominku nie 
było egnia. Przypomniała sobie o 
umywalce. ' 

Coraz silniej dobijano się do 
drzwi. 

Elza zacisnęła zęby i zapominając 
o wszystkiem, co nie dotyczyło gro- 
żącego majorowi niebezpieczeństwa, 
rozdarla papier, wysypując do umy- 
walki zawartość paczki, którą stano- 
wił biały błyszczący proszek. Szybko 
otworzyła kran i wsypała pozostałe 
trzy paczki, nie czekając, aż woda 
-zmyje proszek, powróciła do gabine- 
tu, by spalić papiery. Za chwilę prze- 
Кспа!а się, że nie zosiało już ani śla- 
du błyszczącego proszku. Wówczas 
podeszła spokojnie de drzwi i otwo- 
rzyła je. Przed nią stał purpurowy z 
gniewu Beckerson, a za uim jakiś wy- 
soki meżczyzna z siwemi włosami. 

— Co pani tu robiła? — zapytał 
ostro Inspektor — Czemu nię otwerzy- 
ła pani drzwi na moje wołanie? 

— Bo nie uważam pana za upraw» 
nionego do rozkazywania mi. 

Beckęrson dostrzegł  wyłamaną 
szafę, 

    i rekonwaiosccūtėw. 

WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. 

| Paryż, 6 rue de la Tacherie. 

FALIERA | 
| NAJLEPSZY POMARM dla DZIECI 
й SMACZNY i WZMAGNIAJĄCY ||| 
| Niezbędny podczas odłączania od piersi 

i w okresach reśniącia 
Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój kości 
Niezastąpiona odżywka dla mamek, matek РУ 

"ŻĄDAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

| FOSFATYNA FALIERA    

  

i į na  fortepjanie 
Lekcje muzyki udziela wyłącznie 
u siebie w mieszkaniu doświadczony 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, 
osiągnięcie w krótkim czasie techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki по- 
dług najlepszej metody. Adres: Ln- 
belska 3, m. 2. Porozumieć się 
między 9 — 11 i nd 5 — 6 w. 

ANGIELSKI Książkowy : 
Ponter (pies) 14 mie- „., enerefczny Atis 
sięcy, ułożony z gór- a = obeznany 
nym  węchem do gokładnie z kasowoś- 

sprzedania, adres w cią, ksiąžkowošcią 
«Słowie». spod b S, $QOSpOdarczą, oborą 

zaroiow, hodowlą, Z 
Lekcji Francuskiego 3-letnią praktyką wzo- 
jęz. udziela kwalifiko- rowycu majątkach w 
wana nauczycielka do* Poznańskiem oparty 
rostym i dzieciom W ną  pierwszorzędnych 
kompletach lub poje- $wjadectwach poszu- 
dyńczo. Począ kującym kuj . Łaska 
metodą Berlitza. Źgła- Kale Po 5 S „a. zgł. upraszam pod: 
Szać się uł 3-go Maja 9 Kanos, Poste- 

m. 9 od 6 do restante poczta Pawło* 
po połud. wo pow. Wągrowiec 

(Wikp.)“ 

TANIO 

    

  

  

. . 
Poszukuje się 
n'ekiępującego pokoju 
dla 1—2 osób, pożą- 
dane i 

utrzymanie, oferty do Cik na jednego lub 
«Słowa» z podaniem parę koni oraz para 
сепу @а «Т. С.» chumąt angielskich, 

Dąbrowskiego 5 m. 2. 

Student 
rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj 
i korepetycyj, dogod- 
ne waruuki, oferty do 

«Słowa» pod 

    

  

Lekcyj języka O, 
francuskiego i 
angielskiego 
udziela doświaaczona 

nauczycielka, 

  
  

  

całodz enne do sprzedania wolan 

1 

—
 

kuje posady wycho- | Rūtynowonys. Mickiewicza 37 m, 17, 
Dyrekcja Lasów Państwowych EEE ŚR l "ZOSTÓR (Wejście od Ciasnejj. 

at 7 — pożądany Е 
w Wilnie. wyjazd na WEG Zało i ZELDOWISZ į 

608%0000000060000004%0640000400004 SzEnia: P. A. T. Wojo-| "9 | Wykwalif kowana 
wództwo, PAY 24 RANA kucharka Dk, 1317 VI ŁC. е 

$ JAKOB WAJNBREN  $ — SSKÓWNE |. mode skjąć się zdięć 
ė ul. 3-go Maja Nr 7 m. 13, $ Fadowanie 1 reperacja | ad 101, od 3-5 w, | garką domową, ma 
% WYNAJEM  foriepjanów, $ akumulatorów pokró takze Świadectwa 
' planin i lisharmonji ф do radjo 1 samocho- R ostatniego pobytu. 
$ pierwszorzędnych fabryk. 6 dów. Wilno, Trocka 4, $ Zaldowiczowa Może na wyjazd. Ja- 
AE i AO as „Radio“, KOBIECE WENE. gieliońsza 9—1 u do- 

: : RYCZNE i ahor, RM Słynna Wróżka Ghiromantka | Potrzebna | 2808 ocz” Ez ! а 3 | ŽŽ $ 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od nauczycielka niemiec-| wj, Miekiewicza 24 Okazyjnie sprzedają 
10 do 8. wieczór. Przepowiadą | kiego, warunki na- tet. 277 ię wia Słuchawek przyszłość, sprawy sądowe, © miłości | miejscu od 11 — 14, W: Żdr: NRA Šš R й cenie it. d. Uli Miynowa 21, m. 6, Artyleryjska 18—5, 5 SC 125 W Н ка 17 ^ naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- Akuszerka EN OE 

     

   

    

    

` 

  

poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 

NARAKESABASACBEEEGOREMĘ 

IZEWKA OWOCOWE   

  

mie na prawo na schody. 

ГО — БАМА Z DYPLOMEM "71 

Instytut de Beautć Kóćva 
w Wilnie przy ul. 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam na twarzy. 
cjalnie dla balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

    

potrzebny od 1 kwiet- 
nia 1928 roku do fol- 
warku intensywnie 
zagospodarowanego w 
pobilżu Wiina. Poszu* 
kiwany jest dobry rol- 
nik zasłogujący na 
pełne zaufanie, mogą: 

Mickiewicza 37, 

Spe- 
wiednią 
świadectwami. Oierty 
wraz z odpisami, 
miadectw _ proszę 

składać do Biura Ra- 

odświeżania     

  

  

  

  

  

  | | 

  

poszukuję 

W. Smiałowska 
RZĄDCA przyjmuje od godz. 9 

  

- weneryczne, 
cy się wykazać odpo-płsiowe i skórne. ul 

praktyką i Wiieńska 7, tej. 1067 

m, 2, cd 9—11 rano. 
    

Do sprzedania 
2 wazony kwiatów, 
(śliczne okazy 40 
letnie draceny) po 
wyjątkowej cenie, 
Dowiedzieć się: 

MOCZ0- Mickiewicza 48 m. 12. 

do 19, Mickiewicza 
46 m. 6. 

W: Z. P. Nr 63. 

Dr. 6. Sioitson 

  

  Pianina 
i fortepiany 

Lekarz-Dentysta 

    

  

  

Nr 1—100 CXIIE 

w. Z. P. 58. chunkowego St. Gąsio- MARYA śannie t sud OAZĘ zę r puję i odnajmuję. 

WŁASNYCH SZKÓŁEK z pumy wodne system <Pranekt», & wewskiezo Mickie- (jżyfska-$molska w. Pokulanka 9 m. 23, 
‚ kompletne urządzenie = miynėw 1 е a ei pp. dostosowane do klimatu i gleby Wileńszczyzny н Ъап‘ц’ші‚ plany, projekta, kalkulacje 2 [ и ан &\:Ё‘о’;&гуі'т;е_. 

B poleca x na dogodnych ulgowych warunkach ® om pię e = Wiaje zebóje beż З ik 
mi Zakład у s Fabryczny skład meszyn : „remomovany o 4Porcelanowe i złote DO Odstąpienia 
B! Ozrodn, e e r młyńskich krajówych 2 mieszkaniach do sprze: tyje wyma "ne AW 2 pas RE 
s Wil I. Sad Nr 8: m , Repiezentacja firm zagranicznych, —& dania па dogodnych som į a się YGOGAAA W adoru(sE 
O Wa wio © w ® Lokomobiie i motory | imtalacja ; Warunkach, spytać Gń znika, ofarma 4 m$ w Biurze Reklamos enniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. m wiatła elektrycznego. * pop. Słu . z Ž 

= : r КЕ рта к я я ВО 5 Reprezentant St. STOBERSKI, 3 m. 1. isć po Lwow- Wasdz. Zdr Nr 3 wem, Garbarska 1 

BEBEBESESEB a B Wilno, Miekiewicza 9, tel. 12—75. 2 skiej z Kalwaryjskiej. 
sa a i i a POZZO Chcę kupić tani + ° 

W pensjonacie CYWINSKIEJ Ot meble salonowe, |= CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘĘ 7 1u6 wynsjąć NIANINO 2 duże pokoje 
Benedyktyńska 2—5 (rógWileńskiej) | omany, poleca a lawy a: > ea Kao” 3 SE p ba = przedpokojem, od 

. A Ё m spondencyju, prof, 5ekułowicza, ® * rontu, nadające si 
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się na wyjazd Oferty składać do 
«Słowa» pod <Młoda>.   
  

— Rozumiem! Więc mani jest 
wspólniczką majora Emery? Przyda 
mi się ta wiadomość, moja panienko. 
Pani wie zapewne, że grozi jej suro- 
wa kara? 

— Za jaką zbrodnię? — zapytała 
Elza ssokojnie, opanowując wzrusze- 
nie.—Czy za to, że dbam o interesy 
mego szefa? 

— Co pani znalazła tam? 
Nie. 

Beckerson dostrzegł zwęglony pa» 
pier na kominku. 

— Ach, nic?—wycedził przez zęby, 
W tej chwili szum płynącej z kra- 

na wody zwrócił jego uwagę, zajrzał 
tam. 

— Co pani znalazła? —powtórzył. 
—Panno Marłow, pewien jestem, że 
pani mis chce Świadomie działać 
wbrew prawu. Co było w szafie? 

— Nic, brzmiała stanowcza odpo- 
wiecź, 

Dzięwczyna była bardzo blada. 
Kolana uginały się pod nią. Słała jed- 
nak spokojnie przed inspektorem po: 
licji z wyzywającem spojrzeniem pięk- 
nych oczu. 

— Pan nie włedział, że ona była 
tutaj, gdyśmy rozmawiali, — zauważył 
z uśmiechem siwy nieznajomy, — Pani 
dała lekcję bardzo zdolnemu inspekto- 
rowi policji, mam nadzieję, że pan jej 
nigdy nie zapomnil : 

Tymczasem Bzckerson rewidował 
starannie całe biuro. ‚ 

Szafa stojąca po drugiej stronie 
keminka nie była zamknięta, lecz nie 
znalazł w niej nic ciekawego. Próbe- 
wał zajrzeć do szuflad w biurku ma* 
jora. Wszystkie, prócz jednej nie były 
zamknięte. lnspektor wyjął z kieszeni 
wiązkę kluczy i, klęknąwszy, probo+ 
wał otwórzyć szufladę, W tej chwili 
wszędł do pokoju major Emery. 

: Czy pan szuka tu czegoś? — 
zapytał uprzejmie. 

—.Mam rozkaz dokonania rewizji 

i poleca W. Molodecki * 

Wiino, Wileńska 8. 

w pańskim biurze, rzeki drżąc ze zło” 
ści Beckersen. 

— Wątpię w ta,— odrzekł spokoį- 
nie Emery —Od jak dawna Scotland 
Yard ma prawo rewidować biura w 
City? Zdaje mi się, że na tem  tery- 
torjfum posiadamy własną, doskonałą 
policję. Jeśli się nie mylę, panowie ci 
zazdtośnie strzegą swych praw. Pan 
pozwoli, że spojrzę ma pański papier. 

Po przeczytaniu rzekł: 
— Jest to zezwolenie na dokona- 

nie rewizji w mem prywatnem miesz- 
kaniu,—zauważył, — Dziwi mnie bar- 
dzo, że pomocnik komisarza Will bie- 
rze udział w tem nielegalnem przed- 
sięwzięciu. 

Wysoki, siwy pan zaniepokoił się. 
— Rozumiałem, że pan ma ро- 

zwolenie od komisarza City, —rzekł z 
wymówką w głosie. — Pan mówił mi 
o tem, panie Bsckerson? 

— Agent komisarza City jest na 
dole, — mruknął Beckerson, — Jeśli 
major Etnery tak dba © formalności, 
to możemy go wezwać. 

Agent zjawił się za chwilę, był 
on obrażony nieco, że rewizję rozpo- 
częto bez niego. 

— Niema tu nic, — rzekł inspek- j 
tor, przejrzawszy zawartość odemkuię- 
tej przez majora Emery szuflady. — 
Ale tu było ceś, — tu wskazał na 
otwartą szafę. Emery zauważył ją od- 
razu, po wejściu do pokoju. 

Tutąj było coś, co panna Marlow 
wyjęła i zniszczyła. Sądzę, że požalu- 
je pani tego сгупи! 

— Wówczas zatelefonuję © tem 
do pana! — rzekł chłodno Emery. 

Poczem zamilkł i nie wyrzekł już 
ani słowa, dopóki obcy ludzię nie 
wyszli. 

Potem zwrócił się do młodej dzie- 
wczyny i spojrzał na nią ciekawie. 

— To pani zrobiła? — wskazał 
oczyma szafę, 

"Skinęła głową. 

ĮOdpewiedzialny za ogłorzrmia Kanon rawisck 

PIANINA w celu wynajęcia. 
Zgłoszenia do Administr. <Słowa».       

— Co pani łam znalazła? 
* — Ach, panie majorze, poco uda- 

wać? — wyrwał się okrzyk z piersi 
dziewczyny. Pan wie, cs tam było. 
Cztery paczki tej okropnej trucizny. 

— Opium? 
= Nie wiem dobrze. Zdaje się, że 

kokaina — biały, błyszczący proszek. 
Emery skinął twierdząco. 

Cztery paczki kokainy? — 
gwizdnął przeciągie. — | pani wysy- 
pała je do umywałki. 

— Tak, — odrzekła Elza, 
rając się do przerwanej pracy, 

— To bardzo ładne z pani 'stro- 
ny, — rzekł, Czy to bylaį niemiecka 
kokaina? 8 

— Naturalnie, że niemieckal — 
zawełała zniecierpliwiona Elza, 
Pan wie o tem najlepiej... 

Kiwną! głową przecząco, 
— Ja nie wiem. Nigdy w życiu 

"nie doznałem większego zdziwienia, 
> dowiadując się,. że tu była keka- 
na. 

Podszedł do biurka i nacisnął na 
brzeg jego, blat cały usunął się. uka- 
zało się wgłębienie, z którego Emery 
wyjął cienką plikg papierów i włożył 

e do wewnętrznej kieszeni marynarki, 
poczem doprowadził biurko du po- 
rządku i uśmiechnął się. 

— Czy p. Beckerson nie zdradził 
się przypadkiem, w jaki sposób do- 
wiedział się 0 istnieniu tych paczek 
w szafie? 

— Nie, «mówił tylko, że dowie- 
dział się o tem dziś rano. 

— Rozumiem, — rzekł półgłosem 
Emery. Ciekawym w jaki sposób u- 
dało się naszemu przyjacielowi poło- 
żyć je tutaj? 

— Naszemu przyjacielowi? Komu? 
— Jest nim, jegomość, noszący 

zabie- 

nazwisko Stiimau, — odrzekł niedba- Ch 
le major, Był on tutaj wczesnym rdn- 
kiem i podrzucił mi kokainę, 

— Ale... alt. — jąkając się za- 
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pytała Elza. — Czyż pan nie hand- 
luje kokainą? 

. Emery uśmiechnął się. 
— Nigdy w życiu nie kupowałem 

nie bardziej szkodliwego od tytoniu 
— odrzekł. 

Rozdział XXXVII. 

Poprawiony list. 

Elza ze zdumieniem patizała na 
Szefa. 

— Ależ pan jest... Svioką? Ja 
wiem... pan sam przyznał się do 
tego.. 

Twarz majora pozostała niezmą- 
cona. 

-- Nechże tak będzie. Nie kupo- 
wałem i nie sprzedawałem nigdy żad- 
nych ziół trujących. 

Elza westchnęła z ulgą. 
— Nie rozumiem? 
— Niech pani nie próbuje zrozu= 

mieć. 3 
Podszedł do rozbitej szafy. 
— Pogrzebaczem. Proszę mi opo- 

Ta skąd przyszło to pani na 
myśl. 

Elza pokrótce opowiedziała, jak 
przyszła wypadkowe wcześniej, zoba 
czyła agentów na ulicy, podsłuchała 
rozmowę ich i zdecydowała się na. 
ryzykowny czyt. * 

— Nadzwyczajnie! — rzek! Eme- 
ry, obejmując ją dziwnem spojrzeniem. 
— Pani jest wyjątkową kobietąl 

Zarumieniła się pod tem spojrze- 
niem i poczuła, że łzy napływają jej 
do oczu. Nastąpiła reakcja, po sil- 
nem napięciu nerwów, pragnęła zo- 
stać w samotności ze swemi myślami. 
Szef zrozumiał to widocznie, i przy- 
bierając zwykły ton urzędowy rzekł: 

— Proszę poprosić do mnie Fen 
©. 

Drekarnia aWyd.wnicitwo Wieńskiee Kwaszelna 23 

KS 

  
x 

 


