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Q konsolidację ziemiaństwa. 
Toteż szczęśliwi jesteśmy, że nie- 

w Warszawiance 

z ramienia stronnictwa Chrześcijań- 

Sprawa zjazdu w Dzikowie od 
dwóch przeszło tygodni nie schodzi 

ze szpalt całej prasy polskiej. Cieszy 

40 nas, bo wznacza, że prasa wszyst- 

kich kierunuów politycznych widzi i 

uznaje dużą rolę polityczną ziemiań- 

stwa w nowej Polsce. Niektóre dzien: 

niki zestawiają nawet Nieśwież z 

Dzikowem, to jest) zeszłoroczną ma- 

nifestację Nieświeską z obecnemi na' 
radami konserwatystów w  Dziko- 

wie. Zestawienie to jest przesaćne i 

mówi raczej © nieumiejętności klas) fi- 

kow: nia faktów i zjawisk politycznych. 

Nie powiemy chyba za wiele, jeśli 
przypomnimy, że człowiek, który © 

przyszłości Polski najwięcej rzeczy 

pewnych i miarodajnych powiedzieć 

meže, to jest marsz. Piłsudski, przy» 

jechał do Nieświeża, deklarując tem, 

że rozumie, ceni i poważa zasadę tra- 

dycji historycznej we  współczes- 

nem życiu polskiem. Zgodzimy się 
łatwo, że jest wielu ludzi w Pol:ce, 

, dla których te wyrazy „zasada tradycji 

w współczesnem życiu Pol- 
ski“ nie oznaczają zbyt wiele. 

Zgodzę się również, że z uznania 

tej zasady mogło wypłynąć albo bar: 
dzo wiele, albo bardzo niedużo, Za 

ležnie od danych  realaych, od 

tego, czy program polityczny, na 

tej zasadzie oparty, zdobędzie w 

Polsce dużo, czy też niedużo 

zwolenników. Biorąc dla zilustros 
wania swej myśli przykład z zu: 

pełnie innej, w zupełnie innych kate- 

gorjach obracającej się manifestacji 
politycznej, przypomnę, że np. edezwa 

W. Ks. Mikołaja do Polaków z sierp- 

nia 1914 r. była wielkiem zdarzeniem 

politycznem, jakkolwiek przy jej czy* 

taniu zdawano sobie doskonale spra- 

wę, że może z niej powstać program 

polityczny, lub może ona pozostać 

jedynie ciekawym epizodem. Podobnie 
było i jesź z Nieświeżem. 

W porównania więc do maajfe- 
stacji Nieświeskiej zjazd w Dzikowie 

jest ewenementem politycznem małem. 

Czyniono tam próbę zjednoczenia 
kierunków  zięmiańsko- konserwatyw- 

nych, czyniono próbę sprecyzowania 

stosunku konserwatys.6w do rządu, 
Obie te próby żadnych ostatecznych 
rezultatów nie dały, jakkolwiek silnie 

sprawę naprzód popchnęły, na czem 
też głównie polega wartość Dzikowa. 

O ile nam wiadomo, to <atmosfe- 

rę Dzikowską», (polegającą przede- 
wszystkiem w uznaniu konieczności 
ziemiańsko-konserwatywnej solidarno- 
ści) miało nazewnątrz reprezentować 
kilku wyznaczonych w Dzikowie pa- 
nów, jak ks. Sapieha, ks. Lubomirski, 
Zdz. hr. Tarnowski, p. Tadeusz 

Szułdrzyński. Z osób wyżej wymienia. 
nych, dwie, to jest x. Zdzisław Lubo- 

mirski i p. Szułdrzyński dały wywiady 
dziennikarskie, w sposób taktowny i 
jasny wypowiadając uczucia i nastre- 

je osób zebranych w Dzikowie. 
Wywiad z wojewodą Lwowskim, 

+ Natomiast po przeczytaniu wywiadu 

z p. wojewodą Borkowskim w Epoce 

wiedziano odrazu, że wywiad ten sta” 

nie się przedmiotem ataków prasy 

opozycyjnej. 

Nie wiemy naturalnie о — е 

interlokutor z Epoki wiernie 

oddał myśl p. Wojewody, lecz 
w  taklem brzmieniu jak egło- 
siła Epoka to to mówił hr. Borkow- 
Ski przedstawia duże szczegółów na- 

dających się do łatwej krytyki, Obfi- 
cie z tego skorzystano. Po-części 
słusznie, Wojewoda wysunął jako 
przykład możliwości wyborczych 
kombinację list, na pierwszych  miej- 

stach których byłaby lewica polska, 
pa drugich Ukraińcy, a na trzecich 

konserwatyści. Uważamy, że taka 

kombinacja jest absolutnie nie 
do przyjeca dla konserwatystów. 
Mowa jest © terenach o  ludrtości 
mieszanej polsko-ukrajńskiej, Nie po- 
czuwam się oczywiście na siłach ry- 
walizować z hr: Borkowskim w wy- 

powiadaniu sądu o możiiwościah wy- 
borczych na tych terenach, Natomiast 

przesyłką pocztową 4 zł 
80250. 

dziwimy się wogóle politykowi, który 

o swoich planach manewrów wybor: 

czych opowiada na kilka miesięcy 

przed rozpoczęciem kampanji. 

O innych szczegółach wywiadu 
wolimy zamilczeć. 

Stanow sko Str. Ch. N. W stron: 
nictwie _ Chrześcijańsko-Narodowem 
istnieją trzy grupy. Jedna, najliczniej- 
Sza może, dąży do solidarności z ca- 

łem ziemieństwem polskiem, nie chcąc 

wewnątrz swego stronnictwa przežy- 

wać rozłamów, czy kryzysów. Grupa 

inna dąży do solidarności z innemi 
organizacjami  ziemieńsko-konserwa- 
tywnemi, licząc się z koniecznością zło- 
żenia na ołłarzu tego dążenia kilku 

osób z własnego sironnictwa, Wre- 
szcie istnieje trzecia grupa, która sa- 

bie jawnie lekceważy sprawę solidar- 

ności z ziemianami, a natomiast ży- 

czy sobie kompletnej solidarności z 

Obozem Wielkiej Polski. Do tej osta- 
tniej grupy należą p. Dubanowicz, 
znany strategik dr. Dąbrowski i prof. 
Streński. 

Prof. Streński w ostatnich czasach 
popełnił kilka nieszczęśliwych posu* 
nięć. Napisał naprzykład, że wzywa 

ministrów polskich wszystkich razem, 
lub każdego zosobria na sąd polu- 
bowny kto ma rację, on swoich ar- 
tykułach, czy rząd w stanowisku, któ- 
re zajął, Jako warunek ze swej strony 
stawiał, że sędzią w tym procesie 
„Stanisław  Siroński contra rząd* 
mógłby być tylko Anglik, Francuz 
czy Niemiec. Bącźccbącź takie „we- 
zywanie” nie jest objawem normalnym 
a nietylko Protazy, estaini na Litwie 
weźny trybunalski, o którego do- 
świadczeniu i znajemości rzeczy du- 
że Mickiewicz pisał, nie bylby się z 
tym pozwem pod pałac Namiestni- 
kowski špieszyl,—lecz sądzimy, że 
prof. Stroński miałby nawet trudnoś- 
ci w znalezieniu Anglika, Francuza 
czy Niemca, któryby zgodził się zo- 
stać jego arbitrem. O ile wiemy, to 
naprzykład sąd międzynarodowy w 
Haadze nie przyjmuje sporów pomiędzy 

dziennikarzami a ich państwami, a 

także Mikołaj Il nieboszczyk, pierwszy 
inicjator haaskiej instytucji, takich 
spraw mie przywidywał. Inicjatywa p. 

Strońskiego tak pięknie pomyśłana 
musi więc na razie pozostać na pa- 
pierze Warszawianki, nie podnosząc 

zresztą prestiżu samej Warszawianki, 

Do zjazdu w Dzikowie odniósł 

się p. Stroński z miejsca wrogo i 

hałaśliwie tę swoją wrogość podkre- 

ŚliŁ Nis miał po temu żadnych przy- 
czyn koniecznych: rozmowy ChN'u 

ze stronnictwem Prawicy Narodowej i 

Org. Żech. Pr. Państw. miały miejsce 
i przedtem, a obecność pułk, Sławka 
także nie mogła być jakimś casns 
baelli (Zzkczujemy sobie domyślać 
się, co tu specjalnie na prof, Stroń- 
skiego wpłynęło). Dość, że jeszcze 
Prezes Rady Naczelnej, Prezes Zarzą- 
du Głównego, wice-prezes Zarządu i 
sekr. generalny stronnictwa Chrzetcj - 
Nar, i inni kierownicy tego stronajctwa 

nie powrócili z gościnnego pałacu hr. 

Tarnowskiego, kiedy w Warszawiance 
ukazała sią pod ich adresem dezawu- 
acja, napisana tak impertynencko, że 
nie zawahamy się powiedzieć, że tego 
rodzajii dezawuacja szetów stronnictwa 
przez redaktora organu danego stron- 
nictwa jest bez przykładu w dziejach 
stronnictw i ich stosunku do własnych 
organów prasy. (Niemamy tu na my 

Śli stronnictw |sjonistycznych, gdzie 

jak wiadomo temperamenty członków 
wpływają ma pośpieszniejsze wyno- 

szenie na zewnątrz _ wewnętrznych 

partyjnych nieporozumień i różnicy 
w zdaniach), Wreszcie p. Stroński na 

pisał psendo-naukowy artykuł o ja- 
kichś archeologicznych wykopaliskach 
w Bawa:ji. Zakończenie tego artykułu, 

bardzo zresztą niejasne, kazało się 

domyślać, że p. Siroński za wykopa- 
liska historyczne uważa, monarchizm, 

Jak na redaktora pisma ziemieńska- 

konserwatywnego, to.. dość orygi- 
nalne. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Osłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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tylko Zp. Sircūski 

sko-Narodowego zjazd w Dzikowie 
oświetlił Wywiad Dzien. Poznańskie: 

go z p. Tadeuszem  Szułdrzyńskim 
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ZWYACA. 

Wstrzymanie rokowań pożyczkowych 
. WARSZAWA, 29 IX. PAT. Pisma donoszą, że rokowania 

pożyczkowe nie doprowadziły do uzgodnienia poglądów co do 
wysokości kursu em syjnego planowanej pożyczki stabilizacyjnej. 
Kurs zaproponowany przez bankierów został uznany przez rząd 
za nieodpowiadający charakterowi pożyczki, w związku z tem 
układy zostały przerwane. 

Niezależnie od wyników dotychczas prowadzonych układów 
rząd jest zdecydowany realizować w miarę posiadanych środków 

  

(zamieszczony też we wczorajszem zagądy planu stabilizacyjnego, opracowanego w trakcie układów 
Słowie; daje satysfakcję prawdzie za 

publicystyczne gałopady prof. Siroń- 
skiego. Wielkopołska ma wielu ludzi, 

których szanuje cała Polska. Do nich 

należy marsz. Wejciech Trąmpczyń- 
z którego zdaniem nie zawsze 

się zgadzamy, lecz którego posteć i Korferencja nie wyjaśniła w dostateczny sposób losów przyszłej pożyczki, 
ski, 

pożyczkowych. 

Stanowisko rządu wobec propozycji konsorcjum. 

WARSZAWA, 29iX. (tel. wł: Słowaj Viceprermjer Bartel przyjął dziś 
o ł-szej po południx na dłuższej konferencji przedstawicieli konsorcjum 

banków amerykeńskich, prowadzących z Polską rokowania o pożyczkę. 

opinię zawsze cenimy i szanujemy, KtÓTEJ warunki wczoraj wieczorem były odrzucone przez Rząd polski. Dziś 

Do takich też należy p. Tadeusz 
Szułdrzyński. Jest on w opozycji do 
rządu—co kierowników naszej erga- 

nizacji nie przestrasza i nie 2nie- 

chęca do prób stworzenia sglidalno- 

ści całego ziemiaństwa polskiego 
przy współudziale stronnictwa Chrz.» 

Naredowego. Formuła bowiem, za 

którą można się opowiedzieć, brzmi 

jek następuje: Uznajemy, że na czele 
rządu siać powinien marsz. Piłsud:_ 

ski, bo tylko on ma dane do stwo- 

rzenia silnej władzy i do przeprowa 

dzenia skutecznej walki z parlamene 
taryzmem, tak źle zbudowanym w 

Polsce przez Konst. 17 marca. Mamy 
zupełne zaufanie do dwóch ministrów 
konserwatywnych w gabinecie marsz. 

P.łsudskiego. Natomiast w stosunku 
do posunięć rządu w połityce zagra- 

nicznej, wewnętrzne  keścielnej, na- 
rodowościowej, w stosunku do od 
rębnych faktów, zdarzających się w 
życiu polskiem, wstosunku do poli 

tyki nominacyjnej, konserwatyści mo- 

ga, a bardzo często muszą wypo- 

wiadać krytykę opozycyjną. Konserwa- 
tyści tylko nie mogą dążyć do obalenia 
rządu, nie mając czem go zastąpić, 

Obalać rząd, by wytworzyć próżnię, 

by wytworzyć anarchję, mogą chcieć 

tylko demagodzy. Cat, 

Nieprawdziwa wiadomość. 
WARSZAWA, 29—1X. Pat. W 

ostatnich dniach ukazała się w kilku 
dziennikach notatka o malwersaeji w 
P. K. O. w Warszawie na kwotę 60 
tysięcy złotych, której ofiarą padł jas 
koby Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Frezydjum P. K. Q, stwierdza, że 
wiadotmość ta jest mylna, gdyż wy- 
padek taki nie zdarzył się w P. K.O. 

Nie zbiornik a blaszanka. 

WARSZAWA, 29—1X, Pat. W 
związku z nieścisłemi wiadomeściami, 
jakie ostatnio ukazały się w prasie o 
rzekomym wybuchu olbrzymiego 
zbiornika z benzyną w cywilnym por- 
cie lętniczym na polu Mokotowskiem 
w Warszawie, Wydział Lotniczy Mi= 
nisterstwa Komunikacji podaje po 
wiadomości, iż eksplodowała jedynie 
minimalna ilość benzyny, znajdująca 
się w blaszance dwu litrowej. Wybuch 
poparzył jednego znajdującego się w 
pobliżu biaszanki pracownika, zatrud- 
nionego w cywilnym porcie lotniczym. 

Komunikacja telefoniczna z 
Sowietami. 

WARSZAWA, 29 IX. PAT. Dn. 27 
Września r. b. minister Miedziński 
przyjął na audjencji delegatów komi- 
sarjatu ludowego poczt i telegrafów 
ZSSR w osobach pp. Boczarowa, 
Szafranowskiego i Medenowa, którzy 
przybyli do Warszawy celem osta 
tecznego porozumienia się co do 
szczegółów zaprowadzenia  bezpo- 
średn'ej kumunikacji telefonicznej 
między niektóremi miastami ZSSR i 
Ро!зКа. 

L 

Puhar symboliczny dla lotni- 
ków angielskich. 

LONDYN, 29—IX. Pat. Z Wene- 
cji donoszą, iż na wydanym wczotaj 
przez włoski Aeroklub bankiecie od- 
było się symboliczne wręczenie dru- 
żynie brytyjskiej puharu Schneidera. 

Puhar z powodu swej wagi i roz- 
miarów przesłany zostanie bezpośred- 
nio do Londynu. Na bankiecie prze: 
mawiał prezes klubu włoskiego książe 
Scałęe, wyrażałąc madzieję, że lot- 
nictwu włoskiemu uda się zdobyć pu- 
har w roku przyszłym oraz podkreśla= 
jąc wysokość klasy lotników  angiel- 
skich i angielskiego materjału lotni- 
czego. 

późnym wieczorem vwicepremjer Bartel przyjmie raz jeszczę delegatów kon- 

sercjum amerykańskiego. Tymczasem po konferencji p. Bartel pojechał sa» 

mochedem do Spały, gdzie znajduje się marszałek Piłsudski i Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Po powrocie ze Spały, który nastąpił o 8-mej wieczorem wicepremier 

Bartel odbył konferencję z ministrem Czechowiczem poczem przyjął dele- 
gatów amerykańskich, ; 

Zdaniem dobrze poiformowanych kół politycznych, wczorajszy zwrot 
w rokowaniach nie jest zerwaniem pe traktacyj lecz tylko ich odroczeniem. 
Amerykanie proponowali warunki lepsze niż konsorcjum  Dillona, Kurs 
emisyjny nowej pożyczki jest o 2 proc, niższy niż w pożyczce dillonow= 

skiej. Pozatem delegaci Bankers trustu i Blaira dają pełną gwarancję па- 
tychmiastowej sprzedaży całej pożyczki. Ponieważ Rząd Polski wychodzi 

z założenia, że warunki te stanowią zbytnie obciążenie dla finansów 
polskich i oprócz tego są gorsze niż pożyczek, które zaciągnęły inne 

państwa zagraniczne, postanowione propozycje edrzucić jako nieodpowia- 

dające autorytetowi państwa i przekreślające korzyści gospodarcze, obcią- 
żając przyszłe budżety państwa polskiego. 

Stanowisko rządu polskiego wywarłe wielkie wrażeniz wśród delega= 
tów amerykańskich. Nie spodziewali się oni że Rząd Polski będzie stać 
twardo i konsekwentnie przy swych żądaniach. 

Rokowania nie przerwane, nie zerwane, ani też zakończone, 
WARSZAWA, 29. IX Pat. Pan wiceprezes Rady Ministrów 

Bartel przyjął dziś o godz. 10 wiecz grupę dziennikarzy, któ- 
rym oświadczył, że rokowania o pożyczkę nie zostały ani przer- 
wane, ani zerwane, ani też zakończone. Pertraktacje z przedsta- 
wicielami banków zagranicznych trwają. Obie strony dążą do 
jak najszybszego zakończenia rokowań. Na zapytanie, co sta- 
nowi główną istotę pertraktacyj p. wice premjer Bartel powie- 
dział, że istotnie chodzi o ustalenie kursu emisyjnego. | 

Żalecenia Rady finansowej. e: 

WARSZAWA, 29./X, PAT. Rada finansowa po wysluchaniu sprawoz- 
dania p. ministra skarbu uznała jednotnyślnie, że aczkolwiek sytuacja go- 
spodarcza i finansowa państwa w obecnej chwili jest pomyślną, należy 
jednak przestrzegać nadal ścisłych zasad rządowego planu stabilizacyjiego 
oraz równowagi budżetowej nietylko w okresie rocznym, lecz także w po- 
szczególnych miesiącach. Rada uważa również za wskazane prowadzenie 
nadal prac nad uzyskaniem kredytów zagranicznych. 

Spisek przeciwko partji komunistycznej. 
MOSKWA, 29. 1X PAT. Biuro prasowe ogłasza uchwałę 

prezydjum moskiewskiej komisji kontrolującej stronnictwa komu- 
nistycenego co do wykluczenia 14 opozycjonistów ze stronnictwa 
z powodu założenia tejnej. wrogiej stronnictwu organizacji, za- 
mierzającej wspólnie z grupą bezpart.jnych wejść w „stosunki z 
elementami wrogiemi Sowietom. Na czele tej organizacji znajdo- 
wali się rzekomo wszyscy zwolennicy Trockiego, między innemi 
Mrac.kowski, przewodniczący trustu moskiewskiego, który miał 
kierować tajną drukarni i zdradzać tajne dokumenty' partyjne. 

Oprócz Balfoura ustąpi także Chamberlain? 
WIEDEŃ, --Korespondent londyński „Neue Freie Presse" potwierdza 

pogłoski o mającej nastąpić rekonstrukcji gabinetu angielskiego, przyczem 
przywiduje nietylko wystąpienie z gabinetu lorda Balfoura, ale również 
możłiweść ustąpienia Chamberlaina i kanclerza skarbu Churchilla. Powo* 
dem kryzysu—wzrastająca w obozie konserwatywnym opozycja przeciwko 
Baldwinowi. 

Wywiad z min. Stresemannem. 
PARYŻ, 29-IX. PAT. «Petit Parisien» zamieszcza wywiad swego korespondenta 

genewskiego z ministrem Stresemsnnem* Minister podkreślił z zadowoleniem lojalność 
stosunków, jakie łączą delegację francuską i niemiecką w Genewie i wyraził przytem 
życzenie, aby współpraca obu delegacyj zacieśniała się coraz bardziej we wszystkich 
dziedzinach gwoli doprowadzenia do rozwiązania zagadnień, od kiórych zależy trwałe 
porozumienie obu narodów. Stresemann znznaczył, że Niemcy zawarłszy układ locar- 
neński przed wstąpieniem do Ligi Narodów, zaznaczyły w ten sposób swą wolę poli- 
tyczną, polegzjącą nie na walce, lecz na współpracy. Kończąc swój wywiad minister 
oświadczył, iż Vul Zgromadzenie Ligi Narodów dobrze zasłużyło się ludzkości. 

Zadania prof. Woidemarasa w Berlinie, 
BERLIN, 29 9. PAT. Prernjer litewski Wotdemaras przybyć ma do Ber- 

lina nie w piątek, jak poprzednio podawano, lecz w soboię, Woldemaras 
przyjedzie z Rzymu, gdzie podpisał z Włochami traktat handlowy oraz 
konkordat z Watykanem. Jak eświadcza, «Vossische Zig» przedmiotem 
rozmów będzie kwestja kłajpedzka, a w szczególności sprawa wydalenia 
obywateli niemieckich z terenu kłajpedzkiego. Pozatem ma być rozważany 
cały kompleks zagadnień, związanych ze stosunkami niemiecko-litewskiemi. 
Wynik rozmów obecnych ma być ustalony w formie protokułu, który aż 
do chwili zawarcia traktatu będzie regulował w sposób wiążący stosunki 
niemiecko-litewskie. 

Francuskie długi wojenne. 
PARYŻ. 29 9. PAT. Na posiedzeniu komisji finansowej lzby Poinca- 

re miał oświadczyć, że w Nowym УогКи i Londynie toczą się obzcenie ra» 
kowania w sprawie uregulowania francuskich długów wojennych. 

Protest komunistów berlińskich. 
BERLIN, 29.1X PAT. Organ komunistyczny «Welt am Abend» 

oświadcza, że klasa robotnicza w Berlinie jest miesłychanie oburzona Z 
powodu zakazu demonstracji kemunistycznej w dniu urodzin  Hindenbur= 
ga. Pomimo tego ostrego i pełnego oburzenia tonu dziennik zapowiada, 
że protest grup komunistycznych przeciw uroczystościom na cześć Hin- 
denburga przybierze formę stosunkowo łegodną bo znajdzie wyraz jedynie 
w wywieszeniu przez zwolenników pariji komunistycznej czerwonej cho- 
rągwi. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa ! 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIiĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul 3-go Maja 5 
WILEjKA POWIATOWA-—-ul Micklesricza 26 

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

Inspekcja ministra gen. Skład- 
kowskiego. 

Minister spraw wewnętrznych . 
Składkowski wyjechał @. 28 ba. 
nad ranem samochodem w towarzy- 
stwie szefa swego gabinetu p. Za- 
bierzowskiego, na objazd waojewódz- 
twa pomorskiego. Objazd będzie in- 
spekcją administracyjną tamt jszych 
starostw. Potrwa kilka dni. Powrót 
ministra spodziewany jest w niedzielę. 

Przyjęcia u min. Meysztowicza 

W dniu 28 b. m. przybyli służ- 
bowo do Warszawy prezes sądu 
apelacyjuego w Katowicach p. Tade- 
usz Stark oraz prokurator tegoż sądu 
dr. Aleksander Rasp, którzy zostali 
przyjęci na dłuższem  posłuchaniu 
przez p. ministra sprawiedliwości 
Meysztowicza oraz pods. ' stanu p. 
Cara. (Pat.) 

Przesunięcia personalne w 
Ministerstwie Skarbu. 

WARSZAWA. 29 9 (żel.wł.Słowa) 
W najbliższych dniach w Mii istĘg$ 
stwie skarbu mają nastąpić duże 
zmiany personalne. Ustąpić ma około 
30 wyższych i niższych urzędników 
tego resortu. 

ЗЕНОНЕ 

Przewiezienie zwłok 
ś.p. Kardynała Ledóchowsk:ego. 

POZNAŃ, 29, IX. PAT. Przęwie- 
zienie zwłok ś. p. Kardynała Ledó- 
chowskiego z dworca do Katedry, 
gdzie nastąpi złożenie na wieczny 
spoczynek do grobowca, było poięż- 
ną manifestacją katolickich i narodo- 
wych uczuć tuiejszej ludności, która 
brała udział w pogrzebie w liczbie 
kilkudziesięciu tysięcy osób. Dom: 
były udekorowane flagami o barwac 
narodowych. Wzdłuż ulic ustawiły 
się organizacje i stowarzyszenia po- 
zmańskie oraz młodzież szkolna. Ró- 
wnocześnie w halach i na peronie 
dworca podmiejskiego przystrojonego 
zielenią i flagami zebrało się liczne 
duchowieństwo z ks. biskupem Łu- 
komskim, Przeździeckim, Laubitzem i 
Raduńskim na czele, rodzina š. p. 
Kardynała Ledóchowskiego, przedsta: 
wiciele władz rządowych i samorzą- 
dowych oraz wojskowości, rektor 
Uniwersytetu, konsulowie francuski 
i czechosłowacki oraz kompanja ho- 
norowa z orkiestrą. 

O godz, 6 min. 30 wiecz. zaje- 
chał na peron przy dźwiękach mar- 
sza żałobnego Chopina wagon ze 
zwłokami Ś. p. kardynała Ledóchow- 
skiego, przybrany zielenią i insygnia- 
mi kardynalskiemi. Po otwarciu wa» 
gonu wyniesiono zeń frumnęi złażo- 
no ją na rydwanie żałobnym, zaprzę- 
żonym w parę koni. Równocześnie 
chór katedralny odspiewał  „Beati 
moriui”, poczem wyruszył z dworca 
cibrzymi pochód, który otwierała or- 
kiestra 15 pułku ułanów i dwa szwa- 
drony kawałerji, Dalej kroczyły od- 
działy młodzieży szkolnej, siowarzys 
szenia i organizacje ze sztandarami, 
bractwa, zakony męskie i żeńskie, du- 
chowieństwo świeckie i wreszcie prowa- 
dzący kondukt ks. biskup Łukomski w 
otoczeniu trzech innych biskupów i 
kanoników. Tuż przed irumną nie- 
siono trzy wieńce, za rydwanem ża- 
łobnym zaś kroczyli delegaci szeregu 
stowarzyszeń, rodzina ś p. kardynała 
Ledėchowskiego i przedstawiciele. 
Kondukt zamykała kompanja hono- 
rowa piechoty. 

Okało gstz. 9 pochód zbliżył s'ę 
do katedry. Wśród bicia dzwonów 
wniesiono trumnę za presbiterjium i 
złażuno „Ją ra katafalku przystrojonym 
kwiatami. Chór katedralny adśpiewał 
„Sub venite“ poczem całe ducho- 
wieństwo za ntonowało „Witaj Królo= 
wa" oraz „De piofundjs*, Po zakoń- 
czeniu ceremonji żałobnej liczne rze- 
sze ludności przeszły przed trumną. 

Otwarcie wystawy misyjnej, 
POZNAŃ, 29.IX. PAT. W związku 

z odbywałącym się tu międzynarodo= 
wym akademickim kongresem misyj- 
nym została otwarta dziś przed pe- 
łudniem przez ks. Prymasa Hionda 
wystawa misyjna, mieszcząca się w 
kiiku szlach zarcku poznzńskiego. 

ją dużo może zdolm, 
Zarobić wizytor. zbierając 4 
mėwienia na reklamy Šwietlne, Wa- 
runki bardzo dobre, Biuro czynne od 

5-8. Garbarską 5—i19, 

  

    

  

Administracja „Slowa“ 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”,    



Bezpieczeństwo w woj. Wileńskiem. 
Co mówi nazzelnik Wydziału Bezpieczeństwa p. Kirtiklis. 

Ostatnio na łamach prasy coraz w roku bież. zjawisko to ma inne 
częściej ukazują się wzmiank: o na- podłoże niż notowany rok rocznie 
padach rabunkowych i zuchwałych wzrost przestępczości wa schyłku lata 
grabieżach. Zaniepokojeni tym, zwró- i w miesiącach jesiennych. 
čilišmy się do naczelnika Wydziału — Jaki jest stosunek ilości prze- 
Bezpieczeństwa p. Kirtiklisa, prosząc sięgstw wykrytych do liošci popeł- 
© uprzejme udzielenie nam ogólnzgo nionych? ' ga 
zarysu stanu bszpieczeństwa publicz- Biorąc przeciętnie,  naležy 
nego w województwie Wileńskiem. stwierdzić, że ilość przestępstw wy» 

— Najwymowniejszym, bo objek- krytych wynosi w przybliżeniu 65 
tywnym wskaźaikiem stanu bszpie- proc. popełnionych. Podkreślam, że 
czeństwa publicznego jest statystyka jest to cyfra przeciętna, gdyż w mie: 
przestępczości. W zarysie ogólnym siącach poszczególnych odsetek prze 
ilość przestępstw w latach 1922—26 siępstw wykrytych dochodzi 92 proc. 
oraz w roku bieżącym wykazuje ten- w innych zmniejsza się do 24 proc; 
dencję zniżkową. „krzywa przestęp- jest to stosunek, który należy uważać 
cześci* przez te pięć lat obniża się nie tyłko za całkowicie normalny, lecz 
zwolna, lecz stopniowo, nie wykazu- j za zupełnie pomyślny, jeżeli zważy 
jąc skoków gwałtownych, które zawsze się, ze statystyka kryminalna państw 
mogą być wynikiem układu sił wy- zachodnio-europejskich wykazuje pra- 
padkowych. = 

Podobna stopniowa tendencja zniż- 
nowa wskazuje, że po wstrząsie lat 
wojennych warunki życia w woje: 
wództwie Wileńskiem wchodzą zwoł- 
ma w normalne łożysko. S 

— A jak wyglądają w saa Er 
wypadki przestępstw poważniejszych, 
Ro w okresie lat 1922—1927 
—zapytujemy. 

— Statystyka urzędowa dotyczy 
przestępstw poważniejszych, szczegół- 

wie taki sam odsetek. 
Jeżeli weźmieńy pod uwagę, że 

woj. wileńskie postawione jest w 
szczególnie ujemne warunki pod 
względem bezpieczeństwa publicznego 
przyczem aparat służby bezpieczeńst- 
wa U mas musi pod względem spraw- 
ności i rutyny ustępować służbie bez- 
pieczeństwa na Zachodzie, gdzie wa- 
runki są pomyślniejsze, a aparat tej 
służby — zmontowany przed wislų 
laty — działa sprawniej, grzyznamy, 

SŁOowo 

Akcja terorystyczna na Bałhtmach. 
B'ALOGROD, 29.1X PAT. Na rynku w Salonikach  aresz- 

towano dwóch członków komitadży bułgarskich, którzy plano- 
wali szereg zamachów Znaleziono przy nich po jednej bombie 
i jednej maszynie piekielnej Przesłuchani podali, że przybyli do 
Salonik, aby wysadzić w powietrze konsulat jugosłowiański, na- 
stępnie aby udać się do Białogrodu i do Scoplie i wysadzić 
tam w powietrze konsulat grecki W ten sposób "miał być wy- 
wołany konflikt między Grecją a Jugosławią. Z Aten donoszą, 
że komitadże zamierzałi wysadzić w powietrze nietylko konsulat 
jugosłowiański, lecz także magazyny amunicyjae w Salonikach, 
Przedsięwzięto najostrzejsze zarządzenia, aby zabezpieczyć te 
objekty. 

ATENY, 29—IX. Pat. Dowódcapiątsgo korpusu potwierdza wiado- 
meść o aresztowaniu w Salonikach trzech komiładży bułgarskich, którzy 
nosili się z zamiarem wysadzenia wpowietrze budynku konsulatu serb“ 
skiego, nadto zaś szeregu budynkóww wolnej strefie serbskiej, jak rów- 
nież szkoły francusko-serbskiej, W związku z wykryciem przygotowań da 
zamachu zamknięto granicę grecko bułgarską. 

EEST 

Podróż króla Borysa bułgarskiego. 
RZYM, 29.X PAT. Kró! bułgarski Borys po kilkudniowym pobycie 

w Neapolu gdzie był gościem księcia d'Assta powrócił do Rzymu, gdzie 
spędzi kilka dni. Nazwisko narzeczonej, które trzymane łest w  majwięk- 
szym sekrecie wyjawione będzie dopiero zimą w czasie nowej podróży, 
w której królowi towarzyszyć będzie prezes rady ministrów. W podróży 
tej król Borys objedzie dwery europejskie. 

Kongres pracowników umysłowych. 
PARYŻ, 299. PAT. W ostatnim dniu kongresu międzynarodowej 

nie niebezpiecznych dla porządku spo- że sprawa ta nie przedstawia się źle, konferencji pracowników umysłowych, zastanowiano się nad typami umów 
łacznego, jakiemi są: morderstwa i 
zabójstwa w bandach, podpalenia 
zbrodnicze, rabunki i rozboje w ban- 
dach i koniokradztwo. Muszę tu 
podkreślić, że najniepomyślniejsze w 
sensie zwiększania się przestępczości 
Są zawsze miesiące jesienne—wrzesień, 
październik i listopad, co objaśnia się 
ukończeniem robót polnych, gdy z 
jednej strony ziemiopłody są już ze- 
brane, a z drugiej — powiększa się 

W dziedzinie tej stwierdzam stopnio- 
we, z roku aa rok polepszenie. 

— Jak się przedstawia ogólny 
stan bezpieczeństwa  publicznego 
jeżeli chodzi © zwałczanie ruchów 
wywrotowych? 

— Po zlikwidowaniu ogromnie 
rozbudowanej i służącej za przykryw- 
kę dla akcji czysta komunistycznej 
Białeruskiej Rob.- Włóściańskiej Hro- 
mady, jak również po kolejnych wy» 

zbiorowych oraz omawiano sprawę wpływów polityki celnej na interesy 
zawodowe pracowników umysłowych, rolę inteligencji przy racjonalizacji 
pracy, wreszcie na podstawie połączonych wniosków francuskiego, pole 
skiego i angielskiego przyjęto określenie pracownika umysłowego. Przed 
zamknięciem ebrad wygłosił przemówienie prof. Regier zapraszając zebra- 
nych na przyszły roczny kongres pracowników umysłowych w Warszawie. 
Na bankiecie ma cześć wyższych uczestników kongresu przemawiał ze 
strony Polski p. Woroniecki. 

Biians rozruchów w Taurogach. 
W czasie likwidacji rozruchów w Taurogach zaaresztowano 131 osób. 

ilość bezrobetnych i element prze- kryciach i likwidacjach szeregu orga- Po zbadaniu sądowem zwalniono z tej liczby 71, stracono na mocy wy- stępczy szczególnie na wsi wykazuje 
większą ruchiiwość. Pomocne tu są skich, ogólny stan bezp. publicznego miarów winy, na roboty ciężkie. Gdy się wyjaśniło, iż Mikulski i 
też długie noce. 

nizacji komunistycznych i szpiegow» 

w dziedzinie zwalczania ruchów wy- 

roków sądu doraźiego—8 osób, Pozostałych skazano, stosownie do roz- 

jego współpracownicy działali w imieniu «Komitetów raiowania Republiki Li- 
Jeżeli weźmiemy listopad w latach wrotowych należy uważać za zada- teWskiej» i że organizacja ta miała swe filje w innych powiatach, zaareszto- 

1922—26, io cyfry poszczególnych 
przestępstw poważniejszych — przed- 
stawiają się w tym miesiącu jak na- 
stępuje: 
i Morderstwa i zabójstwa w ban 

dach r. 1922—5, r. 1923—0, 24--2, 

—0, 26—0. 
2) Podpalenia zbrodnicze r. 1922 

—12, 23—6, 24—8, 25—9, 26—5 
3) Rabuuki i rozbeje w bandach 

r. 1922—15, 23 —5, 24—4 25 — 1, 26 -1. 
4) Koniokradztwo r. 1922—34, 

23—32, 24—21, 25—12, 26—14. © 
Podane cyfry świaaczą wymownie, 

że iiość przestępstw poważniejszych 
maleje systematycznie. Obniżanie się 
„krzywej przestępczej” jest szczegól- 
nie wyraźne, jeżeli chodzi o wypadki 
bandytyzmu, t. į. rabunków i rozbo* 
jów w bandach. Listopad roku 1922 
daje jeszcze cyfrę wysoką=15, jest 
io najwyższa cyfra. Rok 1922 jest 
niejako przełomowym, a następnie 
widzimy wybitną i stałą zniżkę, przy” 
czem w roku 1926 było 9 wypadków 
przestępstw tego rodzaju, wówczas 
gdy w r. 1925 wypadków takich by- 
ło 10, w r. 1924—43, w r. 1923—52, 
a w r. 1922—104, 

— A jak się przedstawia statysty- 
ka przestępczości w roku bieżącym? 

— Statystyka ta, za pierwsze osiem 
miesięcy roku bieżącego nie wykazu- 
je znaczniejszych odchyleń w porów- 
naniu z odpowiednimi miesiącami ro- 
ku ubiegłego. Zanctowane ostatnio 
wypadki napadów rabunkowych i 
bandyckich są, jak już zaznaczyłem, 
zjawiskiem chrakierystycznem dla mie- 
sięcy jesiennych wogóle. Różnica w 
ilości tych wypadków z ilością noto- 
waną w odpowiednim miesiącu roku 
zeszlego nie wykazuje zwyżki rażącej, 
któraby dawała powód do obaw, że 

  

IDYLLA LEŚNA, 
L. 

Gospodyni domu, murzynka o 
twarzy czarnej i lśniącej jak but do- mierzył ziemię na hektary? My ją ed 2:ch lub 3ch morgów. To też 
brze wyczyszezony, zajęła się przygo- mierzylišmy inaczej, gdyśmy ją dzielili przemiiczałem, a gospodarz, wzdycha- 
towaniem wieczerzy; a na poczekaniu z sąsiadem Anioaio Negrao,—ot tym jąc i krhcąc głową prawił dalej: 
dała nam <bombilig» Zz „mate chima- 
rao*. Jest to kula drewniana, wiel- dziny drogi* cała ziemia na północ, brzel Źle i mnie i moim stadomis 
kości dużego jabłka i wewnątrz wy- 

, do której brazyljawie nasy- A dalej — od Rio-Azul i gór Sierra- «może jaguary wam dokuczalą? Od 
R ein „4 czyli herbaty pa- Esperanza aż do rzeczki Brasso-Pu- tego jest sirzelba, seuhor Manekol> 
ragwajskiej, zalewają wrzątkiem i cią: 

gą przez metalową 

częliśmy pogawędkę: 

wałający. 
Na tem kończymy rozmowę 2 Ц- 

przejmym naszym informatorem. 
W. T. 

| ENWTZECA 

kongres w Poznaniu 

  

Akademicki 
Drugi dzień obrad, 

gim dniu abrad międzynarodowego 
kongresu misyjnego w Poznaniu od- 
było się przed południem zebranie 
sekcji akademickiej, Na zebraniu tem 
ks. dri Freitag z Paderbornu wyglo- 
sił refarat o celach i środkach ruchu 
misyjnego, a student medycyny Kon- 
czał, referat o medycynie na usługach 
misji, O godz. 3 popołudniu odbyło 
się drugie posiedzenie zjazdu w auli 
uniwersyteckiej. Na wstępie odczytano 
liczne depesze i listy z życzeniami 
dla zjazdu, nmadeszłe między innemi 
ed p. Prezesa Rady Ministrów Mar 
szałka Piłsudskiego, kilku przedstawi- 
cieli episkopatu, którzy nie mogli 
przybyć na kongres. Z kolei przema- 
wiali uczestnicy kongresu przybyli z 
Węgier, Austrji, Belgji i t. d., poczem 
ks. Liko wygłosił refsrat p. t.: «Dzieje 
misyjne Polski». Następnie przewo- 
dniczący dr. Dembiński odczytał w 
języku polskim telegram Ojca Sw. 
przesłany kongresawi i zaproponował 
wysłanie telegramow  holdowniczych 
do Ojca Św. i Pama Prezydenta Rze- 
czypospoliiej. Propozycje te zostały 
przyjęte przez aklamację. Obrady 
przerwano o godz. 6:sj wiecz. aby 
uczestnicy zjazdu mogli wziąć udział 
w przewiezieniu zwłok š. p. kardy- 
nała Ledóchowskiego z dworca do 
katedry. 

  

cze za czasów cesarza Dan-Pedro |-— 
świeć Panie Boże nad jego duszą». 

— „A wiele macie gruntu? i gdzie 
granica waszych posiadlošc.?“ 

— „Albo to ja niemiec, żebym 

co mieszka za rzeką... Na „trzy go- 

południe, wschód i zachód—to moja. 

tinga — to już grunta sąsiada, Tam 

rureczkę, jak żyje stary Antonio z synami. Bogaty odparł niechętnie siary karbuklo: „dasz 
mazagran. Siedliśmy do stołu i za- to człowiek, ma ze 20 mułów i 60 parę strzałów, a oni w nogil Nie ja- 

wano w całej Litwie 211 osób, którzy w mniejszym lub w większym 
stopniu brali udzisł w pracech tej tajnej organizacj. Pa zbadaniu tych 
zaaresztowanych 70 osób wydalone do rozmaitych obozów  konceniracyj- 
nych, pozostałych zaś zwolnione. 

Siostra /anzettiego udała się do Włoch. 
NOWY YORK, 29-iX. PAT. Panna Vanzetti siostra straconego anarchistv odjechała wczoraj na okręcie «Mauritania» do Włoch zabierając ze sobą część 

połączonych prochów Sacco i Vanzettiego. 

Rekordowy lot. 
LONDYN, 29-IX. PAT. Lotnik angielski por. Bentley, który dokonał w po- jedynkę przelotu z Londynu do Capetown na przestrzeni około 12800 km. zdobył jednocześnie dwa rekordy: najdłuższego lotu w pojedynkę i najdłuższe” go lotu na samolocie lekkiego typu <Mot>. Silnik, którym posługiwał się Ben- tley należy do systemu 27.konnego Cyrusa. 

Mecz szachowy o mistrzostwo Świata. 
BUENOS AIRES, 293X, PAT. Dalsza parija meczu szachowego o 

mistrzostwo świata pomiędzy Capablanką a Aljechinem zakończyła się nie- 
rozegraną. Capabianka grał białami debiut damy. Stan meczu: oba] prze- 
ciwnicy po jednym punkcie. Trzy nierozegrane. 

Nowy zawód w Rosji. 
W Sowietach powstał nowy zawód w związku z ustawodawstwem, 

czyniącem odpowiedzialnymi inżynierów za wypadki przy pracy zajętych 
robotników, 

Ponieważ właściwy kierownik techniczny jest csobą niezbędną, nie 
mogącą bez dotkliwych strat i szkód dla instytucji odsiadywać kary w 
więzieniu, przeto każda fabryka sowiecka posiada dziś „odpowiedzialnego** 
jażyniera, który za skromnem wynagrodzeniem zgadza się być kozłem 
ofiarnym sprawiedliwości bolszewickiej i spędza pewną część змеро 2у- 
weta w areszcie za cudze grzechv. 

E 

Strajk pracowników miejskich w Łodzi, 
ŁÓDŹ, 289. — W dniu wczorajszym odbyło się zebranie pracow. 

ników miejskich zw, zawod., należącego de OKZZ. Na zebraniu postano- 
wiono urządzić ogólny wiec, na którym nastąpi proklamowania strajku w 
instytuciach miejskich z powodu nieuwzględnienia żądań przez magistrat. 

Rozwiązanie Rady Miejskiej Katowic. 
KATOWICE, Rada miejska Katowic rozwiązana zostanie okało 15 

października na podstawie uchwały sejmu śląskiego z dn. 11 maja, 
W myśl uchwały tej urząd wojewódzki zamianuje przewodnic ącego 

i członków komisarycznych nowej rady miejskiej, 

У 

ale nie chciałem drażnić gospodarza, ziemi, pogroziwszy mu tylko batem, 
kwestjonując jego prawa do ogromnej a teraz wzywają go do sądu i grożą 
posiadłości, wynoszącej około 4-ch odebraniem ziemi. A za co? Nic nie 
mil kwadratowych, z której to prze: rozumiemi* 
strzeni Karbukio zasiswał nie więcej Podczas tej tyrady, milezalem jak 

zaklęty, żeby nie drażnić gospodarza, 
bo wiedziałem dobrze, że słuszność 
jest pa stronie miejscowej administra- 
cji. Rzeczywiście, Karbukle zabrali 
ogromne przestrzenie kraju, doskona- 
le nadającego się do kolonizacji eu- 
rogejskiej, czasem po 2 — 3 mile 
kwadratowe i nie chcą jej oddać Ko: 
misji Kolonizacyjnej, która przyznaje 
każdemu prawo posiadania, ale nie 
mil kwadratowych, — tylko 25 he- 

— «Niespokojnie tu teraz, niedo- 

— «A cóż?» zapytałem znowu: 

— „Co jaguary? to głupstwo*, — 

pi. W. Molodecki 

wołów. Alei jemu teraz nie dają spo- guary, a Kommisarze, senhor Con- 
— „Więc nic nie będzie z pro- koju.. złe czasy, bardzo złs*|— 

jektowanzgo polowania na tapirow?“ 
—zapytałem gospodarza. 

— „A nicl Bo tapiry wypłoszone 

— A cóż takiego?" zapytałem z 
ciekawością: „może Iadjanie, Bugry, 
których wygnaliście stąd, wracają na: 

EE od nich nie mamy speko- 
jul* 

— I cóż oni chcą ad was? 
— „A kto ich tam wie... ja bo nie 

i poszły dalej na zachód z biegiem zad, żeby upomnieć się o swoją zie- nie rozumiem. Of, przyjechał jakiś je- 
Ed = 

> — «Któż je wypłoszył?» 
— „A niemcy koloniścj,.. senha- 

mig?“ 
— „A czyż to ich ziemia?* 
— „A czyjaż? Wszak żyli tu od 

gomość z miasta Curityby i powiada: 
„jam komisarz z Komisji Koloniza- 
cyjnejl* Taki na nim piękny mundur 

res allemaos. Licho ich przyniosło dziadów pradziadów, nim wy ich nie i wyzłocene guziki..—„Dobrze”, mó- 
tutaj z Santa-Catharinal „Ot, nie mają 
co robić, to i włóczą się caly dzień 

wygnaliście dalej na zachód*, 
— «Dziwny z pana człowiek! Ро- 

wię: „Siadaj pan i czem chata boga- 
ta.“ A on mie przyjął poczęstunku, 

zę strzełbą na ramieniu... niespokoj- wiedz pan, czy rybak, który zarzuca tylko się mapuszył jak paw i pyta: 
ni ludzie“l 

Westchnąłem 1 
takiego zawodu, który zrozumie tylko 
ten, co jest sam myśliwym. _ Tyle 
zadałem sobie trudu, tłukąc się po 
lesie i nałokropniejszyyh drogach, — 
i tak mizerny rezultat! A pomilczaw- 
szy trochę, zapytałem gospodarza: 

— «Dawno mieszkacie, senhor, w 

tem pusikowiu?> 
— «Oj, dawno, dawno! już i sam 

nie wiem ile lat... byłem jeszcze mło- 
dym chłopcem, gdy iu przywędrował 

mój ojciec z San-Paulo. Było to fesz- 

sieci do morza ma prawo powie- 

go?» 
— „№2!* 
— „A myšliwiec, co poluje w lesie, 

czy ma prawe własności do tego 
lasu?* 

— „Także miel* 
— „No a czemże zajmują się 

indjanie? Tvlko polowaniemi I jaka 
tu ziemja? Tylko Jas i las!“ 

Zualsm ten sofizmat, ktorym ame- 
rykanie usprawiedliw'ają swe zabor- 

„Ktoś ty? jak się mazywasz i jakie 
tylko doznawszy dzieć, że to morze należy do mie- masz dokumenia?* — Patrzę tylkona 

niego i mówię: — „kto ja jestem — 
snytałcie sąsiadów, bo mnie znają ma 
10 mil dokoła*. A on znowu wycią- 
ga jakiś papier i pyta: — „czem do- 
wiedziesz że to ziemia twoja, a nie 
cudza? a masz ty plany, zatwierdzo- 
ne przez odaośne władze?.., I zaowu 
pokazuje jakiś papier jakbym to ja 
umial czytać... dziwny człowiek, — 
powiada: „płać роба!К!” а niewia- 
domo za co. Oi, stary Antonio: z sy- 

ktarów. Żeby przerwać przykre mil- 
czenie, zagadnąłem gospodarza po- 
wtórnie: 

— „No a z europejskimi 
stamł żyjecie w zgodzie?” 

— „Z Polakami—tak. To spokoj- 
ny i porządny naród; ale z «senho- 
res aliemaos» to ciągła u nas wojna. 
Qt, naprzykład, —meaje konie zjadły ja- 
kąś trawę, którą zasiał Hans Miiller— 
nazywa się koniczyna. A en zabrał mi 
konie i mówi: „epłaćl» Albo moje 
świnie wpadły do iego kartofli, —a 
on je wystrzelał. Et, niedobrze tu, 
ciasno; trzeba się wynosić dalej na 
zachód za Porto-Union. Tam spo- 
kojniel* 

— „A wiele macie bydła, senhor 
Maneko?“ s 

— „Pięćdziesiąt krów i wołów, 
dwanaście mułów i koni i 30 świńl” 

— „A gdzie u was obora?" 
— „А па 60 ta obora, senhor? 

Bydło tak przyzwyczajone, że samo 
powraca do domu na nocleg”, 

— „A jeżeli jaguar wam porwie 

koloni- 

cze instynkty względem auiochtonów nami wypłoszył iego franta ze swej krowęll* 

Dzieje 
zków wojskowych 

lat 1908—1914 
Apel Wojskowego Biura Histo- 

rycznego. 
Wojskowe biuro historyczne przy- 

stąpiwszy do prac, mających na celu 
zoebrazewanie polskiego wysiłku zbroj- 
nego z lat przedwojennych i z cza- 
sów wojny światowej—zwraca się z 
gorącym apelem do wszystkich, któ* 
rzy jakikolwiek przyjmowali udział w 
wojskawych, przedwojennych organi: 
zacjach o nadsyłanie do Wojskowego 
biura bistorycznego wszelkich zwią- 
zanych z tym udziałem, materjałów 
źródłowych. 

Zważywszy, iż z pośród wielu 
państw, które w wyniku wojny świa' 
towej odzyskały własną niepodległość 
— Jedynie tylko Pelska w latach 
przedwojennych czyniła przygotowa- 
nia zbrejne do odzyskania niepodleg- 
łości, zważywszy dalej, iż dla trady- 
cyj polskich wysiłków zbrojnych jak 
i zarówno dla gogłębienia historji lat 
przedwojennych, ogromnie ważną 
jest sprawa, by nie utonęły w niepa- 
mięci wspaniałe wysiłki polskiego czy- 
nu wojskowego— Wojskowe biuro hi- 
Storvczne zamierza opracować dzieje 
polskich związków wojskowych 'z lat 
1908—1914; 

Ze względu jednak na niedosta- 
teczność materjału źródłowego spo- 
wodowanego tem, iź w większości 
wypadków przedwojenną pracę woj- 
skową musiało się prowadzić w ta- 
jemnicy przed zaborcami — Wojskowe 
biuro historyczne zwraca się da 
wszystkich członków przedwojennych 
organizacyj wojskowych z apelem, by 
w csłu powiększenia ilości źródeł, 
nadsyłali wcezelkie posiadane przez 
siebie dokumenty, tyczące się tych 
organizacyj. 

Organizacje wojskowe, które w 
laiach przedwojennych szerzyly ideę 
walki żbrojnej o Niepodległość i wal- 
kę tę przygotowywały, są nastęsuja- 
ce: Związek Walki Czynnej, Związek 
Strzełecki i Strzelec, Polskie drużyny 
Strzeleckie, Sok Drużyny Polowe, 
Drużyny Bart< owe, Drużyny Tew. 
im. Kościusz  craz Drużyny Podha- 
lańskie. 

Ci więc którzy w wymienionych 
organizacjach pracowali, groszeni są 
© przesyłanie notatek, wspomnień, za 
pisków, dokumentów, rozkazów t. j. 
wszystkiego tego, to mogłoby się 
przyczynić do jaknajb srdziej wszech- 
stronnego oświetlenia prac polskich 
przedwojennych organizacyį wojsko- 
wych. 

Wszelkie materjały, odnoszące się 
do wymienionych organizacyj przesy- 
łeć należy pod adresem Wojskowego 
biura historycznego (Warszawa, Al. 
Ujazdowskie 1) na ręce mjra d-r. Li- 
pińskiego Wacława, przyczem Woj- 
skowe biuro historyczne gwaraniuje, 
po wykonaniu odpisów—zwrot do- 
baiokuias zastrzeżonych przez właści» 
cisla, ! 

polskich zwiąu 
z 

x Turbiny wodne systemu  <Francisa>, 
E kompletne urządzenie młynów i 
m kaszarni, plany, projekta, kalkulacje 
m na dogodnych ulgowych warunkach 
® Fabryczny skład maszyn 
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m młyńskich krajowych 
m , Reprezentacja firm zagranicznych, 
m Lokomobile i motory i instalacja 
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$ оЫи meblowe 
w wielkim wyborze od 5 zł. metr 

— „Ohol A ed czego są buhaje? 
Nie dopuszczą, obronią!” 

— „No, a jeżeli żmija ukąsi któ. 
rą, naprzykład żararaka, lub grze- 
chotnik—,,csbra cascavara?“ 

— „Na, na to już Boża wola sen- 
hor!“ odpowiedział Karbuklo 
bożnie się przeżegnał. 

Tymczasem gospodyni ustawiła 
na pniu araukarji skromną kolację, 
składającą się z suszonego mięsa 
podsmażonzgo na oliwi , młeka i 
kilku placków z kukurydzy; a do 
płacków przyniosła masło w dużej 
bańce od konserwów, Masło było za: 
gradiczne, z Danji. I to mnie zdzi- 
wilo“, 

— „Czyż nie macie własnego 
masła? Tyle u was krówi* 

— „Ot, kiedy nie umiemy robić 
masła, ani serów... Polacy—koloniś 
umieją, ale nie chcą sprzedawać”. 

Słońce fuż zapadało i trzeba było 
pomyśleć o powrocie do domu, Ża« 
rzuciwszy fuzję na plecy, gwizdnąłem 
na psa i już miałem wychodzić, gdy 
nagle niespodziewany widok uderzył 
w oczy. Przed domem na kupie pia- 
sku bawiła się dzieciarnia. Bachury, 
czarne jak sadza, budowali z gałęzi 
j kamyków jakieś domki i pakowali 
tam kociaków pomime protestów ich 
matki, dużej czarnej kotki, — która 
groźnie burczała... a na kupie piasku, 
jak słańce śród chmur, jaśniała biała 
dziewczynka 3—4 lat, śmiejąc się na 
cały głos i baraszkułąc z czarnym, 
jak but murzynkiem. 

— „Co toza dzieckę?* zapytałem 
gospodarza:—ci skąd je macie?» 

— „To nasza tóreczkal* — ode- 
zwała się murzynka; i cała jej czarna 
lśniąca twarz rozjaśniła się uśmie- 

i po- 

Ekspedycja naukowa do Mongojji 
Od ekspedycji naukowej wysłanej sta- 

raniem «Towarzystwa Badania Mandżutrji> 
(Manchuria Research Society) pod kierow- 
nictwem inż. K. Grochowskiego do Mon- 
golji, otrzymano wiadomości, że roboty są 
już na ukończeniu i lada dzień nastąpi przy- 
jazd do Harbina, Rezuliaty osiągnięte eks- 
pedycją są bardzo pomyślne nie tylko pod 
względem naukowym, ale i praktycznym. 
Ekspedycja odkryła i zbadała ogromne za- 
leża soli, sody i glauberytu i minerały te 
mogą w przyszłości przynieść wielką korzyść. 
W półn. wschodnim cyplu pustyni Gobi, 
oznaczono grunt wiecznie zamarznięty (frozen 
ground) na głębokości 2,35 metra. 

Ekspedycja miała do vwalczenia wielkie 
trudności szczególnie z powodu braka wo- 
dy. Nad słonem jezlorem <Szachejte Nor» . 
ezspedycja siedziała dwa dni bez wody do 
picia, gdyź studnia wykopana w  wodoano- 
Śnym prkładzie, który udało się oznaczyć i 
wynaleść, zawierała wodę я taką zawarto- 
Ścą siarkowodoru, że nawet wielbłądy nie 
chciały jej pć. Tylko przypadkowe spotka- 
nie grupy myśliwych z plemienia Sołonów,a 
którzy wieźli ze sobą w workach skó:zanych 
zapas wody do picia — wyratował» ekspe- 
dycję s wiejkich kłopotów. 

Zbadano w ogólności 6 grup jeziór, za- 
wierających pożvie'zne minerały. Wzięte 
próby w ilości 230 sztuk ma inż, Grochaw» 
Ski oddać do zbadania do Muzeum w Har- 
binie, tak Że prace te potrwają całą zimę. 
Niektóre próby zostaną wysłane do Berlina 
dla zbadania niemieckim uczonym, 

Oprócz tego w okolicy <Baga Szara Nor» 
znaleziono Śady człowieka przedhistorycz- 
nego, jednakowoż z braku żywności, €kspe- 
dycja nie mogła przys'ąpić do dokiadniej- 
szych poszūkiw f i inž. Grochowski odiožyt 
tę pracę do roku przyszłego. 

Pierwszy przymrozek ną płaskowzgórzu 
<Barumtyrgete> był dn. 19 sierpnia. W dzień 
pokazywał termomeir 40 stopni Cels, w cie- 
niu, a w nocy spadła temperatura do 0 (nu- 
la). Trawa natychmiast pożółkła, 

* 
Z uczęstnikėw ekspedycii powrėdii do- 

tychczas do Harbina inž. K, Grochowski 1 
dr, H. Mayer, geograf, specjalista do spraw 
kolonizacyjnych Ten ostatni — podczas 
przemarszu przez nizinę Ułagyr-Cha, zacho- 
tował silnie na malarję i musiał odjechać 
natychmiast do Niemiec. Wyjechał 2 Har- 
bina przez Syberję. Polskę do Berlina dn, 7 
września. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, 
tymsamym pociągiem jechał do Polski p. 
J. Kobyliński, urzędnik Poselstwa Polskiego 
z Tokyo i obiecał zaopiekować się podczas 
drogi niemieckim uczonym, który — rzecz 
naturalna — nie umie ani słowa po polsku, 
ani po rosyjsku. 

$ WALKA ZE SZCZURAMI! 
4. Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 

morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied- 

® miu i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na Wystawie Sanitarno: 
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Hygjenicznej w Warszawie pod 
nazwą: Pasta па szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa 4 
Zalewskiego w „awie Mazowieckiej. i 
Od 1-go stycznia cena zniżona o 

40 proc. 
: 
d 

Perlmuttera Ultramaryna › 
jest bezwzględnie najlepszą I naj. 
wydatniejszą farbą do bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

Gimnazjum C. KLUCZOWEJ | 
ul. Biskupia Nr. 12/5 

POSZUKUJE NAUCZYCIELKI 

historji i matematyki 
dla klas starszych, 

oraz nauczyciela gimnastyki. 
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PLANOW 
ŚWIATŁODRUKI 

J na. KRUPOwiE 
N: Wit 

į Akwizytorzy 
6 zdołni potrzebni natychuniast. Warun- 

bi bardzo dogodne. Garbarska 5—19. 
Biuro czynne od 5—8, 
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chem, pokazując piękne białe zęby w 
bardzo niepięknych ustach —bo „od 
ucha do ucha*. ' 

Nie wiedziałbym co i myśleć o 
tym «cudzie», gdyby mnie nie obja- 
Śnił gospodarz. Wziąwszy drobną 
dziecinę na ręce, czule przytulił ją do 
serca,—i powiedział: 

— „Myślałeś pan, że to albinoska, 
nieprawdaż. Ej niel w mojej rodzinie 
niema ' wyrodków: wszyscy czarni 
jak Bóg przykazałl To pańska го-, 
daczka «<polakinha», Rodzice jej na 
Rio-Ciara pomarli od szkorbutu, a 
my wzięliśmy sierotkę za córkę. Tyl- 
ko nie mówcie o tem temu jegomo- 
ściowi © złotych guzikach, bo nie 
mamy żadnego dokumentu. Jsszcze 
gotowi ją nam odebrać! Nazywa Się 
jakoś dziwnie: «Agni-Agnie... ahal 
Agnieszka! Ale my ją nazywamy Pe- 
pitta, be polskie imiona takie trudnel 
No, daj pan słowo, że nie powiesz 
nic temu urzędnikowi 0 złotych gu- 

zikach?“ > 
— „Ależ nie powiem, nic nie po- 

wiem, senhor Mansko*—uspokoitem 
gospodarza: «i po co ja miałbym mu 
powiedzieć? Wszak jemu potrzebne 
Są pieniądze i dokumenia, a nie sie- 
rotyl» 

I zarzuciwszy dubsitówkę na ra- 
mię ruszyłem w drogę, Było już cien$- 
no, gdym wyszedł na drogę do Vai- 
mejry. Księżyc to się chował za zwo- 
je chmury, io się znów wyłaniał 102- 
jaśniając okolicę swem bladem, fosto- 
rycznem Światłem; świecąte sig żucz- 
ki, w rodzaju naszych święto-jańskich 
rabaczków, tylko znacznie większe, 
podnosiły się całemi rojami z krza- 
ków i przelatywały iu i owdzie, kre- 
śląc w powietrzu ogniste, zielonawe 
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W mieście dziwnych tajemnic. 
«Różowe miąsto» Petra 
faraonów. — Ekspedycja British Mu seum 

— Niezwykła przygoda Beduina. — Skarby 
— Zagadkowe świątynie. — 

Tam, gdzie umarł Aron. 

Na łamach pism angielskich poja- 

wiły się w ostatnich tygodniach barw- 

ne opisy zagadkowych odkryć, doko- 

manych w arabskiem mieście Petra, 

łeżącem w pobliżu Morza Czerwone- 

go. Miejscowość ta, uważana przez 

Arabów za miejsce zgonu biblijnego 

arcykapłana Arona, oteczona jest 

zdawna nimbem podan i legend. Jak- 

kolwiek tylko 90 mil oddalona od 

zatoki Akaba, Petra leży w najbar- 

dziej odludnych okolicach  Arabji, 

Zatoka Akaba, należąca do Morza 

Czerwonego, zalicza się od wieków, 

do najmniej przez ludzi nawiedzanych 

wód świata. Pomiędzy miastem Petra 

j morzem rozciąga się pustynia. Do 

samej miejscowości niepodobna się 

dostać baz silnej zbrojnej asystencji. 
Niedawno w mieście tem pewien be- 
duin przeżył niezwykłą przygodę. 

Błądząc wśród ruin starożytnych 

świątyń, uczuł nagle, iż kamień na 
którym stanął, usunął się mu niespe- 

dziewanie pod nogami. Arab wpadł 

w czeluść, a gdy następnie przyszedł 

z omdlenia do siebie, ujrzał ze zgro- 

zą, iż otwór przez który wpadł, zam« 

knął się z powrotem nad jego głową. 

Dużo czasu wymagało, zanim Beduin 

zdołał w ciemności odnaleść korytarz, 

wybiegający z podziemnej komory. 

Korytarzem tym paczął się posuwać 

naprzód, pełzając na rękach i nogach. 

Po pewnym czasie stwierdził, iż ścia- 

my korytarza poczynają 816 rozszerzać, 

przechodząc wreszcie w przestrzeń 

wielkich rozmiarów. Wówczas przy 

migotliwem świetle zaimprowizowanej 
pochodni ujrzał Beduin w podziemnej 
sali ogromne skarby złożene z dro- 
gich kamieni i szczerozłotych przed: 

miotów. Natychmiast uznał za stosow- 

ne zabrać możliwie najwięcej z oglą- 
danych skarbów, w tym celu zdjął 
z głowy tutban, napełnił go kleino- 
tami, i począ! poszukiwač drogę, kto“ 

rąby mógł powrócić na powierzchnię 

ziemi. Przeszedłszy poemacku przez 
długi szereg krętych korytarzy, zdo- 
łał wreszcie pomyślnie wyjść na świa- 

tło dzieane. Skarby, które wydobył z 

podziemi zabrał z sobą do świętego 

miasta Mekki, gdzie je spieniężył u 

kupców, Znawcy starożytności, ujrza- 

wszy zdobyte w tak niezwykły Spo= 

sób klejnoty, stwierdzili, iż pechodzą 

one z przed tysięcy lat zepoki farao- 
nów egipskich. 

Ta w najwyższym stopniu fanta ' 

styczna przygoda Beduina, została 
przez wielu, jak łatwo przewidzieć, 

uznana za bajkę. |ak jednakowoż pis- 
ma donoszą, dyrekcja British-Museum 

potraktowała sprawę poważnie. Mu- 

zeum ma wkrótce zorganizować ek- 

spedycję, która podejmie na miejscu 
badania i poszukiwania, Kierownikiem 

jej ma zostać mianowany znany Z 

at wojennych pułkownik Lawrence. 

W r. 1914 ukończył on studja ar- 

cheologiczne, a następnie Z chwiią 

wybuchu wojny zgłosił się do służby 

wojskowej i został wysłany do 

Egiptu. 

Nie wchędząc jednak w to, czy 

przygoda Beduina jest prawdą lub 

wymysłem, Petra jest miastem peł. 

mem godnych uwagi osobliwości, Le- 
ży ona na stromej pochyłości poza 

wysokiemi skałami. Jedynym dostę- 

pem do miasta jest wąska szczelina, 

mająca ledwie kilka metrów szerokoś- 

ci. Jest rzeczą niemożliwą dostać się 
tam inną drogą. Stanąwszy w tej 
szczelinie skalnej, zauważa się natych- 

miast šwiąlyaię w grecko-rzymmskim 

stylu, wykutą w sposób widoczny w 
masywie skalnym. Arabowie nazywa- 
ją tę budowię „el Karnch" to znaczy 
„Skarbiec”, ponieważ znajduje się tam 
wsparta na kołumnach olbrzymia urna, 

która ma zawierać skarby dawnych 
Faraonów. Odkąd istnieje ta legenda, 
urna była zawsze pokusą Arabów, 
którzy stale usiłowali ją rozbić. Samo 
te zagadkowe naczynie zostało nie- 

zllczoną ilość razy ugodzone kułami 
karabinowemi, które jednak nie u- 
czyniły żadnej poważniejszej szkody. 
Wszystkie świątynie, budowle i grobow= 
ce są w Petrze wykute z kamienia i na- 
zewnątrz prawie nie wykazują śladów 
ruiny. Kamienie mają pyszną różową 

barwę, przerywaną żyłkami pemarań- 
czowemi, żółtemi, białemi i szafrano- 
wemi. Do wielkich osobliwości zali 
cza się tu góra ofiar, dominująca nad 

całą doliną; na szczycie iej znajdują 
śię nadto dwa okazale ołtarze. Poza 

tą skalistą górą stoi na niższem wznie- 
sienłu ruina zamku, zbudowanego tu 

w czasach wypraw krzyżowych. Nieco 

dałeł, na innej górze jaśnieje biały 

grobowiec. Arsbowie wierzą, iż na tej 

górze arcykapłan żydowski Aron roz- 

stał się z tym šwiaiem. | 

Wszędzie w tych okolicach napo- 

tyka się na szczątki i wspomnienia z 

czasów niezmiernie _ zamierzchiych. 

Kim byli pierwsi budowniczewie świą- 

tyń, niewiadome dotąd zupełnie. Już 

w czasach wyjścia synów lzraela z 

ziemi egipskiej, było to miasto zna- 

ne pod nazwą ŚSsla. Śladów prasta- 
rej kultury egipskiej można tu spotkać 

bez liku. Tutaj obpzowały rzymskie 

Jegjony pod wodzą Hadriana. Tu w 

XII wieku krzyżacy zbudowali kilka 

warownych zamków. Po pogromie 

Saladyna popadło miasto w zasom- 

nienie, aż wreszcie przed mniej więcej 

słu laty edkrył je na nowe Szwajcar, 
Jan Burckmann, który zalnteresowal 

się opowieściami Arabów 0 «mieście 
barwy różowej jutrzenki, tak starem, 

jak sam czas». fZresztą była tam tyl- 

ko niewielu. Może nieco więcej świa- 

tła rzuci na to miasto pelne tajemnic 

mowa wyprawa, która „wnet wyruszy 

doń z Londynu. m. l 

""—"Z całej Polski. 
— Henryk Ford jest Polakiem? 

W Konstantynowie dotychczas zamie- 

szkują starsi bracia Henry Forda. Gu- 

staw, który liczy 80 lai, Robert 75 i 

Juljusz 73 lata, wraz z śonami, dzieć- 
mi, wnukami i prawnukami. Nazywa- 

ja się oni jednak nie „Ford*, lecz 
„Kori“. 

Opowiadają oni, że przed 60 laty 
ojciec Henry Forda, Hznryk_ Kort, 
przybył z pewnej włoski pod Frank- 
furiem nad Menem do Polski i osie- 
dlił się w powiecie wołkowyskim. Ro- 
dzina Henryka Korta składała się wów- 
czas z 12 osób. r 

Henry pod kierownictwem starsze- 
go brata uauczył się również ślusar- 

stwa i następnie zaczął pracować jako 
kowal w majątku Pietraszowce. W 
pracy swej Haaryk wykazał niezwy- 

kłe zdolności i zasłynął w całej oko- 
licy jako dobry specjalista. 

Pewnego dnia Henryk wrócił do 
domu i oznajmił z radością, że zbu- 
dował taką maszynę, która może za- 
wieźć 25-pudowy ładunek z tego ma- 
jątku do Wołkowyska (10 klm.) zu- 
żywając przytem tylko 4 funty nafty. 
B,ł te maly samochód o 3 kołach. 

Ten wynalazek Henryka wywołał 

ogólne zainteresowanie. Okoliczni wło- 
šcianię mazwaji ten dziwaczny przy- 
rząd „czortopchajką*. 

istotnie po kilku łatach młody ślu- 
sarz Henryk Kort wyemigrował do 
Ameryki. Początkowo (przeszło 40 lat 
temu) bracia otrzymywali od niego 
listy, w których m. in. zakomuniko- 
wał im, że zmienił swceje nazwiska 
na „Ferd“. Požaieį Hanryk Ford prze- 
stał zupełnie nadsyłać listy. 

Z САОа НСОНОНЕСЕя ОНОИАНЕНОИНН: СОАСННСНОЕСЖСЗЕЕАНННОЕС"чЕСС ОННЕ 

® 
zygzaki. Gdzieś daleko, daleko, w 
ciemnych džunglach nad brzegiem 
Jguassu wył jakiś zwierz dziki prze- 
ciągls | żałośnie. A ja szedłem po 
drodze cały pod wrażenien tej leśnej 
idylli, jaką widziałem przed chwiią: 
Jak ci ludzie ciemni, pół-dzicy prosto 
rozwiązali wielką kwestję walki ras, 
mad którą daremnie łamią sobie gło” 
wy uasi uczeni, publicyści i ekonoe 
tmiścil Gdzie głowa spasowała, tam 
wszystko rozstrzygnęła miłość i litość 
dawnego niewolnika nad dzieckiem 
swych niedawnych ciemiężycieli, lu- 
dzi białej rasy. Bo co dla niego Pa" 
łak, Brazyljanin, Anglik, Francuz?| on 
-zna tylko białych i czarnych iudzi... 
A biali, chytrzy i podstępni ludzie 
mie tyłkoę opanowali całą ziemię, ale 
chcieliby zabrać i raj dla swoich, a 
murzynom oddać piekło; bo cóż zna- 
czą ich obrazy z białemi aniołami i 
czarnemi szatanami jak nie pogardę 
dla czarnej rasy? 

I nagle miłość, miłeść bez granic 
dla dziecięcia „białych djabłów?i* Czy 

rzeczywiście prostota gołębia i mą- 
drość węża jest tym kresem, do któ- 
tego my z czasem dojdziemy, gdy 
tam rozum ilogika powiedzą to samo 
co już przeczuwa Serce... tym szczy- 

rozumienia „na wylot*, które 
udm rozstrzygnie wszelkie zagadnie- 
nia i polityczne i socjalne i inne?! 
Kto to wie? Pożyjemy,—to zobaczy- 

y. 
Tak rozmyślając, wyszedłem ma 

drogę do Rio-Ciaro i nad rankiem, 
gdy wierwszy blask zorzy rozjašnil 
niebo, byłem już u siebie w domu, 

„ Minęło parę tygodni, —i inne myś- 
fi i kłopoty zaprzątnęły mi głowę,.. 
zapomniałem już prawie w tej „leśaej 

idvil*, gdy nagle ujrzałem karawanę 
mułów jucznych pędzących przez Rio- 
Claro; na przedzie biegły dwa tęgie 
siwe muły z į kiemiš gakami, przytro- 
czonemi do siodła, za mimi inne z 
workami, napełnionemi plonem z plan- 
tacji—kukurydzą i czarną fasolą; da- 
lej pędziło stado wołów, i nareszcie 
w keńcu tej kawałkady ujrzałem sta- 
rego Maneko z białą dziewczynką na 
reku i całą jego rodzinę. 

„Bom dia, senhor Мапесо!* рггу- 
witałem go: „a dokąd to jedziecie?" 

„Da Porto Unien, senhor Con- 
stantino, do Porto-Uaion: bo tu już 
dla nas zaciasno. No, bywaj pan 
zdtów i przyjeżdżaj zapolować na ta- 
piry: tam ich wiełel* 

I dawszy ostrogi koniowi, jeździec 
oddalił się galopem i skrył się w tu- 
manie kurzawy. 

I znowu upłynęło kilka miesięcy. 
Polując w okolicach Rio-Claro pew- 
nego razu przyszedłem na miejsce, 
gdzie stała chatka starego Maneko. 
Ale już po niej nie pozostało i śla- 
du: ktoś ją spalił „niewiadomo na co 
i poco;“ a ljany 1 inne pnące się 
rośliny pokryły to miejsce, gdzie stał 
szałasz „właściciela 4-ch mil kwadra- 
towych*; połężna roślinność tropikal- 
na starła z ziemi ślady rąk ludzkich 
tak, jakgdyby nigdy tu i pic nie by- 
ło. l cu się dzieje z mym półdzikim 
towarzyszem wypraw myśliwskich, te- 
gom się nie dowiedział ani wówczas, 
ani później, Może gdzie zginął, prze- 
szyty strzałą dzikiego Botokuda... a 
możę i stamtąd ge wygnała kultura 

europejska jeszcze gdzie dalej? | ta 
rzecz możliwa! 

Konstanty Siemiradzki. 
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Spostrzeżenia meteoroiogiezne Zaklad 

Meteerolovii U. 8. В. 

z dnia 29—IX. 1927 +. 

Cienienie 
średnie ) 20 

Temperatura ) żę: 
średnia ŻĘ 
Opad za do: | _ 
bę w mm. | 

Па } Południowy 
przeważsjący 

U wagi: pogodnie 

Minimum za dobę -l- 49C 
Maximum za dobę --160C EA 

sndentj: barometryczna spadek ciśnieni 

URZĘDOWA. 
rektor Lasów Państwo- 

Władysław Grze- 
=D; 

wych w Wilnie, p. 

ace: otrzymał od P. Ministra 

Rolnictwa delegację do Poznania z 

poleceniem objęcia czasowego kie- 

row nictwa tamtejszej Dyrekcji Lasów 

aż do odwołania. Delegacja ta znaje 

duje się w ścisłym związku z prze: 

prowadzaną obecnie na terenie b. 

zaboru pruskiego reorganizacją urzę- 

dów leśnych celem całkowitej ich uni- 

fikacjj z urzędami leśnymi innych 

dzielnie Rzpltej. ; 

ści Dyrektora p. Grzegorzewskiego, 
który wyjeżdża na delegację 2/X r.b., 

Kierownictwo Dyrekcji Lasów w Wil- 

nie sprawować będzie Wice-dyrektor 

Lasów p. Marjan Hoppen. 

— Podatek majątkowy. |zba 

Skarbowa otrzymała następujący ko- 
munikat: 

Celem osiągnięcia wpływów, pre. 

liminowanych z tytułu podaiku ma- 

jątkowego w budżecie @ : 

28 zarządzono pobór @й płatników 

wyższych stopni (ponad 10 000 zł. 

majątku) na poczet zaległości tego 

podatku dalszej raty w wysokości 0,8 

proc. od szacunku majątku, ustalo- 

nego w roku 1925 przy wymiarze 

atku majątkowego. 
o = jest w dwóch równych 

częściach: pierwsza—do dnia 15 listo- 

pada 1927 r., druga do dnia 15-g0 

stycznia 1928 roku. 
Płatnicy  miższych stopni, nie 

podlegający zwyżce kontyngentowej, 
obowiązani będą uiścić w tychże ter- 

minach resztę przypadającego od nich 

podatku majątkowego. 
Płatnikom, którzy nadpłacili о- 

tychczasowe raty podatku majątko- 

wego, nadpłacone kwoty zaliczy Się 

na pokrycie należności, płatnych w 

myśl niniejszego zarządzenia. : 

O wysokeści podlegających ściąg- 
nięciu zaległości i terminach płatności 

tychże zostaną płatnicy powiadomieni 
pisemnie. 

SAMORZĄDOWA: 

— (x) Z pos'edzenia wydziału 
Wil. Trockiego. Na ostataiem po- 

siedzeniu wydziału powiatowego Sej- 
miku Wil.-Trackiego omawiano spra- 

wę stypendjów dla 46 uczni pocho- 

dzących z powiatu. Narazie uchwało- 

no udzielić stypendjów 32 uczniom, 

resztę odłożone do dałszego rózpa- 

trzenia. c 
Projekt zakładania przetwórni lniar- 

skich w powiecie odesłano do komi- 
sji rolnej do zaopinjowania i prze- 

dłożenia swych wniosków. Następnie 

powołano kemitet pomocy pewo- 

dzianom w Małopolsce, na czele któ- 

rego stanął starosta p. Witkowski. 
Postanowiono również wyasygrio- 

wać pewną kwotę, w celu uczczenia 
40-letniej rocznicy pracy kapłana i 
obywatela J. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego, oraz 300 zł., jako subwencję 
na dożywianie dzieci w państwowem 
żeńskiem seminarjum nauczycielskism 
w Trokach. 

Na przedstawiciela de komisji 
egzamlnacyjasį w szkole ogrodniczej 
w Wilnie wybrana jednogłośnie sę- 
dziego Węąckowicza, zaś do  woje- 
wódzkiej komisji odbudowy posła 
Wędziagolskiego, p. Houwalda i 
Gwiazdo. 

Z kolei omówiono sprawę zadrze- 
wienia dróg w promieniu 15 kim. od 
Wilna, przyczem postanowiono prace 
te poruczyć gminom do załatwienia 
wę własnym zakresie, 

W końcu wyasygnowane 1200 zł. 
na przeprowadzenie trasy telefanicz- 
nej Turgiele—Taboryszki i M.-Solecz- 
niki--W.-Soleczniki, oraz 100 zł. na 
stworzenie bibljoteki gminnej w Mej- 
szagole. 

— (x) Pożyczka na elektryfi- 
kację m. Trok. W związku z zam:e- 
rzonemi robotami inwestycyjnemi w 
m. Trokach, Wydział pow. Wił.-Troc- 
kiego pastanowił ostatnio udzielić 
Magistratowi m. Trok pożyczkę w su- 
mie 15 000 zł. 

Pożyczka ta zużytą zostanie па 
elektryfikację m. Trok. 

MIEJSKA, 

— (0) Z posiedzenia miejskiej 
komisji sanitarnej. We środę dn. 

OW O 

NIKA 
wielce niezadawalniający, co zaś do. 
tyczy zamierzeń Magistralu w kierun= 
ku naprawy szpitalnictwa i stanu sa- 
nikarnego miasta, to z powodu braku 
kredytów na razie zamierzeń tych 
Magistrat zdoła urzeczywistnić nie 
wiele. 

W  dałszym ciągu  debatowano 
sprawy: 1) o ustaleniu dyżurów leka» 
rzy w szpitalach miejskich, 2) o 
otwarciu nowej łaźni miejskiej, 3) o 
zmodyfikowaniu całego aparatu sani- 
tarnego. > 

Na razie żadnych uchwał nie po- 
wzięto. Wszystkie omawiane sprawy 
zostały odłożone do przedstawienia 
szczegółowych projektów zmian, któ- 
re obecnie opracowuje Magistrat. 

— (x) Magistrat zakupił 30.000 
kg oleju gazowego dla elektro- 
wnł miejskiej W dniu wczoraj- 
szym odbył się w Magistracie prze- 
targ publiczny ma dostawę dla ele- 
kirowni miejskiej 30.000 kg. oleju 
gazowego. Do przetargu stanęło 
ośm firm, miedzy innemi przedstawi: 
ciele firmy „Galicja” w Wilnie i „Stane 
dar St. Nobel". 

W rezuitacie powierzono dostawę 
firmie „Słandar St. Nobel“ wobec 
najniższych cen, zaoferowanych przez 
nią, a"mianowicie za 100 kg. — 28 
zł 86 gr. z dostawą luco elektrownia 
miejska. 

— (x) Przetarg na dzierżawę 

wu terminu dzierżawy _ kiszkarni 
miejskiej przez p.  Sznejdemana, 
Magistrat m. Wilna zamierza w pier. 
wszych dniach października r. b. ogło- 
sić przetarg na dzierżawę tej kisz- 
karni. 

Jak nas informują, w roku bieżą- 
cym dzierżawa ta oddaną będzie 
prawdopodobnie chrz. zw. cechu 
rzeźników w Wilnie, którzy dotąd 

wygórowane i podyktowane przez 
Sznejdemana, który w tym wypadku 
stworzył sobie wprost monopol. 

— (x) Mag'strat wykonywuje 
plany przymusowej kanalizacji. 

wr związku z zamiarerm wprowadze- 

nia przez miasto ustawy o przymusie 

kanalizacyjnym, Magistrat m. Wilna 
na ostatniem swem posiedzeniu po- 

stanowił połecić wydziałowi techni- 
cznemu wykonanie planów  kanaliza- 

cyjnych wszystkich posesyj w Wilnie 
dotąd nieskanalizowanych, W myśl 

tych płanów będą potem pszeprowa- 

dzane odpowiednie połączenia kana- 

lizacyjne. 
— Mięso tanieje, a ubój 

rzeźni miejskej zwiększa się. 
nio da się zauważyć zmniejszenie się 

cen na mięso. Zniżka ta wyraża się 
cyfrą 5—25 groszy na kilo w zależ- 

ności od gatunku mięsa. : 

Jednocześnie z tem w związku z 
powrotem z letnisk oraz przyjazdem 

uczącej się mładzieży ubój na rzeźai 

miejskiej zwiększył się przeszło czie- 

rokrotnie. 
— (o) Sprawa dawnego Magi- 

stratu w Sądzie. Występujący wie- 

lokreinie przeciwko gospodarce па 

Rzeźni miejskiej podczas dawnej ka- 

dencji Rady miejskiej, b. radny p. W. 

Studnicki zastał pociągnięty do od- 
powiedzialności sądowej przez b. sze- 
fa sekcji rzeźni i rynków Magistratu 
p. H. Karczewskiego za zniesławienie. 
Rozprawa w Sądzie Pokoju została 
wyznaczona na dzień 13 października 

— (6) O udostępnienie „Celi 
Konrada*. Cela Konrada, która bu- 
dzi zrozumiałe zainteresowanie się u 
osób, zwiedzałących Wilno, jest nie- 
dostępna, ponieważ będąc zajęta ma 
salę szkolną seminarjum  prawoslaw- 

nego i gimnazjum białoruskiego, pra- 
cuje ua dwie zmiany i przez to chy- 
ba tylko w dnie świąteczne dóstęp 
do niej byłby możliwy. Jednakże i w 
te dni irudo dostać się do tej celi 
pamiątkewej wobec tego, że niewia- 
domo do kogo zwrócić się po klucze. 

Należy spodzieweć się, że Kura- 
torjum szkolne ureguluje sprawę do- 
stęsu do „Celi Konrada”, mając chg: 
ciażby na widoku wycieczki szkolne, 

P- które zgodnie z wymaganiami Sspól- dwóch gru 
czesnej pedagegli, interesują się miej: 
scem więzienia Ad. Mickiewicza, F 
laretów, Szymona Konarskiego w mu- 
rach po-bazyljańskich. 

WOJSKOWA. 
— (c) Noszenie broni palnej 

przez podoficerów. Rozkaz władz 
wojskowych nermuje sprawę noszE- 
nia broni palnej przez podoficerów w 
ten sposób, że podoficerowie mogą 
nosić krótką broń palną jedynie na 
podstawie pisemnego  zezwolenia 
właściwego dowódcy pułku. Podofi- 
cer, chcąc kupić broń palną winien 
zeznaczyć uprzednio jakiego rodzaju 
broń chce nabyć, Ci, którzy broń już 
nabyli, winni w drodze służbowej po- 
starać się o zezwolenia. W  przeciw- 
nym razie niedozwolone jest NoSZENIE niku r. b, Podległy on będzie bezpośrednio gy 
broni palnej przez podoficerów. 

UNIWERSYTECKA 

— (c) Nowy rok akadem'cki 

Wykrycie tajnej gorzelni. 
Złapani na gorącym uczynku stawiali czynny opór. 

Nocy ubiegłej przod. Walter, ora- 
wadzący w okolicy Lawaryszek akcję 
tropienia tajnego gorzelnietwa, na mo- 
cy posiadanych informacji udał się z 
posterunkowym do lasu, gdzie skra- 
dałąc się zaskoczył dwóch osobni- 
ków zajętych przy pracy. Gorzelnia 
była właśnie w ruchu. Zaskoczeni 

znienacka, nieposiadający  pateniu 
przedsiębiorcy, usiłowali stawiać opór 
broniąc się siekierami, įednak na wi- 
dok luf karabinowych zrezygnowali i 
dali się sprowadzić na posterunek. 
Jist to już piąta gorzelnia wykryta w 
tym rejonie. 

Strejk w bankach żydowskich częściowo zli- 
kwidowany. 

Strejk pracowników banków żydow- 
skich w Wilnie obejmujący banki: Lu- 
dowy—W. Pohuianka 3, Rzeźników— 
Zawalna 60 i Drobnych Kupców — 
Niemiecka 35, a wynikły na tle de- 
magania się przez pracowników tych 
banków 25 prec podwyżki pensji, w 
dniu wczorajszym został częściowo 
zlikwidowany. Dyrekcje banków: Lu- 

dowego i Drobnych Kupców po ad- 
byciu konferencji z przedstawicielami 
pracowników srzyznały im podwyżkę 
w wysokości 20 proc. w odniesieniu 
do pobierających mniej niż 325 zł. 
miesięcznie i 15 proc. dla lepiej sy- 
tuowanych, 

Perirakiacjz dyrekcji trzeciego ban- 
ku w toku. 

N 

W związku z rozpocząciem roku 
akademickiego przedłużany został da- 
tychezasowy termin zapisów na uni- 
wersytet do dnia 15 października. Pa 
tym terminie możliwe będą zapisy fe- 
dynie za zgodą Sznatu akademie. 
kiego. 

AKADEMICKA. 
— Wileński Komitet Akade- 

micki otrzymał w  tvch dniach po- 
wiadomienie władz centralnvch © ze- 
zwołeniu na urządzenie w Wilnie „ty- 
godnią akademika” w terminie ad 4 

W czasie nieobecna- kiszkarni miejskiej. Wobec upły- do 14 listopada r. b. Akcja «Tygo- 
dnia Akademika» obejmie, jak wia- 
domn, cały teren Rzeczypospolitej. 

W związku z zamierzeną akcją 
Wileński Komitet Akademicki przy- 
stąnił już obecnie do przygotowania 
planu powyższej imprezy, co niewąt- 
pliwie przyczyni się do uniknęcia 
wielu błędów, które stały się nawet 
powodem licznych skarg i niezado= 
wolenia przy takiejże akcji w roku 

a rok 1927— zmuszeni byli opłacać za kiszki ceny ubiegłym. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Słuszny projekt. Wobac 

częstokroć  stwierdzenych nadużyć 
popełnianych przez bezrobotnych za- 
rejestrowanych w Urzędzie Pośred- 
nietwa Pracy, w formie nieprawnego 
pobierania zapomóg doraźnych, а- 
neśne władze projektują wprowadzić 
system, polegający na tem, iż każdy 
bezrobotny, pobierający zasiłki usta- 
wowe będzie musial odpracować pew- 
ną ilość godzin przy robotach miej. 
skich. 

Ten sam system będzie prawdo- 
podobnie stosowany również i de 
bszrobotnych umysłowo-pracujących. 

W celu urzeczywistnienia powyž- 
szego w najbliższych dniach odbę- 
dzłe się w Województwie posiedze- 
nie. przedstawicieli PUPP., Urzędu 
Funduszu Bezrobocia i Magistratu m. 
Wilna. 

— (x) Projekt zwalczania bez- 
robocia. Magistrat m. Wilna, mając 
na wzgłędzie trudne położenie mate- 
rjalne bezrobotnych, nie korzystają- 
cych z zagomóg, na wczorajszem po- 
siedzeniu postanowił wejść w poro- 
zumienie z Państwowym Urzędem 
Pośrednictwa Pracy, w cełu przepro- 
wadzenia pewnej reorganizacji przy 
przyjmowaniu bezrobotnych do miej- 
skich robót kanalizacyjnych. 

Jak stwierdzono prawie od dwóch 
lat przyjmowani są do robót miej 
skich jedni i ci sami bezrobotni, po- 
zostali zaś w liczbie okoła 2000 Ęza- 
rejestrowanych przez PUPP są upo: 
śledzeni, nie otrzymując znikąd żad- 
nych dochodów. 

Chcąc temu zapobiec, 
projsktuje, za pośrednictwem PUPP. 
przyjmewać odtąd do robót miej. 
skich bezrobotnych kolejna serjami 
na termin mie dłuższy od 2—3 mie- 
sięcy, aby w ten sposób dać mož- 
ność zarobkowania  jaknajwiekszej 
iłości bszrobotnych. 

ROZNE. 

— Modelarnia lotnicza. Za- 
rząd Komiistu Wojew. Wileńskiego 
L.OP.P. uruchamia z daniem 3.X br. 
przy gimnazjum im. ]. Lelewela w 
Wilnie modelarnię lotniczą. Prace w 
modelarni odbywać silę będą w 

gach G'upa A, dla nowo - 
wstępujących i grupa B. dla uczni 
zeszłorocznych. Do grupy A. przyje 
mowani będą uczniowie od Ill klasy 
gimn. lub 6 oddz. szkoły powszech: 
nej. Zajęcia odbywać się będą cztery 
razy tygodniewo w gadzinach wie- 
czornych. Zajęcia praktyczne uzu- 
pełnione będą popularnemi wykłada- 
m: z ieorji budowy płatowców i mo- 
deli, budowy silników, teorji lotu i 
atrodynamiki. Zapisy przyjrmowane są 
w modełarni w gimmaz. im. J. Lele- 
wela. Wpisowe ma kurs 2 7], oraz 
opłata miesisczna za materjały 2 zł. 

— (c) Iastytut Archeologiczny w Je 
rozolimie. Ministerstwo W. R.i O. P. ro- 
zesłało do wszystkich uniwersytetów  pol- 
skich zawiadomienie o utworzeniu w  Jero- 
zolimie «Instituto Archeologico Biblico Pon- 
tificio». . 

Instytut ma być oiworzony w paždzier- 

, 

Magistrat 

zakonowi Jezuitów w Rzymie. Program wy- 
kładów w Instytucie podzielony będzie na 
dwie części: I — kurs dwuletni połączony 
ze ścślejszemi badaniami Oraz ll kurs trzy- 
miesięczny przeznaczony dla zapoznania się 

28 września odbyło się, pod ргге- па U. $. B. Da. 1 października, w z Ziemią Świętą z jej zabytkami i urządze- 
wodnictwem а-га ]. Dobrzańskiego, 
pierwsze posiedzenie nowego składu 
miejskiej komisji sanitarnej, t 

sobotę nastąpi otwarcie nowego roku 
akademickiego 1927—28 Uroczysta 
inauguracja roku poprzedzona będzie 

niem w chwili obecnej. Przyjmowani do In- 
Stytutu są słuchacze wszystkich narodowo: 
ści i wyznań. 

— Wilefskie Koło Związku Bibijo- 
Na wstępie został wysłuchany ke- mszą Św. w kościele Św, Jana przy tekarry Polskich. W niedzieję dnia 2 psž- 

munikat szefa sekcji zdrowia d-ra W. udziale Senatu U,S.B. Właściwa inau- dziernika 1927 r. o godzinie 12ej w  poła- usz Chrapow 
Maleszewskiego o stanie sanitarnym 
missta i zamierzeniach w tym wzglę” 
dzie Magistratu. Komunikat ustała, że 
obzcny Słańn 

guracja odbędzie się, jak zwykłe w 
auli kolumnowej. ].  Magnificencja 
rektor U. S$. B- prof, Pigoń wygłosi 

dnie zwiedzać będą Członkowie Koła Archi- 
wum Państwowe w murach po-Franciszkań- 
skich w Wilnie. 

Punkt zborny ul. Trocka 12, koło Kapli- 
saniiarny miasta jest przemówienie i wykład inauguracyjny. cy Franciszkańskiej. 

SPORT 
Drugi dzień wyścigów па Ро- 

śpieszce. 
, Wczoraj dn. 29 b. m. odbył się drugi 

dzień jesiennych wyścigów Es Pay 
nadzwyczaj sprzyjającej pogodzie naležatoby 
się spodziewać większego zainteresowania 
publiczności, która, najwidoczniej skutkiem 
dnia powszedniego, niezbyt doisała. Wczo- 
rajsze wyścigi zgromadziły na nowowybu- 
dowanej trybunie przeważnie miłośników 
sportu konnego, a w pierwszym rzędzie woj* 
skowych, Ruch przy okienku totalizatorą dość 
znaczny. Program przewidywał pięć biegów 
w tem dwa płaskie i trzy z płotami. Gont- 
twę pierwszą na dystausie 1600 mtr. dia 
3-ch tetnich i starszych ogierów i klaczy wy- 
grała pięknie prezentująca sę gniada, pięsio- 
latka <Tancerka» Najciekawszym był bieg 
drugi—gentelmeński. Dystans—2400 mtr. z 
płotkami o nagrodę 600 zł. Przyszła pierwsza 
po wspaniałym finishu: <Bajeczua» pod por. 
Budzyńskim. Totalizator płacił 29 zł, 

„ Dalsze gonitwy nie przyciosły niesgo- 
dzianek. W trzeciej pewnie przyszła <Reve 
d'or» pod por. Ważyńskim. 

Najdłuższy i najtrudniejszy bieg czwar- 
ty na dystansie 3200 mtr. zasłużenie wy- 
sa <Alba» pod doskonałym por. Budzyń- 
skim. 

Ostatni płaski bieg na 2100 mir. wziął 
<Dagober», ogier gniady pod chłopcem sta- 
jennym Olejnikiem przed widocznie niedy- 
sponowaną <Maskaradą> i <Arpadem». 

„Naogół wyścigi wykazały dobrą klasę 
koni, szczególnie na biegach krótszych. Na 
stępne gonitwy odbędą się w niedzielę 2-g0 
pok o g.l4-ej Na zakończenie pod- 
reślić należy dbałość Wileńskiego Towa- 

rzystwa Hodowli Koni i Popierania Sportu 
Konnego o stronę organizacyjną wyścigów. 
Przerwy między gonitwami nie były zbytnio 
długie, skutxiem czego odniosło się wraże- 
nie pewnej całości dobrze pomyślanej i zor- 
ganizowanej. Jedyne <ale»—to publiczność, 
której jak na Wilno było zbyt mało. 

— Sprostowanie. Do sprawozdania z 
regat międzyklubowych przez roztargnienie 
i PE piszącego wkradły się dwa błędy, 
z których jeden krzywdzi srodze Wileńskie 

gowych 

T.wo_Wioślarskie. 
W biegu czwórek półwyści klep- 

kowych nowicjuszy zwyciężyła osada Wil. 
Т. W. a nie jak to było podane AZS. Dłu- 
gość trasy 2500, to już omyłka zecera, 

. Drugi błąd dotyczy nazwiska sterniczki 
som pań. 

wycięską osadę AZ3 prowadziła p. 
Adamowiczówna, a podane aakowa a 
wisko — Dziewulska — nal:žy do sterniczk! 
osady warszawskiej. Za obydwa te bięiy 
przepraszamy. Z 

A EDTA S O TINA 
TEATR | MUZYKA: 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 
siejsza premjera. Niezwykle interesująco 
zapowiada się wieczór teatralny dzisiejszy, 
publiczność bowiem będzie miała możność 
zapoznania się z F. Gandera, autorem fran- 
cuskim, prawie zupełnie w Wilnie niezna- 
nym. Komedja jego «Niech żyje miłość!» 
posiada niezmiernie żywą i interesującą ak- 
cję, djalog zaś skczy się dowcipem i humo- 
rem. Artyści nasi czynią wszelkia starania 
aby komedja «Niech żyje miłość» w ieh 
interpretacji żyłi pełnem życiem na scenie, 
co im się niechybnie uda, gdyż * owość tę 
wprowadza na scenę reżyser k <'cz- 
Wichrowski, 

— Inauguracja widowisk dla uczą- 
cej się młodzieży. Teatr Polski stara 
się o to, aby ucząca się młodzież w Wilnie 
nie byłą upośledzona pod względem teatral- 
nym; w tym ceju Teatr Pofski postanowił 
w każdą soboię o g. 4 m. 30 pp. dawać wi- 
dowiska — specjalne dla młodzieży. Jeżeli 
więc zamiary Teatru Polskiego spotkają się 
z aprobatą i zachętą opiekunów młodzieży 
oraz wład szkolnych, Teatr Polski goiów, w _ 
A możności, zastosować się do ich żą- 
ań. 

‚ Jutro, jako inauguracja sezonu, dla mło: 
kaj grany będzie «Pan Jowialski» Al. 
redry. 

— Niedzielne widowiska w Teatrze 
Polskim. Ze względu na szczupłość 'lokalu, 
która nie pozwala pomieścić w  niedzieię 
wszystkich tych, którzyby chcieli być w Te- 
atrze, Teatr Polski w niedzielę odtąd będzie 
dawał trzy widowiska. O g. 3 m, 30 pp. 
grana będzie dowcipna <Wesoła spółka», a 
#. 6-е] рр. — rekordowy <Pociąg-widmo», 
zaś o g. 8 m. 30 w. <Niech żyje miłość!». 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej, 
,00. Transmisja z Poznania, Aka 

‚ stwo žetobne i tumaiacja zwtok ks. Kardy- 
nała Ledóchowskiego w katedrze Poznzń- 
skiej. Kazanie wygłosi J. E. ks. biskup Li- 
siecki. 

12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniazo- 
meteorologiczny,  komunikaty <PAT», nad 
rogram. 

15,00. Komunikat meteorologiczny 1 go« 
spodarczy. 

15.20—16 30. Przerwa. 
16,30—17,00, Traasm:sja z Poznania. Re- 

ferat J. E. ks. Bistupa Okoniewskiego p. t. 
<Znaczenie misji w dobię cbecnej» z okazji 
«Międzynarodowego Akadem ckiego Kongre- 

Misyjnego». 
‚ 17,00—17,50. Program dla dzieci i mło- 

dzieży: Żywy numer <Płomyka». (gismo dla 
dz.eci i młodzieży) ilustrowany muzyką I 

(817501800. N 17,50— . Nadprogram, kom: < 
18,00. Koncert PSAS Si 
19,00—19,15. Komunikaty <PAT>». 
19,15—19,35. Rozmaitości. 

< 19.35—20. 00. Odcz .t pt. <Gry i zabawy, 
jako czynnik wychowawczy» (Dział «Sport 
i wychowanie fizyczne») — wygł. p. Tade- 

icki, 
20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20,30 Przerwa 
20.30. Transmisja inauguracyjnega kon- 

certn symfonicznego z Fiiharmonii Warszaw= 
skiej.



WYPADKI |! KRADZIEŻE: 
— Śmierć przy pracy. Onegdaj 

zajęty przy naprawie przewodów ele- 
ktrycznych na stacji w Nowej-Wilelce 
funkcjonariusz kolejowy p. Stanisław 
Kaczyński został zabity przez prąd 

      

ŁOWwW O 

  

olonja* [M Motto: Panie i 

ul. A. Mickiewicza 22, ph Dziś uroczysta 
wszechświatowej sławy artyści LYA de PUT 

10 akt. osnutym na tle życia damy z półświatka, która = 
«MNICH NA ROZDROŻU» (Romans Uwodzicielki), Początek o g. 4 Ostatni seans o g. 10,20.$83 2 

Motto: Nawet kobietę, którą można kopić z» pieniądze bywa, że raz w życiu szczerze kocha. = 

Panowie! Kazdy z was musi przekonać = 

Premjera! LYA de PUTTI, BEN LYON 
na 

Przekonają was LYA de PUTT! i BEN. LYON, 

jak uczciwie trzeba kochać?. Nauczą vagos 
1 i BEN-LYON. a 

i LOIŚ$ MORAN w dramacie erotycznym niż: 
prawdę po raz pierwszy kochała p. t. 

  elektryczny. P. Kaczyński jest synem 
dozercy domu Uniwersytetu Stef. Ba- 
torego przy ul. Zamkowej 11. Roz 
pacz rodziców niema granic, gdyż 
już trzeci syn schodzi z tego świata. 
Zwłoki przewieziono z N.-Wilejki do 
mieszkania zmariego. W dniu wczo- 
rajszym odbył się pogrzeb tragicznie 
ztr art: go. 
| — Napad rabunkowy okazał 
się symulacją. W związku z poda- 
ną w dniu wczorajszym przez «Express * 
Wileński» wiadomością o napadzie na 
kupca Drozda w pobliżu Swięcian 
dowiadujemy. się, że furman tegoż 
Karol Matulkiewicz badany przez or- 
gany bezpieczeństwa zeznał, że z na- 
mowy Drozda napad 
Drozd wiózł z sobą grzyby suszone, 
które zgubił lub mu je ukradli, Bojąc 
się odpowiedzialności namówił fur- 
mana i razem złożyli falszywe zezna- 
nie. Część grzybów znaleziono przy 
drodze o trzy klometry od Podbro- 
dzia, gdy Sam napad miał być znacz- 
ni: bliżej Swięcian. 

Obydwaj symulanci odpowiad:ė 
będą za fałszywe zeznanie w myśł 
art. 263 K, K. 

Z SĄDÓW. 
„Bruderferejn'* w Sądzie Ape- 

lacyjnym. 
W dniu wczorajszym przed Sądem Ape- 

lacyjnym stanęii członkowie osławionej ban- 
dy złodziejskiej, znanej w Wilnie pod nazw 
<Bruderferein». W pierwszej instancji sąt 
uniewinnił całkowicie dziesięć osób. Proku- 

2 elacię w stosunku do unie- 18, sklep si 

Hr ac sami apelowali, Właściciel Berman Liba, zam. tamże. winnionych, a zarąt Г 
Sąd w składzie przewodniczącego vice pre- 
zesa Bochwica oraz sędziów Songajły i Bądz- 

kiewicza zatwierdził wyrok Sądu Okręgo- 
wego w stosunku do zasądzonych, a z liczby 

dziesięciu uniewinnionych, dziewięciu skazał 
ną karę więzienia po lat dwa każdemu. Wy- 

rok uniewinniający w stosunku do dziesią- 
tego został zatwierdzony. : 

Oskerżał podprokurator p. Sakowicz, pió: 

ro trzymał aplikant sądowy p. B. Dowbór. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W Nr. 218 $łowa zamierzczony został 

artykuł, o Wystawie w Baranowiczach, dziw- 

nie ostrą zawierający naganę eksponatów 

nieistniejącego tam zresztą Schroniska dla 

dzieci. Zakład ten od roku został przekształ- 

cony na lecznicę dla dzieci jaglicznych i, ja- 

ko taki, nic niema wspólnego z jakąś szkołą 

zawodową. Wobec tego nie powinienby na- 

wet wcale do wystawy należeć. 

ebywających dłużej w lecznicy 

Sy został dział krawiecki i szewski, 

ale zbyt są one świeże, żeby mogły swoje 

wyroby przedstawiać. Poza tem, CÓŻ W tem 

oburzzjącego, że dziewczynki w rawiają się 

w robótki wyszywając na płótnie, chłopcy & 

za5, nie ticzą się malarstwa pod kierunkiem 

dyletantów, 216 pozwala im się praktykowzć 

to, czego się nauczyli w szkole powszechnej 

, Kino- 
teatr 

ul. Wileńska 38. 

„Helios“ 

Arcysensac. tilm, o ktėrym będzie mówić całe Wilno. z udziet. Mary Kia, Very Engels, Mia 
Pankau i genialny Klejn-Rogge (bohater D-ra Mabuse). 

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

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ut, Ostrobramska 5) 

p. 

  

Rejestr Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. 

symulowali. nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział A w dniu 19 września 1927 r. 

<Aipert Abram. w Wołożynie, ul. Rynek 23, sklep ma- 
nufaktury. Firma istnieje od 1905 r Właściciel Alpert Abram, 
6897IA. 

zam. przy ul. Browarnej 5. 

6898 1. A. «<Arockier Naftoli> w Wołożynie, ul, Smor- 
gońska 12, sklep materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 
1914 r. Właściciel Arockiel Naftoli, zam. tamże. 1504—VI 

PREMJERA! Krzyk 100.000 niewinnych ofiar! Największa sensacja sezonu! Po raz I-szy w Wilnie 

„Krzyżowa droga białych niewolnice" "zza 

w niedziele, święta i soboty o g. 4, winne dnie o g. 5i pół. Cena biletów: parter 60 gr., 
balkon 30 gr. 

w Wilnie wciąg- 

1503— VI 

  

6899 | A. <Bajkowicz Kunia» w Wiszniewie pow. Wo- 
Firma istnieje od 

1922 r Włuściciel Bajkowicz Kunia, zam. tamże. 1505—VI 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. 

  

6900 1, A, <Magid Bencel» w Wiszniewie, pow. Woło- 
żyfiskim, sklep spożywczy manufaktary, galanterji, i obuwia. 
Firma istnieje od 1920 r. Właściciel Bencel Magid, zam. tamże. 

1506—V1 
  

6901 1. A. <Berkman Chaja» w Wiszniewie, pow. Wo- 
Firma istnieje od 

hajs, zam. tamże. 1507—VI 
łożyńskim, sklep spożywcz i galanterji. 
1924 r. Właściciel Berkman 

  

  ст 

6902 |. A. «Berman Liba» w Wołożynie, ul. Wileńska 
pożywczy, galanterii i naczyń.Firma istnieje od 1907 r. 

    

    
FALIERA 

NAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 

SMACZNY i WZMACNIAJĄCY Wt 

Niezbędny podczas odłączania ed piersi 
i w okresach rośniącia 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój kości 

Niezastąpiona odżywka dla mamok, matek żę 
i rekoawalescentów. 

ŽĄDAICIE SŁYRNEJ KIARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYNA FALIERA 
WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. WYSTRZEGAĆ DE ADO LL 

Paryż, 6 rue de la Tacherie. 

Szajka Handl. 
Żywym Towarem. 

Film powinni widzieć każda ko- 

4 
# 46 * 

Dziś będzio wyświetlany film „KE TAŃC'SZEeK Z ASSYŻU" (Fratre Francesco). Ś 
Wielki dramat w 12 aktach. W poczekalniach koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza 

W. Szczepańskiego Ściśle zastosowana do obrazu. Ostatni seans o godz. 10. Po czątek seansów: 

ATYNA 

    

    

   

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn; prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyn- 
czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej,  korespondeccji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. - 

« ŽĄDAJCIE. PROSPEKTOW! 

Pończochy, Skarpetki 
i inne trykotaże 

Biejizna damska w wielkim wyborze. 
Ceny konkurencyjne. 

W. Mołodeeki. 
Wilno, Wileńska 8. 
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Bu dogiboksery 
Szczenięta 3 miesięcz- 

: dzieć się na dworcu 

Do wynajęcia 

remontowanych. Z tych 

'a l pokoj. z kuchnią 
na salce, 

Stefańskiego. Dowie- 
dzieć się Pona'ska 4, 
m. 3. Olędzki, dom 

Plac 
frontowy do sprzeda 

nia. Kościuszki 14—1. 

ne do sprzedania. 
owo-Wilejka dowie- 

w kiosku «Ruch». 

Potrzebne 
2—3 pokojowe mia 
szkanie z kuchnią w 
okolicach Dworca 08o* 
bowego i Ostrej Bra- 
my, Oferty: ul. Wileń- 
ska 31, m. 3. Doro: 

szewski. 

mieszkań nowood- 

mieszkania 3 pokoj. 
kuchnią, 2 mieszka- 

obok rynku 

Lekarz-Dentysta 

  

  

Maszyny do czyszczenia siemie” 

na Inianego Rządu, na imię Petro- 

  

własny. MARYA 

EuDionY RA, Qżyńska-Smolska 
osobisty, wyd. prez: Kamie a gorę Jamy ste. 

wanie zębów bez ból. 

„Treszczotki* i Trieury jg "" „oną gą 60®° Porcejanowe 1 zlote 
Maszyny do czesania wcłay t. zw : 5: korony, Sztuczne zęby. 

pa; y t.zw. $ Wojskowym, urzędni. 
„CZOCHRY: Służąca kom i uczącym” się 

Orvginalne amerykeńskie do wszystkiego Įpo- Zniżka. Ofiarna 4 m. 3 
MOTORY nattowe 

fabryki Massey Harris o sile1 i 
pół, 3, 4 i pół i6 K. M. 

oraz 

PRASY i gniotowniki do 
domowego wyrobu OLEJU 

połeca 
Zygmunt NAGRODZKI 

Wilno, Zasaea 11 2. 

  

    
    

   

  

  

    

     RZE 5 | 

Wydz. Zdrowie Nr. 122. 

szukuje posady. Zna 
dobrze 
siada 
Ul. Jakuba  Jasińskie- 

PIANINO, Oferty dla 
B. G. 

  

potój do wynajęcia z 

Wydz. Zdr, Nr 3 
    

kachulę por TR dE rekomendacje. Pozyczki 
załatwiamy dogod- 
nie na termin po- 
czynając od jedne- 

go miesiąca 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi* 
cza 21, tel. 152. 

dr. 6. Wolison 

go 17, m. 5, 

Chcę kupić 
lub wynająć 

  

Duży jasny 

  

opaiem i elektrycz. WENeryczne,  mOCzO- 
Dom Handlowy ; nością, Zawaina 11, pcowe i skórne. ul' 

Bławat Wilenski“ wie Wileńska 7, tei. 1067, 
33 е SEM SRS PAR 
ui, Wileńska 31. Tel. 3—82, 1 

Garnitury męskie, uczniowskie także 
i płaszcze robimy na zamówienie z 
naszych materjałów. Robota solidna. 

Za gotówkę i na raty. 

    1508—V1 
  

1893 r. Właściciel 
ul. Smogońska 26. 

Dział A w dniu 20 września 1927 r. 

6913 I. A. «Dzikańska Elka-Rejza» w  Wołożynie, ul. 
Rynek 14, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje cd 

ikafiska Elka Rejza, zam. s Wołożynie, 
09— VI 

  

6914 1 A. <Dołgow Roza» w Wotožynie, ul. Mifiska 45, 
sklep spożywczy i gałanterji. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właścicieł Dołgow Roza, zam. tamze. 1510—VI 
  

6915 1. A. <Dubińska Rachil» w Wcłożynie, 
nek 16, sklep spcżywczy i gzlanterji. Firma istnieje od 1914 r. 
Właściciel Dabińska Rachil, zam. w Wołożynie, przy ul. Du: 
bińskiej 36. 1 

ul Ry- 

511—VI 
  

6916 1. A. <Trabska Frejda» w Wiszniewie. pow.įWoto- 
żyńskim, skiep manufaktury i gotowego ubrania. Firma istnieje 
od 1922 roku. Właściciel Trabska Frejda, zam. tamże, 1512—VI 
  

6917 1. A. <Gołowięczyc Dwosia» w 
Dla dzieci Rynek 22, sklep żełaza. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
wprowa: ciel Gołowieczyc Dwosia. zam. w Wołożynie przy ul. Bro* 

watnej 13. 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki ogłasza 

konkurs 
na obsadzenie przez inżyniera mierniczego względnie mierni- 
zk przysięgłego posady Kierownika Oddziału Pomiarowego 
w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
wynagrodzeniem Vili lub VII grupy uposażenia funkcjonarju- 
szów państwowych, Podania należy składsć do urzędu Woje- 
wódzkiego w Nowogródku z załączeniem: metryki urodzenia, 
dyplomu, poświadczenia odbytej praktyki, poświadczenia oby- 
watejstwa polskiego, świadectwa o stanie zdrowia wydanego 
przez lekarza rządowego oraz dokładny życiorys. 

Termin wnoszenia podań do dnia 1 listopada 1927 r. 

w Nowogródku z 

  

Za Wojewodę 
Inż. Fryzendorf 

Dyrektor. 

  

Wołożynie, ul. 

1513—VI 
  

: w dniu 221X 1927 r. 

6952 I A, <Perski Josiei> 
ka 23, sklep spożywczy 

w Wołożynie, ul. N. 
alanterji £ manufaktury, 

nieje od 1919 roku. Właściciel Perski Josiel, e tamże, 

Miń- 
Firma ist-   

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

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

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

inteligentna 
| poszukuje posady do 

  

DUKTÓR 

Nao skala ||], ZELDOWIGZ Niemka 

  

  

  

    

dzieci. Oferty do <Sło- | chor. WENERYCZ- 
SKA wa» podzj<Niemka>. | NE, 22 

Gdinei KOSMELYCZI ilenkin | |* "227" M.Wilenkin Garda 
Z. Zdzienickiej i S-ka 81 ld | 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu. Spółka z ogr. odp. ь в OW GZOWA 
U ilno,ul.Tatarska KOBIECE, WENE. suwanie zmarszczek. ł 

Farbowanie włosów. Eiektryza! 20, 00N wisaCY RYCZNE PB zaj * yzacja Istnieje od 1843 r. DRÓG MOCZ, 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. Fabryka i skład Ch Aika 2 Sai 

i i i mebli: ul.Mickiewicza 24 
w. = o z z placu Ka- jadalne, sypialne. tet. 277. 

„ W.Z.P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r.1926 salony, gabinety, i —W, Zar. Nr. ai: 

łóżka niklowane 1 — 

PANIE KONSERWUJCIE "1117 | anielskie, ke i Lekcyj języka 

WASZĄ URODĘ. sy, stoły, szafy, i i 
e jej dai oo apa- ideas T he ego ł 
raty lo samomasażu rzeciw p 
zmarszozkom, na usunięcie BOdOAKA: Dogodne warunki i angie S iego 
Aparaty do sammomasażu całego ciała, na raty: udziela doświadczona 

aras sko aecupisję bez specjał- noir 17 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- z ai 

as FE uszczuplające Wa pań i Choroby (Wejście od Ciasnej). 
panów. Żądajcie bezpłatnych pros- WEWNĘTRZNE 

  

        

—VI 
  

o stanowi wcale nieszkodliwą rozrywkę. 

Graciki te chętnych znajdują nabywców, przeź 

to wracają się koszta wyłożona na materjał 

nie obciążejąc sejmiku. 

6953 | A. <rerski Judel» w Wołożynie, ul. Smorgcń: 
ska 3, jatka mięsna. Firma istnieje od 1897 roku. 
Perski Judei, zam. tamże. 

Wiašcici 1 
1515—VI = 

  

Z szacunkiem 
Anna Karpuszkówna ||| 

Kierowniczka lecznicy dia dzieci 
jaglicznych w Baranowiczach. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 29 września 1927 r. 

Papiery państwowe. 

Pożyczka polsko- amerykańska 
! r 1 doler 740 (83 proc. 

10 proc poż. kolej. 
у 1 ft. 1.74 (101 i ćwierć proc.) 

8gpr.c państw. poż. korw. 

1 zł. 1,69 (98 i čwieič piec) 

Listy zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zi, 100 5060—30,30 

Złoto. 

Ruble 4755 476 

6954 | A. <Perski Liwsza» w Wołożynie, ui. Dubifiska 15, 
sklep spożywczy i galanterj'. Firma istnieje od 1925 roku, 
Właściciel Perski Liwsza, zam. tamże, 1516—VI 
  

6955 | A. «<Perska Rywka> w Wołożynie, ul. N. Miń- 
1 755555: Ww“ +2 4| sklep spożywczy i galenterji. Firma istnieje od 1922 r. 

Właścicielka Persza Rywka, zam. tamże. 

6956 1 A. <Perski Wulf» w Wcłożynie, ul. St. Mińska 2, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1523 r. Właściciel Persai 
Wulf, zam. tamże, 

1517—VI 

1518—VI 
  

ZIEMNIAKI ' 
do jedzenia na zimę wyborowe, przesuszona z gruntów pias- 
czystych, bez fekalji—białe «Deodara» i czerwone «Woch tmaun> 

dostarcza do domu w ilościach od 500 kg. wzwyż. 
Sprzedają się również ziemniaki nasienna «Deodara» oraz bu- 

rąki pastewne „Eokendorfskie* żółte, 
Informacji udziela i przyjmuje zamówienia p. Janina Turska 
ul. Sierakowskiego 25, m. 13 (wejście od Piekiełka) codziennie 
w dnie powszednie od 15 i pół do 17 i pół, 

obejrzenia, 
Zarząd majątku Kuprjaniszki Uniwersytetu St. Batorego. 

ISSN TT KA ROASZY, WERE Z DZT TIRA POT KROCPGIFEJOKCIDDKT MRI Ves TU STT, 

  

Oka BT Urząd Ziemski wWilnie podaje do publicznej wiado- 
mo że Okręgowa Komisja Zlemska w Wilnie na posiedze- 
niu w dniu 1 lipca 1926 r. postanowiła zatwierdzić projekt 
scalenia gruntów, należących do gospodarzy wsi Strynatki, 
gminy Pliskiej, pow. dziśnieńskiego. — Orzeczenie to uprawo- 
mocniło się dnia 26 kwietnia 1927 roku. Wobec powyższego 
Okręgowy Urząd Ziemski niniejszem ogłasza o zamknięciu po- 
stępowania scaleniowego w powyższej sprawie. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dniu 30 wrzešnia 1926 roku postanowiła wdro: 
żyć postępowanie sceleniowe na obszarze około 97,20 ha grun- 
tów należących do gospodarzy wsi Olchówka, gmin: budsław- 
skiej, powiatu wijejskiego. — Orzeczenie to uprawomecniło 
się dnia 27 maja 1927 roku. 

któw. D,H. Lab d. У 
pe: Gdańska 131. OR 

PIANINA „ и w celu wynajęcia. 
Zgłoszenia do Administr. «Słowa».   (kiła) radykalnie wy- 

Ślązk. Zsłączyć porto 

różnorodne zakaźne Student 

rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj 
1 korepetycyj, dogod- 
ue warunki, oferty do 

«Słowa» pod 

lecza Nataralista, p. 
Szopienice, Górny 

40 groszy. 

  

1574—VI 

1573—VI 

  

Tamże próbki do 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicznej 
wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wiinie na po- 
siedzeniu w dniu 6 maja 1927 roku postanow:ła wdrożyć po- 
stępowanie scaleniowe na obszarze okcło 44 ha gruntów na: 
dzisłowych należących do gospodarzy wsi 
gminy daugieliskiej, powiatu swięciańskiego. Orzeczenie niniej- 
sze uprawomocniło się w dniu 10go września 1927 roku, 

Stanisławowo, 

1575—VI 

sDIZEWKA OWOCOWE 
WŁASNYCH SZKÓŁEK 

dostosowane do klirmatu i gleby Wileńszczyzny 
   

Wyrazem pośtępu 
są najnowsze 

kostrukcje 

BALTIC 
wysyłanych gratis i franko 

Jen. Repr. ZJEDNOCZONE T-WO HANDLOWE 
Warszawa, Zielna 46. 

Wilno, ul. Sadowa Nr 8: 
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. 

radjoaparatu i radjosprzętu 

«Rvtynowany>. 

Akuszerka 
W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

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

   

    

  

Po trzyletnim poby* 

Zakład poleca wa sa 

akła udzielam 

Ogrodn. w. Welera lekcji języka 
francuskiego 
Oferty proszę skła- 
dać w Administracji 
«Słowa» dla K. L. m nn 3 

  

w radjotechnice 
opisane w najnowszych 
katalogach na r. 1928 

i SABA 
po otrzymaniu adresu. 

  

  

DGAR WOLLES 

« łowieszczu postać. 
Tepperwill nie zbladł, tylko jego 

dolna warga zwisała, madając twarzy 

wyraz rozpaczy, a W oczach malowa- 

ło się łzawe błaganie. : 

— Mam nadzieję, że to to pan mówi 

nie jesi prawdą, —rzekł głucho, Jeśli 

to prawda, oszukiwano mnie gorzej 

jeszcze niż sobie wyobrażałem. Więc 

musiał być cały spisek w moim ban- 

ku, dła oszukania mnie. istotnie zna- 

lazłem się na złej drodze. Pewne pa- 

piery wpadły do rąk człowieka po- 

zbawienego sumienia. Przyszedłem 

zapytać. czy dokumenty te, jeśli będą 

panu oddane, nie będą mogły się 

przydać panu albo mnie? | 

— Nie,—odrzekt twardo Emery. 

Twarz Tepperwilla zmieniła się. 

— Kiedy NA: się wa 

an wspominał o człowieku, 

Kaas nazwisko „Stilman“. Chcę 

uniknąć przykrości i bankructwa, pan 

wiedząc tak dużo, będzie mógł mi 

poradzić. Może po raz ostatni mówi- 

my o tej sprawie” może to ostatnia 

sposobność załatwienia jei. 

Emery spojrzał głęboko w oczy 

bankiera: : 

— Będą inne spokobneści, rzekł, 

Jednak rozmowa nie skończyła się 

na tem. Pan Tepperwill miał coś jesz- 

cze na Sercu. i 

— Jestem sposojnym człowiekiem, 

Gwałtowne przejawy uczuć ludzkich 

są mi obce, a nawet przerażają mnie, 

Miałem raz okropne przejście i „nie 

chciałbym, by się powtórzyło coś po- 

20: 
NOZ keičią dotknął błizny na 

głowie. 
— Ale mam uczucie, 

wciągnięty w wir jakiejś walki, że oto+ 
czyli mię ludzie źli, bez sumienia, ©- 
krutni, którzy nie zawahają się zem- 
ścić ge na mnie, 

zywam paua, jako człowieka 
czynu, by mi pan pomógł radą i 
wskazówkami, Panie majorze, przed 
tygodniem nająłem szofera. Człowiek 
ten zjawił się do mnie z najlepszemi 
świadectwami, z wojska i od poprzed- 
nich panów, jest to doskonały szofer, 
ale... Tepperwil zrobił pauzę,—ale nie 
mogę pozbyć się wrażenia, że on nie 
jest tem, czem się wydaje. Człowiek 
ten najbezczelniej w świecie spaceru- 
je po moim domu i lokaj oznajmił 
mi, żę znalazł gó raz w mojej Sy” 
pialni. 

Tu p. Tepperwilł nachylił się ku 
majorowi i kończył szeptem: 

— W sypialni mojej znajduje się 
safes ścienny, w którym przechowu- 
ję niektóre ważne papiery i różne 
drobiazgi, niezbyt cenne. Dziś rano 
zauważyłem, że zginął mały notes, 
w którym były zanotowane dane o 
moich osobistych interesów Stanie. 
Nie był to zwykły notes: był podo- 
bny do złotej cygarniczki, dostałem 
go od mego kochanego ojca przed 
wielu łaty. 

— Cóż było w notesie, prócz ra- 
chunków? 

— Nic. Kilka adresów, notatki, 
dotyczące rodzinaych funduszy, parę 
słów, dotyczących saftsu w biurze, 
mego kapitału, złożonego w banku 
angielskim i t. d. 

— Jeśli pan przypuszcza, że ten 
człowiek ukradł notes, czemu nie uda 
się pan do policji? — rzekł Emery, 

że jestem . 
wzdychając ze znudzeniem. 

P. Tepperwil! podniósł 
majora, 

— Pan (wierdzi, że mój bank wisi 
nad przepaścią, pan oskarża mnie 
e to, że toleruję w banku pewne ta- 
jemnice, których nie można wyjawić. 
Jedna czy dwie takie tajemnice znaj- 
dują się w tym notesiel 

Wstał z głębokiem westchnieniem. 
— Obawiam się, że znudziłem 

pana, — rzekł, ale proszę zrozumieć, 
że jestem miotany przerażeniem i roz- 
paczą, że znalazłem sę wobec dyle- 
matu nie do rozstrzygnięcia. Pańska 
pomoc, rada, współpraca, miałyby dla 
mnie olbrzymie znaczenie, a może 
przydałyby się i panu. 

Z roztargnieniem oczyścił ręka: 
wem cylinder, w zamyśleniu patrzał 
chwilę na wyłamane drzwi szafy i z 
nowem westchnieniem wypłynął z 
pokoju—niby uosobienie smutku i roz: 
paczy. 

Emery nadsłuchiwał, dopóki nie 
zamilkły jego kroki, Wówczas zapalił 
długie, czarne cygaro i otoczył się 
kłębami dymu. Na czole jego ukazały 
się głębokie zmarszczki, a twarz wy- 
rażała silne rozdrażnienie, Niktby sie 
nie domyślił, że w tej chwili wszystk- 
kie jego myśli skupiły się dookoła 
Elzy Marlow: 

ROZDZIAŁ XLIV. 

Major Emery rozpoczyna akcję. 
fj Zegar na kościele wybił pół do 
ósmej, gdy Emery wyszedł z biura i 
wsiadł do auta. Zanim zdążył za: 
dzwenić do swego mieszkania, drzwi 
się otwarły i stanął w nich Feng- 
Cho. 

— Czy pan zna człowieka, noszą- 

oczy ma 
cego nazwisko Jarvi? — zapytał chiń: 
czyk wchodząc za majorem do jego 
gabinetu. 

Emery kiwnął głową. 
— Został on aresztowany dziś 

rano, a z nim niejaki Sanson. 
Emery skinął głową po raz drugi, 

Beckerson pracuje! — rzekł. 
— Można się spodziewać upadku 
doktora Challamna. 

— Gdyby to zależało odemnie, 
dawnoby już ten człowiek „spoczywał 
na Terasach Nocy, — zawołał z gnie- 
wem Feng-Cho. ; 

Rozmowa toczyła się w języku 
chińskim. Chińczyk stał przy biurku, 
przyglądając się majorowi, który prze- 
glądał swą korespondencję. 

— Będzie (o ciężka kara za głu- 
potę, Feng-Cho. 

— Za morderstwo, panie majorze 
poprawił chińczyk. — Gdyż to 

Challam zabił starego. Czyż nie by- 
łem w pokoju, rewidując go, gdy 
doktór wszedł? Czyż nie słyszałem, 
memi nadzwyczajnemi uszami, szelestu 
wyjmowanego noża? Według mnie, 
byłem głupcem, gasząc światło, gdy 
wchodziłem do domu, ale pokusa 
była tak wielka. Główny wyłącznik 
znajdował się przy samych drzwiach. 
Zagasiłem światło, by się przekoneć, 
że stary śpi. Gdyby nie spał wyszedł- 
by z pokoju, po zgaśnięciu świalła. 

— Temniemniej mylisz się. Tarna 

zabił Stilinan. 
Chińczyk mruknął coś zniecierpli- 

wiony, ale nie zaprzeczał. 
Podczas gdy Emery kąpał się, 

Feng-Cho przygotował jego frak. 
Złowieszczy człowiek był juž pra- 

wie gotów do wyjście, gdy rzekł: 
— Będę w loży Nr. 1 — nmajbiiż- 

szej de sceny. Proszę mi dać aparat 
podsłuchowy. 

Feng-Cho wynalazł małą czar- 
па skrzynkę, i chociaż była dosyć 
ciężka, Emery włożył ją do kieszeni. 

— ł rewolwer — dodał major. 
Feng Cho podał natychmiast króte 

ki, ciężki brauning i oglądnął go sta- 
rannie. 

— Ale to jest lepsze,—rzekł. 
W ręku jego ukazał się nagle nóż, 

krótki i szeroki z lakierowaną ręko- 
įešcią. 

Z dumą i zachwytem pogladzi! 
błyszczącą powierzchnię noża, Qder- 
wał kawałek papieru, zwinął w kulkę 
i rzucił w górę. W chwili, gdy kulka 
spadała, błyskawicznem uderzeniem 
noża rozciął ją na połowę. 

— Wszyscy ludzie boją się stali, 
—zacytował chińskie przysłowie.— jest 
ona cicha, szybka i zadawalniająca! 

Major Emery uśmiechnął się. 
— Może być,—rzekł sucho, —ale 

wezmę rewolwer.—To mówiąc wsu- 
mął do kieszeni broń.—Teraz proszę 
© butelkę tokaju i przekąski. Proszę 
czekać z samochodem na małej u- 
liczce w pobliżu teatru, Sam będziesz 
oczekiwał na mnie przy wyjściu w 
tlumie. Na ludzi, idących do opery 
zawsze oczekują tłumy ciekawych. 

Skończył swój surogat obiadu i 
zatelefonował. 

— Czy to Scotland Varc? Chciał- 
bym mówić z pomocnikiem komisa- 
rza p. Willem. 

Po dosyć długiem oczekiwaniu, 
znów odczuwał się głos  niezna: 

jomy; 
— Major  Emery,—rzekł w edpo- 

wiedzi na pytanie—kte mówi? 
! znów czekał chwilę, wreszcie 

rozległ się mrukliwy głos Willa, 
— Tutaj major Emery. Mam waź- 

ns wiadomości dla policj'. Chciałbym 
widzieć się z Beckersenem w mojem 
mieszkaniu o 11-tj wieczór. 

— O co chodzi?—zapytal Will. 
— Wolałbym rozmówić się z Bec- 

kersonem, gdyż on Się tem zajmuje. 
— Kokaina? Dobrze. Dam mu 

znać, żeby się udał do pana. 
— ©О 1Ilej godzinie, —powtórzył 

Emery i z uśmiechem powiesił sių“ 
chawkę. 

Wiadomość e aresztowaniu  Jarvi 
była dla Raifa gromem z jasnego 
mieba, a gdy okazało się, że złapano. 
drugiego jeszcze członka szajki, Ralfa 
ogarnęła panika. 

Spędził przykrą godzinę na paie- 
niu papierów kompromitujących i ra- 
chunków. O dziewiątej dopiero przy- 
pomniał sobie, że miał być u Lb 
i udał się do niej. 

Lu spotkała go w jaknajgorszym 
humorze, 

— To się nazywa iść razem m 
obiad? —zawołała ze złośliwą iroając— 
Czy nie masz w demu zegarka? 

— 16% na kolację, jeśli na obiad 
za późao,—warknął Ralf —Gdzie jest 
Elza? 

— W swoim pokoju, jak zwyłleł 
Czyż ona zostanie tu na całe życie? 

— Wyjedzie za dzień, albo za 
dwa. Chodźmy tutaj, 

To mówiąc otworzył drzwi do 
salonu i wciągnął żonę za sobą. 
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