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Groźny konflikt litewsko- 

łotewski, 

Otrzymaliśmy ostatnio wiadomo- 
ści z Kowna, że stosunki łotewsko-li- 
tewskie pogorszyły Się tak znacznie 
i tak raptownie, 1& należy się dziś 
liczyć z możliwością pogrzebania wo- 
góle idei zbliżenia tych państw. Przy» 
czyną tego stały się Taurogi. Jak już 
wspominaliśmy w poprzednim artyku- 
le, zdaje się nie ulegeć najmniejszej 
już wątpliwości, że zamach czynnie 
popierany był przez łotewskich socjal- 
demokratów, t. za. tych, którzy dziś 
u steru nawy państwowej w Rydze 
stoją. 

Jakkolwiek -rząd łotewski wykazułe 
w swej obronie, że są to tylko ogól- 
nosocjalistyczne sytmpatje, a minister 
Zeclens udzielił nawet wywiadu urzę- 
dowej «<Lietuvies, w którym oświad- 
czył, że za stanowisko łotewskich 
socjalistów nie moża brać odpowit- 
dziainości, wszakże opinja kowieńska 
tem się mie zadowolniła, jak również 
ta sama urzędowa <Lietuv.». 

Organ tauiiniaków «Liefuvis» sta: 
kuje już Łotwę z całym rozmachem 
i otwarcie oskarża rządzące sfery lo- 
tewskie, członków rządu i sejmu w 

Rydze o udział w powstaniu tauro- 
giūskiem, Charakterystvcznem też, że 
opozycyjne «Lietuvos Żinios> komen- 
tuje ten atak jako Skierowany nie- 
tylko przeciwko socłalistom łotewskim, 
ale przeciwko całej Łotwie. 

Pismo stwierdza, iż «tego dnia, 
kiedy nowomianowany minister pełno- 
mocny wręczył swe listy uwierzytel- 
niające rządowi łotewskiemu, rządząca 
w Łotwie partja socjaldemokratyczna 
zorganizowała w Rydze demonstracje 
przeciwko Litwie i jej rządowi». To 
nieprzyjazne stanowisko rządu letew- 
skiego względem Litwy stwierdzili 
również Łotysze o kierunku narodo- 
«wym, kwalifikując je jako wtrącanie 
się do wewnętrznych spraw Litwy. 

Okazuje się, iż łotewscy fisocjał- 
demekraci jeszcze na 3—4 dni przed 
wybuchem rozruchów -w  Taurogach 
wiedzieli, iż przyjdzie do tych wy- 
padków. 

Jeszcze kilka miesięcy przed wy» 
paokami w Taurogach—stwierdza da- 
lej «Listuwiso—zaczęło wychodzić w 
Rydze agitacyjne pisemko «Głos Lu- 
du», wydawane w języku litewskim. 
Z treści pemienienego pisma wypada, 
iż zgadnie wypowiada się w nim cała 
litewska opozycja lewicowa, kończąc 
na socjaldemokratach i komunistech. 
W pismie tem ukazują się najohyd- 
niejsze oszczerstwa na obecny rząd 
litewski, nawołujące do zbrojnych wy» 
stąpień przeciwko niemu. 

Wszystko to się dzieje w Rydze 
na oczach przyjaznego rządu lotew- 
skiego. Czy reagują na to—zapytuje 
„Lietuwis'—łotewskie organy rządowe? 
Ani trochę. Przeciwnie, jak wyjaśnia 
się z przebiegu sprawy w Taurogach, 
łotewscy posłowie sejmowi wiedzieli 
o przygotowaniach zamachowców i 
popierali ich. 

W -ebliczu doniosłych zadań i za- 
gadnień współpracy krajów podobne 
nieprzyjazne względem Litwy kroki 
Łotyszów — kończy dziennik—zmu- 
szają do tego, by się głęboko nad 
niemi zastanowić. 

Bardziej ostrożnie, als niemniej 
ostro atakuje Łoiwę urzędowa „Lie- 
tuva*, która korzysta głównie w da- 
nym wypadku ze źródeł opozycyjnej 
prasy łotewskiej —,„Lietuwa" pisze: 

„Organ związku rolników „Briva 

Zeme“ dn. 12 września wskazuje na 

zmianę, jaka zaszła w poglądash 

„Socialdemokratsa“ na Litwę. Przed 
dziewięcioma dniami, po naradach 
prof. Woldemarasa i min. Zeelensa 
pisał, że z Litwą trzeba utworzyć 
absolutny związek polityczny, a, już 
po kilku dniach wymyśla, że zamach 
w Taurogach się nie udał. W ten 
sposób  „Socialdemokrats* wyraźnie 
solidaryzuje się z putschystami. 

„Z dnia 16 września „Briva Zeme" 
pisze, 26 prędkie zakończenie „put- 
schu“ taurogiūskiego znerwowało so- 
cialdemokratów łotewskich do tego 
stopnia, że stracili resztę równewagi. 
Jeszcze 2 września „Socialdemokrats* 
zamieścił długi artykuł o współpracy 
i porozumieniu z Litwą i cieszył się, 
że p. Zeclens osiągnął uzgodniecie w 
dziedzinie współpracy. A po dwuch 
tygodniach ten sam  „Socjaldemo- 
krats'* gorliwie pracuje nad burzeniem 
i zrywaniem dobrych stosunków. 

"„Zdawałaby się, że zamach w Tau" 
+rogach jest wewnętrziią ;sprawą Li- 
twy. Jednak inaego zdania są lotew- 
scy Svcjaldemokraci: oni wprost wy* 
grażają pięścią i spraszają swoje or- 
ganizacje na demonstracje antylitew= 

skie. Wypowiedziełi oni prawie wojnę 
Litwie. Socialdemokraci zbierają się 
na wiece, ma których ujmują się za 
putschystami, grożąc Litwie i jej przede 
stawicielom. у 

„Latvjs” mówi, że socialdemokra: 

Redażcja rękopisów niezamówionych nie 

Fidsko Gdańska © Genedle. 
GDAŃSK 281X PAT Omawiając przebieg ostatn'ej sesji Rady 

L'gi Narodów „Danziger Volksttmme'* podkreśla, że wyniki jej 
stanowią dla Gdańska zupełne fasko. De'egacji gdańskiej, prze- 
bywającej w Genewie nie udało się załatwić tam, ani jednej waż- 
nej sprawy. Neosiągnęto żadnych rezultatów ani w drodze bez- 
pośredn ch rokowan z Polską, ani też za pośrednictwem decyzji 
Rady Ligi Narodów. Socjaldemokraci za czasów swego udzialu 
w senace gdańsk'm zawsze starali sę załatwić sprawy sporne w 
drodze bezpośrednich rokowań z Polską. Metoda ta uchroniła 
Gdańsk od całego szeregu niekorzystnych dla niego rozstrzyg- 
nięć Nacjonaiiści niemieccy natomiast wręcz przecwnie zawsze 
żądają przedkładania spornych spraw polsko-gdańskich Lidze Na- 
rodów. Jakie to daje rezultaty widać jasno z wyników zamkniętej 
obecnie sesji Redy Ligi Narodów. 

Niemcy domagają się drzewa polskiego 
BERLIN, 28 IX. PAT. „Berliner Tageblatt* omawiając w 

dziale gospodarczym sprawę importu drzewa z Polski do  Niez 
miec stwierdza, że na rynku ceny na drzewo tarte od początku 
r b poważnie wzrosły wskutek polityki kontygentowej rządu 
niemieckiego Tartaki niemieckie zaczynają się znajdować w co. 
raz trudniejszej sytuacji z powodu niedostatecznego dowozu drzea 
wa z Polski i nie mogą one konkurować z polską produkcją 
drzewną. Dziennik oświadcza w końcu, 'że rząd niemiecki powia 
nien jak najszybciej zrezygnować z systemu kontygentowania, 
który utracił wszelki sens i powinien za pomocą odpowiednich 
rokowań jak najszybciej doprowadzić do ułatwienia sytuacji nies 
mieckiemu przemysłowi drzewnemu. 

Trudności pożyczki pruskiej, 
BERLIN 28 IX PAT. <Vossische Ztg» donosi, że trudności, jakie napotka- 

ła sprawa pruskiej pożyczki w Ameryce nie zostały jeszcze w ciągu dnia dzi- 
siejszego usunięte. Narazie toczą się w Berlinie rokowania pomiędzy rządem 
Rzeszy, a agentem generalnym do spraw odszkodowawczych Gilbertem Parke- 
rem, który powrócił przed kilku dniami zjAmeryki. 

Rakowski chce się usunąć. 
PARYŻ 28 IX PAT, <Petit Parisien> sądzi, iż Rakowski wobec piętrzących 

się przed nim trudności, domagać się będzie zastąpienia przez dyplomatę, który 
nie będzie ciągle krytykowany przez opinję publiczną. 

Niema faszyzmu w Czechach. 
PRAGA 28 iX PAT. Śledztwo prowadzone przez prokuratora wojskowego 

w sprawie rzekomych knowań faszystów przeciwko republice, w których mieli 
brać udział niektórzy wyżsi oficerowie służby czynnej, wykazało całkowitą 
bezpodstawność iych informacyj prasowych, 

Pakt angielskowamerykański. 
BERLIN 28 |X PAT. «Deutsche Allgemeine Ztg> podaje za paryskiem 

wydaniem <Chicago Tribune», że Anglja ma w końcu rb.jzaproponować Stanom 
Zjednoczonym zawarcie traktatu rozjemczego i paktu o nieagresji. 

Ojciec Swięty błogosławi Legjon Amerykański. 
RZYM 28 IX PAT. Przybyła wczoraj wieczorem do Rzymn delegacja le- 

gionu amerykańskiego w liczbie 250 osób. Po południu członkowie deiegacji 
bylt przyjęci na audjencii w sali konsystorskiej przez Papieża, który powitał 
ich bardzo życzliwie i wygłosił do nich przemówienie, zakofczóne słowami 
<Biogosławię was 1 waszych krewnych i cały młody naród amerykański. który 
mężnie pośpieszył z pomocą starej Europie w momencie, gdy ona tej pomocy 
najbard:iej potrzebowała». 

Spór o flagi państwowe załagodzony, 
BERLIN 28 IX PĄT. W sporze o flagi państwowe zawarte zostało pew- 

nego rodzaju zawieszenie broni między rządem pruskim a hotelami berlińskie- 

mi. jeden z największych hoteli berlińskich <Kaizerhof» wyraził gotowość do 
wywieszenia flagi republikańskiej w czasie obiadu, jaki wyda niemiecki związek 
prasy fachowej na cześć gości zagranicznych. Wobec tego przedstawiciele rzą: 
du Rzeszy i rządu pruskiego mają wziąć udział w tym obiedzie. 

Estonja odwraca się od Łotwy p. Zeelensa 
Z Rygi donoszą: „Sewodnia”* zamieszcza wywiad swego korespon- 

denta z leaderem estońskiego stronnictwa rolniczego Jarmanem. Jarman 

oświadczył, że handlowy traktat Łotwy z S.S.S.R. o ile dojdzie do skutku 

uniemożliwi tem samem realizację unji celnej łotewsko:estońskiej, Obecnie 
może być mowa tylko o traktacie handlowym łotewsko-estońskim. 

Prof. Woldemaras przybywa do Berlina 
BERLIN, 28.IX, PAT, Jak donosi „Berliner Tagebiatt“ litewski prezy- 

dent ministrów Woldemaras ma przybyć do Berlina prawdopodobnie w 
piątek, aby przeprowadzić w dalszym ciągu rokowania z ministrem Strese- 
mannem, 

Pochėd komunistow w Berlinie zabroniony. 
BERLIN, 28-IX, PAT. Prezydjum policji zabroniło urządzania zapowiedzianych 

przez komunistów demonstrancyj i pochodów w dniu 80 rocznicy urodzin Prezydenta 
Hindenburga. Komuniści ogłosili już w <Rote Fahne> i w <Welt am Abend» wezwanie 
do wszystkich robotników, aby manifestowali przeciwko demonstracjom burżuazyjnym, 
za jakie uważają zapowiedziane uroczystości w daiu urodzin prezydenta Hindenburga. 

Kongres pracowników umysłowych. 
PARYŻ 28 1X PAT. W drugim dniu kongresu międzynarodowego konfederacji 

pracowników umysłowych delegat polski dr. Woroniecki wygłosił referat o wymianie 
intelektualnej. Pe dyskusji uchwalono utworzyć przy Międzynarodowem Biurze Pracy 
kasę kompensacyjną dla ułatwienia wymiany intejektualnej i opracować statut tej kasy, 
Na wniosek delegacji polskiej postanowiono powołać komisje wyrniany intelekłualuej 
przy narodowych konfederacjach oraz starzć się o możność wysyłania oficjalnych re- 
sezentantów przez te konfederacje do komusj! spraw pracowników uimysłowych przy 

M iędzynarodowem Biurze Pracy. Na wniosek sekretarjątu generalnego postanowiono w 
roku 1928 odbyć kongres w Warszawie. 

Chłopi rosyjscy nie wierzą w trwałość S,S.S.R. 
KOWNO 28.1X PAT. Z Moskwy donoszą, że chłopi rosyjscy 

odmawiają podpisywania pożyczki wewnętrznej SSSR. 

ROR Z OSZACOWANO SOIEZCZA "WSZ RET IRZOEZEDE SO TOREKP ORO OEZSYTA 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ —. ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ш Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 18 

BARANOWICZE — mi, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. Z-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska A 

W sprzedaży detalicznej cena pojedynesego n—rn 20 grosay. 
Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 

ci przygarniają powstańców, którzy 
zbiegli do Łotwy. Władze łotewskie 
czynią to samo. 

„Sensacyjne rewelacje ogłosił w 
„Pedeja Bridi* przywódca narodow- 
ców łotewskich Arveds Bergs. Twier- 
dzi on, że socjaldemokraci zgóry wie- 
dzieli © przygotowaniach do wypad- 
ków taurogińskich, jednakowoż mil- 
ėzeli o tem. 

„Oto cały jest szereg zdai—mėwi 
„Lietuva“ — prasy łotewskiej, która 
inaczej ocenia kampanję „Sociałdemo- 
kratsa“ przeciwko Litwie, niż to czy- 
ni min. spr. zagr. p. Zeclens...* 

Charakterystycznem również jest, 
że ta sama urzędowa „Lietuva“ za- 
mieszcza wiadomość 6 intrydze nie- 

miecko-łotewskiej w Taurogach, po- 
daną przez „Słowo i „Kurjer Poran- 
ny“, in exienso i mimo zaprzeczenia 
Biura Wolfa nie zaopatruje tej wia- 
domości w żaden komentarz. 

Natomiast w tym samym dniu 
gadzinowe „Echo“, ktėre już poraz 
czwarty zmieniając gospodarza, znaj- 
duje się obecnie na usługach posel- 
stwa niemieckiego w Kownie, zamie- 
szcza artykuł, w którym gorąto na- 
wołuje do usunięcia wszelkich niepo- 
rozumień i zwraca się z apelem do 
społeczeństwa łotewskiego, ażeby nie 
porzucało raz obranej drogi i dążyło 
do najściślejszej współpracy z Niem- 
cami. sm: 

GŁĘBOKIE —- ui. Zamkowa 80 
GRODNO 4 — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ZWYIACH. | 

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

W perspektywie tygodnia. 
Sesja genewska po trzytygodnio- 

wych z górą obradach została zamknię- 
ta. Główni jej aktorzy, pp. Chamberlain 
i Briand wyjechali z Genewy już na 
kilka dni przedtem, powracając do 

swych bieżących spraw © mniejszej, 
niż międzynarodowa, skali. Na scenie 

do ostatniej chwili pozostał jedynie 
Siresemann, aby założyć veto w spra- 

wie Westerplatte i złagodzić w dro- 

dze wywiadów prasowych, pełnych 
pacyfistycznej frazeologii, wrażenie 

mowy prezydenta Hindenburga | wy- 

głoszonej na uroczystośćiach w Tan- 
nenbergu. 

Obrady sesji genewskiej, które 
wypełniły cały prawie wrzesień, były 

najbardziej ożywione gdy materjałem 

do dyskusji był wniosek polski. 
Wnioskiem polskim również zakoń- 

czyła się sesja. Dosłowny tekst jed- 
nomyślnie uchwalenego przez Zgro- 

madzenie i Radę Ligi wniosku brzmi 
jak następuje: 

„Zgromadzenie uznaje solidarność 

łączącą międzynarodową wspólność i 

jest ożywione siłną wolą zagwaran- 

towania utrzymania ogólnego pokoju. 

„Zgromadzenie stwierdza, że wojna 
zaczepna nigdy nie może służyć jako. 

środek regulowania ;sporu [między 

państwami i dlatego przedstawia 
zbrodnię narodową. . Zgromadzenie 

jest przekonane, że uroczyste wyrze- 

czenie się wszelkiej wojny zaczepnej 

przyczyniłoby się do wytworzenia po- 

jednawczej atmosfery, co mogłoby 
się okazać korzystnem dla postępu 

prac, podjętych w związku z rozbros 
jeniem. 

„Zgromadzenie oświadcza: 
1) Każda wojna zaczepna jest i 

pozostaje zakazaną; 
2) w kwestjach spornych, jakie 

mogą powstać między państwami 

wszystkie pokojowe środki powinny 
być zastosowane, jakiejkolwiekby ' na+ 
tury te kwestje sporne były. 

„Zgromadzenie oświadcza dalej, 
że dla państw będących członkami 
Ligi Narodów istnieje obowiązek 
kierowania się wedle tych dwóch 

zasad, 

Sprawa magazynów amunicyjaych 
na Westerplatte wskutek weta. p. 
Stresemanna, mimo że referat p. Ville= 
gas uznawał całkowicie tezę polską, 

została ponownie odroczona do na- 
stępnej sesji, a więc do marca przy- 
szłego roku. jest to już 17:te z kolei 
odroczenie. Wystąpienie p. Strase- 
manna w roli obrońcy uroszczeń 
Gdańska, pozbawionych — jako to 
wykazał raport bezstronnego referea- 
ta — rzeczowych podstaw, rzuca cha- 
rakterystyczne światło. Veto p. Stre- 

semanna powinno otworzyć oczy tym, 

którzy żywią złudzenia co do roli 
Niemiec w Lidze Narodów. Gdańsk 

"dla Niemiec jest jednem z egniw w 

ich żmudnej pracy robienia podko- 
pów pod mury Traktatu Wersal, 
skiego. 

Sprawa długów rosyjskich we 
Francji pozostaje nadal jeszcze nie- 

rozstrzygnięta. Propozycje sowieckie 

opierają się o charakterystyczną dla 

bolszewików zasadę, , pożycz mi zno- 

wu a oddam ci stary dług". Ponie- 
waż w chwili obecnej ze względu na 
sytuację międzynarodową Sowietom 
ogromnie zależy na utrzymaniu sto- 

sunków z*Francją, poczynily one w 

swych propozycjach pewne ustępstwa, 
które jednakże w niczem nie zmienia: 
ja owej zasady, Zmiana jedynie doty- 

czy cyfry kredytu, jaką ma Francja 

udzielić Rosji przy Hkwidacji długów 
przedwojennych, Sume 220 mil. 

dol. kredytu, których przedtem żądała 
delegacja sowiecka, zredukowano do 
60 milį. dolarów płatnych w 5 ro- 
cznych ratach po 12 miljonów. Kre- 
dyt ten w znacznej swej części byłby 
kredytem towarowym: Zawiadamiając 
ostatnio o tej zmianie w liście do 
przewodniczącego  trancusko-sowier. 
kiej konferencji senatora de Monzie, 

ambasador Rakowski tłómaczy, że 
właściwie udzielenie kredytów dia 

Moskwy jest świetnym interesem» 
1-mo dlatego iż Francja uzyska zwrot 
długów, 2-0 zaś zdobędzie dla swej 
produkcji przemysłowej nowy rynek 
zbytu. Zdobywanie rynków zbytu w 
obecnych warunkach dla Francji na- 
stręcza niemało trudności, ułatwiając 

STOŁPCE — uł Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul 3-g0 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA-—ul Micklemicza 24 

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

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

Żejm i Rząd. 
Prace Rządu. 

WARSZAWA, 28 IX, (el. wł. Słowa) 
Dziś o godz. 12. 30. złożył wizytę 
Premierowi Marszałkowi Piłsudskiemu 
w Belwederze Prezydent Mościcki, któ: 
ry w godzinie 1l-tej rane powrócił 
ze Spały. Wizyta trwała pół godziny; 

O godzinie pięrwszej vice-premjer 
Bartel był przyjęty na Zamku przez 

więc to, zdaniem p. Rakowskiego, Se- Prezydenta Rzeczypospolitej, któremu 
wiety wyświadczą wielką usługę Fran- 
cji. 

Pržyczyny katastrofy samolotu 
którym leciał ambasador niemiecki w 
Stanach Zjednoczonych baron — Ма 
tzahn nie są ustalone. Prasa notuje 
szereg pogłosek © możliwości zama- 
chu na życie „ojca traktatu w Rap- 
palo* i jednego z najwybitniejszych 
dyplomatów niemieckich. Zamach ten 

podobno miał być dziełem  anarchi- 
stów jako zemsta za Sacco i Van- 
zettiego. 

W prasie sowieckiej pojawiła 
się niedawno wysoce ciekawa rubryka 

p. nazwą: „Ofiary dla miejscoweści 
zagrożonych głodem wskutek nieu” 
rodzaju*, 

Dotychczas oficjalna prasa seo- 

wiecka twierdziła, że zbiory tegoroczne 
udały się i że Rosja ma zapewniony 

zapas zboża dla siebie i będzie po- 
siadała jeszcze znaczną nadwyżkę. 

Skromna rubryczka na ostatniej stro- 
nie pism więcej jednak mówi o istote 

nym stanie rzeczy, niż zawiłe wywody 

ekonomistów bolszewickich, peparte 

danemi statystycznemi w artykułach 
wstępnych. 

Konferencja w Nankinie przed- 
stawicieli umiarkowanego i skrajnego 
skrzydła Kuo-Min-Tangu dała pozy- 
tywne rezultaty, Powstał rząd, który 

obejmuje Chiny południowe i cen- 
tralne. Rzeczą charakterystyczną jest, 

że do nowoutworzonego rządu nia 

wszedł główny filar południowego 
rządu w Hańkeu, Eugenjusz Czen; 
Świadczy to o dalszej likwidacji wpły- 
wów komunistycznych w Chinach. 

Sz. 
PSITNNIENNE TZS EEA 

Akademieki kongres misyjny. 
Międzynarodowy akademicki kon- 

gres misyjny rozpoczął się w Pozna- 
niu we środę o godz. 6 wiecz. uro- 
czystem nabożeństwem w farze 
poznańskiej. W stallach zasiedli przed- 
stawiciele episkopatu zagranicznego i 
polskiego, nawy zapełniły tłumy gości 
i wiernych. Następnie w przepełnionej 
auli uniwersyteckiej rozpoczęły się 
obrady kongresu wobec przedstawi" 
cieli episkopatu z Prymasem Hion- 
dem i arcybiskupem Guebrianim na 
czele. 

Kengres zagaił ks. biskup Nowo- 
wiejski omawiając działalność misyjną 
w Polsce i przedstawiając cele. zjazdu. 
Następnie wybrane prezydjum kon- 
gresu, Przewodniczącym został próf, 
dr, Bronisław Dembiński, zastępcami 
zaś pp. Józtf Tyszkiewicz, O. Jacek 
Woroniecki, ks. prof. Bertini z Rzymu 
i cały szereg honorowych członków. 

Prof. Dembiński wygłosił dłuższe 
przemówienie w języku polskim, a 
następnie francuskim, poczem odczy- 
tał telegram ks. kardynała Gasparrie- 
go, donoszący, że Ojciec Św. z za- 
dowoleniem przyjmuje wiadomość © 
kongresie misyjnym w Poznaniu i wy* 
raża przekonanie, że przyczyni się on 
do wzmocnienia idei misyjnej w Pol- 
sce. W zakończeniu Ojciec Św. 
przesyła kongresowi  błogosławień- 
stwo. Błogosławieństwo to zawarte 
było również w dłuższym telegramie 
wprost od Ojca Św. 

Następnie zabrał głos powitany 
hucznemi oklaskami ks, kardynał 
Hlond, Prymas Polski. Z kolei witali 
kongres imieniem uniwersytetu rektor 
Grochmalicki, jmieniem ministra о- 

zreferował aktualne sprawy państwo- 
we. Po powrocie do Prezydjum Rady 
Ministrów p. Bartel konferował z mi- 
nistrem Czechowiczem, poczem o 
godzinie piątej udali się do Belwede- 
ru gdzie odbyła się konferencja z 
Marszałkiem Pilsudskim, 

W kałach politycznych ikrąžą po- 
głoski, że wszystkie te narady mini- 

strów i kierowników nawy państwo- 
wej dotyczyć miały rckowań o zaciąg: 
nięcie pożyczki zagranicznej. 

Wyjazd ;Marsz. Piłsudskiego 
do Spały. 

WARSZAWA 28.X (żel, wł. Słowa) 
Jutro wyjeżdża do Spały premjer Mare 
szałek Piłsudski wraz z Małżonką na 
p» pani Prezydentowej Mościce 

iej. 

Prace komisji kodyfikacyjnej. 

WARSZAWA, 28. IX. PAT.tP, Wi- 
ce minister sprawiedliwości Car przy- 
jał dnia 27 b. m. prezesa komisji ko- 
dyfikacyjnej prof. dr. Ksawerego Fie- 
richa, W czasie odbytej konferencji 
omawiane były sprawy związane z 
biegiem prac komisji kodyfikacyjnej, 
a w szczególneści rozmewy dotyczy« 
ły ustawy o postępowaniu cywilnem, 
pozostającej w związku z całokształ- 
tem ustaw, mających w najbliższej 
frzyszłości wprowadzić jednolity u- 
„strój sądów. 

Min. Kwiatkowski. 

WARSZAWA, 28 9. Pat. P. mi- 
nister Przemysłu i H.ndiu inž. Kwiate 
kowski wyjechał w tęwarzystwie dy: 
rektora depariamentu Nosowicza do 
Gdyni w celu przeprowadzenia in- 
spekćji robót nadbrzeżnych w powie- 
cie Gdyńskim. Powrót p. Ministra na» 
stąpi we czwartek bieżącego tyg. 

Poświęcenie kamienia węgiel» 
nego pod gmach Min. W. R. 

i O. P, 

WARSZAWA, 28 iX, Pat. W dn. 
28 września rb. o godz. 12 w połud- 
nie odbyła się uroczystość poświęce- 
nia kamienia węgielaego. pod gmach 
Ministerstwa W. R. i O.P. w alei 
Szucha. 

W uroczystości wzięli udział p. 
wice-prezes Rady Ministrów pref. dr. 
inž, Kazimierz Bartel, p. minister 
WR. i OP. dr. Gustaw Dobrucki w 
otoczeniu dyrektorów depertamentėw 
i naczelników wydziałów tegoż minie 
sterstwa, wojewoda warszawski Sołtan, 
prezydent miasta inż. Słomiński, rekto- 
rowie wszystkich wyższych uczelni w 
Warszawie, przedstawicieje Minister- 
stwa Robót Publicznych oraz przed- 
stawiciele miejscowych instyiucyj na- 
ukowych. Aktu poświęcenia dokonał 
ks. prałat Prądzyński, poczem pierw- 
szą cegłę wmurował p. wice-premjer 
Bartel, następną p. minister Dobrucki 
a po nim kolejno wmurowaji cegły 
profesorowie wyższych uczelni, Po 
zakończeniu uroczystości poświęcenia 
p. wice-premjer zwiedził szczegółowo 
staa rozpoczętych robót. 

Min. Składkowski przed 
-" Sądem 

WARSZAWA, 28 IX, (żel. wł: Słowaj 
Dziś przed sądem w Zamościu toczy- 
ła się rozprawa o przejechanie dziece 
ka przez Ministra Skladkowskiego. 
Jak wiadomo, wypadek ten nastąpił - 
z winy dziecka, względnie rodziców, 
przyczem natychmiast po wypadku 
Minister Składkowski pelecił na  sie- 
bie sporządzić protokół i wytoczyć 
dochodzenie w zwykłym trybie, 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą 1 naj. 

  

wydatniejszą farbą do  bielizn; 
po malarskich. > 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

światy, kurator okręgu Chrzanowski, 
imieniem miasta wiceprezydent dr. 
Kiedacz, dalej przedstawicieie akade- 
miekich kół misyjnych oraz delegacyj 
zag anicznych. Wreszcie ks. biskup * 
Baudrillard z Paryża wygłosił po . 
francusku dlužszy referat p, t.: «Ргаса 
misyjna keścioła katolickiego w świe- 
tle bisterfi». Dzień pierwszy kongre- $ morskiej nagrodzona wielkiemi meda- į 
su zakończył się rautem na zamku. lami złotem! na wystawach w Wied- 
We czwartek dalszy ciąg abrad. 4 niu i Częstochowie, oraz medalem р 

artysta 

* о * о- 

srebmym na Wystawie Sanitarno: + 

Jan Bulhak'* i 

  

WALKA ZE SZCZURAMI! 
Najskuteczniejsza trucizna z cebuli Ф
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nazwą: Pasta na Szczury i myszy / 
Laboratorjum  Sukcesorėw  Adolia 4 
Zaiewskiego w „awie Mazowieckiej. $ 
Od 1-go styczna cena znižona © & 

Hygjenicznej w Warszawie pod 4 

Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6 
40 proc.    



2 SŁOW O 

Prezes Str, Chrzs Deo © zjeździe w Przyśpieszenie konierencji rozbrojeniowej. 
zikowie. 

P. Prezes Tadeusz Szułdrzyński 
wróciwszy z Warszawy udzielił spra- 
wozdawcy Dziennika Poznańskiego, 
dnia 26-g0 b. m., następujących uwag 
0 zjeździe w Dzikowie, który tak ży: 
wo zainteresował opinię publiczną. 

— Zjazd w Dzikowie miał prze: 
bieg nadwyraz miły i zostawiający 
niezatarte wrażenie. Nie można zapo- 
minać, że hr. Zdzisław Tarnowski za- 
prosił na to polityczne, choć prywat- 
ne zebranie, przedstawicieli myśli za« 
chowawczej z całego kraju l pod go- 
ścinnym dachem zamku dzikowskiego 
po raz pierwszy obradowałi konser- 
watyści ze wszystkich dawnych zabo- 
rów. Atmosfera jaka panowała na 
zjeździe była dła nas rękojmią, że we- 
wnętrzna konsolidacja zachowawców 
dobiega końca i że obóz ten przed: 
stawia zwarią i poważną grupę, któ- 
rej wpływ w życiu Polski będzie 
twórczy i użyteczny. 

Pisma dość dużo pisały o zjeździe 
w Dzikowie, doszukułąc się w nim 

różnych tajemnic, a zarazem zdziwio* 
ne były lakonicznością podanych o 
mim komunikatów i brakiem publiko- 
wanych uchwał. Różne domysły, do- 
tyczące takiego lub innego wyniku 
tych obrad mie odpowiadają naogół 
rzeczywistości. Zjazd miał na celu 
szczerą i gruntowną wymianę zdań 
między iudźmi służącymi jednej idei 
społecznej i politycznej, po to, aby 
następnie uzgodnione poglądy i za» 
mierzenia wprowadzić w czym w 10- 
nie poszczególzych ugrupowań. Zjazd 
wytworzył atmosferę ale nie dokonał 
koskreinych posunięć _ organizacyj- 
nych, gdyż strona organizacyjaa opra- 
cowywana jest przez istniejącą Ko- 
misję Porozumiewawczą. 

W wiadomościach o Zjeździe naj- 
więcej zainteresowało szerszy ogół 
przybycie do Dzikowa zaproszonych 
przez hr. Tarnowskiego pp. płk. Sław: 
ka i ri. hr. Grocholskiego. Poglądy 

wypowiedziane w  Dzikowie przez 
płk. Sławka, choć pełne dyskrecji, 
ułatwiły = mam wsztchstronniejszy 
wgląd w zagadnienia państwowe, a 
zarówno ułatwi, nie wątpię, w kołach 
rządzących zdanie sobie sprawy ze 
znaczenia i kierunku pracy I myśli po- 
litycznej sfer konserwatywnych. Roz- 
mowa z płk. Sławkiem, który tyłko 
dzień jeden zabawił w Dzikowie, po- 
zwoliła nam po jego wyjeź izie w gro- 
nis zachowawców zdać sobie sprawę 
z bieżącej sytuacji państwa i z prze- 
świadczenia panującego w kołach 
zachowawczych o potrzebie czynnego 
udziału w życiu politycznem pod 
własnym sztandarem i o wlasyych 
siłach, przestrzegając bezwzględnie 
zasad zawartych w programach kon- 
serwatyzmu, 

— A jak należy rozumieć uchwały 
Klubu pariamentaruego Ch. N., zawie- 
rające oświadczenie Pana Prezesa i 
profesora Żółtowskiego © zjeździe w 
Dzikowie, zamieszczone na pierwszem 
miejscu w sposób budzący u miektó- 
rych wrażenie, że panowie odnoszą 
się jakby z rezerwą do wyników tego 
zjazdu? 

— Nic podobnego, na Klubie par- 
lamentarnym informowaliśmy naszych 
kolegów o zjeździe w Dztkowie, ma- 
tomiast sprostowaliśmy fałszywe wer- 
sje o charakterze tego zjazdu. Te 
sprostowania znalazły się w komuni- 
kacie o posiedzeniu klubu. Co się 
zaś tyczy treści uchwał klubu, to ene 
w miczem nie zmieniają linji politycz- 
nej Stronnictwa, a są żywym wyrazem 
tego, co, naszem zdaniem, źle w pań: 
stwie dzieje i co życzymy sobie aby 
Rząd usunął. Uważam, że warunkiem 
państwowej użyteczności konserwa- 
tyzmu być musi szczerość, jasne wy 
rażenie swych poglądów, trwanie nie« 
zbicie przy zasadach programowych, 
obecnie w szczególności w odniesie- 
niu do zagadnień ustrojowych. 

Wojewoda Dunin-Bor- 
kowski o Dzikowie, 

Wojewoda lwowski hr. Dunin- 

Borkowski w rezmowie z współpra: 

cowuikiem «Epoki» ma temat zjazdu 
w Dzikowie oświadczył m. in. co na- 

stępuje: k 
— Płk, Sławek mówił o pewnych 

skutkach— jakie zdobycie niepodległo- 

ści musi wywołać w psychice obywa- 
teli. Przejście ze stanu opozycji i re= 

wołucji do stanu afirmacji powinno 

dać w rezultacie typ obywatela, kon* 

serwującego w Swej codziennej pracy 

państwo, które posiadł. 

— Czy prawdą jest, jakoby zebra- 

ni oczekiwali poruszenia sprawy re- 

formy rolnej przez płk. Sławka? 
— © meformie roinej nie było mo- 

wy w Dzikowie. Nie było też nowy 

o kwestłach gospodarczych. 
— Czv była mowa o szkolnictwie 

na Kresach? 
— Owszem, zapytywano płk, Sławe 

ka o sprawy szkolnictwa polskiego 

na Wołyniu. Na pytania te płk. Sła- 

wek udzielił odpowiedzi, która wszyst- 

kich zadowoliła. 
W/ tem miejscu rozmowa schodzi 

ma temat nastrojów wśród ziemiań- 
stwa. 

— Wśród ogółu ziemiaństwa pa- 
nuje pełne zrozumienie idei i dzieła 
Marszałka Piłsudskiego. Tyczy się to 
zarówno grupy konserwatystów war- 
szawsko-wiłeńskich, jak członków Ch. 
N. i konserwatystów krakowskich. 

— Czy p. Wojewoda przypuszcza 
iż wszystkie te grupy pójdą wspólnie 
do wyborów? 

— Przypuszczam, że tak, gdyż 
poza niewielką grupką, znajdującą się 
jeszcze pod wpływami - Narodowej 
Demokracji, ogół ziemiaństwa odda- 
ny jest Marszałkowi Piłsudskiemu. 

— Jakie mogą być dalsze i bliż- 
sze skutki zebrania w Dzikowie, któ- 
re po zjeździe nieświeskiem jest dru- 
ga próbą skonsolidowania ziemlań- 
siwa po wielu latach? 

— Konsolidacja ziemiaństwa pod 
hasłem współpracy z rządem Marszał- 
ka Piłsudskiego następuje z dniem 
każdym. Hasłu temu oddani są zie- 
mianie i konserwatyści z pod znaku 
Klubu Pracy Zachowawczej, wielu 
członków Partji Chrześcijańsko-Naro- 
dowych i bezparsyjni — jeśli idzie o 
Małopolskę Wschodnią, konserwaty- 
ści warszawsko-wileńscy w b. Kró: 
lestwie i krakowscy . konserwatyści w 
wielkiej większości. 

  

ui. św. Jakóbska 6 — 1. 

LEKCJE MUZYKI FORTEPIAN i TEORJA 

UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

Przyim. 11 — 12 i 4 — 5 godz.   
  

3 Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 

«Dział Reklam. @
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IDYLLA LEŚNA. 
ъ° 

Jak ciemna wstęga w zielonej ra- 

mie odwiecznych lasów, tak rzeka 

Iguassu mętna i żółła toczy swe wo- 

dy henl daleko na zachód, daleko aż 
do granic Paragwaju. A brzegi ma 

dzikie i bezludne, okryte dżunglą 

bambusów i krzaków tak gęstych, iż 

ziemi wcale nie widać I zdaje się, że 

i drzewa i krzaki wyrastają wprost z 

wody. Żaden dym nie unosi się nad 
tą puszczą: rzekłbyś, że tu ludzi wcar 

le pie masz, że to państwo Natury. 

Śród leśnej ciszy delatują tylko 
melodyjne, jękliwe trele tukanów, się- 

dzących na wysokich drzewach i krzyk 

mew, żerujących nad wodą. Czasem 

coś płuśnie w wodzie: to kapibara, 

wypłoszona przez jakiegoś drapieżni- 

ka, skoczyła do rzeki i dała nura, 
żeby wyjrzeć na powierzchnię o jakie 

100 — 200 metrów... dobry z niej 

pływak! A leśne ptactwo ukryte przed 

żarera słonecznym w _ cieniu drzew, 

nagle napełnia las cały wrzawą, fak- 

gdyby protestując przeciwko temu 

naruszeniu spokoju i harmonji.. i 
dlugo słyszysz wrzask papug i gda- 

kanie kur leśnych, nim się wszystko 

uspokoi. 
, Ot ścieżka ma brzegu rzeki pro- 

wadzi w głąb lasu... aie kto ją wy- 
deptał, udzie czy zwierzęta? Bo i 

zwierzęta leśne — jelenie, kapibary i 

tapiry mają swole drogi, któremi zdą- 

żają do wody. Żeby się przekonać, 
nachyl się, czytelniku, i spójrz na šla- 

dy, bo innej różnicy nie masz... i je- 
żeli to Ślady ludzkie, idź śmiało w 
przekonaniu, że każda droga 96 КО 
goś lub do czegoś prowadzi, To ścież- 
ka leśnych mieszkańców, „karbukiów* 
brazylijskich. To „wolni ludzie*, dzie- 
ci lasów, którzy niekomu nie podle- 

gają, nie pełnią żadnych obowiązków, 
ani też nikomu nie płacą podatków. 
VY dzikich krajach, jak Brazylja lub 
Syberja, gdzie są miejsca, których nie 
tknęła jeszcze noga ludzka, wiele jest 
ludzi, nie wierzących w dobrodziej: 

stwa cywilizacji, którzy uciekają od 
niej w <bary i lasy». I często się zda- 
rza, że administracja znajduje liczne 
osady a nawet i wsie całe w  miej- 
scach, które uważane były, jako wca- 
le niezaludnione. Rzecz dziwna! ludzie 
ci, nienawidzący cywilizacji, są ponie- 
kąd jej pionerami, gdy tylko napoty- 
kają plemiona, żyjące od niepamię- 
tnych czasów w pierwotnej dzikości; 
bo po za ich płecami kolonista eu- 
ropejski może spokojnie siać i orać, 
nie obawiając się napadu dzikusów, 
A stosunek tych ludzi „pół-dzikich* 
de „zupełnie dzikich* naniej więcej 
taki, jak psa dę wilka: 

Za czasów niewolnictwa, które 
przetrwało w Brazylji dłużej, niż w 
innych państwach, bo aż dó roku 
1887-g0, tu w tych łasach znajdowali 
sobie schronienie zbiegli murzyni z 
plantacyj kawy w San-Paulo. Później 
do mich się przyłączyło nie mało lu- 
dzi, ściganych przez prawe, a więc 

dezerterów z wojska, nieopłatnych 
dłużników lub awanturników  wszel- 
kiego rodzaju, którym było zaciasno 

GENEWA 28.X PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna) Rada Ligi 
Narodów przyjęła dziś ostateczne sprawozdanie, które zwraca się do ko- 
mitetu przygotowawczego międzynarodowej kooferencji rozbrojeniowej z 
prośbą o przyśpieszenie prac tak, by wspomniana konferencja mogłaby być 

zwołana aknajszybciej po zabezpieczeniu prac przygotowawczych. Następ: 

nie Rada Ligi po przyjęciu sprawozdania ministra Stresemanna o utworze- 

niu nowej organizacji gospodarczej Ligi Narodów zajmowała się prośbą 
rządu greckiego w sprawie urzędowej wykładni art. 190 i 192 traktatu 

Wersalskiego, Chodzi tu o sprawę okrętu wojenuego <Salamis» który 
zamówiony został przez rząd grecki przed wybuchem wojny w roku 1914 

w stoczni niemieckiej w Szczecinie, a którego rząd ten nie zdążył juž 

otrzymać. 

Polacy w Niemczech. 
BERLIN. 28-1X. PAT. jak donosi «Dziennik Berliński» odbyło się w 

bieżącym tygodniu w Berlinie zgromadzenie Polaków w Niemczech, na 
którem sekretarz generalny związku mniejszości narodowych w Niemczech 
dr. Kaczmarek wygłosił referat o kongresie mniejszości narodowych w Ge- 
newie i przedstawił zgromadzonym powody, dła których mniejszości naro- 
dowe w Niemczech wystąpiły z kongresu. Po referacie i dyskusji zgroma- 
dzeni uchwalili rezolucję, w której wyrażają uznanie dla delegatów polskich 
w Genewie za ich stanowisko w obronie ideologji mniejszościawej i za 
przeciwstawienie się dążeniom, które kongresowi pragnęły narzucić grupy 
miemieckie. W rezolucji tej, zebrani z radością stwierdzają fakt całkowitej 

solidarnęści mniejszości słowiańskich na kongresie genewskim i wzywają 
delegatów polskich do energicznej akcji w kierunku zacieśnienia łączności 
między bratniemi mniejszościami aarodowemi. 

s . e 
Wielka konferencja kolejowa. 

GDAŃSK, 28-1X. PAT. «<Baltische Presse» donosi z Rygi, że w październiku od- 

będzie się tam wieika konferencja kolejowa przy udziale Litwy, Estonji, Łotwy, Polski, 

Niemiec, Czechosłowacji, Austrji, Włoch, Belgji, Francji, Japonji oraz przy udziale de- 

legatów kolei południowo-mandżurskiej, towarzystwa żeglugi w Japonji, kolei chińskiej 
i wschodnio-chińskiej, Rosji i Korei. Będzie to trzecia międzynarodowa konferencja w 

sprawie komunikacji bagażowej i osobowej między Europą a Azją. Rierwsza tego rodza- 

ju konferencja odbyła się w roku 1925 w Moskwie, a druga w 1926 w Berlinie. 

Powstanie chłopskie w Rosji. 
Ż Mińska donoszą, że w nocy na niedzielę, w rejonie poło- 

żonym w bilskości granicy estońskiej wybuchło powstanie chlopi 

skie. Organizacja powstania mieściła sę we wsi Kekno. Chłop- 
uzbrojeni w karabiny uderzyli na urzędy sowieckie. Natychmiast 
ścągnięte posiłki milicji i wojsk GPU rozpoczęty walkę z pow- 
stańcami. 

Według doniesień z Rewla, wiadomość ta otrzymuje potwier 
dzenie. Odgłosy walki, gęste strzelan e słyszane byłe również po 
stronie estońskiej. 

Wielkie manewry szaulisów. 
Z Kowna donoszą: Dn. 25 września między Marjampolem i 

Olitą odbyły się manewry szaulisów. W manewrach z jedneji dru: 
giej strony brały udział piechota, jazda, oddziały rowerów oprócz 
tego artylerja i aeroplany. Starce zaszło między iPrenami i Olitą 
na 13 kilometrze. 

ERKSA 

Ogromna powódź w Szwajcarji. 
SZAFFHAUSSEN. 28.IX PAT. Wskutek wylewu Renu przer- 

wana została żegluga pomędzy Schaffhausen i dolnem jez orem 
Bodeńskiem. Uiice dolnej części miasta Schaffhausen zostały zala- 
ne. Statkr nie mogą przejeżdżać pod mostem. W Buchs (Szwajca 
rja) woda sięga do p'erwsz:go pętra domów. Meszkańcy chronią 
sę na dachy. Trzynaśce rod<in zostało zupełnie odciętych. Zew- 
sząd odzywają się głosy wolające ratunku. 

Croydon—-Capetown- -12.800 kilometrów. 
LONDYN, 28-1X. PAT. Z Capetown donoszą o przylocie dziś popołudniu Jotnika 

angielskiego porucznika Bentleya. Bentley ukończył tym sposobem wielki raid powietrzny 
z Croydon do Capetown, wynoszący 12800 km. 

Strajk tramwajarzy w Berlinie. 
BERLIN, 28:1X. PAT. Wczorajsze głosowanie przeorowadzone wśród pracowni- 

ków tramwajów berlińskich dało następujący wynik: Na 13,030 osób uprawnionych do 

głosowania 11,178 osób oddało głosy za urządzeniem strajku. Przeciwko strajkowi gło- 

sowało tylko 663 pracowników. Pozostali tratmwajarze nie zrzeszeni w żadnych zwią: 

zkach powstrzymali się od głosowania. Wobec powyższego wyniku głosowania jutro 
wieczorem ma się odbyć ogólne zgromadzenie pracowników tramwajowych, na którem 
wyznaczony zostanie termin rozpoczęcia strajku. 

Lotnik Koennecke odnalazł się. 
BEJRUT, 28-IX. PAT. Havas donosi, że lotnik niemiecki Koennecke wraz z dwo- 

ma pasażerami wylądował wskutek uszkodzenia motoru w okolicy Muslinie. Po doko- 
naniu naprawy motoru przez miejscowy francuski oddział lotniczy lotnik odleciał wczo- 
raj o godz. 7:ej rano do Bassorah, dokąd, jak donoszą już przyleciał. 

r==—=—=—= 

Przed wyborami w Łodzi. 
Składanie list. 

ŁÓDŹ, 28-1X. PAT. Wczoraj wieczorem główna komisja wvborcza do rady miej- 

skiej m. Łodzi kontynuowała przyjmowanie list kandydatów. Ogółem zgłoszono 21 list, 

z Czego 4 listy, a mianowicie VIII, XIII, XVI i XIX mają być listami fikcyjnemi. Brak 

jeszcze list: <sanscyjnej». żydowskich demokratów, sjonistów, żydowskiego komitetu go- 

spodarczego, pracowników umysłowych i polskiego komitetu gospodarczego (prawica). 

Składanie list fikcyjnych tłumaczy się tem, że szereg ugrupowań wyborczych stara się 

uzyskać swe tradycyjne numery, względnie numery z wyborów warszawskich, aby wy- 
korzystać przygotowany materjał agitacyjny. 

Konfiskata odezwy. 
ŁÓDŹ, 28-IX. PAT. Komisarz Rządu na m. Łódź skonfiskował wczoraj wieczo- 

rem pierwszą odezwę wyborczą bloku lewicy socjalistycznej. 

List marszałka Rataja 

W sprawie dekretów prasowych 

Marszałek sejmu p. Rataj przesłał 
wczoraj wieczorem do p. Prezesa Ra- 
dy Ministrów Marszałka Piłsudskiego 
odpowiedź na jego pismo z dnia 23 
bm. w Sprawie uchylenia dekretów 
prasowych. Pismo to brzmi: 

Do Pana Prezesa Rady Ministrów 
w miejscu. 

Na pismo Pana Prezesa 'z dn. 23 
września 1927 r. nr. 15383, mam 
zaszczyt oświadczyć, co następuje: 

1. z) Ostatnie zdanie art. 5 usta- 
wy ż dn. 2 sierpnia 1926 r. zmlenia- 
jącej i uzupełniającej Konstytucję z 
dnia 17 marca 1921 r. („Dziennik U- 
staw”, nr. 44, poz. 267) brzmi: „Roz- 
porządzenia tę tracą mocą obowiązu: 
jacą, jeżeli po złożeniu ich sejmowi 
zostatią”'przez sejm uchylone". 

b) Tekst powyższy, zastrzegający 
wyraźnie prawo uchylenia rozporzą- 
dzeń Prezydenta Rzeszypospolitej sej- 
mowi nie iest przypadkowy, a potmie 
nięcie Senatu nie jest przeoczeniem, 
któreby można uzupełniać drogą ine 
terpreiacji Tekst odpowiada intencji 
ustawodawczej. 

Stwierdzają to urzędowe sprawo- 
zdania stenograficzne z obrad senatu 
i sejmu. (Sprawozdania stenograficz- 
ne ze 135 i 136 posiedzenia senatu i 
sprawozdanie stenograficzne z 299 
posiedzenia sejmu). 

Świadczą one, iż senat upatrując 
w brzmieniu art. 5 uchwałonem przez 
sejm ograniczenie swych dotychcza- 
sowych praw, starał się wprowadzić 
do tekstu sejmowego poprawki, za* 
strzegając senatowi udział w ewentu- 
alnetm uchyleniu rozporządzeń Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. (Poprawka 
sen. Kasznicy: w ustępie ostatnim 
zdanie ostatnie winno brzmieć: „Lub 
jeżeli po złożeniu ich sejmowi zosta- 
па w trybie ustawodawczym uchylo- 
ne, lub zmienione”). 

Jedaa z tych poprawek (popraw 
ka większości komisji senackiej: W 
ustępie ostatnim zdanie ostatnie win- 
no brzmieć: „Rozporządzenia te tracą 
moc obowiązującą, jeżeli nie zostaną 
złożone sejmowi i senatowi w ciągu 
dni 14 po najbliższem posiedzeniu 
sejmu lub jeżeli po złożeniu ich sejmo- 
wi i senatowi zostaną przez sejm, lub 
przez senat uchylone) została przez 
senat uchwalona, lecz sejm ją odrzu- 

cił, stwierdzając w ten sposób raz 

jeszcze, iż wolą jego jest oddanie 
możności uchylania rezporządzeń Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej sejmowi bez 
senatu. 

Przeto i tekst i dokumentami u- 
stalona wola ustawodawcy stwierdza- 

Jedną z wielu 
zalet herbaty angielskiej marki 

F. D, 
jest jej ekonomiczność 

w zaparzaniu. ; 

Wystarczy b. mała ilość. 
Sprzedaż wszedzie. 

    

Dr J Burak 
akuszerja choroby kobiece 

POWROCIŁ. Zawalna 16 tel. 564.     
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ja, ił sam sejm ma prawo i możność 
uchylenia rozporządzeń Prezydenta 
R.eczypespolitej. 

Skoro zaś Sejm z tego prawa chce 
skorzystać, nie może tego zrobić 
inaczej, jak w formie zwykłej u- 

chwały. 
Padnieść muszę, że rzecz ta była 

w sejmie gruntownie badana. Jeżeli, 
fakieś wątpliwości były podnoszone, 
to umilkłv one wobsc przytoczonych 
faktów. Tak komisja prawnicza, jak 
sejm in pleno, stanęły jednomyślnie 
na stanowisku uchylenia rozporzą- 
dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej — 
uchwałą sejmu. 

Il. Rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czyvospolitej z dnia 4-go listopada 

1926 r. („Dziennik Ustaw“ nr. 110, 
poz. 640; zostało wprawdzie uchy- 
lone drogą ustawy, (por. urzędowe 
sprawozdanie stenograficzne 308 pos. 
sejmu), uchwalonej przez sejm i se: 
nat, Stało się to jsdnak ze szczegól- 
nych powodów, wyłuszczonych przez 
referenta komisji a w szczególności z 
powodu zgłoszenia w sejmie wnio- 
sku o uchylenie wspomnianego roz- 
porządzenia zanim ono jeszcze przez 
Rząd przedłożone zostało sejmowl. 
Sejm przez usta urzędującego mar- 
szałka zastrzegł się, iż wypadek ten 
nie może stanowić precedensu i nie 
przesądza interpretacji odnośnego po- 
stanowienia Konstytucji. 

ii. Uchwała tedy z dnia 19 wrze- 
śnia 1927 r., mocą której sejm uchy- 
lit rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 10 maja 1927 roku 
zmieniające niektóre postanowienia u- 
staw karnych o rozpowszechnianiu 
nieprawdziwych wiadomości i o znie- 
wagach, została powzięta przez sejm 
zgodnie z Konstytucją i regulaminem, 
zgodnie też z przepisami prawa i ist- 
niejącym zwyczajem została zakomu- 
nikowana rządowi. 

IV. Dalsze jej losy należą do u- 
prawnień i odpowiedzialności innych 

władz. 
Na jeden przeto tylko szczegół 

mamy zaszczyt zwrócić uwagę ze 
względu a ostatni ustęp pisma 
Prezesa Rady Ministrów: 

W «Dzienniku Ustaw» Rzeczypo- 
spolitej Polskiej pomieszczene : już 
były uchwały sejmu, nie mające far 
my ustaw,: np. uchwały z dnia 16 
grudnia 1921 («Dziennik Ustaw», ur. 
104 poz. 749 i 750) i uchwała z 28 
czerwca 1923 r. («Dziennik Ustaw nr. 
67 poz. 250) 67, poz. 520). 

Niedoszła dó skutku wskutek 
odreczenia sejmu i senatu nowela do 
ustawy 6 «Dziennku Ustaw» miała 
ma celu mje wprowadzenie nowej za: 
sady, lecz prawne uporządkowanie 
stanu faktycznego. 4 

Marszałek sejmu: Rataj. 

Pończochy, Skarpetki *. 
i inne trykotaže į 

: Biejizna damska w wielkim wyborze. + 

Ceny konkurencyjne. ‚ 

W. Mołodeeki. i 
Wilno, Wilefiska 8. 

Administracja „Stowa“ poleca 

ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 

znajdującą się w nędzy, składającą 

się z rodziców suchotników i trojga 
małych dzieci. | 

      

  

  

Łaskawe ofiary prosimy składać 
w Adm, „Słowa* dla „rodziny w 

nędzy”. 
  

  

Biologja ogólna 
Pr. De. ] WILCZYŃSKIEGO (str. 911 -+- XX rys.529 „portretów 24 

wyszła już w całości z druku nakladem księgarni K. Rutsk ego 
Cena Zl. 35. = 

Oddzielnie t. Ii cz, |—Zł 880, cz. Il—Zł. 17, 

Do nabycia we wszystkich księgarnach 
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Dziś wyścigi konne w Pośpieszee z Totalizatorem 

w Europie. Ludzie ci, raz trafiwszy 
na puszczę, otrząsnęli proch nóg 

do rzeczki Rio-Claro; te też bardzo 
się Śpieszyłem, bo słońce już było 

  

swołch na świat cały i żyją dziś w 
takich warunkach, że i najbiedniejszy 
chłop z naszego Polesia w swej 
ciemnej, zadymionej chacie, mógłby 
się wydać w perównaniu do nich „bur- 
żujem”. Żyjąc na kresach cywilizacji, w 
sąsiedztwie z dzikiem i okrutnem ple- 
mieniem Botokudów, Karbukle muszą 
się ciągle mieć na baczności i dlate- 
go zawsze chodzą uzbrojeni, | cho» 
ciaż broń ta jest bardzo prymitywna, 
jednak wzbudza poszanowaaie u dzi- 
kich hord, które w przeciwnym  ra- 
zie mogłyby zagrażać naszym  koio- 
njom polskim, szeroko  rozrzuconym 
wzdłuż rzeki Iguassu. Wiedzą o tem 
nasi keloniści, i dlatego zachowują 
się względem karbuklów. jaknajprzy- 
jaźniej... Nie przeszkadza to jednak 
temu, że w miarę wzrostu ludności 
Poiacy wypierają coraz dalej — Каг- 
buklów, a ci — dzikich indjan; to 
już zwykły tryb walki o byt,w którym 
wyższa kultura bierze górę nad  niż- 
szą. Ale o tem—potem! Tymczasem 
wróćmy do małej ścieżki leśnej, którą 
z takim trudem znaleźliśmy ma brze- 
gu rzeki. 

W 1892 r. polując w lesie, prze- 
chodziłem tą drogą do znajomego 
Karbukla Maneko-Ferejry, który mi 
obiecał wskazać miejsce, gdzie się 
pasą tapiry, czyli „anty“, jak ich na- 
zywają brazyljanie. Droga była daie- 
ka, gdyż musiałem przejść spory ka- 
wał lasu, potem wyjść ma trakt, pro” 
wadzący do miasteczka Palmejry, ;da- 
lej znowu zagłębić się w las i iść aż 

wysoko, a droga daleka i niemożli- 
wię trudna. Ljany i różne pnące się 
rośliny czepiały się mych nóg i bar- 
dzo utrudniały pochód; w łesie było 
ciemno jak w lochu i ziemia cała by- 
ła pokryta grubą warstwą próchna, 
w które co krok zapadała mi noga: 
były to szczątki dawnego lasu, które 
już dawno zgniły I użyźniły swym 
prochem glebę dla młodego pokole- 
mia drzew. Podszycie lasu, składające 
się z tammarindów i małych palm o 
liściach ogromnej wielkości oraz trzciny 
wysokiej na 7—8 metr., tworzyło ciem: 
ne sklepienie, przez które ledwie 
przebijał promień słońca; jakieś drzew- 
ka o liściach, najeżonych drobnemi 
kolcami, czepiały się mego ubrania, 
gdym przechodził po wąskiej śŚcież- 
Ce; a nad tym chaosem roślinności, 
pnącej się do słońca, podnosiły się 
leśne olbrzymy araukarje, — kanele, 
imbuje i inne drzewa, których nie u- 
miem i nazwać; a długie kity mchów, 
tak zwane «brody Absalona»  zwie- 
szały się z Eniższych gałęzi aż do 
ziemi, 

Cisza panowała w lesie jak w 
pierwszym dniu stworzenia, tylko 
zewsząd dochodziło szemranie stru- 
myków, które wę wszystkich kierun- 
kach przecinają te niezmierne knieje. 
Nagle dał się słyszeć jakiś ryk garde 
łowy, urywany, o nutach basowych; i 
nagle cała puszcza zadrgała życiem: 
chór jakichś zwierząt napełnił knieję 
przerażającem wyciem i rykiem, w 
którem się odczuwało coś niewymow: 

nie ponurego i dzikiego: tu waałpy == 
wyjce rozpoczęły swój kon.srł wie- 
crorny. 

Duży, stary samiec z bradą, — 
„bougio”, jak go nazywają biazylja 
nie, usadowiwszy się na szczycie 
wysokiej araukarji, zaintonował dziki 
jakiś hymm na. cześć zachodzącego 
słońca,—a zgcaja podwładnych, sie* 
dząc na niższych gałęziach według 
rangi, chórem wtórowała swemu па- 
czelnikowi. 

Wyszłem na drogę do Palmejry i 
nagle ujrzałem scenę, która mocno 
mnie ubawiła. Oto kilka kobiet z po- 
bliskiej kolonji polskiej wdrapywało 
się jedna za drugą na drzewe, klaąc 
zamaszyście. 

— „Maryśkol puść mnie, mówię 
ci“, — wołała jedna: „słyszysz, cho: 

1его " 
— „A jak drzewo się załamie, to 

poginiemy wszystkie. Nie głupiam!* 
Gdym się pokazał ma drodze i z 

fuzją w ręku, poznały mnie i mocno 
zdetenowane zaczęły złazić па dėl. 
Było ich aż pięć! 

„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystusl* powiedziała mi jedna, a 
druga dodała z mazurska: 

<Myśleliśwa, że to „cygrys" ryczy, 
tośwa i powłaziły na drzewo ze 
strachu»! 

Za drogą do Palmejry ścieżka zno- 
wu skręciła w głąb lasu, ale było 
już niedaleko; to też nie upłynęło i 
pół godziny, gdym wyszedł na ob- 
szerną polanę, gdzie była „plantacja” 
starego Maneko. 

Nędzna to była gospodarka! Kilka 

  

rzęd zasadzonych harbuzami, kilka 
hiych fasolą i trochę kukurydzy sia- 
nowiły cały jego dobytek. Oprócz te- 
go było i kilkadziesiąt krzaków mani- 

joku, z korzeni którega Brazyllanie 
nrzygotowują mąkę, Oł i wszystkc! 
Dalej stała chata jego... ałe co to by- 
ła za chatal Taką chudobę każdy | 
z mas mógłby zbudować w ciągu 
jednego dnia nie straciwszy ani jed- 
nego ćwieka! Proszę sobie wyobrazić” 
kilkadziesiąt pali, długich na jakie 3 
metry, wbitych do ziemi w farmie 
prostokąta, a nad niemi dach ze 
snopków trzciny, gdzieniegdzie prze- 
tykanej szerokim liściem palimy; na 
dachu dziura, zamiąst komina: ot i 
cały dom, który wyglądał jak kłatka, 
bo pomiędzy palami wszędzie możną 
było przesunąć rękę. Ale w ciepłym 
klimacie ludzie nie bardzo dbają o 
swe domy, 

Gdym podchedził, ujrzałem go- 
spodarza, który leżał u wejścia na 
kupie słomy, grzał się na słońcu i 

brzdąkał na gitarze, śpiewając jedno- 
cześnie jakąś pieśń, dziwnie mono- 
tonną. Zatrzymałem sią na chwilkę 
i zacząłem Się przysłuchiwać: on 
śpiewał, sam sobie improwizując, że 
wódka jest bardzo dobrą rzeczą, a 
rum jeszcze lepszą, ale kosztują drb- 
go i że trzeba będzie sprzedać świ- 
nię i barana, aby je kupić. Dziwną 
jsst matura ludzka! Bo gdy życie 
płynie menoionnie, mie dając silnych 
wrażeń, gdy dzień jeden jest tak po- 
dobny do drugiego, że nie pozosta- 
wia po sobie żadnych wspomnień, — 
wówęzas człowiek sam sobie stwa- 
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KOŚCIELNA. 

— (©) Dane © archidjecezji 
wileńskiej. Z polecenia J]. E. arcy- 
biskupa wiieńskiego ks. R. Jalbrzy- 
kowskiego rozsyła Kurja  Metopaii- 
talna do proboszczów kwesijonarju 
sze, wścelu zebrania danych o archi- 
djecezji wileńskiej. Kwestjonarjusze te 
opracawane są bardzo Szczegółowo. 

Pierwszy kwestjonarjusz tak zw. 
„parafjalny* zawiera cały szereg dziae 
łów: 

1) Opis paraiji jako jednostki 
geograficznej a więc ludność, teryto- 
wjum, stosunki gospodarczo-społecz- 
ne. 

2) Opis parafji pod względem 
archeologicznym, zabytki kuliury ma- 
terjalnej. 

3) Organizacja i uposażenie para: 
fji dawniej a obecnie. Dzieje parafji 

(od najdawniejszych pogańskich cza- leńskiego". W dniu wczerajszym za- zebrania te odbywać się bęgą w po- koniawskiej, orańskiej i rudomińskiej. 
sów), fotografje i życiorysy probosz- 
<zów. : 

4) Kronika parafjalna. Przebieg 

„wojennych działań od najdawaiej- 

'-szych czasów na terenie parafji, zda- 
rzenia polityczne, klęski żywiołowe i 
t. 

5) Bibljoteki i archiwa parafjalne i 
inne ma terenie parafji ich opis i 
dzieje. Rękopisy, rzadkie druki, 

Prócz tego rozsyła również Kurja 
drugi kwestjonacjusz dotyczący koś- 
ciołów archidjecezji wiłeńskiej. 

Kwestjonarjusz ten zawiera opis 
kościołów, styl, czas powstania, ozdo- 

by wnętrza, zabytki rzeźby i malar- 
stwa. Tradycja i 
kościołów zebrane wśród ludności o- 
kolicznej. 

: ОБа kwestjonarjusze cechuje głę- 
iboka znajomość rzeczy i umiejętność 
"opracowania to też po nadesłaniu od- 
powiedzi dadzą one w wyniku monu- 
amentalną pratę kulturalno-historyczną 
o archidjecrzji wileńskiej. 

JE. 
W Poznaniu powstał 

— Akcja sprowadzenia zwłok 
arcybiskupa Kluczyńskiego. 

tymczasowy 
komitet sprowadzenia do Wilna zwłok 
śp. arcybiskupa-metropolity Mohylow- 
skiego Kluczyńskiego. Obecnie, zwło: 
ki śp. ks. arcybiskupa Kluczyńskiego 
spoczywają w podziemiach kościoła 
św. Katarzyny w Petersburgu. Akcja 
sprowadzenia zwłok powstała z racji 
tego, że zmarły przed śmiercią wyra- 
ził życzenie, aby po śmierci pochowa* 
my był w ziemi polskiej. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. 

W dniu wczorajszym p. wojewoda 

Raczkiewicz przyjął dyrek - т 

Państwowych p. Grzegorzdwskiego, 
prezesa Izby Kontroli p. Pietraszew- 
skiego oraz delegację Wileńskiego 
T-wa Filharmonicznego z prof. Józe- 
fowiczem na czele. Delegacja zabiega- 
ła o uzyskanie gmachu Teatru Wiel- 

kiedy gmach teatru wolny będzie od 
spektakli Reduty. 

POCO DC ECO 

rza illuzje i otacza aureolą poezji 
majbanalniejsze rzeczy, Bo poczja-—to 
jak woda życiodajna, którą niegdyś 
Mojżesz wydobył ze skały na puszczy! 
Tak i na drugim końcu świata w 
mroźnej Syberji, —jakut, —„jamszczyk*, 
wożąc pasażerów po nieskończonym 
trakcie syberyjskim gdy otrzyma od 

„jednego z nich półrubla na wódkę, 
'a ed drugiego—pięścią po karku — 
wnet komponuje dwie pieśnie o prze- 
jezdnych „tojjonach* — jedną wesołą 
i chwalebną —drugą smutną. 

„Bom dia, senhor Manecol* przy- 
witałem po brazylijsku gospodarza 
„domu“: „— como vai? Esta bam?* 
Ten się zerwał z miejsca, zdjął z 
gracją swój ogromny kapelusz „som- 
brero* i zaprosił mnie do chaty mó- 
wiąc: „oddaję cały swój dom do usług 
panal* Rozejrzałem się, wszedlszy 
dookoła. Co za umebłowanie było w 
tej „dziurze”!! Na ziemi, mocno ubi- 
tej—bo podłegi wcale nie było— ster- 
czało 5 pni gładko spiłowanych u 
góry. Jeden z nich większy, środkowy 
imitował stół, — mniejsze zaś stano- 
wiły krzesła. Dalej — zamiast łóżka 
Skóra bawoła rzucona na ziemię i na- 

jkryta deką samodziałową. | żadnych 
'naczyn gospodarskich! Zamiast wia- 
der—lupiny od harbuza wydrążonego 
wewnątrz,—mocno zasuszone; zamiast 
dojniczek—wielkie rogi bawole. Trze- 
ba przyznać, że i sam Dyogenes nie 
mógłby żyć prościej, Pośrodku chaty 
była duża jama, —wyłożona kamieniami 
i napełniona żarem płonących węgii. 
to był piec, ma którym gospedyni 

przygotowywała strawę dla całej ro- 

NIKA 

podania dotyczące 

5 

& ж 

Gunda 2 Berdo Fir. z Lubieńcu 
LUBIENIECRA 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła d. 27 
września 1927 r. przeżywszy lat 36. Przeniesienie zwłok z Kliniki Litew- 

РО 

— Z lzby Skarbowej. D'a uni- 
knigcia niejednolitošci w interpretowa- 
niu przez urzędników skarbowych 
nowej ustawy e podatku stempłowym, 
ministerstwo skarbu delegowało do 
Wilna naczelnika wydziału tegoż mi. 
nisterstwa, p. Stanisława Fałata, dla 
wygłoszenia  odnośnego wykładu 
informacyjnego. 

W treści wykładu tego, który się 

skiej (Wileńska Nr. 28) do kościoła Św. Jakuba odbędzie się we środę o 
g. 6 po poł. Nabożeństwo żałobne i exportacja z kościoła na cmentarz 

Rossa nastąpi w piątek d. 30 b.m. o godz 9 i pół rano, 

chana, Po za wyborami Hachana o 

odbył w lzbie Skarbowej, webec na- O tych smutnych obrzędach  zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
czelników urzędów skarbowych oraz smutku krewnych, przyjaciół i znajomych 8 
referentów stemplowych całego Okrę- mąż. córka i rodzina 

gu Wileńskiej labų skarbowej, vn A 
dniach 24 i 26 bm., p. naczelnik $. 

Fałat dał cenne wskazówki dotyczą“ I IO V 
ce stosowania tej ustawy w urzędo- + 
waniu i wyjaśnił wszelkie wątsliwe Ś. |P. 
interpretowania, które wyłoniły się do- : 
tychczas w zastosowaniu do pobiera- Łeonad Karol RÓZWADOOSKI 

nia pedatku stemolowego. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami 
— Nowa gmina wyznaniowa zasnął w Panu da, 27]X r. b. przeżywszy lat 27. 

staroobrzędowców. włacze woje- Nabożeństwo žatobne odbędzie się dn. 30 września o g. 10 rano w kaplicy 
wódzkie zatwierdziły i wpisały do re- na cimentarzu Ewangieliokim przy ul. M. Pohulanka poczem nastąpi 
jestru gmin wyznaniowych gminę pogrzeb, o czem wszystkich > > zmarłego zawiadamiają 

‹ į в jan any w Ławnikach pow. Rodzice; 

— Zarządzenie 0. Wojewody NTA AS AE 
w sprawie zapewnienia bezpie- а Kitų ZR 
czeństwa. Z uwagi, że w obecnym _ Ogólnopolski Zjazd Karaimów w Trokach, 
Kaas aaa p gs aig Prezydjum wileńskiej gminy Кага- Zjazd ten, o ile odbędzie się, bę 

staniem dłuższych nocy, ukończeniem Sr elio 
robót polnych i zwiezieniem  ziemio- BZ mtuż W R OJ Zd 
płodów z pół, należy się spodziewać | A  oatkowadia w da 08 

pewnego wzrostu przestępczości, w a aaa w Trokach ogólno- szczególności wypadków kradzieży, PA” ТН ZE н 
rozbojów i podpaleń p. Wojewoda polskiego Zjazdu Karaimó v. znania. 

NW GA URANA ut. Zebrania kontrolne dla rezerwistów 
stawione i przygotowane w kierunku W okresie od 5 listopada da 14 Wilejce dia gmin: rzeszańskiej, т 

uprzedzania i zwalczania tego rodza- grudnia r.b. no terenie powiatu Wi- kuńskiej. rudomińskiej i N..Wilejki. 

ju przestępstw. leńsko-Trockiego odbvwać się bedą _ Od 
— Konfiskata „Dzienuika Wi- zsbradia kontrolne dla rezerwistów. Olkienikach dla gmia: oikienickie 

mieścił „Dziennik Wileński'* artykuł szczególnych punktach dla szeregu Od 3—7 grudnia w Solecznikac! 
wstępny pióra J]. O. pod tytułem gmin naraz. 

Apostołowie", w którym autor opie- Od 5—11 listopada w Szumsku Od 9—14 grudnia w Podbrzezi 

rając się na jakiejś starej z ubiegłego dla gmin: michaliskiej, . worniańskiej i dla gmin: mejszagolskiej, podbrze- 
przez Ma- szumskiej. skiej i miemenczyńskiej. ku broszurze, wydanej 

das я Od 13—23 listopada w Nowej rjawitów, oraz nawiązując do niedziel- 
nej burdy w kaplicy Metodystów, 
ukuł zwracający się ostrzem przeciw- : 
ko Rządowi, a zwłaszcza marszałko- wileński zarządził, aby w terminie 

wi Piłsudskiemu, artykulik podburza- miesięcznym dzielnicowe komisje Sa- 

jący i wzywający do wystąpień prze- nitarne dokonały ogłędzin wszystkich 

ciwko obecnemu Rządowi. Władze posesyj i zakł. przemysłowych na te- 
administracyjne za podawanie niezgod- renie miasta, przyczem za niestosowa- 
nych z rzeczywistością faktów, A nie się do OE a 
za wykroczenie przeciwko art. i rozporządzeń sanitarnych wymierzane 
120 K. K. póky organom policji będą surowe kary. Za utrzymanie w dowej z mocy art. 138 K.K. 
skonfiskować oraz wycofać z obiegu czystości ulic, podwórek, chodników, 
nakład „Dziennika Wiłeńskiego*. ustępów i schodów odgowiedzialni 

świadectwo uznania ll-ej i Ill-ej 
gorji. 

— (x) Narada w sprawie Tar- niu do opornych oprócz surowych 
gów Północnych. W związku z sankcji karnych będzie szeroko sto- 

mającą się odbyć w r. 1928 w Wil- sowane wykonywanie koniecznych ro- 

nie Wystawą Targów Północnych w bót na koszt właścicieli, W ciągu te- 
poniedziałek dnia 26 b. m. w godzi- go okresu prz ' 
nach popołudniowych odbyła się u jewódzkich i magistratu m. 
Pana Wojewody konferencja komitetu Stale będą 
organizacyjnego, w której wzięli u: nywanie przez į 

dzial: prezydeat m. Wilaa Folejewski, powyžszego zarządzenia. 
v-prezydent Czyż,ławnik Łokuciewski, — (x) Rewizja sanitarna jatek 
prof. Ehrenkreutz, p. Bohdanowicz i w hali miejskiej. W dniu wczoraj- 

sędzia Węckowicz. Na konferencji tej szym specjałna miejska komisja sani- 
między innemi postanowiono opraco- tarna w składzie: szefa wydziału zdro- 

wąć odnośny budżet wystawowy, z wia D-ra Maleszewskiego, ławnika 
połeceniem podzielenia go w odpo- Łąkuciewsk ego, lekarza sanitarnego 

wiednich częściach między wojewódz- D.ra Narkiewicza i łekarza weteryna- 
two, Magistrat m. Wilna i samorzą- rii Archanielskiego, dokonała rewizji 
dy powiatowe. W końcu omawiano poszczególnych jatek w hali miejskiej. 

sprawę terenu wystawy, przyczem Po dokładnem zbadaniu -komisja 
prawdopodobnie za najodpowiedniej- stwierdziła, iż stan sanitarny jatek w 
sze uznane będą tereny na Zwie- halach jest niedobry, wobeć czego 
rzyńcu. postanowiono opracować szczegolo- 

— Powiatowy Urząd Ziemski wy pian i przepisy co do powyższe- 
w Duniłowiczach w dniu 3-gopaź- go, które następnie będą przedłożo- 
dziernika nie będzie czynny z powo- ne Magisiratowi do zatwierdzenia. 
du przeniesienia siedziby Urzędu z — (x) Magistrat nie zgadza się 
Daniłowicz do Postaw. na umorzenie długów  Teątru 

lacją, drą, jak 

skuteczniejszego „nabierania" 

sobem prawdziwie „paskarskim“, 
wieleż wróciło z pustym koszem 
domu. 

ložyč kres niezwykłemu rozwyć _: 
przekupek wileńskich? 

KOLEJOWA. 

— Nowe zarządzenie sanitar: rektor ieatru polskiego „Lutnia* 

dzenia stanu sanitarnego m. Wilna 
do rależytego poziomu, p. Wojewoda 

Po rozpatrzeniu tej sprawy Ma- pociągów pasażerskich, a mianowicie. 
gistrat ma wczorajszem posiedzeniu 2 

uzaał za niemożliwe umorzenie tej Lida —Łun niec—Zdołbunów, 
zaległości. uwzględaiając jedynie ui- dzą:y obecnie z Wilna © g. 

szczanie jej ratami. 
— (x) Bezpłatne koncerty dla 

młodzieży szkolnej  Kitrowniczka 
muzyki w szkołach powszechnych m. 
Wilna p. Gąsiorowska zwróciła sięw 
swoim czasie do Magistratu z wnio: 
Skiem urządzania przez Magistrat dla 
młodzieży szkolnej koncertów bez- 
płatnych. 

Po dokładnem rozpairzenu tel i przybywający do Wilna o godz. 11 
Sprawy, oraz zaopinjowaniu odnoś- i nych 2 SESAŃ Megiazni Bo: a 25, będzie odchodził z Lidy o g 

stanowił urządzać kilka razy do roku 11 
takie koncerty w sali miejskiej, prze: 
zmaczając corecznie na ien cel 1000 
zi, które pokrywane będą z docho- 
dów kina miejskiego. Równocześnie 
odesłano tę sprawę do komisji kul- 
turaino-oświatowe * cia viw:;. 
ostatecznej decyzji. 

— (x) Budowa miejskiej stud- 
ni na Krzywem-Kole. ENa prośbę 
mieszkańców dzielnicy  Krzywe-Kało, 
Magistrat postanowił ostatnio przy- 
siąpič do budowy odpowiedniej stud- 
ni dla bezpłatnego użytku publiczne- 
go. Budowa tej studni ma być ukoń- 
czona jeszcze w roku bieżącym. 

L'cencja ogierów. Urząd 

  

dziny. Nareszcie dojrzałem w kącie 
jeden jedyny sprzęt gospodarki: do- 
mowej: były to ręczne żarna, istne u- 
trapienie dla każdej gospodyni... żar- 
na do mielenia kukurydzy. Ot i 
wszystkol Za to Ściany były obficie 
udekorowane obrazkami treści religij- 
nej produkcji miejscowych bohoma- 
zów. I jeden z nich, przedstawiający 
Straszny Sąd i piekło mocno mnie 
zastanowił, bo wszyscy djabłi i grze- 
sznicy byli białi i w kostiumie plan- 
tatorów,—a aniołowie i Święci czarni 
jak heban, o rysach twarzy wybitnie 
murzyńskich. Patrząc na ten obraz 
zrozumiałem, że go musizł malować 
jakiś murzyn patrjota, który jeszcze 
za życia doświadczył co to jest piekło, 
pracując na plantacjach kawy w San- 
Paulo. Nareszcie na kołku, wbitym do 
Ściany, ujrzałem całą armaturę Kar- 
bukla,=—a więc piękne siodło,—wy* 
szyte bardzo misternie, długą strzelbę 
z kolbą wysadzoną periowa macicą, 
ogromne, zębate ostrogi „A la Don 
Kichot", które karbukle przywiązują 
rzemykiem do gołych pięt i pistolety... 
srogie pistolety na łokieć długie, ja- 
kich używali nasi przodkowie 300 lat 
temu... nie mogę zrozumieć skąd, z 
muzeum starożytności dobywają kar- 
bukle te pistolety... ale fakt, że każdy 
je posiada i zawsze nosi 

Konstanty Siemiradzki,, 

godz. 5 m. 05 i 

bywał do Wilna o g. 7 m. 25; 
Pox. Nr, 815/818 komunikacji War 

m. 40; 

bywający do Wilna o g. 6 m. 05 
hedzie odchodził z Małodeczna o g 
3 im. 25 i przybywał do Wilna o g 
6 m. 55, 

WOJSKOWA. 
— (c) Wojsko na powodzian 

Chcąc przyjść 
kłęską powodzi 
władze wojskowe dewódcom od 
łów otworzyć listę składek w poszcze: 

rów fak i żołnierzy, 
= Po zebraniu składek w możliwi 

wiadomości właścicieli ogierów, że w cy oddziałów przesłać listy do 
dniu 26—X rb. o godz. 8-ej rano na mendy miasta, 
placu Ponarskim odbędzie się licen- złoży pieniądze 
cja wszystkich bez wyjątku ogierów, Powodzianom. 
które mają ukończone 3 lata iub 3 
łata w roku bieżącym ukończą, 
wykiuczając tych, które 

która ze swej siron 
(Dakończenie nastąpi). 

  

dzie miał za zadanie wybranie głowy 
związku religijnego w Polsce — Ha: 

mówione będzie szereg spraw z dzie- 
dziny kuliuralno-oświatowej tego wy- 

mic: 

Oi 25 listosada do 1 grudnia w 

dla gmin: solecznickiej i turgielskiej. 

kala 

Dopuszczenie ogierów nielicencjo: 
nowanych do klaczy będzie karane 
grzywną w wysokości od 5 do 200 

j zł. względnie aresztem do 10 dni lub 
pociągnięcie do odpowiedzialności są- 

Co robią organy powoła- 
da? D = z lichwą i spekula- 

; ici „W odniesie. ©) wa dni w tygodniu są dla 
SAMORZĄDOWA: będą właściciele domów. Bi ss szalonych gospodyń wileńskich dnia- 

mi skwapliwych, rzec można gorącz- 
kowych, zakupów. Są to dni targo- 
we, wtorek i piątek. Cóż jednak za 

edstawiciele władz wg+ rozczarowanie dla wielul Oło w o- 
Wilna Statnich czasach przekupki rynkowe, 

sprawdzali należyte wyko- Widocznie na skutek braku odpowied- 
komisje dzielnicowe Niego dozoru ze sirony organów po« 

wołanych do walki z lichwą i spekue 
to mówią «dziesiątą 

skórę», bez ceremonji żądając za pa- 
rę robaczywych rydzów ułożonych w 
miseczce 2 do 3 złotych, a w ubieg 
ły wtorek były i takie, które dła tem 

kupu- 
jących sprzedawały grzyby na litry, 
zaś za najmniejszą główkę  kalafjora 
bezczelnie prosiły 50 groszy. Jednem 
słowem zieleninę Sprzedawano Spo- 

Czy nie nałeżałoby wreszcie po- 
u 

— Czięiciowa zmiana rozkładu 
BAIEJSKA. Polskiego. Jak już podawaliśny, dy- jazdy. Dyrekcja Wileńska Kolci Pań: 

p. stwowych zawiadamia, że w związku 
kiego dla przyszłej opery w dnie, ne p. Wojewody. W celu doprowa- Rychłowski zwrócił się w swoim cza: z wprowadzeniem zmian w zimowym 

sie do Magistratu z prośbą o umo- rozkładzie jazdy, poczynając od dnia 
rzenie zaległych należności za zużylą 1 października r. b., częściowo zmie- 
energję elektryczną w sumie 5000 zł. nia się rozkład jazdy następujących 

Poc. Nr. 311 komunikacji Wiino— 
odcho- 

sza—Siedlce --Lida — Wilno, adcho- 
dzący obecnie z Lidy o godz. 9 m. 00 

Poc. Nr. 412 komunikacji Molo- 
deczne—Wilno odchodzący obecnie 
z Mołodeczna o g. 2 m. 40 i przy- 

gólnych oddziałach, tak wśród ofice- 

W rocznicę urodzin Syrokomli. 
We wrześniu przypadają dwie pa- 

miętne rocznice Syrekomlowe: 15 b. 
m. przypomniał: już prasa wileńska 
65 rocznicę od daty zgonu Lirnika 
Wioskowege, dziś oto 29 bm. notuje- 
my 104 roeznicę od chwili gdv ujrzał 
on światło dzieune w ziemi Mińskiej. 
Urodził się Ludwik Kondratowicz 
mianowicie w Smolhowie, powiaiu 
Słuckiege, nie zaś w  Jaśkowiczach 
pow. Bobrujskiego, jak utrzymywali 
niegdyś błędnie Kraszewski, za nim 
Chmieiawski i iani. Pomnę, że jesż- 
cze przed 4-ma dziesiątkami lat nie 
moglibyśmy się jakoś połapać w go- 
grafji tych miejsc Polesia, gdzie przy” 
szedł na Świat, a gdzie się tylko wy- 
chewywsł w dzieciństwie L. Kondra- 
towicz. Tak, iż nawet ten, głeśny 
wówczas poeta, oszmiańczuk rodem, 
który po Syrokomii, jakby nieprzy- 
mierzając po Bekwarku objął lutnię, 
wołał zrozpaczony: — «Bodaj że nikt 
dziś u nas mie wskaże miejsca, gdzie 
się urodził Syrokomial» Dziś zało, 
gdy ów zdesperowany biograf auto- 
ra „Dgboroga“ zawiesił swą gęśł na 
kołku, a jeno piękną prozą <zdabia 
odcinki gazetowe, wie już dobrze z 
książeczki Wł, Korotyńskiego „Syro- 
komiła o sebie*. (Warsz. 1896 r.), że 
wielki nasz posta serca, urodził się 
naprawdę w onym, dzieržawionym 
przez rodziców Kundratowicza, Smoi- 
howie pod Słuckiem. W klatce wileń- 
skiej, pod «Królewskim młynem» za- 

czajny do 4h tygodni, o ile tego 
zajdzie potrzeba. Rodziny wyżej 
wzmiankowanych szeregowych win- 
ny złożyć w tym celu odpowiednie 
podanie na ręce bezpośrednich do- 
wódców szeregowych, a mie przez D. 
O. K., a to w celu szybszega  załate 
wienia podania, gdyż czas odegrywa 
w tym wypadku pierwszorzędne zna- 
czenie. 

— Dodatkowa Komisja Pobo- 
rowa. Termin dodatkowej Komisji 

Ъ 

h 

9-ej rano. 

miedzielę dn. 2 paźdz. 
min. 45 odbędzie się w 

chowskiego p. t. 

prof. Wł. 

twem prof. Stan. Matusiaka, 
Bilety w cenie od 30 gr. 

tek i sobotę w księgarniach: 

cza 5. 
W niedzielę zaś od godz. 11 i 

pół w kasie przy wejściu do Sali 
Mieiskiej. 

Ze względu na ograniczoną 
miejsć uprasza się © WCZEš 

„ "ze nabywanie biletów. 

RONZE. 
— (c) Doroczne kursy dla 
jowych. Wzorem lat ubiegłych 

„rganizowała Dyrekcja Lasów Pań 
stwowych w Wilnie doroczne sześcio- 
tygodniowe kursy dła gajowych. Kur- 
Sy prowadzone są w dwóch miej- 
scach jednocześnie: przy nadieśnictwie 
trockiem w Landwarowie i przy nad- 
leśnictwie Ławaryskiem w Nowej- 
Wilejce. 

— (x) Trust wódczany w Wil- 
nie. W celu zwalczania nieuczciwej 

liczając swego określonego zysku. 
Obecnie zaś stworzoną zostanie 

specjalna kasa, do której będą wpły- szkół średnich m. 20 i przybywał do Wilna © g. wały wszystkie sumy ze Sprzedaży cych. Ministerstwo 

kategorji posiadanej 
sprzedawcę koncesji. 

— Fundusz T:wa Powściągli- 
* wość i Praca. Jas wiadomo na о- 
* stainiem walnem zgromadzeniu człan- 

ków T-wa Powściągliwość i Praca, 
uchwałą zgromadzenia postanowiono 
istniejące jn i iJiku lat towarzy: 

: stwo zlikwidować. Likwidacja towa- 
ludaości dotkniętej rzystwa nastąpiła z wielu wzglgdów, 
z pomocą połeciły zwłaszcza praktycznych. Między inne- 

dzia: mi powodem likwidacji Towarzystwa 
był fakt zatwierdzenia ostatno przez 
Stolicę Aposialską T-wa św. Michała 
Archanioła „Powściągliwość i Praca" 

e w Miejscu - Piastowem w Malopol- za pasem. Komisarza. Rządu podaje do ogólnej w najkrótszym czasie, winni dowód. sce, gdyż ze względu na takież cele, powinno 
ko- oraz uderzające podobieóstwo w maz. z dostateczną ścisłością ustal y wash obu: towarzystw, ruieźało sp0- 

do Komiietu Pomocy dziewać się niepożądenych powikłań 
Prócz tego zarządziły i nieporozumień, 

3 władze wojskowe, by szeregowi po» 
nie chodzący z okolic dotkniętych powo- 

otrzymały dzią mogli otrzymać urlep nadzwy- 

Jak się dowiadujemy, fundusz zii- 

poborowej dla osób © nieustalonym 
stosunku do wojskowości, został wy- 
znaczony na dzień 3 października 
r. b. Przegląd odbędzie się w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej 2 o godzinie 

UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 

— Uroczysta Akademja ku 
czci św. Franciszka z Asyżu: W Władze Wojewódzkie zarejestrowały statut 

odz. 12 organizacji <Sa; 

pine Sal Miejsiej 
uroczysta Akademja ku czci św. Fran* p. Stczemiński, obi 4 
ciszka, na którą złożą się: Zagajenie m. Wilno. I 
O. Feliks, Gwardjan Konwentu Wi: 
leńskiego, odczyt prof. Marjana Zdzie* 

pisać między sobą umowę zbiorową. Komitet Pań zwraca się z 
myś! tej umowy poszczegóin prośbą do ofiarnej ludności m. 

kupcy będą mogli sprzedawać wódkę na, by zechciała 
jedynie według cen ściśle określonych wania, 
przez monopol państwowy, a nie jak Wie znacznej kwoty na 
dotąd często się zdarzało, że niektó- nieszczęśliwych oflar niemalże bez- 
rzy sprzedawcy, chcąc wytworzyć kgn- przykładnej 
kurencję, sprzedawali ją nawet nie do. katastrofy. 

kwidowanego towarzystwa uchwalono zalzca 
przekazać T-wu Sziczjańskiemu Sióstr sować jaknajczęściej. 

wieszonej, respskiivs w kamieniczce 
starej, wówczas i dziś Bobiatyńskich, 
pękło gardziołko słowika nadniemeń - 
skiego, co nad Wilję nieopatrznie 
gaiazdko swe przeniósł. Na krótko w 
r. 1853, następnie przez lat 9 nie. 
spełna, to w Borejkowszczyźnie pod- 
miejskiej przedewszystkiem, ta czę- 
stokroć w Wilnie samem  gnieździł 
się i czarułąc pleśnią swą, usłsł 
wreszcie ostatnie swe gniazdko, jakże 
przedwcześnie w ciemnym „grobowem 
łóżeczku” Rossy. A ma skwerze zam- 
kewym wprost demu, skąd  uleciał 
duch pieśniarza w zaświaty, marny 
drzecież kiedyś wznieść my, wdzięczni 
za te pieśni Syrokomlowe Wilrianie, 
monument, co będzie ozdobą pamiąt- 
kowego miejsca i przypomnieniem 
zasług poetyckich Kondratowicza. Kie- 
dyż nareszcie skończymy borykać się 
z trudnościami ponownego nawiązania 
stosunków z artystą rzeźbiarzem, któ- 
ry zapoczątkował te sprawę uplas- 
tycznienia drogiej dla mas postaci 
Syrokomli w pomniku. już dosyć 
dawno przestał tu funkcjonować ów 
Komitet, cz go powołał da życia 
Szanowny organizator. Wyjeżdźając 
następnie Ga czas dłuższy z Wilna, 
upoważnił on podobno kogoś do za- 
stąpienia go w kierownictwie sprawą 
ostatecznego zrealizowania pięknego 
projektu pomnikowego. Kiedyż to na- 
stąpi? 

Sulimczyk, 

Marji Wspomożycielki, które od chwili 
tej będzie nosiło nazwę cŻeński Za: 
kład Serca Jezusowego Sióstr Sale 
zjanek». | 

„ — Statut Białoruskiego Banku 
Kooperacyjnego. W dniu 27 b. m. 
w Białoruskim Instytucie Kultury i 
Gospodarki odbyło się zgromadzenie, 
na którem rozpatrywano sprawę zor- 
ganizowania banku białoruskiego t. żw, 
„Białoruskiego Banku Kooperacyjne- 
go Rolnicze-Przemysłowego", 

- Plan działalności banku został 
szczegółowo opracowaay, jak również 
uchwalono statut banku, 
dniach najbliższych zostanie "złożony 
do zatwierdzenia odnośnym władzom. 

Zgromadzenie obrało jednocześnie 
władze wykonawcze i nadzorcze 

— Nowa organizacja samopomocy. 

now = opomoc urzędników Komi: 

Jednym z założycieli tej organizacji jest 

— Z T:wa hodowców gołębi . towych. Wileńscy hodowcy ю @%'і, р:::: 
ch zrzeszeni w Towarzystwie <Czuwaj> Św. Franćiszek z w dniu: 4 września b i A „T. Zi 

Asyżu i czasy masze“ recytacje wwy- treningu gotębi lotem iałodycii połęti row 
konaniu członków zespołu Reduty, 
występy chóru <Echo» pod dyrekcją „ 

Kalinowskiego, fortepjan, 
Strona dekoracyjna pod kierownic- nej ilości ptactwa drapieżnego, przy syste- 

do 2 zł. 
50 gr. do nabycia we czwartek, pią- czą wyniki lotów konkursowych, starych go- 

w. 
Wojciecha— Dominikańska 4, Józefa ( 
Zawadzkiego—Wielka 7, W. Mikul- 
skiego— Wileńska 25, oraz w składzie nych tak częstych w 
papieru Wł. Borkowskiego—Mickiewi- nu w dnia 12 czerwca, które 

towych z Grodna. 
Tegoroczne próby utwierdziły hodowców 

przekonaniu, że mimo nieprzychylnych 
warunków klimatycznych, jak również ogrom- 

Iš aa pracy można wypracować mater- 1 nadający się do lotów na tutejszym tere- 
O postępaca i ulepszeniu hodowii świad- 

łępi na przestrzeni 303 klm. linji powietrznej Małkinia) i młodych lęgu t ( Klum, (Grodno), ych lęgu tegorocznego 146 

Niestety wskutek zaburzeń atmosferycz: 
r. b, zwłaszczą huraga- 

rzyczyniły si 
do ogromnych „strat gołębi, |as yk zmuszeni ograniczyć się do stosunkowo ma- łych prób w obawie zmarnowania całego materjału zarodowego, W roku przyszłym jednak mają zamiar dotrzeć ze swymi pupi- ilość !ami przynajmniej do Warszawy. 

celu zainteresowania s: 
społeczeństwa Wileńskiego Eedanis "gołębi pocztowych, T:wo «Czuwaj» nosi się z za- miarem zorganizowania w miesiącach zimo- wych kilkudniowej wystawy gołębi poczto- 
wych, oraz sprzętu gołębiarskiego. 

— W sprawie zbiórki ulicznej 
na powodzian. We środę 28 wrze- 
śnia odbyło się w pałacu bardzo licz- 
nz zebranie Pań ze społeczeństwa zae 
równo polskiego. jak i rosyjskiego i 
żydowskiego, które na zaproszenie p. 

wojewadziny Raczkiewiczowej przyby- 
ły, aby omówić sprawę zorganizowa- 
nia w Wilnie kwesty ulicznej na po- 
wodzian. Uchwałono, że kwesta się 
odbędzie w niedzielę dnia 2 paździer- konkurencji i tem samem polepsze- nika. Obsadzonych będzie przeszį 

6 m. 15, Dia bytu, kupcy handlu wódczanego 70 placówek, zarówno pieš 
będzie odchodził z Wilna og, 7m.00; W Wilnie zdecydowali ostatnio pod. miasta, Jak i w łokalach 

Poc. Nr. 354 komunikacji Lida— 
Wilno, odchodzący obecnie z Lidy,g Ww 

przybywający da 
Wilna o godz. 7 m. 40, będzie od. 
chodzi! z 'Lidy o g. 4 m, 45 i przy- 

na ulicach. 
publicznych. 

gorącą 
Wil- 

: poprzeć jego usiło- 
zmierzające do zebrania możli- 

potrzeby 

w historji naszego kraju 

SZKOLNA. 
— (c) Podniesienie poziomu 

ogólnokształcą: 
W. R. iO.P. wódek, u następnie dokonywany bę- zwraca uwa 1 dzie podział zysków odpowiednio do stopniowe RC wała przez danego kowego „Szkół średnich oraz ścisłość wymagań przy nauczaniu, 

i egzaminach Aby uchronić młodzież, 
rozpoczynającą naukę w szkole śred- niej, od bszużyteczaej straty czasu i 

promocjach 

zawo dów, władze szkolne wiany od 
początku poddać wyjątkowo bacznej obserwacji  nowoprzyjętych uczniów 
klas pierwszych. Ponieważ warunki 
egzaminu  wsięznege, dniecenii 
ucznia, liczba zdających, ólkocz: łość egzaminu, nie dają należytej rę- kejmi trafnej oceny kandydata, zwła« 
szcza jego zdolności i pilności, dłuższe badanie dokonywane przez ogół nau- czycieli i wychowawców klasy  l-ej 

w ciągu pierwszego półrocza 
ь ‹ ić, czy uczeń nadaje się do szkeły średniej, czy też należy go skierować na inną 

drogę. Z tego powodu wizytacje klas pierwszych przez dyrektora gimnazjum 
Ministerstwo W.R. i O.P. sto«
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Tych samych zasad przestrzegać 
należy w klasie IV-ej i Vil-ej. Se- 
lekcja, dokonana tu dość wcześnie, 

Sata iey „Panna Squibs, poseł do pariamentu'"„7xxiach 

Nad progrmm „SAMOCchody akrobatki* yz w? aka. „Jak Wzrasta 
O połączenie Waki z Mereczanką, Miejski Kinematograf 

Z posiedzenia wojewódzkiej Rady Wodnej. Kulturalino-Oświatowy 
umożliwi przejście młodzieży do Na porządku dziennym odbytego nym biegu Mereczanki i jezior. Sala Miejska h я K jąćć w dwuch aktach: W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Ka- 

szkół zawodowych i uchroni ją od onegdaj posiedzenia woj. Rady Wo- Niezależnie od tego, przeprowa- (ul, Ostrobramska 5) 0 ronosc NTajl peimistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę, soboty 

straty czasu. Szkoła musi nadto roz- dnej znalazły się dwie sprawy. dzenie przez właściciela zakładów i święta od o g. 4, w inne dnie o g. 5 i pół, Cena_ bile ów: parter 60 gr., balkon 30_gr. 
  

toczyć troskliwą opiekę nad poza- Pierwsza z nich dotyczyła defini- «Grzegerzewa» p. Kureca (kosztem 
szkolnem życiem młodzieży przez ści- tywnego określenia rzek, na których 1 500,000 zł.) wssomnianych robót 
słą współpracę z rodziną i domem dopuszczony mógłby być spław, pędzie miało wielkie znaczenie dla 
ucznia. druga polezah sna wydaniu epo x przyszłych prac mejjoracyjnych, ułat- 

, sprawie projektowanego psłączenia wiając osuszenie zabagnienych lasów 
ы as S rzek Waki i Mereczanki, w celu wy- j łąk, Oraz około 30000 ha bagien 

nie wzywa wszystkich swoich członków do Korzystania tych wód jako siły pednej otaczających Mereczankę. 
bezwzględnego i punktualnego stawienia się dla zakładów przemysłowych „Grze- Rada Wodna uważając jednak, że 
na Nadzwyczajne Walne Zebranie w dn. 30- gorzewo“. z chwilą unormowania się stosunków 
a > E ao 1-1. lokalu | Sprawa ta, mająca ogromne zna- z Litwą rz, Mereczanka stanowić bę- 
zie nieprzybycia dostatecznej ilości członków CZENIE, wywołała żywe zainteresowa- dzie naturalną, tanią drogę do wy* 

czego dowodem było przy: wozu surowca zagranicę, uznała za w pierwszym terminie, wyznacza się w tym- nie Się, 
że dnu drugie posiedzenie na g'dz, 18:3, bycie wszystkich członków Rady na konieczne nie zamykać tej cennej ar. 

terji komunikacyjnej i w tym też celu ważne przy każdej ilości członków. posiedzenie. 
— Zebranie drużyn parowozowych Rad * ZAC = Ё х 

odbgdzie tię dnia 30 września r. b. (piątek) „ Rada po zaznajomieniu się Z wy- powinny być przedsięwzięte prace 
o godz. 17 w lokeiu Polskiego Związku Ko- nikami dochodzenia przeprowadze- zmierzającego ku zabęzpieczeniu spła* 
lejowców ul. Wiwulskiego 4 m. 3 z porząd: nego na miejscu uznała, że sprawa wu na Mereczance w poprzednim jej 
kiem dziennym: 1) Sprawozdanie Żarządu ta ma ogromne znaczenie gos odar- rozmiarze. 
Sekcji drużyn parowozowych, 2) Wybory Ё ika lok ROSBO ы NA 
Zarządu Sekcji, 3) Ustalenie i omówienie bo- CZE NIE tylko lokalne, ale i dla caiego Rada Wedna wystąpi z interwencią 
łączek dotyczących drużyn parowozowych. kraju, gdyż przez przeprowadzenie do władz odnośnych o przyśpiesze- 

zamierzonych prac umożliwiony z0- nie regulacji Mereczanki. 
stanle spław drzewa do zakładów Unikając marnowania wód Mere- 

  

Kino- ść fm Moito: Panie i Panowie! Kazdy z was musi przekonać się jak uczciwie trzeba kochać?. Nauczą was 
Teatr „Polon Aa pg wszechświatowej sławy artyści LYA de PUTTI i BEN-LYON. 88 

mł A. Mickiewicza 22, jg Dziś uroczysta Premiera! LYA de PUTTI, BEN LYON i LOIŚ MORAN w dramacie erotycznym „8 
10 akt. osnutym na tle życia damy z półświatka, która na prawdę po raz pierwszy kochała p. t. 

<MNICH NA ROZDROŻU» (Romans Uwodzicieiki). Początek o g. 4 Ostatni seans o g. 10,20.38$ 
Motto: Nawet kobietę, którą można kupić ze pieniądze bywa, że raz w życiu szczerze kocha. 

Przekonają was LYA de PUTTI i BEN-LYON, R 
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PREMJERA! Krzyk 10U.00u niewinnych ofiar! Największa sensacja sezonu! io raz liszy w Wilnie 
7 z а »t Międzynar. Szajka Handl. „Krzyżowa droga białych niewolnice" "Gu rowem. 

Arcysensac. film, o którym będzie mówić całe Wilno. 3 udział. Mary Kiu, Very Eogels, Mia 
Panksu i genjalny Kiejn-Rogxye (bohater D-ra Mabus-). Film powinni widzieć każda ko- 

bieta, każda matka, każdy ojciec! Wstrząsające sceny. Niebywałe napięcie sensacvjne. 

Kino: s 66 

teatr „Helios 
nl. Wileńska 38. 
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LEM 
Trzepany w ilościach ód 5.000 kg. 

po eenach korzystnych 
kupujemy. 

Odbiór i zapłata przy odbiorze towaru. 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używcne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

TEATR i MUZYKA: 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <We; <Grzegorzewo», z których wyjdzie uż czanki, spław po niej odbywać sie 
soła spółka» — krotochwila Nancy'ego,. w formie fabrykatu. powinien systematycznie i dlatego 
Mię i kawę ang igre de Z Wplynie to niewątpliwie na ogól- drzewo przeznaczone do splawu po- 
a ornej ® P nopolski bilans handlowy, nie licząc wiano być zawczasu przygotowane 
— Jutrzejsza premjera. Ogromne za- już, że liczne rzesze bezrobotnych i złożone na brzegu przed przejściem 

interesowenie wśród bywalców teatralnych otrzymają pracę. lodu, aby zaraz po oczyszczeniu się 
wzbudziła zapowiedź jutrzejszej piemiery / Stworzenie nowej drogi wodnej nurtów rzeki mogło być spławione. 

Debaty mad sprawą połączenia iech żyje miłcść> — E. Gandery. : R l 

> ABE R odgłosów zakulisowych, ta wewnątrz kraju do miejsca przeróbki 

  

"Lekcyj języka |, 
francuskiego i 

. ' angielskiego 
udziela doświadczona 

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

44 dużo może zdolny 
ZarObić,tyizytor. zbierając za- 
mówienia na reklamy Świetlne. Wa- 
runki bardzo dobre. Biuro czynne od 

Oferty wraz z cenami kierować do Admi- 5—8. Garbarska 5—19, 

nistracji „Słowa* pod lit. B. R. 

SANUNEANKKAEARONE О 1О 1 В 1 Е 1О Г Г С З В BA 

  

  

dowcipna, nie pozbawiona jednak uroku po- surowca drzewnego da znacznie wię- rzek Waki i Mereczanki zajęły tak dużo 
ezji komedja jest jedną z najlepszych, jakie cej korzyści od drogi, ułatwiającej czasu, 
się ukazały w ostatnich czasach. Roie głów- wywóz surowca drzewnego zagranicę, 

łe posiedzenie przeciągnęło 
się znacznie, wobec czego pozostała 
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EDGAR WOLLES 

*© Iłowieszcza postać. 
Gdy wreszcie Elza pożegneła się 

z gospodarzem, Daisy edprowadziła 
fa na ulicę. 

— Co pani myśli o ojcu?—zapy- 
tala, 

— Bardzo ciekawy człowiek,—rze- 
kła Elza niepewnym tonem. 

‚ — Tak, dosyć ciekawy, —potwier- 
dziła Daisy, bez zachwytu w głosie— 
Pani jedzie do domu? Jak to miło 
musi być, mieszkać samej! 

Elza spojrzała badawczo na dziew- 
czynę. W jej oczach i głosie było coś 
marzącege, co na chwilę zmieniło ją 
nie do poznania. Lecz była to tylko 
chwila, Daisy znów stała się sobą. 

— Proszę przyjść do nas, kiedy 
zechce pani wypić filiżankę herbaty. 
Ojciec będzie z przyjemnością poka- 
zywał pani ogród, —zawołała na po- 
żegnanie p. Deem, wbiegając na scho- 
dy i zatrzaskując drzwi za sobą, za- 

nim Elza zdążyła uczynić jeden krok 
w stronę ulicy. 

P. Deem siedział przy stole, gdy 
córka wróciła do jadalni, właśnie sta- 
rannie obcinał grube cygare. 

— Więc to ona, tak? 
— Tak, to ona. Czemu tak  bar- 

dzo chciałeś ją poznać, ojcze? 
— „Czemu tak bardzo chciałeś ją 

poznać, ejcze*—przedrzeźniał p. Dzem. 
—Kiedy oduczysz się od zadawania 
mi pytań? Co masz dla mnie? 

Daisy podeszła do bocznego sto- 

lika, ma którym położyła sweją tekę, 
wyjęła zeń kilka pomiętych kartek i 
podała je ojcu. 

— Co to jest? — zawołał z gnie- 
wem. 

— To wszystko, co mogłam zdo- 
być, znalazłam to w kószu z papie: 
rami. 

— Nie pisał innych listów? 
— Może pisał, —odrzekła Daisy, — 

mnie się zdaje, że on coś podejrzewa, 
ojcze. Dotąd listy przed wysłaniem, 
przynoszono do muie, dla wciągnię- 

cia ich do księgi ekspedycyjuej. Dzi. 
siaj zatrzymał listy usiebie i gdy po- 
słałam chłopca, odpowiedział, że od- 
tąd sam będzie wysyłał swą korespon- 
dencję. 

P. Deem ze złośliwym uśmiechem 
spojrzał na swą córkę i па zmiete 
papiery. 

— To wszystko jest treść jednego 
tylko listu, cóż mi po tem? 

— Nie wiem, ojcze! Zrobiłam 
wszystko, co mogłam, —odrzekła spo- 
kojnie Daisy.—Doprawdy wstydzę się 
spojrzeć mu w oczy—szpieguję goi 
podpatruję wciąż.. O gdyby p. Mar- 
low wiedziała o teml.. 

— Milcz, o tem, co mogłaby wie- 
dzieć p. Marlow, nie wspominaj, — 
przerwał ostro p. Dzem. Chcę wie- 
wieć, dlaczego nie dostałem jego 
łistów? 

— Mówię przecież, —tłomaczyła się 
z rozpaczą dziewczyna. —Czyż mogę 
wyrywać z jego rąk listy i przepisy- 
wać je? Łatwo było przeczytać jego 
korespondencję, gdy przechodziła 

przez moje ręce, ale teraz to się skoń- 
czyło i muszę zaowu wybierać zmię” 
te papiery z kosza. 

Deem czytał list uważnie, wodząc 
grubym nalcerz po papierze. 

— „F.0.Y.*—Co to jest? —mruk- 
nął do siebie, — Dobrze, Daisy, mo- 
żesz odejść do swego pokoju. Na 
ósmą przebierz się, pojedziesz ze mną 
na obiad. A 

Daisy energicznie potrzęsła głową. 
— Nie chcę jechać dzisiaj. 
— To, czego ty chcesz i to cze- 

go ja chcę, są to zupełnie sprzeczne 
wole—krzyknął z gniewem. — Idź ubie: 
rać się! 

Daisy uciekła na górę, jak prze- 
straszony zając. Gdy po pewnym cza* 
sie pewróciła wystrojona, znalazła oj- 
ca w tem samem, codziennem ubra- 
niu. 

— Rozmyśliłem się, —rzekł —Mu- 
sisz iść sama. Ale zanim wyjdziesz 
podpiszesz mi to. 

Na stole leżały trzy czeki do ban- 
ku Stebbinga. 

Panna Deem umoczyła pióro, sta- 
rannie wykaligrafowała trzy razy pod- 
pis: „H. Stlłman* i podała czeki ojcu. 

— Niczego więcej nie potrzebujesz, 
ojczt? zapytała nieśmiało. 

— Owszem. Zjesz obiad i 
dziesz do Misspa na dziewiątą, 
ktokolwiek zapyta o mnie, możesz 
powiedzieć, że zostałem w domu. Zo« 
staniesz w Misspa do drugiej po pół- 
nocy. Zawsze mówisz, żę lubisz prze- 
bywać w towarzystwie arystokratów, 
więc teraz pobawisz się z nimi tro- 

poje- 
jeśli pp 

chg dłużej. Rozumiesz? : 

— Tak, ojcze,—odrzekla pokornie 

Daisy. 
— Nie chcę, żebyś wróciła do 

domu na sekuudę wcześniej, jak o 
drugiej. 

— Tak, ojcze,—powtórzyła dziew= 
czyna i wyszła z pokoju. 

Na twarzy jej malował się tak 
wielki smutek, że nikt nie domyśliłby 
się, że panna Deem szła spędzić wie- 

czór w towarzystwie wymarzonych 
arystokratów. : 

ROZDZIAŁ XLII. 

Pan Tepperwill radzi się, 

Długo jeszcze, po wyjściu Elzy z 

biura, Emery siedział przy biurku, za- 

pisując szybko kartkę po kartce liste- 

wego papieru. Pisał wyraźnie dużem, 

pięknem pismem i ze zdumiewającą 

szybkością. Właśnie kończył szósty 

arkusz, gdy do drzwi jego zasiukano 

lekko. Emery wstał, podszedł do 

drzwi i otworzył je. 

Przed nim stał stróż motny, który 

pilnował biura w godzinach pozasłuż- 

bowych. : 7 : 

— Przepraszam sir—Nie chciałem 

pana niepokoić, ale ten pan chce się 

koniecznie z panera widzieć—pan Te- 

erwill. 
Emery spojrzał na zegarek: było 

pół do siódmej. ja 

— Proszę go tutaj wprowadzić — 

rozkazał t powróciwszy do biurka, 

schował wszystkie papiery do szufla- 

dy, poczem odwrócił krzesło tak, by 

dobrze módz widzieć wchodzącego i 
usiadł. 

Bankier najwidoczn'ej czuł się nie- 
swojo. Zamknął za sobą drzwi i sta- 
nął za krzesłem, które mu wskazał 
major. Z ręką oparią na poręcz krze« 
sła przypominał karykaturę polityka, 
przygotowującego się do wypowiedze- 
nia pierwszej w życiu przemowy. 

— Wizyta moja wyda się panu 
dziwną — zaczął zachrypniętym gło- 
sem, — szczególnie, že nie mogę za- 
liczać się do pańskich bliskich przy- 
jaciól, hm.. a nawet dobrych znajo- 
mych. ‚ 

— Oczekiwalem panskiego przyj 
ścia, — wtrącił lakonicznie Emery. — 
Pan nie spocznie? P, Tepperwiii pod: 
niósł poły fraka i niechętnie przysiadł 
na rogu krzesła. 

— Coprawda jestem tak zmiesza- 
ny i niespokojny, że sam mie wiem, 
gdzie się mam zwrócić, czyjej rady. 
zasięgnąć. Rozmyślając nad sytuacją 
w ciszy swego gabinetu doszedłem 
do wniosku, że pan, jako człowiek 
światowy, człowiek z dużem doświad- 
czeniem, o wiele większym od mego, 
może będzie mógł dopomódz mi i 
poradzić. Majorze Emery, otoczony 
jestem przez wrogówl Jeśli te słowa 
wydadzą się panu przesadnemi i me- 
ledramatycznemi, to proszę wysłuchać 
mnie spokojnie, Sprawa, © której 
chcę mówić dotyczy nie tylko mojej 
reputacji, lecz i istnienia całego 
banku. 

Zatrzymał się i zwilżył językiem 
zaschnięte wargi. Emery milczał, cze- 

kał 
dalej. 

— Pan był łaskaw w chwili gdy 
byłem bardzo rozgniewany, przepo- 
wiedzieć mi coś co, niestety, ma się 
spełajć! — ciągnął dalej bankier. — 
Mówił pan, że pewien klijent mego 
banku wciągnie mnie i mój bank w 
kałużę błota. Obawiam się, bardzo: 
się boję, że ta przepowiednia jest 
bliska sprawdzenia się, Majorze Emse 
ry, zaufałem pewnej osobie, więctj 
niż to może uczynić człowiek jntere- 
su. Oszukano mię, okropnie oszuka* 
nel Bank padł ofierą oszustwa. W 
tej chwili, dzięki tej nieostrożności, 
nietylko moje imię, lecz i życie moje 
jest zagrożone. Przed dwoma laty 
byłem dyrektorem kwitnącego przed- 
siębiorstwa, znanego i szanowanego 
w całem City... 

— Przed dwoma laty — przerwał 
Emery, — był pan dyrektorem zban- 
krutowanego przedsiębiorstwa, które- 
go istnienie podtrzymywało się jedy- 
nie przez fałszowanie rachunków! 

Słowa jego dźwięczały, jak uderze” 
nie młota po stali. 

— Bank Stebbinga już od wielw 
lat zbankrutował — ciągnął dalej 
bezlitośnie Emery, — Pan chwali się 
tem, że zwyciężył towarzystwa akcyj- | 
ne, które usiłowały połkuąć was. 
Prawda kryje się w tem, że pan nie 
dopuszczał do rewizii ksiąg banko- 
wych, wiedząc, že zaprowadziłaby 
ona pana na ławę oskarżenych, a z 
niej do więzienial 

z  natężoną uwagą co będzie 
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