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Wilno, 15 go września, Wybory do Rady Ligi Narodów 
Proces o nadużycia w Kuratorjum A 

Szkolnem potrwa prawdopodobnie GENEWA, 15 'X (PAT). Zgromadzenie uchwaliło jednogłośnie projekt 
parę dni. Zeznania Świadków odsła- rezolucji w sprawie procedury wyboru dziewięciu niestałych członków 
niają obraz nader smutny ówczesne- Rady Ligi Narodów. 
go stanu pracy w administracji szkol- W imieniu państw północnych przemawiał delegat Szwecji, który 

nej. Chaos, lekkomyślność brak po- Oświadczył, iż peństwa te głosować będą za projektem, który nie będzie 
czucia odpowiedzialności u ludzi po- zawierał ani przywilejów, ani wyjątków oraz który nie będzie narażał na 
zostających na kierowniczych stano- szwank swobody i godności Zgromadzenia, 
wiskach. Kurator Gąsiorowski nie Wytoniły się pewne różnice zdań między delegacjami Ameryki Po- 

wie np. jakim rozporządza budżetem, łudniowej ponieważ prócz kandydatury na miejsca nizstałe do Rady Ligi 
naczelnik wydziału szkół średnich p. Narodów, Chili, Kolumbji i Saiwador, Urugwaj wysunęty również swoją 
Świderski zastępując oskarżonego kandydaturę co przedtem nie było przewidziane. 
Rachalskiego przez 12 tygodni nie 5 у r . = Regulamin wyborów na miejsca niestałe zagląda do jego wydziału. Już te pa- 
rę drobnych przykładów šwiadcžy, . : 
że ludzie którzy kierowali wówczas ‚ ‚ OENEWA, 15/X (PAT). We środę przed południem odbyło się po: 
pracą oświatową nie byli odpowied- siedzenie Zgromadzenia Ligi Narodów. Na posiedzeniu tem wysłuchano 
ni i pomyśleć, że trzeba było tak po- Sprawozdania przewodniczącego komisji prawniczej, radcy związkowego 
nurej sprawy įsk nadużycia w urzę- Motty o przebiegu obrad tej komisji w sprawie regulaminu wyborów na 
dzie, który ma za zadanie kierować Miejsca niestałe do Rady Ligi Narodów. Czasu trwania mandatów człon- 
wychowaniem młodzieży aby te lek- ków Rady oraz ich ponownej wybieralności. 2 
komyślne i nieodpowiedzialne jed- Radca Motta zaznaczył, iż komisja przyjęia za podstawę swych prac 

nostki usunąć projekt komiietu recrganizacyjnego Rady Ligi Narodów eraz, iż wszystkie 
Dziwnym zbiegiem okoliczności zasady, którą zawierał tamten projekt znajdują się również w rezolucjach 

proces zbiegł się z dniem rozpoczę- komisji. Rezolucja ta jest kompiomisem, który miał na celu rozwiązania 
cia wykładów w szkołach, co jest o Kryzysu Ligi Narodów, 
tyle niepomyślne, że młodzież szkol. Udało Się przeprowadzić zasadę kolejności w obsadzaniu miejsc 
na jak zawsze ciekawa tego co się W Radzie. Od tej zasady można odstępowąć tylko w tym wypadku by 

odnosi do jej przełożonych zwraca na przyznać dłuższe trwanie mandatu temu państwu, którego współpraca 
przebieg rozprawy specjalną uwagę. ieSt konieczna. : Žr 
Czytając lub słysząc zeznania šwiad- Następnie zabrał głos członek delegacji szwedzkiej Loeirgnen, za- 

ków, przemówien'a oskarżonych za. Znaczając, iż nie może on podzielać optymizmu większości. Kryzys jaki 

rzucających jeden drugiemu brudy !rapi od pewnego czasu Ligę Narodów przyniósł jej poważne szkody. 
niestety młodzież ta nie urobi sobie Rozwiązanie tego kryzysu jakie znalazła komisja było „jedynie możliwem, 
większego Szacunku dłą tych co ją "Ie jest cn jednak zadawalniającem i dlatego Szwecja  powstrzymy wała 
w pryszlość prowadzili i z tego SĘ ©б wyrażenia swej zgody na powiększenie ilości miejsc, jeżeli osta* 

włeśnie względu załoweć należy, że tecznie ustąpiła, to stało się to dlatego, aby uchromć L'gę Narodów od 
rozprawa nie odbyła się wcześniej jeszcze cięższego kryzysu. Loefgren dodał i rozwiązanie to jednak nie 
podczas wakacyj. narusza podstaw zasadniczych Ligi Narodów. TR 

Toczący się obecnie proces nie Delegat Kanady Foster zaznacza, iż dominja angielskie nie obsadzały 
zakończy sprawy nadużyć w Kura- dotychczas żadnego miejsca w Radzie, ponieważ Irlandja wysunęła swą 
torjum. Sądząc z toku rozprawy na. kandydaturę i ma być wybrana do Rady. Kanada nie występuje w tym 
leży się spodziewać jeszcze kilku roku ze swą kandydaturą, i ROAR, 
procesów Db. dygnitarzy szkolnych Irlandzki minister „Spraw zagranicznych Fitzgereld sądzi, iż ilość 
wileńskich da kiórych przewód są. 14tu miejsc w Radzie jest za wysoką i może uirudniać poważnie osiąg- 
dowy dorzuef nie mało mateujału. nięcie przepisanej przy decyzjach Rady jednomyślności, musi być wyra 

Wczoraj powrócił z inspekcyjnej leziony środek dla uniknięcia domagania się przez jakieś państwo lub 

podróży pan wojewoda Raczkiewicz. kontynent długotrwałego przedstawicielstwa w Radzie przez co mogłyby 
W ciągu Sześciu dni*'p. wojewoda bść ograniczone prawo Zgromadzenia Ligi Narodów. Delegat Belgji do 
ilustrował trzy urzędy starościńskie Brouckerea nie podziela zdania przedmówców. zę 
oraz podległe urzędy w 21 gminach Złożenie mandatów przez Brazyiję i Hiszpanię jest. wyrzźnym dowo- 

powiatów Wileńsko:- Trockiego,  Świę: dem, iż Liga Oarodów podtrzymuje swe zasady i opiera się narzucan u 

ciańskiego, Brasławskiego i Dziśnień- igi 24dań poszczególnych państw. Zdaniem jego osiągnięta jest równo- 
skiego, zatrzymując się w położonych waga między działalnością Rady Ligi Narodów i Zgromadzeniem. 
po drodze wioskach. ; Uniwersalny charakter Ligi Narodów wymaga tego, aby różne grupy 

Jakkolwiek charakter podróży był krajów miały zapewnione  przedstawicielstwo w, Radzie W interesie 
przewidziany jedynie w miejscowo- wszysikich członków leży, aby Liga Narodów, jako organ reprezentacyjny 

Ściach zwiedzanych przez wojewodę Posiadała wysoki autorytet. 
i 3 l i e . * » * 

оао ееа ugnos wssših | Co mėwiono na ostatniem posi:dzeniu. gmin zgotowala uroczyste przyjęcie 
ui aa S a GENEWA, 15 IX. PAT. Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu 

nia się o swych a ód ch po- Zana Oy ARONA X 
trzebach. W podiieladi bral R: radcy związkowego МоНу, dotyczącem regulaminu wyborów do Rady 
niebawdział Peas szlak. Ligi Naradów. Przemawiaii delegat Danj! hr. Mouike, oraz delegat Chin 

kich wyzneń, dziatwa szkolna i lo. S7ęu-Heie-Szu. Duński minister spraw zagranicznych oświadczył, iż rząd klnę organizacja jego przyjmuje znalezione rozwiązanie jakkolwiek nie bardzo zgadza się 
W. prz 52 haj i 2 jego poglądami. Delegat Chin powitał fakt powiększenia ilości miejsc 

= przemówieniach do urzędni- w Radzie i dal wyraz radości, iż zasada geograficzna znalazła raz jeszcze 
ków państwowych i komunalnych p:aktyczne uznanie przy rozdziale mandatów do Rady, dzięki temu będzie 
jak również w licznych przemówie: możliwe zapewnienie Azji a szczególnie Chinom należnego im przedsta- 
niach do delegacyj i zgromadzonej wicieistwa w Radzie. Gdyby okazało się niemożliwem przyznanie Azji i 
ludności poszczególnych gmin P. jnyym kontynentom nie licząc Europy i Ameryki dwuch niestałych miejsc wojewoda oświetlił zasadnicze Mo- w Radzie wówczas musiałyby Chiny domagać się, aby przyznano im 
meniy wewnętrznej polityki państ- mandat trzyletni. ; 
wowej nawociując urzędników d Na tem wyczerpano listę mówców i przystąpiono do głosowania 
sprawnej ł celowej służby państwu nag przedłożeniem w sprawie regulaminu wyborów. Przedłożenie to zo- 
i społeczeństwu, ludność zaś do stało milcząco bez sprzeciwu przyjęte. W toku dalszych obrad nad sbra- 
a” pracy goOSpo- wozdamiem z działalności Rady Ligi Narodów zabrał głos delegat Chin 
==! i ch i : i domagał się rewizji układów, zawartych przez Chiny z innymi państwa: 

ak resortac h urzę ów gminnych mi, przyczem wskazał na ukłzd chińsko niemiecki opierający się na zasa 
jak w podaniach złożonych na IĘCE dach równouprawnienia. Delegat Norwegji Hambro domagał się wpro- 
wojewody poruszono w pierwszej „adzenia proporcjonalnego sysiemu głosowania przy wyborach do Rady 
mierze zagadnienia gospodarcze w Ligi Narodów z uwzględnieniem kontynentów i krajów. Wybory do Ra 
szczególności konieczność przyjścia dy Ligi odbędą się jutro o godz. 10 ej. 
ze strony rządu z bardziej wydatną A 

Pierwsza oficjalna konferencja. niż dotąd pomocą siewną, udziele- 
niem pożyczek na zakończenie akcji 
odbudowy zniszczeń powojennych BERLIN, 15.1X PAT. «Nach'ausgabe» donosi z kół delegacji nie- 
udzieleniem kredytów dla rolnictwa mieckiej w Genewie, 'ż piojektowsnem jest urządzenie poufnej konferencji 
zmniejszeniem podatków, względnie między Briandem i Siressemanem na temat zagadnień ;okupacji Nadrenii 
zastosowaniem czasowych ulg po- j kontroii Niemiec. Konferencja ta odbędzie się w piątek po za Genewą 
daikowych w związku z ostatnim po posiedzeniu Rady Ligi Narodów w nowym sładzie. 
i ss pps za- 
robkowej w drodze realizowania $ Я 3 
rozbudowy dróg, przeprowadzenia Ugodowe stanowisko Niemiec. е 
robót meljoracyjnych etc. W kilku BERLIN. 151X, PAT. Korespondent genewski «Ach Uhr Auegabe“ 
tylko podaniach wniesiorio zażalenia donosi z Genewy iż Polska wejdzie z pewnością jutro do Rady Ligi 
na oz postępowanie lokal- Narąców na miejsce półstałe. Niemcy przyjęły na siebie dzięki udziałowi 
= pły 2 „1 komisji reorganizacyjnej niejako moralne zobowiązanie, iż nia podejmą 
iD waz ao: Brasławskiego żągnej akcji przeciwko kandydaturze Polski. Ten sam korespondent obu: 
i Deiśnieńskiego wyrażała podzięko- rzą się na Francje, iż zamierza za uwolnienie Nadrenji od okupacji dó- 
E 2 aaa o zmian E magač się pewnej ilości niemieckich zkcji kolejowych. Projekt taki we: 

, z o przy- g i i ji pieczenie <będfog 3 jo s pd mek dlug zdania korespondenta pochodzi od delegata Francji Loucheura. 

nia sprawy nowego podziału gmin. pyzGzRzRNSZ ONW SS NOWY OOOO 
/ 

Lekcįe Muzyki (EK EAT 

uż Oileńskie Biuro Komisooo-Handlowe 
Michał Józefowicz 

(KAUCJONOWANE) fortepianista, kompozytor i krytyk muz. 

ul Ad. Miekiewieza 21, tel. 152 
Przyjmuje 11—12 i 4 1/2 — 6. 

Posiada do ulokowania mniejsze i większe sumy 

ul. św, jakóbska Nr 6 m. Nr 1, 
(Róg ul. Dąbrowskiego), 

pod solidne zabezpieczenia. 
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w n»yrzcusży utcaficznej Cena pojedyaczego u-ru 15 groszy, 
uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów nmiezamówionych nie zwraca 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 3! 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożei Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Sądny dzień w Sejmie. 
Warszawska informacja prasowa 

nadsyła nam następujące informacje: 
Hajnt z dn, 14 wiześnia informuje, że 

marszałek Rataj nosi się z zamiarem zwoła- 
nia sejmu na dzień 16 b. m, Jednakże na 
skutek interwencji prezesa Koła żyd owskie: 
go posła Hartlasa, który powołał się na 
uchwałę konwenta senjorów, aby mie odby- 
wano posiedzeń w Sądny Dzień zdecydo* 
wał marszałek Rataj, że pierwsze posiedze- 
nie zejmu po ferjach odbędzie się dn. 20 bra. 

Jako pismo katolickie, walczące 

przedewszysikiem z areligijnością mu- 

simy Sympatycznie zanotować ten 

objaw liczenia się z uczuciami reli- 
gijnemi pewnej grupy posłów. Nie- 
wątpliwie jest to słuszne i właściwe, 

żeby Sejm nie był czynny w dniu 
w którym okoła 10 proc. ogółu po- 

słów nie wolno pracować ze wzglę- 
dów religijnych, 

Kołu żydowskiemu specjalnie jed: 
nak teraz zależy na tem, aby sądny 

dzień świętowano w Sejmie. Oto na- 
stępny po p. pośle Rozmarynie kan- 

dydat na liście 1ó-stej jest jegomo* 

šciem mato przydatnym w pracy po- 

selskiej,j a ze względu na rewelacje 

p. Wł. Grabskiego zaistniała obawa 
że posła Rozmaryna porwie chapan, 

Żart na stronę. 

P. Wład. Grabski w swem liście 
postawił zarzuty korupcji czterem pp. 

posłom: Michalskiemu, Byrce, Rozma- 

rynowi i Wyrzykowskiemu. Są to 
posłowie reprezentujący poważne u- 

grupowania w Sejmie, wreszcie nie 

trzeciorzędni Sejmowi figuranci, lecz 

wybitni posłowie odgrywający  kie- 

rownicze role w swoich stronnictwach. 

Prócz tego zarzucił p. Wł, Grab- 

ski p. Witosowi, że mu radził sko- 

rumpować p. Byrkę i jek go skorum: 

pować, zarzucił też marsz. Ratajowi,. 
że był obecny przy tej rozmowie, i 

na nią nie reagował w sposób na 

który uczciwy marszałek Sejmu zdo- 

być się powinien. 

Na zarzuty te zareagował marsz” 

Raiaj onegdajszem swoim przemė- 
wieniem do dziennikarzy, następnie 

w tej sprawie wezwał na naradę 

posłów Byrkę, Michalskiego i Wy: 

rzykowskiego, Oraz konferował z 

posłem Rozmarynem. 
W tej sprawie, jak w każdej spra- 

wie politycznej odróżnić należy rze- 

czy istotne od nieistotnych. 

Otóż nieisiotne jest: | 

1) Błędne sianowisko p. Wł. Grab- 
skiego w sprawie monopolu zapał: 

czanego. Monopol zapałczany był 

sprawą skandaliczną, na razie jednak 

zwracało na to uwagę tylko Słowo, 

Pan Wł. Grabski popełnił mnóstwo 

błędów, nietyiko co do monopolu 

zapałczanago. Błędy p. Wł. Grabskie- 

go nie mogą jednak w danej sprawie 

"odegrywać żadnej roli. Dana sprawa 

nie toczy się na tle takiej czy innej 

krytyki skarbowej polityki p. Grab- 

skiego. 
2) Nieistotnem jest również ten 

fakt niezbity, że p. WŁ Grabski jak 

kolwiek sam był człowiekiem t. zw. 

czystych tąk,;—to jednak przyczynił 

sie mocno do szerzenia korupcji 
wśród posłów, a przez to i w całym 

kraju. P. Grabski był wogóle czło: 

wiekiem o specjalnych przekonaniach 

i specjalnej psychologii i nie można 
mu stawiać takich samych wymagań, 

jakie się stawia zwykłym ludziom tej 

specjalnej psychologji nie posiadaią- 

cym. Kolekcja frazesów, pamięć o 

któryca pozostawił p. Grabski po 

sobie świadczy o tem najlepiej. 
Pan Wł, Grabski był tym poli- 

tykiem, kióry porywa się na zamach 

stanu. Z Sejmem walczy bronią 
Scjmu t. j. korupcją. 

Natomiast istotne jest: 
1) że oskarżenia p. Wł. Grabskiego 

dają dokładny obraz metad korupcji 

które panowały i "panują w Sejmie 

2) że zarzuty p. Wi. Grabskiego 

dotyksją posłów z różnych giup sej- 

mowych i dlatego właśnie przeciw 

p. Wł. Grabskiemu mobilizują cały 
Sejm 

sejmowych, dotykają wodza sejmo 

władztwa p Witosa i wreszcie mar- 

szałka Sejmu p. Rataja. 
Pan marsz. Rataj jest parlamenta- 

rjuszem, który szerzy w Polsce kult 

nieodpowiedzialności, lekkomyślności 
i wyniosłego traktowania spraw. Pan 

Rataj jest z pochodzenia galicjaninem, 
nieskończonym studentem lwowskie- 

go uniwersytetu, a jednak właśnie 

język rosyjski posiada doskonałe 0- 
kreślenia na ton, który p. marsz. Ra- 

taj wprowadza do nazego życia po' 
litycznego. Jest to obrzydliwym bie- 

załawieszcziny. 

Kiedy się gabinet wywraca i pań- 

stwu grożą poważne komplikacje, p. 

Rataj rzuca iaskę marszałkowską i 

powiada „ja idę czytać Jawę Siedle- 

ckiego*, jak gdzby kogokolwiek mo- 

gło obchodzić co p. Rataj czyta do 
poduszki. Kiedy odbyły się wybory 

Prezydenta (również w chwilach na- 

der poważnych) p. Rataj mówi: „ja 
nie jadę powiadamiać Prezydenta o 

wyborze,, bo ja mam pecha”. 

* Tylko bardzo marnym reporterom 

mogą imponować takie „kawały* wy* 
powiadane przez człowieka na tak 

poważnem stanowisku i w chwilach 

tak poważnych. 
Dziś się p. Rataj naradza z p. 

"Wyrzykowskim. To także olbrzymi 
nietakt. Pana % yrzykowskiego repu* 

tacja jest diatego dwuznaczna, że p. 

Wyrzykowski jest posłem. Gdyby 

posłem nie b;ł byłaby zupeinie jedno - 
znaczna i wyrzeźnie sformułowana 

w prokuratorskim akcie oskarżenia. 

Marszałek Sejnu nie powinien się 
naradzać z takiemi panami. 

W Warszawie mówi się o pom- 

šcie Sejmu nad p. Orabskim. Społe- 
czeństwo nie powinno dopuścić do 

tego, aby zarzuty postawione przez 

p. Wł. Grabskiego badał sąd Sejmo* 

wy. Praktyka wykazała, że sąd sej: 

mowy za swoją suprema lex uznał 

obronę honoru i instytucji sejmowej 

i korporacji poselski:j. 
Sejm zechce się odegrać na p.Wł. 

Gzabskim. Sejm milczał, gdy marsz. 
Piłsudski określił go w wyrazach jak: 

najgorszych, Marsz. Piłsudski mówił 
nazajutrz po zamachu, marsz, Piłsud- 

ski był człowiekiem silnym. Pan Wł, 
Grabski którego wielkie błędy uzna 
cała Polska, nie kwestjonuje jego oso- 
bistej uczciwości jest dziś niewątpli- 

wie człowiekiem słabym. Za określe- 
nia człowieka silnego sejm chce 
wziąść rewanż na_ człowieku słabym. 

Rozczulająca solidarność "wyzwo- 
1ейса Wyrzykowskiego i p. Witosa 
pod wspólną iaską p. Rataja! 

Jeśli Sejm odda sprawę do sądu 

marszałkowskiego, jeżeli p. Wł.Grab- 

ski wyjdzie z tej sprawy, — to będzie 

to jeszcze jedna w życiu naszem 

sfałszowana karta. Bo pamiętać "nale- 

ży, że w życiu społecznem Polski 

Sejm jest niczem. Sejm jest instytucją 

o nagorszej reputacji. Sejm nie jest 
dziś dla Polski żadną powagą, żad- 

nym autorytetem. Sejm urzęduje na: 

dal tylko dlatego, że żak ehce rząd p. 
Bartla. Gpyby ten sam rząd chciał 

ustąpić Sejm przez jakąś Radę Stanu 

Radę Gospodarczą z własnej nomi- 

nacji, ze społeczeństwa polskiego na- 
prawdę żadna poważna Siła nie sta- 

nęłaby w obronie Sejmu. A jednak 
dziś nietylko losy p. Wł. Grabskiego, 
lecz losy budżetu, a więc losy pań- 

stwa leżą w rękach tej złośliwej bez- 

silności. 

Na tem też polega nasza tragedja. 
Cat. 

0rono 
Nowy, nadzwyczajny wynalazek ame- 
rykański przeciwko  madmieraemų 

poceniu się. 
Żądać wszędzie. 

W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 

  

  
3) że zarzuty p. Wł. Grabskiego 

dotykają kierowników i prowodyrów 

  

  

Sejm i Bząd. 
Rząd a sprawa podwyžek 

uposażeń. 

WARSZAWA. 19 |X. (żel.wł. Słowa) 
W kołach politycznych mówią, że 
rząd nie oprze się żądaniom podwy- 
żek dia urzędników państwowych. 
Aczkolwiek w preliminarzu budżeto- 
wym na kwartał IV niema mowy o 
podwyżkach, to jednak przypuszczają, 
że od Nowego roku nastąpi nieznacz- 
na podwyzka uposażeń i związana z 
tem podwyżka podatków. 

* Dzień premjera. 
„ Premjer Bartel przyjął delegację 

zjazdu związku spółdzielni rolniczych, 
która przedstawiła postulaty w Spra- 
wie powziętych przez zjazd uchwał, 
dotyczących Banku rolnego, oraz 
handiu zbożem. : 

: Nasiępnie premjer konferował dłu- 
żej z ministrem pracy i opieki spo- 
łecznej, Jurkiewiczem, w _ sprawie 
bezrobocia, oraz zatargów w  prze- 
myśle. 

Wreszcie p. Bartel odbył dłuższą 
konferencję z ministrem  sprawiedli* 
wości, Makowskim, który po choro 
bie rozpoczyna już urzędowanie. Jak 
słychać—konferencja dotyczyła spra- 
wy obrad komiteiu pohtycznego mia- 
nowania Rady prawniczej, oraz de- 
kretów. 

Przyjazd min, Ninczica. 

Jugosłowiański minister spraw za- 
granicznych p. Ninczić ma przybyć 
do Polski pod koniec bieżącego mie- 
siąca, możliwe, iż 27 mb. Podczas 
jego bytności w Warszawie zostaną 
podpisane przez obu ministrów spraw 
zagranicznych umowy 0 wieczyste 
przyjaźni i inne trakiaty. 

Powrót min. Zaleskiego, 

WARSZAWA, 15 IX. (żel wł Słowa) 
Min. Zaleski powraca do Warszawy 
w początkach przyszłego tygodnia. 

Sprawa kredytów amerykań- 
skich. 

WARSZAWA, 15 IX. (żel. wł Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej p. Mościc- 
ki przyjął dziś na audjencji .prezesa 
Steczkowskiego,. z którym omawiał 
Sprawy kredytów zagranicznych. P, 
Sieczkowski informował obszernie p. 
Prezydenta o stosunkach w tej dzie- 
dzinie. Zdaniem p. Steczkowskiego 
kredyty amerykańskie uda się uży- 
skać dia prywatnych przedsiębiorstw 
co ożywi nasz ruch przemysłowy w 
znacznym stopniu, 

P. Skrzyński, 

WARSZAWA. 15.X, (żel wł Słowa) 
B. premjer p. Aleksanaer Skrzyński 
wyjechał do Berlina i Paryża gzie 
dalej ma zamiar studjować funkcjono: 
wanie parlamentaryzmu, które rozpo- 
czął w początkach b. lata. 

Podziękowanie Fidacća. 
WARSZAWA. 15.1IX, PAT, Kie- 

rownik ministerstwa spraw zagra- 
nicznych otrzymał od prezesa kon: 
gresu Fidac'u puik. Crossfielda de- 
peszę następującą: „W imieniu Fida'cu 
składam rajserdeczniejsze podzięko» 
wanie za wspaniełe przyjęcie, jakie 
zostało przygotowane Fidacowi, Do- 
wiedzieliśmy się bardzo wiele o wa- 
Szym kraju o ludności, kiórej przed: 
tem nie znaliśmy i jesteśmy nią za- 
chwyceni.  Powracamy do siebie, 
przeniknięci najgłębszem uczuciem 
dia polskiego narodu, który może 
być pewien, iż Fidac zawsze gotow 
jest uczynić wszystko co jest w jego 
mocy, aby pomóc pokojowemu roz- 
wojowi Polski. Pułk. Grossfield, pre- 
zes kongresu Fida'cu w Polsce. 

Budowa dwuch statków sa- 
Ionowych, 

WARSZAWA, 15,IX, PAT, W dniu 
13 b. m. została podpisana w Mini. 
sterstwie Kolei ze stocznią gdańską 
umowę na budowę dwuch statków 
salonowych dla obsługi morza polskie: 
go. Umowę podpisał w imieniu skar: 
bu polskiego minister kolei p. Ro- 
mocki. Całe zamówienie ma być 
wykonane w ciągu przyszłego roku, 
przyczem jeden ze Statków będzie 
prawdopodobnie już w maju przysz* 
łego roku oddany do użytku. W ten 
sposób połączenie Helu i Gdyni z 
Gdańskiem będzie już w przyszłym 
roku zapewnione przez kursowanie 
na tym odcinku statków polskich. 
Pozatem siatki te będą mogły kurso- 
wać po morzu Bałtyckiem i północ- 
nem i utrzymywać regularne: połą- 
czenia okrętowe Gdyni z portami 
Bałtyku i Skandynawii.



ECHA KRAJOWE 
Zjazd Nowogródzkiego Towarz. Rolnicze go. 

— Korespondencja Słowa — 

Przez długie dziesiątki lat Towa- 
rzystwo Rolnicze w zaborze rosyj- 
skim, w t. zw. „Kraju zabranym“, 
były jedynym ośrodkiem pracy nie- 
tylko rolniczej, ale możnaby powie- 
dzieć, że kulturalnej i nawet do pew- 
nego stopnia narodowej. Myśl polska 
choć w tak wąskim zakresie starała 
się o przyobleczenie w szaty realne. 

Przodującem Tow. Rolniczem było 
Mińskie Tw. Rolnicze. Zasługi jego 
zbyt dobrze są znane na całych 
Kresach, by trzeba je było wyłuszczać. 

chwilą gdy wszystko w 
polskie zostało brutalnie oderwane 
od Ziemi Kresowej. najprzód całej 
przez najazd barbarzyńskich hord 
bolszewickich, « potem częściowo 
przez Trakiat Ryski, z chwilą tą i 
Mińskie Tw. Rolnicze straciło grunt 
pod nogami; spotkał je ciężki los, 
los emigranta choć we własnym kraju. 

— Choć część M'ńszczyzny po- 
zostało po sironie polskiej, to jednak 
Mińskie Tow. Rolnicze w pierwszej 
swej formie nanowo nie rozpoczęło 
działalności, Zamiast niego powstały 
w każdym powiecie Okręgowe Tow. 
Rolnicze, połączone pierwotnie za 

pośrednictwem Rady Wojewódzkiej. 
Od 1926, zlały się w jedną organi- 
zację, w Nowogródzkie Wojewódzkie 
Tow. Rolnicze. | ta właśnie organi: 
zacja stała się kontynuatorką prac i 
tradycji Mińskiego Tow. Rolniczego. 

Kierownicy Wojew. Tow. Rolni- 
czego uznali ża wskazane przepro- 
wadzenie, że się iak wyrażę, próbnej 
mobilizacji. Na dzień 12—13 września 
zwołali wszystkich członków towa- 
rzzstwa na pierwsze Walne Zebranie 
do Baranowicz. 

Myśl, w samem założeniu bardzo 
dobra, okazała się jeszcze lepszą po 
zrealizowaniu, przyniosła bowiem 
jeszcze jedną nadprogramową korzyść 
prócz wielu innych spodziewanych i 
osiągniętych. Sprawiła mianowicie to, 
że biorący w Zjeździe udział rolniczy 
nabrali wiary we własne siły, przeko- 
kawszy się naocznie o potędze, którą 
bądź co bądź stanowią. A wiara w 
siebie przydaje się zawsze i dodaje 
bodzca do dalszej pracy, w czasie 
potrzeby nawet do dalszej walki, 

Rewja sił udała się zupełnie! 
Zjazd rozpoczął się w _ niedzielę, 

12go września nabożeństwem w 
kościele parafialnym; w czasie kaza: 
nia ks. kanonik Żołądkowski złożył 
Zjazdowi życzenia jak najpomyślniej- 
szej pracy. 

O godz 12:ej w dużej sali Straży 
Ogniowej zebrało się dwieście kilka- 
dziesiąt osób, prawie wyłącznie rol 
ników, należąlych do średniej i więk: 
szej własności. Zjechali się oni licz: 
nie ze wszystkich powiatów Woje: 
wództwa Nowogródzkiego; rozumie 
się przeważali liczebnie Baranowicza- 
nie. 

Zagaił zebranie dłuższem przemó: 
wieniem prezes Woj. Tw. Roiniczego 
p. Konstanty Rebułtowski, Naszkico- 
wał on bistorję prac danych guber- 

njalnych Tw. Rolniczych, oraz pobocz- 
nych a pokrewnych instytucjj, two- 
rzonych z wielkim wysiłkiem pod roz: 
maitemi postaciami przy Tw. Rolni: 
czym mimo trudności czynionych 

przez rząd rosyjski.— Przyszła potem 

wojna i prawie zupełne zamarcie 
wszelkiej pracy społecznej.—Z chwilą 
powrotu do gniazd rodzinnych i do 
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Wraženia teatralne, 

Tristan Bernard i Alfred  Athies: 
„Figle polityczne“  Krotochwila w 

3 ch aktach — na scenie Teatru Pol- 
skiego. 

Minęły dawno te czasy, kiedy Tri- 
stan Bernard pisał swoje rozkoszne 
opowiadania conżes, jedynie dlatego 
aby piszć możliwie najpiękniejszą 
francuszczyzną, w której do dziś dnia 
celuje. Dziś w sześćdziesiątej akurat 
jesieni życia, pisze dla teatru—uciesz: 
ne komedyjki, bo każdą z nich przyj- 
muje publiczność paryska, a i, bywa, 
że w zagranicznych krajach, zawsze i 
nieodmiennie ze szczerą wdzięczno- 
ścią za miły, higienicznym śmiechem 
przesycony wieczór, spędzony w tea: 

trze, ; 
Nikomu Tristan Bernard , źle nie 

życzy, do nikogo niema żadnej pre- 
tensji, nikogo niechce ani przerabiać 
ani urabiać, nie okłada bliźaiego swe- 
go ridendo... wizykatorjami. Dosko- 
nale tylko zna dusze ludzkie, osobli 
wie ludzkie przywary i słabości; mnó: 
stwo ich w życiu podpatrzyę i wciąż 
mu one jakoś wpadają w Oczy... i 

Barano wicze, 14IX 26 r. 

roli rolnicy odrazu zaczęli się zbierać 
w Oxsręgowych Tw. Rolniczych, dziś 
skupionych w :Wojewódzkiem Tw, 
Rolniczems Praca idąca początkowo 
w dość szybkiem tempie, później zo- 
stała zahamowaną dzięki niespodzie- 
wanemu cofnięciu subsydjów rządo- 
wych; odbiło się to bardzo szkodli- 
wie na całokształcie prac rolniczych. 

Drugim wielkim minusem w :roz- 
woju stosunków była niemożliwóść 
dojścia do porozumienia ze Związ- 
kiem Kólek Rolniczych Ziemi Nowo- 
gródzkiej; ta czatnia instytucji zamie- 
niła się w konkurencyjną ku wielkiej 
szkodzie publicznej.—Obecne zebranie 
według słów prezesa ma za zadąnie 
przyczynienie się do skupienia wszyst- 
kich sił rolniczych bez względu na 
wielkość posiadanych warsztatów w 
myśl idei stworzenia jednolitego „iron 
ta rolniczego". Zdać sobie jednak 
trzeba sprawę z tego, że jeżeli dziś 
pod wielu względami jest źle, to dla- 
tego że przez swoją gnusność i apa: 
iję rolnicy sami są temu winni; męż- 
ne przyznanie się do winy jest nie- 
zbędnem w celu zdobycia się na po- 
prawę — 

Po przemówieniu inauguracyjnem 
i po przyjęciu porządku dziennego 
jednogłośnie na przewodniczącego 
powołano prezesa p. K. Rodułtow- 
skiego. Do stołu prezydjalnego za: 
proszeni zostali: pp. wojewoda gen. 
Januszajtis, dow. Brygady pułk. Ta: 
raksiewicz, dyrektor Wileńskiego Od- 
działu Banku Rolnego p. Maculewicz, 
starosta p. Kubieć, profesorowie Bie: 
dzyński i Łastowski, przedstawiciel 
C. T. R. p. Kiewlicz, ks. Czetwertyń 
ska, p. L. Narkiewicz Jodko, burmistrz 
p. Pióro-Dembliński, oraz wszyscy 
prezesi Okr. Tow, Rolniczych. Sekre- 
tarjat objęli pp. Szalewicz i Chlopickl. 

(D. c. n.) 

ZD 

GRODNO. 

— (n) Ordynat Bisping przed 
sądem. Dnia 18 października rb. w 
sądzie okręgowym w Grodnie od- 
będzie się proces ord. Jana Bispinga, 
oskarżonego z art. 455 i 562 k. k. 
(zabójstwo i podpalenie). 

Sprawa ta dotyczy działalności 
ord, Bispinga w roku 1918, kiedy to 
podburzone włościaństwo, powraca- 
jące z Rosji w gminie W. Ejśmonty, 
pów Grodz., poczęło rabować ma- 
jątki. 

Ord. Bisping zorganizował opór 
i tem w dużej mierze przyczynił się 
do zaprowadzenia tadu w powiecie. 
Sprawa wywołuje ogólne zaciekawie- 
nie. Obronę dotychczas wnosi miej- 
scowy adwokat p. Konstanty Tali- 
kowski, 

— (m Z pow. Rady Szkolnej. 
Prezesem pow. Rady Szkolnej został 
p. Maurycy O'Brien de Lacy, obywa- 
tel ziemski pow. grodz. Zastępcą 
prezesa jest p. Biegański, dyr. sem. 
państw. męskiego, W skład zarządu 
wchodzi też ks. kan. Kuryłowicz, 
prezes Polsk, Mac. Szkolnej. 

— (n) Teatr żydowski. Przy- 
znanie 8 dni w miesiącu teatru miej- 
skiego na żydowskie przedstawienia 
spowodowało, że w Grodnie powstać 
ma w najbliższej przyszłości stały 
teatr żydowski. 

WIĘCIANY 

— Cbfity plon obławy na, 
wilków. Plaga wilków gnębiąca 
ludność Święciańskiego powiatu w 
zwązku ze zbliżającą się zimą staje 
coraz groźniejsza. Włądze miejscowe 
w zrozumieniu tego i dopingowane 
w zmagajcą się iłością wypadków 
porywania owiec i duszenia koni 
przez szkodników zorganizowaly o- 
bławę. Osława w której wzięło udział 
dwudziestu strzelców odbyła się na 
terenie gminy Łyntupskiej. 

W. rezultacie po całodziennych 
trudach zabito pięciu wilków i lisa. 

jakże tu nie napisać wesołej komedyj- 
kil Bo werwa dopisuje — zawsze. 
Optymiżm też —z okrutnie ujmują- 
cym odcieniem dobroduszności. Lu- 
dzie to wolą niż ćwiczenie biczem 

„ satyry... jakby to powiedzieć?, na su: 
cho. To też niechno się nazwisko 
Tristana Bernerda na afiszu ukaże, 
nie wytrzyma nikt. Pójdzie do teatru 
zabawić się, pośmiać. 

Tak było i z „Figlami polityczne: 
mi* — osobliwie w Paryżu gdzie 
bezpośredniość obserwacyj mocniej 
oczywiście działała na publiczność 
niż gdzie indziej. Ale czy to i... gdzie- 
indziej nie przenicowuje się jednej i 
tej samej gazety z postępowej na 
konserwatywną lub odwrotnie? Czy 
to się tylko w Paryżu zapisują ludzie 
do tego lub owego stronnictwa—dla 
karjery politycznej” Czy metody, i 
manewry wyborcze nie Są dziś wszę- 
dzie te same? Nic absolutnie nowego 
i niespodziewanego nie pokazał nam 
paryski ulubiony autor wesołych ko: 
medyjek, „Figle! Figiel — powiedzia- 
łaby pani Jowialska — Co też jego- 
mość nie wygadujel* A 'my chętnie 
dopowiadamy; „Znamy! znamy!" — a 
swoją drogą któżby się setnie nie 

"wpół bolszewickiej 

O naszych sprawach 
Pokłosie prasowe. 

go Krasnoje Znamia występuje po* 
seł Machaj. (Galicyjskie nazwisko i 
p. Machaj jak się okazuje jest u nas 
socjalistą importowanym z Galicji) 
Poseł Machaj polemizuje z posłem 
Rogulą (zacna kompanja poselska.) 
Pos. Ragul zarzucił posłowi Macha- 
jowi (najbliższemu towarzyszowi pra* 
cy opisanego wczoraj w Słowie po- 
sła Wolickiego) Okazuje się, że po: 
seł Rogula zarzucił posłowi Macha- 
jowi i Wolickiemu po pierwsze, że 
są skrytnemi agentami bolszewickie- 
mi, po drugie że biorą pieniądze bol- 
Szewickie, po-trzecie że towarzysze 
Р.Р5. 7 grupy pos. Wolickiego to 
bandyci, którzy biorą udział w ban- 
dyckich napadach. 

Pos. Rogula sam należy do na- 
białoruskiej /ro- 

mady. Bądź co bądź i jego świa: 
dectwo, že pos. Wolicki i jeszcze 
najbliżsi są skrytnemi ajentami so- 
wieckiemi ma swoje znaczenie. 

Główny argument pos. Machaja 
w odpowiedzi ną zarzuty pos. Ro- 
guli jest ten, że pos. Rogula jadł 
kolację w jednym gabinecie z staro- 
stą baranowickim p. Kwiecińskim. 

„Krasnoje Znamia z nienawiścią 
zwalcza każdą polską partję, nawet 
o Wyzwoleniu pisze tak samo i w 
tych samych wyraząch co publicyści 
sowieccy z Mińska. Zwalcza także 
rząd i to bardzo namiętnie: 

Oto co w przekładzie z rosyjskie- 
go na polski pisze organ P. P. S. 

Rząd inicjatorów przewrotu i <odrodze« 
nia moralnego» (cudzysłów red. Krasnoje 
Znamla) idzie ręka w rękę z obozem sprze- 
dawczyków i nikczemników. 

Robotnicy i włościanie powinni rozu- 
mieć, że rząd taki nie odrodzi państwa. 
Rząd nie ma gospodarczego planu, a żywi 
faszystowskie zamiary. Rząd ten jest pod- 
trzymywany przez koła polskiej reakcji, dla- 
tego właśnie, aby złodzieje 1 nikczemuicy 
mogli kraść i spekulować, bez kontroli ludu 
bo tylko pod kontrolą obecnego opiutego 
Sejmu. 

Robotnicy i włościanie powinni bronić 
demokracji, bronić parlamentaryzmu. 

Należy mobilizować swe siły dia walki 
z uadchodzącym faszyzmem. 

Stanowisko dość wyraźne. Pos. 
Wolicki ajent bolszewicki nie w 
mniejszej jest do rządu opozycji, jak 
Pp. endecy. 

Przejdźmy teraz do endeków. Jak 
te źe, gdy redaktor nie czyta rewizji 
numeru swej gazety. Oto na str, 4-eį 
we wczorzjszej Gazecie Warszaw: 
skiej znajdujemy taki passus p. Adol- 
ta Nowaczynskiego: 

Przeciw jakimkolwiek podwyžszeniom 
poborów płodującej inteligencji urzędniczej 
oświadczyły się kategorycznie tylko dwa 
organy związane z sobą moralnie od lat 
20 tu, Jest to Czas krakowski i <Przyjaciel 
ludu» Staplūskiego. 

Prawowity, rozumny endek, który 
zna doskonale przekonania swoich 
publicystów, po przeczytaniu tego 
ustępu, wie już odrazu doskonale, że 
tylko pisma najbardziej pod wzglę- 
dem — тога!пут upadie mogą być 
przeciwne  podwyższaniu poborów 
urzędnikom. 

A oto co na str. 3 w tymże nu» 
merze tejże Gazety Warszawskiej 
czytamy: 

Zarówno o prowizorjum, jak i o no« 
wym budżecie krążą miepokojące pogłoski, 
Opracowywany przez rząd budżet ma do* 
sięgnąć 2 miljardów złotych. Jestto kwota, 
która poważnie musi zamiepoić nietylko 
Sejm, ale i społeczeństwo. 

Rozpoczęta przez ministra wojny akcja 
podwyżek poborów, ogarnęła ogół urzędni- 
ków i przybrała niepokojące formy, 

Cóż teraz ma myśleć endek ro- 
zumny. 

W dalszym ciągu wstępnego ar- 
tykułu w Gazecie Warsz jak zwykle 
apologja Sejmu. 

Otóż Sejm. ten Sejm tak sponiewiera- 
rany i śplugawiony przez sanatorów majo- 
wych etc, 

To samo co u posła Wolickiego 
w Krasnoje Znamia. Nawet tesame 
wyrazy. M 

Lekcje śpiewu solowego 
udziela 

Qanda Toczyłowsiu 
Zapisy na lekcje w dnie powszednie 

do 1i-ej rano i od 3 — 5 pop. 
Bernardyński 3 m. 8. 
  

uśmiał, 
Bo jeszcze w dodatku Tristan 

Bernard szeroko korzysta z praw 
przysługujących — krotochwilišcie i 
sytuacje oraz typy porządnie wydyma 
do przesadnych kształtów wierutnych 
koczkodanów i czupiradeł Niedaleko 
szukając — cały trzeci akt, Proszę 
sobie tylko wyobrazić, że niejaki p. 
Gelidon, (któremu i p. Wacław Mali- 
nowski ze swej strony dodaje jeszcze 
przesady) pisze jednocześnie pod włas: 
nem nazwiskiem i pod pseudonimem, 

artykuły wstępne polityczne do dzien- 
nika lewicowego i do gazety z wręcz 
przeciwnego, prawicowego obozu i.,. 
prowadzi z samym sobą zajadłą po* 
lemikę! Dochodzi do pojedynku.. Jak? 
Co? Kto z kim? To już nie moja 
rzecz ciągnąć całą sytuację za włosy 
ad absurdum. Od czegoż jest Tristan 
Bernard? Zresztą on to doskonale 
robi i cały akt trzeci to jedna, wielka 
okazja do brania się za boki, 

Albo i cała, nieprzeparta potrzeba 
pani Leontyny Bejun zwierzania się 
przed każdym ze swych miłosnych 
zapałów i przygód? Też podpatrzony 
gdzieś rys i spożytkowany  farsowo. 
Natomiast zacnego małżonka pani 
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Szpiedzy sowieccy w Wilnie. 
Na łamach rosyjsko-pepesowskie. Urzędnik kolejowy szefem bandy. — Aresztowanie 30 osób. — Współ- 

działanie Mińska z Kownem. 

dyrekcji kolejowej niezwykle wanże W potrzasku —Co zawierała ko: Od kilku oni Wilno żyje pod zna- 
kiem niesłychanie sensacyjnej afery dokumenty. 
szpiegowskiej, która zatacza ogromnie 
szerokie kręgi — i likwidacja jej jest 
już prawie na ukończeniu. 

« Pierwsze aresztowania. 

Rozpóczęło się to od aresztowań 
w powiatach Wilejskim i Motode- 
czańskim, o czem już w numerze z 
dnia 14 b. m. informowaliśmy na- 
szych czytełników. W aferę tę wmie- 
szane były szereg osób — które zo- 
stawały pod ścisłą inwigilacją policji 
politycznej i wywiadu wojskowego, 

Kurjer z Radoszkowicz i nie- 
bieska koperta. 

W trakcie aresztowań w powia- 
tach granicznych naleziono szereg 
niesłychanie kompromiiujących do. 
wodów. Równocześnie władze wy- 
wiadowcze na zasadzie wywiadu 
własnego, operującego na terenie 
Białorusi Sowieckiej, dowiedziały się, 
że w dniu 12b, m. przybędzie z Ra- ski wyjechał do Wilna, 
doszkowicz, 

Po tropach szpiegów. 
Po otrzymaniu tej wiadomości i 

dokładnego rysopisu osobnika—wy: 
jechało kilku funkcjonarfuszy policji 
politycznej do Mołodeczna, gdzie 
rzeczywiście naleźli podanego w 
meldunku osobnika, któremu towa: 
rzyszyli do Nowo: Wilejki. 

Równocześnie w Wilnie inni wy* 
wiadowcy przeprowadzali ścisły nad- 
zór nad podejrzanym 0 uprawianie 
szpiegostwa na rzecz Rosji Sowiec- 
kiej urzędnikiem wydziału mobiliza- 
cyjnego Wileńskiej Dyrekcji .Kolejo- 
wel w Wilnie Syszczewskim Zygmun- 
tem, który w dniu 13 b. m. o godz, 
16 m. 55 wyjechał do Nowo-Wilejki, 
gdzie rzeczywiście spotkał się z in- 
wigilowanym przez funkcjonarjuszy 
policji politycznej osobnikiem i wrę- 
czył mu kopertę zapieczętowaną i 
otrzymał wzamian za to 3% dolarów, 

O godz. 18 rozstali się i Syczew- 
tajemniczy zaś 

do Wilna specjalny kur. jego przyjaciel usiłował wyjechć w- 
jer bolszewicki, który ma otrzymać z stronę Głębokiego—lecz został aaresz 
rąk jednego z pracowników wileńskiej towany. . 
  

Wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 15—IX, Pat. Dnia 14 września odbyła się w m-stwie 

przemysłu i handlu pod przewcednictwem p. ministra przemysłu i handlu 
inż. E. Kwiatkowskiego przy współudziale delegatów organizacyi gospo: 
darczych konferencja w sprawiezmian w rządowym projekcie ogólno-pań - 
stwowej ustawy przemysłowej, któce ma być wydana w drodze rozpo 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. P. minister w diužszem  przemė- 
wieniu zaznaczył, iż w ustawie przemysłowej wysuwają się na pierwszy 
plan poczynani rządu w kierunku uzdrowienia Życia gospodarczego, u- 
stawa ta bowiem zunifikuje obowiązujące dotychczas na ziemiach pol- 

skich różnorodne ustawy i postanowienia przemysiowe, a w ten sposób 
usunie w interesie państwa i społeczeństwa anomalję utrudniającą roz- 
wój przemysłu i handiu. Po zreferowaniu zmian w projekcie ustawy dy- 
rektor Dobiecki zwrócił uwagę, iż zmiany te dotyczą głównie trzech za- 
sadniczych kwestyj, 

1) Formalności związanych z wydawaniem pozwoleń na zakłady 
przemysłowe, 2) eowód uzdotnienia do wykonywania rzemiósł, 3) przy- 
musowej czy wolnej organizacji cechów. Zebrani nie ujawnili zgodnych 
poglądów sfer gospodarczych co do poszczególnych tez projektu ustawy, 
ptzeto p. minister podkreślił konieczność wydania tej ustawy w jaknaj - 
krótszym terminie. Cześć kwestji spornych rozstrzygną czynniki rządowe, 
biorąc pewną odpowiedzialność za odnośne rozporządzenia. Minister za: 
znaczył, iż projekt ustawy będzie przedłożony radzie prawniczej do opinii 
przed wniesieniem jego na Radę Ministrów. Projekt ustawy w redakcji 
przedstawionej przez Ministerstwo Przemysłu i Hindlu Rada Ministrów 
rozeszle również zaiateresowanym czynnikom gospodarczym, 

Narady premjerów. 
RZYM, 15 IX PAT, Dziś w godzinach popołudniow 

w pałacu Chiggi dwugodzinna konfer. 
skim premjerem gen. Avarescu. 

ych odbyła się 
encja między Mussolinim, a rumun 

Międzynarodowy kongres lóż masońskich. 
BIAŁOGRÓD, 15 IX PAT. Wczoraj zakończono tu zostały obrady 

międzynarodowego kongresu lóż masońskich. 
udział przedstawiciele Francji, Belgii, Niemiec, Austrji, Polski, 

W/ obradach tych wzięli 
Hiszpanii, 

Rumunji, Szwajcarji, Czechosłowacji, Grecji, Turcji, Jugosławji, Meksyku, 
Chilji, Portugalji i Węgier. 

Na ostatniem posiedzeniu kongresu przyjęto jednomyślnie rezolucję 
głosżąca, iż zebranie ceniąc zasady społeczne i moraine, na których opiera 
się kultura dają wyraz życzeniu, aby ideje wolności demokracji mogące 
2zpewnič sprawiedliwość. W stosunkach między obywatelami stały się one 
podstawą stosunków między narodami odtąd niezależnymi i jednakowo 
pragnącymi uniknięcia wojny i katastrof, będących zniszczeniem świata 
cywilizowanego. 

Aby osiągnąć cel, do którego dążą społeczeństwa, loże masońskie 
przeniknięte nawskrość duchem pokoju winny prowadzić i podtrzymywać 
wszelkie usiłowania zmierzające do uregulowania wszelkich konfliktów 
w drodze arbitrażu. Jednak niebezpieczeństwa konfiiktów zdają się jeszcze 
istnieć w szczególności zaś na terenie ekonomicznym. 

Kongres postanawia zgodnie z iniajatywą niektórych krajów w poro- 
zumieniu z lożaml masońskiemi innych krajów, powołanie do życia spec- 
jalnego komitetu, który miałby za zadanie szukania środków rozwiązywa- 
nia w drodze pokojowej noniliktów ekonomicznych. 

Faszyści w 
PRAGA, 151% PAT. Dzienniki donoszą, iż generał Qajda 

Czechach, 
konfero - 

wał w niedzielę w miejscowości Czernosice pod Pragą z kilkoma  ofice. 
iami. „Czeskie Słowo* potwierdza to, uzupełniając wiadomość doniesie: 
niem, że związek faszystów uzbrojonych w rewolwery odbył w niedzielę 
koło Czernosic ćwiczenia w strzelaniu, któremi kierował gen. Gajda. Po- 
dabno miał się utworzyć faszystowski sztab generalny. 

Walka straży sowieckiej z przemytnikami. 
W dniu 10 b. m. na pograniczu sowieckiem w rejonie strażnicy Maksi- 

mówka, sowiecka straż pograniczna stoczyła większą walkę z bandą PRE 
ników, którzy zamierzali przekroczyć granicę sowiecką do Polski. czasie 
walki zostało zabitych dwóch przemytników i i żołnierz sowieckiej straży 
pogranicznej. S 
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Leontyny, pokątnego geszefciarza oraz 
skończonego wobec małżonki fajtłapę 
i ciemięgę, wybornie, -соп amore 
przez Tristana Bernarda i p. Purzyc- 
kiego wycieniowanego, możnaby Śmia- 
ło z parawana „Figlów politycznych” 
przenieść żywcem do jakiej komedji. 

Zagrano owe „Figłe* żwawo i 
składnie — a były też i miłe niespo: 
dzianki. Ujrżeliśmy znów na scenie 
Lutni bardzo utalentowaną artystkę 
p. Stanisławę Perzanowską; do zespo: 
łu pod dyrekcją p. Rychłowskiego 
rzybyli, jak widać, pp. Piwiński, 
rusikiewicz, Opolski, Żukowski, za» 

tem zespół powiększa się; prawdo- 
podobnie należeć będzie do niego 
stale p. Lena Pillati; zespół tylko na 
tem wygrać może. Natomiast nie by- 
ło dla nas niespodzianką śliczne za: 
granie przez p. Perzanowską rozamo- 
rowanej pani Bejun a p. Purzycki ze- 
chce w memorjaliku swej artystycz- 
nej karjery grubo podkreślić rolę 
imćpana Bejun jako jedną z najlep: 
szych w swoim repertuarze. Spokoj: 
ny a subtelny humor szedł od całej 
tej wysoce uciesznej figury, jednając 
jej interpratorowi powszechne uznanie. 

Cz. Jankowski. 

TEATRALJA. 
Zeszyt warszawskiego tygodnika «Со- 

moedią», który opuścił tłocznie drukarskie 
dn, 12-go b. m, przynosi nam obszerny 

przegląd ruchu teatralnego w całej Polsce _ 
zarówno w ubiegłym sezonie jak w chwili 

obecnej, w momencie przystępowania do 
nowej sezonowej pracy. 

Okazuje się, że teatry wavszawskie zdo- 
były się w ciągu sezonu zaledwie ua sze- 

snaście polskich premjer. Ośm ich dał jteatr 
Narodowy. Niestety, po za udatnym debiu- 
tem Zegarłowicza («Lampka oliwmas) i do- 

brą sztukę Szaniawskiego <Żeglarz> (Wy- 
stawia ją, mówiąc nawiasem, właśnie jutro 
po raz pierwszy Reduta w Grodnie) sześć 

pozostałych premjer były to — pisze p. E: 
Czekalski—«smutne omyłki, przedstawienia, 
które padły bądź z wimy autora, bądź та 
surowej krytyki» (oho!) Pozwólmy sobie 
na uwagę. Sztukę padająca z racji zbył su- 

rewego obejścia się z nią krytyków, nie 
jest bynajmniej <smutną omyłką». Jest sztu- 
ką, na której się o ile nie poznali, 

Dość jednak, że nie utrzymały się na 
scenie teatru Narodowego ani <Księżniczka 
żydowska» Grubińskiego ani <Hetman ŻÓł: 

  

perta. 

Aresztowanie odbyło się w we- 
runkach doprawdy niesłychanie u: 
trudnionych—mianowicie w czasie 
biegu pociągu. Chcąc mieć dokładne 
wiadomości o dalszym kontakcie z 
innemi członkami bandy szpiegow- 
skiej, postanowiono nie aresztowy- 
wać domniemanego kurjera w Nowo- 
Wilejce—lecz oddać go pod ebser- 
wację wywiadowcy. Ten spostrzegł, 
że na jedmej ze stacji osobnik ów 
wysiadł | iu nastąpiło aresztowanie. 

Stacją tę było Worepajewo. Pad- 
czas rewizji nalezione kopertę w 
której znajdował się jedynie czysty 
papier. Odesłano ją do Wilna, gdzie 
specjalni eksperci poddali papier dzi. - 
łaniu odpowiednich odczynników che- 
micznycn, po zastosowaniu których 
z pod czysiego papieru wyróżniły 
się pisane sympatycziiym atramentem 
informacje i plany. 

Zygmunt Syczewski. 

Tymczasem w W:lnie aresztowa» 
no oddawcę koperty urzędnika wy- 
działu mobilizacyjnego  Wsieńskiej 
dyrekcji kolejowej Syczewskiego Zyg 
munta, który od roku 1923 uprawiał 
akcję szpiegowską na rzecz Rosji 
sow. i Litwy. 

Dotyczczas aresztowano ogółem 
30 osób. Dalsze aresztowania trwają, 
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Sprawa Chorzowa. 

WARSZAWA, 14—!X. Pat. Jak 
wiadomo poselstwo niemieckie zró: 
ciło się sega czasu do rządu poiskie- 
go z notą, w której powołując się na 
wyrok trybunału haskiego w sprawie 
Chorzowa  sprecyzowało żądanie 
prżeprowadzenia rokow:ń nad od: 
szkodowaniai dla spółek Oberschle- 
sische Stickstofwerke i Bauerišchs 
Stickstofwerke, 

Dnia 9 bm. ministerstwo spraw 
wewnętrznych w odpowiedzi na tę 
notę zaznaczyło, iż jeżeli chodzi o 
zwrot fabryce spółki Obęrschlesische 
Stickstofwerke to temu żądaniu rząd 
poiski nie może uczynć zadość ze 
względów natóry zarówno prawiiej, 
jak i faktycznej, Natomiast utrzymuje 
całeowicie swoje stanowisko prawne 
60 do należności z punktu widzenia 

prawa cywilnego wpisowych do księg 
gruntowych spółki Oberschiesische 
Stickstofwerke jako właściciela fabry- 
ki w Chorzowie. 

Rząd polski oświadcza gotowośćz 

wszczęcia rokowań celem ujawnienia 
możności polubownego załatwienia 
sprawy. Co się tyczy pretensyj Bau: 
erische Stickstoferke to rząd polski 
już w toku prac przed trybunałem 
Haskim oświadczył gotowość nawią: 
zania rokowań w sprawie odszkodo 
wań dla niej, które to stanowisko 
zostało potwierdzone przez noię, 
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Oficerowie francuscy w Gdyni. 

GDAŃSK, 15—1X. Pat. Dowód: 
stwo fioty polskiej w Gdyni wydało 
wczoraj wieczoreri raut na cześć o- 
ficerów francuskich przebywających 
od kilku dni w Gdyni. 

Bezrobocie w Anglji. 

LONDYN, 15—iX. Pał. Liczba 
bezrobotnych w aniu 6bm. wynosiła 
1559500,—to znaczy w stosunku do 
ubiegłego tygodnia ilość bezrobot- 
nych wzrosła o 9741. 

Starcie faszystów z policją. 

LUBLANA, 15—1X Pat. Dziennik 
„Jutro* donosi z Tryestu, iż doszło 
tam do starcia między faszystami a 
policją. W rezultacie tych starć jeden 
faszysta został zabity, dwóch ciężko 
rannych. Po stronie policji jest wielu 
rannych. wcoraj wieczorem ogłoszo- 
ny został w Tryeścje stan oblężenia. 

омт нч 

rze» Morstina, anł w Letnim «Cherubin 
piekła» Germana, ani też w Małym podo- 

bno słabiutka «Bajka» Czaplickiego. Dosko: 

nale. Wiemy teraz czego mamy w Wilnie,, 
unikać, 

Nie udały się teatrowi Narodowemu 

ani <Faust» Góthego ani <Burza» Szekspira 

Nie mieli wybitnych s'ł dla siebie aui Wę* 

grzyn ani Jaracz. 
Obecnie — na sezon zimowy—dyrektor 

p. Lorentowicz zakasał rękawy i przy po- 
mocy b, dyrektora teatru krakowskiego, do: 
skonałego teatrologa 1 reżysera p. Teofila 
Trzcińskiego tudzież p. Ryszarda Ordyńskie- 
go, co chętnie mówi o sobie, że był prawą 

ręką Reichardta — ma przystąpić do dźwig* 
nięcia teatru Narodowego na wysoką stopę. 
Rozpocząto sezon <Slubami Panieńskiemi», 
w których zajaśnieli Frenkiel i Leszczyński 
a pp. Gromuicka i Majdrowiczówna ledwie 
že <dopisały». j 

Z tejże <Comoedii» dowiadujemy się, 
że p. Osterwa zaangażowany jest do teatru 
Narodowego na frzy miesiące (październik, 

styczeń i luty) w charakterze i aktora i re- 
żysera, i że w Warszawie grać będzie Ro 
mea— niewątpliwie wieczór „w wieczór nie- 

wiedzieć ile razy. 
P. Leon Schiiler, b. dyrektor teatru Bo- 

kiewski» Brończyka ani <W cichym dwo-gusławskiego, po przejściu tego teateu p» 
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BILANS HANDLOWY 
województw wschodnich. 

(Patrz „Słowo* Nr,Nr. 175 — 178, 
183 — 187, 196, 198—200, 202 i 211). 

5 Wytwory przemysłu gėrni- 
czego. 

a) Nafta i przetwory naftowe. 
Przywóz wymienionych produktów 
z innych województw do woje 
wództwa Nowogrėdzkiego wynosił w 
1924 roku — 2446 tonn, w tem do 
poszczególnych miejscowości: 

Stacje prze- 

  

znaczenia fona 

Lida 756 
Baranowicze 727 
Horodziej 272 
Słonim 186 
Stołpce 172 
Nowojeinia 140 
Lachowieze 76 
Pogorzelce 60 
Bieniakonie 20 
Budy 16 
Gawja 11 
Połoczany 10 

Razem 2446 

Udział w przywożie poszczegól: 
nych rejonów był następujący: Dyr. 
Lwowska—1752 tonny (Drohobycz, 
Ustrzyki, Lwów); dyr Wileńska 
(Wilno, Białystok. Brześć) —198 tonn; 
dyr. Krakowska (Dziedzice, Trzebinia, 
Iwonin i inne)—338 tonn; z Warsza- 
wy i Grodziska dyr. Warszawskiej 
przywieziono 60 tonn; z Ligoty (dyr. 
Katowicks)—59 i z Nadwórnej i Sta- 
nisławowa dyr. Stanisławo wsk.ej—30 
tonn. 

Wywieziono z Województwa No 
wogródzkiego 67 tonn do Rosji (ze 
st. Stołpce) i 36 tonn do pobliskich 
stacyj sąsiednich województw. — 
Razem wywóz 103 ton. 

Bilans ujemny kształtuje się zatem 
w wysokości 2343 tenn. _ 

Obrót wewnęćrzny w przewozach 
koleją był nieznaczny — zaledwie 80 
tonn (z Baranowicz i Lidy do po- 
bliskich stacyj). 

b) Sól (zwykła, kamienna i wa: 
rzona). Przywóz soli do Województwa 
Nowogródzkiego wynosił w r. 1924 
(z innych województw)—5077 tonn, 
przyczem udział poszczególnych rejo- 
nów w dostarczaniu tego produktu 
był następujący: z Bochnii i Wieliczki 
(dyr. Krakowa) — 4122 tonn: z lno- 
wracława i Wapna (dyr. Poznzńska)— 
612 tonn; z Wilna, Brześcia i in. 
dyr. Wileńskiej—150 tou: z Warsza- 
wy—84 tonn; z Drohobycza i Stebni- 
ka (dyr. Lwowska)— 42 tonny; z Bo- 
łechowa, Doliny i in: dyr. Stanisła- 
wowskiej—67 tonn. 

Rozkład przywozu według słacyj 
przeznaczenia przedstawiał się jak 

niżej. 2 
Stacje prze- 
znaczenia ТОВа 

Baranowicze 1168 

  

Stenim 680 
Horodziej 667 
Newojelnia 512 
Lida 449 
Horodški 260 
Stołpee 197 
Bohdanów 182 
Lachowicze 180 

Różanka 180 
Gawja 180 
Skraybowce 165 
Bieniakonie 118 
Bastuny 64 

Mołezadź 45 
Niemen 15 

Juracisžki 15 

Вагет — 5077 
Wywo: (do pobliskich stacyj są- 

siednich województw) wynosił za 
tenže czas — 57 tonn, czyli ujemny 
bilans w stosunku do soli wynosił— 
5020 tonn. jest to cyfra konsumcji 
soli bardzo zbliżona de cyfry wyka- 
zanej dla województwa Wileńskiego 
(4963 tonn). 

Wówczas gdy w w—wie Wileń- 
skiem obrót wewięźrzny solą wyno- 
sił 1760 tonn,—w województwie No- 
wogródzkiem spada on do 295 tonn, 
co świadczy © większem tu zastoso- 
waniu dróg kołowych na niekorzyść 
dróg kolejowych. Jako stacja na- 
dawcza główną rolę odegrały Bara- 
nowicze (198 tonn); udziął w nada- 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 
niach innych stacyj waha się od 5 
do 30 tonn. 

c) Węgiel kamienny i brykiety. 
INA podstawie „Rocznika Statystycz- 
nego* trudno ustalić naniej więcej 
ścisłą ilość węgla konsumowanego 
w Wojew. Nowogródzkiem, wobec 
przyjęcia za nominalną normę, stano- 
wiącą o wyszczególnieniu danej rela- 
cji, conajmniej 100 tonn nadania z 
danej stacji nadawczej na daną stację 
przeznaczenia, a skutkiem czego 
rubryka „różnych stacyj przeznacze- 
nia* (gdzie poszczególne stacje nie 
są wymienione) nieraz zawiera cyfry 
nawet przekraczejące tysiąc tonn, bez 
możności użycia ich dla naszych ce: 
lów, Jeżeli wziąść stacje przeznacze- 
nia w „Roczniku* wymienione—otrzy- 
mamy dia w—wa Nowogródzkiego 
jako przywóz wegla z innych wo- 
jewództw cytrę 2880 tonn, w tem: 

do Baranowicz 1421 tona 
„Lidy 926 „ 
„ Slonima 263 ‚ 
„ Leśnej 150 „ 
„ Horodzieja 128 „ 

Wisšciwa konsumcja węgla nie- 
wątpliwie jest znacznie większa — 
i prawdopodobnie nie wolimy wiel- 
kiego błędu, przypuszczając, że wy- 
nosi ona około 4500 tonn. 

Obrót wewnętrzny odbywał się 
przy drobnych ilościach naładunku. 
Z naładunków ponad 100 tonn 
„Rocznik* wymienia tylko nadanie z 
Baranowicz do Słonima (125 tonn). 

(D. C. N.). 
Zygmunt Harski, 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P». Nr. 92, z dnia 
8 IX 1926: 

— Rozporządzenie Preżydenia Rzeczy- 
pospolitej z dn. 4 IX 1926 o zatwierdzeniu 
zimian w statucie Bzinku Polskiego (poz.531); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dn. 25 Vili 1926 o zaliczan:iu gruntów na 
poczet wykonania wykazu imiennego na rok 
1926. (poz. 533), 

Rozporządzenie Ministra Reform 
Bolsych z dn. 25 VIII 1926 r. o uproszcze- 
miach przy wykenaniu parcelacji w związku 
z postępowaniem sczleniowem (poz. 534). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

14 września 1936 r. 
Dewizy I waluty: 

Tranz. Sprz. Kupne. 

Doiar; 897 8,96 8,98 
Hoiandja 361,75 362,65 _ 360,85 
Lendyn 4379 43,90 43.68 
Nowy-York 9.02 8.98 8 98 
Paryż 2590 25,96 25,94 
Praga 26,72 26,78 26,66 
Szwajcarja 174,70 174,84 173 96 
Wiedeń 12730 127.62 126.98 
Włochy 32,60 32,68 3252 
Beigja 24,80 24,86 24,74 
Stokkcim — — — 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 72,50 (w złotych 652,50 
= kolejows 157,00 155,60 

$ pr. pożycz konw. 51.00 52,75 — 
pr. pożyczk, konw, — — е 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 3658 3700 — 

  

KRONIKA 
(CZWARTEK 

6 Dziś Wech, aś, o g 4 = 21 

Korn., Cyr. Zach, si. 9 g. 6 m 57 
Jutro 

Suche dni. 
  

KOŚCIELNA 
— (x) Dzień J. E. ks. arcybi- 

skupa Jałbrzykowskiego. W dniu 
wczorajszym Jałbrzykowski dokona 
wizytacji kościoła Św. Jana. Po do- 
konarej wizytacji J. E. ks. arcybiskup 
odprawił o godz. 10 r. mszę św. z 
powodu rozpoczęcia roku szkolnego 
w zakładach średnich w obecności 
kuratora wileńskiego okręgu szkolne- 
go, prof. Dziewulskiego, prof. ks. 
Świrskłeęgo — dra Czarkowskiego, 
księży proboszczów wszystkich ko- 
Ściołów wileńskich, oraz całego sze- 
regu przedstawicieli warstw  Społe- 
cznych i licznie zgromadzonej mio 
dzieży szkolnej. Po nabożeństwie 
proboszcz tegoż kościoła ks. prof. 
Miikowski podejmował J. E wraz 
i zaproszonych gości śniadaniera. W 
tym też czasie |. E ks. arcybiskup 
zwiedził Uniwersytet S. B. 2 

Po poludniu J, E ks. arcybiskup 
dokonał wizytacji kościoła O. O. Au- 
gustjanskiego. 

URZĘDOWA. 

— (1) Powrót wojewody. W 
środę 15 b. miesiąca powrócił do 
Wilna z inspekcji powiatów wojewo- 
da wileński p. Władysław Raczkie- 
wicz. 

— (o) Jakie odsetki obecnie 
obowiązują. 1) 6 proc, rocznie przy- 
znawane w wyrokach i orzeczeniach 
sądowych, jeko ustawowe odsetki od 
należytości; 2) 10 proc. rocznie obec- 
na siopa dyskontowa w Banku Pol- 
skim; 3) 12 proc. rocznie przy odro- 
czeniach podatków i opłat skarbo- 
wych przy zaleglościach podatku 
gruntowego; 4) 16 proc. rocznie — 
ustawowe odsetki zwłoki przy pre: 
tensjach złotowych, przyznawane w 
wyrokach; 5) 18 proc. rocznie — przy 
inieresach kredytowych nie wolno 
bankom pobierać wię ej jak 18 proc; 
6) 48 proc. rocznie pobiera rząd jako 
karę za zwłokę przy  zaległościach 
podatkowych. 

Dia prywatnych lichwiarzy prze: 
pisy nie istnieją, Pobierają oni od 
100 do 300 proc. 

SAMORZĄDOWA. 
— (t) Ltwomańska polityka w 

Radzie Gminnej. Jak się dowiadu- 
jemy wójt gminy Rudziskiej, pow. 
Wil-Trockiego złożył w ostatnich 

pniach na ręce starosty p. Witkow- 
skiego raport z prośbą 0 dymisję, 
W swym raporcie wójt p. Śmigiera 
motywuje, 'ż współpraca jego z 
-„obecią radą gminną, która się składa 
w większej części z litwinów jest 
wprost nierzożliwa i utrudniająca na- 
leżyte wykonywanie obowiązków. 

Wobec powyższego p. starosta 
wydelegował na miejsce p. Łukasze- 
wicza w celu przeprowadzenia геог' 
ganizacjj w radzie, w razie zaś 
jakichś utrudnień nastąpi prawdopo: 
dobnie rozwiązanie tejże rady. | 

Zaznaczyć należy, iż głównym 
prowodyrem  uprawniania polityki 
litwomańskiej w radzie gminnej jest 
niejaki p. Steńczyk. 

MIEJSKA 
— (x) Ul. Podgórna bez o: 

świetlenia. Mieszkańcy ul. Podgór- 
nej złożyli w dniu wczorajszym do 
urzędu wojewódzkiego zażalenie na 
magistrat m. Wilna w sprawie nie- 
oświetlania przez ostatni już od 
dłuższego czasu ul. Podgórnej 

— (0) Posiedzenie miejskiej 
komisji technicznej. Dziś, dnia 16 
września o godz. 8 wiecz. odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej komisji do spraw technicznych, 
urządzeń miejskich i rozbudowy. Na 
porządku dziennym: 1) Sprawą pry: 
watnych instalacyj elektrycznych; 2) 
sprawa górki przy zbiegu ulic Kal- 
waryjskiej i Wiłkomierskiejj 3) spra- 
wa ulie Cichej i Senatorskiej; 4) spra- 
wa urządzenia kolejki do młynu Kil- 
kuikina; 5) sprawa zmiany w prze- 
pisach o wycierce kominów. 

— (x) Oględziny zbiorników 
asenizacyjnych. W dniu dzisiejszym 
przedstawiciele Magistratu m. Wilna 
w osobach prezydenta p. Bańkow- 
skiego, v-prezydenta p. Łokucjew- 
skiego i inżynierów odnośnego wy- 
działu dokonają oględzin nowopro- 
jektowanych zbiorników asenizacyj- 
nych w poszczególnych dzielnicach 
miasta. 

Dotąd projektowanem jest urzą: 
dzenie 10 takich zbiorników, a mia- 
nowicie: zbiornik Nr. 1 i 2 na Poś- Z CE O 1 ан pieszce, 3 i 4 w pobliżu góry Szysz-   

wierownictwo.. wydziału kultury warszaw- 
skiego magistratu, wrócił do Teatru Pojskie* 
go Dyr. Szyfmana na kierownika literac- 
kiego. 

A za czasów dyrekcji p. Schillera, t. j. 

w ubiegłym sezonie był teatr im. Bogu. 
sławskiego najciekawszym i najruchliwszym 
w Polsce. Można się o to lub owo spie- 
rać.. przyznać jednak trzeba wystawienie 

«Róży» Żeromskiego, «Nieboskiej komedji», 
Krasińskiego, <Achileis> Wyśpiańskiego (de* 
koracje braci Pronaszków) były to wielkie 
momenty w  polskiem życiu teatralnem. 
Wśród zespełu grali: Solska, Zelwerowicz 
Adwentowlcz, Kurnakowicz, o ktėrym zą- 

czynają pisać «młody, wybitny komik». 
<Niestety—pisze p. Czekałski — niechiujna 
gospodarka włądz miejskich i nastroje pa 

‚ nujące wśród dyletantyzmu mieszczańskiego 
doprowadziły do zaniknięcia teatru im, Bor 
gusławskiego» — gdyż mapistrat zamierza 
dawać jakieś tylko ludowe i niestałe przed: 
stawšenia. 

Natomiast przybył Warszawie teatr w 
gmachu teatru <Roccoeo> przy Nowym 
Świecie, finansowany przez pp. Boczkow. 
sklego i Majde'go kierowników teatrzyku 
Qui-pro-Quo. Na czele trupy: Ćwiklińska į 
Fertner! Powedzenie, zdaje się zapew- 

nione. 
P. Teozja Bohdańska na scenie w Ka- 

towicach; p. Zofja Kopczewska w Byd- 
goszczy: * 

W Poznaniu opera aż grzmi. Dają 
<Taunhausera»,| «Martę» Flotowa, <Teresi: 
nę» Ryszarda Straussa, <Lohengrina»... Śpie- 
wa, między innyini, nasz wileński b. artysta 
dramatyczny p, Peter. 

Pisaliśmy obszernie w «Słowie» o wiel- 
kim projekcie, opracowanym do najdrob- 
niejszych szczegółów przy /p, M. Krywosze: 
jewa, zasadniczej i gruntownej reorganizacji 
wszystkich teatrów w Polsce. <Comoedia» 
dała wizerunek twórcy niepospolitego planu, 

a p. E. Świerczewski, jeden z dobrych dziś 
w Polsce znawców teatru, b. sekretarz 
warszawskich teatrów Miejskich, a zarazem 
rezenzent teatralny pisze: <P, Krywosze' 
jew dowiódł, że Polska osiągnąć może wy- 
soki poziom teatrów na całym swym tere- 
nie, że może stworzyć Samowystarczalną 

instytucję kultury narodowej popierając 
zatazemi polską twórczość aktorską i drama- 
tepisarską <Prejekty p. Krywoszejewa godne 
są fego, by państwo zajęło się ich reali- 

zacją». 

kini, 5 па Soltaniszkach przy foiw. 
Karolinka, zbiornik Nr. 7 między Za- 
kretem, Wilczą Łzpą Nr. 6, za Wil- 
czą Łapą w miejscowości Doliny Nr. 
8 na Równem Polu, Nr. 9 na Li- 
pówce i Nr.10 w pobliżu Porubanka. 

SZKOLNA. 
— Szkoła „Dziecko Polskie" St. 

Swida przy ul. Jagielońskiej 2—3 
powiadamia klejentów swoich, że 
wskuiek madspodziewanego  nie- 
zwolnienia całego lokalu, wynajętego 
na szkołę na czas nieokieślony—za- 
jęcia w Przedszkołu muszą być chwi- 
lowo odroczone. 

Tylko grupowanie dzieci star. 
szych 2-ch klas (7—11 lat) niezmien- 
nie od 15.1X dokonywane będzie w 
normalnych szkolnych godzinach. 

A także zapisy w dalszym ciągu 
przyjmowane będą w kancelarji—czyn- 
nej codziennie od godz. 12—2 i od 
5—6 pp. 

— Rok szkolny rozpoczęty. 
Wczoraj od rana w zwartych kolum- 
nach dążyły poprzedzane przez or: - 
kiestry wiłeńska młodzież szkolna na 
uroczyste nabożeństwo do kościoła 
Św. Jana racji inaguracji roku 

SW e 

szkoinego. Po wysłuchaniu Mszy 
św. podniosłe kazanie wygłosił J. E. 
ks. Arcybiskup Jałbrzykowskł wska: 
zując młodzieży naszej te šwietlan e 
drogi po których ma dążyć. 

KOLEJOWA. 

— Zniesienie zakazu awansów 
i etatowań. Min. Koleji p. Romocki 
w porozumieniu z prezesem Rady 
Ministrów na skutek interwencji w 
P, Z. K anulowai zarządzenie Mini- 
sterstwa Koleji zawieszające awanso- 
wania, etatowania lub przenoszenie 
do wyższych grup uposażeniowych. 
Rozporządzenie to weszło w życie z 
dniem 1lgo września b. r. Jedno- 
cześnie do dnia 1 paźdzfernika 
wszyscy ci którzy pelnili dotychczas 
funkcje wyższe będąc w grupie upo- 
sażeniowej 
leżnych im grup przeniesieni jak 
również mogą być od tego terminu 
etaiowani i awansowani pracownicy 
kontraktowi. 

OSOBISTE 
— Mili goście. W odwiedziny 

redakcji Słowa przybywają dziś z 
Warszawy pp. Kazimierz Smogorzew- 
Ski masz korespondent paryski i p. 
Wacław Zbyszewski nasz Sprawoz- 
dawca Ssjmowy. 

FTBATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Fi- 
gle polityczne», przezabawna krotochwila 
Tristana Bernarda i Alfreda Athiesa, cot 
dzienie wypełnia widownię Teatru Polskie 
go do oztatniego miejsca, : 

Dziś w daiszym ciągu <Figle politycz- 
ne» z St. Perzaaowską, L Pillati, W. Mali- 
nowskim, St. Purzyckim, T. Piwińskim, L. 
Woltejką, Z. Opolskim i L Detkowskim w 
relach głównych, 

W próbach «Miłość czuwa» — lekka 
komedja Calleveta i Fleursa. 

№ poniedziałek 20 b. m. grana będzie 
raz jeden tylko świetna komedją Kiedrzyń- 
skiego «Kobieta, wino i dancing». 

— Przedstawienie popołudniowe 
niedzielne. W niedzielę nadchodzącą po 
cenach zniżonych o g. 4—ej pp. grana bę- 
dzie słoneczna komedja Katerwy <Urwis> 
z L. Pilfati w roli tytułowej. 

Kasa czynna codziennie od g. 1l—ej r. 
do końca aktu pierwszego bez przerwy. 

Ceny miejso od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 
— ZT—wa Muzycznego <Lutnia>. 

Zarząd T—wa Muzycznego «Lutnia» przy- 
stąpił do prac, związanych z rozpoczęciem 
sezonu zimowego. 

Rejestracja dawnych członków chóru 
T—wa, jak również zapisy mowych kandy- 
datów, odbywają się w poniedziałki i czwar- 
tki od g. 730 — 8.30 wiecz, w kancelarji 
T—wa (A. Mickiewicza 6). к 

Pierwsza próba chóru wyznaczą się na 
poniedziałek 20 wiześnia o g. 7 wiecz. 

WYPĄDKI | KRADZIEŻE, 
— Fabrykantka aniołków. Dn. 14 

b. m, została aresztowana "Fejga Orman 
(zaul. Lidzki 9), trudniąca się akuszerją bez 
zezwolenia, która w maju 1925 r. dokonała 
spędzenie płodu u Hi. Sz. (Kijowska 25). 

Sz. przyznała się iż płód został zako: 
pany w podwórzu domu Nr, 4 przy ul. 
Szklanej. 

niższej mają być do na-- 

  

Kazimerz GIRDWOYŃ 
Weteram z 63 roku, kawaler orderu Odrodzonej Polski, ur. d. 26 września 
1840 rokn, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu 12 września 
1926 roku. Cześć jego pamięci. Eksportacja do Kościoła parafialnego w 
Trokach odbędzie się 15 o g. 6 wieczorem, a złożenie zwłok na cmentarzu 

w Trokach dnia 16 wrzešaia o g. 10-ej zrano. 
O czem zawizdamiają pogrążone w nisutujonym smutku 

DZIECI i RODZINA. 

Sprawa nadużyć w policji. 
W sprawie nadużyć w komendzie 

okręgowej, o czem pisaliśmy swoje 
go czasu, dowiądujemy się, że pro- 
wadzenie dalszego śledztwa, poleco: 
ne zostało nadkomisarzowi Konopko, 
który własnie wrócił z urlopu. 

W wyniku śledztwa przeprowa: 
Фоперо przez p. Konopkę, zawie: 
szono w urzędowaniu komisarza lwa: 
nowa i jego najbliższych współpra- 
cowników. : : 

Należy nadmienić, że insp. Pra- 
szałowicz, zebrawszy matetjał w spra- 
wie nadużyć w dziale gospodarczym, 
udał się do Warszawy, jednak ko- 

mendant główny uznał ten materjał 

Uruchomienie nowej 

W dniu 17 bm. t j. w piątek w 
czasie między godziną 19 a 20 uru- 
chamia się w Wilnie nową centralę 
telefoniczną. : 

W tym celu winni wszyscy abo- 
nenci urzędowi i prywatni Wileń: 
skiej stacji telefonicznej w dniu 17 
bm, o godzinie 10 włączyć się w no: 
wą centralę przez przesunięcie Umie- 
szczonego na Ścianie lub na stole 
przełącznika w przeciwną stronę. a 

mianowicie w ten sposób aby biala 

sztabka dotykała Ssztyfcika i zacho- 

dziła aż na śrubkę umieszczoną pod tym 

sztyfcikien. 
Po włączeniu się w ten sposób 

w mową centraię należy używać wy- 

za niewystarczający i nakazał prze- 
prowadzenie ponownego dochodze- 
nia, które prawdopodobnie przybierze 
bardziej konkretne formy. Dochodze- 
nie prowadzi się nadal. 

Natomiast osławiony  Bursztejn, 
człowiek jak już pisaliśmy ciemnej 
konduity, całkowicie obstaje po stro - 
nie komisarza |wanowa, oskarżając 
innych funkcjonarjuszy komendy O- 
kręgowej. 

Sprawa ta, niepokojąca stusznie 
społeczeństwo wileńskie, prawdopo 
dobnie w najbliższym czasie zostanie 
wyjaśniona. 

stacji telefonicznej, 
łącznie tylko aparatu nowe go, 
gdyź stary apźrat od godziny 19 
w dniu 17 bm. już będzie nieczynny. 
Wołanie centrałi z aparatu nowego 
odbywa się przez podniesienie słu: 
chawki z aparatu, a zawieszenie słu 
chawki względnie umieszczanie na 
widełkach aparatu jest sygnalem dla 
centrali, że rozmowa została ukoń- 
czona. 

Od chwili uruchomienia nowej 
centrali i włączenia się stacji abona- 
mentowej od iej centrali celem uai- 
knięcia zwłoki w połączeniu z żąda- 
ną stacją należy wymieniać numer 
jej a nie nazwisko właściciela stacjj. 

— Napad na ulicy św. Anny. Da. 14 
b. m. o g. 21 ną ul. Św. Anny 4, niezna- 
nych osobuików dokenało napadu rabunko , 
wego na A. Sorokina (01. Filaretka 47) 
którzy zrabowalł mu zegarek oraz 100 
gotówką. : : 

W toku dochodzenia zostali zatrzymani 
Mieczysław Citkowicz (Pańska 5), Ptotr Lu- 
bianiec (Kijowska 21) i Leon Wizieniapin 
(Witoldowa 38), Dałsze dochodzznie w toku. 

— Samobójstwo. Dn. 15 b m otruła 
się esencją octową Zofja N—ka (Sołtaniszki 
22). Desperatkę w sianie ciężkim dostawio: 
no do szpitala św. Jakóba. 

RÓGR="= WUROSRONEWZ KET OOP OT TT OIS EISS 

Proces 0 nadużycia w Wileńskim Kuratorjum Szkolnem. 
Dalsze zeznania świadków. 

Po mało cie" wych zeznaniach 
świadków, pracc „ników  kuratorjum 
Heza, Kalickie“ i innych, którzy nie 
wnieśli do so awy nic nowego i do- 
piero zeznania b. kuratora p. Gąsio: 

rowskiego budzą większe zaintereso- 
wanie obecnych, й 

Św Gąsiorawski zatrzymuje się 
dłużej na osobie osk. Rachalskie: 
go. Jego zdaniem struktura psychicz- 
na osk. Rachalskiego, człowieka zre- 
sztą uczciwego, była taka, że będąc 
pedantem w drobnych, mało zmaczą- 
cych rzeczach mie wiedział co się u 
niego w wydziale dzieje. Wiecznie 
niby to zapracowany w rzeczywisto- 
ści nic nie robił, natomiast zupełnie 
niepotrzebnie i nieopatrznie obdarzał 
zaufaniem ludzi, kłórzy na to nie za- 
służyli, 

Oskarżony nigdy nie skarżył się 
Świadkowi na nieporządki, zresztą w 
owe czasy nie było jeszcze definicy* 
towych przepisów regulujących tiyb 
pracy w kuratorjach, 

Następnie przez szereg godzin 
świadek mówi Oo poszczególnych 
fragmentach sprawy i wyjaśnia obro- 
nie szereg spraw. Sam świadek przy- 
znaje, że z jego wiedzą popełniono 
kilka nieformalności jak: wydanie 
sumy 750 zł Świadkowi 500 zł. na 
raut z racji przyjazdu ministra dwie 
pensje awansem i t. p. 

O fikcyjnych listach płacy świadek 
nie wiedział. 

Wobec rozbieżności w zeznaniach 
świadka z zeznaniami przedstawiciela 
kontroli — Karczewskiego w przed- 
miocie rozmowy jaka toczyła się mię- 
dzy niemi po ujawnieniu nadużyć 
sąd zarząda konfrontację. 

Po udzieleniu odpowiedzi na py- 
tania stron Świadek mówi o tem, że 
Rachalski broni się metodę niemo- 
ralną zwalając wszystko na jego bar- 
ki. Dalej wspomina o pseudo rewe- 
lacjach w prasie i zeznaniach oskar- 
żonego jako „o krzywdzących go. 

Sw, Połudziński buchaiter rachuby 
Kuratorium podpisał z rozporządze- 
nia Pożerskiego fałszywe listy piac, 
Pozatem mówi o trybie urzędowania. 

Po przerwie obiadowej zeznaje 
jeden z główniejszych świadków, na- 
czelnik wydziału szkół średnich Świ 
derski. O Pożerskim św. mówi jako 
o człowieku do którego kurator miał 
bezwzględne zaufanie. Był to urzęd 
nik z jaknajlepszemi kwalifikacjami 
wobec czego nie było racji wglądania 
w jego działalność, zwłaszcza, że 
Izba Kontroli dość często przeprowa: 
dzała kontrolę. 

Drugi oskarżony, —mówi świadek 
był źródłem wiadomości pobocznych. 
Zamiast pracy zajmował się on zbie: 
raniem wśród urzędników plotek, 

które opowiadał na zebraniach admi- 
nistracyjnych. A 

Zdaniem świadka sprawa niniejsza 
byłaby krótka gdyby nie chęć prze- 
rzucenia niedopatrzenia Rachalskiego 
na innych. 

Podczas omawiania sprawy miljo- 
na marek podjętego rzekomo przez 
świądka z sum po gimn. im. Jagiełły 
miał miejsce przykry incydent. 

Wobec tego, że świadek Swider: 
ski kategorycznie zaprzeczył temu ja- 
koby otrzymał tem miijon, przewodni- 
czący na prośbę mecenasa Kulikow- 
skiego zarządza konfrontację. Świa- 
dek Her zeznając przedtem w tej 
sprawie powiedział: „jeden miljon 
daliśmy  Swidersklemu*. Przy kon- 
frontacji obecnej przy rozpieczętowa- 
niu koperty z pieniądzmi gimn. im. 
Jagieły św. Kalicki zkprzecza temu, 
wobec czego przewodniczący po u- 
przednim sprawozdaniu ze:nenia Św. 
Hera u sekretarza (aplikantka p. Fa: 
lewicz-Sztukowska) wydaje zarządze- 
nie o sporządzenie odpisu tej części 
protokułu i przesłanie go do urzędu 
prokuratorskiego w celu pociągnięsia 
go do odpowiedzialności, 

Św. Świcerski zeznaje dalej. Nie 
wiedziełam nic o pożyczkach pienią- 
dzy z jednego paragrafu budżetu na 
wydatki drugiego. 

Świadek zastępując Rachałskiego 
na jego stanowisku podczas dwóch 
urlopów (12 tygodni) nie był ani 
razu w lokalu wydżiału ogólnego. 

W związku z zeznaniami świadka 
przewodniczący zapytuje św. Gąsios 
rowskiego jaka była w przybliżeniu 
ogólna suma budżetu kuratorium. 
Na te pytanie kurator odpowiedzieć 
nie może, nawet w przybiiżeniu jaka 
była suma ogólna pensji urzędników 
Kuratorjum. 

Św. Monkiewicz b. pracownik 
depariameniu oświaty Litwy Środko- 
wej wyrażą się dobrze o zbiegłym 
Įakubowskim. Potwierdza to fakt, że 
Jakubowski urzędnik X! stopnia 
służbowego zamiast zapowiedzianej 
redukcji przeniesiony został do ra- 
chuby na stanowisko Vill stopnia. O 
Rachałskim mówi jako o suchym 
formaliście. 

Nauczycielki Masalska, Narusze- 
wiczówna i Budrewiczówna zeznają, 
że nie oirzymały w czas pensji. 
Podpisy ich na liście płacy są sfałszo* 
wane.; 

3) Sw. Jakubowska, žona wspėl- 
oskarżonego zeznaje, że za kilka dni 
przed ucieczką męża przyznał się jej, 
że podrobił listę pracy razem z Po: 
żerskim. 

Pożerski wykorzystał to, że był 
krupierem w klubie białoruskim i 
waił na niego presję. Pożerski po- 
cieszał jej męża po wykryciu przeguE SKSEREUNUNNNNNNAM 

zł. poczty, 

stępstwa słowami: — nie irytuj si£ 
Jakubowski—wszystko będzie dobrze: 

. Sekretarz Kuratorjum Radziwiło 
wicz mówi 6 trybie przyjmowania 

Wizytator szkół zawodo- 
wych Kuczewski zairzzmuje się na 
kwestji 97 zł, zwróconych przez nie- 
go, a zdefraudowanych potem przez 
Pożerskiego. 

M Turkowska kupowała w War- 
szawie pomoce szkolne. Resztę z 
tysiąca złotych zwróciła sekretarzowi 
Grundmajerowi, co się z niami: potem 
stało nie wie. : 

Wizytator J. Łukaszewicz stosun- 
ków towarzyskich z: kuratorem Gą: 
siorowskim ani Pożerskim nie utrzy- 
mywał, Między innemi podpisał list 
do Kuratora wyrażający uznanie i żał 
z racji zawodu jaki go spotkał od 
osób bliskich. Św. nadmienia, że list 
ten podpisał jednak według jego 
przekonania jeżeli może być oskarżo- 
ny Rachalski to powinien być i Gąsio- 
rowski. 

Obrona prosi o dołączanie do akt 
sprawy listu Kuratora Gąsiorowskie- 
go do świadka, w którym zacytowa- 
ne Są słowa Ministra Grabskiego 
napisane do kuratora. Sąd prośbę od- 
rzuca. 

Przewodniczący odczytuje zezna- 
nie.św. Woźniakowskiego zaangažo- 
wanego orgiś na specjalną prośbę 
Kuratora i przetranzlokowanego na- 
stępnie przez niego do Brześcia Li- 
tewskiego. 

Z zeznania wynika, że Świderski 
rządził w. całem Kuratorjum i zezna- 
nie świadka opisuje szczegółowo o 
tem jak doktór Moszyński, lekarz ko 
lejowy, którym opiekował się specjal- 
nie Świderski otrzymał etat —ochro. 
niarki. Kiedy świadek odmówił prze- 
kazania kredytów na rzekomy szpital 
dziecięcy na ręce doktora to czynność 
tę wykonała siostra doktora. 

Dalej następują św. św. Baranow. 
ska, maszynista do spraw poufnych, 
Łaszkiewicz, R. Wyczółkowski, insp. 
szkół powszechnych pow. Wil.-Troc- 
kiego Kaczorowski i urzędnik Urzędu 
Wojewódzkiego Gumowski, Ten о- 
statni mówi o żarówkach należących 
do skarbu, a pozostawionych w 
mieszkaniu zajętym przez Kuratora. 
Żsrówek tych Kurator pomimo nale- 
gań nie zwrócił. 

Sąd odczytuje zeznanie b. mini- 
stra 7. Mikułowskiego przewodniczą- 
cego komisji badającej nadużycia. 
Widać z niego, że Gąsiorowski i 
Rachaiski nie wykazywali znajomości 
przepisów. Pożerski miat zbyt dużo 
swobody, a wewnętrzne Stosunki 
urzędowania nie były zadawalniające. 

Przedstawiciei Prokuratorji. Gene. 
ralnej zadaje świadkowi Gąsiorow - 
skiemu szereg pytań w sprawie za- 
rzutów stawianych przez św. Woźnia- 
kowskiego, W związku z tem Św. 
Gąsiorowski prosi sąd o kopję ze- 
znania, ceiem przedłożenia jej do 
Ministerstwa z prośbą o pociągnięcie 
do odpowiedzialności za oszczerstwa. 

a tem rozprawę przerwano. 
GAWWZSZKOWWNNAWAWOESAE 

Gimnazjum 6. Kluczowej 
w Wilnie, Biskupia 12 — 5 

Poszukuje Nauczyciela 
lub Nauczycielki 

z historji do ósmej klasy włącznie.



Z całej” Polski, 
— Zwolnienie Bohdana Roni- 

kiera kwestją dnia. W związku z 
prośbą matki Bohdana Ronikiera — 
sędziwej staruszki p. Wandy Roni- 
kierowej, — prośbą złożoną w tych 
dniach na imię Prezydenta Rzeczypo* 
spolitej o częściowe ułaskawienie sy- 
na, — dowiadujemy się że wieloto- 
mowe akta w tej sprawie przesłane 
zostały do ministerjum sprawiedliwo- 
ści, celem dalszych zarządzeń. 

Pozatem sąd okręgowy w wy- 
dziale 8 karnym jednocześnie na po- 
siedzeniu gospodarczem wydał swoją 
opinię w przedmiocie  darowania 
Bohcznowi Ronikierowi (odsiadnją- 
cemu od lat cśmiu więzienie 7а za- 
bójstwo szwzgra swego młodociane- 
go Chrzanowskiego) reszty nieodcier: 
pianej kary, która nawiasem mówiąc 
upływa 4 listopada 1929 roku. 

Opinja sądu. 

Mając na względzie wysoki wy- 
miar kary wyrzeczonej w stosunku 
do Bohdana Ronikiera przez b. ro- 
syjską izbę sądową w Warszawie w 
dniu 30 grudnia 1913 r. oraz długo: 
trwałe jego zaaresztowanie zapcbie- 
gawcze, — Sąd okręgowy uznaje, że 
Ronikier zasługuje na daruwanie mu 
reszty nieodcierpianej kary i posta- 
nawias: akta sprawy wraz z odpisem 
niniejszej decyzji przesłać wprost do 
ministerjum sprawiedliwości z uwagi 
na to, że obecny sąd apelecyjny w 
Warszawie w sprawie Ronikiera nie 
wyrokowzł wcbec czego przepis cz, 
2 art. 974 ustawy postępowania kar: 
rego niema zastosowania w danym 
wy packi 

W sprawie tej — zarząd więzien- 
ny wydał zżŚwiadczenie, że sprawo- 
wanie się więźnia Ronikiera przeż 
cały czas pobylu jego w więzieniu 
było wzorowe, — co oczywiście w 
cużym stopniu wpływa na dalsze 
losy skazeńca. 

W kołach sądowych utrzymują 
że prośba matki Ronikiera ma być w 
tych dnisch już rozważaną przez in- 
stancję najwyższą i że częściowe 
ułaskawienie i wypuszczenie na wol- 

  

neść Ronikera jest kwestją dni nej- 
biiższych. 

© 3 

BUCHALTERIJI, STENOGRAFJI 
matematyki, języków, kaligratji, na- 
pisz do Kancejarji Kursów Gracjana 
Pyrka: Warszawa, Ši. Krzyska, 17, " 
a wysłane Ci będą darmo odnošne 

wskaaćwki i rady. 2 

  

| się uczyć 

  

artysta 
fo Ё о- Jan Bulhak + 

Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6. 
Ceny zniżone.      

  

lt Klinika @ 
i Klinika Chirurgiczna U.S.B. 

(na Antokoiu). 
Wznawiają przyjęcia chorych w Klinice 
iw nrzychedni dnia 21 września b r 

Bezrobocie wBolszewiji. 
Miesięcznik  „Wiestnik Truda“, 

organ centralnej rady syndykatów, 
przyniósł w jednym ze swych osfat- 
nich numerów szereg ciekawych bardzo 
danych statystycznych, dotyczących 
bezrobocia w Rosji Sowieckiej. 

W roku 1913 pracowało w prze- 
myśle rosyjskim 2,298,609 robotników, 
w roku 1917 ilość zairudnionych w 
przemyśle osób wynosiła 3,024,000 
Po wojnie zmniejszyła się ilość ro- 
botników w przemyśle rosyjskim na 
1,243,000. Od roku gospodarczego 
1921—22 stan zatrudnienia w prze- 
myśle stale się poprawiał, tzk że w 
dniu 1 stycznia rb. ilcść pracujących 
w przemyśle robotników wynosiłą 
2,388,000. Ponieważ pracę otrzymy- 
wali przedewszystkiem robotnicy kwa- 
lifikowani, stanowiący zaledwie drob- 
ną cząstkę ogólnej liczby bezrobot- 
nych, przeto ilość bezrobotnych w 
Rosji przez dłuższy czas nie tylko 
że nie zmniejszyła się, lecz wręcz 
przeciwnie stale rosła. 

W roku 1922 zarejestrowanych 
było w urzędach sowieckich 388.000 
bezrobotnych, w roku 1923 911,700, 
w roku 1924 1,143,709, a w roku 
1925 976,000. Dnia 1 stycznia rb 
ilość bezrobotnych w Rosji wynosiła 
951,175. Od tego czasu w stanie za- 
trudrienia nie została żadna większa 
zmiana, wobec czego w chwili 
obecnej jest "w Rosji około 
i miljona bezrobotnych, rekrutujących 
się po większej części z robotników 
niekwalifikowanych. Na wzrost bez- 
robocia bardzo wielki wpływ wywiera T 

ta okoliczność, że ludność wiejska w , 
czasach ostatnich gromadnie przenosi 
się do miast, szukając tam możności 
zarobkowania. 

Ale i miasta „same dostarczają 
stale poksźną bardzo liczbę bezro- 
botnych. Według danych statystyczĄ 
nych z ogólnej ilości 600 000 nowych 
bezrobotnych przypada 200— 250.000 
osób na ludneść wiejską. 40 procent 
bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, 
przeważnie poniżej 24 lat, 183 proc. 
bezrobotnych należy do klasy robot- 
niczej, 18.6 do stanu urzędniczego a 
487 proc. stanowią . robotnicy nie- 
kwalifkkowani. Na zasiłki dla bezro- 

s'ęcznie około 2 800000 rubli, Obec- 
nie powstał nowy projekt wspierania a ū El нна в в Е s 
bezrobotnych: każdy robotnik za- 
trudniony ma po pewnym czasie 
pracę swą ustąpić bezrobotnemu, 
który po upływie pewnego ustalone: 
go okresu czasu, znów by miejsce 
swe dał do dyspozycji swemu  po- 
przednikowi. W ten sposób pewne 
warstwy robotników byłyby przez 
pewien czas zatrudnione, inne znów 
bsłyby pez przcy, aby w okresie na- 
stępnym otrzymały zajęcie kosztem 
robotnków, w poprzednim okresie 
pracujących. W ten sposób zatarie 
by zostały różnice socjalne, wynika- 
jące na skutek stałego zatrudnienia z 
jednej strony, i stałego bezrobocia ze pg 
stronv drugiej. 

eoreitzia 
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Cztero-miesięczny kurs 

Radjoielegectji 
przy państwowej szkoie Techn. w Wilnie 

URUCHAMIA SIĘ 20 
Podania przyjmuje i informacji udziela kierownict wo 

Sadowa 25, wydział telegr.: telef, D;r. P. i T. 

ogólny (dla radjoamat) 

i Radjotelefonji 
WRZEŚNIA B. R. 

mrsu w godz. 9—5' 

budo b kaha dubu Aki sa A u ady ŻE 

A. ARCHANGIELSKI. 

[Psia radość, 
Stary pies, ciągnąc za sobą zra- 

nioną nogę, wlukł się przez ulicę, W 
kcńcu pacł na trofuar i zamknał za- 
łzawione oczy. 

Pies był w okropnym nastroju, 
cierpiał bowiem podwójnie: z powo- 
du głodu i ludzkiej złości. 

Dokądkolwiek udawał się w na- 
dziei znalezienia pożywienia — wy- 
pędzano go kijami i kamieniami. 
Przy jatkach z mięsem, jakiś sprze- 
dawca zranił mu nożem nogę. 

Psa ogarnął krań.owy pesymizm, 
Leżąc z zamkniętemi oczyma, prag- 

nął śmierci, lub kawałka dobrego 
mięsa. ‚ 

Pies westchnął głośno i nagle 
podskoczył skowycząc. Jakaś ludzka 
noga nadepnęła mu na ogon, spra- 
wiając silny ból. 

Pies, rozgniewany, bez zastano- 
wienia, kopnął i wymyślając szybko 
podbiegł naprzód. 
PGdyby człowiek ten był zwykłyra 

mieszczaninem, historja ta skończy- 
łaby się w tym miejscu. Lecz ten, 
który radepnął psu na ogon i zos- 
tał przezeń ukąszony — był sekre- 
tarzem ispołkomu (komitetu wyko- 
nawczego). 

Wymachując laską wbiegł do ga- 
binetu przewodniczącego ispołkomu 
i wykręcając nogę, aby pokazać ro- 

Wydawca Btaniaław Masklewiez -- Redakter w/z Czesław Karwowski 

  

zerwane spodnie, krzyknął; 
— Widziszl? Rzucił się na mnie 

wściekły pies. Wkrótce nie będzie 
można chodzić po ulicy! To są moje 
nowe spodnie! 

Dopiero wczoraj je kupiłem! 
— Nie jestem burżujem, u djabła! 

Nie mogę codzień wkładać nowych 
spodnil W naszym mieście więcej 
jest psów niż mieszkańców! 

— Zgadzam się, — dobrodusz- 
nie rzekł przewodniczący, — lecz 
krzykiem nic nie pomożesz. Należy 
wydać odezwę do obywateli, aby 
trzymali psy na uwięzi. 

— To nie pomożel—krzyknął se- 
kretarz.—Należy je wytępić. Jeśli my 
tego nie zrobimy, to psy nas zjedzą. 

— Więc wydaj rozkaz wytępienia: 
bezpańskich psów, — odrzekł przewo- 
dniczący. 

Sekretarz usiadł przy biurku i za- 
czął z namysiem pisać. 

Po dwuch dniach ogłoszenie było 
rozklejone na wszystkich płotach i 
murach—w całym mieście. 

Potem energiczny sekretarz napi. 
sat do miejscowego „związku myśli. 
wych—następujący list: 

Szanowni towarzysze! 
Wzrastająca ilość psów w naczym 

mieście, zaczyna zagrażać bezpieczeń- 
stwu mieszkańców. 

Psy napadają na obywateli, roz- 
rywają im nowe spodnie i gryzą ich 
w pogi. 

Wkrótce nie będzie można cho- 

$ 

Miejski Kinematograf | 
KULT URALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

KINO CZYNNE; w niedzielę i dnie święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej. 

  

Kino-Teatr 

« S$ „Helios“ 22 
ul, Wileńska 38. ss 

OGLOSZENIA 
Do SLOO0A“ 

i do wszystkich pism wychodzą- 
cych w Wilnie i na prow'ucji 

na najbardziej dogodnych 
warunkach przyjmuje 

BIURO 
Reklamoge 

Stefana Grahousklogo 
w WILNIE 

ul. Garbarska 1 Telefon 82 
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Szczepienie zapobiegawcze 
przeciw szkarlaignie (Płonicy) codziemnie od g. 4—6 pp. 

W poradni Polskiego Zrzeszenia 
Lekarzyę Specjalistów 

ul. Garbarska 3, 11 piętro tel. 658. 
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Pedaje się do wiadomości Szanownej 
dniu 18 września r. b, zostanie otwarta 

filja sklepu obuwia 

Władysława Czapiińskiego 
ul. Dominikańska 8 Filja przy Zamkowej 4 

botnych  wydztkuie państwo _mie- Wkyiak Aidis Aktis UAI as k A 
Е 

S SPŪLOZIELNIA ROLNA aš 

Poradnia czynna od 9 rano do 7 wiecz. | 
евнваннанннЕновоцы! @ш оом: — анн 

ЭРИ ЧЕ ЧЧ МОЧА РУ НЧ ЧЧ 

ESOCW=O 

Dziś będzie wyświetlany film 

dramat w 
6 aktach, 1) Wyspa bezimienna 2) Zręczny muszkieter 

kazyjnie ROWER 
Lejtner—sz080- 

№215 (1225 

5 lub 4 
lekki i wy 

(L'6troit mousquetaire) Groteska w 5 zktach. bardzo mocny, uży- POKOJE do wynajęcia 
Orkiestra pod dyrekcją Kapełmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

    

  

Najnowszy arcytwór króla rezyserów ERNESTA LU3ICZA 

MATKA, CÓRKA i KOCHANKA. Nistyehan interes poryw. 
na tle nowoezesnego miłosnego życia. W roli gł. 3 gwiazdy: Paulina Treoderick, May Aroy iniem 

  

wany, w dobrym sia- z kuchnią i wygodami. 
nie do sprzedania. Znmkowa 18 — 19 

Wystawiony ma sprze- 
daž w wa:sttalach A. 
Sznejlisa Mickiewicza 2 

  

miesz- 
kana z 3—4 

я > pokoi pożądane 
czni—ce przyjmę wśród miejsca. 
na mieszkanie z Łaskawe oferty skie- 
całem utszyma- rowąć: Qarbarska 1 
i opieką. Pomoc intro 

oszukuje 
  

. 
G abowskiego, 

  

  

Mary Prerost. NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 2 akt. w naukach, lekcje Sub; Lekarz 

RABUZNZNONONOWAWEDZCESNOSORZZDDZNUMA RRSO Umycrsyteca 4 -— 
B Zamiast TRANU A S IANINO  =Ibo 
a AA się znany Magistra MESS OE > FORTEPIAN 

i lat wielu za- 7 4 Е u i 18ki cheę kupić. 
a lecany rzez e © o L © A. Bukowskiego ass Posrednikom _ wyna- 
a WPP. Lekarzy E począt. angiel * grodzenie. Szpitalna 7 
m Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- — № зМеро. Korepetycje. — * 4 (pobliżu @ 
a wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej, ® . З.ро Мара Nr 7 Zawalneį)- 

z Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. s m. Eni na lewo). ——> 
g Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* @ aa 123 2 gubiono kartę s i marką ochronną—trójkąt ze statywem. s Z zwolnienia wyd. 
a Wystrzegać się naśladownictw. E — „płaz P. KU 
m Reg. Min. Zdr. Publ. Nr 214, E rzyjmę ucznią fub Lida na imię Barsn- 
a ° = uczenicę ną Cžyka Nizlela un'e- 
1 1 1А BI BNS ES EE I I E KFA A DOE. 4 20 FG O O CA OJ I DS KO 32 1 1 A EO EE A ŻE mieszkanie z  weżnia się, rocznik 1900 
  

LECZNICA Św. JÓZEFA. 
(Daw. hr. Przezdzieckiege). 

Nowy Świat, ul. Tyzenhauzowska 1%: 
Oddział chirurg:ezny prowadzi 

Dr. Józef Kucharski. 
Oddział oezny prowadzi 

Dr, Kazim, Dąmbrewski. 

Z PRZYCHODNIA M4: 
Dla chorych na oezy od godz. 12—1. 
> » chirurgicznych od e. 1—3. 
      

W losowaniu 5-ej 
więcej niż na 
wygrane! LOS 

Z
B
U
E
U
A
N
E
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KOLEKTURA: 

Kiijenteli, że w 

nia. Porady dla 

p wn 
Szczęście uśmiecha się każdemu ! 

ełowę losów padły 

14 loterji Państw. iuż nadeszły. 
Duży wybór numerów. 

GŁÓWNA WYGRANA 
do 500000 zi. Na prowincję wysyła: 

my na żądanie za zaliczeniem, 

Dom H.-K. <ZACHĘTA» Gdańska 6, 
telef, 9—05. 

KLINIKA 
chorób dziecięcych 

U 578. 
(Antokol Szpital Wojskowy) 

Przyjumje chore : zieci od 15 wrześ! 

  

codziennie do godz. 11 rano. 

IW Państwowej Szkole Technicznej 
w Wilnie. — Ponarska 63 

Wakujeposada NAUCZYCIELA 

JĘZYKA NIEMIECK EGO — 

24 godz tygodniowo. 

utrzymaniem Forte- 
pian na miejscu. 

Mickiewicza 42 — 3 łedy człowiek 
Me w 16 roku 

życa poszedł 
rofesor  Peiers- bronić granie Polski, 

burskiego Kou- dziś w krytycznem 
serwatorjum położeniu poszukuje 

Mintowt Czyż powró- posady gzjowego, 
cit i udaieja lekcji na Strzelca, prastykanta, 
fortepjanie. Skopówka Czy innej w mzjątkn. 

W wojsku był 
instrnetorem jazdy 

  

    

11 Wejście z ulicy. 

  

UCZNI lub 
uczenie: pizyjmę 
na mieszkanie z 

całkowitym utrzyma- 
niem. Opieka zapew- 
nioma Dla niezamoż- 

nych ustępstwo. 
Dowiedzieć się, Wii 

tebska 9. 

klasy 13 loterji 

Y do l.ej klasy 

powiększena 

Witoldowa 53 — 

ytwórnie szpar- 
: Wi sprzedam 

27 warsztatów. 
noże i heble do kraja- 
nia wiór i wszelkie 
przyrządy do wyra- 
biania płyt z włokien 
drzewnych dla dam: 

skich kapeluszy 
(szpa'terja). Zgłoszenia 

Dolczewski Leszno 
Łaziebna 1. WLKP. 

    przychodzących 

Do wynaj:c':: 
  

  

Znane RO w ERY angielskie 

i „TRIUMPH* 

„UNIWERSAL“ 
u! Wielka 21. 

  

2 duże pokoje nie- 
umeblowane, z elekt- 
rycznością. wejscie nie 
krępujące, x ewentu- 
alrą używalnością 

kuchni, oraz 1 pokój 
umcbłowany. Biało 
stocka 6—5, od godz 
9—12 i od 6—8 ppoł. 
W święta od godz, 11 

do godz. 4 ppoł. 

12 miesięcy 

  

  

  

  

a KRESOWEGO ZWIĄZKU  ZIEMIAN e SACZ 

Ba ul ZAWALNA 1 TELEFON 1—147 a ia. (aty-na 

Sprzedaż i zakup: oce 

"r Žyta = 
EB Owsa S B 

Jęczmienia & 

  

Soli. 

  

Wilno. 
1 Mickiewicza-5. 

NA 

Otrąb žytnich i pszennych 

$orkowski 

I! ś-to Jańsks, 

NOWV ROK SZKOLNY 

Największy wybór 
i najniższe ceny 

materjałów szkolnych i biurowych. 

Przy więkrzych zakupsch odpowiedni 

Z poważaniem 

belska 

Piacówka Polska Meblowa, 
Zawaina 15 

Przyjmuje obstalunki, przyjmuje meble 
do sprzedania. Posiada Salony bambu- 
sowe I machoniowe. Krecensy i t d. 
Proszę o laskawe poparcie W-nej 

Kiijenteli, 

  

i i na 'tortepjanie 
Lekcja muzyki ndzielą WAGĘ 

u siebie w mieszkaniu doświadczony 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, 
osiącnięcie w *«rótkim czasłe techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki po- 
dług najiapPacj mi 

m4 
między 9 — 11iod5 — 6 w. 

Poszukuję pokoju 
umeblowanego w 

ozoilcy ui. Mickiewi- 
cza.  Załoszenia: 

Mickiewicza 2 filja 
<Kurjera Warszaw- 

skiego». 
sługa Makowski, 

p OKÓJ I 
utrzymanie dla 
2 uczniów szkół 

średnich przy ul. 
Zygmuntowskiej 4 
m.3 (pierwsze piętro) 
Warunki higieniczne, 
zdrowa kuchnia i 
opieka zapewnione, 
Porozumienie się 

osobiste 4 — 6 

  

etody. Adres: Lu* 
Poroaumieć się   
  

RABAT.   DARMO w ramie wariości 30 złotych | 
rozmiaru >5x45 może etrzymač kai- 
dy. Bliższe szczegóły po madesłaniu 

pdresu i znaczku poezt, za 16 gr. 

POZA T=R ET 
OPRAWIONY 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona Skrz. pocz Nr 627. 

+ konnej. posiada pierw - 
ŁAGA O POMOC Szorzędne referencje. 

B chora wiowa, Łaskawe olesty do 
zrozpaczona Administrącji «Słowa» 

i dwojga HCIĄ: mma 
cych się dzieci, kióre 
po powrocie ze szkoły tudentka я War- 
literalnie nie mają co Bzawy poszukuje 
jeść Ofiary przy muje pessdy tylko w 
Administracja zamożnym domu oby 

«Słowa» atelskim. Tomaszew- 
emama SKI Nadleśnictwa w 

ZDOLNA Nowogródku. 

Ekspedjentka 
poszukuje posady w 
cukierni lub' ekspe: 

dycji. Zgłoszenia do 
Administrzcji <Słowa» 

pod 1. U. 

  

  

arząd domem 
obejmę, poważne 
referencje, wią- 

domość w SŚtowarzy- 
szeniu Właścicieli 
Nieruchomoś i od 

5—7 w. Zawalaa Ne L 

  

Podstawą życia człowieka jest hygje- 
ma i dobre odżywianie. A takowe 

Szanowna Pabliczność zawsze 
: znajdzie w 

Polskiej Jadłodajni i Kawiarn 
przy ul. Fatarskiej Nr 24, 
Sala, gabinety : kuchnia urządze: 

me w nowoczesnym styju armerykań: 
skim i pod kierunkiem wybitnych 

T. sił fachowych. 
Ceay mimirsalne i dostępne dla 

wszystkich Z poważaniem I, Gołowacz 

BBE E Bee 

ia aa, BB 
DRUKARNIA Bs 
„ WYDAWNICTWO ša 
WILEŃSKIE* 
= Kwaszelnia 23.2 22.402 

kos A y w za- 

B „8 kres drukarstwa 
wchodzące. 

ž.-8 
sin i BB ng BZBU 
оё аннна е 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszysiko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bażtyo oczekują. Człowiek o ka- 
miennem strcu wyszedłby z tego 
przyb;tku niędołi ze łzą w oku. Ła- 
s*awe datki przyjmuje Adm. „Stowa“ 

  

} 

  

  = —— > 

dzić po uliczch. Dlatego proponuję 
związkowi myśliwych, aby wziął u 
dział w akcji wytępienia psów. 

Tydzień od 6 do 16 bieżącego 
miesiąca zostaje poświęcony waice z 
bezpsńskimi psami. 

Pozdrowienie dla towarzyszy! 
Sekretarz ispołkoma Kandybin. 

Wieść o niebezpieczeństwie ro- 
zeszła się między psami z szybkością 
radje, 

Stary pus spotkał w wąskiej 
uliczce znajomego młodego psa 
„Blombę*. Blomba zwykle bardzo 
wesoły—był wielce zachmurzony. 

— Czyś słyszał? —szczeknął on do 
ucha staremu psu, Oni rozlepili po 
mieście ogłoszenia. 

Chcą nas zniszczyć! Wyjęli nas z 
pod prawa! 

Stary pies smutnie zamrugał za: 
łzawionemi oczami. — Co robić?— 
spyteł, 

— Pójdziemy na wiec! — zapro* 
ponował Blomba. — Śpieszmy za 
miasto! 

Blomba pobiegł szybko, a stary 
pies, przeklinając swą starość, chorą 
nogę i głuchotę powłókt się za 
nim. 

Gdy przyczłapał na peryferje mia: 
sta, psi wiec był już rozpoczęty, 

Mówcy szczekali tak głośno, że 
nawet głuchy pies słyszał każde 
słowo. 

— Chcą się nas pozbyć! — krzy- 
czał rudy pies. — Nie dosyć, źe 
prześladują nas, jak ludzi, — posta- 
nowili teraz urządzić psią noc św. 
Bartłomieja! Proponuję wystosoe «2ć 
protest, Opuśćmy tymczs sem miasto. 

Po rudym psie — przemawiał 
Biomba. 

— Towarzysze! — krzycza, — U 
cieczka z miąsta nie jest protestem, a 
tchórzostwem. Proponuję — wypo- 
wiedzieć ludziom wojnę. Będziemy 
napadzć na nich, gryźć, rwać spod- 
nie, dusić dzieci! Proszę głosować! 

Powstał straszny tumult. Jedne 
psy głośnym szczekaniem wyrażały 
swe niezadowolenie, inne zaś zgadzały 
się z tą krwiożerczą propozycją. 

Przewodniczący wiecu napróżno 
starał się uspokoić zebranych. 

* 

A tymczasem zobaczymy, co się 
dzieje u ludzi. 

Przewodniczący zarządu związku 
mysliwych, przeczytawszy list sekre- 
tarza ispołkomu, uderzył pięścią w 
stół i. krzyknął: 

— Nam proponują polowanie na 
psy! Jak się to wam po toba? — 

Członkowie zarządu przeczytali po 
kolei list sekretarza i mileząco spo- 
glądali na przewodniczącego. 

Ten zaś mówił: 
— Dziś proponują nam polowa- 

nie na psy, jutro — na myszy, a 
pojutrze na komary. 

Odpowisdzialny ża egłosacnia Kenon Ławiński. 

Sądzę, że jedyną naszą odpowie- 
dzią może być kategoryczna odmowa. 
Członkowie zarządu potwierdisjąco 
kiwnęli głowami. 

Przewodniczący wziął pióro, umo- 
czył w czerwonym atramencie i na- 
pisał: Ё 

— „Szan. towarzyszu Kandybinie! 
W odpowiedzi na psńską propo- 

zycję przyjęcia udziału w tygodniu 
tępienia psów, — zawiadamiam pana, 
że nasz związek, liczący 84 członków, 
kategorycznie odrzuca ten wielki ho- 
nor. Dziś — psy, jutro — myszy, a 
potem komary. Jesteśmy mysliwemi, 
a nie hyclami! : 

Pozdrowienia przesyła nprzewod- 
niczący zarządu związku mysliwych“. 

Onufry Borzenko. . 

Sekretarz ispołkomw, przeczytaw- 
tę odpowiedź, huknął w stół, schwy- 
cił blankiet i niebieskim ołówkiem na- 
pisał: 

„Pilnel 
Do zarządu związku myśliwych 
Sranowny towarzyszu! 

Nie udawajcie idioty i nie urzą: 
dzajcie kontr-rewolucji.  Bezpanskie 
psy—są społecznym złem i wyiępie- 
nie ich powinno być dziełem ogółu. 
Żaden honorowy obywatel, a tem 
bardziej myśliwy nie może odmawiać. 

Po raz drugi proponuję wzięcie 
udziału w tępieniu psów, 

Odmowa będzie uważana za de- 
monstrację. 

Drukarnie „Wydawnict 

     

  

Pozdrowienia dla towarzyszy 

Sekretarz ispolkomu  Kandybin, 
List ten. został natychmiast prze- 

słany do związku myśliwych 
Przewodniczący przeczytał 

huknął pięścią w stół i krzyknął: 
— Do stu diabłów! : 
Potem chwycił blantiet, umoczył 

pióro w czerwonym atramencie i za- 
Czął ukiadać odpowiedź... 

* 

Wróćmy do psów. 
Napróżno przewodniczący wiecu 

próbował przywrócić porządek. 
Wszystkie psy Szczekały jedno: 

cześnie, nie słysząc ani słowa. 
Jedne chciały uciekać z miasta, 

inne proponowały ograniczenie ilości 
malže-stw i tym samym zmniejszenie 
ilości narodzin, trzecia zaś partja go- 
dziła się na waikę z ludźmi, 

, Nagle od strony miasta pojawił 
się goniec. 

Biegi szybko z wywieszonym ję- 
zykiem i podniesionym ogonem. 

Goniec ostatkiem sił wskoczył na 
beczkę, z której przemawiali mówcy 
i krzyknął: 

— Słuchajcie!!! 
Powoli tłum uspakajał się. 
— Słuchajcie! — wesołym tonem 

szczekał mówca, — pędzę wprost z 
miasta. Niebezpieczeństwo minęło! 

Goniec zatrzymał się, nabrał tchu 
i zawołał: 

— Ludzie zaczęli korespondencję!! 

80, 

wo Wileńskis" Kwserelwn 29


